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Текст

Елена ВАСИЛЕВА-ИВАНОВА

Женски работиЖенски работи
през женския месец

Ден на майката
е отреден в почти всички страни по света, но се чества на различни дати – най-

често през март и май. В бившите соцстрани 8 март освен ден на трудовата жена 

е и ден на майката (тук политическата окраска определено се е изпарила, за да ос-

тане най-съкровеното). За православната църква Благовещение, 25 март, е де-

нят на благата вест, когато Богородица разбира, че ще стане майка на Божия син.

В съвсем личен план доста хора (като мен, а сигурно и като теб) се женят или праз-

нуват годишнина през март. Тази Баба Марта излиза, че е голяма сватовница.

Без излишни похапвания
Искате да отслабнете? Нормално желание. Март е и 

на всяка жена є се иска да се освободи от натрупа-

ните през зимата килограми. На първо време преста-

нете да ядете по всяко време. От детството знае-

те, че не е хубаво „да си разваляте обяда“ с разни со-

лени или сладки дреболии като бонбони и чипс. Тога-

ва защо, когато седите пред компютъра, все посяга-

те към пакета с бисквити или пуканки? Така трупате 

килограми неусетно. И един трик: когато искате да 

сложите нещо в уста, просто изпийте чаша хладка 

вода. Тогава нищо няма да ви се яде повече.

Бабите да са живи!
Сега моята майка е баба на сина ми Марти и много ми по-

мага в отглеждането му. Мама носи прекрасното име Гълъ-

бина и една от любимите є песни (май свързана и с моето 

създаване) е Una paloma blanca („Един бял гълъб“ – популяр-

на песен през 70-те години на миналия век). Любяща и все-

отдайна, тя се грижи и за племенницата ми Яна, а поняко-

га едновременно и за двете деца! Истинска гълъбица, пре-

красен човек и педагог. 8 март е и ден на майките на на-

шите майки... Да кажем по една добра дума на майките си 

и да не пропуснем и бабите.

Книга вместо 
телевизия вечер
Иска ви се нещо да промените в дневния 

си режим? Най-важното е да намалите 

времето, прекарано пред телевизора. Съз-

дайте си навик да четете книга вечер. 

Поне по час. Хем ще станете по-умни, хем 

ще се отървете от вредното влияние на 

телевизията. Ако не знаете, за най-секси 

при жените мъжете смятат интелекта. 

Или поне интелигентните мъже мислят 

така – онези, които ви трябват.
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Гореща сангрия

Ще ви трябват:  1 л червено сухо вино  100 мл сухо мартини  2 

портокала  1 лимон  1 чаша замразени малини  100 мл малинов си-

роп  1 пръчка канела  4–5 зрънца карамфил. В голяма тенджера на-

лейте виното, мартинито и сиропа и сложете съда на котлона. Изча-

кайте течността да кипне и добавете подправките, размразените 

малини и парчета от единия портокал и лимона. Разпределете парче-

та от другия портокал (с кората) по чашите. Разлейте след това го-

рещата напитка. Сангрията се пие през лятото, но гореща и с доба-

вени малини и ароматен малинов сироп е много подходяща за март, ко-

гато все още е студено. Особено за жените, които вечно треперят!
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

ÍÍ
якъде иззад смирението ни към несгодите на 
бита български и настръхналата ни докачли-
вост към давидчерневци, които обиждат Бълга-
рия на кенеф, се надига едно неуверено, но жи-

лаво чувство – любовта към родината. То не е толкова 
гръмогласно като патриотизма на дедите ни, които не 
само са вели българското знаме по бойните полета, а и 
са го оцапали с кръвта си. Но важното е, че го има и 
ще го има. Родолюбието не е мода, та да стане ретро. 
Така че, който твърди, че обичането на родината е от-
живелица, да си гледа работата. Родолюбието е класика, 
същност. То е същественото. 
Когато запушите гръмогласната уста на патриотизма, 

който и до ден днешен се употребява за политически 
цели, ще почувствате мълчаливата настоятелност на 
едно почти безстрастно родолюбие. То няма нищо общо 
с припадането по някакъв идеал. То не вика „Ура“ и „Да 
живей“ (най-много да го чуете да вика „Българи, юнаци!“ 
на някой стадион), но се държи, не се предава. Неговата 
страст е едвам тлееща и поуморена напоследък, но само 

една искра є трябва, за да избухне в патриотичен, а не 
дай боже, и в шовинистичен патос.
Родината е нещо извътрешно свидно. Рукнали сълзи на 

умиление. Ручило на каба гайда. Настръхналата ни кожа, 
когато слушаме българския химн. Бяло, зелено, червено, 
но повече зелено. Балкан. Къщичка насред балкана. Коле-
ло „Балканче“. Софра, а не маса. Майчина прегръдка. Ба-
щина поръка. Горда бедност. Хубава българка. Девойко, 
мари, хубава... 
Впрочем патриотизмът е по-скоро кораво, мъжко чув-

ство, което се свързва повече с бащата (отец, отечест-
во), със салюти и с барут. А родолюбието е чувство, ко-
ето следва меките, женствени извивки на родината. То се 
свързва повече с любенето, еротиката, с красива жена. 
Когато обаче самата родина не споделя любовта ни към 

нея и когато я пренебрегва, ние ставаме жестоки от лю-
бов, критични и нападателни. Но дори когато я корим, 
дори когато сме є много ядосани, продължаваме да я оби-
чаме. На инат. По български. 

Мариана ЯНЕВА

ÐÎÄÈÍÎ 
ÌÈËÀ
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В
сички думи за него опират на... ноти. Той напуска ро-
дината на поговорката „Музикант къща не храни“ и 
се установява в страната, която му дава възмож-
ност да бъде музикант, който храни... цяла школа.

В Австрия е изучавал педагогика и социология. Пре-
подавал е китара и флейта, нарича това педагогическа 
работа, но се пази от думата „учител“. Интересно-
то е, че започнал да преподава и тенис, като използвал 
собствената си педагогическа схема. В България дори 
не е държал ракета в ръката си. „Аз съм музикант“ 
– това казва. „И не мога да танцувам“ – това също 
той го казва.
Петър Петров основава първото си танцово студио в 

Клагенфурт, Австрия. Било е началото на 80-те годи-
ни на миналия век, времето, когато светът буквално си 
е изгубил акъла по аеробиката. Тогава той е на 39 го-
дини, решава да предлага на хората различна естетика 
в своето „Студио 39“. Ритъм, координация, упражнения 
и обединяващата ги любов към музиката. Така накрат-
ко може да бъде описано всичко, което се случва в шко-
лата на Петър.   
Говори много правилен български и колкото и парадок-

сално да ви звучи, изглежда, че е усъвършенствал род-
ния си език в Австрия. Собствените му думи също опи-
рат на ноти. За него езикът е инструмент и бих каза-
ла, че „изпълнява“ българския с музиката на немския език, 
а това звучи прекрасно. Можеш просто да затвориш очи 
и да го слушаш, както е казала поетесата. Впрочем сес-
тра му Елка Недкова пише стихове, текстове за песни 
и музика. Ето какво споделя тя в своята лична лирична 
и музикална страница: „Когато бях на 11 години, се роди 
малкото ми братче. Естествено, веднага бях включена в 
отглеждането му. Пеех му, когато го носех на ръце, пеех 
му, когато го разхождах, пеех му, когато го приспивах, а 
когато песните, които знаех, се свършваха, измислях мои. 
Тогава разбрах, че песните нямат свършване, стига да 
имаш сърце за тях. И може би тогава е започнал моят 
начин на живот. Да живея с песента. Така живееше и 
мама. Много пееше.“ 
„Шарена торба“ се превърна в любима моя песен от 

този сайт. Текстът и музиката са на Елка Недкова, а 
изпълнението е на нейната дъщеря Нона Йотова. Петър 
казва, че баща им също пеел и че огромно влияние вър-
ху него е имал и по-големият му брат Владимир Недков, 
който е диригент и също живее в чужбина.
Виждала съм Петър Петров във „Виенския салон“ в со-

фийския квартал „Изток“, където се отбива по време на 
ваканциите си в България. С помощта на Skype обаче вли-
зам направо в дома му в Клагенфурт и неволно разбирам 
колко деликатно е положението с майсторите в Австрия. 
Трябва да се съобразяваш с тях, понеже иначе може да 
ти избягат. Обажда ми се да отложим разговора с ня-
колко минути, защото очаквал... майстор. „Положението 
с майсторите тук е същото като в България.“
Така опираме до това интервю.
– Ти си стар емигрант... 

– Не съм емигрант. Аз съм тук, но не съм емигрант. 
И не съм стар...

– Добре. Откога живееш извън България?

– От 1976 година.
– Е?

– Ти кога си родена?
– Родена съм на следващата година, 1977. В такъв случай 

съм съгласна, че не си стар емигрант, защото аз не съм 

стара. А и не съм емигрант... (Смеем се.)

– Работех в симфоничния оркестър в Пазарджик и от-
там заминах с една група за Хале, град в бившата Из-
точна Германия, където нашето представяне беше неус-
пешно...

(Пълния текст четете в раздела ВИпЗИТА на Хотел РОДИНАТА)

ЦВЕТНА МУЗИКАЛНА КУТИЯ
ИЛИ ШАРЕНА ТОРБА от Мирослава ИВАНОВА, Снимка Личен архив
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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...

Безпаричието ражда гениални идеи за оце-
ляване. Като например да се закрият 200 
(някъде ги пишат, че са 100, но кой знае) 
губещи болници, а болните да бъдат превоз-
вани до работещите в околността здравни 
заведения с... 4 хеликоптера. Дори и 444 да 
бяха тези хеликоптери, идеята си е безум-
на, пардон, гениална отвсякъде. 
Хеликоптерите не могат да бъдат замес-

тители на липсващи болници, а само неиз-
менна част от качествените здравни услуги, 
които едно уважаващо себе си и демокра-
тично реформирано здравно заведение пред-
лага. А такива здравни заведения в Бълга-
рия днес, 21 години след началото на прехо-
да, липсват. Или са толкова пренебрежимо 
малко, че на техен гръб въобще не може да 
се изока едно „Браво за напредъка на здрав-
ната реформа“. 
Струва ми се, че на българската здравна 

реформа хич не є върви. Тя не само не на-
предва, а сякаш въобще не е тръгвала. Ся-
каш някой я е омагьосал да е мудна, страх-
лива и нефелна. Похвално е, че новото пра-
вителство се опита да є даде една голяма 
засилка с предложението за закриване на гу-
бещи болници. Като изключим смешката с 
хеликоптерите, закриването на здравни за-
ведения, за които и без това се очаква да 
фалират, не е лишено от смисъл и основа-
ния. Но, както казах, не є върви на здрав-
ната реформа и туй то. За половин месец 
лекари се надигнаха да протестират, че ос-
тавали без работа след закриването на въ-
просните „клатещи“ се болници; хората пък 

от малките градчета и села се уплашиха, че 
нямало било да стигнат линейките и хели-
коптерите, ако се наложело да бъдат спа-
сявани от смъртта... Сконфузено от обви-
нителния глас народен, правителството взе 
да отстъпва от първоначалната си юнаш-
ка решимост да реформира и се оплете в 
обяснения, оправдания и обещания да оста-
ви буферен срок от една година на агонизи-
ращите болници, които, ако през това вре-
ме не изпълнели някакви си критерии, чак 
тогава щели да бъдат закрити... И здравна-
та реформа отново мина в зоната на здра-
ча. Тя жестоко се е оплела в кълчищата на 
хеликоптери, микробуси, фалиращи болници, 
делегирани бюджети, резерва на здравната 
каса, общински и частни интереси, процен-
ти на здравните осигуровки, разликата меж-
ду спешна и болнична медицинска помощ и 
липсата на пари за здравеопазването, липса-
та на пари за здравеопазването... 
С „Добър 3,67“ оцени българинът здравни-

те услуги в България според резултатите 
от национално представително изследване на 
MBMD. Преведена на български език, тази 
оценка означава повсеместна посредстве-
ност – посредствени политици, посредстве-
ни специалисти, посредствени пациенти, по-
средствена реформа. Само да не ви се нала-
га да чакате да дойде хеликоптерът. Да сте 
живи и здрави поне още две години, когато 
щели да се забележат първите успешни ре-
зултати от предприетите промени в здра-
веопазването. Но ако питате мен, най-добре 
да сте живи и здрави още сто години. 

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

от Мариана ЯНЕВА

ДОБЪР 3,67 ЗА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
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ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

Т олкова много приземени, стресирани и хро-

нично тъжни хора има наоколо. 

Които имат нужда от летене.  

Летенето е като избавление от всичко, което 

условно и безусловно тегли към земята: избав-

ление от депресия, от несигурност, от трудни 

решения, от финансови неволи, от несполучли-

ви връзки, от зли съседи, от конфликти, от при-

ятели, че даже и от напълняване. 

Летенето е като времетръс – високо в обла-

ците чувството за времева обреченост загуб-

ва реалните си измерения започваме да мислим 

не за дни, не за часове, не за минути, а за мо-

менти. 
Летенето е като свободата да забравиш на-

трапчивото усещане, че винаги не ти дости-

га нещо много малко за подготовката на нещо 

много голямо. Летенето е изпълнено с динамика и съдържание 

– възможност да видиш отвисоко величествена-

та снежна шапка на Алпите и само минути по-

късно да пикираш над топлото екзотично край-

брежие на Касабланка. (Всички ние имаме нужда 

от летни усмивки в моменти на зимна потис-

натост.)
Летенето е и болест. Силно заразна и много 

опасна. Започва с игрив блясък в очите, който 

се засилва с всеки поглед, отправен към небето. 
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БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

З
наете ли кое е онова нещо, 
което ни превръща в истин-
ски жени? Не е високият ток, 
нито гримът, нито бижута-

та, нито мъжете до нас. Жената 
все още не е жена, ако не е свикнала 
с посещенията при гинеколога. 
Понеже съм в рискова възраст по 

отношение на рака на шийката на 
матката, направих си HPV тест. Ре-
зултатите от изследването получих 
във вид на таблица със следните 14 
абревиатури – HPV 16, HPV 18, HPV 
31, HPV 33, HPV 35, HPV 39, HPV 45, 
HPV 52, HPV 56, HPV 58, HPV 59, 
HPV 66, HPV – 6, HPV – 11. За моя 
радост срещу всяка от абревиатур-
ките стоеше думата „отрицателен“. 
Направете си този тест, за да бъ-
дете за една болест по-спокойни. Ако 
гинекологът ви не ви насърчи, поискай-
те го сами... 
Ако пък още не сте се превърна-

ли в истински жени според моето 

определение, горещо ви препоръчвам 
д-р Мая Василева, акушер-гинеколог в 
Първа АГ болница „Света София“. 

– Д-Р ВАСИЛЕВА, КАКВО НАЙ-

ОБЩО МОЖЕМ ДА КАЖЕМ ЗА 

РАКА НА ШИЙКАТА НА МАТКА-

ТА?

– Сред раковите заболявания при 
жените то е на второ място по 
честота след рака на млечната жле-
за. Най-страшното е, че засяга мла-
ди, полово активни жени на възраст 
между 25 и 40 години. За щастие 
причината за него вече е известна – 
това е вирус, който се предава по 
полов път. Вирусът може да бъде ди-
агностициран, може да бъде прове-
дено лечение и да бъде проследявано 
присъствието му. 

– КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЧО-

ВЕШКИЯТ ПАПИЛОМА ВИРУС 

(ЧПВ), ИЛИ HPV, КОЙТО ПРИЧИ-

НЯВА ТОЗИ ВИД РАК?

– Има над сто вида HPV. Около 
14 типа се отнасят за гениталиите, 
12 типа са високорискови, т.е. та-
кива, които водят до рак на шийка-
та на матката, и два, които водят 
до т.нар. венерически брадавици или 
остри кондиломи. Те не са онкоген-
ни, т.е. не предизвикват ракови про-
мени в клетките. Вирусът се преда-
ва изключително по полов път, кога-
то има непротектиран с презерватив 
контакт. Макар и изключително ряд-
ко, може да настъпи извънполово за-
разяване при използването на общест-
вени тоалетни или пък при лоша ин-
тимна хигиена. С това се обяснява 
заразяването с вируса при девствени 
момичета. 

– ИМА ЛИ ПРИЗНАЦИ, ПО КОИ-

ТО ДА РАЗБЕРЕМ, ЧЕ МЪЖЪТ Е 

НОСИТЕЛ НА HPV?

– При мъжете се среща кондиломът 
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Д-Р МАЯ ВАСИЛЕВА ОТ ПЪРВА АГ БОЛНИЦА 

„СВЕТА СОФИЯ“ ПРОСВЕЩАВА, ПРЕДУПРЕЖДАВА, 

ПРЕПОРЪЧВА И УСПОКОЯВА ПО ТЕМАТА
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на външния полов орган и това може 
да ни насочи към нискорисковите два 
типа, които предизвикват острите 
кондиломи. За високорисковите типо-
ве няма никакви признаци. Няма ди-
агностика. „Хващаме“ партньорките. 
Тази инфекция не навлиза в кръвонос-
ните съдове. Тя е локална. Остава на 
мястото, на входната врата на ин-
фекцията, в клетките на маточната 
шийка. Там, където е бил контактът 
между инфектираната клетка и нор-
малната клетка.

– ПРИ ЖЕНИТЕ НАЛИЧИЕТО 

НА ВИРУСА СЕ „ХВАЩА“ С HPV 

ТЕСТ? 

– В Европа изследването за HPV 
е скринингово. Веднъж в годината 
се прави цитонамазка, на две години 
веднъж се прави тест за HPV. У нас 
този тест не се поема от здравната 
каса и всяка жена сама плаща за из-
следването. Това лимитира приложе-
нието на теста, тъй като той не 
е много евтин и достъпен за всич-
ки. Цената му е 100 и над 100 лева 
в различните лаборатории. 

– ТОЗИ ТЕСТ НА ПРАКТИКА ПРО-

ВЕРЯВА ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ-

ТА КЪМ РАКА НА ШИЙКАТА И 

Е ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕЦЕНКА, 

ДАЛИ ДА СЕ ПРАВИ ВАКСИНА, 

ИЛИ НЕ?

– Ваксинирането става с приложе-
ние на три ампули през определен пе-
риод от време. Цената на трите 
ваксини е в рамките на 400–500 лв. 
Има две ваксини на пазара, те са 
профилактични и целят предпазване 
от заразяване при среща с инфекти-
ран партньор. Най-добре е пациент-
ките да си направят теста, защо-
то, ако една пациентка е носителка 
на вируса, няма смисъл да си поста-
вя ваксина. То е все едно да е болна 
от грип и да си направи противогри-
пна ваксина. 

– НАДЕЖДЕН ЛИ Е ЕФЕКТЪТ ОТ 

ВАКСИНАТА?

– Все още текат клинични проуч-
вания за крайната ефективност от 
ваксините. В някои страни започнаха 
да ваксинират цели поколения. Моми-
чета от един набор, на 13–14-годишна 
възраст, т.е. преди да са имали полов 
контакт и преди да са се заразили с 
вируса. Все още няма клиничен опит, 
няма проследяване за период от 15–

20 години, което да ни даде възмож-
ност да видим дали при цялото това 
ваксинирано поколение процентът на 
заболеваемост от рак на маточната 
шийка е намалял. Но проучванията 
на имунитета, които се правят, по-
казват, че пет години след ваксина-
цията имунитетът е все още висок. 
При някои обаче имунитетът спада. 
Важно е да се знае, че успоредно с 
това текат проучвания и за тера-
певтични ваксини, т.е. такива, които 
ще лекуват заразените жени. 

– В КОИ СЛУЧАИ НАЛИЧИЕТО 

НА HPV ВИРУС ВОДИ ДО РАК?

– Инфектирайки клетката, вирусът 
влиза в нейното ядро и там копира 
своето ДНК. След време тази клетка 
започва да се изражда в ракова. Проце-
сът е много бавен и за това може да 
се съди от статистиката – за период 
от 10 години от 100 жени, носителки 
на високорисковите вируси, само 30% 
развиват рак на шийката. Т.е. необхо-
дими са предразполагащи фактори ос-
вен наличието на вируса, за да може 
да се развие рак на шийката. 

– КАКВИ СА ТЕЗИ ФАКТОРИ?

– Смята се, че тютюнопушенето 
води до намаляване на локалния иму-
нитет. А когато имаме нисък имуни-
тет в областта на маточната ший-
ка, тогава се развива ракът на шийка-
та. Когато пациентката е със СПИН, 
вродени или придобити имунодефицит-
ни заболявания, тогава имунитетът е 
нисък и процесът може да се развие 
много по-бързо и да се стигне до рак 
на шийката не за десет години, а в 
рамките на година или две. Но тези 
пациентки са доста малко. 

– КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ ЗА 

ТОЗИ ВИД РАК?

– Няма ранни симптоми. Насочващи 
симптоми са честите вагинални те-
чения, които многократно се лекуват 
и многократно се появяват. При же-
ната може да бъде установено нали-
чие на остри кондиломи или наличие 
на раничка. Тогава трябва да се на-
прави цитонамазка плюс колпоскопия, 
да се търсят проблемни участъци, 
от които да се вземе биопсия и да 
се уточнят промените. Ако настъпи 
кървене, ако има смущения в уринира-
нето – това са вече късни симптоми 
на рак, които показват, че болестта 
е доста напреднала, терапевтичните 

възможности са ограничени и прогно-
зата е по-лоша. 

– АКО ЖЕНАТА Е НОСИТЕЛКА 

НА ВИРУСА? 

– Правят є се цитонамазка и кол-
поскопия и на базата от техните ре-
зултати се прави прицелна биопсия. 
Това е допълнителното диагностично 
изследване, което изяснява какви са 
промените в клетките. Предракови-
те изменения тръгват от най-дълбо-
ките слоеве на клетките. При цито-
намазката могат да се вземат клет-
ки повече от горните слоеве. 

– КОГА ПАЦИЕНТКАТА МОЖЕ 

ДА БЪДЕ ИЗЛЕКУВАНА НАПЪЛ-

НО?

– Когато бъде установена дисплазия-
та, т.е. предраково заболяване. Тогава 
промените са леки, може да се наложи 
оперативно отстраняване на промене-
ните участъци, на част от маточна-
та шийка. Това води до трайно изле-
куване на пациетката на ниво пред-
рак. И когато след излекуване се на-
прави HPV тестът, той е отрицате-
лен. Но това не означава, че той няма 
да се позитивира отново след вре-
ме, защото нямаме информация как-
во се случва при партньора, дали той 
се изчиства от вируса, или не. Кога-
то промените в клетките са стиг-
нали на ниво рак, тогава нещата са 
доста напреднали и се налага да бъдат 
отстранени шийката и матката, ко-
ето пък засяга детеродните функции 
на жената. За съжаление в България 
най-често „хващаме“ жените на този 
етап. Интересното е, че когато се 
развие ракът на шийката на матката, 
вирусът изчезва. Тогава е безсмислено 
да правим HPV теста. Вирусът си е 
свършил работата и вече го няма. 

– А КОГАТО СЕ ОТСТРАНЯВА 

САМО ЧАСТ ОТ ШИЙКАТА, ТОВА 

НЕ ВОДИ ДО ЗАГУБА НА ДЕТЕ-

РОДНИТЕ ФУНКЦИИ? 

– Да. Жената може да забременее 
нормално, да износи плода и да роди 
своето дете. 

– НА ВАС ВЕРОЯТНО ВИ СЕ Е 

СЛУЧВАЛО ДА ДИАГНОСТИЦИРА-

ТЕ ПАЦИЕНТКИ С HPV ВИРУСИ?

– Няма официална статистика за 
носителство на вируса в население-
то, тъй като изследването се пра-
ви сравнително отскоро в България. 
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Смята се обаче, че доста висок про-
цент от населението е носител на 
вируса. Да, имам пациентки, които са 
носителки на HPV вируси. 

– КАК РЕАГИРАТ?

– Когато тестът излезе положите-
лен, пациентките изпадат в паника. 
Те казват: „Аз имам вирус, значи аз 
имам рак.“ После започват да четат 
в интернет и идват тук страшно 
уплашени. Тук е мястото, където 
акушер-гинекологът трябва да ги ус-
покои (разбира се, в зависимост от 
изследванията), че дори и да са носи-
телки на вируса, това не означава, че 
имат рак. След това се правят до-
пълнителните изследвания – колпоско-
пия, ако се наложи, биопсия, и се про-
вежда адекватно лечение. Назначаваме 
имуностимулиращи лекарства, с кои-
то целим да повишим имунитета, и 
разчитаме, че организмът ще се пре-
бори. После трябва да минат поне 
шест месеца, за да видим дали виру-
сът се задържа. Защото през тези 
шест месеца може да настъпи само-
изчистване на организма от вируса. 
Вирусът може да престои едно крат-
ко време в клетките и след това да 
не бъде открит. 

– ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ ЗАРА-

ЗИМ И ДА СЕ „САМОИЗЛЕКУВА-

МЕ“?

– Когато една жена има непротек-
тиран контакт със заразен партньор, 
тя поема вируса, той навлиза в ней-

ните клетки. Когато имаме висок ло-
кален имунитет, организмът се бори 
с тази инфекция, както с всяка дру-
га инфекция, с която ние контакту-
ваме. Ако организмът е достатъчно 
силен, тогава настъпва изчистване на 
вируса. За да кажем, че една жена е 
носителка на вируса, трябва да на-
правим две изследвания в рамките на 
шест месеца минимум. Когато виру-
сът се задържа в клетките, тогава 
казваме, че тази пациентка е носи-
телка на вируса. Затова тестът е 
много важен. 

– ИМА ЛИ ЗНАЧЕНИЕ НА КОЛКО 

ТИПА ОТ ВИСОКОРИСКОВАТА 

ГРУПА Е НОСИТЕЛКА ЖЕНАТА?

– Когато една пациентка е носител-
ка на един високорисков вирус, мно-
го по-лесно нов вирус може да се ин-
тегрира в клетките, да се вгради в 
ядрото и да остане там. Наличие-
то на един вирус много по-лесно води 
до заразяване с нов и нов HPV и 
това може много по-бързо да проме-
ни клетките в ракова посока. 

– НЕКА КАЖЕМ ОЩЕ ВЕДНЪЖ 

КОЛКО Е ВАЖНО РЕДОВНОТО 

ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ГИНЕКОЛО-

ГА...

– След като родят, много пациент-
ки забравят да ходят на гинеколог в 
продължение на 10–15 години. Отиват 
най-често чак когато започнат про-
мените в предклимактеричния пери-
од и най-вече смущенията в менстру-

алния цикъл. През тези 10–15 години 
ние не знаем какво се случва с тях. 
Жената е жена и на 60, и на 70 годи-
ни. Тя има съответните органи и те 
трябва да бъдат наблюдавани. 

– В КАКВА ВЪЗРАСТ ЖЕНИТЕ 

СА ИЗЛОЖЕНИ НА НАЙ-ГОЛЯМ 

РИСК ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАКА 

НА МАТОЧНАТА ШИЙКА?

– Ние не можем да знаем кога е на-
стъпило заразяването. Но най-застра-
шени са младите момичета в тий-
нейджърска възраст. Те нямат съз-
нанието да се предпазват от полово 
предавани инфекции. Тогава половите 
контакти са много чести и с различ-
ни партньори. Както казахме, десет 
години са необходими на една клетка 
от нормална да се изроди в ракова. 
Точно поради тази причина се смя-
та, че пикът на рака на маточната 
шийка е 30–40-годишна възраст. От 
изключителна важност са разговори-
те с пациентките. Те трябва да бъ-
дат информирани, да знаят на какви 
рискове са изложени. Контактът ле-
кар–пациент не трябва да преминава 
в полумълчание или „Нищо ти няма. 
Довиждане“. Разговорът повишава са-
мосъзнанието, половата култура, ме-
дицинската култура на всеки пациент 
на колкото и елементарно ниво да е 
тя. Имам пациентка на 18 години, 
която ми каза: „Д-р Василева, тряб-
ва да се гордеете с мен, аз спрях да 
пуша.“ Радвам се на такива неща. Ос-
вен това в Европа се обръща внима-
ние на профилактиката и диагности-
ката на пациентките на ниво пред-
рак. Усилията са да се диагностици-
рат носителките на вируса. В дру-
гите страни отдавна са разбрали, че 
средствата, които се дават за лече-
ние, са в хиляди пъти повече, откол-
кото тези, които могат да се дадат 
за профилактика. 

– КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗВАМЕ?

– Заразяване може да настъпи при 
контакта с кожен участък, който е 
извън презерватива. Моногамия е ре-
шението. 

– НЕВЪЗМОЖНОТО РЕШЕНИЕ...

– Ние не можем да разчитаме, че 
цял живот ще бъдем само с един 
партньор, но безразборните контакти 
трябва да бъдат ограничени, защото 
заплахите са много и различни. 
Разговора води Мирослава ИВАНОВА
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ОСНОВАТА НА ПРОЛЕТНИЯ ГАРДЕРОБ

МОДАМОДАМОДА

К
ласиката никога не излиза от мода. 
Дрехите и съчетанията, които ви 
предлагаме, спокойно можете да об-
лечете и през март 2013 г. Поста-

рали сме се да ви представим тоалети 
както за свободното време, така и за 
ходене на работа. 
А за да „изградите“ правилно осно-
вата на своя гардероб, е достатъч-
но да се снабдите с няколко базо-
ви дрехи:

1. МАЛКА ЧЕРНА РОКЛЯ Това 
предложение може да ви се 

струва скучно, но малката черна 
рокля е задължителна, ако държите 
на елегантното излъчване. Тайната 
на нейната универсалност е, че мо-
жете да я комбинирате с всичко и 
да я облечете практически по вся-
какъв повод. 

2. ТРИКОТАЖ Кашмирена жи-
летка, тънка блузка и три-

котажна рокля – това са три-
те важни неща, които трябва 
да притежава всяка уважаваща 

себе си дама. Естествено, подбра-
ни по цвят, който отива на тена 
на лицето ви. Трикотажната рокля е 
спасение, когато ви предстои нефор-
мална, но все пак не съвсем приятел-

ска среща.

3. ПОЛА МОЛИВ Тя е строга, но женстве-
на. Много добре подчертава апетитни-

те женствени извивки и може да се съчетава 
както със сака – по-къси или по-дълги, така 
и с трикотажна (за предпочитане по-дълга) 
жилетка. Зависи къде сте тръгнали.

4. ХУБАВИ ОБУВКИ Запомнете, че обув-
ките са най-издайническият детайл от 

облеклото ви, на базата на който други-
те хора си съставят мнение за вас (особено 
ако събират първи впечатления). В гардеро-
ба ви задължително трябва да присъстват 
стилни обувки на токчета, чифт мокасини 
или други удобни обувки (но не маратонки 
– те са само за спорт), а също така ни-
ски обувки, тип балетни пантофки, и сан-
дали за свободното време. 

5. БОТУШИ ИЛИ БОТИ По ваш избор. 
Ако притежанието на 4–5 чифта за 

И НА ГАРДЕРОБА ВЪОБЩЕ...
ГОВОРИМ ВСЕ ПАК ЗА РАННА ПРОЛЕТ, КОГАТО 
НАВЪН ВСЕ ОЩЕ Е СТУДЕНО. А НИЩО ЧУДНО И 
НЯКОЙ БАБОМАРТЕНСКИ СНЯГ ДА ВИ ИЗНЕНАДА. 
ЗАТОВА НЕ ПРИБИРАЙТЕ ОЩЕ БОТУШИТЕ, 
ПО-ПЛЪТНИТЕ САКА И ЖИЛЕТКИТЕ...

пола молив

 малка черна рокля
 цветна жилетка

мека тънка 
трикотажна рокля
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вас е финансово непосилна задача, тогава купете си 
два чифта красиви ботуши в различен стил и цвят, 
за да ходите с тях на работа. Едните може да са 
по-ниски, но другият чифт задължително тряб-
ва да е на висок ток. Впрочем ботите обу-
вайте с пола само в краен случай, да не ка-
жем в никакъв.

6. 
КЛАСИЧЕСКО ДЪЛГО ЗИМНО 

ПАЛТО Можете да го носите 
със или без колан. Но материя-
та му трябва да е качест-
вена, топла и мека.

7. 
БЯЛО ПОЛО И 

БЯЛА РИЗА И 
двете са подходящи 
за под сакото, кога-
то сте на работа. 

8. 
САКО С БЕЗУПРЕЧ-

НА КРОЙКА Но не черно. Изберете го 
в ярък цвят, който да контрастира на чер-
ните панталони, с които ще го носите. Из-
бягвайте дългите двуредни сака – те пра-
вят повечето от нас трътлести. 

9. 
ПАНТАЛОН – ЧЕРЕН, СИВ ИЛИ 

В ПЯСЪЧЕН ЦВЯТ Помнете, че 
панталонът с висока талия визуално 
удължава краката. Понякога, да не 
се съобразиш с модата, е в полза 
на елегантността.

10. 
ТОАЛЕТ ЗА ВСЕКИ ДЕН 
Включва късо палто, пле-

тен пуловер и дънки (може и 
джинси). В краен случай, ако оти-
вате на почивка в планината, мо-
жете да замените късото палто 
с яке. Една жена трябва да е еле-
гантна дори и когато е на почивка.

11. 
МАЛЪК КОПРИНЕН И 

ГОЛЯМ КАШМИРЕН 

ШАЛ Това е минимумът от ша-
лове, които трябва да имате в 
гардероба си. Шалът е вълшебен 
елемент от облеклото – освежава скуч-
ните дрехи и топли, когато е необхо-
димо. 

12. 
КОКТЕЙЛНА РОКЛЯ Избягвай-
те едрите принтове и хоризон-

талните ивици. Яркият цвят е добре до-
шъл.

13. 
КОЛИЕТА По-късите се носят с 
костюми, сака и пуловери с V-об-

разни деколтета, а по-дългите – върху рок-
ли и туники. Помнете, че перлените гердани 
са винаги на мода.

14. 
ПРАКТИЧНА ЧАНТА Отдайте пред-
почитание на чантите от мека кожа, 

които не са прекалено големи по размер (кол-
кото и модерни да са последните!). Големите 
чанти развалят имиджа и... стойката ви.

яркоцветна рокля

перлено колие

велурена цветна чанта

уютен шал

късо елегантно 
сако

ниски обувки 
тип балетни 
пантофки

копринен 
стилен шал
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

© Pavel Losevsky – 123rf.com

 
МАРТ

Обърнете внимание 
на лицето и косата

Време е да се подготвим за пролет-
но-летния сезон. Концентрирайте се 
върху „фасадата“ – лицето и косата. 
Бледата и уморена кожа е добре да 

се поглези с биоревитализиращи про-

цедури. Инжектирането на стабили-

зирана хиалуронова киселина овлажня-
ва епидермиса в дълбочина. Ефектът 
от това овлажняване трае около по-
ловин година. Освен това процедура-
та прави лицето да изглежда по-скул-
птирано. Що се отнася до странични-
те ефекти, организмът възприема хи-
алуроновата киселина като „своя“, за-
това възпаленията и алергичните ре-
акции се срещат изключително ряд-
ко. Биоревитализацията е „дългосроч-
на“ процедура. Тя не цели експресен 
ефект, а активизира и нормализира 
трайно работата на клетките. На-
пълно можете да оцените резултата 
от процедурата след два, два и поло-

вина месеца. 
За да съживите косата, са ви не-

обходими възстановяващи ампули за 

коса. Те се борят успешно и с косо-
пада, стимулират растежа, а някои 
съставки в тях бързо могат да ви 
избавят и от пърхота. Ако косата 
ви пада с корена (тоест самите фо-
ликули са слаби), подходящи са сти-
мулиращи ампули с екстракт от мен-

та, масло от чаено дърво, витаминен 

комплекс и протеини. При късащи се 
краища се препоръчват продукти с 

минерални соли, липиди, пантенол. 
Ампулите се прилагат в рамките на 
един месец. Втривайте съдържанието 
им в скалпа (до пълно попиване!) след 
всяко измиване на косата.

 
АПРИЛ

Запишете си час 
за педикюр

Това е месецът, в който към еже-
дневния арсенал от разкрасител-
ни процедури трябва да включите и 

слънцезащитни средства. В рамките 
на този месец можете да се ограни-
чите с тонален или дневен крем със 
слънцезащитен фактор (SPF) 7. Ако 
имате склонност към хиперпигмента-
ции, предпочитайте такива с SPF 10. 
Пролетното слънце често се подце-
нява, а ултравиолетовите излъчвания 
през пролетта са бич за кожата и 
водят до преждевременно стареене. 
Сега е моментът да обърнете вни-

мание и на краката си. Ако през зима-
та бяхте занемарили педикюра, сега е 
наложително да се подготвите за се-
зона на босите крака. Запишете си 
час за педикюр и от сега до края на 
октомври го правете веднъж месеч-
но. След като в козметичния салон 
са отделили грубата кожа, коригира-
ли са формата на ноктите ви и са 
се погрижили за кутикулите, вкъщи 
„затвърдете“ добрите резултати с 
обтриване на ходилата със скраб, на-

насяне на омекотяващи и овлажнява-

щи кремове. Подходящи са продукти 

с алантоин и витамин F. Ако нокти-
те ви се разслояват, чупят и въобще 

алендар на

© Pavel Losevsky – 123rf.com

расотатаК
Отдавна се каните да се вземете в ръце, но не знаете откъде и кога да започнете? 
Веднага си съставете план за разхубавяване за една година напред, но започнете 
да го спазвате от март. Разкрасяващите процедури се избират според възрастта, 
индивидуалните особености на кожата и тялото и, естествено, сезона...
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изглеждат неестетично, използвайте 
качествена основа за нанасяне на лак, 
която съдържа овлажняващи и заздра-
вяващи компоненти. 

 
МАЙ

Време за извайване 
на фигурата

Приближава плажният сезон, затова 
е време да обърнете специално внима-
ние на фигурата си. Фитнеса и здра-
вословното хранене никой никога не е 
отменял! Но ако сега искате да по-
лучите максимално бързи и очевидни 
резултати, потърсете помощ в коз-
метичното студио. Класическият ме-
тод за борба с целулита е лимфодре-

нажът. Правят се от 5 до 7 проце-
дури. Резултатът е активизиране на 
лимфопотока, извеждане на излишни-
те течности от организма, тонизи-
ране на съединителната тъкан и из-
глаждане на целулитните „дупки“. Ос-
вен ръчни в салоните се предлагат и 
апаратни масажи. 
Ако вашият целулит не е локализи-

ран върху няколко сантиметра в об-
ластта на талията или бедрата ви, 
а е траен проблем, който дълго вре-
ме е тровил живота ви, посетете 
клиника по естетична хирургия. Един 
от най-съвременните методи за кори-
гиране на фигурата е липотомията: 
в проблемните зони се вкарва специа-
лен „коктейл“ от вещества, разграж-
дащи мастните клетки. След това 
ще ви приложат интензивен ултраз-

вуков масаж и ще ви изпратят вкъ-
щи да слабеете. Мастните клетки се 
извеждат от организма посредством 
бъбреците и черния дроб през следва-
щите месец и половина – два. През 
това време вие постепенно губите 
сантиметри от обиколката на бе-
драта и ханша, приближавайки се към 
пропорциите, близки до идеалните. 
От по-традиционните моделиращи 

методи ефективни са миостимулаци-

ята и електролиполизата. В основата 
на тези процедури е физиотерапията. 
Под въздействие на електрически ток 
мускулите в проблемните зони започ-
ват да се съкращават, в резултат на 
което тъканта става еластична, а из-
лишните мазнини започват да се то-
пят. Истината е, че преди да се за-
радвате на резултатите, трябва да 
се въоръжите с търпение.

 
ЮНИ

Интензивно 
овлажняване на кожата
Нищо не изсушава кожата толко-

ва много, колкото ултравиолетовите 
лъчи. За да не се сблъскате с пробле-
ма обезводняване през септември, в 
самото начало на лятото се заеме-
те с активно овлажняване на кожа-
та. Най-голям ефект ще даде съче-
танието на професионални грижи и 
грижи за кожата в домашни условия. 
Професионалните маски за лице миг-
новено ще възстановят недостига на 
влага, кожата ви ще стане видимо 
по-свежа и привлекателна. Достатъч-
но е да направите четири последо-
вателни процедури (професионалната 
овлажняваща маска се прилага веднъж 
седмично). Вкъщи в продължение на 
месец ежедневно нанасяйте концен-

трат или серум с високо съдържание 

на хиалуронова киселина и пептиди.

През лятото при някои жени се обо-
стря проблемът с повишеното пото-

отделяне. Ако талковете и дезодо-

рантите не ви помагат да се избави-
те от дискомфорта, можете да реши-
те проблема с помощта на инжекция 

ботокс. Въвеждането на малко коли-
чество ботулинов токсин в проблемна-
та зона значително ще намали актив-
ността на потните жлези и ще спре 
хиперизпотяването. Една инжекция ще 
ви е достатъчна за 6–8 месеца.

 
ЮЛИ, АВГУСТ

Подготовка 
за отпуската

Ако искате да се върнете от отпус-
ка отпочинали и освежени, внимателно 
се подгответе за пътуването. За да 

бъде загарът ви равномерен и траен, 
2 пъти седмично правете пилинг на 

лицето и тялото. Използвайте скраб 

със синтетични частици, защото те 
не надраскват кожата. След излющва-
нето овлажнявайте кожата с кремове 

и лосиони с леки текстури, които по-
пиват бързо и не запушват порите. 
В продължение на няколко седмици до 
отпуската можете да приемате спе-
циални биологичноактивни хранител-

ни добавки с витамин А, Е, цинк и дру-

ги минерали. Те подготвят кожата за 
загар, неутрализират негативните по-
следици от почерняването и улесняват 
процеса на аклиматизация. 
За да не изглеждате бели като мля-

ко на плажа, можете предварително 
няколко пъти да посетите кабината 

за автозагар. Така за няколко секунди 
тялото ви ще се покрие с лек тъ-
нък воал от шоколадов пигмент. Бла-
годарение на специалната система на 
разпръскване селфтенерът се нанася 
равномерно по цялото тяло. Ефек-
тът се проявява до 4–6 часа след 
процедурата. Този метод е значител-
но по-безопасен от посещението на 
солариум. На изкуствения загар мо-
жете да се наслаждавате в продълже-
ние на 7–10 дни. Той не препятства 
естественото натрупване на меланин 
в кожата, но използването на слън-
цезащитни средства на плажа не се 
отменя заради него!

 
СЕПТЕМВРИ

Планирайте посещение 
при козметик

След продължително излагане на 
слънце кожата има нужда от интен-
зивно почистване. За да се справи-
те с излющването, малките бръчи-
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ци и разширените пори, ще ви по-
могне курс по мезотерапия при опи-

тен козметик. Методът позволява 
да доставите необходимите на кожа-
та вещества. Това могат да бъдат 
комплекси против стареене с кола-

ген, с молекула Pro-Xylane и с хиалуро-

нова киселина. А също така и анти-

бактериални коктейли с растителни 

екстракти, сяра и цинк. Резултати-
те ще ви зарадват обаче чак след 
5–7 процедури. За тези, които не 
понасят инжекциите, има и безигле-

на мезотерапия, при която дълбоко-
то проникване на активните състав-
ки се осигурява от електромагнитно 
поле или под налягане.
Почивката на море вероятно се е 

отразила негативно и на състоянието 
на косата ви. Морската сол разруша-
ва структурата на косъма, а ултра-
виолетовите лъчи изтеглят влагата 
и „изгарят“ цвета. За да поправите 
положението, започнете с процедура 

за дълбоко почистване с високоалка-

лен шампоан. Той ще почисти коса-

та ви от всичко излишно – сол, хлор, 
силикон от стилизиращите средства. 
Имайте предвид, че алкалният шам-
поан силно изсушава косата, затова 
не трябва да се използва повече от 
един път на месец. След него задъл-
жително се прави маска с протеини, 

липиди и други възстановяващи ком-

поненти. След това можете да прис-
тъпите към боядисване или най-добре 
към безамонячно тониране на косата 
за обновяване на цвета. 

 
ОКТОМВРИ

Избавете се 
от пигментацията

Ако по кожата ви са се появили 
пигментни петна, сега е моментът 
да се избавите от тях. Незначител-
ните пигментни нарушения можете 
да отстраните сами в домашни ус-
ловия с подходящите избелващи кре-

мове и маски с плодови киселини или 

арбутин в съдържанието. Ако пло-

щта на поражението е по-голяма или 
петната са в резултат от възрасто-
во изменение на кожата, по-добре не 
си губете времето с избелващи ма-
зила вкъщи. Обърнете се към спе-
циалист. В козметичните салони се 
предлагат различни професионални из-
белващи процедури – химически и ла-

зерен пилинг, криотерапия. Козмето-
логът ще прецени коя от процедури-
те е най-подходяща за вас. 

 
НОЕМВРИ

Пълна промяна
Месец за тези, които отдавна меч-

таят за промяна. Именно сега е без-
опасното време да направите лазерен 

пилинг или фотоподмладяване. През 
есента се препоръчва да се планират 
и пластичните операции, включител-
но и липосукция. Една от причините 
е, че след лятото организмът е заре-
ден със сили и енергия и бързо и лес-
но може да се възстанови. 
За корекция на бръчки и стягане 

на тъкани съвсем не е задължител-
на хирургическа намеса. В много слу-
чаи са достатъчни термолифтинг 

или фракционна лазерна терапия. 
Тези технологии за подмладяване стя-
гат отпуснатата тъкан, стимулират 
изработването на колаген, заличават 
пигментните петна и връщат здра-
вия тен на лицето. С помощта на 
компютър се контролират дълбочина-
та и интензивността на въздействи-
ето. Благодарение на това рискът от 
странични ефекти е минимален. След 
сеанса ще ви се наложи да прекара-
те няколко дни вкъщи. Струва си да 
изтърпите този малък дискомфорт. 
Резултатът от тези подмладяващи 
процедури се запазва в продължение 
на няколко години. 

 
ДЕКЕМВРИ

Насладете се на 
спа процедурите

В навечерието на новата година е 
по-добре да се откажете от процеду-
ри, изискващи продължително възста-
новяване. Впрочем можете да кориги-
рате мимическите бръчки с помощта 
на ботокс. Инжекциите отдавна вече 
са признати за безопасни, ако, разбира 
се, са направени от професионалист. 
Ефектът е с продължителност поло-

Грижи за косата по сезони
При грижите за косата е от значение и сезонният фактор. 

ПРЕЗ ЗИМАТА блясъкът є трябва да се поддържа с подхранващи маски. 

ПРЕЗ ПРОЛЕТТА се налага да се използват възстановяващи продукти с хидро-

лизирани белтъчини и аминокиселинни комплекси, и компоненти, които усилват 

    блясъка. 

ПРЕЗ ЛЯТОТО вниманието ни трябва да е насочено към защита от ултравио-

летовите лъчи. Препоръчва се използване на балсами и маски със 

    слънцезащитен фактор над 30.

ПРЕЗ ЕСЕНТА косата по правило се нуждае от активно овлажняване. Подходя-

ща е козметиката с морски водорасли, етерични масла и екстракт 

     от алое вера. 

ПО ВСЯКО ВРЕМЕ НА ГОДИНАТА косата трябва да се защитава от въздействие-

то на високите температури (не прекалявайте с пресата за изправяне на коса и 

горещата струя на сешоара). Ако косата ви е увредена, задължително използвай-

те безамонячна боя за коса, ако искате да я боядисате. 

© Vitaly Valua – 123rf.com

Бела, брой 3 (145), 201018



вин година. Препоръчваме ви и допъл-
нителни грижи, като масаж на лице-

то в козметичен салон. Четири про-
цедури в месеца са достатъчни. Вкъ-
щи правете маски, използвайте серум 

с витамин С и Е. Резултатът ще е 
здрава и сияйна кожа. 
Най-ефикасното средство срещу де-

кемврийския стрес са спа процедури-

те. Защо да не си подарите един цял 
ден в спа център?! Можете да съ-
четаете посещението на сауна или 
парна баня с ароматерапевтичен 

масаж. Актуални са и различните 
азиатски спа процедури, които са на-
сочени към хармонизиране на енерги-
ите в тялото ви. За привърженици-
те на европейските традиции пре-
поръчваме таласотерапия, хидрома-

сажни вани и, разбира се, класиче-

ския шведски масаж с отпускащ и 
лечебен ефект. 

 
ЯНУАРИ

Детоксикация 
на дневен ред

Новогодишната ваканция е идеално-
то време да се позанимавате със себе 
си. Много от нас традиционно пре-
карват дните между Коледа и Нова 
година на маса с близки и приятели. 
Затова най-подходящото време да се 
вземете в ръце е януари. Планирай-
те дълга детоксикираща програма, ко-
ято освен разтоварващи дни трябва 

да включва и козметични процедури. 
Универсалното средство за елиминира-
не на токсините е посещение в пар-

на баня веднъж седмично. Но може да 
се възползвате и от предимствата на 
хамама или сауната. Преди да влезе-
те в парната баня (сауната), обрабо-
тете тялото и лицето си със скраб. 
И не забравяйте да нанесете маска 
според типа кожа. Под влияние на вла-
гата тя ще е още по-въздействаща. 
Да ликвидирате излишните мазни-

ни и шлаката, ще ви помогнат и са-
лонните козметични процедури. Мак-
симален детоксикиращ ефект имат 
масажните продукти на основата на 

водорасли, морска сол и зелена глина. 

Още след първия масаж ще почув-
ствате приятна лекота по цялото 
си тяло, а кантарът ще покаже ми-
нус поне 1 килограм. Но „отслабване-
то“ е временно и след 2–3 дни изгу-
беното тегло ще се върне. За да се 
избавите завинаги от излишните ки-
лограми, е необходим курс от 7–10 
процедури. Препоръчвана честота – 1 
път седмично.

 
ФЕВРУАРИ

Време е за пилинг
Дори и повърхностните процедури с 

алфахидроксикиселина (АНА) отлич-
но тонизират кожата, придават є 
здрав тен, разглаждат забележимите 
бръчки. Този химически пилинг е под-
ходящ и за притежателките на раз-
ширени пори – алфахидроксикиселини-
те нормализират работата на маст-
ните жлези и ще ви избавят от ха-
рактерния проблем минимум за ня-
колко месеца. Повърхностният хими-
чески пилинг обикновено изисква 3–5 
процедури в продължение на два ме-
сеца. Започнете отрано, за да сте 
във форма през пролетта. При проя-
ва на възрастови изменения, отпусна-
та кожа и пигментни петна можете 
да прибегнете и към средно дълбок 

пилинг. По принцип при него се при-
лага трихлороцетна киселина, стиму-
лираща деленето на клетките и подо-
бряваща обменните процеси. Имайте 
предвид, че за възстановяване и об-
новяване на кожата след този пилинг 
ще са є необходими няколко дни. Спе-
циалистите препоръчват през това 
време да си почивате вкъщи и да из-
ползвате професионални средства, ус-
коряващи регенерацията.

Съветите на опитния 
козметик
Има различни терапии, които реша-

ват проблемите със стареенето на 

кожата. За да определите коя е под-

ходящата за вас, се консултирайте с 

лекар. Ако се нуждаете от стягане на 

лицевия контур, тоест притесняват 

ви увисналите бузи и двойната бра-

дичка, ще ви помогне дълбокият тер-
молифтинг, който повишава еластич-

ността на кожата. Онези, които се 

тревожат за текстурата, цвета или 

пигментацията на кожата, се нужда-

ят от фракционна лазерна терапия. 

Съобразявайте се и с възрастта си. 

На 30 години за отстраняване на въз-

растовите проблеми са подходящи пи-

лингът, мезо- и фитотерапията. На 40 

вече можете да прибегнете към ла-

зерна козметология и anti-age инже-

кционни методи. При това колкото по-

рано започнете терапия, толкова по-

ефективна ще е тя.

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, 
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с а м а  н а  с е б е  с и  к о з м е т и ч к а

M
oже и да сте виртуо-
зи в приготвянето на 
храната, но сигурно не 
знаете, че тя е безце-

нен източник на красота. Отворете 
хладилника и извадете всички храни-
телни остатъци, забутани по ъглите 
му. Предлагаме ви няколко рецепти за 
разкрасяване от... хранителни отпа-
дъци. Не сме си ги измислили. Те са 
публикувани в книгата на френската 
фармацевтка Силви Ампикиан „Съз-
дайте вашата биокозметика“.

ЯЙЦЕТО – ИЗТОЧНИК 
НА БЛЯСЪК

Много са готварските рецепти, в 
които се дава указание яйченият бел-
тък да се отдели от жълтъка (на-
пример при приготвянето на целув-
ки). От останалия жълтък можете 
да забъркате маска за свиване на ка-
пилярите на кожата на лицето или 
пък да си направите домашен... шам-
поан. Втрийте жълтъка в мократа 
си коса и грижливо я масажирайте.
Изплакнете със студена или хладка 
вода. Не използвайте топла вода, за 

да не „сварите“ яйцето.
Ако пък ви е останал белтък и не 

знаете какво да правите с него, раз-
бийте го на сняг и си направете мас-
ка за лице. Имайте предвид обаче, 
че тази маска е подходяща повече за 
мазна кожа. Останете с маската 15 
мин, след което я отмийте с хлад-
ка вода. При проблемна кожа (с много 
пъпки и комедони) добавете към раз-
бития белтък 1 ч. л. мед и 1 с. л. 
овесени ядки.

Да обобщим ползите 
от яйцето 
То придава блясък на косата, почиства и из-

глажда кожата на лицето и избистря тена. 

Неговите съставки са подходящи за всяка-

къв вид кожа и коса.

МЛЯКОТО – ПЕРФЕКТНИЯТ 
ОМЕКОТИТЕЛ

Само трябва да внимаваме при него-
вото използване.
Ако ви е останало прясно мляко, 

най-напред проверете дали не е вкис-
нало. Ако не е, излейте 1 винена 
чаша от него във водата във вана-

та. Сухото мляко с изтекъл срок на 

годност също можете да използвате, 
когато си взимате вана. Единствена-
та препоръка е да изплакнете добре 
тялото под душа след това. Ако ис-
кате да направите кожата си много 
мека, добавете към млякото, което 
се готвите да излеете във ваната, и 
5 капки розово масло.

Да обобщим ползите 
от млякото
Млякото е идеален омекотител на варови-

тата вода. То е отлично средство за успо-

кояване на суха и раздразнена кожа. 

АВОКАДОТО – БОДИГАРД 
НА ЕПИДЕРМИСА

Този плод е с неподозирани ползи за 
красотата ви. Като храна то при-
съства в списъка на топ 10 на анти-
оксидантите.
Изрежете здравата част на загни-

лото авокадо, смачкайте я с помо-
щта на вилица и я нанесете вър-
ху лицето като маска. Действа мно-
го добре за свиване на спукани капи-
ляри. Останете с маската 15 мин, 

КУХНЯТА КАТО

  beauty САЛОН
ДА ВИДИМ КАКВО Е ИЗОСТАНАЛО В ХЛАДИЛНИКА © Velychko Victor – 123rf.com
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ЕСПРЕСО ФОРТЕ РИСТРЕТО КАФЕ ФОРТЕ КАФЕ ЛЕДЖЕРО ДЕКАФЕНАТО

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

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

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

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

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

след което я измийте добре с хладка 
вода. Засъхналата върху лицето мас-

ка от авокадо е отлично ексфолиира-
що средство. Не се колебайте да раз-
триете енергично кожата – частици-
те на авокадото ще помогнат за ели-
минирането на мъртвите клетки по 
епидермиса.

Да обобщим ползите 
от авокадото
„То хидратира, тонизира и предпазва епи-

дермата“ – твърди Силви Ампикиан в сво-

ята книга. Плодът съдържа протеини, ес-

тествени масла и е богат на витамините 

А, В и Е, които предпазват кожата и косата 

от вредни външни въздействия.

ЛИМОНЪТ – СЪЮЗНИК 
В ГРИЖАТА ЗА РЪЦЕТЕ

Лимонът е природно лифтинг и из-
белващо козметично средство. С не-
гова помощ можем да се погрижим 
ефективно за кожата на ръцете. 
Изстискайте един лимон и втрийте 

сока му в кожата на ръцете – това 
е най-лесният начин да изсветлите 
старческите петна и пигментациите.

Лимонът служи и за избелване и по-
лиране на пожълтели нокти. Смесе-
те 1 ч. л. лимонов сок с 1 с. л. пор-
токалов ликьор. Намажете ноктите 
с тази смес (с помощта на напоен с 
течността памук).

Възможна опасност
В миналото лимоновият сок е бил използван 

от нашите баби за придаване на блясък на 

русите коси. Тази хитрост е дала добри ре-

зултати, разбира се, но трябва да бъде при-

лагана с мярка. Изложени продължително на 

слънце, третираните по този начин коси 

бързо се повреждат.

ЗЕХТИН ЗА ЗДРАВА КОЖА 
НА КРАКАТА

Редовният масаж на кожата на кра-
ката със зехтин предотвратява поя-
вата на стрии, хидратира и подхран-
ва в дълбочина и подпомага възстано-
вяването на епидермиса.

1 с. л. зехтин е достатъчна, за да 
масажирате целите крака. След това 
ги увийте с кърпа и след 15 мин по-
пийте остатъка от мазнината със 
салфетка.

Възможна опасност
Като антиоксидантно и подхранващо сред-

ство зехтинът прави чудеса със сухата 

кожа. Но имайте предвид, че попива труд-

но и понякога излъчва неприятна миризма. 

Когато приготвяте домашни разкрасява-

щи средства със зехтин, проверявайте дали 

продуктът е студено пресован.

БИРАТА – ЕЛИКСИР 
ЗА КОСАТА

Дори една недоизпита бира може да 
бъде използвана за разкрасяване.
След измиване с шампоан изплакне-

те косата с изветрялата бира. Един-
ственото противопоказание – бира-
та може да съдържа химични добавки, 
които да предизвикат сърбеж по ко-
жата на скалпа. Решението – използ-
вайте биологично чиста бира.

Да обобщим ползите 
от бирата
Богата на бирена мая, тя омекотява ко-

сата и я прави по-обемна. Бирата може 

да бъде използвана и като природен лак за 

коса.



© Alena Ozerova – 123rf.com

П
о бузите – следи от възглавни-
цата, косата – сплъстена, физи-
ономията – подпухнала и отег-
чена. А как ли я възприема мъ-

жът, до когото се събужда всяка су-
трин в такъв вид? Да не се заблуж-
даваме. Никой мъж не би понесъл да 
си легне до Анджелина Джоли, а да се 
събуди до... разчорлена мамашка (хиля-
ди извинения на всички майки, но не 
искаме тях да обидим, а немарливи-
те жени въобще). Е, повечето жени 
не са Анджелина Джоли, но в глави-
те им бръмчи един-единствен въпрос: 
как да направя така, че сутрин да се 
събуждат ако не толкова хубави, кол-
кото са били вечерта, то поне по-ху-
бави от обикновено. 
Ако и вие се тревожите, че су-

трешната ви физиономия би упла-
шила дори и най-безстрашния мъж, 
тогава прочетете внимателно ин-
струкциите ни, обединени под кодо-
вото наименование „Операция „Краси-
во утро“. 

1. ПРАВИЛНО СЪБУЖДАНЕ

Не става дума за това, че денят се 
познава от сутринта, нито за това, 

с кой точно крак да стъпите на зе-
мята, след като отворите очи, за 
да ви върви. Но повярвайте, че за 
да се чувствате прекрасно през це-
лия ден и съответно да изглеждате 
така, е много важно да се събудите 
правилно. 

 Не скачайте от леглото при пър-
вия звън на будилника. Всички проце-
си в организма по време на сън са за-
бавени и се налага деликатно да ги 
пуснете в ход след отваряне на очи. 
Затова, когато тиктакащият меха-
низъм извести началото на трудовия 
ден, първо хубавичко се протегнете. 
Протягането подпомага подрежда-
нето на прешлените на гръбначния 
стълб и стимулира производството 
на ендорфини – хормоните на добро-
то настроение. А точно сутрин те 
никога не ни достигат.  Можете да 
заемете поза „Котешко гръбче“ – за-
станете на четири крака в леглото и 
заоблете гръб, както правят котки-
те. Застанали в тази поза, със сигур-
ност ще събудите „хормона на жела-
нието за секс“ у вашата полусъбудила 
се половинка. Колко хубаво! 

 След това (имаме предвид след 

бързия сутрешен секс евентуално) 
седнете на ръба на леглото и прис-
тъпете към масаж на ушните миди. 

Разтрийте ги хубаво с пръсти. Ако 
не сте пробвали този масаж, сме си-
гурни, че ще се превърне в любимата 
ви част от събуждането. По ушни-
те мида има много нервни окончания, 
чието масажиране активира работа-
та на всички системи и органи в ор-
ганизма.  И накрая, за да не оста-
не и следа от съня, направете 5 дъл-

боки вдишвания и издишвания, като 
задържите дъха си на двете послед-
ни вдишвания и издишвания. Сега вие 
окончателно сте събудени. 

2. КОНТРАСТНИ... 
КОМПРЕСИ ЗА ЛИЦЕ

Сигурно сте чували за контрастни 
душове (обливане със струи студена 
и гореща вода) и за тяхното благот-
ворно действие върху кожата. Но все 
още е студено и не можете да се ре-
шите на подобно геройство? Нищо. 
Има нещо, което е далеч по-прият-
но и не толкова екстремно ободря-
ващо като контрастните душове, и 
това са компресите.  Натопете в 

Добро утро, красавице!Добро утро, красавице!

„КРАСОТАТА – ТОВА Е СИЛАТА, С КОЯТО ЖЕНАТА ОЧАРОВА 
СВОЯ ЛЮБОВНИК И ХВЪРЛЯ МЪЖА СИ В УЖАС“ – ТАЗИ КРИЛАТА 
ФРАЗА СИГУРНО ИДВА НА УМА НА ВСЯКА СЕМЕЙНА ЖЕНА, 
КОЯТО СЕ ОГЛЕЖДА ТРЕВОЖНО В ОГЛЕДАЛОТО СУТРИН...
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леген с гореща вода една хавлиена 
кърпа, отцедете я и покрийте лице-
то с нея. След около минута нато-
пете същата кърпа в студена вода 
и пак покрийте лицето с нея. Пов-
торете действието 3–4 пъти, реду-
вайки „огън“ и „лед“, след което на-
плискайте лицето с хладна, а не ле-
деностудена вода. Ефектът е видим 
не само в огледалото, но ще го по-
чувствате и отвътре. Защото, пър-
во, кръвоносните съдове се разширя-
ват, както и порите, заради което 
се увеличава притокът на кръв към 
кожата. Тя придобива здрав вид и 
леко се опъва. Второ, получавате до-
волно голям заряд бодрост.  Сега е 
моментът, в който да нанесете дне-

вен крем на лицето. Впрочем вечер 
можете да прилагате същите компре-
си, като накисвате кърпата не във 
вода, а в отвара от билки – лайка, 
невен, шалфей. 

3. ГИМНАСТИКА ЗА ЛИЦЕ

В идеалния вариант трябва да я из-
пълнявате всеки божи ден, за да раз-
читате на стягащ и anti-age ефект. 
Упражненията отнемат само няколко 
минути и могат да бъдат изпълнени 
веднага след нанасянето на крема, до-
като сте пред огледалото. 

1. Силно стиснете очи за 5 секун-
ди, след което силно ги отворете. 
Погледнете на двете страни, без да 
въртите глава. Направете 5 повторе-
ния. 2. Силно смръщете нос за 5 сек, 
след което отпуснете лицето. Напра-
вете 5 повторения. 3. Надуйте бузи. 
Опитайте се да прехвърляте възду-
ха от едната в другата. Изпуснете 
въздуха през единия ъгъл на устата. 
Пак надуйте бузи и леко почукай-
те по тях с пръсти, така че възду-
хът да излезе през дупката на уста-
та. Направете 5 повторения. 4. Из-

теглете устни напред (на тръбичка), 

след което рязко ги всмукнете навъ-

тре. И в двете положения задръжте 
напрежението по 5 сек. Направете 5 
повторения.

4. ЗАКУСКА ЗА КРАСОТА

На закуска е добре да хапвате пар-

че месо или риба. В краен случай – ва-

рени яйца. Благодарение на храните, 
богати на белтъчини, чувството на 
глад ще бъде притъпено до обяд. 

 А 2–3 пъти седмично е препоръ-
чително да превръщате закуската си 

в истинска разкрасяваща процедура, 
като добавяте към менюто си ясти-
ето, наречено „Салата на красота-

та“. Смесете 2 с. л. овесени ядки, 1 
чаша нискомаслено кисело мляко без 
никакви добавки, 1 настъргана ябъл-
ка, 1 с. л. смлени бадеми, 1/2 порто-
кал (на парченца) и 1 с. л. мед. Раз-
бъркайте всичко добре и го оставете 
да постои 5–7 мин на стайна темпе-
ратура. След това го изяжте, но до-
бре сдъвкано. Тази салата не само по-
добрява работата на стомаха, но и 
снабдява организма с минерални соли, 
органични киселини и витамини. Каза-
но по-просто, след такава закуска ще 
се чувствате леки и в същото време 
пълни с енергия!

5. ПО-СИЯЙНО 
И ПО-ИЗРАЗИТЕЛНО

Да напластите грим върху лицето 
си сутрин, няма да ви помогне да из-
глеждате по-добре. Ограничете се до 
лек естествен макиаж. Само с ня-
колко щриха можете да накарате ко-
жата ви да засияе.  Задължително 
трябва да разполагате с коректор 
– вълшебен продукт, който скрива 
тъмните кръгове под очите и пиг-
ментните петна по кожата. Впрочем 
този продукт се среща както под 
формата на стик, така и под фор-
мата на пудра. Отличителната му 
особеност е, че съдържа светлоот-
разяващи частици.  За да изглеж-
да лицето ви по-изразително, нанесе-
те щрихи розов руж, който използва-
те, на скулите, в центъра над гор-
ната и под долната устна, а също 
така в ъгълчетата на устните, ако 
е необходимо.
Както виждате, инструкциите ни 

не са много трудни за прилагане, и 
то всяка сутрин. 

И още три правила 
1. Не заспивайте по-късно от 
23.00 ч., защото регенерирането на 

кожата започва един час след полу-

нощ, през което време вие трябва да 

спите сладко и дълбоко. 

2. За да се събудите красиви и све-
жи на сутринта, без никакви ото-
ци, трябва да се въздържате от при-

ем на всякакви течности минимум 

два часа преди сън. 

3. И нека не ви мързи да си направи-
те масаж на стъпалата точно пре-
ди заспиване. Той ще ускори процеса 

на елиминиране на излишните течно-

сти и токсини от организма.
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Т
ази услуга, позната още и като ламиниране,  вече се 
предлага и в някои  фризьорски салони в България. 

КАЗАНО ПО-РАЗБИРАЕМО, ЛАМИНИРАНЕТО ВСЪЩНОСТ 
Е ГЛАНЦИРАНЕ НА КОСАТА.

Ако обичайните грижи за косата ви гарантират отно-
сително добро състояние на косъма за не много дълъг пе-
риод от време (понякога само до първото измиване), то 
ламинирането ще направи косъма ви 

КРАСИВ, ЗДРАВ И С ОСЛЕПИТЕЛЕН БЛЯСЪК

Въобще не се заблуждавайте, че ламинирането е покрива-
не на косъма с някакво твърдо вещество – това би на-
правило всяка коса да изглежда като дървена. 

ПРИ ЛАМИНИРАНЕТО КОСАТА СЕ ПОКРИВА С ХИМИЧЕСКО СРЕДСТВО, 
КОЕТО СЛЕД ТОВА ОБРАЗУВА ПРОЗРАЧЕН, ТЪНЪК, ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВ 
(Т. Е. ДИШАЩ) СЛОЙ ВЪРХУ КОСЪМА.

Ламиниращият продукт запечатва всички увреждания на 
косата, уплътнява косъма и предотвратява последващо 
травмиране на косата, в това число и отмиване на на-
несената боя.  

ПРОЦЕДУРАТА Е БЕЗОПАСНА

за косата, а ако я прави опитен специалист, е дори су-
перефективна. Но пък и никак не е евтина. Какво да се 
прави – красотата иска жертви, в това число и финан-
сови. 

НО ПОНЕЖЕ Е КРИЗА, ВСЕ ПОВЕЧЕ ЖЕНИ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ 
ДАЛИ МОГАТ ДА СПЕСТЯТ ПАРИ, КАТО НАПРАВЯТ ТАЗИ ПРОЦЕДУРА 
В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ.

Да, ламиниране можете да направите и вкъщи, но тряб-
ва да сте наясно с някои тънкости, за да не съжалява-
те след това.

ПЪРВИЯТ ЕТАП 
който предшества „обличането“ на косата в ламинат – 
това са нейното внимателно подхранване и почистване. 
Не бива да възприемате ламинирането като панацея, ко-
ято ще ви избави от цъфтеж на краищата, от чупли-
вост на косъма во веки веков. 

ПОКРИТИЕТО, КОЕТО ОСИГУРЯВА ЛАМИНИРАЩОТО ВЕЩЕСТВО, 
Е НЕЩО КАТО ЩИТ, КОЙТО В СЪЩОТО ВРЕМЕ ПОДХРАНВА КОСАТА 
С БИОЛОГИЧНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА.

Фризьорите от салони „Мърфи“ ще ви приемат и преобразят с удоволствие, стига навреме 

да си запишете час на телефони: 02/953-11-82, 02/481-95-70, 088/841-97-75 или 088/742-83-26. 

А ако имате късмет, можете да седнете и на стола на самия Мърфи, който бе излъчен за фри-

зьор № 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.
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Но все пак е препоръчително да приведете косата си в 
здравословен вид седмица или поне няколко дни преди ла-
минирането, защото колкото по-здрав и подхранен е ко-
съмът преди процедурата, толкова по-добре ще изглежда 
косата след нея.

ЗА ДА ПРОНИКНЕ ДОБРЕ ПРОДУКТЪТ

за ламиниране, е не по-малко важно да измиете правилно 
косата преди процедурата, така че да я освободите от 
всички напластили се по нея стилизиращи средства, от 
частиците прах и кожна мазнина. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ШАМПОАН ЗА ДЪЛБОКО 
ПОЧИСТВАНЕ, СЛЕД КОЕТО ДА НЕ НАНАСЯТЕ БАЛСАМ.

Най-отговорната стъпка е използването на ламиниращия 
продукт. Средства за ламиниране на коса можете да от-
криете във фризьорските салони.  

РАЗПРЕДЕЛЕТЕ ПРОДУКТА РАВНОМЕРНО ПО КОСАТА, СЛЕД ТОВА 
ВНИМАТЕЛНО ГО НАГРЕЙТЕ (НАЙ-ЛЕСНО Е СЪС СЕШОАР).

Докато се нагрява, косата попива ламината, което про-
дължава 20–30 мин, след което изплакнете косата с хлад-
ка вода. Нанасянето на ламинат може и да бъде повто-
рено – всичко зависи от състоянието на косата. Тя не 

се пренасища с продукта, а попива от него толкова, кол-
кото є е нужно. 

СЛЕД 4–6 СЕДМИЦИ

Преди да сте дочакали пълното отмиване на ламината, 
докато покритието е все още твърдо, можете да напра-
вите още една процедура. Ако резултатите ви удовлет-
воряват, значи сте станали професионалистка по ламини-
ране. Ако не – бързо във фризьорския салон, където про-
фесионалистите ще поправят грешките ви. 

Марин ХУБЕНОВ–МЪРФИ,

стилист и собственик на фризьорски салони Murphy

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

КАКВО НОВО

Пролетни тенденции
 През пролетта прическата боб е отно-

во актуална, но вече не толкова рязко от-

сечена.  За къдравите и чупливите коси 

късите модерни прически ще са в разбърка-

но рошав стил. Свобода и неподреденост... 

Достатъчно е да нанесете пяна на още 

влажната си коса, да я намачкате с пръ-

сти и да я оставите да изсъхне на въздух. 

 Дългата коса определено е актуална 

този сезон. Но не и правата. Не увреждай-

те косата си, като постоянно използвате 

преса за изглаждане. Ако естествената ви 

коса е чуплива или на вълни, просто я оста-

вете да изсъхне сама на въздух и вече ще 

сте по модата.  Модната дължина е до 

под раменете, с удължена централна част.

Аксесоарите 

са модни и функционални през тази про-

лет. С тяхна помощ можете да събере-

те косата си в различни свежи приче-

ски и да откриете лицето си.  Ленти-

те привнасят ретро настроение – ос-

вен памучни могат да бъдат сатене-

ни или кожени, украсени с кристали. 

 Шнолите и клипсовете с флорални 

мотиви – особено подходящи за про-

летния сезон. Те могат да са с инкрус-

тирани камъчета и цветни кристали.

За цветовете
Ако отдавна сте събирали кураж, сега е 

моментът да станете блондинка. Този 

пролетно-летен сезон модна е платина-

та. Подстрижката е къса. Ако не сте от 

най-смелите, можете просто да освежи-

те прическата си с няколко руси кичура. 

 Свежест през тази пролет ще внесе 

връщащият се на мода червен цвят. Из-

борът от червената палитра е богат – 

всички нюанси на червеното, та чак до 

малиноворозовите. Ако червеното ви се 

струва много рискован избор, можете да 

опитате първо с тонираща боя за коса 

и ако резултатът ви устройва, нанесе-

те за 100% покритие!  Ако ви харесва да 

сте брюнетка, изберете топлите кафя-

ви нюанси. 

Не утежнявайте косата с много стилизи-

ращи продукти, те убиват блясъка є.
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П
реди да пъхнете главата си под душа, трябва до-
бре да разрешите косата, а след това да направи-
те лек масаж на скалпа, като просто преминете по 
кожата на главата 

С ВЪЗГЛАВНИЧКИТЕ НА ПРЪСТИТЕ СИ 
Водата, с която ще миете косата си, трябва да е с 

температурата на тялото, тоест 37–38 °С. За косата 
и кожата на главата това е най-комфортната темпе-
ратура. 

ПО-ГОРЕЩАТА ВОДА МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА СУХОТА, 
РАЗДРАЗНЕНИЕ И ДОРИ ПЪРХОТ.

Как правилно да се ориентирате при избора на шампо-
ан? Не очаквайте, че косата ви ще е здрава и красива, 
ако използвате универсален шампоан „за всички типове 
коса“. Същото важи и за балсама. 

ИЗБОРЪТ НА ШАМПОАН И БАЛСАМ 
трябва да е съобразен строго с типа коса – дали е суха, 
нормална или мазна. Ако косата ви е със специфични осо-
бености (сухи краища с мазни корени; изсушена от чес-
тото боядисване с цъфтящи краища и т.н.), във фризьор-
ския салон ще ви помогнат да се ориентирате в избора 
на миещи и подхранващи средства. 

АКО ВИ ПРЕПОРЪЧАТ ПО-СКЪП ШАМПОАН, ОТКОЛКОТО МОЖЕТЕ 
ДА СИ ПОЗВОЛИТЕ, ПОМИСЛЕТЕ ДАЛИ КОСАТА НЕ ВИ Е ПО-СКЪПА 
ОТ НЕЩО ДРУГО, ОТ КОЕТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ЛИШИТЕ.

Колко шампоан ви е необходим за правилното миене на 

косата. 

ЗА ДАМИТЕ С КЪСИ КОСИ Е ДОСТАТЪЧНА 1 Ч. Л. ШАМПОАН. 
КОСИТЕ СЪС СРЕДНА ДЪЛЖИНА ИМАТ НУЖДА ОТ 1 1/2 Ч. Л., 
А ДЪЛГАТА КОСА – ОТ 2 Ч. Л.

Необходимото количество балсам за коса според дължи-
ната е същото като това на шампоана. 

ТЕХНОЛОГИЯТА – СТЪПКА ПО СТЪПКА

1. Шампоанът не трябва да се нанася директно на ко-
сата. Изсипете нужното количество от него в ше-

пата си и го разпенете предварително с малко вода. След 
това го разпределете равномерно по дължината на цялата 
коса. Не изсипвайте от флакона голяма количество шам-
поан, това не ви гарантира качествено измиване на коса-
та! Втривайте продукта нежно в корените. Отмивайте 
го докрай от косата си. 

2. След като сте измили косата с шампоан 1–2 пъти, нанесете балсама. Него също е добре да изсипете 
първо в ръката си, а след това да го разпределите върху 
косата. Не нанасяйте балсам в корените, а само по дъл-
жините и най-вече по краищата, които по-често са ув-
редени. Ако нанесете балсам и в корените, ще утежни-
те косъма, от което ще пострада обемът на прическа-
та ви след това. За да разпределите балсама равномерно, 
използвайте гребен с редки зъби.
Ако косата ви е мазна, нанасяйте балсам единствено и 

само по краищата. Балсамът също трябва да бъде от-
мит внимателно. 

3. Отцедете хубаво косата и попийте останалата вла-га с хавлиена кърпа. Но не търкайте енергично с нея, 
а само попивайте. 
Колко често трябва да миете косата, зависи само от 

типа коса. А как да миете 

„НЕОБИЧАЙНАТА“ КОСА

 Ако сте избрали нестандартна прическа – вградили 
сте в косата си плитки в африкански стил например, – 
трябва да спазвате други правила за миене. 
Не е никак трудно ефектната ви прическа с плитки да 
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МИЕНЕ НА КОСАТА, 
НО ПРАВИЛНО

МНОГО ЖЕНИ СМЯТАТ, ЧЕ СЕ ГРИЖАТ ПРАВИЛНО ЗА КОСАТА 
СИ, КАТО Я ПОДХРАНВАТ С ВИТАМИННИ МАСКИ И ЧУДОТВОРНИ 

БАЛСАМИ. НО НАЙ-ПРОСТАТА И ОСНОВНА ГРИЖА СИ ОСТАВА 
МИЕНЕТО Є. ЗНАЕТЕ ЛИ КАК ПРАВИЛНО ДА МИЕТЕ КОСАТА СИ, 

ТАКА ЧЕ ТЯ ВИНАГИ ДЕ Е ЖИЗНЕНА, БЛЕСТЯЩА И ЗДРАВА? 
НЕ БЪДЕТЕ ТОЛКОВА СИГУРНИ, ЧЕ ЗНАЕТЕ...
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изглежда добре и след измиване. Даже е много просто. 
Разтворете малко количество шампоан в топла вода и с 
помощта на пулверизатор впръскайте сместа в косата 
по цялата є дължина. Леко втрийте течността в плит-
ките, а след това отмийте с помощта на течаща вода. 
Измитата коса попийте внимателно с хавлиена кърпа. 

 Ако сте направили удължаване или сгъстяване на ко-
сата, следва да се посъветвате със специалист за това, 
как и колко често да я миете. От значение е от какъв 
материал са направени косите ви. Естествените коси 
можете да миете по обикновения начин. Бъдете внима-
телни при нанасянето на балсам обаче – възможно е той 
да влезе в химическа реакция с лепилото, затова го раз-
пределяйте много внимателно, така че и минимално коли-
чество от продукта да не попадне в корените. 
Синтетичните коси изобщо не се препоръчва да се 

мият, тъй като има голям риск да се повредят. Специ-
алистите съветват да използвате сух шампоан, но ако 
вие все пак сте решили да миете косата по обикновения 
начин, вземете най-мекия шампоан и действайте много 
внимателно. В никакъв случай не сушете изкуствената 
коса със сешоар. Противопоказни са и всички други „го-
рещи“ уреди за поддръжка, като маша, преса. 

Симеон ВЕДЕВ, 

стилист в студио за красота „Кали“

студио за красота „КАЛИ“

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

и ул. „Гоце Делчев“, бл. 22 

(на гърба на сградата на HYPO),
тел.: 089 664 53 26, 088 642 07 74
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Измиване на... ПЪРХОТА
Шампоаните против пърхот имат специфична употреба. Тях 

трябва да избирате внимателно. Преди да откриете най-ефектив-

ния за вас, ще се наложи да изпробвате поне пет от различни фир-

ми производители. 

Съветвам ви да четете инструкциите за приложение на проду-

кта, когато става дума за шампоан против пърхот, защото тези 

видове шампоани спадат към лечебните. 

Шампоаните против пърхот не бива да се използват прекалено 

често, затова ще ви се наложи да се научите грамотно да ги ком-

бинирате с обикновените шампоани. 

Ако имате пърхот, не е препоръчително да сушите косата си със 

сешоар. 

Първите добри резултати можете да забележите едва няколко 

седмици след първото измиване с шампоан против пърхот. Колко-

то и да са ефективни, тези продукти не действат като с магиче-

ска пръчка. 

Лечението на пърхота може да ви отнеме от четири до осем 

седмици, в случай че полагате и други специални грижи освен из-

ползването на шампоан против пърхот. 

Ако благодарение на действието на лечебния шампоан ви се уда-

де да се избавите от пърхота, тогава и след това с цел профилак-

тика можете да прилагате същия специализиран шампоан, който ви 

е подействал добре. 

Обърнете се за помощ към специалист, ако шампоанът против 

пърхот се е оказал безсилен и не сте успели да решите проблема 

си с негова помощ.

За да е успешна борбата ви с пърхота, не забравяйте за вита-

мините А, Е, В и С и микроелементите калций, цинк и мед. Увеличе-

те количеството на плодовете, зеленчуците и млечните продукти 

в дневното си меню. И изключете от хранителния си режим соле-

ните, мазните и сладките (особено тестените) хранителни проду-

кти. Наред с използването на шампоана против пърхот тези храни-

телни ограничения ще ви бъдат от голяма полза. 

В случай че нито шампоанът против пърхот, нито другите пред-

приети от вас мерки са дали положителен резултат, посетете ле-

кар трихолог. Той ще ви назначи необходимото диагностично из-

следване с цел изключване на други кожни заболявания (псориазис, 

себорея, лишеи).
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О
бикновено хората ходят на зъ-
болекар, когато ги заболи зъб. 
Макар че всички знаят, че про-
филактиката е винаги по-добри-

ят избор от лечението. За целта 
трябва да се ходи на профилактични 
прегледи в зъболекарския кабинет на 
всеки 3–6 месеца. Но има случаи, ко-
гато човек спешно трябва да посети 
зъболекаря. И обикновено 

БОЛКАТА 
е неизменен спътник в такива момен-
ти. Тя може да се появи при дъвчене 
на сладки или кисели храни или пък 
от самия натиск на храната върху 
зъба при дъвкане. Такава болка говори 
за развиващ се кариес. 

Болката от студено е характерна за 
пулпита и в този случай най-често се 
стига до умъртвяване на зъба. Бол-
ката от топло, освен че е харак-
терна за някои пулпити, е симптом 
също и за гангрена, след която чес-
то пък се стига до изваждане на бо-
лния зъб (в случай че не са взети не-
забавни мерки!). Спонтанната болка 
е тази, която не е провокирана от 
нищо. Най-често тя ни буди през но-
щта и е нещо като аларма за ост-
рите пулпити.
Друг тревожен симптом, който ни 

подканва към спешно посещение на 
зъболекарския кабинет, е

КЪРВЕНЕТО

– от почти безобидното кървене на 
венците при зъбен камък и влошена 
хигиена, което изчезва веднага след 
почистване на зъбите, до доста по-
обилното кървене, което е обезпокои-
телен сигнал за сериозни заболявания. 
Кървят някои пулпити при деца, кър-
ви разраснал се венец или епулис (ту-
мор, характерен за устната кухина) 
при бременни. Кървене на венците се 
наблюдава и при някои болести на съ-

сирването на кръвта и левкемии.

ЛОШИЯТ ДЪХ 
може да се предизвиква от разрасна-
ли се венци при бременни, от изоби-
лие от зъбен камък, лошо направени 
пломби, корони или мостове, под ко-
ито се задържа храна, или от голе-
ми кариеси и кухи, мъртви зъби. Ло-
шият дъх може и да е признак също 
за диабет в начален стадий, язва или 
гастрит.

НАЛЕПИТЕ ПО ЛИГАВИЦАТА

са най-често бели на цвят. Те са ре-
зултат от свръхголемите колони на 
гъбички, появили се поради понижен 
имунитет, диабет, сърдечносъдови 
заболявания и левкози.

ЗАЧЕРВЕНОТО ГЪРЛО И/ИЛИ ЕЗИК 
освен за тривиален грип могат да 
предупреждават, че сме се разболели 
от шарка и херпес (при децата) или 
друга остра вирусна инфекция, преда-
вана по въздушно-капков път.

САМОДИАГНОСТИЦИРАНЕТО 
на някои показатели в устната ку-
хина е много полезно, но интерпре-
тирането му трябва да се направи 
от лекар. 

НАЙ-ЛЕСНИЯТ МЕТОД ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 
РИСКА ОТ ОБРАЗУВАНЕ НА КАРИЕСИ Е РЕДОВНО-
ТО СЛЕДЕНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ЗЪБНА ПЛАКА. 
ТЯ ПРЕДСТАВЛЯВА СМЕС ОТ ХРАНА, МИКРОБИ 
И ТЕХНИТЕ ПРОДУКТИ И СЕ ОТЛАГА ПО ЗЪБИ-
ТЕ И ВЕНЦИТЕ.

Венците се самопочистват и по-
върхностният им епител постоянно 
се самообновява, но зъбите могат да 
се почистят само с четка и паста за 
зъби. Количеството на зъбната плака 
се определя, като сдъвчете таблет-
ка с оцветител (продават се в ап-
теките; в опаковките на някои пас-
ти за зъби също слагат такива таб-
летки). След тази манипулация става 
ясно дали има нужда от корекция на 
начина на миене на зъбите – най-ве-
че на продължителността и натиска 
на четкане.
Най-често кариесите се появяват в 

областта на междузъбния контакт. 
Когато си чистим зъбите с конец или 
пародонтална четка, ние почистваме 
именно тези места на контакт. 

НАЙ-ЛЕСНИЯТ НАЧИН ЗА РАННА САМОДИАГ-
НОСТИКА НА КАРИЕСИ, КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ 
В ЗОНАТА НА МЕЖДУЗЪБНИЯ КОНТАКТ, Е ДА 
КОНСТАТИРАМЕ ДАЛИ КОНЕЦЪТ ЗА ПОЧИСТВА-
НЕ ВЛИЗА ЛЕСНО МЕЖДУ ЗЪБИТЕ, ИЛИ ПЪК СЕ 
ЗАКАЧА НЯКЪДЕ ТАМ И ТРУДНО ИЗЛИЗА ИЛИ СЕ 
КЪСА ПРИ ИЗВАЖДАНЕ.

Това означава, че в тази област зъ-
бите вече не са гладки, а се е раз-
вил грапав кариес или има счупване 
на емайла. 

Д-р Цветан ПЕШЕВ, 
стоматолог

Ако проявявате желание лично да се убедите в способностите на 

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

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

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

„Ген. Тотлебен“ №89, вх. „Б“, ет. 1. Дано да ви е наблизо!

САМОДИАГНОСТИКА 
НА УСТНАТА КУХИНА
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ЗА КОИ СИМПТОМИ ДА СЛЕДИТЕ, 
ЗА ДА НЕ ЗАКЪСНЕЕТЕ С ПОСЕЩЕНИЕТО 
ПРИ ЗЪБОЛЕКАР

Бела, брой 3 (145), 201028





д у ш а  и  т я л о

М
илиони. Знам, много е! Толко-
ва вълшебства съм предизви-
кала и наблюдавала в живота 
си и в този на моите учени-

ци. Какво преподавам ли? Танци. За-
бавно е, но не е много лесно. Първа-
та и най-популярна извинителна ре-
плика на почти всеки мой нов ученик 
е „Чувствам се като дърво“. 70% от 
тях са над 30-годишна възраст. 80% 
никога през живота си не са танцу-
вали, а 50% никога не са спортува-
ли. Трудна задача е да научиш таки-
ва хора да преодолеят представата 
за себе си и да започнат да танцу-
ват. Целият живот е труден танц, 
който трябва се научим да танцува-
ме достойно сами със себе си. Но се 
искат воля... и малки вълшебства, ко-
ито всеки може да сътвори. Ето и 
малко помощ от мен.

НАЙ-ГОЛЯМОТО ВЪЛШЕБСТВО

ЩАСТИЕТО
Искрено вярвам, че най-голямото 

вълшебство е постигането на щас-
тие, каквото и да означава то. За 
някои то е споделената любов, за 
други – да изкарат толкова пари, та 
да живеят добре, за трети – профе-
сионалната реализация. С едно изрече-
ние – щастието е да изпитваш пози-
тивни емоции.
Знаете ли, че всяка емоция е резул-

тат от определена биохимия в човеш-
кия организъм? Наскоро чух, че ако в 
организма на една жена се произвежда 
по-малко от нормалното количество 
от хормона прогестерон, който „от-
говаря“ за родителския инстинкт, тя 
може би никога не би се посветила 
на майчинството, а по-скоро на ка-
риерата си. Ако пък отделя по-голя-
мо количество от него, твърде веро-
ятно е да харесва и да привлича по-
инфантилни мъже, с мек характер, с 
които да се държи като... майка. Са-
мите емоции на свой ред също про-
вокират биохимични реакции в мозъ-
ка и тялото ни, които продължават, 

докато емоцията е жива. Така кръ-
гът се затваря. Напоследък се гово-
ри все по-често за психосоматичния 
характер на болестите. И все пове-
че лекари и пациенти откриват яс-
ната връзка между психическата на-
гласа и болестните състояния, кои-
то уж случайно ни сполетяват. На-
пример знаете ли, че:  Сърдечносъ-
довите заболявания често възникват 
като следствие от недостиг на лю-
бов и чувство за безопасност, а също 
и поради емоционална затвореност. 

 Различните видове артрит поразя-
ват хората, които не умеят да каз-
ват „не“ и обвиняват другите, че ги 
експлоатират.  Хипертонията въз-
никва като следствие от работохо-
лизма, продиктуван от потребност-
та да оправдаем очакванията на дру-
гите и желанието ни да бъдем зна-
чими и уважавани.  Бъбречните про-
блеми могат да бъдат предизвикани 
от разочарования или неуспехи в жи-
вота.  Астмата и белодробните за-

© Kirsty Pargeter – 123rf.com

ВЪЛШЕБЕН ЦЯР ЗА ВСЕКИ ЗВЯР
ИЛИ КАК ДА ТАНЦУВАШ СЪС САМИЯ СЕБЕ СИ И ТОВА ДА ТЕ ПРАВИ ЩАСТЛИВ
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болявания са провокирани от неуме-
нието, а понякога и от нежеланието 
ни да живеем самостоятелно.  Сто-
машно-чревните заболявания (язвен 
колит, запек) са следствие от прежи-
вени грешки в миналото и нежелание-
то да се носи отговорност за насто-
ящето.  Проблемите със зрението се 
обясняват като съзнателно нежела-
ние на човека да види нещо и като 
неумение да възприема света такъв, 
какъвто е.  Проблемите със слуха са 
аналогични – те възникват, когато 
се опитваме да игнорираме информа-
ция, която идва към нас на астрално 
ниво.  Затлъстяването пък е про-
ява на тенденцията да се защитава-
ме от нещо. Чувството за вътреш-
на пустота често изостря апетита. 

 Проблемите със зъбите са предизви-
кани от нерешителност, неумение за 
взимане на самостоятелни решения, 
страх от последиците от собстве-
ните ни решения.  Гръбначните за-
болявания са резултат от недоста-
тъчната подкрепа, вътрешното на-
прежение, излишната взискателност 
към себе си и ниското самочувствие. 

 Безсънието е бягство от живота, 
нежелание да се признаят неговите 
„сенчести“ страни.

С КАКВО СЕ ДРОГИРА ЗВЯРЪТ В НАС

Всеки човек има конкретни нагласи 
да изпитва едни или други негатив-
ни емоции. И тъй като, както казах, 
това е затворен кръг, се оказва, че 
колкото повече ги изпитваме, толко-
ва повече ги изпитваме, защото тя-
лото свиква с химическите процеси, 
провокирани от определена емоция, и 
създава условия тя да бъде предизвик-
вана отново и отново. Ако не вяр-
вате на науката, анализирайте ми-
налото си и ще видите, че повече-
то ви емоционални затруднения не са 
от вчера. Те са се случвали безброй 
пъти, може би при малко по-различни 
обстоятелства всеки път, но систе-
мата винаги е една и съща. Истина-
та е, че емоциите могат да дейст-
ват дрогиращо, ако организмът свик-
не с тях. На това разчитат по-про-
дължителните или повтарящите се 
през определен период от време де-
пресивни състояния. Ех, само ако мо-
жехме да променяме начина, по кой-
то се чувстваме, във всеки един мо-
мент! Например ако имаше вълшеб-
на пръчица, която в миг да прогони 

мъчителното настроение, когато сме 
тъжни, самотни или ядосани! Тя, раз-
бира се, не би решила онези проблеми, 
породени от много сложни за анализ 
минали и настоящи моменти и пре-
живявания. Но поне би могла да ни 
даде глътка въздух – малко спокой-
ствие, в което да се придвижим по-
лесно и да потърсим решенията на 
проблемите си по-ефективно. Убеде-
на съм, че това е възможно, и ще се 
опитам да убедя и вас.

И ЗВЯРЪТ, И ЦЯРЪТ СА В ЧОВЕКА

По принцип човек е склонен да прех-
върля отговорността за всички свои 
проблеми на външни, уж независещи 
от него обстоятелства. Познати ли 
са ви следните реплики: „Грипът ме 
хвана.“, „Какво съм є направил, че 
се държи така с мен?!“, „Ако само 
имах пембено... ферари (на място-
то на ферарито може да бъде всяко 
друго нещо), колко щастлив щях да 
бъда!“ Истината е, че ако се чувст-
вахте по-щастливи и спокойни напо-
следък, може би грипът нямаше да ви 
„хване“, защото имунната ви систе-
ма щеше да бъде непробиваема. Ако 
се чувствахте по-щастливи и самос-
тоятелни, може би отдавна бихте 
застанали там, където ничии кри-

тики нямаше да ви стигнат. А ако 
се бяхте съсредоточили повече вър-
ху онова, което имате, вместо вър-
ху онова, което нямате, щяхте да се 
чувствате по-щастливи.
Много малко са нещата, които чо-

век не може да промени – нашето 
тяло и нашата психика са изцяло 
под наш контрол. Но, парадоксално, 
за мнозина от нас е по-лесно да се 
оправдават и да се изживяват като 
жертви на обстоятелствата или на 
други хора. Причините за това са 
много. В училище ни учат на мате-
матика, география и химия, но никой 
не ни преподава как да използваме во-
лята си, как да имаме добро само-
чувствие или как да успяваме в жи-
вота. Тези „предмети“ уж трябва да 
ни ги преподават родителите, но и 
те често са лоши „учители“.

НАРЪЧНИК С ВАЖНИ ВЪЛШЕБСТВА 
ЗА ДУШЕВНИ НУЖДИ

Да минем на „ти“

ВЪЛШЕБСТВО №1

РАЗБЕРИ КАКВО ИСКАШ

Ако тук възкликваш „Ама, аз да 
не съм тъп! Разбира се, че знам как-
во искам!“, замисли се за проблеми-
те в своя живот и най-вече за това, 
защо продължават да те мъчат тол-
кова дълго време. Това да знаеш как-
во точно и конкретно желаеш, да си 
го представиш и да започнеш да се 
стремиш към него е първата най-се-
риозна крачка към твоето щастие. 
Човек никога не бива да прави ком-
промис със собственото си щастие!

ВЪЛШЕБСТВО №2

СТАНИ НЕЗАВИСИМ

Хубаво е човек да има цели и стре-
межи, но още по-хубаво е да се на-
учи да не е техен роб. Хубаво е 
човек да иска, но ако това, което 
няма, го прави нещастен, то по-до-
бре е да престане да го иска на всяка 
цена. Ако желаеш нещо толкова сил-
но, че то се е превърнало във фикс 
идея, която години наред ти разва-
ля настроението и ти трови живо-
та, то дори и да го получиш някога, 
никой и нищо няма да са в състоя-
ние да ти върнат пропилените в са-
мосъжаление години. Научи се да бъ-
деш емоционално независим от други 

Няколко примерни 
УПРАЖНЕНИЯ 

ПО ЩАСТИЕ
Изпълнявай ги системно, 

помагай си със силата на волята си 

и ще се изненадаш приятно 

от резултатите

Когато излезеш от работа и 
крачиш към дома си каталя-

сал, представи си, че изобщо не си 

уморен, изправи гърба си, предста-

ви си, че е сутрин, и започни да на-

блюдаваш света около себе си с по-

зитивни очи. Ще усетиш как в миг 

пред теб целият свят променя цве-

та си и ти си като нов.

Когато си много ядосан, поми-

сли колко незначителен е твоят 

проблем на фона на вселената. Спри 

за малко, вглъби се в себе си и из-

бери да не наказваш себе си заради 

грешките на другите. Усмивка!

Когато си болен, избери да не 

се самосъжаляваш и оплакваш. 

Виж дали светът наистина ще се 

срути, ако не споделиш с никого бо-

лежките си и никой не те дундурка 

за утеха. Изгони болката и запълни 

мислите си с нещо по-смислено.
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хора и фактори. С други думи, 
да си бъдеш самодостатъчен 
– да можеш да си щаст-
лив дори и когато си сам 
със себе си. Ако постиг-

неш това състояние, 
по-лесно ще стигнеш 
и до нещата, кои-
то желаеш. И още 
– впоследствие ще 
можеш да им се 
насладиш много 
по-пълноценно.

ВЪЛШЕБСТВО №3

УПРАЖНЯВАЙ ВОЛЯТА СИ

Този пасаж е причината за напис-
ването на цялата статия. Никой не 
може да те научи, най-малкото с 
една статия, как да станеш волеви. 
Воля е да си кажеш, че ще направиш 
нещо, и да го направиш. Воля е да ис-
каш повече от себе 
си, да бъдеш 
решителен и 
да имаш 

самочувствието, че 
ще го постигнеш. 
Отчетеш ли ре-
зултат, значи си 
волеви човек. 
Постигнеш ли 
го бързо, значи 
си много во-
леви. В „Би-
тие“, първа-
та книга 
на Библия-

та, се опис-
ва сътворението 

на света. Бог създава човека по свой 
образ и подобие. Обича го и всяка ве-
чер разговаря с него, защото желае 
да са най-близки приятели. Но, забе-
лежете, Бог, въпреки че желае прия-

телството и любовта на човека, не 
го създава робот, който да го обича 
по подразбиране. Напротив – оставя 
му свободна воля. Тоест дава му въз-
можност да има власт над собстве-
ните си решения. Всички знаем как 
продължава тази история – първите 
хора избират да отхвърлят любовта 
и приятелството на Бога. Дори и ня-
кой да не вярва в тази история, не 
може да не се запита защо, ако Бог 
не ни е отнел правото на избор и на 
действие, ние сами сме си го отне-
ли. Или пък защо вярваме, че някой 
друг или нещо могат да ни отнемат 
това право?
Когато преподавам танци, много 
лесно разпознавам волевите хора. Ся-

каш мозъкът на едни е отдале-
чен на милиони светлин-

ни години от крака-
та им, а на други – 

само на части от се-
кундата. Първите вяр-

ват, че са бездарни, че не 
схващат бързо. За тях, 
да преодолеят себе си, 
е истинско мъчение. На-

края се отказват от тан-
ците под претекст, че ня-

мали били талант. А вторите 
започват от нулата (а някои дори 

от под нулата) и за отрицателно 
време бележат добри резултати, за-
щото имат нагласата и волята да се 
забавляват и спокойствието им дава 
концентрацията, необходима да раз-
берат и да усетят какво точно се 
иска от тях. Ние от танцово сту-
дио Sangre Caliente работим с всички 
хора без оплаквания, усмихваме им се 
и избягваме да ги сравняваме. Всеки 
учи своите уроци по различен начин и 
по различно време и ние се опитваме 
да му помагаме. Но ако някой иска да 
постигне щастието, добрата емоция, 
едно е сигурно – трябва да се научи 
сам да я предизвиква у себе си.
Сещам се за още един стих от Биб-

лията, в който апостол Павел казва: 
„Съвършен е онзи човек, който може 
да владее чувствата си.“

Цвети БЛАГОЕВА РАДЕВА, 

танцово студио Sangre Caliente©
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Оставям тази статия с отворен край. Сигурно мнозина от вас биха допълнили списъка ми с упражнения по щастие. 
С удоволствие ще прочета вашите предложения, които очаквам да ми изпратите на електронен адрес: 
sangrecaliente99@gmail.com. А ако мислите, че това са глупости, никога няма да разберете със сигурност дали сте пра-
ви, защото трябва първо да пробваш нещо, преди да го отхвърлиш. Каня ви на танц на адрес: София, ул. „Загоре“ №3.
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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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– КАК МОЖЕ ДА СЕ ОБЯСНИ НА 

ЕДНО ДЕТЕ, ЧЕ ДА ЯДЕ СЛАДКО 

НАПРИМЕР, Е ВРЕДНО? 

– Много често изборът на храна се 
определя от вкусовите предпочита-
ния. А вкусът се възпитава. Детето 
се ражда без предпочитания за сладко 
и солено. Усещането за вкус се гради 
постепенно след раждането. Ако бе-
бето свикне със сладкото, този вкус 
започва да му харесва. Веднъж изгра-
ден, вкусът се установява трайно. 
Солта, захарта и мазнините опреде-
лят приятния вкус на повечето хра-
ни, които консумираме. Веднъж свик-
нали да добавяме повече овкусители 
към храните (сол, мазнини), ние започ-
ваме да смятаме, че това е нормал-

ният им вкус. Обратният процес на 
отвикване е много бавен. Възможно е 
да се стигне до намаляване на прага 
на желанието за консумиране на соле-
но или сладко, но това изисква вре-
ме и постепенност в мерките. Целта 
не е да се преустанови изцяло консу-
мацията на сол например, а да се на-
мали нейното количество до здраво-
словни граници – препоръката е да се 
приемат по 5 г сол на ден от всички 
източници. Човешкият организъм има 
нужда от всички хранителни веще-
ства, включително и от сол и дори 
от мазнини, за които упорито и ма-
сово се говори, че са вредни. Маз-
нините обаче изграждат клетъчните 
мембрани, участват в метаболизма на 

много хормони, както и на жлъчните 
соли. Така че чисто физиологично ние 
имаме нужда от тях. Въпросът е те 
да са в здравословни количества. Да 
предпочитаме растителните мазнини, 
осигуряващи полиненаситени мастни 
киселини, и да ограничим приема на 
наситени мазнини, чийто източник са 
животинските продукти. 

– ЗНАЧИ ОТГОВОРНОСТТА ЗА 

ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ Е 

ИЗЦЯЛО В РЪЦЕТЕ НА РОДИТЕ-

ЛИТЕ И НАЙ-ВЕЧЕ НА МАЙКА-

ТА? А ТЕ ЗНАЯТ ЛИ КАК ДА ВЪЗ-

ПИТАВАТ ВКУСА НА ДЕТЕТО?

– Прави ми впечатление, че през по-
следните години се появиха доста ак-
тивни неправителствени организации 

НЕ ЧИПС, А КАРТОФЕНА САЛАТА
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ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО НА ВКУСА КЪМ ЗДРАВОСЛОВНИЯ ВКУС

НЕБАЛАНСИРАНОТО ХРАНЕНЕ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ Е ПРИЧИНА ЗА ПОЯВА НА БОЛЕСТИ В ЗРЯЛА. КОИ СА ПРИОРИТЕТИТЕ 
В ОБЛАСТТА НА ДЕТСКОТО ХРАНЕНЕ? КОИ СА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИТЕ МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ТЯХ? 

ОТГОВОРИ НА ТЕЗИ И ДРУГИ ВЪПРОСИ ДАДЕ Д-Р ВЕСЕЛКА ДУЛЕВА, СТ.Н.С., Д.М.Н., 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ.
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на родители, за които здравословни-
ят начин на живот (в това число и 
на хранене) на децата е кауза. Мла-
дите майки са информирани, а ако не 
са, демонстрират желание да се обу-
чават. През последните години тема-
та за здравословния начин на живот 
е приоритет и за Европейския съюз. 
От 2005 г. насам с официални доку-
менти са стартирани различни дей-
ности за промяна на нездравословния 
начин на живот. Сериозно се работи 
и по отношение на законодателство-
то за етикетиране на храните, така 
че потребителят да има необходи-
мата информация, преди да направи 
своя правилен избор. 
За момента това, което се отбеляз-

ва на етикетите като информация за 
енергия и състав на продуктите, е до-
броволен акт от страна на производи-
теля. Задължително е само ако проду-
ктът има хранителна или здравослов-
на претенция. А според нов регламент, 
който сега предстои да бъде приет, 
етикетът, описващ енергията и ко-
личествата на основните елементи в 
съответната храна, ще бъде задължи-
телен. Така всеки ще може да получа-
ва информация за състава на нутриен-
тите и да контролира приема на сол, 
захар и мазнини в общия дневен прием, 
ако си е поставил това за цел. 

– А КАКВА Е ОТГОВОРНОСТТА 

НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕ-

КАР? ТОЙ ТРЯБВА ЛИ ДА БЪДЕ 

ЗАПОЗНАТ С НАУКАТА ЗА ХРА-

НЕНЕТО?

– Разбира се, че лекарят, който на-
блюдава детето от самото му раж-
дане, чрез съвети към майката има 
важна роля във формиране на вкуса му 
към здравословните храни. За съжале-
ние обаче в обучението на студенти-
те по медицина проблемът за хране-
нето е недостатъчно застъпен. При-
съства само в някои отделни дисци-
плини, като педиатрия, гастроентеро-
логия и хигиена. Но отделен предмет 
по хранене и диететика няма. Наука-
та за хранене е предмет на специа-
лизация на лекарите след дипломиране 
и изисква 3-годишно обучение. Зато-
ва общопрактикуващите лекари имат 
пропуски по тази дисциплина. 

– КАК ТРЯБВА ДА Е СТРУКТУРИ-

РАНА ДИЕТАТА НА УЧЕНИКА?

– Един ученик на възраст 10–11 г. 
трябва да приема средно 2000 кало-
рии на ден. Относителният дял на 
енергията, осигурявана от приетите 

мазнини, трябва да е до 30 енергийни 
процента, въглехидратите трябва да 
бъдат над 55, а белтъчините – от 
10 до 5 енергийни процента. Разбира 
се, менюто трябва да включва дос-
татъчно витамини и минерали. 

– КАКВО БИХТЕ КАЗАЛИ НА 

ТЕЗИ РОДИТЕЛИ, КОИТО ТВЪР-

ДЯТ, ЧЕ ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРА-

НЕНЕ Е СКЪПО?

– Е, някои от продуктите са дейст-
вително скъпи. Например пресните 
плодове и зеленчуци извън сезона са 
скъпи. Доброкачественото месо и до-
брокачествените месни продукти също 
не са евтини, но пък ние, диетолози-
те, препоръчваме консумиране на месо 
и месни продукти 2–3 пъти седмично.
Всеки обаче – и по-бедният, и по-

богатият – би могъл да направи своя 
здравословен избор. Ще ви дам един 
пример с предпочитания от децата 
чипс. Цената на пакетче чипс е рав-
на на цената на килограм картофи. 
Ако тези картофи си ги приготвите 
вкъщи задушени с малко растителна 
мазнина, те са наистина полезна хра-
на – богати са на полизахариди (ни-
шесте) и са чудесен източник на ви-
тамин С през зимата. Всъщност ка-
лориите на 100 г задушени картофи 
са 70 ккал, на 100 г пържени карто-
фи – 300 ккал, а на 100 г чипс, кой-
то е скъп – 500 ккал.

– ИМА ЛИ НЕЩО ВЯРНО В ТВЪР-

ДЕНИЕТО, ЧЕ ДНЕС РАСТЕ 

„ПИЦА“ ПОКОЛЕНИЕ?

– Пицата и спагетите са полезни 
храни, но не бива да са постоянни в 
менюто. Пицата е една не много де-
бела подложка от тесто, гарнирана с 
разнообразни продукти – млечни, зе-
ленчуци, месо, колбаси. Но в рамките 
на целия ден детето трябва да прие-
ма и достатъчно течна и прясна хра-
на: супа, салата, някакво основно яс-
тие със сос например. Освен че запъл-
ва стомаха, по-течната храна създава 
и условия за нормалното функционира-
не на храносмилателната система. Пи-
цата се консумира не само защото е 
вкусна, но и защото до известна сте-
пен е модел за хранене при децата. Де-
цата обичат да ядат онова, което се 
налага от рекламите. България участва 
в европейска инициатива, която цели 
да се намали манипулативният натиск 
на маркетинга и рекламата на храни, 
неподходящи за деца до 12-годишна въз-
раст, върху самите деца. Медиите чес-
то облъчват децата с реклами на точ-

но този вид храни, които ние, дието-
лозите, смятаме, че не са подходящи 
за тях, че не са в съответствие със 
здравословния режим на хранене. Деца-
та предпочитат храните от реклами-
те, защото ги виждат непрекъснато 
по телевизията, защото са интересни, 
с лъскави опаковки. 

– НАРЕДБА №37 ЗА ЗДРАВОСЛОВ-

НОТО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

СТАНА МНОГО ДИСКУТИРАНА, 

СЛЕД КАТО ВЛЕЗЕ В СИЛА МИ-

НАЛАТА ГОДИНА. КАКВО Е ПО-

ЛОЖЕНИЕТО В УЧИЛИЩЕ СЕГА?

– Вярно е, че децата могат да си 
купят храната, която е забранена в 
наредбата, от съседното магазинче. 
Но защо училището, което е модел 
на обучение и подражание, трябва да 
предлага храни, които не подкрепят 
здравословния начин на хранене?! Про-
верка по училищата през 2006 г. по-
каза, че децата ядат храни, които 
не бива, защото нямат друг избор. 
В една училищна лавка се предлагаха 
над 120 артикула захарни изделия! В 
почти всички страни в ЕС има зако-
нодателство или са предприети мер-
ки, които подкрепят подобни инициа-
тиви в училище. Много малко страни 
от ЕС имат бюфет на територията 
на училището. В училище има стол, 
който осигурява храна, която често 
се дотира от общините. В Швеция 
например децата се хранят безплат-
но на обяд. Имат избор в рамките 
на обедното меню, но задължително 
се предлагат салата, основно ястие и 

С
ни

м
ка

 М
ар

иа
на

 П
ет

ро
ва

Д-р Веселка ДУЛЕВА, ст.н.с., 
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Москва, Стокхолм, Светов-
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тифициран експерт по меж-
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за храни. Има над 80 науч-

ни публикации и над 100 учас-

тия в научни форуми у нас и 

в чужбина.
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винаги някакъв плод за десерт. Тези 
деца например не могат да отидат и 
да си купят храна в училище. В Испа-
ния, ако искат, родителите могат да 
приготвят допълнителна закуска на 
децата си, като в понеделник, сряда 
и петък тя задължително е някакъв 
плод, във вторник – млечен продукт, 
и само в четвъртък може да бъде 
сандвич. Това, че ние имаме бюфети 
в училищата, в които се предлагат 
само сандвичи и тестени закуски, си 
е наша система. Много съм впеча-
тлена от колегите от Испания. 
Те имат специална програма, по 
която обучават бабите на уче-
ниците как да готвят здра-
вословно. 

– А У НАС КАКВО СЕ 

ПРАВИ, ЗА ДА СЕ ХРА-

НЯТ ДЕЦАТА НИ ПО-

ЗДРАВОСЛОВНО?

– В момента ние сме заложили на 
програма за консумацията на плодове 
и зеленчуци при деца на 11–12 годи-
ни. Този проект е част от VII рам-
кова програма на ЕС и се провежда 
едновременно в 10 европейски стра-
ни. У нас проектът Pro Greens стар-
тира миналата година в V клас и се 
провежда в 6 училища в София. В мо-
мента децата, при които стартира 
програмата, са в VІ клас. В рамките 
на проекта са разработени обучител-
ни материали, предназначени за деца-
та, ръководство за техните учители 
и информационни материали за роди-
телите им. На децата са предоста-
вени учебни тетрадки, съдържанието 
на които включва кратки уроци с ин-
формация за плодовете и зеленчуците. 
Включени са и задания за домашна ра-
бота – какво например децата да при-
готвят заедно с родителите си: няка-
къв вид плодова салата, да пазаруват 
заедно с родителите си в магазин за 
плодове и зеленчуци и т.н. Всяко дете 
отбелязва в табличка колко плодове и 
зеленчуци е консумирало на ден. Про-
грамата има за цел да се насърчи кон-
сумацията на плодове и зеленчуци. Ако 
се отчете като ефективна, тя ще 
се предложи за въвеждане във всички 
страни от ЕС. От тази учебна годи-
на стартира и друга програма, която 
е финансирана от ЕС. Тя е аналогична 
на програмата „Училищно мляко“ и се 
казва „Училищен плод“. Насочена е към 
по-малките деца, между 6- и 10-годиш-
на възраст. Един път седмично (или 
повече – зависи от финансирането) 

се осигурява безплатен плод за всяко 
дете. Като съпътстващи активности 
програмата освен обучение на децата 
включва посещение в зеленчукова гра-
дина, в магазин и т.н. 

– КАКВО СЕ СЛУЧИ С ПРОГРА-

МАТА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“?

– Тя обхваща учениците от І до ІV 
клас и продължава и в момента, но 
поради технически проблеми тази го-
дина стартира от 25 февруари. Про-
грамата се прилага в училищата чрез 
общините. Има общини, като Смолян 
например, където се предлагат мляко 
и плодове на децата. Други предпочи-
тат закуска (сандвич или кифла към 
млякото). Ние сме подготвили три 
варианта за меню за тази закуска...

– ДОКОГА ДЕЦАТА ТРЯБВА ДА 

КОНСУМИРАТ МЛЯКО И ОТ КАК-

ВА ВЪЗРАСТ НАГОРЕ ЗРЕЛИЯТ 

ОРГАНИЗЪМ НЯМА НУЖДА ОТ 

НЕГО? 

– Няма период, в който може да се 
каже, че организмът няма нужда от 
мляко, макар че в някои литератур-
ни източници се изказват по-крайни 
мнения. Прясно мляко не се препоръч-
ва на старите хора по една-единстве-
на причина – че с възрастта човешки-
ят организъм, особено на някои инди-
види, започва да произвежда по-малко 
количество от ензима лактаза, кой-
то е отговорен за разграждане на 
лактозата (млечна захар) и осигу-
рява правилното є метаболизи-
ране в организма. При нарушен 
метаболизъм млечната захар 
води до проблеми със сто-
машно-чревния тракт – 
най-често разстройство, 
дискомфорт. Тези оплак-

вания са по-често срещани при по-въз-
растните хора, на които се препоръч-
ва да консумират кисело мляко. 

– С КАКВА МАСЛЕНОСТ ТРЯБВА 

ДА Е МЛЯКОТО?

– Ние препоръчваме 2%, но зависи и 
от здравословното състояние на ин-
дивида. С оглед на „епидемията“ от 
затлъстяване млякото не бива да е с 
висока масленост. Защото, както зна-
ете, не само затлъстяването е про-
блем, а и сърдечносъдовите заболява-
ния като резултат от него, чийто 
брой по последни статистически дан-
ни е нараснал в страните от ЕС. 

– ПОДНОРМЕНОТО ИЛИ НАД-

НОРМЕНОТО ТЕГЛО СА ПО-СЕРИ-

ОЗНИЯТ ПРОБЛЕМ В УЧИЛИЩЕ? 

– В момента у нас има много по-
голям относителен брой на деца със 
свръхтегло и затлъстяване, отколко-
то с поднормено тегло. При послед-
но проучване, проведено през 2008 г. 
при децата в I клас, установихме, че 
с наднормено тегло са 30% от тях! 
Това е сериозен проблем за общест-
веното здраве и са необходими сери-
озни мерки на национално ниво. Рис-
кът от някои заболявания при деца-
та със свръхтегло или със затлъстя-
ване е по-висок, те по-често имат 
повишени стойности на артериално-
то налягане. Но както наднорменото, 
така и поднорменото тегло са риско-
ви за здравето. Проблемът, свързан 
с недохранване при момичетата (ано-
рексия, булимия) по време на пуберте-
та, може да доведе до аменорея (спи-
ране на менструацията). 

Интервю на Теодора СТАНКОВА

Примерна пролетна 
диета за ученици 

ЗАКУСКА: зърнена закуска с ядки, су-

шени плодове и прясно мляко (250 г)

ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА: ябълка 

(около 200 г) или друг сезонен плод

Обяд: картофена супа, поръсена със 

сирене (150 г); пилешки гърди на ска-

ра (80 г); гарнитура: върху лист от 

зелена салата – домати, крастави-

ци, настъргани моркови, парченца 

червена чушка, маслини (100 г); пъл-

нозърнест хляб (50 г); плодова сала-

та (150 г)

ПОДКРЕПИТЕЛНА СЛЕДОБЕДНА ЗА-

КУСКА: банан (200 г); кисело мляко 

(150 г)

ВЕЧЕРЯ: пюре от спанак с яйце (1 

брой) и сирене (200 г); пълнозърнест 

хляб (50 г); мляко с ориз (150 г)
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МНОЖЕСТВЕНА 
СКЛЕРОЗА

БОЛЕСТТА С ХИЛЯДИ ЛИЦА

Доц. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ

ЗА ТОВА, КАК Е ПРИЕЛА ДИАГНОЗАТА СИ И ЖИВОТА СИ С ТОВА ЗАБОЛЯВАНЕ, 
СЕ СЪГЛАСИ ДА НИ РАЗКАЖЕ ВАНЯ ГАЛЕВА – 40-ГОДИШНА, МАЙКА НА ДВЕ 
ДЕЦА. А ДА ОПИШЕ КЛИНИЧНАТА КАРТИНА И НАЙ-НОВИТЕ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ 
НА МС, ПОМОЛИХМЕ ДОЦ. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ, ЗАВЕЖДАЩ ІІІ 
НЕВРОЛОГИЧНА КЛИНИКА В ДУБ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ „СВ. НАУМ“.

Д
оскоро сте живели нормал-
но, тичали сте и сте пър-
хали като пеперуда. Но из-
веднъж в определени момен-

ти краката започват да не ви слу-
шат и за секунди говорът ви блоки-
ра... Неизвестността е угнетяваща 

– очакването, че положението ви ще 
се влошава с всеки изминал ден, от-
равя живота ви. Това не е фрагмент 
от филм за непознат вирус. Ста-
ва дума за болест, известна на лека-
рите. И тя се нарича множествена 
склероза (МС).

I. ИЗПОВЕД 
НА ЕДНА БОЛНА

„Колкото по-рано се хване заболя-
ването, толкова по-голям е шансът 
то да се стабилизира в по-добрата 
си фаза на развитие“ – обяснява ми 
Ваня Галева, която до 2007 г., кога-
то окончателно определят диагноза-
та є, е изучила всичко за МС. 
За първи път се усъмнява, че е бо-

лна от МС, когато е на 30 години, 
но всички лекари, при които отива 
на преглед, я разубеждават с „компе-
тентното“ заключение: „Внушаваш 
си.“ „Как мога да си внуша, че за 
момент спирам да говоря, за секун-
ди спирам да ходя?! В началото и 
аз си мислех, че тези неща се случ-
ват от преумора, но положението се 
влошаваше. Седем години им трябва-
ха на лекарите, за да ми поставят 
диагнозата. Какви ли не успокоения 
ми измисляха – че имам леко изкри-

вяване на гръбначния стълб и зато-
ва кракът ми изтръпвал, че страдам 
от лека депресия, затова си внуша-
вам такива страшни неща... И така 
до 2007 г., когато отидох на пре-
глед при един много добър специа-
лист. Той ме изпрати на ядрено-маг-
нитен резонанс и като разчете ре-
зултатите от изследването, без ко-
лебание отсече: „Множествена скле-
роза!“ Светът ми се извъртя на 360 
градуса.“
Първата є реакция била: „Няма да 

се лекувам, за да свърша по-бързо!“ 
Но за жалост от това заболява-
не не се умира толкова лесно, а 
човек се мъчи дълго време и на-
края „свършва“ на инвалидна количка. 
„Най-неприятната мисъл, която ме 
измъчваше, бе, че ще обременя две-
те си деца и съпруга си да ме гле-
дат“ – спомня си Ваня. 
Днес мисълта є отново е обърната 

на 360 градуса – но в положителна 

посока. „Сега съм приятелка с болес-
тта си. Когато приех, че ще жи-
вея с МС, всичко някак си се успо-
кои – в мен и около мен. Струваше 
ми много да се осъзная като болна. 
Доскоро си мислех, че съм здрав чо-
век с дребни здравословни проблеми. 
Преуморявах се като здрав човек. 
Но сега знам, че ако решиш да до-
казваш на себе си и на околните, че 
не си болен, си вредиш много.“ 
Другият ценен съвет, който Ваня 

„подарява“ на болните от МС, е: 
„Не е хубаво да маршируваш от ле-
кар на лекар с такова заболяване. 
Хубаво е да намериш един, на кого-
то да се доверяваш и който да сле-
ди различните етапи от болестта. 
Различните лекари предлагат различ-
ни схеми на лечение, което е обър-
кващо и понякога изнервящо.“ 
Тя е от малкото щастливки, ко-

ито имат работа. По образование 
е счетоводител, но сега работи 
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ІІ. СТАТИСТИЧЕСКИ 
И ОСНОВНИ ДАННИ 
ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО

1. ВАЖНИ ЦИФРИ
 По статистика у нас боледуват 

42-ма на всеки 100 хиляди души, ко-
ето означава общо около 4000 болни 
от МС. 

 Средната възраст, на която се по-
явява първият пристъп, е около 30 
години, затова може да се каже, че 
това е болест на младата възраст. 
Заболяването може да се появи кли-
нично за първи път в диапазона от 
10-ата до 50-ата година. Жените са 
по-предразположени към МС и боледу-
ват два пъти повече от мъжете. 

 Заболяването е социално значимо, 
защото засяга хора в най-работоспо-
собна възраст. 

 След травматичните заболявания 
МС е най-честата причина за двига-
телна инвалидизация на млади хора. 

2. ПАТОЛОГИЯ 
(ОПИСАНИЕ НА БОЛЕСТТА)

МС е заболяване на миелиновата об-
вивка на нервните клетки на централ-
ната нервна система (ЦНС). Характе-
ризира се с прогресираща еволюция и 
пръснати по време и локализация огни-
ща на демиелинизация (разпад на мие-
линовата обвивки) в бялото вещество 
на главния и гръбначния мозък. Първи-
те сведения за МС датират от нача-
лото на XIX в., когато лекари съоб-
щават за клинични случаи, напомнящи 
много на болестта. Обобщавайки тех-
ния опит и собствените си наблюде-
ния, през 1868 г. френският учен Шар-
ко прави подробно клинично и пато-
логоанатомично описание на МС. Смя-
та се, че болестта е свързана с раз-
стройство на имунната система, т. 
е. че заболяването е автоимунно. 

3. КЛИНИЧНА 
КАРТИНА 

(ХОД НА БОЛЕСТТА)
Ходът на болестта зависи от това, 

колко тежко е било възпалението или 
колко чести са пристъпите. При 85% 
от пациентите МС се развива с пе-
риоди на влошаване на състоянието 

(рецидиви или пристъпи) и периоди 
на подобряване (ремисии). Понякога 
симптомите се проявяват само ня-
колко седмици. Когато възпалението 
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като служител на гише в „Българ-
ски пощи“, тъй като там се отна-
сят поносимо с инвалидите. „Купу-
вам си лекарства например, занасям 
рецептата и „Български пощи“ ми 
осребрява 50% от сумата. Ползвам 
всички предимства като инвалид по 
Кодекса на труда – болнични, отпус-

ки...“ – споделя Ваня. Повечето ней-
ни братя и сестри по съдба имат 
проблеми с назначаването и затова 
се налага да крият диагнозата си, 
докато в някакъв момент влошено-
то им състояние не ги издаде. То-
гава, особено ако работят в частни 
фирми, ги чака съкращение. 

„Наскоро прочетох, че МС не е 
социално значимо заболяване, защо-
то от него боледуват малко хора 
в България. Но никой не слага в 
сметките това, че повечето па-
циенти с тази диагноза са млади 
хора, които има какво да дадат на 
обществото.“
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утихне, те отминават.
Не е възможно да се предвиди кога 

и къде ще възникне следващият въз-
палителен „тласък“. 
Огнищата на демиелинизация, или т. 

нар. плаки, могат да се появят на 
различни места в ЦНС, като „предпо-
читанието“ им за локализация е най-
вече в зрителния нерв.
От голямо значение за уточняване 

на диагнозата е клиничното изследва-
не от специалист невролог, съчетано 
с параклинични проучвания (различни 
изследвания – ликворно, очно, отоне-
врологично, компютърна томография). 
С най-висока стойност и степен на 
надеждност при диагностицирането е 
съвременният невроизобразяващ ме-
тод ядрено-магнитен резонанс. Чрез 
него се установяват с голяма прециз-
ност разположението и количеството 
на характерните плаки на демиелини-
зацията в ЦНС.  
Три са основните по-характерни на-

чини на протичане на МС:
 ПРИСТЪПНО-РЕМИТИРАЩ Това е 

и най-характерният ход на МС. След 

пристъпно проявяване симптомите из-
чезват напълно (понякога и без лече-
ние). Следва различен по времетраене 
безсимптомен период. Ремисията може 
да продължи от няколко месеца до ня-
колко години. Наблюдавани са и реми-
сии от по 15–20 години. 

 ХРОНИЧНО-ПРОГРЕСИРАЩ Кли-
ничната симптоматика се задълбо-
чава бавно, постепенно и непрекъс-
нато. 

 ДОБРОКАЧЕСТВЕН Неврологичният 
дефицит при това клинично протича-
не е по-лек и в продължение на 15–20 
години болните запазват напълно сво-
ята работоспособност. 

4. СИМПТОМИ 
(ПРИЗНАЦИ НА БОЛЕСТТА)

Случайните и непредсказуеми мес-
та на патологичния процес опреде-
лят широкия спектър на клинична-
та симптоматика – най-често проме-
ни в кожната чувствителност, мра-
вучкане, тръпнене, мускулна  слабост 
с наченки на парези, загуба на зре-
ние, нарушения в координацията (про-
мени в походката, дисметрия), тре-
мор, интелектуални и психични нару-
шения, загуба на контрол върху пи-
кочния мехур. Друг характерен симп-
том е продължителното чувство на 
умора, което се асоциира с депре-
сия. Някои от симптомите се сре-
щат по-често, други – изключително 
рядко. Дори когато пациентите ня-
мат симптоми въобще, МС може да 
е скрито активна. 

5. ЕТИОЛОГИЯ 
(ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТТА)

Причините за възникване на болес-
тта все още не са изяснени. Същест-
вуват няколко теории: 

 ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ В РАННОТО 
ДЕТСТВО Предполага се вирусна ин-
фекция с патологично продължително 
развитие. Досега обаче не е изолиран 
вирусен причинител на МС. 

 ТЕОРИЯ, СВЪРЗАНА С ИМУННИ 
НАРУШЕНИЯ Като механизъм на 
възникване на заболяването се пред-
полага развитието на автоимунен 
процес. 

 ГЕНЕТИЧНА ТЕОРИЯ Индивиди 
с някои вродени имунологични белези 
притежават по-висок риск да заболе-
ят от МС при определени обстоя-
телства. Най-общо казано, има гене-
тично предразположение на заболява-
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Важно за лечението 
на МС
Тенденцията е интерфероновото 

лечение да започне от самото на-

чало на болестта, за да не се раз-

вие заболяването и да не се стига 

до инвалидизация. Когато лечение-

то се включи по-късно, вече имаме 

налице развити по-трайни невроло-

гични промени и изразен дисбаланс 

на имунната система, които не мо-

гат лесно да бъдат коригирани. 

Колкото по-рано започне лечението, 

толкова по-големи са шансовете да 

се предотвратят пристъпите или 

да станат по-леки. Поради изложе-

ните причини трябва да се преци-

зират необходимостта и перспек-

тивата на това лечение при всеки 

отделен болен, още повече че ин-

терфероните за момента са твър-

де скъпи медикаменти. (По думите 

на Ваня Галева лечението на болен 

с бета-интерферони струва 2000 

лева на месец – бел. ред.) Парите 

се поемат от националната здрав-

ната каса. Болният трябва да бъде 

диагностициран в университет-

ска болница и след това да се яви 

на комисия (в България има някол-

ко комисии – в градовете с универ-

ситетски болници). Тези комисии 

определят съобразно с критерии-

те на касата дали болният отгова-

ря на изискванията за лечение с ин-

терферон. За съжаление финансо-

вите възможностите на касата не 

са безкрайни и напоследък тенден-

цията е критериите за изписване 

на това лекарство да бъдат малко 

по-стеснени.

Структура на нервната клетка

Бела, брой 3 (145), 201040



нето с влияние на фактори на окол-
ната среда.

6. ЛЕЧЕНИЕ
С лечението се цели заболяването 

да протича по-леко. Поради невъзмож-
ност за въздействие върху конкрет-
ната причина за болестта лечението 
на МС е патогенетично (влияе се на 
механизма на патологичните процеси) 
и симптоматично (влияе се на кли-
ничните белези). 
Патогенетичното лечение по време 

на пристъп е с високи дози корти-
костероиди, които облекчават възпа-
лителния едем в плаките на демиели-
низация и свързаните с тях невроло-
гични симптоми. По-важното лечение 
е патогенетичното, извън пристъпите 
на МС. То е насочено към имуномоду-
лацията, т. е. балансиране на патоло-
гичните имунни процеси. Използват се 
различни видове имуносупресори, с кои-
то се постига частичен ефект, но не 
могат да се избегнат и някои стра-
нични явления на този вид медикамен-
ти. Най-съвременните постижения в 
терапията на МС са друг вид лекар-
ствени средства, целящи имуномодула-
ция, а именно интерфероните. Най-об-

що казано, чрез тях се постига забавя-
не на заболяването посредством удъл-
жаване на ремисиите и намаляване на 
тежестта на пристъпите, съответ-
но и на последващата инвалидизация. 
Този вид медикаменти имат оптима-
лен ефект при пристъпно-ремитираща-
та форма на заболяването, като до-
бре се повлияват определен тип болни 
– такива с по-ниска степен на инвали-
дизация и в по-млада възраст. 
При симптоматичното лечение се 

използват медикаменти, повлияващи 
мускулния тонус, третират се та-
зово-резервоарните смущения, коорди-
национните нарушения, депресивните 
разстройства.

УЧИЛИЩЕ 
ЗА ПАЦИЕНТИ 
(НАЧИН НА ЖИВОТ)

 ДВИГАТЕЛЕН РЕЖИМ Това заболя-
ване с течение не времето се услож-
нява и се стига до двигателна инва-
лидизация. На определен етап е необ-
ходимо да се включат помощни сред-
ства за придвижване. Препоръчителна 
е ежедневна двигателна рехабилита-
ция, като режимът на болния тряб-

ва да е съобразен с двигателните му 
възможности. Лечебната физкулту-
ра е изключително важна не само за 
поддържане състоянието на отслаб-
налата мускулатура и функционално-
то състояние на нервната система, 
но и за самочувствието на болния. 

 БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ се препоръч-
ва в рамките на рехабилитационния 
процес. Използват се умерено топли 
води. Понякога болните се влошават 
от много топла баня, от прекомерно 
излагане на слънце. Студът също по-
влиява негативно болестта. През зи-
мата пациентите трябва да се пред-
пазват от контакти с вирусно болни. 
Вирусните заболявания могат да бъ-
дат провокатори на нови пристъпи. 

 ХРАНЕНЕ Счита се, че болните 
не трябва да приемат храна, богата 
на наситени мастни киселини. Бога-
ти на наситени мастни киселини са 
мазните храни. Препоръчва се упо-
требата и на растителни мазнини. 
Някои болни практикуват прием по 
2–3 с. л. растително (слънчогледово)
олио на ден. 

Материала подготви 
Теодора СТАНКОВА
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П
сихолозите изучават това явление в продълже-
ние на години. Резултатите от научната рабо-
та установили, че 95% от хората са 

СКЛОННИ НЕПРЕКЪСНАТО 
ДА ОТЛАГАТ НЕЩО 

Ние не се захващаме за работа, която ни се струва без-
умно скучна или която предизвиква у нас страх от не-
успех. Тези фактори застрашават намеренията ни и пре-
чат на целеустремеността ни. 
В случая с нашата читателка може да се предположи, 

че на нея просто не є харесват телефонните разговори 
с майка є, които могат да прераснат в нещо далеч по-
голямо – например когато позвъни на майка си, последна-
та може да започне да я уговаря да є отиде на гости. 
Ако пък се обади на лекаря за рецептата, може да нау-
чи не особено добри резултати от изследванията, които 
си е направила. Независимо дали ще ги наречем страхове, 
или пък неприятни усещания – от тях няма никаква пол-
за. Все някога ще звъннете на майка си и все някога ще 
разберете резултатите от изследването. 
От всичко това следва изводът, че сме длъжни да ус-

воим урока, според който 

ОТЛАГАНЕТО НЕ ПЕСТИ ВРЕМЕ 
Всяко отлагане краде от времето ни. Сблъскването с 

проблема за мудността понякога е свързан със снизходи-
телното отношение към дребните неща. Такава филосо-
фия обаче не се съобразява с факта, че и най-мащабните 
начинания започват от нещо дребно. 
Като пример може да бъде приведено плащането на 

сметките. За всеки просрочен ден вие плащате лихва, ко-
ято, колкото и малка да е, е равна на пари, които е мо-
жело да спестите. Когато отлагате посещението при ле-
каря, рискувате здравето си. Когато отлагате обаждане-
то до майка си, вие всъщност губите възможността си 
да общувате с нея, а тя вече никак не е млада, нали? 

ГОТОВИИИ, СТАРТ!
И КАК ДА СТИГНЕМ ДО ФИНАЛА

„Постоянно се бавя. Когато съм на работа, съм концентрирана и решителна, но има моменти, в които нещо ми куца и ме 

тормози. Например наскоро трябваше да резервирам маса в ресторант. Изгубих доста време, накрая запазих маса едва за 

десет часа вечерта, и то не в този ресторант, в който исках да отида. Когато ми изпишат рецепта, тя винаги се оказва 

излишна, защото не успявам да я изпълня навреме. Освен това много често отлагам момента, в който да се обадя на май-

ка си. В резултат на това винаги когато набера номера є, тя ме пита: „Какво? Да не би някой да се е споминал, че се обаж-

даш?“ 

Обмислях въпроса, как да си напомням, че майка ми чака да є се обадя, а лекарствата си трябва да набавям до 21-во число. 

А сметките? Ами кредита? Как да не забравям за тях? От разговорите с приятели съдя, че всичко това не се случва само 

на мен. Всички споделят, че най-редовно забравят да свършат елементарни неща. Това обаче е слабо утешение. В крайна 

сметка някой трябва да ми напомня да си поглеждам тефтера, където съм записала какво да не забравя. Смешно. 

Евелина, 38 г.“

�

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ 

6 НАЧИНА, ПО КОИТО 

ДА СЕ ПРЕБОРИТЕ 

С ЛЕНОСТТА СИ 

И ДА ДОВЕДЕТЕ 

ДЕЛАТА СИ ДОКРАЙ
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МУДНИТЕ ХОРА 
рискуват своето здраве и своето щастие. Ако в тези ре-
дове сте открили себе си, но искате да промените жи-
вота и навиците си, ние ви предлагаме да научите как 
може да го постигнете. 

1.ПРОМЕНЕТЕ МЕСТАТА НА НАЧАЛОТО 
И КРАЯ 

 Когато на хоризонта се появи сложна задача, поня-
кога и най-целеустремените казват: „Има време.“ Вмес-
то да мислите за това, с колко време разполагате, кон-
центрирайте се върху първата стъпка към постигането 
на целта. Мислите ви трябва да бъдат концентрирани в 

началото, в започването. Когато пуснете нещата в ход, 
можете да правите почивки. 

 Другата важна задача е да се фокусирате върху подго-

товката. Така ще избегнете страха от решението на за-
дачата и въпросите от рода на „Ами ако не се справя?“, 
„Ами ако работата ми не се хареса на никого?“, „Може 
би някой друг ще се справи по-добре от мен с това?“. 
Тези тревоги са съвсем неуместни, ако става дума за 

обичайното чистене на къщата например. Вие обаче иска-
те да бъдете перфектни и всяка работа, която е свър-
шена от вас, да има идеални резултати. Истината е, че 
не трябва да бъдете прекалено самокритични, всеки пра-
ви грешки и дори е в правото си да прави грешки. 

 Понякога отлагането, което е дошло като резултат 

от предварителното обмисляне, е необходимо. Ако сте 
решили да предприемете диета, то не го правете точно 
във времето, когато семейните и църковните празници се 
подреждат един след друг. Ако обаче започнете диетата, 
когато свършат рождените и именните дни, успехът ви 
ще бъде по-вероятен. 

„Исках да сваля килограми, започнах диета, но имаше мо-

менти, в които не можех да се сдържа и хапвах парче торта. 

Вместо да се обвинявам, че нямам воля и не мога нищо да до-

веда докрай, аз просто решавах да направя почивка. Казвах 

си, че това е краят на диетата засега, и после я почвах отно-

во. Винаги има възможност за маневри.“ 

Ето ви разумна стратегия да промените местата на 
края и началото. 

2. ПРАВЕТЕ ПОЧИВКИ

 Занимавайте се с работата си постоянно, но на мал-

ки порции. Ако използвате този подход, вие никога няма 
да се изморите от работата, защото така или иначе 
няма да имате време за това. 
Ако ви предстои чистене и сте решили да изхвърлите 

някои неща, то първото, което можете да направите, е 
да опаковате ненужните вещи, които смятате да изхвър-
лите. Поставете си за цел да решите това за пет ми-
нути. После разсейте вниманието си с нещо и след това 
отново се върнете към почистването. Така тихо и крот-
ко работата ще върви.

 Всички знаем, че най-трудното е да започнем. Поговор-
ката „Очите се страхуват, а ръцете действат“ е вярна. 
Проблемът на повечето от нас се крие в това, че не зна-
ем как да направим първата крачка, която е и най-труд-
ната. Ако направите първата стъпка по пътя, то това 
вече е резултат и може да се каже, че ледът на задачата 
е почнал да се топи. Когато започнете, важно е да не спи-
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рате и ще видите как всяко действие е свързано със следва-

щото. Мислите ви веднага ще започнат да се подреждат 
така: вече съм направила това, струва си да направя и 
това... По веригата на такова мислене непременно се сти-
га до края. Бъдете уверени, че няма нищо невъзможно.

 Добра психологическа помощ ще ви окаже следната 
проверка. Отново си определете 5-минутен срок. Ще бъ-

дете изненадани колко много неща могат да бъдат свър-

шени за пет минути, или казано по друг начин, колко мно-

го време са пет минути. 

Ето какво споделя 35-годишната Калина: „Всяка вечер ми 

се струва, че цяла вечност мия съдовете след вечеря. Когато 

реших да проверя на колко минути се равнява това в дейст-

вителност, установих, че измивам съдовете точно за 7 мину-

ти. След като установих този факт, започнах да върша това 

свое задължение с по-голяма лекота.“ 

3. НЕДЕЙТЕ ДА КРОИТЕ 
ГРАНДИОЗНИ ПЛАНОВЕ

Кой от нас не си е обещавал, че непременно ще започ-
не да прави гимнастика сутрин? И как завършва всичко? 
С непрекъснато отлагане: „Започвам в понеделник“, „Не. В 
сряда е по-добре.“ При такъв подход сами се обричате на 
неуспех. Отлагаме намисленото в очакване на благоприятен 
момент, но това очакване почти винаги се оказва заблуда. 
На практика ние просто губим време. За удобство можете 
да си създадете система за изпълнение на задачите. 

 Направете списък с конкретните неща, които може-

те да свършите за един ден. Много е важно обаче да бъде-

те конкретни. Вместо да напишете „Да платя сметка-
та за вода“, напишете: „Да намеря бележката, да я сложа 
на видно място.“ Вместо „Да купя ново легло за стая-
та на сина ми“ напишете: „Да звънна в мебелния магазин, 
който ми препоръчаха, и да попитам с какво разполагат.“ 
Смисълът на така формулираните задачи е: започнете с 
малкото, защото, за да стигнете върха, трябва да прео-
долеете всички участъци под него. 

4. БЪДЕТЕ КОНЦЕНТРИРАНИ

Да предположим, че искате да проверите електронната 
си поща. Отивате на mail.bg или в някой друг портал, но 
изведнъж ви се изпречва реклама. Това отвлича вниманието 
ви. После си спомняте, че от доста време се каните да 
видите рецептите за ябълков пай, а с това се отдалечава-
те с още една стъпка от първоначалното си намерение и 
цел – да проверите пощата си. Лошото е, че тази верига 
на отдалечаването от целта може да стане много дълга и 
може да се повтаря всеки ден. Какво е това? Разсеяност 
или елементарно неумение за организиране на времето? 
Истината е, че днес прекалено много неща ни отвличат 

от работата и от действителните ни цели. Хората не 
са били толкова мудни никога преди. 

 Но да не се отклоняваме! Ако отвличате внима-

нието си с рекламите, когато трябва да проверите елек-

тронната си поща, то направете си необходимите на-

стройки и превърнете спам защитата в свой верен при-

ятел. Ако вниманието ви пък се привлича от телевизора 

във време, когато имате друга работа – изключете го. 

„Вниманието ми постоянно хвърчи на различни посоки. Дори 

когато чета книга, мисля за нещо съвсем различно и едва кога-

то погледът ми премине през цялата страница, се усещам, че 

съм минала през редовете абсолютно механично.

Зорница, 25 години“
Психолозите съветват хората, които имат такъв проблем, 
да се подсещат какво са седнали да правят с... аларма. 

5. УСТРОЙВАЙТЕ СИ ПРАЗНИЦИ

 
Мудността може да доведе до това животът прос-

то да изтече, без вие да сте могли да му се насладите. 
Изследванията показват, че хората, които се занимават 
със спорт, са далеч по-организирани и изпълняват задачи-
те си за по-кратко време от тези, които например си 
стоят вкъщи и се занимават с по-незначителни неща. В 
живота на последните не се случва абсолютно нищо. Те 
се затварят в себе си и се измъчват от това. Много 
от тях казват: „Рядко ми се удава да си почина добре. По-

някога ми се струва, че съм бил зает през целия ден, но не съм 

свършил кой знае колко работа, и като капак на всичко това 

чувствам хронична умора. Когато реша да се махна от рабо-

тата – нищо не се получава.“ 

 Съветът в случая е да поставите на първо място по-

чивката, а не работата. Но трябва да направите така, 

че отдихът да бъде своеобразна награда за труда ви. Не 
приемайте като ненужно ходенето в бара с приятели. Не 
си казвайте: „Свърших си работата и това е най-важно-
то.“ Напротив. По-често си устройвайте празници. Кога-
то започнете да правите нещо, вие ще бързате да го за-
вършите, ако знаете, че накрая ще имате награда. 

„Ежеседмичното чистене вкъщи много ми тежи. Но реших 

следното. Всеки понеделник ходя на боулинг с приятели. Поне-

делник е денят след неделя, а неделята е моят ден за чистене. 
Искра, 40 години“

6. ПРИСМЕЙТЕ СЕ НА СТРАХОВЕТЕ СИ

Склонни сме да се страхуваме, че е възможно работа-
та и личността ни да останат недооценени. Този страх 
може да спусне пред нас сериозна психологическа бариера 
и ние никога да не можем да се освободим от него. 

 Ако действително си мислите, че коренът на муд-

ността ви е в страха, то тогава задайте си въпроса „Кое 

е най-страшното, което може да се случи?“. После премис-
лете всички възможни последствия. Как бихте постъпили 
при различни кризисни ситуации? 

 Да допуснем, че са ви поръчали да направите малка 
презентация за компанията, в която работите. Да пред-
положим, че не сте имали успех и сте провалили проекта. 
Какво би могло да последва от това? Шефът ви е ядосан 
и вие никога няма да получите повишението, което очак-
вате. Какво бихте направили? Отговорът е един – про-
дължавате. Продължавате да живеете, продължавате да 

се смеете, продължавате да се радвате на ежедневието, 

както и да се занимавате с всекидневните си задачи. 

Бъдете откровени със себе си. Ако не успеете да сва-
лите излишните пет килограма или не приготвите лю-
бимата еклерова торта за рождения ден на сина си, или 
дори ако ви уволнят... С всички тези неща – животът 
ви не свършва. Всички неуспехи минават и в бъдеще вие 
просто ще им се присмивате. 
Не се страхувайте, застанете по-високо и по-далеч от 

страховете си и ще успете да се справите с всяко пре-
дизвикателство.

Бела, брой 3 (145), 201044





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

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

Ина Илиева, клиничен психолог и психотерапевт

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

С 
Надежда, около 30-годишна дама, не се бяхме 
виждали от доста време. В първия момент дори 
не я познах, когато влезе в кабинета ми. 
– Здравей, записах си час, защото искам да по-

говорим. Честно казано, не знам добре ли съм, зле ли съм. 
Разделих се с поредния си приятел, но това не е пово-
дът за срещата ни...

– А какъв е поводът?

– Ами, нещо напоследък ми е едно особено такова. Свър-
зано е с раздялата, но не е самата раздяла виновна за 
тези мисли, защото и преди са ми хрумвали, но не се 
бях чувствала толкова зле, както сега. Раздялата е само 
поводът...

– И какви са тези мисли, можеш ли да споделиш някои 

от тях?

– Чувствам се провалена, страхувам се, че не ми е пи-
сано да срещна „истинския“ мъж. Питам се защо. Ужа-
сявам се от мисълта, че ще остана сама... Стара мома! 
Така нарича баба ми своята сестра. Звучи толкова обид-
но и срамно. 

– Коя дума ти звучи по-обидно – „стара“ или „мома“? 

– И двете. Като ги чувам, и настръхвам.
– Няма да питам какви са твоите асоциации с думата 

„старост“. Това е дълга тема. Но ми е интересно защо 

думата „мома“ ти звучи обидно. Та момите в песните и 

приказките са все едни хубавици... 

– Ами, самото съчетание има някак си привкус на... не-
срета.

– Значи баба ти мисли, че сестра є е несретна, защото е 

стара мома? Или поне ти чуваш това в думите є?

– Мдаа, не го е казала в прав текст, но звучи така, ся-
каш сестра є е грозна, проклета и недъгава. С две думи, 
жена, която никой не би харесал.

– А тя според теб такава ли е?

– Не, напротив, даже е по-добричка от баба ми, но 
като не є уйдиса на акъла, и баба ми казва, че е „про-
клета стара мома“. Някак гадничко е. 

– А всъщност баба ти на колко години е?

– Мисля, че тази година ще стане на 85.
– О, това е една много солидна възраст. Би могло да се 

каже, че помни незапомнени времена – вметнах на шега.
– Помни, помни! – усмихна се Надя. – Страхотно бабче 

е! Навремето е била истинска дама. Тя и сега си е много 
модерно бабе. Като ми омръзне някоя дреха, и тя я доиз-
носва. Ама пък є стои добре. Абе, много си я обичам.
– Това е добре. Но всъщност младостта на баба ти е 

минала през първата половина на миналото столетие, ко-

гато единствената реализация на жената е била тази на 

съпруга и майка. Мъжът е осигурявал издръжката. Зато-
ва е било много важно едно семейство да успее да омъжи 
всичките си дъщери, и то добре. Както знаем, това мно-
го пъти се е случвало не според волята на момичетата.
– То си е било жива търговия това омъжване.
– Не е случайно, че за омъжване са се използвали думите 

„давам“ и „вземам“. Момичетата, които по една или дру-
га причина по-трудно са се „давали“, са били възприемани 
като... некачествена стока, която залежава. Може би за-
това „стара мома“ ти звучи несретно. Днес реалността 

е друга, разбира се, но човешкото съзнание се променя бав-

но. То има свойството да влачи през годините стари 
неща и да вярва в тях, без оглед на промененото факти-
ческо положение. От това доста често произтичат кон-
фликти. Днес жените се независими. Браковете все по-
често се сключват около и над 30-годишна възраст.
– Като се замисля, май и аз съм независима – имам си 

собствен апартамент, добра работа и добри приятели за 
свободното време. Но съм на 30 години, а няма изгледи 
да се омъжа. Какво ли не правя по въпроса! Не пропус-
кам шанс, все гледам да съм в компании, където мога да 
срещна нови мъже. Стремя се винаги да изглеждам пер-
фектно... Но, изглежда, това няма никакво значение. От-
чаяна съм. Как не мога да срещна един свестен мъж?! Във 

всяка нова връзка аз се старая да давам всичко от себе 

си, правя компромиси. Правя всичко, каквото мога. Вече 
така ми е писнало да се старая да изглеждам перфект-
но. Уморих се!

 – Знаеш ли, една голяма част от усилията, които пола-

гаме да поддържаме външния си вид, мъжете наистина 

не ги забелязват. Ние се втурваме в една надпревара със 
себе си, която сами си организираме, защото искаме да 

контролираме мъжа чрез сексапила си. По женски хитро, 
но същевременно наивно. Защото тези наши действия по-
казват, че ние искаме да бъдем желани, не обичани. Кол-
кото повече той ни желае, толкова повече ние го опли-

„СТАРА МОМА“ 
ЗВУЧИ... НЕСРЕТНО
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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.

таме в паяжината си, като си мислим, че сме го оплели 
със здрави въжета. И когато той реши да се освободи 
от паяжината, ние започваме да хапем – него, себе си или 
и двамата. Но сексуалното желание не може да бъде веч-

но, то е преходно. И се случва да „преходи“ на друг обект. 
И тогава ние започваме да се сравняваме с другия обект: 
тя е по-дебела/по-стара/по-грозна от мен... Това обаче не 

е любов, това е състезание! Състезание, което сме загу-
били, затова страдаме и се гневим. Каквото и да си ми-
слим, че сме вложили от себе си във връзката, то не е 
било онова, от което се нуждаел конкретният партньор. 
А ние отказваме да разберем това. 
– Може би е така – каза тя замислено и се умълча. 

Ама, и аз съм една... Как мога да говоря така на-

зидателно, сякаш съм над тези неща?! Сякаш аз 

не съм правила същото и може би продължавам да 

го правя. Запитах се защо днес съм с тези толкова 

изящни обувки при тази поледица навън. 

Толкова е силно понякога желанието ни да бъдем 

харесвани, че започваме да се гиздим като стока, 

за да „продадем“. Даже по-далече стигаме – тъп-

чем силикон по телата си, стържем жива плът 

от дупетата и бедрата си, бодем с ботокс неж-

ните си устни. И с насълзени от болка очи тър-

пим стоически с една-едничка нескрита цел – да 

ни забележат на рафта, там, сред другите. Дори 

не просто да ни забележат, а да блеснем, за да ни 

изберат. Всъщност да ни избере Той – негово вели-

чество Мъжът. 

– Като си помисля, всичко това ми изглежда ужасно на-
лудничаво – прекъсна мълчанието Надя.

– И на мен, но то е в природата ни. Просто трябва да си 

върнем мярката. 

– Аз друго имах предвид – отсече тя. – Кой е казал, 
че трябва да се омъжвам изобщо?! Дете мога да си от-
гледам и без мъж. А да не говорим, че с мъж мога да си 
живея и без брак. Защо ме гледаш така? Не съм ли пра-
ва? Откъде-накъде ще правя толкова жертви, за да му 
се харесам?! На него, на принца. Тя, баба, има една хубава 
поговорка: „Мъж и по корем да се влачи, и червата му 
навън да висят, прескочи го – не му вярвай.“ 

– Надя, откъде се е събрало такова озлобление у теб? Та 

мъжът е човешко същество като теб. Той също изпит-
ва болка. Той също страда, радва се, обича, иска да има 
дом, деца, любима. Той също може да се жертва. И въоб-

ще не е длъжен да носи отговорност за жертви, които не 

е искал от една жена, или за унижения, които не є е причи-

нил. Нима вярваш, че може да се спечели любов с фалш, 

озлобление, жертви и унижение? 
Тя гледаше настрани през прозореца, а по бузите є мъл-

чаливо се стичаха сълзи. Аз също замълчах. А имах ли 
какво да кажа?
Толкова беше силна тъгата, че беше стиснала и мен за 

гърлото. Не знам откъде идваше толкова мощна, но усе-
тих, че имам нужда да преглъщам и аз, за да удържа съл-
зите си. В този момент Надя обърна към мен насълзени-
те си очи, усмихна се и се опита да се пошегува:
– Психотерапията е удоволствие...
– Изстрадано удоволствие, понеже има сълзи... Какво? 

Да записвам ли следващ час? 

– Да. Сряда, 15.30, ако може. И всъщност въобще не се 
чувствам стара, ама, въобще!
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

Робърт де Ниро

Добър,
по-добър,

Н
яма по-голям перфекционист от 
него. Пословични са подходът 
му към ролите и това, как бук-
вално се слива с всеки персонаж, 

започвайки от обикновеното физиче-
ско преобразяване до усвояването на 
всевъзможни акценти. Де Ниро е 

НЕЩО КАТО УЧЕБНИК 
ПО АКТЬОРСТВО

макар че методът му на усвояване на 
роли изглежда доста налудничав. Де 
Ниро винаги проучва своя герой в де-
тайли, дори му измисля минало. И за 
да стигне до пълно сливане с героя, 
е правил какво ли не: карал е някол-
ко месеца такси из улиците на Ню 
Йорк, научил се е да свири на саксо-
фон, изучил е всички боксьорски тех-
ники и спокойно може да се препита-
ва като боксьор. 
Боби, както го наричат най-близки-

те му приятели, никога не прави не-
щата наполовина. За да изиграе мла-
дия Вито Корлеоне в „Кръстникът 
2“, той научава перфектно сицилиан-
ски диалект. За да придобие свирепия 
вид на маниакалния убиец Макс Кей-
ди в „Нос Страх“, си изпилва зъбите. 
Носи специално направено сребърно бе-
льо в „Недосегаемите“, за да се движи 
толкова елегантно, колкото героя му 
– самия Ал Капоне. Набива свинско, за 
да качи рекордните 30 килограма за 
ролята на Джейк ла Мота в „Разяре-
ният бик“. Упорито се говори, че 

ДЕ НИРО ДОРИ Е ИГРАЛ 
РУСКА РУЛЕТКА 

преди да се снима в „Ловецът на еле-
ни“, и сам е изпаднал в кома за ролята 
си на психично болен в „Пробуждане“. 
Преди да участва в „Ангелско сърце“, 
може би е пил чай с дявола... Зара-
ди начина, по който едва ли не жи-
вее като други хора, Робърт би могъл 
да уплаши мнозина, които не са сигур-
ни каква част от образа на шофьора 
на такси Травис Бийгъл, на Макс Кей-
ди или на Джейк ла Мота е оставила 
отпечатък в съзнанието му. Няма как 
да не изпитате страх, като видите 
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в едър план намръщената му физионо-
мия, заплашителната бенка и може би 
най-смразяващия поглед.

НЮЙОРКЧАНИН ДО МОЗЪКА 
НА КОСТИТЕ СИ 

Той е неразривно свързан с Ню Йорк 
– града, в който е роден и в кой-
то живее и до днес. „Пътувам до Ел 
Ей само когато ми плащат за това 
– казва с усмивка той. – Някои хора 
казват, че Ню Йорк е прекрасно мяс-
то за разходка, но не биха живели 
тук за нищо на света. Е, аз бих ка-
зал това за всяко друго място.“ В 
града, който никога не спи, Боби е 
изградил своя собствена империя. Той 
преобразува западналия квартал „Три-
бека“, на който е кръстена проду-
центската му компания, в известен 
кинофестивал, собственик е на лъс-
кави хотели като „Гринуич“, където 
стаите са със сауни, и инвестира във 
веригата за ресторанти „Нобу“. 

СИНЪТ МУ РАФАЕЛ 
в момента управлява хотелите. „Ху-
баво е да имаш и други интереси. Но 
моят основен интерес винаги са били 
филмите – да се снимам, да режиси-
рам, въобще да съм замесен във фил-
мовия процес. Никога не съм губил 
страстта да го правя“ – категори-
чен е Де Ниро. 
Предстои да видим поредната му 

голяма роля на овдовял баща, който 
ще се опита да събере своите по-
раснали деца около себе си. Едва ли 
има друг като Робърт, който толко-
ва ревностно да пази в тайна личния 
си живот. Но Де Ниро си има оправ-
дание за това свое поведение – пуб-
лична тайна е, че неговият баща 

РОБЪРТ ДЕ НИРО-СТАРШИ Е ГЕЙ 
който се разделя със съпругата си ня-
колко месеца след раждането на мал-
кия Боби. Де Ниро-старши е известен 
художник, скулптор и поет и след раз-
вода се впуска в афери с Тенеси Уи-
лямс и Джаксън Полък. Може би това 
е причината Де Ниро-младши да не 
обича интервютата и рядко да допус-
ка хора до себе си. Дори и когато го 
прави, отказва да отговаря на опре-
делени въпроси. Често цитиран е слу-
чаят, когато се съгласява на интер-
вю за списание „Ескуайър“ през 90-те 
години на миналия век. Журналистът, 
който трябва да го интервюира, по-
лучава списък с теми, по които не 

трябва да задава въпроси: политика, 
религия, семейство, интерес към хуба-
вите вина и т.н. Е, как мислите се 
прави интервю с такъв темерут?
Робърт е отгледан от майка си, но 

продължава да поддържа отношения 
с баща си, който го води често на 
кино. Когато се прибира вкъщи като 
дете, Робърт изигравал всичко, което 
го е впечатлило от видяното на ек-
рана, пред майка си. Тя го насърчавала 
при първата му изява на сцена като 
страхливия лъв в училищна постанов-
ка на „Магьосникът от Оз“. Когато 
навършва 13 години, майка му го за-
писва в училището по изкуства в Ню 
Йорк, но Боби не е готов за това. 
Много скоро той напуска училището и 
започва да прекарва времето си, ски-
тайки по улиците в италианския квар-
тал „Малката Италия“. Тук той за 
първи път се сблъсква с мафията. 

СТАВА ЧЛЕН НА УЛИЧНА БАНДА 
и се сдобива с прякора Боби Млякото 
заради смъртнобледния си тен. Може 
би това е неговото училище за бъде-
щите роли на мафиоти, които тол-
кова му отиват. 
Все пак лутането на младежа не 

продължава дълго. Той се записва 
в прочутото актьорско студио на 
Стела Адлер, където с помощта на 
Лий Страсбърг шлифова таланта си. 
След малки роли в театъра младият 
актьор пробива в киното благодаре-
ние на Брайън де Палма. Той е пър-
вият итало-американец, с когото го 
свързва дългогодишно приятелство и 
при когото големият актьор ще на-
прави едни от най-добрите си роли. 
Останалите в списъка са добре позна-
ти – Копола, Серджо Леоне и, разби-
ра се, Мартин Скорсезе. 
Когато Де Ниро се запознава със 

Скорсезе на парти през 1972 г., два-
мата установяват, че са израсли в 
един и същ квартал в Манхатън – 
„Гринич Вилидж“, дори са се вижда-
ли, но никога не са разменяли и дума. 
На следващата година излиза първи-
ят им съвместен филм – „Жестоки 
улици“, който носи първа награда за 
добиващия все по-голяма популярност 
актьор. Ще последват култови загла-
вия, които коренно променят облика 
на американското кино през послед-
ните години. Може би най-популярно-
то от тях е „Шофьор на такси“, в 
което е и най-култовата сцена с Де 
Ниро, повтарящ с налудничав поглед в 

огледалото „На мен ли говориш?“ или 
както звучи на английски:

„АР Ю ТОКИНГ ТО МИ?“ 
Малцина знаят, че репликата въоб-

ще не фигурира в сценария и е резул-
тат от импровизациите на актьора 
по време на снимките. Осем филма 
създават заедно Скорсезе и неговото 
алтер его. Де Ниро има едно голямо 
желание – да направи още два филма 
с режисьора. „Ако общите ни филми 
станат десет, ще бъда много щаст-
лив. Опитвали сме да работим по ня-
колко проекта през последните годи-
ни, но така и не стигнахме до снимки 
на нов филм след „Казино“, казва той. 
Все пак големият актьор споделя, че 
се подготвя за участие в следващия 
филм на Скорсезе, който е с работно 
заглавие „Чух, че боядисваш къщи“. 
Робърт де Ниро казва, че не съжаля-

ва за нито един филм, който е напра-
вил. Дори сред тях да е имало прова-
ли, той спокойно продължава напред. 
Далеч не толкова спокоен е негови-
ят личен живот. Голямата слабост 
на Боби са 

ЧЕРНОКОЖИТЕ КРАСАВИЦИ 
Говори се, че е правил неприлични 

предложения на певиците Уитни Хю-
стън и Джамилия, но те отказват 
да се поддадат на чара му. Не тол-
кова упорита се оказва Наоми Кем-
бъл, но тя си навлича гнева му, след 
като избързва да се похвали пред жур-
налисти за връзката им. През 1998 г. 
Де Ниро дори бе забъркан в скандал с 
проститутки във Франция. Френски-
те полицаи успяват и да го задържат, 
но след като обвиненията към него 
бяха оттеглени, той се заклева нико-
га да не стъпи във Франция. Актьор-
ът се жени два пъти – за актриса-
та Даян Абът, от която има син и 
доведена дъщеря, и за бившата стю-
ардеса Грейс Хайтауър (и двете чер-
нокожи), от която има син. Една от 
многобройните му любовници, манекен-
ката Туки Смит, пък му ражда близ-
наци. Заради многобройните изневери 
на Боби втората му съпруга на някол-
ко пъти подава молба за развод. Най-
тежка е ситуацията през 2001 г., ко-
гато Грейс твърди, че той взима нар-
котици и заради това е неспособен 
да бъде баща. Двамата дори стигат 
до бой, от който потърпевш излиза... 
мистър Де Ниро. „Докато работя, ус-
пявам да загърбя личните си проблеми. 
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Други могат да говорят за това, но аз 
не мога“ – признава в рядък момент на 
откровение той. Все пак през 2004 г. 
двамата с Грейс подновяват своите 
брачни клетви и оттогава поне при-
видно всичко между тях е спокойно. 
Де Ниро не скрива задоволството си 
от този факт, а освен щастлив съ-
пруг той е и щастлив татко. Най-до-
бре се чувства, когато пътува заедно 
с децата си до някое забутано място 
през уикенда. Явно след толкова много 
роли тази, която най му приляга, е да 
бъде баща. В най-новия си филм той 
играе именно такава роля. 

БОБИ ИМА ПЕТ ДЕЦА 
– от 14- до над 30-годишна възраст. 
Има и две внучета. „Постарах се нау-
ча да разговарям с децата си и да ги 
изслушвам. Понякога е трудно да го-
вориш с деца, особено когато са тий-
нейджъри. Те си живеят в свой собст-

вен свят и въобще не изглежда, че 
те слушат. Но това е времето, кога-
то е най-важно да намериш път към 
тях, не да ги поучаваш, а да им каз-
ваш неща, които смяташ, че са ва-
жни за тях“ – поучава ни помъдрели-
ят Де Ниро. Той не се притеснява да 
дава съвети на децата си. „Много е 
важно да запомните, че дори когато 
изглежда, че не ви слушат, те го пра-
вят. Трябва да сте честни с тях и 
да им признаете грешките, които сте 
правили, и трудностите, които има-
те. Искам моите деца да разберат, че 
съм преживял същите неща като тях 
и че нищо, което ми кажат, няма да 
ме изненада или шокира“ – допълва ак-
тьорът, който твърди, че не се оп-
итва да дава съвети на децата си от-
носно избора им на кариера. „Надявам 
се един ден да работят нещо, което 
наистина обичат. Щастлив съм, че 
всичките ми деца живеят в Ню Йорк, 
че са наблизо. Често говоря с тях, а 
когато съм на път, се научих да им 
пращам мейли.“ Любимото му време е, 
когато всички деца се събират вкъщи. 
За него чувството в такива моменти 
е неописуемо: „Предпочитам да сед-
на в ъгъла, да си чета вестник, но да 
знам, че децата са наоколо и че можем 
да разговаряме, ако има нужда.“ 
Макар и на 66, Де Ниро се чув-

ства 

ПО-ЖИЗНЕН ОТ ВСЯКОГА 
Работата му го зарежда с енергия и 

той няма намерение да забавя темпо-
то. Освен че се снима непрекъснато, 
носителят на два „Оскара“ продуци-
ра доста филми, грижи се и за бизне-
са си, който основно е съсредоточен 

в неговия роден град. „Ходил съм в 
Париж, Лондон, Рим и винаги казвам: 
няма друго място като Ню Йорк. 
Харесвам Ню Йорк, защото мога все 
още да се разхождам по улиците и да 
седна в някой бар или ресторант и 
да наблюдавам хората. Ако като ак-
тьор не можеш правилно да наблюда-
ваш, си свършен. Понякога създавам 
впечатлението, че не мога да изля-
за от дома си, без да бъда разпоз-
нат или да ме притесняват на улица-
та. Това просто не е истина. Мога 
да излизам, да се срещам с хора за 
обяд или да разхождам децата си на 
спокойствие. Не мисля, че съм доста-
тъчно бляскав за Холивуд.“ 
За последните осем години кинофес-

тивалът „Трибека“ е увеличил бюдже-
та на Ню Йорк с 600 милиона. Ин-
ститутът „Трибека“ подкрепя та-
лантливи режисьори и въобще начина-
ещи кинодейци. Естествено, нюйорк-
чани са доволни от това, но изявите 
на Де Ниро пред камера са развълнува-
ли много повече зрители. Напоследък 
обаче големият актьор е критикуван, 
че сваля гарда и участва в глуповати 
комедии, които обаче се превърнаха в 
касови хитове и бетонираха популяр-
ността му сред младото поколение. 
Сред тях е поредицата „Запознай се с 
нашите“, чиято трета част „Запоз-
най се с хлапетиите“ е сред най-очак-
ваните холивудски хитове това лято. 
Робърт обаче не скрива удоволствие-
то си от участие в подобни филми, 
за които и той може да се похвали с 
хонорар от 20 милиона долара. Защо-
то е Робърт де Ниро. 

Текст Ивайло ТОДОРОВ

Снимки Форум филмс

проследява опитите на наскоро овдовелия Франк 

Гуди (Де Ниро) да намери общ език със своите 

деца. След смъртта на съпругата му животът му 

като че ли губи смисъл. Сега Франк се грижи за 

своята градина и се надява отново да събере по-

отрасналите си деца около семейната трапеза. 

Ето че наближава денят това да се случи, но де-

цата си намират оправдание да не дойдат, оста-

вяйки го сам да размишлява над своите родител-

ски грешки. Франк обаче решава да вземе нещата 

в свои ръце и да посети едно по едно своите от-

рочета, разпръснати из Америка. Тази затрогваща 

история е римейк на едноименния италиански филм 

на Джузепе Торнаторе, в който главната роля из-

пълнява Марчело Мастрояни...

„Всичко ни е наред“
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Н
о въпреки че скоро е завършил 
НАТФИЗ, Ованес реалистично 
преценява, че все още не е изу-
чил всичко. 

„Една диплома не те прави актьор. 
Винаги ме е дразнило, когато по кас-
тингите разни студенти се предста-
вят и казват, че са актьори. Аз зато-
ва казвам: „Казвам се Ованес Торосян 
и не съм актьор.“

РОДЕН Е В АРМЕНИЯ 
но заради войната с Азербайджан се 
мести у нас през 1993 г. заедно с 
брат си, актьора Тигран Тиросян, и 
семейството си. Всъщност негово-
то семейство има дълбоки театрал-
ни традиции. Прабаба му е заслужи-
ла актриса на Грузия, почти всички 
в родата му се занимават с театър, 
дори баща му и чичо му имат собст-
вен театър в Армения. Няма как и 
Ованес да не продължи традицията, 
пък и среща подкрепата на родители-
те си. Той ги убеждава в таланта си, 

след като постоянно ги разсмива със 
свои скечове, които е заснел сам с 
домашната видеокамера. Записват го 
в школа в Двореца на децата, където 
за първи път се качва на сцена. 
Важна роля в развитието на младия 

талант изиграва Ивайло Христов. 
Артистичният директор на „Моде-
рен театър“ е нещо като гуру за 
Ованес, но той не обича такива оп-
ределения. 

„Аз си нямам гуру. На човек му е по-
лесно да прави нещата като своя гуру. 
Аз пък искам сам да стигна до нещо, 
без да имам база за сравнение.“ 

Все пак 

ИВАЙЛО ХРИСТОВ 
Е ЕДИН ОТ УЧИТЕЛИТЕ МУ 

и Ованес му е благодарен за това, че 
още докато бил студент втори курс, 
Ивайло го поканил за главната роля в 
пиесата „Били Лъжеца“. 
Другият режисьор, на когото Ова-

нес дължи много, е Камен Калев. Съз-
дателят на „Източни пиеси“ го кани 
на кастинг за ролята на по-малкия 
брат във филма му, който предиз-
вика небивал фурор и спечели някол-
ко престижни награди по световните 

из г р я в а щ а  з в е з д а

ЕДИН АКТЬОР,
КОЙТО НЕ Е
АКТЬОР

Ованес Торосян

СКРОМНОСТТА Е ХУБАВО КАЧЕСТВО И 
Е ЧУДЕСНО ДА СРЕЩНЕШ МЛАД ЧОВЕК, 
КОЙТО НЕ СЕ Е ГЛАВОЗАМАЯЛ ОТ УСПЕХА. 
А ОВАНЕС ТОРОСЯН ИМА ОТ КАКВО 
ДА СЕ ГЛАВОЗАМАЙВА. ВСЕ ПАК ТОЙ 
УЧАСТВА В ЕДИН ОТ НАЙ-УСПЕШНИТЕ 
БЪЛГАРСКИ ФИЛМИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 
ГОДИНИ, А НАСКОРО ПОЛУЧИ И 
НОМИНАЦИЯ ЗА ТЕАТРАЛНИТЕ НАГРАДИ 
„ИКАР“ ЗА ДЕБЮТ...
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кинофестивали. 

РАЗКАЖИ МИ ЕДИН ВИЦ

Всъщност кастингът е доста нео-
бикновен: Калев иска от Торосян да 
му разкаже един виц. Още същия ден 
му се обажда, че е одобрен. Ованес 
казва, че след успеха на „Източни пи-
еси“ се чувства по-уверен, защото 
вижда резултата от обучението си 
в НАТФИЗ. С него е свързан и един 
прекрасен спомен от фестивала в Кан 
през миналата година. Тук се среща 
с Куентин Тарантино и успява да се 
снима с Вим Вендерс. „За мен това хо-
дене беше точно навреме, след завърш-
ването ми. В Кан усетих отношението 
към актьора. Преди прожекцията ни-
кой не ме забелязваше, а след прескон-
ференцията всички ме гледаха стран-
но, идваха да ме поздравят. Хората ис-
крено ми се радваха и тогава разбрах, 
че има смисъл в това, което правя.“ 
Актьор от трупата на „Модерен 

театър“, Ованес успешно редува изя-
вите си на сцена (последната му роля 
е в спектакъла „Да играеш жертва-
та“) със снимки в киното. Още като 
студент той се снима в етюди на 
свои колеги и така се научава как да 
се държи пред камерата. 

„Някак си обучението ми протече па-
ралелно – и кино, и театър. Лично по-

вече удоволствие ми носи работата в 
театъра, тук си залагаш душата, пък 
и е по-трудно. В киното по-технически 
стават нещата.“ 
Той признава, че покрай работата 

си не може да гледа нито театър 
(„интересно ми е да видя само как 
се справят актьорите“), нито кино 
(„веднага си представям кое как са 
заснели, къде е екипът“). Покрай без-
крайните си ангажименти обаче май 
не му остава никакво свободно време. 
Той обаче цитира Сашо Дойнов, кой-
то му казал една мъдра мисъл: „Един 
актьор трябва да се лишава за смет-
ка на това, което прави.“ 

ЛИШЕНИЯ В ИМЕТО 
НА ИЗКУСТВОТО

„Готов съм на лишения и се лиша-
вам“, казва Ованес. Което ще рече – 
няма почивки, няма купони, само ре-
петиции или снимки на пореден филм. 
Но поне приятелката му го разби-
ра. Казва се Милена и е ученичка на 
Ивайло Христов. Разбира го, понеже и 
тя се занимава с това. „С тази про-
фесия няма как да си взема за жена ле-
карка, за нея ще съм някакъв шизофре-
ник“ – смее се Ованес. 
През тази година ще излязат два 

филма с негово участие. В единия, за 
който засега не иска да говори, Ова-

нес играе главната роля, а другият 
е „Тилт“. 

„За „Тилт“ подходих по различен на-
чин към ролята. В „Източни пиеси“ 
реших да пробвам метода на Робърт де 
Ниро (той си избира една сцена в сце-
нария и в нея хвърля най-голямата си 
игра). Избрах си две сцени, в които да-
дох всичко от себе си, а в останалите 
сцени избрах историята да ме води. В 
„Тилт“ във всички сцени съм на сто 
процента, само в най-важната съм на-
пълно пасивен.“ 

Текст Ивайло ПЕТКОВ

Снимки Личен архив 

и „Модерен театър“

интервюБЛИЦ
– Никога не се разделяш с...
...Любимата ми. 

– Никога не би участвал в...
...Реклама за тоалетна хартия. 

– Мечтаеш да работиш с... 
...Робърт де Ниро.

– За работа се зареждаш с...
...Хъс и злоба.

– Най-голямото ти постижение до-
тук е...
...Това, че все още се занимавам с 

тази професия.

Скъпоценни ухания 

от Silan Perfume Essence

Миговете на наслада от ароматите вече са 
по-дълготрайни благодарение на новия Silan 

Perfume Essence – последната облечена в лукс 
иновация за прането от „Хенкел“.
Новата серия омекотители Silan Perfume 

Essence е с три изтънчени луксозни и дълго-
трайни аромата, създадени от водещи пар-
фюмни специалисти. 
Новата серия омекотители от Silan носят 
имената на най-желаните скъпоценни камъни 

аметист, рубин и сапфир.
След използването на новата серия омекоти-
тели от Silan прането ухае невероятно, а ме-
котата на дрехите се усеща и при най-крат-
кия допир. 
Новата серия омекотители от Silan Perfume 

Essence е на българския пазар от януари 
2010 г. и се предлага в разфасовки от 900 и 1 
800 мл и в три невероятни аромата:

 Silan Perfume Essence Amethyst – aромат, кой-
то очарова. Потопете се в мистичната ком-
позиция от елегантен плодов букет и амбър.

 Silan Perfume Essence Ruby – aромат, който 

съблазнява. Насладе-
те се на експлозия-
та от цветни аро-
мати, наситена със 
страст.

 Silan Perfume 

Essence Sapphire – 
aромат, който съ-
бужда най-нежни-
те чувства. Почувс-
твайте вечната еле-
гантност на плодов 
аромат и мускус.

Шарени новини

Ованес на кинофестивала 
в Сараево...

...И като заиграващ се със смъртта младеж 
в „Да играеш жертвата“
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ЗИМАТА Е ОЩЕ ВЪВ ВЛАДЕНИЕ, 
НО ТРЕСКАТА, РАЗТРЕСЛА ХОЛИВУД, 
А И ВСЕКИ РЕВНОСТЕН КИНОМАН 
ПО ПЛАНЕТАТА, Е ПОКАЧИЛА ГРАДУСИТЕ 
НА МАКС. НАБЛИЖАВА НАЙ-ГОЛЯМОТО 
СЪБИТИЕ В СВЕТА НА СЕДМОТО 
ИЗКУСТВО – ЦЕРЕМОНИЯТА ПО 
ВРЪЧВАНЕТО НА НАГРАДИТЕ „ОСКАР“. 

З
вездите вече са пробвали бляс-
кавите си тоалети, написали 
са победните си речи, а „Ко-
дак тиътър“ в Лос Анджелис 

е излъскан до съвършенство. Водещи-
те, които този път са двама – 

СТИВ МАРТИН 
И АЛЕК БОЛДУИН 

сигурно вече са си подготвили сполуч-
ливи и не чак толкова сполучливи ске-
чове и всички са затаили дъх в оч-
акване на грандиозната неделна вечер. 
Или нощ, както се пада по нашите 
географски ширини. Тогава ние ще за-
редим микровълновата печка с пукан-
ки, хладилника – с „Ред бул“, ще на-
строим Pro7 по кабела (та кой ще 

ти гледа БНТ и записа им на другия 
ден!) и ще чакаме часовникът да уда-
ри три след полунощ. И ще се надя-
ваме не само нашите фаворити да 
спечелят жадуваната статуетка, но 
и да не попаднем на раздразнените си 
шефове на сутринта. 

ТАЗИ ГОДИНА АКАДЕМИЯТА ЩЕ ПРИСЪДИ ОТ-

ЛИЧИЯТА СИ ЗА 82-РИ ПЪТ НА 7 МАРТ, ИЛИ 

СЕДМИЦА ПО-КЪСНО ОТ ОБИЧАЙНОТО, ЗАРА-

ДИ ЗИМНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ.

Традицията повелява самата церемо-
ния да е обвита в мъгла, но съдейки 
по миналогодишното шоу, организато-
рите няма как да не са ни подгот-
вили изненади. Знаем със сигурност 
обаче, че „Оскар“ се завръща към ко-
рените си и този път номинира не 
пет, а цели десет ленти за филм на 
годината. Съвсем според очаквания-
та големият двубой ще бъде меж-
ду Джеймс Камерън и неговата би-
вша съпруга Катрин Бигълоу. Техните 
филми, съответно „Аватар“ и „Вой-
ната е опиат“ са с най-много номи-
нации – по девет. И след като всич-
ки ще говорят за кино по това вре-
ме на годината, решихме да ви пред-

ставим най-интересното от дългата 
история на „Оскарите“. 

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ 
Наградите на Американската кино-

академия са били и си остават въз-
хвала на седмото изкуство. И макар 
че много филми са отнасяли по ня-
колко статуетки, три ленти ще ос-
танат в историята като титанич-
ни победители. Неслучайно на церемо-
нията през 1998 г. Джеймс Камерън 
възкликна, че е „крал на света“, след 
като режисираният от него „Тита-

ник“ не само бе номиниран в рекорд-
ните 14 категории, но успя да спе-
чели в 11 от тях. На Камерън му 
трябваха 12 години, за да се завърне 
в мултиплексите с „Аватар“ в края 
на 2009 г. Шансовете на история-
та за Пандора да впечатли академи-
ята тази година не са за подценява-
не, но дори и да не го направи, фа-
ктът, че филмът потопи „Титаник“ 
в боксофиса, доказа, че Джим, както 
приятелски наричат Джеймс Камерън, 
е отново владетел на киноманските 
сърца. „Титаник“ обаче далеч не е 
първият филм, отличен с рекордните 

ОСКАРОВА ИСТЕРИЯОСКАРОВА ИСТЕРИЯ

Кейт Уинслет, Шон Пен 
и Пенелопе Крус

със статуетките си 
от 2009 г.
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11 статуетки. Цели 38 години по-ра-
но тази чест се пада на грандиозния 
„Бен Хур“, а само шест години след 
лентата за потъващия кораб трета-
та част на „Властелинът на пръс-

тените“ спечели във всичките 11 ка-
тегории, в които бе номинирана. 
Без да подценяваме успеха на „Бен 

Хур“, „Титаник“ и „Властелинът…“, 
те така и не се окичиха с титлата 
„Големият шлем“. Тази чест принадле-
жи единствено на „Това се случи една 

нощ“, „Полет над кукувиче гнездо“ и 

„Мълчанието на агнетата“. Това са 
трите ленти, спечелили петте най-
престижни статуетки – филм на го-
дината, актьор, актриса, режисьор и 
сценарий. 

РЕКОРДЬОРИТЕ
Ако се чудите защо наричат Ме-

рил Стрийп най-великата актриса на 
всички времена, то отговорът е съв-
сем лесен. Освен че е изключително 
талантлива, Мерил е и най-номинира-
ната актриса в историята на „Оска-

ОЩЕ ЗА ЗВЕЗДИТЕ 
и тяхната „оскарова“ слава

ДЖАК НИКЪЛСЪН Какво ли щяха да бъдат наградите „Оскар“ без смеха и 

тъмните очила на Джак, който неизменно сяда на първия ред? Номиниран или не, 

знаем, че в Холивуд всичко върви по вода, щом великият актьор е под светлина-

та на прожекторите.

БЕТ ДЕЙВИС и ДЖОАН КРОУФОРД „Какво се случи с Бейби Джейн“ е фил-

мът, в който двете актриси си партнират, но номинирана за „Оскар“ е само 

Дейвис. Това е поредната капка в обтегнатите им до краен предел отношения. 

Така Джоан написва писмо до останалите номинирани с молба, ако не успеят да 

присъстват на церемонията, тя да приеме наградата. Точно това и се случва, 

Кроуфорд излиза на сцената от името на Ан Банкрофт, докато Бети гледа бяс-

но, но безславно в публиката.

ТОМ ХАНКС Обмисляйте добре речите си, за да не се окаже, че правите ме-

чешка услуга на свой познат. Печелейки „Оскар“ за участието си в гей драма-

та „Филаделфия“, Ханкс благодари на учителя си по актьорско майсторство от 

гимназията, наричайки го „един от най-добрите гей американци“. Проблемът 

бил, че това било... тайна.

МАРИСА ТОМЕЙ Толкова изненадани бяха всички, когато Мариса спечели на-

града за най-добра поддържаща актриса за „Братовчед ми Вини“, че и до днес 

слуховете, че не нейното име е било в плика, не стихват. Томей поне доказа, че 

е заслужила наградата, с участието си в „Кечистът“ през 2008 г.

ОРСЪН УЕЛС С чепатия си характер Уелс така и не прощава на академията, че не е отличила класиката му „Гражданинът Кейн“ (истината е, че и хиляди кри-тици по света не могат да є го простят). Години по-късно, вместо да се качи на сцената, за да получи почетен „Оскар“, Орсън просто отсяда в бар наблизо – с чаша уиски и с пура в ръка, наслаждавайки се на шоуто по телевизията...

МАЙКЪЛ ДЖЕКСЪН и МАДОНА Кралицата и кралят на попа заедно?! Дали няма нещо повече между тях? Това беше само част от таблоидните заглавия, когато Мадона и Джако се появиха заедно на 63-тата церемония на награди-те „Оскар“. Истината е, че Мадона, зажадняла за внимание, поканила Майкъл да я придружи с идеята да подлуди медиите. Неслучайно тази жена е на върха вече четвърт век.

МАРЛОН БРАНДО Използвайки церемонията като трибуна, Брандо изпраща индианка да вземе наградата му за „Кръстникът“. Целта му е да изкаже свое-то възмущение от начина, по който Холивуд пренебрегва коренните жители на Америка. Добре че пратеничката му все пак е била актриса.

рите“ – цели 16 пъти! С най-много 
победи сред актьорите обаче е леген-
дарната Катрин Хепбърн, която пе-
чели четири статуетки, следвана от 
Ингрид Бергман, Джак Никълсън и 
Уолтър Бренън с по три. Човекът, 
притежаващ най-много награди и но-
минации и до ден днешен, е всъщ-
ност Уолт Дисни. Без да броим се-
демте малки „Оскарчета“ за „Снежан-
ка и седемте джуджета“, Дисни пе-
чели 26 награди през дългогодишната 
си кариера. 

ГРЕШКИТЕ
„Оскарите“ може и да привличат 

тълпи от почитатели, но критици-
те им сред киноманските редици не 
са един или двама. А и самата ака-
демия е давала безброй поводи за не-
гативни реакции. Само преди броени 
години соченият за фаворит „Пла-
нината Броукбек“ изненадващо загуби 
за сметка на по-слабия „Сблъсъци“. 
Явно гласуващите се уплашиха от гей 
тематиката във филма на Анг Лий. 
Това обаче далеч не е единственият 
случай. Всъщност доста малко са го-
дините, в които изборът на Холи-
вуд за най-добър филм да е бил без-
спорен. Така до стопроцентови класи-
ки като „Отнесени от вихъра“, „Ка-
забланка“ и „Американски прелести“ 
откриваме и не чак толкова вълну-
ващи ленти като „Оливър!“, „Кра-

сив ум“ и „Да возиш мис Дейзи“. А 
знаейки, че през същите тези години 
са били номинирани и заглавия като 
„Лъвът през зимата“, „Мулен Руж“ и 
„Роден на четвърти юли“, горчилката 
в устата остава. 

Уолт Дисни – рекордьорът по отличия
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НЕСПРАВЕДЛИВОСТИТЕ
Често се оказва, че едни от най-ве-

ликите филми и творци не само че не 
са печелили „Оскар“, но и не са били 
номинирани. Самият Алфред Хичкок 
си остава с празни ръце въпреки пе-
тте си номинации като режисьор. 
Добре че от академията измислиха 
почетните награди, за да компенси-
рат фаловете си. От друга страна, 
легенди като Стенли Кубрик и Чар-

ли Чаплин са отличени с „Оскар“ не 
като режисьори, а като специалист 
във визуалните ефекти и като ком-
позитор съответно. Легендата Пи-

тър О’Тул е номиниран осем пъти и 
все още си чака „Оскара“. А в също-
то време, гледайки в какво се снимат 
днес Хали Бери и Куба Гудинг-млад-
ши, едва ли е пресилено да кажем, че 
са срам за статуетките си. 

ТОАЛЕТИТЕ
„Оскарите“ далеч не са единстве-

но качествени филми и много та-
лант. Днес, в ерата на интернет 
и на цифровите технологии, награ-
дите на академията са се превърна-
ли в истински шоубизнес. Неслучайно 
интересът към червения килим пре-
ди церемонията е огромен. Там звез-
дите имат своя шанс да блеснат в 
буквалния смисъл на тази дума. На 
помощ идват най-титулуваните мод-
ни дизайнери и най-скъпите диаманти. 
Все пак опасността да си кажете 
„Какво, по дяволите, пък е навлякла 
тая“ въобще не е малка. Помните ли 
Бьорк, чийто тоалет беше във фор-
мата на... умрял лебед? Или Шер, ко-
ято се появи като злодей от анима-
ция на Дисни, но случайно попаднал в 
порнофилм?

РЕЧИТЕ
Ако си успял да не се изложиш с 

тоалета си, то гледай да не го на-
правиш на самата сцена и пред де-
сетките камери. Такава поука мо-

жем да си извадим от безбройни-
те речи на победителите, на кои-
то сме ставали свидетели през го-
дините. Още през 1943 г. актриса-
та Гриър Гарсън успя да отегчи 
публиката с 6-минутното си благо-
дарствено слово (добре че не е има-
ло телевизия тогава!) – слово, кое-
то впоследствие ще принуди органи-
заторите да прибягват до помощта 
на оркестъра, в случай че се налага 
да прекъсват екзалтираните победи-
тели. А колко такива виждаме и до 
днес – не само сълзи, но и истин-
ски рев (сещаме се за Гуинет Пол-

троу), подскоци на сцената... А Ро-

берто Бенини дори и се разходи по 
седалките в залата. Има и голяма 
опасност толкова да се отдадеш на 
благодарности, че да забравиш най-
близките си, както направи Хилари 

Суонк. Дали това не бе причината 
тя да се раздели по-късно със съпру-
га си, никой не знае?

Траян КОЯНКОВ

Развълнувана от своя „Оскар“ за „Влюбеният 
Шекспир“, Гуинет Полтроу се обля в сълзи

Ето така се печели „Оскар“ – Шер впечатли 
всички със садо-мазо тоалета си

Мерил Стрийп отново е в битката за „Оскари-
те“ за ролята си в „Джули и Джулия“

Една от най-звездните двойки – Майкъл придру-
жава Мадона на церемонията през 1991 г.

Големият фаворит за тази година – касовият 
шампион „Аватар“

„Планината Броукбек“ – жертва на академични-
те предразсъдъци
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Р
азказът є трудно следва опреде-
лена хронология. Сякаш е накъ-
сан от хилядите метри филмо-
ва лента, от безсънните часове, 

които е прекарала в монтажната апа-
ратна на телевизията, за да надникне 
в истините, закодирани в съвремен-
ния живот. Гледам винаги с интерес 
репортажите и филмите на Даниела, 
която години наред прекосява неумор-
но границите, среща се със световни 
личности, за да разкрие и да ни съоб-
щи първа от дадено място за дадено събитие. 

„Вярвам в съдбата. Случила съм и на семейство, и на род, 
и на учители, и на приятели, и на колеги... В Тибет вярват, 
че душата сама си избира къде и кога да се появи на Земя-
та...“ – обяснява тя. 
Сигурно е така... Съдбата очевидно има пръст във всич-

ко. Току-що пристигнала в Токио като първия тогава бъл-
гарски кореспондент на БТА и като първата жена, чуж-
дестранен журналист, акредитирана постоянно в Япония, 
тя става очевидец на ритуалното харакири на Юкио Ми-
шима през 1970 г. Големият японски писател е прочут 
колкото с публичното си самоубийство, толкова и със 
световния си роман „Златният храм“. 
Професионалният є късмет отново е с нея, когато ин-

тервюира Индира Ганди, и не я оставя, когато 

ВЗИМА ПОСЛЕДНОТО ИНТЕРВЮ ОТ РАДЖИВ ГАНДИ 
докато той сам пилотира самолета си. Това е интервю-
то, което гръмна в целия свят в нощта на убийството 
му и до днес на този ден – 21 май 1991 г., вървят ка-
дри от него по световните медии. 
Даниела не спира нито за миг, отдадена на репортер-

ството и на новинарството в БТА и БНТ. Макар и да е 
имала възможност да се насочи към ядрената физика или 
математиката, а влечението є към театъра и докумен-
талната режисура, дългите є години в хор „Бодра смяна“ 

и детския хор на Операта да са я примамвали повече към 
сцената, тя завършва английска филология, след това – 
външна търговия и международни отношения, учи в Лон-
донския университет, започва като преподавател по ан-
глийски и синхронен преводач... но животът є съдбовно 
поема в друга посока – журналистиката. 
Едно е сигурно – 

ТЯ Е РОДЕН РЕПОРТЕР 
с голям професионален шанс. 
С Даниела разговарях дълго на чаша чай (не пие кафе) 

в нюзрума на БНТ, до нейния компютър. Интересен съ-
беседник. Не те оставя да задаваш въпросите си. След-
ва вътрешната логика на многопластовата си мисъл. За-
лива те спонтанно с факти и събития и не пропуска 
нито едно от съществените неща в живота. Всъщност 
тя даде тласък на българите да се отворят към Изто-
ка. Давам си сметка, че съм очаквала с голямо нетърпе-
ние нейните филми за духовността и традициите на ин-
дийската, японската, китайската и другите големи из-
точни цивилизации, които ни разкриват света по разли-
чен начин. 

– КОЯ Е ОСНОВНАТА РАЗЛИКА МЕЖДУ ХОРАТА ОТ 

ИЗТОКА И ХОРАТА ОТ ЗАПАДА?

– Изтокът според мен е началото на света. Убедена съм, 

ИНТЕРВЮИНТЕРВЮТЕРВЮНТ ЮТЕРВЮЕРВЮНТЕРВНТЕРВЮЮВВВВРРРРЕЕНТЕНТЕ ЮЮНТЕРВЮ

„ИЗТОКЪТ 
Е НАЧАЛОТО НА СВЕТА“

ДАНИЕЛА КЪНЕВА:

На снимки на действащия вулкан Асо на остров Кюшу, Южна Япония

„СИГУРНА СЪМ, ЧЕ НЕ СЪМ ПРОПУСНАЛА 
НИТО ЧАСТИЦА ОТ СЕКУНДАТА НА ТОЯ СВЯТ. 
ЖИВОТЪТ НЯМА ПАУЗА, НЯМА ВТОРИ 
ДУБЪЛ“ – СПОДЕЛЯ ТОПРЕПОРТЕРЪТ НА 
БНТ ДАНИЕЛА КЪНЕВА.
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че хората там имат едно разбиране за живота на човека 
на Земята, което им помага още когато се родят на този 
свят, да не губят време, да почнат да се приспособяват 
и да получават своите уроци. Докато ние стигаме до ня-
кои истини за човешкия живот много по-късно. Обикнове-
но прозрението ни осенява, когато си тръгваме от този 
свят. Онези хора за нас са смирени. Но те не са смирени, 
те просто разбират, че са част от един огромен свят, 
прашинка от една Вселена, че са дошли, за да следват за-
коните на природата, която е всемогъща. И никога в жи-
вота си не се стараят да отместят слънцето да изгрява 
от запад. Затова една от моите документални поредици за 
Япония и Китай съм нарекла „Денят започва от Изток“. 

– ПОСТОЯННОТО ЧОВЕШКО НЕДОВОЛСТВО ОТ 

КРАТКОТРАЙНОСТТА НА ЖИВОТА ЛИ СЕ ПОРАЖ-

ДА, ИЛИ ТО Е НЯКАКЪВ ОСОБЕН ВИД БУНТ СРЕ-

ЩУ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИТЕ, БОЛКАТА И НЕУСПЕ-

ХИТЕ?

– Не е възможно само да си пръв, само да успяваш, само 
да е красиво, само да е добро. Просто това не е живо-
тът на Земята. За нас, хората от Запада, болката, не-
успехът, провалът са катастрофа. За хората от Изто-
ка това са моменти за равносметка, за съсредоточаване 
на всичките сили, умения, знания, за да преодолееш по-
редното препятствие. Ние приемаме живота като един 
спринт на чиста писта. Те го приемат като един дълъг 
маратон с препятствия. И изпитват известна гордост, 
когато се справят с една болка. Опиянени от шанса в 
живота да има купон, забравяме, че всъщност страдание-
то, изпитанието са основни, не по-малко важни моменти 
от житейския път на човека и те са тези, които ти 
отварят очите, душата, които ти разбулват света. 

– С КАКВО ТЕ ПРИВЛИЧА ИЗТОЧНАТА ФИЛОСО-

ФИЯ – С МЪДРОСТТА, ЧЕ ЧОВЕКЪТ Е ТЛЕНЕН И 

ВСИЧКО, КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПИПНЕ, Е ПРЕХОД-

НО ЛИ? КЪДЕ Е МОСТЪТ МЕЖДУ ХОРАТА ОТ ИЗТО-

КА И ОТ ЗАПАДА? 

– За мен Изтокът е един коректив на съвременния 
свят. Още през VII век един японски принц пише консти-
туция, казала съм го в мой филм: за теб нещо може да 
е добро, според мен – да е лошо. За теб нещо може да е 
лошо, според мен – да е добро. Но това не значи, че аз 
съм мъдрец, а ти си глупак. Ние двамата сме само обик-
новени хора, които имат право на съществуване. Индия 
доказва това като страна на стотици религии, на сто-
тици етноси, на взаимно проникване на различни култу-
ри във времето и смятам тази страна за модел на бъде-
щия свят – в съществуването на единство в многообра-
зието и на многообразие в единството. И ако мъдрост-
та на Изтока с многото древни цивилизации, с неверо-
ятно съхранената си традиция и с абсолютно неподози-
рания от останалия свят потенциал за авангардно разви-
тие – икономическо, технологично, научно – с натрупана-
та житейска енергия се съчетае с умението да се гра-
ди материална култура, което имат развитите държави 
на Запада – това според мен е единственият път све-
тът да оцелее. 

– ОТ ТАЗИ ЖИТЕЙСКА ФИЛОСОФИЯ КАКВИ ПОУ-

КИ СПОРЕД ТЕБ МОЖЕ ДА ИЗВЛЕЧЕ ДНЕС СЪВРЕ-

МЕННИЯТ ЧОВЕК?

– Много е важно човек да има минало, днешен ден и бъ-

деще. Според новите научни теории това са три нива, ва-
рианти на живот, които съществуват заедно. В един мой 
филм бях казала, че времето и пространството са измис-
лени от човека на Земята, за да може да вмести в своите 
конкретни представи познанието си за Земята, за хората, 
за света. Но хора като леля Ванга, като пророците, посве-
тените, като Исус, Буда, Мохамед, Баха-ула влизат в мно-
гобройните светове. Леля Ванга например успява да види 
какво е било и какво ще бъде, защото то е там – всичко 
заедно. Днес квантови физици като руснака Вадим Зеланд 
с неговите книги се опитват да обяснят човешкия живот 
със законите на квантовата физика, на елементарните час-
тици. Защото ние не сме нищо друго освен част от това, 

Януари 1985 г. Първо интервю след избиране-
то на Раджив Ганди за министър-председател 
на Индия след убийството на Индира Ганди

В Босна и Херцеговина по време на войната

В Северен Ирак, Сюлеймания, по време на Иранско-иракската война
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което е около нас. Щом като може с изгрева и залеза на 
Луната да се отдръпва и приижда океанът, защо човекът 
да е недосегаем? Сега науката вече допуска, че има паралел-
ни светове, че мисълта има материална сила.

– ВЕЧЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ СЕ ОПИТВАШ ДА НА-

ПРАВИШ ФИЛМ ЗА ДАЛАЙ ЛАМА, КОГОТО ЛИЧ-

НО ПОЗНАВАШ. ЗАЩО ИМА ТИБЕТ? ЗАЩО Е ТАЗИ 

ЗЕМЯ МАНАСТИР?

– Като че ли там, в Тибет, високо в Хималаите, има 
някаква енергия, нещо, което променя усещането за све-
та. Щом се изкачиш над 2–3 хиляди метра над морското 
равнище, пред теб се открива невероятна красота, суро-

ва природа, която е пресъздал Николай Рьорих в карти-
ните си. Там са пещерите с големите хора, там са екс-
педициите на Ернст Мулдашев. С този свят са свързани 
Николай Райнов, Васил Стоилов и Борис Георгиев – наши 
художници, които неслучайно навремето са тръгвали и ос-
тавали в Индия. Неслучайно и великият Рабиндранат Та-
гор идва в България. Там някъде в Тибет според мен има 
енергиен център, от който се зарежда Земята. И пре-
чиства, пречиства мислите, всичко... Там живеят хора, 
които пазят едни традиции, една култура, предимно ду-
ховна. Занимава ги същността на човешкия живот, на би-
тието, на смъртта, вечният път на душата. Вярвам, че 
няма друго място в света с такава духовна енергия! 

– КОИ СА НАЙ-ЧЕСТИТЕ ЗАБЛУДИ, КОИТО ИМАМЕ 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧОВЕШКОТО ПОЗНАНИЕ И 

СЪВЪРШЕНСТВО?

– Човекът не е всемогъщ. Човекът е силен и според на-
шите познания е най-висшето съзнателно същество само 
ако може да се схване като част, малка част от целия 
голям свят. Не е без значение какво носиш в себе си, от 
голямо значение е да не губиш божия дар – живота си на 
Земята, от голямо значение е да не се стряскаш, че той, 
животът, е пълен с успехи, но и с провали, с радости, но 
и с болка, със светлина, но и с мрак... Старите хора у 
нас казват: „Господ не ти дава никога да преживееш нещо, 
което не можеш да издържиш.“ Вярвам, че е така. Все-
ки човек си има своя кръст и своята голгота и той сам 
трябва да го изнесе... И тогава си тръгва от тоя свят. 
Животът е един – той е божи дар. Грехота е да го из-
пускаш. Както ни учеше Свами Дев Мурти, 108-годишни-
ят легендарен индийски гуру от Хималаите, когато посе-
ти сега България след 40 години и пое след това вечния 
си път: „Обичта е най-големият учител. Да обичаш, озна-
чава да забравиш за себе си и чак тогава можеш да оби-
чаш.“ Ако се замислиш, така е не само в будизма, не само 
в индуизма, а и в християнството... Опрощението – то е 
в основата... Обичта и прошката... Обичта е най-големи-
ят смисъл на човешкия живот. И както все казваше Сва-
ми джи: „Светът е едно голямо семейство.“

***
Даниела е като отворена книга. Разлистваш която и да 

било страница или влизаш в нейния файл, и може да на-
учиш много за Изтока, за тази земя, в която са събра-
ни всички култури, влияния, морета, океани на далечната 
Азия. Вярваш є, защото ти предава и урока, и традици-
ята на нейния стар възрожденски род от Елена, познани-
ето, съхранено приживе от нейната изключителна майка, 
възпитала едно голямо семейство от много свободни и 
много различни хора, научила ги на най-важното – да зна-
ят каква е силата на обичта. 
Изкуших се да є задам и един нестандартен въпрос: 

„Ако днес се беше родила, какво би направила със своя 
живот?“ А тя ми отговори искрено и със смях, че в 
този свободен свят, на който е привърженик, би постъ-
пила както навремето Жозефин Бекер, която осиновила 
12 деца от различни страни – сама да роди една дузина 
деца от различни раси, етноси, религии и да ги отгледа 
с цялата си душа и с много голяма обич. 

Интервю на Нели ЦОНЕВА

Снимки Личен архив

В края на Иранско-иракската 
война от 1987 г. в Багдад, 
пред сградата на ООН

С Рей Чарлз в Дървенишкия манастир през 1979 г.

Пред Тадж Махал по време на посещението 
на президента Петър Стоянов
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ÌßÑÒÎ ÇÀ ÇÀÁÀÂËÅÍÈÅ, ÏÐÎÌÎÖÈÈ,
ÐÎÆÄÅÍÈ ÄÍÈ,ÒÈÌ ÁÈËÄÈÍÃ È 
ÄÎÁÐÎ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ!

СОФИЯ, пл. „България“ 1, Административната сграда на НДК, тел. 02/ 916 65 90

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул. „Оборище“ 18, Търговски център Central Mall, приземен етаж, тел. 062/ 62 88 88

ПЛЕВЕН, бул. „Данаил Попов“ 9А (бившето кино „Освобождение“), тел. 064/ 82 00 99

ВАРНА, бул. „Сливница“ 201, Търговски център PFOHE Mall, тяло Б, ет. 4, тел. 052/ 72 84 10

ВАРНА, бул. „Сливница“ 33 (хотел „Черно море“)

GALAXY BOWLING CLUB   galaxybowling@galaxybowling.bg



– Предполагам, че си спомняте лексиконите, които попъл-вахме като малки. Веднъж бяхме се събрали цялото семей-ство, аз попълвах един лексикон и всички виждаха какво отговарям. Имаше въпрос: „Обичате ли родината си?“, на който аз отговорих: „Не много.“ Баща ми мнооого се ядоса. – Защо? Защо? Тогава си била дете. Какви основания си имала да не обичаш родината си?
– Знаех, че на Запад се продават шоколади. А ние не мо-жехме да влизаме в „Кореком“, защото нямахме долари. – Детето не може да отговори на този абстрактен въ-прос. То не знае какво е родина.
– Да. Освен това тук ми мирише на темата за социали-зма, а не на тази за родината.

– Трябваше да сме се родили в друго време, за да 

не говорим толкова за соца.

– Родината соцът ли е всъщност?

– Ами, аз сега нямам родина. Аз съм космополит. 

Говорили сме си с мъжа ми, че ей сега продаваме къ-

щата и отиваме някъде другаде да живеем...

– Мислите ли, че космополитът не е патриот? 

– Какво е родината? Какви са границите є?

– За мен родината е позната сигурност. Родината е 

надеждно място, където мога да се връщам.   

– Има и друг момент. Кой начин на живот включва и 

изключва понятието „родина“? Възможно е работата 

да ти налага всяка година да живееш в различна държа-

ва, да си на 50 години и да си живял в 20 държави. Това 

означава ли, че нямаш родина?

– Питай някой такъв българин дали би се върнал да 

живее тук.

– Връщането не е доказателство за любов към родина-

та. Ти може и да не се върнеш, и пак да имаш чувството 

за родина. Все едно да нямаш чувство за роден град. Аз 

не живея в родния си град от 15 години, но имам много 

силно чувство на принадлежност към това място. 

– Аз пък нямам чувство за роден град, но имам чув-

ство за родина. Баща ми е военен, какъв роден град?! 

– Понятието „родина“ е по-голямо и то дава повече 

възможности. С повече неща можеш да го свържеш – с 

повече градове, с повече хора. 

– Когато свирят химна, винаги настръхвам. Това 

не можеш да го контролираш. 

– Аз сега, като бях в Мароко, новата година дой-

де два часа след като е дошла в България, но ние, 

като дойде 22.00 ч., започнахме да вдигаме наздра-

вици. Там цял свят се беше събрал, но ние станахме 

важни. Химн нямаше кой да ни пусне, но дадоха ми-

крофона на нашия квадратен водач, за да пее. Ега 

ти фалшивото пеене! Беше купон, но не ми беше па-

триотично. 

– Това с фалшивото пеене ме подсеща за „Да оби-

чаш на инат“. 

– То това е и родината – обичаш я на инат. „На 

инат“ заради държавата. Може би другите народи 

нямат такива проблеми. 

– Искам да ви препоръчам един филм – „Високо 

в небето“ с Джордж Клуни. Има го в интернет.

– Какво общо има с родината?

– Нищо. Просто се сетих...

– Я го източи.

– „Източи го“. Това само в родината ни може 

да се случи. Ето ти общото.

– Родината е там, където си се родил. Това е.
– А патриотизмът? Има ли го, или го няма?
– У всекиго го има. И ти го имаш. Това, че вър-

виш напук, не означава, че подсъзнателно не 
обичаш България. 

– Ами, искам да го разбера. Аз както харесвам 
Стоичков, така харесвам и Том Круз. 

– Значи би взела турската вяра?
– Знаеш ли колко ми харесва в Истанбул?
– Ясно, за родината няма да се жертваш ти, а 

за любов би ли се жертвала? 
– По-скоро да.
– Аз пък бих се жертвала за родината. Бих 

участвала във война. 
– И аз.

За родината

ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ
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– У нас е пълно с предатели. Не защитавам Румя-

на Желева, но поредната проява на предателство 

беше поведението на Антония Първанова, която 

натопи Желева. 

– Какво значи „натопявам“ в този случай? Едно е 

да натопиш някого, който е кадърен, друго е – ня-

кого като Желева, който точно това заслужава. И 

не забравяй, че предателите са необходими. Хрис-

тос е Христос заради Юда. 

– Антония Първанова е избрана като представи-

тел на България и трябва да я защитава.

– Ами, тя защитава България по този начин. Тя 

използва демократичния механизъм на европейска-

та институция, от която е част. 

– И така уронва авторитета на нашата държа-

ва. Тези въпроси се решават тук, не се решават на-

вън, за да се излагаме. 

– Този въпрос специално не виждам как би могъл 

да се реши тук, защото Бойко Борисов е диктатор.

– Можеш ли да сравниш Желева с Меглена Куне-

ва...
– То може би и Кунева не знае къде се намира 

Аденският залив. – Възможно е, но тя има авторитет, който няма 

да позволи на разни тъпанари, които само това 
знаят, да я питат къде се намира този залив. И 
това е част от кода на общуването. 
– Желева дори не може да говори английски.
– Аз пък също не знам къде се намира Нова Загора.

– Не можеш да станеш външен министър, щом не 

знаеш. 

– Цялата ни история е пълна с предатели. 
– Хайде, кажи петима предатели.
– Поп Кръстю, Тодор Живков... 
– Друг кой? Няма. И Тодор Живков кого е пре-

дал?

– Целия народ и колко хора загинаха заради него.– Не са загинали заради него, защото не е упра-влявал той, а простаците от пролетариата. 
– Мога да ти дам цяла книга, даже две, за да 

прочетеш, че поп Кръстю не е предал Левски и 
това е научно доказана теза. 

– Няма значение, нали българин го е предал.
– Е, няма да го предаде турчин, я! 
– Ти дори трима предатели не можеш да ми из-

броиш. Кой ти е третият? Искаш ли аз сега да 
ти изброя триста герои. Е? Предател ли е бълга-ринът, или герой?

– Искам да кажа, че носталгията не е па-
триотизъм.

– А защо национализмът не е патриотизъм?
– Защото национализмът е държавническо, 

политическо понятие. 

– Патриотизмът е по-приповдигнато чувство, което може 

да се прояви на война. Ние можем да говорим за родината в по-

обикновен и битов план. Ти ще четеш Дончо Цончев, ще четеш 

пловдивският поет Добри Тонев, който казва „изтъня като ко-

билица реката“. Ще го прочетеш ли това на английски? Може 

да го прочетеш, но няма да ти хареса, няма да ти е родно. Това 

са нещата, които ти, дето се вика, си ги изпил с майчиното си 

мляко. Няма как да ги върнеш обратно. Останалото са някакви 

постмодерни държавнически наслагвания, които ни дразнят.

– Хайде да играем на една игра. Всеки ще 

казва асоциациите си за родина. Цвят?

– Сиво.

– Червено. 

– И аз – червено. 

– Песен...

– „Хубава си, моя горо“.  

– „Притури се планината“. 

– „Горице ле, ситна зелена“.

– Филм...

– „Козият рог“.

– „Роден на 4 юли“.

– „Вчера“. 

– Книга...

– „Под игото“. 

– „Чичовци“.

– „Под игото“. 

– Аромат... 

– На кебапчета и лимонада в стар рес-

торант.

– На ракия, сливова, троянска.

– На огън.

– Човек...

– Майка, татко, баба, дядо...

– Ох, Тодор Живков щях да кажа! Хайде 

стига с тази игра, че се обърках!

– Предмет...

– Колело балканче. 

– Дааа. Очевидно тази линия, социалис-

тическата, е много силно изразена при ня-

кои от вас, които сте по-стари. 

– Шарена престилка.

– Кобилица и тази връвчица, с която се 

завързва вратата на собата. 

– Телевизор. 

– Това не е ли малко извратено? Да ка-

жеш, че родината за теб е телевизор?

– Ами, аз съм гледала първо родината си 

по телевизора. Черно-бяла беше. 

– Чувство...

– А сега пък и чувство...

– Смесени чувства. (Смеем се.)
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С
поред мен поетите най ги разбират тези 
теми за родината и родното. Не можах да 
се сетя за по-подходящ човек за този раз-
говор от Бойко Ламбовски, който е и поет 

(и по душа), и публицист (и по съвест), и прево-
дач (включително и от български на български, ко-
гато се налага). 
Бойко ми изглежда като човек, пуснал упорит 

корен в родното. За рода му нищо не знам, но 
не за това родно иде реч, а за онова, за което мо-
жеш да си пролееш и мастилото, но и кръвта, ако 
се наложи. Явно не съм се излъгала, че войникът и 
офицер от запаса Ламбовски би жертвал живота си 
за родината. Ако се наложи. А за поета Ламбовски 
нищо не смея да кажа, освен че поезията му ми е 
родна и сродна. 

– ДЕ Е БЪЛГАРИЯ, БОЙКО?

–  Дето сме ние, там е България. България е в тебе, 
в мене, в него – докато ни има. Тя е също в езика, в 
паметта, в гробовете, във величието – но и в глупост-
та. В родното величие – има такова, и в родната глу-
пост – също има. Защото са си наши и са такива, ка-
квито сме ние.  

Бойко Ламбовски е лауреат на много награди за по-

езия, сред които „Владимир Башев“ – за дебютна 

книга, „Гео Милев“ – за принос в съвременното изку-

ство, „Дървената роза“ – за книгата му „Ален дека-

данс“, и др. Книгата му „Тежка картечница преди сън“ 

е номинирана от България за Международната на-

града „Балканика“ 2003. 

Негови стихове са превеждани на сръбски, немски, 

английски, руски, чешки, полски, италиански и дру-

ги езици. 

Пише още публицистика и есеистика. Някои от ста-

тиите, есетата и  фейлетоните му са събрани в 

книгата „Глупак в подлеза на света“. Превежда от 

френски и руски.

Визитка

БОЙКО ЛАМБОВСКИ:

„НА ГАРА МИ МИРИШЕ РОДИНАТА“
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– ПАТРИОТИЗМЪТ МАЙ ОСТАНА САМО В ПОЕЗИЯ-

ТА... ВПРОЧЕМ ИМА ЛИ ПОЕТИ ПАТРИОТИ ОСВЕН 

ТЕБ? 

– О, не съм съгласен нито с първото, нито с второто. 
Винаги съм бил против голяма част от т. нар. патрио-
тизъм в поезията. Хора, които се кълнат на всеослуша-
ние колко силно си любят родината, много често, още 
докато го правят, се озъртат откъде ще дойдат хоно-
рарът и далаверата за това.  Патриотизмът лесно се 
изражда в патриотарство и шовинизъм. Аз не се смятам 
за поет патриот. Мисля, че всяка страна се гордее с 
поетите, пък и с именитите си граждани не защото са 
викали на възбог колко я обичат, а защото са дали нещо 
значимо – на нея и на света. Не обичам квалификациите 
също така – поет патриот, поет революционер, поет ра-
ботник... Поетът или е поет, или не е, а патриотизмът 
е добре да е в сферата на по-дълбоко скритите му пос-
лания, защото декларативността на това чувство често 
го праща близо до арогантността. Лев Толстой има една 
убийствено точна мисъл, че собственият патриотизъм 
винаги е за сметка на някой друг, тоест търси да наме-
ри враг и да се помпа от противопоставянето. 

– ДЕМОДЕ ЛИ ТИ ЗВУЧАТ ТЕЗИ ТЕМИ ЗА РОДИНА-

ТА И ПАТРИОТИЗМА? 

– Не. Не са демоде, но трябва да помислим какво влага-
ме в тях и защо, а не да повтаряме клишета.

– ПОСОЧИ РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ „ПАТРИОТИЗЪМ“, 

„НОСТАЛГИЯ“, „КОСМОПОЛИТИЗЪМ“, „РОДИНА“, 

„ДЪРЖАВА“ И „НАЦИОНАЛИЗЪМ“... 

– Патриотизмът лесно прераства в национализъм, шови-
низъм, агресия – ако се разпалва от демагози и популисти. 
Неслучайно един умен английски писател – Самюел Джон-
сън, има потресаващ афоризъм: „Патриотизмът е послед-
ното убежище на негодника.“ Има предвид, че морално 
срутеният индивид, който е изтъкан от пороци и неком-
петентност, се вкопчва често в т. нар. патриотизъм. И 
го прави чист шовинизъм. Защото това му дава чувство-
то, че е значим, че не е обикновен егоист и перде, а има 
„кауза“, бори се за „общо велико дело“. Така самият той 
се извисява в очите си. Смисълът, който ние влагаме в 
понятието патриотизъм, е, че се стремим към добрува-
не на своя род, семейство, народ – защото ни свързват 
общи неща: език, обичаи, история, памет. Но не за смет-
ка на другите, на чуждите. Носталгията е чувство, при-
ложимо не само към родината – може да има носталгия 
по детството, по първата любов, по местата, в които 
си бил щастлив. А космополитизмът е начин да смет-
неш, че родина ти е планетата Земя... дори целият кос-
мос. Което също е вярно. Но човеците сме още далече 
от такова съзнание. Държавата не е родина, а договор. У 
нас този договор е зле изработен и не се спазва особено 
и от двете страни, което често ни прави нещастни. Но 
никой не ни е виновен, наша работа си е.

– МОЖЕ ЛИ ЧОВЕК ДА Е КОСМОПОЛИТ И ПАТРИ-

ОТ ЕДНОВРЕМЕННО? 

– Може. Не само може, ами всички хора са така, при-

тежават и двете чувства в различни пропорции.

– ТИ БИ ЛИ ДАЛ ЖИВОТА СИ ЗА РОДИНАТА? ИМАМ 

ПРЕДВИД НЕ ЗАЩОТО СА ТЕ ПРИНУДИЛИ ДА ГО 

НАПРАВИШ, А ПО СЪВЕСТ.  

– О, не знам. Най-лесно и най-нечестно е да кажа „да“. 
Всъщност мисля, че животът е велик дар и не трябва 
да се дава лесно за каквото и да било. Още повече че е 
много трудно да се прецени дали наистина отива за ро-
дината, или за самолюбието на някой дребен егоцент-
рик с диктаторски амбиции, както често се е случвало 
в безбройните войни, уж подклаждани от родолюбие. Но 
мъжът все пак е войник. А войник ли си, тогава слож-
ните въпроси и дилеми отпадат – би ли, не би ли... Аз 
съм войник (пък и офицер от запаса) – така че бих си 
изпълнил дълга, щом се наложи.

– НА КАКВО ТИ МИРИШЕ РОДИНАТА? 

– На гара ми мирише. На малка гара, дето има и липи, 
мирише и на дизел, цвърчат врабчета, от една будка про-
дават гевреци и бонбонки... А аз с въдица и раница съм 
там рано сутринта... Мирише и на други неща – не всич-
ки са приятни, но са родни.

– КАЖИ НЕЩО ЛОШО ЗА РОДИНАТА. ХУБАВО ВСЕ-

КИ МОЖЕ. НО НЕ ЗА ДЪРЖАВАТА, А ЗА РОДИНА-

ТА...

– Родината е мръсна, родината е подла, родината няма 
да те защити, когато трябва, а ще те накаже, когато 
си прав. Всъщност съм го казал в едно стихотворение:

Родината се прави на Стоичков,
а ни продава семки зад кенефа. 

Ирландецът Джеймс Джойс веднъж се произнася така: 
„Ирландия прилича на свиня, която изяжда собствени-
те си прасенца.“ Но никой не забравя, че той е ирлан-
дец и всъщност неговата слава е и слава за Ирландия. 
Аз все пак не забравям, че родината е моя, съответно 
и аз съм неин.

– САМО В БЪЛГАРКА ЛИ МОЖЕШ ДА СЕ ВЛЮБИШ? 

– Не, разбира се. Влюбвал съм в чужденки. Хем поняко-
га е по-лесно.

– КОЕ ТИ Е ЛЮБИМОТО СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА РО-

ДИНАТА? 

– Има доста, които харесвам. Някои са от Вазов, ня-
кои от Славейковите, от Теодор Траянов, от Кирил Хри-
стов, от съвременни автори – също. Избягвам да ги от-
делям от другото им творчество – това е учебникарски 
похват, който не харесвам. Поетите с цялото си твор-
чество са достоянието на родината, а не родината като 
обект на венцехваление трябва да става основна тема за 
школските умотворения.

Интервю на Мариана ЯНЕВА

Снимка Личен архив
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„П
ресъхна изворът на Белоногата, / Герганите са 
в Лондон и Париж“. Тъжна е песента на по-
ета. Братята на Герганите също не са тук. 
Останаха само родителите им и прародители-

те им. Като бабата на моя събеседник. Той ми благо-
дари за проявения интерес и казва, че баба му ще бъде 
много щастлива, защото тя събирала всичко, което се 
пише за него. 
Ивайло Вутов ми прилича на граф, изваден от роман на 

руския XIX в. Досущ като на героите в руската класиче-
ска литература и на него много от важните събития му 
се случват на гарата. През XIX в. светът не е бил кон-
тинентално идентичен, а е бил само национално иденти-
чен. Тогава всяка нация е имала свое характерно „място 
за събития“. За българите такива места са били селската 
чешма и селският мегдан. Също така ханът и кръчмата. 
За други народи такова място е била гарата. 
Иво не е граф, но е българин. Живее в Антверпен от 13 

години. Хобитата му са абсолютно характерни за нашия 
век – ски и сноуборд, сърф и екзотични пътувания. 
В разговора ми с Ивайло Вутов става дума за отминали 

времена и премахнати граници. От него научих страшно 
много неща, включително и това, кой е дал на българина 
гарите. Убедих се, че, за добро или за лошо, отминалите 
времена и премахнатите граници все още ни служат да 
се определяме. И че тъгата на поета може да бъде раз-
сеяна само отвън. 

– Иво, ти участва в проект по реставриране и обновява-

не на гарата в Антверпен. Как стигна до там?

– Още като студент в академията в Антверпен започ-
нах да се занимавам професионално със скулптура и плас-
тично възстановяване на скулптури. С времето се запоз-
нах с професионалисти от тази сфера и с тяхно съдей-
ствие намерих мястото си в тази гилдия. В Белгия има 
няколко големи фирми изпълнителки, които работят по 
подобни мащабни проекти. Аз съм подизпълнител към една 
от тях и благодарение на добрия є имидж и силното ни 
портфолио, спечелихме конкурса за този проект.
Доброто развитие на проекта се гарантира от добро-

то планиране. За цялостното му завършване бяха необ-
ходими само няколко човека. Аз като скулптор, един 3D 
чертожник, един колега, който се занимаваше с отливки-
те, и нашият кординатор логистика.

– Вълнувала ли те е тази сграда, преди да започне изпъл-

нението на проекта? 

– Както се изрази един архитект, гарата е мислена 
така, че хората да не могат да се загубят в нея. Едно 
от най-важните неща, за да може човек да си намери 
пътя в една архитектурна постройка, е светлината. Тя 
те поема като светлина в тунел. Това е базов подсъз-
нателен принцип. Слизайки от влака на Антверпенската 
гара, ти няма къде да отидеш, освен да следваш свет-
лината, която те отвежда до монументалния купол, по-
криващ огромната централна зала – сърцето на гарата. 

ИВАЙЛО 
ВУТОВ:

„„БЕЛГИЯБЕЛГИЯ НИКОГА НЕ Е БИЛА НИКОГА НЕ Е БИЛА 
ТОЛКОВАТОЛКОВА БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ“
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Светлината те привлича. Дори да не пътуваш с влак, ти 
често минаваш покрай гарата. Тя е мащабна построй-
ка на възлово място в града и е една от най-красивите 
сгради не само в Антверпен, но, смея да твърдя, и в све-
та. Неслучайно американското списание „Нюз уик“ в свое-
то проучване за най-красивите гари в света е определило 
антверпенската на четвърто място. Тук наричат тази 
сграда Железопътната катедрала. Готическата катедра-
лата на Антверпен и „железопътната катедрала“ си ко-
муникират благодарение на най-голямата пешеходна улица 
в града. Съществува много специална връзка между тях, 
която е някак романтична. Те са два символа, които си 
кореспондират и се извисяват над градския силует. 

– А ти пътувал ли си често с влак?

– Второто си образование завърших в академията „Све-
ти Лука“ в Брюксел. Така че четири години пътувах все-
ки ден. Най-странното е, че винаги съм влизал точно през 
входа, на който сега, поглеждайки нагоре, виждам собст-
вения си труд...

– Имаше ли някакви затруднения при изпълнението на 

проекта?

– Практически нямаше информация, как изглежда това, 
което трябваше да направим. Имаше няколко стари сним-
ки с формата на пощенски картички, на които се виж-
даше цялата сграда. Лошото качество не позволяваше да 
се извлече досатъчно информация. 
Във връзка с проекта ми бе даден достъп до градския 

архив. Разгръщайки прашните страници с бели ръкавици, 
се натъкнах на много любопитни факти за гарата и гра-
да. Това разгърна проекта извън първоначалните му грани-
ци, като частично застъпи и българската история. 

Белгийската връзка 
Тогавашният белгийски крал Леополд II е от династията 

Сакскобургготски и е във фамилна връзка с нашите царе 

Борис III и Симеон II. Още с началото на периода на царува-

не на фамилията Сакскобургготски в България историята 

на двете държа-

ви се преплита. 

Един от най-ин-

тересните мо-

менти беше на-

правата на ста-

рия белгийски 

герб, в долна-

та част на който трябваше да пише: „Съединението пра-

ви силата!“ Това до ден днешен го пише на българския герб, 

това го пише и на гарата в Антверпен, където аз го напи-

сах. Българският герб е старият белгийски герб, който ни 

е подарък от фамилията на Кобургите. С идването си на 

царския трон фамилията Сакскобургготски донася и свое-

то отличително лого, герба. По същия ред Търновската ни 

конституция е базирана на тогавашната белгийска. Пър-

вите релси, които са влезли в България, са били белгийски. 

Благодарение на белгийците имаме железопътната мре-

жа, защото тя е започната тогава. Железопътни релси на 

континента Европа се поставят първо в Англия и ведна-

га след това в Белгия. Белгия е държавата с най-гъстата 

железопътна мрежа в света. България е имала железопът-

ни релси първа на Балканския полуостров. Първите трам-

ваи също са дошли благодарение на фамилията Сакскобург-

готски. 

– Къде искаш да остарееш?

– Не бих казал, че искам да остарея там, където съм се 
родил, или че искам да остарея на къщата на баба ми, за-
щото е много красиво място. Не. Искам да имам свободата 
да остарявам там, където ме отвее вятърът. Едно време 
някак си Белгия беше Белгия, България беше България и кон-
трастът беше голям. Сега летя редовно до София, пъту-
ването е лесно, самолетните билети струват почти нищо. 
Това усещане за привързаност към място постепенно се раз-
мива във времето. Може би когато остарея, то ще се вър-
не. С остаряването хората се връщат към корените си. 

– Случва ли ти се да плачеш? 

– Разбира се. Аз съм човек, който познава своите емо-
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ционални крайности. На емоционалните хора им е присъщо 
често да стигат до крайностите си. Впрочем това го за-
белязах тук. Белгийците са по-плитко емоционални, незави-
симо в коя посока. Нито се чувстват много тъжни, нито 
пък много радостни. Приковани са някъде при нулата. 

– Пречи ли ти този факт при общуването с тях?

– Не. Никога не съм имал проблеми като чужденец. Бел-
гия е малка държава, няма я тази прекомерна национална 
гордост, която например е присъща за французите.

 – Нямах предвид това... Емоционално не ти ли пречи? 

Човек, където и да е, и в родината си да е, търси хора, ко-

ито са му себеподобни. Такива хора са му светлината, как-

то казваш ти. Светлината в тунела на живота. 

– Като цяло тяхната ограничена емоционалност ги пра-
ви донякъде предсказуеми и това улеснява комуникацията. 
Хората, които се занимават със спорт и обичат приро-
дата, винаги намират общ език. Това са фактори, които 
разгръщат емоционалното в човека, независимо дали той 
е българин, или белгиец. 

– Такива, предполагам, са твоите приятели... 

– Да, въпреки че с напредването на годините приятел-
ският кръг се свежда до професионалната среда. За моя 
радост аз съм заобиколен и от такива хора благодарение 
на различните ми интереси. Но мога да кажа и че раз-
нородността на приятелствата от детинство донякъ-
де ми липсват.

 – Имаш ли приятели сред българите в Белгия?

– Белгия никога не е била толкова България. Брюксел 
е приел хиляди българи. Антверпен е по-малък, той носи 
своята си северноевропейска култура, докато в Брюксел 
може да открием една добре позната София. Аз позна-
вам голяма част от постоянно присъстващите в Брюк-
сел хора. Това са хора от европейските институции или 
от други среди. Запознанствата ни се дължат на чести-
те събирания, които се организират.

– Как изглежда България от Белгия? 

– Когато заминах за Белгия, България беше друго мяс-

то, сега не е, 
щом можеш 
да си дойдеш 
за един уик-
енд, да ядеш 
шопска сала-
та и за това 
да си платил 
38,95 евро за 
д в у п о с о ч е н 
билет. Но аз като човек, отдавна излязъл от България, 
за добро или лошо не виждам негативната страна на дър-
жавата. За мен тя си остава мястото, където нещата 
не спират да се случват. Животът в България е толкова 
динамичен. И, разбира се, осъзнавам, че това е така само 
защото имам избора да кажа: „Утре си тръгвам!“

– Къде е твоето „вкъщи“?

– За мен нещата, които носят топлинката на „вкъ-
щи“, са скулптурите и инструментите ми, с които пра-
вя скулптури, компютърът, рибарските пръчки, дъската 
за сърф и ските. Като събера всички тези неща на едно 
място, и там ми става „вкъщи“. Сега принципно имам 
едни ски, един компютър и останали накакви инструмен-
ти и в България, така че къде е „вкъщи“? Легло имаш 
навсякъде. А! Сещам се за една книга, която четох нас-
коро. Заглавието е „Далеч от моето легло“. Пътеписи за 
далечни места. Според автора домът е там, където е 
леглото. Трудно се дефинира понятието „дом“.

– Може би „вкъщи“ е там, където работиш?

– „Вкъщи“ се определя извън това, какво работиш. Не-
щата, които ти си избираш извън професионалната глед-
на точка, те определят къде живееш. Когато не работя, 
гледам да не съм в Белгия. Може да се каже, че аз рабо-
тя в Белгия и живея там, където мога да отида, защо-
то има толкова много красиви места по света.

Интервю на Мирослава ИВАНОВА

Снимки Личен архив

Българи в Белгия

Бела, брой 3 (145), 201066



À
ко днес решите да тръгнете 
по следите на маслодайната 
българска роза, ще стигне-
те до сувенирен магазин, в 

който можете да си купите мускал, 
произведен в Китай. Точно така. Въ-
обще не се чудете. Подхванете раз-
говор с продавача, и ще научите още 
интересни неща. Продавачите в та-
кива магазинчета казват, че хората 
купуват по 10, 20 и повече мускали с 
думите, че ще ги раздават. За пода-
ряване купували други неща. 

МУСКАЛИТЕ СА НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ 
БЪЛГАРСКИ СУВЕНИРИ 

Но това, което се продава, не е 
това, което означава мускал в дейст-
вителност. Думата „мускал“ идва при 
нас от арабски. Ето какво пише сре-
щу тази чуждица в българския тъл-
ковен речник – „съвсем мъничко стъ-
кълце розово масло“. 
Откъде идва непреходната слава на 

мускала? Може би от социалистиче-
ската пропаганда, която е жива и 
днес? Или пък е виновна литерату-
рата? Безсмъртното произведение 
на Алеко Константинов „Бай Ганьо“ 
свърза завинаги българина с мускала и 
ги обрече на вечна дружба. Или пък 
причината е, че Алековият „Бай Га-
ньо“ е преведен на китайски и че в 
тази страна социализмът е жив? Но 
ето откъс от прочутото българско 
произведение: 

„В басейна се слиза по няколко малки 

стълби. Заехме с бай Ганя две съседни 

стаички. Аз се съблякох набързо и вля-

зох в хладния басейн. Във водата чин-

но и мълчаливо разтягаха мускулите си 

и пухтяха няколко немци. Бай Ганьо се 

бави дълго време и зад завесата на ста-

ичката му се чуват пъшкания и се тра-

кат някакви стъклени предмети; най-

сетне отдръпна се завесата и той се 

яви в натура, с влакнати гърди и с на-

шарени от чорапите нозе – като държе-

ше в ръка един възел: това бяха драго-

ценните мускали, вързани в една не до-

там чиста кърпица, които той се побо-

ял да остави в стаичката.„Отде знаеш, 

че стените им са здрави, ще откъртят 

някоя дъска, иди, че се дави подир.“ 
(Из „Бай Ганьо в банята“)

Мускалите, които се продават, са 
сувенирни. Сувенир от френски озна-
чава дребен художествено изработен 
предмет, който се подарява за спо-
мен. Цената на този скъп спомен от 
България се колебае между два и че-
тири лева. Състои се от две части. 
Едната е дървена обвивка с тумбес-
то капаче, а втората е малко 

СТЪКЛЕНО ШИШЕНЦЕ, 
В КОЕТО ИМА ЕСЕНЦИЯ 

Приема се за правилно всяка от със-
тавните части на мускала да се на-
рича... мускал. 
В миналото този изконен български 

сувенир се радваше на добро качест-
во. Произвеждаше се в занаятчийски 
работилници или цехове. Дървените 
обвивки бяха старателно пирографи-
рани. Течността, която се намира-
ше вътре, беше използвана за парфюм 
от нашите баби по времето на соца. 
Днес, когато всяка уважаваща себе си 
жена има в чантата си „Диор“, това 
нещо в дървена опаковка не е нищо 
друго, освен ужасна воня. 

Основната трудност, пред която 
са изправени продавачите днес, е да 
обяснят с какво точно е пълен мус-
калът. По картинката не си личи. За-
щото розата, която се мъдри върху 
дървената част, изглежда изработе-
на по незнайна китайска технология и 
прилича на нещо средно между червена 
българска роза, червен китайски фенер 
и йероглиф. По-нискоинтелигентните 
туристи, които си купуват вонящия 
сувенир за няма и две евро, са убеде-
ни, че са се сдобили с истинско розо-
во масло. Продавачите почти никога 
не им противоречат. Или заради ло-
шия си английски, или защото някой 
от тях не искат да вникнат в значе-
нието на думата „консултант“ и си 
остават единствено продавачи.

ПАТИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАВАТ

за опасността да купите мускал, чи-
ето капаче превърта. Възможна е и 
другата крайност – капакът да не се 
отвърта, т.е. да не се отваря из-
общо.
Още една неприятна възможност е 

да ви продадат мускалче, в което 
няма шишенце с драгоценната теч-
ност. Заради тези евентуални повре-
ди на артикула можете спокойно да 
обвините китайците, които ги про-
извеждат. 
За жалост между българите и тех-

ните сувенири се издига китайска 
стена. Този текст беше подготвен в 
един сувенирен магазин, в който под-
реждаха нова стока. Мартеници, про-
изведени... познайте къде?

Текст Мирослава ИВАНОВА

Снимка BeLIGHT STUDIO

Åäíè áúëãàðñêè ðîçè
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ГОВОРИ С БЕЛАГОВОРИ С БЕЛАГОВОРИ С БЕЛА

    оспод е дарил жената с твър-
дост, с която стоически да посре-
ща трудностите, с крехка чувстви-
телност, с която да усеща живота 
с пълни сили, с красота и любвеобил-
ност. Превърнал я е в муза за тво-
рците. Направил я е хем силна, хем 
уязвима по характер. И най-важното 
– натоварил я е с огромната отго-
ворност да ражда живот и да бъде 
пазителка на дома – да изслушва, да 
разбира и да се грижи за всички вкъ-
щи (най-вече да отглежда децата си), 
но тя самата да не бъде изслушвана 
и разбирана (или поне не задължител-
но и отговорно). Въпреки тези супер-
лативи по адрес на жената на нея є 
е отреден само един ден в година-
та, на който да се почувства специ-
ална, и ние искаме да є го отнемем. 
Ден, който тя сама си е извоювала 
– 8 март.

ОТ СТРАНА НА ИСТОРИЯТА...
На 8 март 1857 г. в Ню Йорк тек-

стилни работнички протести-

рат против лошите условия на труд 

и ниските заплати – това е първият 
женски протест в историята въоб-
ще, който, макар че се оказва неуспе-
шен, все пак е повод две години по-
късно жените да основат своя първи 
работнически синдикат.

За първи път Международният 

ден на жената е отбелязан на 28 

февруари 1909 г. в САЩ. На следваща-
та година на конференция в Копен-
хаген германската социалистка Кла-

ра Цеткин внася предложението този 
ден да се чества всяка година. Спо-
ред нея представителките на набе-
дения за по-слаб пол заслужават поне 
един ден в годината, който „да отра-
зява техните проблеми“. Ден, който 
да символизира усилията им за равно-
правие във всички обществени сфери 
на живота. Ден, който да утвържда-
ва правото им на глас. 

През 1913 г., на 8 март, в навече-

рието на Първата световна вой-

на, жени от цяла Европа провеждат 

демонстрации за мир. След Октом-
врийската революция (1917 г.) болше-
вишката феминистка Александра Ко-
лонтай убеждава Ленин да направи 8 
март официален празник. 

Чак през 1965 г. 8 март е обявен 

за празник на жената в СССР, 
като денят е неработен в Русия и 
други страни от бившия Съветски 
съюз – Беларус, Молдова, Казахстан, 
Киргизстан, Таджикистан, Украйна, 
както впрочем и в Македония и Мон-
голия.

В България Международният 

ден на жената е обявен за офи-

циален през 1915 г., но започва да се 
празнува след 9 септември 1944 г. На 
8 март години наред българите от-
читаха приноса на жените в произ-
водството, културата, науката и об-
ществения живот.

И в други страни...
 В ЮАР отбелязват Деня на жена-

та на 9 август, в Тунис – на 13 ав-

густ, а в Колумбия – на 14 ноември. 

 В Замбия например 8 март е обя-

вен за официален празник на всички 

младежи, в Либерия на този ден почи-

тат паметта на загиналите герои. 

В Малайзия пък честват Деня на сул-

тана на 8 март, а в Сирия – Деня на 

революцията. 

 На 8 март Православната църк-

ва отдава почит на свещеномъченик 

Поликарп.

 Всеобща заблуда е, че Денят на 

майката и Денят на жената са едно 

и също нещо. В България, Македо-

ния, Русия, Украйна, Черна гора, Бе-

Ден на 
всичките жени...всичките жени...
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ларус, Молдова, Армения, Афганис-

тан и Сърбия двата празника се 

честват на една дата, но символика-

та им е доста различна. 

Международният ден на жената с 
официална дата 8 март намира мяс-
то и в календара на ООН. Основ-
ната цел е вниманието на обще-
ството да бъде насочено към про-
блемите на жените по света – не-
равнопоставеност, трафик, насилие, 
неграмотност, безработица, липса 
на граждански и политически права. 
Това е ден, който през годините се 
е превърнал в символ на икономиче-
ските, политическите и обществе-
ните постижения на жените, сим-
вол на тяхната борба за равнопра-
вие и развитие. И според мен, ако 
обелим този празник от социалис-
тическите негативни натрупвания, 
в тези му значения той не звучи 
никак лошо. 

ОТ ДРУГА СТРАНА... 
Какво разказва историята обаче, 

в днешно време не вълнува почти 
никого (с някои малки изключения). 
Днес жените продължават да тър-
сят своите права и да се борят упо-
рито за тях, но не на работното 

си място (там вече са ги извоюва-
ли), а в любовта и в отношенията 
си с хората. Днес жените имат по-
голяма нужда от внимание и уваже-
ние, а не от работни заплати, макар 
че няма да се разсърдят, ако започ-
не да им се плаща еднакво като на 
мъжете, тъй като все още по света 
има разлика в заплащането на два-
та пола. Но да оставим тази тема, 
тъй като е по-сложна. Мисля си, че 
жените днес имат нужда някой да 
ги накара да се чувстват желани и 
обичани, без значение в какви усло-
вия се трудят.
Тук ролята на силния пол е от 

първостепенно значение. За да не се 
чувства жената самотна, неразбра-
на и нежелана, мъжете трябва да се 
погрижат за нея (ако не през всеки 
един ден от годината, то поне на 
8 март). Тогава поне да є покажат 
обичта си и уважението си към нея. 
Е, хубаво е това да става не само 
веднъж в годината, но защо тряб-
ва да затриваме и тази единстве-
на възможност, като натоварваме 8 
март с лоши значения и сами даже 
го зачеркваме от календара. 

НО ИМА ЕДНО „НО“...
Стигне ли се дотам жената да оч-

аква с нетърпение 8 март, значи тя 
със сигурност не се чувства оцене-
на от мъжа до нея през останалите 
364 дни в годината. Тя няма нужда 
от скъпи подаръци веднъж в годи-
ната, а от безплатно внимание все-
ки ден. Спасението е да пазим праз-
ника, но да не го комерсиализира-
ме, да не го превръщаме в поредния 
стимул за пазарната индустрия. За-
щото и за децата е ясно, че кога-
то една жена се чувства уважавана, 
обичана, ценена, специална и желана 
за някого, тя не би чакала с нетър-
пение един ден в годината, в който 
някой да є засвидетелства всичко 
това. Защото тя си го знае. 
Продължавам да твърдя обаче, че 

жените имат нужда от този праз-
ник, на който да обърнат внима-
ние на себе си, на отношенията си, 
на семейството си, на ролята си в 
обществото, на сериозните пробле-
ми, които срещат. На Осми март 
трябва да подкрепим всички оне-
зи, които продължават стоически 
да се противопоставят на факто-
рите, които накърняват достойн-
ството им, на борбата им за неза-
висимост, мир, икономическо, поли-
тическо и социално равноправие. 

Силвия НИКЛЕВА

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! 

Всички знаем за германската социалистка Клара Цет-

кин и първоначалната политическа окраска на Между-

народния ден на жената. Тогава „широките женски трудо-

ви маси“ са били призвани на борба за равноправие с мъже-

те във всички обществени сфери на живота! Все си мисля, 

че за да сме щастливи, не е нужно да сме равни, но така 

или иначе бачкаме наравно с мъжете, това е факт. По-

странното е, че първият Ден на жената е отбелязан на 

28 февруари 1909 г. в САЩ по инициатива на Американска-

та социалистическа партия, а не в Русия, както някои не-

волно биха могли да се заблудят!

В България 8 март за първи път се е отбелязал с беседа в 

тесен кръг на социалисти през 1911 г. През 1915 г. е пър-

вото му публично честване. След 1960 г. това честване 

става доста по-мащабно и даже празникът получава нео-

фициалното название „ден на колежката“.

Баща ми не харесва 8 март заради Клара Цеткин и първо-

началната му политическа окраска, която не може да бъде 

отречена. Въпреки отношението на тате към празника 

той обожава жените в живота си – мама, мен, сестра ми 

и внучката си. Възхищавам се и на всеотдайността на 

мама и татко като баба и дядо. Давам си сметка, че де-

цата сплотяват едно семейство, един род. Жените, кои-

то са майки, някак си са много близки, солидарни са и си 

помагат. За мен 8 март е ден на майката, на майките, ко-

ито се държат помежду си като приятелки.

Елена ВАСИЛЕВА-ИВАНОВА

На КОЛЕЖКАТА или на МАЙКАТА?
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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“. 

© Tyler Olson – 123rf.com

П
очивка е умение за създава-
не на баланс между работа 
и личен живот. По тази 
причина понякога ние почи-

ваме на работата, защото личният 
ни живот е станал прекалено умори-
телен. И обратното. Което е факт 
и за семейство Смит. Кое по-добре 
за мисис Смит – да почива заедно с 
мъжа си или сама? Ето това е въпро-
сът. Първосигналният отговор гла-
си: „Естествено, без него!“ Но дали? 
Нека анализираме заедно.

1. ПОЧИВКА 
С МИСТЪР СМИТ

ЗАЩО Я ИЗБИРА Естествено и ня-
как социално обосновано е това ней-
но решение.

КАКВО ИСКА Иска мистър Смит да є 
обърне цялото внимание на света и да 
изпълни всичките є малки капризи.
ПО ПЪТЯ КЪМ ХОТЕЛА ТЯ СИ МИ-
СЛИ: „Можеше да бъде по-мил и по-
... Ако само не беше... трябваше да 
му... другия път ще...“ 

2. ПОЧИВКА 
САМА СЪС СЕБЕ СИ

ЗАЩО Я ИЗБИРА Заслужила си е спо-
койствието, ще бъде „различната по-
чивка“!
КАКВО ИСКА Да се отпусне в джа-
кузито. Или симпатични, учтиви и 
всеотдайни младежи от румсървиса 
да почукат на вратата є. Иска и да 
танцува сама на дансинга...
ПО ПЪТЯ КЪМ ХОТЕЛА ТЯ СИ МИ-

КАК ПОЧИВА МЪЖЪТ 
И КАК – ЖЕНАТА?

Дали има разлики? Или повече са при-

ликите? Събрахме няколко мнения...

„Мъжът винаги иска да става екшън, 

нещо да се случва, докато ние, жени-

те, искаме по-скоро спокойствие, раз-

биране и мили разговори.“

Силвана Тодорова, детска учителка

„Разлики има. То е като с работата 

– има си мъжка работа, има си и жен-

ска. Не можеш да ме накараш да ходя 

на масаж и маникюр по време на по-

чивка. Да има футбол и бира, и после 

съм готов за подвизи!“

Илия Григоров, икономист

„За жената почивката е пълно отпус-

кане, което включва грижи за тялото 

и душата, а за мъжа – да е далеч от 

всички затормозяващи го лица и ак-

тивности и да се отдаде на приятни 

занимания.“

Светлана Стойкова, филолог

МИНИАНКЕТА

КАК ПОЧИВАТ КАК ПОЧИВАТ 
МИСТЪР И МИСТЪР И 
МИСИС СМИТМИСИС СМИТ
ПООТДЕЛНО ИЛИ ЗАЕДНО? 
А ЗАЩО НЕ И ДВЕТЕ?

ЕДНА МИСИС СМИТ УЖ НА ШЕГА 
ЗАПОЧНАЛА СЪВМЕСТЕН ЖИВОТ 
С ЕДИН МИСТЪР СМИТ. СТИЛНО 
ОБЛЕЧЕНА, ГОТВЕЛА С УДОВОЛСТВИЕ, 
ГРИЖЕЛА СЕ ЗА РЕДА ВКЪЩИ И 
В ОФИСА, ХОДЕЛА И НА РАБОТА... 
А КОГА ПОЧИВАЛА? МАЙ НИКОГА...
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СЛИ: „Трябва добре да подготвя от-
говорите си, в случай че ме попитат 
как съм прекарала на тази почивка.“ 

3. ПОЧИВКА С ПРИЯТЕЛКИ

ЗАЩО Я ИЗБИРА „Голям купон ста-
ваше едно време с тях, ще се от-
пуснем, както само ние умеем“ – ми-
сли си тя.
КАКВО ИСКА Да поклюкари за всич-
ки общи познати, да се оплаче и/или 
похвали на воля, да ходят по женски 
на масаж, в бара и...
ПО ПЪТЯ КЪМ ХОТЕЛА ТЯ СИ МИ-
СЛИ: „Остават си клюкарки, намила-
щи едно и също години наред. Още 
цели 2 часа трябва да им се усмих-
вам.“ 

4. ПОЧИВКА С ДЕЦАТА

ЗАЩО Я ИЗБИРА От октомври ми-

налата година я молят да ги заве-
де на море.
КАКВО ИСКА Да се забавляват всич-
ки заедно.
ПО ПЪТЯ КЪМ ХОТЕЛА ТЯ СИ МИ-
СЛИ: „Това ставане в 7.00 ч. ми раз-
казва играта, а и моят не стана една 
сутрин преди 11.00...“ 

5. ПОЧИВКА 
С КОМПАНИЯ ПРИЯТЕЛИ, 

КОИТО ИМАТ ДЕЦА

ЗАЩО Я ИЗБИРА „Там децата ще 
има с кого да си играят, а аз ще 
имам приятна компания“ – мисли си. 
КАКВО ИСКА Да е забавно и инте-
ресно.
ПО ПЪТЯ КЪМ ХОТЕЛА ТЯ СИ МИ-
СЛИ: „Защо не казаха, че децата им 
са толкова малки?! Ама че са невъз-

питани и несъобразителни...“ 
Както виждате – сценарии има 

много и различни, но най-често ми-
сис Смит избира да почива с мис-
тър Смит. Но нека не забравяме, че 
мистър Смит не е телепат (поне 
в 99,9% от случаите) и ако мисис 
Смит не му сподели истинските си 
желания за мечтаната от нея почив-
ка, той ще я организира такава, ка-
квато е мечтана от него. Затова, 
мили дами, споделяйте, за да имате. 

ОЩЕ НЕЩО ПО ТЕМАТА 
Кое е общото между Мърфи, не и 

жена? Разбира се, почивката.
Един от изключително прозорливите 

закони на Мърфи гласи: „Никога не се 
карай с изморена жена, а още повече 
с жена, идваща си от почивка.“

 Ако ми се случи да планирам сам/а почивката, бих 
избрал/а... тихо и спокойно място – например Балчик.

 Ако искам да отида с любим човек на почивка, бих 
избрал/а... Израел.

 Почивка за една жена е... всичкото време само за нея и 

хората, които иска да са около нея.

 Почивка за един мъж е... спане, пържени филийки и секс до 

зори.

 Най-хубавата ми почивка заедно с любимия човек... 
беше това лято на вилата сред дъжд от светулки и разго-

вори около огъня.

Елена Василева, бизнес дама

 Ако ми се случи да планирам сам/а почивката, бих 
избрал/а... пътуване с мотор.

 Ако искам да отида с любим човек на почивка, бих 
избрал/а... пътуване в чужбина.

 Почивка за една жена е... питайте жените.

 Почивка за един мъж е... бягство от градската суета.

 Най-хубавата ми почивка заедно с любимия човек... те-

първа предстои.

Радомир Грозев, търговски представител

 Ако ми се случи да планирам сам/а почивката, бих 
избрал/а... далечно и екзотично място като Япония, Индия 

или Аляска.

 Ако искам да отида с любим човек на почивка, бих 
избрал/а... любим човек. Щом човекът ми е любим, ще ми е 

хубаво с него.

 Почивка за една жена е... релакс – спа процедури, глезо-

тийки, посещения на концерти, театри и кина. Казано на-

кратко – почивка за душата.

 Почивка за един мъж е... една хубава книга плюс компа му, 

гарнирани с детенце и любимата му жена. Е, това е почив-

ката на моя любим мъж все пак.

 Най-хубавата ми почивка заедно с любимия човек... 
беше в Трявна преди няколко години, в хотел „Калина“ – слън-

чево, прекрасно време, разходки, любов, спокойствие...

Микаела Димитрова, музикален педагог

 Ако ми се случи да планирам сам/а почивката, бих 
избрал/а... пустинен остров или някъде далеч в планината, 

където е диво, далеч от всякаква комуникация и стрес.

 Ако искам да отида с любим човек на почивка, бих 
избрал/а... почивка на палатка. Трябва да е в близост до 

вода – езеро, язовир, морски усамотен залив. Водата ми съз-

дава чувство за мистичност и недосегаемост. Задължител-

но е да има и гора наоколо.... Заради шумоленето на листа-

та, както и заради хладината и особения мирис на пръст, 

предразполагащ към пътуване навътре в себе си. 

 Почивка за една жена е... далеч от печката, пералнята и 

прахосмукачката. Но не може да се обобщава. За по-пасивни-

те жени, които обичат да бъдат обгрижвани, добър вариант 

са екскурзиите, защото при тях всичко е планирано. А за да-

мите, които търсят силни усещания, и скачането с бънджи 

е почивка 

 Почивка за един мъж е... Пак не може да се обобщава. Ня-

кои обичат да се излежават пред телевизора. Други – да за-

минат с компания далеч от дома. Ако съдя по поведението 

на собствения ми съпруг, той практикува и двата варианта. 

Обича да ходи за риба с приятели. Не е задължително да хва-

нат нещо. Важни са лагерните огньове, безкрайните споме-

ни от различни периоди на живота и политиканстването на 

воля. С други думи, пренареждането на света и възстановя-

ването на самочувствието чрез... лов на незабравими миго-

ве, които създаваш с активността на собствената ти лич-

ност, без да чакаш или разчиташ на одобрение, съревнова-

ние и мними победи.

 Най-хубавата ми почивка заедно с любимия човек... бе 

на язовир „Батак“. Ходим с мъжа ми там винаги когато мо-

жем да си откраднем няколко дни през август. Когато деца-

та бяха по-малки, водехме и тях. Връщането към живот без 

удобствата на цивилизацията опреснява сетивата и ти на-

помня, че оцеляването е всъщност добра организация, ек-

ипност и вяра в собствените способности. Без манипула-

ции. Защото природата не можеш да изманипулираш. Можеш 

само да се съобразиш с нея и законите є. Това са моменти, 

когато, естествено, се чувстваш част от цяло и се радваш 

да принадлежиш към него и да допринасяш с усилията си за 

доброто прекарване и настроение. 

Свобода Гагарова, svoboda64.blog.bg 

Какво казват мистър и мисис Смит (в ролята – нашите читатели) 
за почивката им заедно, поотделно или...

4 блицинтервюта
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РЕВНОСТ Колкото по-силна е рев-
ността, толкова по-дълбока ни се 
струва любовта. Но макар ревнос-
тта да е присъща на влюбеността, 
тя далеч не е основният неин при-
знак. 
Ревнува онзи, който не цени себе си 
достатъчно, който се съмнява, че 
точно той може да е избраният, 
че точно той може да заема мяс-
то в нечие друго сърце. А той сами-
ят обича ли? Ревността не си зада-
ва този въпрос. Тя говори на ревниве-
ца само за него самия: за липсата му 
на самоуважение, за това, колко му е 
трудно да се възприеме като самос-
тоятелен, действащ субект. В по-
добни отношения другият не се слага 
в сметката, той е любим само защо-
то служи като материал на ревнос-
тта. Освен това ревността поддър-
жа сексуалното желание живо, въвеж-
дайки в света на двама и трети – 
съперника (доста често той е само 
плод на фантазия). 
ПРЕКАЛЕНА ЗАГРИЖЕНОСТ 

Безпокоя се за теб, бдя над теб, пазя 
те... На пръв поглед такава любов, 
изразяваща се в загриженост и даже 
саможертва, изглежда супералтруис-
тична и искрена. В действителност 
обаче свръхзагриженият партньор не 
вярва много в себе си и в своите 
собствени сили, твърдят психолози-
те. Той се съмнява, че някой може 
да го обича такъв, какъвто е. Точ-
но по тази причина полага доста уси-
лия, за да се окаже нужен. И се под-

лага на постоянно напрежение в име-
то на това да задържи партньора си. 
Подсъзнателно той очаква благодар-
ности (Сега е твой ред да покажеш 
колко ме цениш!), смята се за неза-
меним (Ако си тръгна, никой няма да 
се грижи така за теб!). 
Свръхзагриженият любовник в дейст-
вителност мисли не толкова за парт-
ньора си, а за самия себе си. Често 
той иска да излекува някакви рани 
от детството (че е бил отхвърлен 
например) и понякога даже постига 
тази цел, но за сметка на любимия 
човек, когото задушава със своята 
свръхзагриженост. 
ЗАВИСИМОСТ Да бъдеш зависим 
от друг, означава да си готов на 
всичко, за да не се окажеш очи в 
очи със самотата, когато другият 
си тръгне. Тези хора се чувстват до 
любимия така, както бебето се чув-
ства в безопасност само когато е за-
лепено за майка си. Зависим е онзи, 
който се страхува от самотата. За-
живявайки в двойка, той престава 
да изпитва своята отделност. Такъв 
проблем не би възникнал, ако родите-
лите му са го разбирали, когато той 
е бил малък. Ако са му позволявали 
да расте като самостоятелен човек, 
а не като някакво подобие или про-
дължение на тях самите.
Любовната зависимост има общо с 
любовта, но с излъганата и ране-
ната любов, с любовта с отряза-
ни криле. Неполучилото топлина и 
грижи дете трудно би се чувства-

ло добре като самостоятелен въз-
растен човек. 
ИЗПЕПЕЛЯВАЩА СТРАСТ  За 
страстната любов се твърди: „Това 
е то, истинската любов!“ Тя заразя-
ва душата с наситени и пулсиращи 
емоции. Тази любов обаче я движи 
не желанието, а отчаяната нужда, 
хранеща се с очакването и тъгата. 
Силните емоции запълват вътреш-
ната пустота, но те притъпяват 
и усещането ни за истинския жи-
вот. Такава любов изгаря много бър-
зо, след като се е възпламенила. Гръ-
мотевиците на страстта заглуша-
ват гласа на душата и всички звуци 
наоколо. Да, такава любов може да 
излекува самотата, но за кратко. 
ЧУВСТВО ЗА СОБСТВЕНОСТ 
Да притежаваш, значи да умееш да 
обичаш само онова, което ти е под-
ръка, което ти е пред очите. В мо-
мента, в който то изчезне, изчезва 
и чувството за контрол над живо-
та на другия човек и от дълбини-
те на психиката изпълзява непреодо-
лим страх: „Любимият е част от 
мен, не мога да го пусна да напра-
ви нито една крачка без мен!“ Соб-
ственикът за разлика от зависимия 
не се стреми към сливане, защото е 
невъзможно да се слееш с онзи, кого-
то вече смяташ за част от себе си. 
Губейки контрол над другия човек, 
собственикът усеща, че целият му 
живот пропада. Партньорът, който 
си тръгва, оставя другия обезкръвен, 
без капка жизнени сили.

ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛСТВА 
ЗА любовлюбов

РЕВНОСТ, ПРЕКАЛЕНА ЗАГРИЖЕНОСТ, ЧУВСТВО ЗА 
ЗАВИСИМОСТ, НЕПРЕОДОЛИМА СТРАСТ, ЖЕЛАНИЕ 
ДА ПРИТЕЖАВАШ ДРУГИЯ ИЗЦЯЛО... ВЛЮБЕНИЯТ 

ЧОВЕК ИЗПИТВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЧУВСТВА, НО ТЕ 
НЯМАТ НИЩО ОБЩО С ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ.
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ЛЮБОВНИ 
ПАРАМЕТРИ

ТЯ МЕЧТАЕ ДА ОБИКОЛИ СВЕТА И Е ВИНАГИ 
ГОТОВА ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯ. НЕГОВИЯТ 
НАЙ-ДОБЪР ПРИЯТЕЛ Е ТЕЛЕВИЗОРЪТ И ТОЙ 
ОБОЖАВА ДА ПРЕКАРВА ВЕЧЕРИТЕ СИ ПРЕД 
НЕГО СЪС СЕМЕЙСТВОТО СИ. МОГАТ ЛИ ТЕ 
ДА БЪДАТ ЩАСТЛИВИ ЗАЕДНО?

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ
Той е чаровен, жизнерадос-
тен, независим, обожава 
приключенията. С такъв 
човек не можеш да ску-
чаеш. Но за съжаление на 
него самия му става скуч-
но в условия на... брак.

ДИРЕКТОР
Хората от този тип са 
лидери по природа. Дай им 
само да побеждават! Ако 
Директор ви е избрал за 
спътница в живота, той 
постоянно ще се стре-
ми към взаимност на вся-
ка цена.

ПОСРЕДНИК
Негова страст са задушев-
ните разговори. Той може 
с часове да седи на чаша 
ароматно кафе и в под-
робности да анализира сво-
ите отношения с любимия 
човек.

СТРОИТЕЛ
Тъщите ги обожават и 
има защо. На тях може 
да се разчита. Хората 
от този тип са самото 
действие! Но в някакъв 
момент започват да ста-
ват досадни – както се 
казва, всяко нещо си има 
мярка.

Бела, брой 3 (145), 2010 73



Т Е С Т

Както разбрахте, става дума не за професии, а за характери. Определете дали сте Изследовател, 
Директор, Строител или Посредник, като отговорите на зададените по-долу 28 въпроса. 

Но бъдете честни до болка. Няма верни или неверни отговори. От степента на вашата искреност 
при отговаряне на въпросите зависи дали резултатът от теста ще е верен. 

Когато приключите с вашите отговори и изчисления, дайте възможност и на мъжа до вас 
да направи теста. Но го оставете насаме, не му стойте над главата, колкото 

и да ви е любопитно какво точно отговаря той. 

На всеки въпрос изберете един от ва-

риантите на отговор:

А – категорично не

Б – не 

В – да 

Г – абсолютно съм съгласен/а

1.  Непредвидените обстоятелства 

ме оживяват, карат ме да дейст-

вам. (А, Б, В, Г)

2.  Обичам да взимам спонтанни ре-

шения. (А, Б, В, Г)

3.  Харесва ми да пробвам нови неща 

и да изпитвам нови усещания. 

(А, Б, В, Г)

4.  Имам повече енергия от другите 

хора. (А, Б, В, Г)

5.   Преди заспиване често ми хрум-

ват интересни мисли. (А, Б, В, Г)

6.   Винаги са ме предупреждавали 

„Не отваряй подаръците, преди 

да настъпи рожденият ти ден“, 

но аз никога не съм ги слушал/а. 

(А, Б, В, Г)

7.  Често имам дежаву. (А, Б, В, Г)

8.   Мнението и оценката на околни-

те са много важни за мен. 

(А, Б, В, Г)

9.   Повече обичам да прекарвам вре-

мето си с приятелите, отколко-

то с любимия човек. (А, Б, В, Г)

10. Лесно ми се удава да регулирам и 

манипулирам отношенията меж-

ду колегите. (А, Б, В, Г)

11. За мен правилата са нещо свято. 

(А, Б, В, Г)

12. Ценя високо най-близките си хора. 

(А, Б, В, Г)

13. Винаги съм готов/а да защитя 

семейството и най-близките си 

хора. (А, Б, В, Г)

14. Приятелите и роднините ми 

твърдят за мен, че съм тради-

ционалист/ка (в смисъл че имам 

традиционни ценности). 

(А, Б, В, Г)

15. Сред познатите си аз съм ярко 

изразен идеалист/ка. (А, Б, В, Г)

16. Нямам техническа мисъл. 

(А, Б, В, Г)

17. Уверен/а съм, че пътят към ре-

шаване на всички проблеми е ком-

промисът. (А, Б, В, Г)

18. Във всяка една сложна ситуация 

– на работа, или вкъщи – винаги 

намирам точните думи, за да се 

„измъкна“. (А, Б, В, Г)

19. Докато келнерът забърсва маса-

та ми, ще му подам предмети, ко-

ито ще му е трудно да достигне. 

(А, Б, В, Г)

20. Много точно мога да си предста-

вя всякакви състояния (на въз-

торг или на ужас например), в ко-

ито мога да изпадна. (А, Б, В, Г)

21. Бързо мога да намеря няколко ва-

рианта на решение на дадена за-

дача. (А, Б, В, Г)

22. Лесно ми е да работя с компю-

тър. (А, Б, В, Г)

23. Смятам, че кариерата е по-ва-

жна и по-нужна от приятелите. 

(А, Б, В, Г)

24. Предпочитам да работя самос-

тоятелно, а не в екип или с биз-

нес партньор. (А, Б, В, Г)

25. Мисля бързо, когато се налага да 

взема трудно решение. (А, Б, В, Г)

26. Доверявам се на хората само то-

гава, когато те ми докажат, че 

са надеждни и мога да им се дове-

ря. (А, Б, В, Г)

27. Трябват ми много доказател-

ства, преди да променя гледната 

си точка. (А, Б, В, Г)

28. Обичам да говоря по същество, 

без излишни отклонения. 

(А, Б, В, Г)

За да разберете към кой тип клоните, 

сметнете колко точки сте събрали, 

като имате предвид, че:

A – 1 точка

Б – 2 точки

В – 3 точки

Г – 4 точки

Не изчислявайте един общ резултат, а 

смятайте точките по раздели. 

 Въпроси от 1 до 7 установяват 

типа Изследовател.

 Въпроси от 8 до 14 установяват 

типа Строител. 

 Въпроси от 15 до 21 установяват 

типа Посредник.

 Въпроси от 22 до 28 установяват 

типа Директор. 

Трябва да получите четири различни 

резултата, според които да опреде-

лите кой е вашият доминиращ тип и 

кой е второстепенният ви (този, кой-

то следва доминиращия по брой точ-

ки). Например човек, който е събрал 

най-много точки в разделите Изследо-

вател/Посредник, има такива качест-

ва, които отсъстват при типа Изсле-

довател/Директор. 

Запомнете, че вашата личност е ком-

плекс от различни качества и черти 

на характера. Използвайте този уни-

кален шанс да погледнете навътре в 

себе си. 

В случай че получите равен брой точки 

в два раздела, отново прочетете вни-

мателно въпросите и се постарайте 

да отговорите искрено. Или пък вие 

преценете кой е вашият второстепе-

нен тип от въпросните два, за които 

сте събрали равен брой точки. 

ОТ КОЙ ТИП СТЕ ВИЕ? А ТОЙ?
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Естествено, във всеки от нас при-
състват черти на всички четири 

типа, но работата е там, че ние про-
явяваме определени черти от нашия 
характер много по-често от други. 

ПОСРЕДНИК
По принцип Посредни-

кът отделя голямо коли-
чество естроген. Това е 
женски хормон, но се от-
деля в малки количества 
и от мъжете. Посредни-
ците просто са създадени 

за общуване. Благодарение на силната 
си интуиция те отгатват дори как-
во си мисли събеседникът им. При-
ятно им е да се самоанализират и да 
разследват различни ситуации. Когато 
взимат важни решения, те предвиж-
дат всички възможни варианти и раз-
глеждат нещата в контекста на про-
изтичащите събития, а не отделно 
от тях. Посредниците са креативни 
и изобретателни. Речта им е винаги 
разбираема, а изказванията им – до-
бре конструирани. Посредниците са 
искрени хора, те винаги правят до-
бро впечатление на околните, с тях 
е лесно да се намери общ език. Ес-
тествено, притежават и отрицател-
ни качества. Понякога стават прека-
лено нерешителни – не им се ще на 
никого нищо да доказват и изведнъж 
се оттеглят от „полесражението“. 
А техният стремеж да знаят всичко 
за своя партньор в живота обикнове-
но им създава големи проблеми и води 
до преждевременни раздели. 

ДИРЕКТОР
Тук говорим за го-

лямо количество тес-
тостерон. Налага се 
да отбележим, че и 
женският организъм 
отделя този иначе 

мъжки хормон. Независимо от пола 
си Директорът обича съперничество-
то, обича да доказва превъзходство-
то си. Този тип хора са много ам-
бициозни и целеустремени, искат ви-
наги да бъдат първи. Рационалният 
анализ и логиката са силните стра-
ни на един истински Директор. Но 
по принцип всички Директори стра-
дат от липса на практически знания. 

Те си строят теории, градят хипо-
тези, които просто увисват във въз-
духа. Освен това са готови да вър-
вят към своята цел по опасни пъти-
ща, но благодарение на упорството 
си винаги постигат своето, и то са-
мостоятелно. Не обичат да молят за 
помощ никого. На практика Директо-
рите имат най-големи проблеми в об-
щуването в сравнение с всички оста-
нали други типове. Когато ги тормо-
зят проблеми от лично естество, се 
затварят в себе си, стават хладни 
и хич не им е до общуване с хора с 
изключение на онези, които могат да 
се окажат полезни за тях. Успехът 
на Директора много лесно може да се 
превърне в катастрофа: вместо уве-
реност да се появи гордост, вместо 
точност – неотстъпчивост. Заради 
праволинейността си тези хора чес-
то обиждат неволно околните. 

СТРОИТЕЛ
Спокойни, толе-

рантни и увере-
ни са хората от 
този тип. И това 
се обяснява с влия-
ние на голямото ко-

личество серотонин в техния органи-
зъм. Строителите се чувстват до-
бре в компания на други хора. Те уме-
ят да се отпускат. Макар че „Лоял-
ност и изпълнение на дълга“ е техни-
ят девиз. Всичко, което им трябва, 
за да водят спокоен и щастлив жи-
вот, са няколко приятели, на които 
могат да се доверят. Строителят 
никога не си позволява да обижда ня-
кой от семейството си, той винаги 
подкрепя близките си. Предпазлив е, 
но не е страхлив. Мисли само по съ-
щество. Строителите никога не за-
бравят старите си грешки, а ги из-
ползват като трамплин за решаване 
на настоящи и бъдещи проблеми. Па-
рите не играят голяма роля в живо-
та им. За тези хора най-важна е без-
опасността на семейството. Те оби-
чат реда и дисциплината. Достой-
ни продължители на традицията са. 
Строителите обожават своята ра-
бота, трудолюбието им е в кръвта. 
Трудно е да ги накараш да скучаят, 
докато работят – всичко вършат по 
съвест. Благодарение на всички тези 

характерни особености те са много 
уважавани от околните и се явяват 
един вид стожери на обществото. 
Но имат и недостатъци – могат да 
бъдат нетърпеливи към хората, кои-
то са привлекли за някаква работа 
или кауза. Те винаги имат ясен план 
и този техен план е най-правилният. 
Заради своята любов към реда и пра-
вилата не дават възможност на дру-
гите да действат спонтанно. Тяхна-
та упоритост лесно може да се сме-
ни от песимизъм, любовта им към 
реда може да се превърне в принуда, 
а мисленето им да стане прекалено 
буквално. Строителите са доста по-
пулярни сред своите колеги. Тези хора 
знаят как да намерят подход към 
своите сътрудници.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ
Изследователя има нуж-

да от динамична промя-
на на чувствата. Той 
постоянно иска да усе-
ща нещо различно. Хора-
та от този тип нена-

виждат скуката и еднообразието, по-
стоянно търсят приключения и по-
води за запознанства с нови хора. 
В техния живот всички решения се 
взимат на минутата и те никога не 
съжаляват за решеното – и лошият 
опит е опит според тях. Изследова-
телите са много свободолюбиви. Пъл-
ни са с идеи и бързо превключват 
вниманието си от едно нещо на дру-
го. Обикновено околните са във въз-
торг от тях, тъй като Изследова-
телите винаги са готови да споде-
лят своята радост, да съберат ком-
панията... С тях не можеш да ску-
чаеш. Но такива хора е много труд-
но да задържиш около себе си, особе-
но като брачни партньори. Те са ад-
ски непостоянни, имат необходимост 
от постоянно движение, от смяна на 
лицата и събитията около себе си. 
Те се опитват по всички начини да 
избегнат рутината. Често обиждат 
хората около себе си, без да го же-
лаят. Изключително ненадеждни хора 
са, силно зависят от вредните си на-
вици и им е много трудно да имат 
близък, дълбок контакт с любим чо-
век. Дори и с онзи, когото самите 
те са избрали за любим.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА
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ЩАСТЛИВИ ЗАЕДНО?
ПОСРЕДНИК + ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

Това е единствената безпроблемна комбинация. Чертите на характера на Посредника (ентусиазъм, съчувствие, бо-
гата фантазия) безумно се харесват на Изследователя. Но понякога Изследователят, заради нетърпеливостта си, 
може да се отнесе цинично към духовните потребности и постоянните опити на Посредника да разгадае същ-
ността на човешката психика.

СТРОИТЕЛ + 

ДИРЕКТОР

Това е най-често срещащата се 
двойка, защото и двата типа са 
семейно ориентирани. Но разногла-
сията помежду им възникват зара-
ди това, че Директорът не обича 
да пуска чужди хора в своя дом и 
живот, а Строителят, обратно-
то, обожава да кани гости, вина-
ги ходи на корпоративни събирания 
и т. н. Отчуждеността на Дирек-
тора тормози Строителя.

СТРОИТЕЛ +

 ПОСРЕДНИК

Многообещаваща комбинация. По-
средникът напълно споделя любо-
вта и предаността на Строите-
ля към семейството. Естествено, 
както във всяко семейство, и в 
тяхното може да възникнат тър-
кания. Строителят може да се 
подразни от идеализма на Посред-
ника. А Посредникът често обви-
нява Строителя в липса на чув-
ства и романтика в отношени-
ята.

СТРОИТЕЛ + 

СТРОИТЕЛ

В такова семейство израстват 
силни и щастливи деца. Със Стро-
ител никога не можеш да скучаеш. 
Тези хора имат точни цели, зна-
ят защо живеят: да създадат се-
мейство – най-малката клетка на 
обществото. Скандали могат да 
избухнат, ако Строителят се за-
твори в себе, млъкне и започне да 
избягва всякакви разговори.

СТРОИТЕЛ + 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

Тази комбинация се среща много 
рядко. Двата типа са абсолютно 
противоположни, но това не из-
ключва да се привличат и взаим-
но да се стимулират за действие. 
Проблем обикновено възниква, кога-
то нещата опрат до пари. Стро-
ителят е много грижлив и хар-
чи разумно парите, а Изследовате-
лят се отнася към тях много не-
сериозно.

ПОСРЕДНИК + 

ДИРЕКТОР

Посредникът цени решителността 
и съобразителността на Директо-
ра. На Директора пък му харес-
ва талантът на Посредника да из-
слушва хората, да ги усеща. Про-
блеми възникват, когато Посредни-
кът започне да обвинява Директо-
ра за неговата отчужденост или 
ненаблюдателност. Тогава Дирек-
торът започва да си мисли, че По-
средникът не е способен да го раз-
бере.

ПОСРЕДНИК + 

ПОСРЕДНИК

Превъзходно съчетание! Тези хора 
са привърженици на романтичните 
отношения, обожават нежността, 
уважават търпеливостта у други-
те хора. 
Но Посредниците смятат за съ-
вършено излишно да се анализират 
един друг. Те отделят един на друг 
много малко време. И двамата лес-
но и често се поддават на гневни 
изблици и изпадат в депресии.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ + 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

Такива двойки са по-малко от 1%. 
Затова е трудно да се правят се-
риозни изводи за тях. Но има ня-
кои плюсове. На тях никога не им 
е скучно, когато са заедно. И два-
мата смятат, че сексът е опре-
делящ за една връзка. Проблемът 
е в това, че Изследователите са 
толкова независими, че не са го-
тови да решават проблемите си 
заедно и да делят пространство 
с другиго.

ДИРЕКТОР + 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

Това е много интересно съчета-
ние. Директорът може отлично да 
пасне на Изследователя, тъй като 
и двамата са способни да раж-
дат нови идеи. Но Изследовате-
лят не може да свикне с принцип-
ността на Директора и с него-
вия прекалено сериозен подход към 
живота, защото за Изследователя 
животът е голямо приключение, в 
което задължително трябва да се 
участва.

ДИРЕКТОР + 

ДИРЕКТОР

Макар и тези двойки да се срещат 
доста рядко, те живеят душа в 
душа, така да се каже. Обожават 
да прекарват времето си заедно, 
имат си пълно доверие. И двамата 
винаги са подредени, доста кри-
тични, точни в изказванията и по-
стъпките си, обичат конкуренци-
ята. Но след раздялата всеки от 
тях се нуждае от време, за да по-
стигне близост с друг човек.
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М
ина доста време, откакто се почувства в безте-
гловност. Ах, да, раздялата. Не очакваше да те 
боли толкова много. Беше слушала и чела за лю-
бовната мъка, но тя се оказа толкова силна, че 

парализира цялото ти същество.
„Времето лекува“, повтаряха приятелите ти. „Всички 

твърдят това. Но кое време?“ – питаше се ти. Това, в 
което живееш почти изолирано, през което смилаш пре-
живяното, самосъжаляваш се и се гневиш, укоряваш се и 
се чувстваш още по-самотна? 
Не, ти си във 

ВРЕМЕТО НА НЕОБХОДИМАТА ТЪГА

– във времето на плача по изгубените илюзии, във време, 
което не предполага поемане на рискове никакви. Да оби-
чаш и да се оставиш да бъдеш обичана, когато тъгуваш, 
ти се струва недопустимо, даже глупаво. Има нещо вяр-
но. Та виж се само как изглеждаш.

Погледът ти е помръкнал, интересите ти са ограничени 
до блудкавите телевизионни предавания, маршрутът 
ти от вкъщи до работата и обратно със задължител-
ните покупки от кварталния магазин не търпи ни-
какви промени. Приятелите ти отдавна не ти 
се обаждат.
Но един ден съвсем неочаквано чуваш 

призива на сърцето и тялото си да 
излезеш, да се забавляваш, да срещ-
неш мъж, да правиш отново лю-
бов! Чувстваш се като дебютант-
ка, която се подготвя за първия 
си бал. 

РАЗВЪЛНУВАНА, 
НО И УПЛАШЕНА 

Рискуваш отново да бъдеш 
наранена! Заставаш пред ог-
ледалото и вторачено се 
вглеждаш в отражението 
си – леко повяхнала кожа, 
уморени очи, загубили бля-
съка си коси... Едно ос-
таряло момиче, което се 
присмива на внезапното 

ти желание да се превърнеш в съблазнителка! Тревогата 
те обзема още по-силно – та ти не си красива! Смехът на 
дъщеря ти от съседната стая те довършва съвсем. Какво 
искаш – ти преди всичко си майка?!
Започваш да изреждаш куп причини, които не ти позво-

ляват да се впуснеш в нова любовна авантюра – забрави-
ла си кодовете на съблазняване, не знаеш къде можеш да 
срещнеш подходящия мъж, ще приеме ли той детето ти 
и по-скоро дали то ще приеме него. Смразява те ужас 
само при мисълта да се съблечеш гола пред мъж.

НЕ ПОЗВОЛЯВАЙ САМОТАТА ДА ТЕ ЗАТВОРИ 
– да изгради стена между теб и другите. Истина е, че 
всяка раздяла, дори и сама да си я пожелала, е удар по 
доверието в самата теб. 

Ако не се научиш да се обичаш, никой няма да те забеле-
жи. Открий оная нежност към самата теб, с която даря-
ваш любимите си хора.

Вярно е, че децата ни правят разумни. Да бъдеш 
майка, е благодат, но и отговорност. Но пак 

заради децата не бива да забравяш, че си 
жена. Иначе рискуваш да ги задушиш с 
прекалените си грижи.
Причините, които изброяваш, са не-
лепи. Осъзнаваш добре това. Мъжът, 
който ще те обикне, няма да се ин-
тересува толкова от външността ти, 
а от качествата на характера ти, от 

теб самата цялостно. Ако надникнеш 
дълбоко в себе си, ще разбереш, че 

истинската, демонична причина 
да се затвориш в самотата е 
неудържимият страх отново да 
дадеш любовта си на някого. 

Да се оставиш да бъдеш же-
лана, обичана, за теб означава 

страх от болка.
Но страхът не предпазва от 
опасности. Затова е време да 
го загърбиш, а с него и само-
тата.

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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ИНТИМНОИНТИМНОИНТИМНО

за сексаза секса1919ВАЖНИ УТОЧНЕНИЯ

МОЖЕ И ДА СИ ПОМИСЛИТЕ, ЧЕ ТОВА СА ГЛУПОСТИ, КОИТО НЕ ЗАСЛУЖАВАТ ВНИМАНИЕТО ВИ, 
НО СПОРЕД НАС ЗА ТЯХ ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ВСЯКА УВАЖАВАЩА СЕБЕ СИ ЖЕНА.
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1ВСЯКА ЖЕНА МОЖЕ ДА НАМЕРИ ПОЗАТА, В КОЯТО БЪРЗО И ЛЕСНО СТИГА ДА ОРГАЗЪМ. Това съвсем не 

означава, че може да спре търсенията си в секса и да прекрати с експериментите в леглото. Но е добре да има-

те един спасителен вариант, който безотказно работи и можете да разчитате на него във всякакви ситуации.

2ТАЗИ ПОЗА МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО. Да, защото с времето нашата 

чувствителност се променя, както впрочем и физическите и емоционалните ни потребности. И оно-

ва, което ни се е струвало идеално преди десет години с първия мъж в живота ни, сега може да ни из-

глежда скучно и безсмислено. Затова следете за това, как се променят усещанията ви през годините.

3СЕКСУАЛНИТЕ КЛИШЕТА НЕ СА ПРОСТО КЛИШЕТА. Толкова са популярни по една проста причина – те работят. И 

ако имате нужда от нови усещания, резервирайте хотелска стая, поканете любимия мъж, вземете си заедно вана и поне 

веднъж в живота запалете свещи, дори и да не вярвате, че свещите и розовото шампанско ще повишат либидото ви.

4ВСИЧКИ ДРУГИ ПРАВЯТ СЕКС ПО-ЧЕСТО, ОТКОЛКОТО АЗ. Такова понятие като „нормално количество секс“ 

не съществува. Тук е важно по-скоро качеството. Задайте си само един въпрос: „Лично на вас сексът, който пра-

вите, достатъчно ли ви е?“ И ако отговорът е „да“, всякакви сравнения с другите стават неуместни и излишни.

5МОЖЕ БИ ТРЯБВА ДА ПОГОВОРИТЕ С МЪЖА, КОЙТО ВИ Е СЕКСУАЛЕН ПАРТНЬОР? Не е толкова лесно 

да се говори за секс, но помислете само – пет-десет минути притеснение, а след това всички ваши тайни сек-

суални желания ще бъдат удовлетворени. Естествено, че си струва да поговорите със сексуалния си партньор.
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6ПЛАНИРАНИЯТ СЕКС МОЖЕ ДА БЪДЕ ДАЖЕ ПО-ХУБАВ ОТ СПОНТАННИЯ. За това има мно-

го просто и мъдро обяснение – предвкусването на преживяването е много по-вълнуващо от самото 

преживяване. Сексът не е оргазъм, той е една дълга и твърда ерекция, едно еректирало очакване.

7НА ЖЕНАТА Є Е НУЖНО ВРЕМЕ, ЗА ДА СЕ НАСТРОИ ЗА СЕКС. През деня много хора разсейват 

вниманието ви: децата ви, колегите и шефовете ви на работа, майсторът, когото сте повикали, за да 

ремонтира пералнята... Едва ли сте в състояние за един миг да се превърнете от работеща жена и 

майка в сексуална дива. Трябва ви малко почивка. Нека мъжът през това време да измие чиниите, дока-

то вие вземете душ и си почетете книжка. И може би след това няма да има равна на вас в леглото.

8КОЛКОТО ПО-ЧЕСТО ПРАВИТЕ СЕКС, ТОЛКОВА ПО-СИЛНО СТАВА ЖЕЛАНИЕТО. С други думи, апети-

тът идва с яденето. Да, така е. Приятните спомени ви подтикват отново да преживеете вълнуващите мо-

менти. И обратното – ако сте свикнали да минавате и без секс, започва да ви се струва, че той не ви е нужен.

9ДАЖЕ И АКО МНОГО ВИ СЕ ИСКА ДА ПРЕГЪРНЕТЕ ПАРТНЬОРА СИ СЛЕД СЕКС И ДА ЗАС-
ПИТЕ СЛАДКО-СЛАДКО, НАМЕРЕТЕ СИЛИ ДА СЕ НАДИГНЕТЕ ОТ ЛЕГЛОТО И ДА ОТИДЕТЕ В 
БАНЯТА. Защо това е толкова важно? Защото в пъти понижава риска от възникване на инфекции.

0КОГАТО СЕ ВЪРНЕТЕ ОТ БАНЯТА, МЪЖЪТ ВИ СИГУРНО ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ ЗАСПАЛ. По време на секс мускули-

те са напрегнати, а след еякулацията тялото на мъжа бързо се отпуска. Освен това в кръвта се отделя голямо 

количество хормони, които отговарят за съня. Казано по-просто, след секс мъжът заспива и вие нищо, ама нищо не 

можете да направите срещу това. А и не е препоръчително да се опитвате. Само скандал можете да разразите.

1ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАТЕ ПОСТОЯННО, ЧЕ НЕ ПОЛУЧАВАТЕ ОРГАЗЪМ, Е НАЙ-ПРЕКИЯТ ПЪТ КЪМ НЕПОЛУЧА-
ВАНЕТО НА ОРГАЗЪМ. Вие си мислите: „Какво не ми е наред? Какъв е точно проблемът? Защо не мога да стигна 

до оргазъм?“ Но... колкото повече мислите по тази тема, толкова по-малко започвате да чувствате. Постарайте се 

да се концентрирате върху приятните усещания по време на секс и от тревожните мисли няма да остане и следа.

2МЕТОДИТЕ НА КОНТРАЦЕПЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ СМЕНЯТ. Лекарите смятат, че жени-

те трябва да преразглеждат методите за контрацепция минимум два пъти в живота: пър-

вия път, когато в живота ви се появи един постоянен партньор, втория – след раждане. 

3НЕ БИВА ДА ИЗПИТВАТЕ БОЛКА ПО ВРЕМЕ НА СЕКС. Ако някога сте изпитвали чувство 

на дискомфорт по време на полов акт, това не е чак такъв повод за тревога. Ако обаче ви 

боли достатъчно често, докато правите секс, задължително се консултирайте с гинеколог.

4ПОНЯКОГА БЪРЗИЯТ СЕКС Е НАЙ-ДОБРИЯТ ВЪЗМОЖЕН ВАРИАНТ. Ако постоянно очакват да ви завла-

дее всепоглъщаща страст, която в един прекрасен момент ще ви събере с избраника ви в леглото, чакането ви 

може да се проточи. Постарайте се да се откажете от свръхочакванията си и вашето тяло ще ви благодари.

5А ПОНЯКОГА НА ВАС ПРОСТО ВИ СЕ СПИ. Има такива моменти, когато толкова сте уморени, 

че не можете да помръднете, камо ли да си помислите за секс. Това не означава, че отношения-

та ви с партньора са се изчерпали. По-скоро това просто говори за това, че имате малки деца, 

нервна работа или просто искате да се усамотите за малко на спокойствие и да дремнете.

6ЗА МЪЖА СЕКСЪТ Е НАЧИН ДА ИЗРАЗИ ЧУВСТВАТА СИ. Жената спи с мъжа, когото обича, 

а мъжът обича тази жена, с която спи. Това изречение много точно отразява колко различно се 

отнасят двата пола към секса. Не всеки мъж е в състояние да изрече красиви думи за голямата 

любов, но и вие не бива да се обиждате заради това. Важното е да ви е хубаво с него в леглото. 

7НЯМА НИЩО ОСЪДИТЕЛНО В ТОВА ПОНЯКОГА САМО ДА ВЗИМАШ В СЕКСА. Сигурно ви харесва да доставяте 

удоволствие на любимия мъж в леглото. Е, и на него също му е приятно да вижда как ви кара да си губите ума под него...

8ЕСТЕСТВЕНО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ НА ЛЮБИМИЯ МЪЖ ДА ВИ ДОСТАВИ УДОВОЛСТВИЕ. 
Тялото на всяка жена е неповторимо. Тогава как може мъжът да разбере какво точно ви доставя удоволст-

вие, ако вие не му обясните подробно или пък не му покажете какво точно ви кара да излетите в облаците?!

9С ВЪЗРАСТТА СЕКСЪТ СТАВА ВСЕ ПО-ХУБАВ. Може би това зависи от придобития опит или от хормоналните 

промени, а може и от това, че най-накрая сте се научили да разбирате себе си и партньора, да отгатвате по интуи-

ция вашите и неговите сексуални потребности. Но каквото и да е обяснението, секса ви го очаква прекрасно бъдеще!
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О
чаквали сте децата си с 
такъв трепет, с толкова 
голямо вълнение, но със сво-
ята поява на бял свят те 

изведнъж налагат върху вас собстве-
ния си непредсказуем ритъм на жи-
вот. От този момент започва нова 
история на семейния живот, която 
нарушава досегашното равновесие и 
навици. Двойката се превръща в ис-
тинско семейство, но някои от роди-
телите стават поклонници на деца-
та си, вместо да им бъдат просто 
родители. Настъпва детското цар-
ство, което понякога приема край-
ни форми. Например когато детско-
то царство се простира и върху 

територията на 
съпружеската спалня 

– то на практика регламентира сек-
суалните отношения между родите-

лите. Произтича своеобразна смяна 
на ролите – детето заема цялото 
жизнено пространство, а на родите-
лите не им остава нищо друго, освен 
да „отбраняват“ с всички сили свое-
то интимно пространство. 

„Както си правехме секс късно през но-

щта, изведнъж с ужас установихме, че 

прекрасният ни син стои до леглото ни 

и ни гледа втрещено. Не знам колко вре-

ме ни е наблюдавал, но тази ситуация ме 

шокира“ – споделя 32-годишната Пла-
мена. 
Детето расте, прохожда и в няка-

къв момент може да се качи и в за-
вивките на правещите секс и нищо 
неподозиращи свои родители. Фройд е 
описал подробно травмиращото вли-
яние на подобна сцена върху дете 
на възраст година и половина, което 
впоследствие развива страхове и ста-
ва жертва на сексуални неврози. 

Твърде ранното „запознанство“ на 

детето със секса винаги завършва 

зле и води до усамотяване и по-къс-

но до самота на самото дете.

Когато види родителите си да се 
съвокупляват, светът на детето се 
разклаща, доверието му в тези, кои-
то му дават опора, изчезва. 
Изпитвайки страх, че детето ще 

е родителска територия

СПАЛНЯТА
Как да съхраните любовния си живот 

при наличие на деца вкъщи

Децата отнемат цялото ни време, когато са малки. Когато 
пък поотраснат, те окупират цялото пространство на дома... 
Възниква въпросът, как да запазим пълноценния си сексуален 
живот след появяването на децата. Как родителите да си 

останат ЛЮБОВНИЦИ?
 Опасенията, че децата могат нео-

чаквано да ви заварят по време на бу-

рни сексуални ласки, се превръща в ос-

новна причина за сексуалните пробле-

ми на някои двойки.

 Интимното пространство на двой-

ката се нуждае от защита и децата 

не бива да възприемат спалнята на 

родителите като своя.

 Ограниченията, които са установе-

ни достатъчно рано, ще приучат де-

тето, а после и подрастващия индивид 

да съжителства с родителите според 

принципите на взаимно уважение. 
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стане свидетел на сексуалната им 
близост, много родители си забраня-
ват каквото и да било проявление на 
собствената си сексуалност.  
„Когато децата са вкъщи, аз не мога 

да се отпусна“ – признава Емил, баща 
на три деца, съответно на 12, 10 и 
6 години. 
Откровението на Емил не е нищо 

друго освен проява на следния пара-
докс – родителите се превръщат в 

деца на собствените 
си деца 

Когато майката и бащата не мо-
гат спокойно да правят любов, защо-
то зад стената спят децата им, те 
всъщност се поставят в ролята на 
деца спрямо собственото си потом-
ство и така обръщат ситуацията 
нагоре с краката. 

Възрастните се държат така, сякаш 

в съседната стая са собствените 

им родители, а това е благоприятна 

среда за възникване на невротични 

взаимоотношения.

Как да бъде разграничена семейна-
та територия, тази на възрастни-
те от тази на децата? Вратата на 
родителската спалня трябва да бъде 
затворена. Още от времето, когато 
детето прохожда, то трябва да знае, 
че през тази врата 

не може да влиза 
без разрешение

Същата дисциплина трябва да имат 
и родителите по отношение на ста-
ята на децата си. Ако детето не 
бъде научено на това, има опасност 
малките да свикнат с ролята на за-
повядващи и да командват всичко и 
всички. 

Когато не бранят своята терито-

рия, родителите всъщност преда-

ват цялата си власт на детето.

Всеки има свое лично простран-
ство, което трябва да охранява. Не-
обходимо е родителската двойка да 
прояви твърдост. Можете да каже-
те на детето „не“ точно както от-
казвате да удовлетворите някои от 
другите му капризи. Това е начинът, 
по който съпрузите могат да огра-
дят своя територия, в която имат 
възможност спокойно и свободно да 
осъществяват своите сексуални же-
лания. Не се предавайте пред труд-
ностите, които биха могли да въз-

никнат по пътя на начинанието раз-
граничаване на териториите. Помне-
те, че възрастните, които поддър-
жат активни сексуални отношения, 
могат само да се гордеят с това. 
Като 

продължават да се 
занимават със секс 

– те получават удоволствие и се 
чувстват прекрасно. Колкото пове-
че секс има в брака, толкова повече 
разбирателство има между съпрузи-
те. От това и детето ще е доволно. 
Ако успеете да му обясните, че има 
част от взаимоотношенията между 
вас, която е забранена за достъп за 
външни хора, включително и за него, 
когато детето ви порасне, то също 
ще успее да запази своето интимно 
пространство. 

Колкото по-големи стават децата, 

толкова повече ситуацията с ин-

тимния живот на родителите се ус-

ложнява. Към риска да ги шокирате 

или раздразните се прибавя и този 

да станете обект на саркастични-

те им забележки.

За това ни разказва 43-годишната 
Невена, чийто 16-годишен син често 
иронично пита: „Да не би все още да 
правите секс?“ 
Тази болезнена ситуация е позната 

на мнозина. Големият ви син е с ком-
пания и е решил да пирува почти цяла 
нощ. Младежите са се разположили в 
кухнята и в хола – за какво спокой-
ствие може да става дума? Излиза, че 
родителите могат да се насладят на 
интимната близост единствено кога-
то са далеч от дома. Те са 

принудени да „бягат“ 
от вкъщи

– за да могат да правят секс в 
спокойна обстановка. Колкото пове-
че отстъпват територия на деца-
та си, толкова повече подрастващи-
те не се притесняват от ласките, 
които самите те си разменят де-
монстративно с техни връстници от 
другия пол. 

Стига се до момента едва ли не ро-

дителите да искат разрешение от 

децата си да правят ли секс, или не.

Какво трябва да бъде поведението 
на родителите, че сексуалният им 
живот да не дразни децата им и да 
не предизвиква детската агресия? 

Взаимното уважение ще се поя-
ви, когато възрастните започнат да 
спазват две прости правила. 

1. Постарайте се детето ви да не чува стоновете ви, докато пра-
вите любов. То и без това изпитва 
напрежение и неудобство от мисъл-
та, че родителите му правят секс. 

2. Ако тийнейджърът ви задава ня-какви въпроси или се опитва да 
коментира вашия сексуален живот, 
спокойно можете да му отговорите, 
че тази част от вашите взаимоот-
ношения засяга единствено и само вас 
двамата с баща му и че неговите 
подмятания са всъщност груба наме-
са в личния ви живот. 
Какво да направите, ако съветите 

и молбите не действат? Най-лесният 
и ефективен начин е да сложите рай-
бер на вратата. Когато веднъж раз-
берат, че вратата е залостена, деца-
та ще си дадат сметка, че мама и 
татко имат друг, само техен си жи-
вот, в който влизането е забранено. 
Това откритие ще им помогне в бъ-
деще да развият правилно собствена-
та си сексуалност.

Има нужда 
от РАЗГОВОР
Налага се да поговорите с детето, 

което случайно ви е видяло, че прави-

те секс. 

Не му се карайте, то случайно е по-

паднало в света на възрастните и из-

питва противоречиви емоции: учудва-

не, страх, любопитство, чувство за 

вина, обида... Има опасност детето 

да интерпретира погрешно онова, ко-

ето е видяло. Затова е задължително 

да разговаряте с него. Не се правете, 

че нищо не се е случило. 

Ако детето ви е още малко, сложете 

го върху коленете си, докато разго-

варяте, за да осъществите телесен 

контакт. Ако то не задава въпроси, 

вие започнете разговора: „Ние не за-

белязахме, че си влязъл/влязла, защото 

бяхме заети с това да правим нещо, 

което правят само възрастните. Из-

плаши ли се? Всичко е наред и нищо 

страшно не се е случило. Просто аз 

обичам татко ти и той ме обича. На 

нас ни харесва да бъдем заедно. Това, 

което видя, се случва на всички роди-

тели и въобще на възрастните хора. 

Просто не е прието децата да виж-

дат това. Майката и таткото раз-

говарят, целуват се и правят любов 

– това е нормално и именно от тази 

любов се раждат децата. Ти също си 

плод на тази любов.“ 
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– Когато чуя сина си да говори с 

приятели по телефона или скайпа, 

се стресвам. Ужасявам се, че не раз-

бирам и половината от това, за ко-

ето става дума. Трябва ли да науча 

техния жаргон?

– Всъщност в тези случаи синът ви 
не залага езикови капани; изобщо не 
говори на вас. В приятелския му кръг 
явно има установен начин на общува-
не: думи и изрази, поздрави, интона-
ции, жестове. В този смисъл той се 
изразява уместно, точно както пре-
поръчват уроците по речев етикет 
в учебниците по български език. Съ-
образява се с речевата ситуация – с 
темата, целта, участниците и усло-
вията на общуване. 

– Дори да не знам много от думите, 

които използва, не мога да не забе-

лежа, че се повтарят непрекъсна-

то. Как да се примиря с бедния му 

речник?

– „Богат речник“ звучи като „обща 
култура“. Уж хубаво нещо, но кой 
знае какво точно включва? Съгласна 
съм, че жаргонът не се отличава с 
разнообразие на изказа, но пък и това 
никога не е влизало в целите му. Той 
иска да бъде ефектен, предизвикате-
лен, категоричен, не работи с отте-
нъци на смисъла, синонимите не са 
му силата.

– Или супер, или отврат?

– За друго поколение съчетанието 
беше и още е „гот“ – „кофти“.

– На мен „гот“ и „кофти“ ми зву-

чат по-човешки.

– Има такова явление – родният ди-
алект да се смята за по-книжовен от 
чуждия диалект. Симпатична заблуда.

– Добре, как например да отгово-

ри бащата, когато 5-годишното му 

дете каже: „Тати, виж това колко 

е яко?!“

– Само не и с „Направо е супер-
ско!“. Човек може да се запита дали 
това дете знае „основните“, книжов-
ни думи за одобрение, кога евентуал-
но ще ги научи, ще се замисли ли за 
синоними. 

– Но не е страшно, че детето знае 

жаргонни думи, така ли?

– Жаргонът е съставна част от 
националния език заедно с книжовния 
език, диалектите и професионалните 
говори. Самото явление жаргон не ме 
безпокои. При добро владеене на кни-
жовната норма съзнателната употре-
ба на жаргонни форми често дава 
търсения експресивен, ироничен или 
друг ефект.

– Кое тогава е обезпокоителното в 

езиковата ни среда?

– Изчезването на увереността, че 
със средствата на книжовния език 

К’ВО СТАА…К’ВО СТАА…
ИМАМЕ ЛИ ОБЩ ЕЗИК С ДЕЦАТА 
СИ, БУКВАЛНО? ПО ВЪПРОСИТЕ НА 
РЕЧТА И РАЗБИРАТЕЛСТВОТО ОТНОВО 
СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ШЕЛИ БАРУХ, 
ДЪЛГОГОДИШЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
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можем да предадем обективна инфор-
мация, както и да изразим точно и 
естествено мислите и чувствата си. 
Вижте медиите. Повечето вестници 
и някои телевизионни програми чес-
то използват уличен жаргон и груба 
лексика – размиват границата между 
допустимото и недопустимото в об-
щуването под лицемерния предлог, че 
демократизират речта, че освобож-
дават дълго потисканото от авто-
ритарни режими обществено съзна-
ние. Ако се анализират текстовете 
им, трудно може да се намери раз-
ликата между „нормален“ и „жълт“ 
вестник. 

СТИГНА СЕ ДО НОВИ КЛИШЕТА И ДО НЕЩО, 

КОЕТО ПРЕДИ МИ СЕ Е СТРУВАЛО НЕВЪЗМОЖ-

НО: НАСИЛСТВЕНОТО АРХАИЗИРАНЕ НА РЕЧ-

ТА. „ПУСКАНЕ НА КЕПЕНЦИ“, „ЛУКСОЗ-

НИ ВОЗИЛА“, „ТРАПЕЗАТА НА БЪЛГАРИНА“, 

„ШКОЛО“, „МАЛЧУГАНИ“, „НАСЪЩНИЯ“. 

Още по-странното е, че такива 
думи и изрази се срещат не като 
проява на личен стил в есета и ко-
ментари, а в информативни тексто-
ве. Вместо съответната новина да 
се поднесе безпристрастно, тя звучи 
фамилиарно или дори ехидно. Инфан-
тилният страх да не излезем скучни 
довежда дотам, че се страхуваме да 
се изразим спокойно, без да прибягва-
ме до сарказъм или просторечие. 

– Да не забравяме въздействието на 

рекламите.

– Рекламите произвеждат специфи-
чен жаргон, който се възприема и из-
ползва като „нормален“ езиков фонд, 
колкото и да е стереотипен – „усе-
ти вкуса на…“, „потопи се във…“, 
„незабравимо усещане“, „освободи на-
прежението“. 

ВПРОЧЕМ ЗНАЕТЕ ЛИ КОЛКО СЕ ДРАЗНЯТ 

ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ, КОГАТО НЯКОЙ ИМИТИ-

РА РЕЧТА ИМ, ПОВЕДЕНИЕТО ИМ В РЕКЛАМИ-

ТЕ? КАЗВАТ: „АМА, НИЕ ИЗОБЩО НЕ СЕ ДЪР-

ЖИМ ТАКА!“

Адски се дразнят, защото схващат 
снизхождението, усещат, че флирту-
ват с тях. Затова не смятам, че 
родителите трябва да заговорят на 
жаргон, за да намерят общ език с 
децата си. Децата им имат с кого 

да си говорят на жаргон. Мисля, че 
е по-полезно родителите да покажат 
как говорят порасналите. По възмож-
ност добре.

– Тоест според вас родителят не 

трябва да се опитва да се прави на 

приятел на детето си, а да остане 

в ролята на родител?

– Боя се, че излизам от езиковата 
проблематика, но да. Отговорност на 
родителите, както и на учителите 
е да създадат условия децата да ус-
воят езика в цялото му разнообра-
зие и да ги насърчават да се изразя-
ват подходящо за ситуацията. Кога-
то са малки, обикновено имаме тър-
пение да повтаряме: „Кажи „моля“, 
„Кажи „благодаря“!“ Би трябвало да 
го имаме и за стотното поправяне 
на „Г’споо, мое ли да…“ или „К’во 
стаа?“. 

– И също търпеливо да ги караме да 

четат книги, за да видят колко бо-

гат може да бъде езикът?

– За един десетокласник прочи-
тът на събраните съчинения на Ше-
кспир, Толстой или Вазов може да 
бъде приключение, може да бъде мъ-
чително; във всеки случай това за-
нимание няма да бъде безполезно. Но 
няма да го научи как да води препи-
ска с някоя институция, нито как 
да се държи в телевизионно преда-
ване, нито как да произнесе реч на 
юбилея на дядо си. Езикът на худо-
жествената литература е най-ориги-
налният и най-въздействащият стил 
на книжовния език, но в своя живот 
ние имаме нужда от опитност във 
всички стилове – речта на ежеднев-
ните контакти, на администрация-
та, на медиите, на науката. 

– Правят ли учениците достатъч-

но упражнения, за да придобият 

такава компетентност?

– Не. Програмата включва писане-
то на молба, автобиография и др., но 
това са по-скоро епизодични занима-
ния на фона на литературните ана-
лизи. Като преподаватели би трябва-
ло да правим много повече, но не е 
без значение какво задължителната за 
следване програма по български език 
смята за важно.

– Но учебниците по български език 

непрекъснато повтарят колко е ва-

жно да се изразяваме уместно, „в 

зависимост от речевата ситуа-

ция“, тоест от средата!

– Да, но трябва да поставяме де-
цата в тези речеви ситуации, и то 
отрано, а не само да ги плашим, че 
съществуват. Не знам как е в други 
страни, но у нас като че ли дете-
то твърде се изолира от света на 
възрастните. Едва-що са дошли гос-
тите, и децата веднага са отпрате-
ни да си играят, да ядат на отделна 
маса и по възможност да не се по-
явяват. Детето би трябвало да об-
щува с възрастните не само от сво-
ето семейство, да свикне с употре-
бата на „госпожо“, „господине“, „вие“ 
формата. У нас се приема за нормал-
но, дори тийнейджърът да се мер-
не свъсен пред гостите, без да каже 
дума, и всички да се усмихнат раз-
биращо.

– Как на практика можем да вкара-

ме повече речеви ситуации в живо-

та на децата?

– Когато ги водят на спортни със-
тезания, театър, балет, изложби, ту-
ризъм, щом плащат заедно с родите-
лите си сметките за телефон и им 
се обяснява какво пише на касовия 
бон… или участват в разговора при 
записването им в детската градина 
или в първи клас, децата сами забе-
лязват, че речта е различна в зависи-
мост от ситуацията. 

ДЕЦАТА СА ИНТЕЛИГЕНТНИ ХОРА И ВЕДНАГА 

УСЕЩАТ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ОФИЦИАЛНА И 

НЕОФИЦИАЛНА ОБСТАНОВКА НАПРИМЕР, АКО 

САМИТЕ НИЕ Я ПРАВИМ – В ДЪРЖАНИЕТО, 

В ОБЛЕКЛОТО, В РЕЧТА СИ. А ИМЕННО ТОВА 

РАЗДЕЛЕНИЕ Е ОСНОВНОТО, ЗА ДА УСЕТЯТ, ЧЕ 

ТРЯБВА ДА СЪОБРАЗЯТ ЕЗИКА СИ С МЯСТОТО, 

ВРЕМЕТО И ХОРАТА.

Бедният изказ, неумението да гово-
ри или пише свободно, без да прибягва 
до жаргон, издават еднообразен соци-
ален опит и голяма неувереност. Тре-
вожно е, дори изобщо да не ни вълну-
ват езиковите проблеми.

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.  

Школата предлага и курс по правопис за възрастни.
Контакти: тел. 02 987 04 16, e-mail: office@logo-3.com
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ЧИКСПОРТЧИКСПОРТЧИКСПОРТ

СЕСТРИ ВЕЛИЕВИСЕСТРИ ВЕЛИЕВИ
БОРБА НА КОРТБОРБА НА КОРТ

П
онякога говорят една през 
друга и сякаш им е трудно 
да седят мирни. Толкова са 
млади. Всяка от тях иска 

да победи най-добрата в света. Тех-
ният живот показва, че спортът не 
е обикновено занимание и че на него 
могат да се посветят посвоему всич-
ки членове на едно семейство. 
Представям ви Хюлия и Лютфия, 

Лъв и Рак, на 20 и на 21 години, ре-
публиканска шампионка и републикан-
ска шампионка, сестри Велиеви. Баща 
им е шофьор на такси, който изпла-
ща три кредита, с които е финанси-
рал някои от участията на дъщерите 
си в чуждестранни турнири. Майката, 
която е треньор на Хюлия и Лютфия, 
на практика е безработна или по-ско-
ро бездоходна, защото треньорската 
дейност не є носи никакви приходи. 
Разговорът ми с Хюлия, Лютфия и 
майка им е труден. Разбирам, че имат 
проблеми, но подхождам към срещата 
си с тях ентусиазирано, защото знам 
колко интересно явление са 

СЕСТРИТЕ В ЖЕНСКИЯ ТЕНИС 
Мирослава: „Аз мисля, че статии-

те въздействат върху другите хора, 
когато не просто споменават някак-
ви факти, конкретни, голи...“ Майка-

та: „Убийствени.“ Мирослава: „А ко-
гато са разказани по-плътно. Напри-
мер ще бъде интересно да разкажете 
кога сте започнали? Защо сте избра-
ли тениса за ваш спорт?“ Майката: 
„Ние сме стигнали до такава фаза, 
че това, как сме започнали, изобщо 
не е важно. Трябва да се кажат фа-
ктите. Не знам какво по-забавно да 
разкажем.“ Мирослава: „Не е необхо-
димо да разказвате нищо забавно, ако 
няма такова. И аз нямам намерение 
да премълчавам фактите...“ 
Майката е спортист, тренирала 

е лека атлетика (хвърляне копие) и 
футбол в първия женски отбор на 
България („Академик София“), създаден 
от настоящия ректор на НСА Лъче-
зар Димитров. Така е заобичала спор-
та, заживяла е с него и така вече... 
около 30 години. Казва, че било ясно, 
че дъщерите є трябва да тренират 
нещо. Тя обаче ги водела на курсове за 
модели, защото момичетата искали да 
бъдат манекенки. Курсовете били на 
националния стадион, близо до корто-
вете. Така от април 1995 година сес-
трите започнали да тренират тенис 
два-три пъти седмично. 

Мирослава: „На каква възраст е ху-
баво да се започне в този спорт?“ 
Майката: „Много е относително. 

Мартина Хингис е започнала на 4-го-
дишна възраст. Други започват къс-
но – на 12 години, защото се преори-
ентират към тениса от други спор-
тове.“ Хюлия: „Хубаво е да започнеш 
на 6–7 години, за да успееш да изгра-
диш ударите, докато станеш на 12 
години.“ Майката: „Тенисът е игра, 
за която узряваш с възрастта. Не е 
като в гимнастиката, примерно на 20 
години приключваш. В тениса и на 20 
можеш да започнеш големите турни-
ри. Сега от федерацията казват, че 
20-годишните вече не били в схема-
та за подпомагане. Сега се подпома-
гат състезатели от 16- до 18-годи-
ни. Когато дъщерите ми бяха на 16 
години, казваха, че подпомагат тени-
систи от 14- до 16-годишна възраст. 
Ние сме от 15 години в тениса и те 
имат предубеждение към нас.“ 

Мирослава: „На какво се дължи 
това предубеждение, ако има тако-
ва?“ Майката: „Не знам. Не казвам, 
че е на етническа основа, защото 
съм сигурна, че така се държат с 
всички. Те си имат избраници, за кои-
то се пише и на които се помага.“ 
Тези момичета и майка им са оби-

дени и споделят, че не намират под-
крепа. Те не размахват точно пръст 
пред никого. 
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РАЗМАХВАТ РАКЕТИ 
Майката: „Имаше момент, в кой-

то бяхме решили да не се състезават 
повече...“ Лютфия: „Добре че ни по-
могнаха от чужбина. Дадоха ни раке-
ти от Австрия.“ Мирослава: „Колко 
струва една ракета и за колко вре-
ме се амортизира?“ Хюлия: „Хубави-
те професионални ракети са 400–500 
лева и за една година се амортизи-
рат. Преди да вземем тези ракети, 
играехме пета година с едни и същи. 
Принудени сме.“ Мирослава: „Дрехи-
те? С тях май е по-лесно.“ Хюлия: 
„Да, а и те не са толкова важни. Ма-
ратонките са по-важни, защото се 
изтъркват на два месеца.“ Майка-
та: „Това не е толкова важно.“ Ми-
рослава: „Защооо? Хората се интере-
суват, освен това не всеки има кул-
тура по тези въпроси. Вероятно има 
и такива, които си мислят, че ва-
шите ракети са като цигулката на 
музиканта, с която той свири цял 
живот.“ Лютфия: „Сега идваме от 
митницата. Спонсорираха ни с дрехи 
от Америка, но не можем да си ги 
вземем.“ Хюлия: „Получихме дрехи от 

САЩ, които са оценени на 700 дола-
ра, но на практика ние не можем да 
ги вземем, защото трябва да платим 
250 долара мито. На митницата ни 
казаха: „Вие сте частно лице. Прат-
ката трябваше да я получи федера-
цията.“ Но ако това го беше полу-
чила федерацията, ние никога нямаше 
да го видим. Това е вид спонсорство. 
Ние не знаехме, че така се обмитя-
ват тези неща.“ Майката: „Лошото 
е, че дори когато се даде гласност 
на нашите проблеми, пак се намират 
хора, които не разбират или се поди-
грават.“ Мирослава: „На такива хора 
сте се натъквали. Аз се надявам, че 
ще се намерят и други хора, които 
да ви разберат и да ви помогнат.“
Залата за тренировки е единствено-

то нещо, с което, слава богу, Велие-
ви не срещат трудности. Това оба-
че отново е своеобразен компромис, 
който сестрите са направили. И две-
те са първокурснички в Национална-
та спортна академия. Това им дава 
право да тренират свободно в залите 
на НСА, за което благодарят на рек-
тора проф. Лъчезар Димитров и доц. 
Цецка Захариева, ръководител кате-

дра „Тенис“. Иначе Хюлия обича изку-
ствата, рисува и пее хубаво и е ис-
кала да учи в Художествената ака-
демия, а Лютфия – финанси в Нов 
български университет. В НСА вече 
имат любима преподавателка. Госпо-
жа Ирина Нешева, която им препо-
дава гимнастика. Казват, че я оби-
чат, защото прави добрини. Напри-
мер не ги ощетява в оценките. Впро-
чем, както се досещате, сестрите 
имат задача да постигнат висок ус-
пех, за да получават стипендия, но и 
„не само заради това“, казват те.

Мирослава: „Защо продължавате да 
тренирате?“ Майката: „Вкопчили 
сме се в това и сме му верни.“ Хю-
лия: „Искаме да играем световен те-
нис и да ни гледат по Евроспорт.“ 

Лютфия: „Лесно е да оставиш.“ 
(Това го казаха една през друга.)

УЧАСТИЕТО В ТУРНИР СТРУВА 
1000–2000 ЛЕВА 

в зависимост от това, къде е със-
тезанието. В колкото повече турни-
ри участва и побеждава един тени-
сист, толкова по-нагоре се придвиж-
ва в ранглистата. 

Три години поред всяка зима Инспек-

тор Енджой и Мистър Зи завладяват 

пътищата на България с неповторими-

те си суперавтомобили, за да проверят 

кой какво слуша в натоварения трафик 

на страната. Залагат обикновено на 

марката „Шевролет“, защото са тежка-

ри и разбират от коли. Забавляваха шо-

фьорите и раздаваха награди на всеки, 

който в правилния момент беше на пра-

вилната честота – Z-Rock и N-JOY. Тази 

година решиха да поверят тази нелека 

задача на супервихрушките инспектор 

Енджой – Нана, и агент Зи рок – Ботева, 

защото се еманципираха, решиха да си 

починат и да видят дали пък наистина 

жените стават за всичко. Партньор в 

тазгодишната надпревара с времето е 

суперсигурният и качествен „Шевролет 

Круз“, получил максималните пет звезди 

за безопасност в Европа и награден за 

най-добър автомобил в Централна и Из-

точна Европа. 

С любопитство следим развоя на чет-

върта серия от 

ГОЛЯМОТО СЛУШАТЕЛСКО 
ПРЕБРОЯВАНЕ

Този път с инспектор Енджой – Нана, и 

агент Зи рок – Ботева. Играта е насо-

чена към трафика и обществените мес-

та. Периодът на инспектирането е от 1 

февруари до 12 март, а градовете са 32, 

където се слуша радио N-JOY, и 13 града 

за радио Z-Rock. Тази година двете дами 

не само инспектират улиците, но вли-

зат в офиси, магазини, складове, работ-

ни места, за да преровят всяко кътче, в 

което подозират, че се слушат правил-

ните радиостанции. Естествено, за да 

наградят хората и за да стане весело! 

Eстествено, ще има и арестувани – слу-

чайни, замръзнали от чакане граждани, 

които ще изпитат лукса на „Шевролет 

Круз“, който ще ги отведе до желаното 

място със скоростта на светлината и 

удобството на богоизбраните. Ще пий-

нат кафе и ще получат днешния вест-

ник и любимото списание. И после как 

да искаш да не си арестуван?! За всеки, 

който не успее да се докосне до „нежна-

та инспекция“ лично, предлагаме да слу-

ша радио N-JOY и да не сменя радио Z-

Rock, където ще се случват неподозира-

ните срещи!

Инспектори в полиИнспектори в поли
ЧЕТВЪРТА СЕРИЯ НА ГОЛЯМОТО ПРЕБРОЯВАНЕ
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Хюлия: „С осем или девет турнира 
бях 700-а в света, а една моя колеж-
ка е на 280 място с 31 турнира.“ 

Мирослава: „Кога разбрахте, че 
имат възможности за тениса?

Майката: „Това не се разбира. Няма 
изисквания за ръст, килограми и пр. 
Не можеш да кажеш: този ще ста-
не, този няма да стане. Участват. 
Побеждават. Или играят финал, или 
стават трети. Тук няма мярка, няма 
друг барометър.“ Лютфия: „Точно в 
периода, когато станах 3-а в източ-
на Европа и 11-а в Европа само с 4 
турнира (а не с 15 турнира, както 
се случва при някои тенисисти), един 
треньор от тенис клуб „Левски“ ми 
каза да си закача ракетите на сте-
ната.“ Мирослава: „Т.е. да се отка-
жеш?“ Лютфия: „Да.“ 
Сестрите казват, че помежду им 

има ежедневна конкуренция. 
Мирослава: „Еднакъв ли е стилът 

ви на игра?“ Майката: „Лютфия иг-
рае тактически според противника. 
Хюлия е силов играч, здрава е и мно-
го бърза.“
В официалната си страница във 

фейсбук сестри Велиеви имат над 
400 фенове, които непрекъснато се 
увеличават. Това, с което са се зае-
ли много сериозно, е да разказват за 

себе си. Търсят съдействие, защото 
в техния спорт се пишело за едни 
и същи хора всеки ден. Казвам им, 
че това не се отнася само за тех-
ния спорт, нито пък само за спорта. 
Страниците, които ние посвещаваме 
за тях, са израз и на нашето жела-
ние да се разширява кръгът от „из-
вестните“, за които пишем. 

Хюлия: „С доста журналисти сме 
разговаряли и те са ни казвали, че 
федерацията не разрешава да се пише 
за нещо друго освен за това, кое-
то федерацията нареди.“ Мирослава: 
„Ние не сме орган на никоя федера-
ция, нито пък сме партиен орган. За-
щото и това е възможно – вашата 
история да бъде използвана точно по-
ради факта, че имате друг етниче-
ски произход. Ние сме женско списа-
ние, но единственото женско списа-
ние със спортна рубрика. Надявам се, 
че като разкажем за вас, за вашите 
успехи, както и за трудностите ви, 
може би 

ЩЕ УСПЕЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ 
СПОНСОРИ

Името на Хюлия, преведено от тур-
ски, означава „въображение“, „фанта-
зия“. Родена е в азиатската част на 
Истанбул. Лютфия означава „добро-

та“, кръстена е на баща си и на пра-
баба си. Майката: „Това е старо име, 
кавото е при вас името Мария. Дори 
в Турция рядко се среща.“ Хюлия: 
„Моето име навсякъде го има.“ 
Ако смятате, че техният състе-

зателен дух, усилията и младостта 
трябва да бъдат насърчени, помогне-
те им. 

Майката: „Още най-малко 4–5 го-
дини могат да отдадат на тениса. 
Те са във възраст, в която най-добре 
се мисли. Тези, които печелят големи 
титли на 16–17 години, те после се 
изгубват някъде. Но когато настоя-
телно и упорито си се трудил и хо-
диш по един и същ път последова-
телно, все се стига до някъде.“ 

Текст Мирослава ИВАНОВА

Снимки Личен архив
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МАЛКОТО

зло

ЕКОЕКОЕКО

П
ревърнала се е в глътката кислород на комуника-
циите, с които сме свикнали в началото на XXI 
век – пък и самите комуникации с нейна помощ са 
един безкраен цикъл. Първо зареждане, после раз-

реждане...

ТЕЛЕФОНИ, ФОТОАПАРАТИ, ЛАПТОП... 
Тя би спечелила с лекота състезанието за най-добър при-

ятел на човека в бездушната категория, но понеже за нас 
е просто реквизит, затова и не знаем нищо за нея. Това, 
което ни интересува сега обаче, не е биографията на ба-
терията, а какво става с нея след това? С други думи, 
има ли живот след смъртта є, нищо че говорим за  най-
обикновена батерия.
Европейското законодателство е все по-строго по от-

ношение на рециклирането на отпадъците. Батериите и 
акумулаторите също попадат в това число, още повече 
че при тях говорим и за замърсяване, което може да е 
сериозно и опасно. Да разпръскваш с лека ръка по земя-
та си олово или кадмий например, не изглежда достатъч-
но разумно действие. Всъщност правим точно това, ко-
гато оставяме този вид отпадъци 

НА ПРОИЗВОЛА НА ПРИРОДАТА 
Тя обаче е ужасно бавно регулираща се система, така 

че когато є вредим, вредим на първо място на себе си. 
Спомняйте си това всеки път, когато се зачудите как-
во да правите с изтеклите в дистанционното стари ба-
терийки.
„Най-важно е да научим младите“ – казва ми Димит-

рис Цоцос, който е грък, но напоследък почти живее в 
България, защото е един от съветниците по проект за 
управление на отпадъците от електрическо и електрон-
но оборудване, батерии и акумулатори. Това означава, че 
предлага на нашите експерти модели, съобразно които 
работата 

У НАС ЩЕ ТРЪГНЕ ПО МЕД И... БАТЕРИИ 
Цоцос обаче не е сам – главният партньор на нашата 

страна в този проект е Федералната агенция по околна-
та среда на Австрия, помагат и негови колеги от Герма-
ния. „Българските власти поискаха този проект – разказ-
ва той – и Австрия, Германия и Гърция бяха тези, които 
кандидатстваха да предоставят това ноу-хау, това зна-
ние на България. Идеята е експерти от тези три стра-
ни да посещават страната ви, да сядат заедно с експер-
тите от българското Министерство на околната среда 
и водите, да дискутират проблемите с тях и да предла-
гат решение. Главната идея на тунинг проектите е точ-
но тази – експерти от различни страни работят заед-
но. Искам да подчертая, че този проект в момента не 
разрешава проблемите по управление на отпадъци в Бъл-
гария, защото е с продължителност само 18 месеца, но 
пък подпомага българите с опит и знания, с които след 
това могат да решат сами своите проблеми.“

ПОЧТИ КАТО МИКРООРГАНИЗЪМ НА 
ФОНА НА ВСИЧКО ГОЛЯМО, КОЕТО 
НИ ЗАОБИКАЛЯ, БАТЕРИЯТА СЕ ВРЕ 
НАВСЯКЪДЕ... И ПО-ДОБРЕ, ЗАЩОТО БЕЗ 
НЕЯ В НАШИ ДНИ ЖИВОТЪТ Е НЕМИСЛИМ.

РЕЦИКЛИРАНЕ, ПЛАЖ 
И СРЕДИЗЕМНОМОРСКА ДИЕТА
Гръцкият модел е ясен като слънцето през август. „Обик-

новените“ опаковки например се събират в общи контей-

нери, а не както е у нас в такива с различни цветове. 

Самата фирма, която притежава лиценз, извършва сепа-

рирането, т.е. разделя например хартията от пластма-

сата. Ефективно работи и законовата система – благо-

дарение на нея се изисква фирмите да отговарят за ця-

лата страна, а не само за определен регион. Така поста-

вянето на контейнери – включително и на тези за бате-

рии, е равномерно навсякъде, има ги и на най-малкия гръц-

ки остров... Когато обаче отидем на море, виждаме слън-

цето и чистотата. А специално зад нея стои система, 

която носи дивиденти и в туризма, и в удоволствието да 

си просто грък.

Бела, брой 3 (145), 201088



Батериите в южната ни съседка се събират от 2004 г. 
насам. Преди това малко или много ситуацията там е 
била като нашата сега, затова и с всеки въпрос се оп-
итвам да доближа Димитрис именно до тяхната дейст-
вителност. Още повече че сам казва, че между гърка и 
българина няма големи различия. Разлики няма и в законо-
вата база, твърди специалистът – по отношение на при-
лагането є обаче всяка страна си носи своята отговор-
ност. Да събираш батерии, можеш 

СЛЕД КАТО ПОЛУЧИШ ЛИЦЕНЗ 
за такава дейност. Списъкът, който получавам след раз-
говора в министерството, не е толкова къс – у нас това 
са четири фирми, които, изглежда, тепърва организират 
дейността си. Най-успешната от тях вече е постави-
ла близо 1000 кошчета на обществени места в София, а 
събира небезопасните отпадъци и на определени места в 
страната. Кошчета има например в много магазини за мо-
билни телефони – консултантът там трябва не само да 
ти препоръча нова скъпа играчка, която да си купиш на 
разсрочено плащане, но и да изхвърлиш на подходящо мяс-
то вече ненужната батерия от неработещия телефон.

ГЪРЦИТЕ ДЕЙСТВАТ ОЛИМПИЙСКИ

в това отношение по думите на Димитрис. Преломният 
момент в неговата родина била олимпиадата в Атина. 
Точно тогава фирмата, която има лиценз за извършване 
на тази дейност, започнала рекламна кампания. По теле-
визията и във вестниците обаче показвали не скучния об-
раз на някоя изтъркана от употреба батерия, ами един 
от гръцките олимпийски шампиони. Много е важно още 
на следващия ден хората да видят контейнерите, доба-
вя експертът. Вместо олимпийски шампион пък препоръч-
ва в тази екологична роля у нас да се вживее вездесъщи-
ят Бербатов. „Най-важни обаче са училищата – допълва 
експертът и добавя факт от статистиките. – Гърция 
е на второ място след Германия в Европа по рециклира-
не на батерии.“

БЪЛГАРИЯ ЗАСЕГА НЯМА МЯСТО В ТАЗИ КЛАСАЦИЯ

Най-малкото защото у нас тази дейност сега прохожда. 
Особеното в нея е, че тя е напълно доброволна, в нея за 
обикновения потребител на батерии, каквито сме аз и 
ти, няма никакъв стимул, освен онзи, дългосрочния, кой-
то говори за слънчеви незамърсени полета и усмихващи 
се наесен ябълки. Това обаче е твърде отнесена материя 
за повечето хора, та да ги стимулира да полагат такъв 
тип усилия, какъвто е разделянато на отпадъците, отна-
сянето им до специализираното място, съпроводено с мо-
тивираност да живееш екологично и подредено. До голяма 
степен този кредит на доверие към нас самите зависи 
и от фирмите, натоварени да извършват тази дейност 
– тяхно е донякъде задължението „да ни спечелят“. Ди-
митрис Цоцос изказва лично мнение, че и за България ще 
е подходящ моделът, който се прилага в Гърция – това 
означава, че батериите се изнасят в чужбина, където се 
извършва същинското им рециклиране. За страна като на-
шата, казва той, не е изгодно да строи мощности, ко-
ито сами по себе си са скъпи, скъпо е и обучението на 
специалисти в тази област след това. Действително, на-
мерението на една от лицензираните у нас организации 
е да изнася събраното в Белгия и Франция, но всъщност 
пътят до завода е дълъг, много дълъг – първо трябва да 
се създаде самата култура на събирането.

Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор на списание „Усури“
Снимки Авторът

ДИМИТРИС ЦОЦОС 
Е ЕКОЛОГ ПО ПРОФЕСИЯ
с магистърска степен по технологии за управление на 

околната среда, като към нея постепенно прибавя мно-

го опит, защото от 1978 г. работи в гръцкото минис-

терство по околна среда – сега към околната среда са 

добавени и енергията и промените в климата. Прекарва 

четири 4 години и в Европейската агенция по околната 

среда, в отдела за управление на отпадъци. Ангажимен-

тът му към нашето Министерство на околната среда и 

водите изтича на 1 август т. г. с края на проекта „От-

падъци от електрическо и електронно оборудване, бате-

рии и акумулатори“.

По света отдавна събират батерии разделно

Димитрис Цоцос (постоянен съветник по проекта) 
и Милена Атанасова (асистент на постоянния съветник)
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Almost Alice
Не един, а цели два албу-

ма са събрали музиката 

от дългоочаквания филм 

на Тим Бъртън „Алиса в 

страната на чудесата“. В 

него участват Ан Хатау-

ей, Хелена Бонъм Картър 

и Джони Деп като Лудия 

шапкар. В компилацията 

Almost Alice се изявяват 

изпълнители, посвети-

ли свои авторски песни на 

някои от най-харизматич-

ните литературни персо-

нажи. Сред тях са The All-

American Rejects, Shinedown, 3OH!3, Franz Ferdinand и All Time Low. Финал-

ната песен Alice (Underground) отбелязва завръщането на Аврил Лавин. 

Very Good Advice в изпълнение на Робърт Смит пък е единствената пе-

сен от анимационния филм на Дисни от 1951 г. Паралелно с тази компи-

лация излиза и саундтракът на филма, дело на Дани Елфман.

HIM – 
Screamworks
Кралете на черната ро-

мантика се завръщат! 

След кратка творче-

ска почивка HIM са реши-

ли да ни припомнят звука 

на 80-те. Това е любима-

та музика на фронтмена 

Виле Вало заради много-

то мелодичност и запом-

нящи се припеви. Енер-

гията и силата, стоя-

щи зад творчеството на 

финландската група, се 

дължат до голяма степен на Вало, който винаги се е откроявал като 

брилянтен виртуоз. Самият той заявява, че идеята е била новият ал-

бум да е със звучене, наподобяващо класическите албуми на „Депеш 

мод“ – Violator и Songs Of Faith And Devotion. Песните са меланхолични и 

същевременно подтикващи те да танцуваш. HIM вече поеха на турне в 

Австралия, за да промотират албума.

„Горящата 
равнина“
Любов, изневяра и изкупление 

се преплитат в живота на ня-

колко души, разделени от об-

стоятелствата и времето, в 

тази романтична мистерия. 

Силвия (Чарлийз Терон) е кра-

сива управителка на ресто-

рант, опитваща се да прикрие 

бушуващата в нея буря. Кога-

то един непознат й припомня 

нещо, от което се опитва да 

избяга, тя предприема едно не-

предвидимо емоционално пъ-

туване обратно към повратен 

момент в живота си. Скоро 

Силвия открива, че действия-

та є променят съдбите на раз-

лични хора, изправени пред съдбовен избор, и преначертават тънката 

граница между живота и смъртта. Една разтърсваща драма от сцена-

риста на „Вавилон“ и „21 грама“ Гилермо Ариага.

„Мис Март“
Какво може да очаквате от 

филм, в който всичко се вър-

ти около списание „Плейбой“? 

Естествено, доста разголе-

ни красавици и пиперливи шеги 

в стил „Американски пай“. Еу-

жени е влюбен в красавицата 

Сидни. Двамата обаче са рев-

ностни християни и се при-

държат към сексуално въздър-

жание. Когато влюбените са 

вече готови да опитат нещо 

повече, планът им е осуетен 

от вманиачения на тема секс 

приятел на Еужени Тъкър. След 

здраво напиване Еужени изпада 

в кома и се събужда след чети-

ри години с новината, че няко-

гашната му невинна възлюбена сега е станала прочут модел на „Плей-

бой“. Сега двамата с Тъкър поемат на шеметно пътуване, за да си вър-

нат момичето.

„(500) мига 
от любовта“
Една от най-запленяващите ро-

мантични истории за последни-

те години проследява опитите 

на двама души да намерят път 

един към друг. Тя не вярва, че ис-

тинската любов съществува, а 

той се влюбва до безумие в нея. 

Том (Джоузеф Гордън Левит) е 

художник на поздравителни кар-

тички и безнадежден романтик. 

След 500 дни на любов и разби-

рателство с приятелката му 

Съмър (Зоуи Дешанел) той е из-

оставен без предупреждение и 

никакви обяснения. Тотална съ-

сипан и деградирал, Том започ-

ва да се лута из онези 500 дни назад и напред, за да открие къде точно 

нещата са поели в погрешна посока. Възможно ли е той все пак да спе-

чели отново Съмър и ще успее ли да открие своята истинска страст 

за живот?

„Мистериозният 
дом“
Едно семейство се сблъсква с 

тъмните сили на свръхестест-

веното в този трилър по смра-

зяваща истинска история. Мат 

Кембъл е болен от рак и за да 

е по-близо до болницата, роди-

телите му решават да се пре-

местят в Кънектикът. Съпру-

гата Сара открива стара вик-

торианска къща, която изглеж-

да перфектен избор. Оказва се, 

че къщата има своята мрачна 

история. Тя не само е била по-

гребален дом, където са става-

ли невъобразими неща, но и Джо-

на, синът на собственика, крие 

страшни тайни. Мат започва да сънува ужасяващи кошмари и с тях е 

поставено началото на неописуемия ужас. Общуващият с мъртвите 

Джона се завръща, за да освободи злото срещу невинното, нищо непо-

дозиращо семейство Кембъл.

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР

Бела, брой 3 (145), 201090



З
А

 Ч
Е

Т
Е

Н
Е

„И сенките ни 
тихо ще се 
слеят“
Любовта на Пенчо Славейков и 

Мара Белчева оживява в сти-

хове, писма и спомени, събра-

ни в тази книга. Някои от тях 

се публикуват за пръв път след 

повече от осем десетилетия. 

Двамата намират поетическо 

вдъхновение един в друг и ин-

тимната им връзка прелива в 

творчеството им. Тази книга 

ще преобърне представата за 

Пенчо Славейков като скучен 

класик, изучаван в училище, и 

ще възкреси прекрасната пое-

зия на Мара Белчева, незаслужено останала в сянка толкова дълго вре-

ме. В красивото издание с твърда подвързия и цветни илюстрации на 

художничката Ралица Денчева са включени архивни снимки на двама-

та и оригинални графики от първото издание на „На Острова на бла-

жените“.

„Дамски гамбит“
Като придворен инженер на Лу-

довико Сфорца, херцога на Ми-

лано, гениалният Леонардо да 

Винчи прилага изключител-

ния си ум в редица начинания 

– от рисуването до изобрете-

ния на военни машини. С помо-

щта на своя изпълнен с твърда 

решимост чирак Дино той е на 

път и да разследва убийство. 

Сфорца поръчва жива игра на 

шах, в която ролите изпълня-

ват собствените му придвор-

ни. Една от „фигурите“ – посла-

никът на херцога във Франция 

– е убита.

Заподозрени са дори най-близ-

ките съветници на херцога и 

Да Винчи се заема да разкрие убиеца, докато опасността дебне наоко-

ло. Но най-изненадващата от всички тайни може би е истинската са-

моличност на неговия най-талантлив, най-доверен чирак...

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ

„Колкото 
до Шотландеца“
След „За дипломатите и хора-

та“ и „Домашен апокалипсис“ Ро-

сица Ташева демонстрира, че не 

е загубила елегантното си чув-

ство за хумор и в третия си ро-

ман. Главен герой в него е Шот-

ландеца – художник от онези, ко-

ито отдавна не рисуват. Освен 

че е забравил как се държи чет-

ка, Шотландеца прави още ня-

колко неща в живота си: жени се, 

търси си работа, сънува думи, 

посещава любимите си кръчми 

и се опитва да продаде карти-

на. Заедно с него по страниците 

на книгата шестват журналис-

тът филолог и българофоб Бени и 

магистър-фармацевтката Соня, Стефан Социалния със Запорожеца и 

доктор Пешева със стиснатия си съпруг и кой от кой по-ексцентрични 

персонажи и животни.

„Любовта 
на Божур“ 
Основан на реални исторически 

събития, този роман е необикно-

вен разказ за източните схваща-

ния за човешкото битие и любо-

вта. Сгодена за мъж, когото не 

познава, Божур намира израз на 

желанията и копнежите си в ли-

ричните стихове на китайската 

опера „Павилионът на божурите“. 

Подобно на главната героиня, тя 

е дъщеря на заможно семейство 

и води уединен начин на живот, 

подчинен на строги правила на 

поведение. Докато гледа поста-

новката на любимата си опера, 

момичето вижда сред публиката 

мъж, в когото се влюбва от пръв 

поглед. Така започва незабравимо-

то пътуване на Божур в света на любовта и душевните терзания, кое-

то ще я преобрази от крехка девойка в силна и мъдра жена.

„Пърси Джаксън и 
боговете на Олимп: 
Похитителят 
на мълнии“
Новата фентъзи поредица, по която 

подлудяха всички деца, се опитва да 

измести от сърцата им Хари По-

тър. И в нея главен герой е един на-

глед обикновен ученик с необикно-

вена дарба. Пърси Джаксън страда 

от дислексия и синдром на дефицит 

на вниманието. Защо обаче той 

е преследван от чудовища и може 

да... изпари учителката си по мате-

матика? Ами Пърси просто е син на 

Посейдон, древногръцкия бог на мо-

ретата. Когато мълнията на Зевс 

е открадната и младежът е набе-

ден за това, той се впуска в опасна 

мисия, за да я открие и спаси света 

от гнева на боговете. Премеждията на Пърси и сблъсъка му с митоло-

гични чудовища вече са и на голям екран у нас.

„Извънбрачни 
занимания за 
напреднали“
Женското въображение е неизчер-

паемо! Доказват ни го четирите 

главни героини в този роман, който 

ще достави невероятно удоволст-

вие на всички почитателки на сери-

ала „Отчаяни съпруги“. Неудовлет-

ворени от скучния си живот, чети-

ри неработещи съпруги от приви-

легированото общество в Лос Ан-

джелис сключват таен пакт. Спо-

ред него всяка от тях трябва да 

се впусне за една година в... извън-

брачна връзка. Забранено е един-

ствено преспиването с някого от 

съпрузите на останалите три и 

приятелките се споразумяват да споделят подробностите единстве-

но помежду си. И така смело или не чак толкова, те потеглят по опас-

ните пътеки на романтиката, които са съпътствани от интриги и 

сърдечни недоразумения.
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14-ото му издание е от 5 до 14 март в София с допълнителна 

програма в Бургас, Пловдив и още в 10 други града. Големият 

подарък за киноманите е рубриката „Голямата петорка“. Нея 

ще бъдат представени филмите, спечелили големите награди 

на най-престижните кинофестивали през 2009 – Кан, Венеция, 

Берлин, Торонто и Сънданс. Сред тях са носителят на „Злат-

на палма“ и фаворит за „Оскар“ „Бялата лента“ на Михаел Ха-

неке, „Храна за душата“ на Фатих Акин и „С куршум в главата“ 

на Жан-Пиер Жьоне. 

„Киното днес – големите майстори“ пък включва включва по-

следните филми на големи режисьори като Тео Ангелопулос 

(„Прахът на времето“), Педро Алмодовар („Прекършени пре-

гръдки“), Сам Мендес („Тръгнахме си“), Франсоа Озон („Убежи-

ще“), Горан Паскалевич („Меден месец“) и Карен Шахназаров 

(„Палата №6“), който ще бъде сред гостите на феста. Специ-

ален гост ще бъде и известният руски режисьор Сергей Соло-

вьов. Той ще получи Наградата на София за своя принос в ки-

ноизкуството, ще бъде представена и ретроспектива с него-

ви филми, сред тях и най-новата му лента „Анна Каренина“.

За първи път фестивалът ще фокусира върху българското 

кино. Двете  програми „Ново българско кино“ и „Българското 

игрално кино на десетилетието“ ще излъчат най-добрите и 

най-новите български филми, а „Източни пиеси“ ще се бори за 

голямата награда в международния конкурс. За осми път ще 

бъде присъдена и наградата JAMESON за най-добър български 

късометражен филм. 

Когато баща ти е известен оператор, а майка ти – актриса, 

няма как да стоиш далеч от светлината на прожекторите. 

Зоуи Дешанел е един от младите таланти на Холивуд, прочула 

се като партньорка на Марк Уолбърг в „Явлението“ и на Джим 

Кери в „Навитакът“. Освен актриса Зоуи, която е кръстена на 

героиня на Селинджър, свири на пиано и хавайска китара и пее 

много добре. Дори има идея тя да играе Дженис Джоплин в био-

графичен филм за голямата певица. Дешанел има издаден и ал-

бум като половинката на дуета She and Him. Често є се случ-

ва и да пее на екрана. Така е и във филма „(500) мига от любо-

вта“, където героинята є разбива сърцето на влюбено в нея 

момче. Дали да пее във филмите си вече, не е част от догово-

рите є? „Честно казано, опитвам се да го избегна. Няма нуж-

да всеки път да ме карат да пея на екрана, освен ако не става 

дума за мюзикъл. Но в „(500) мига от любовта“ пеенето просто 

беше караоке“. Във филма героинята є Съмър не е от момиче-

тата, които чакат своя рицар. Дали този нов образ е по-точен 

в наши дни? „За нашето поколение тези роли, в които мъжете и 

жените са влизали в миналото, вече не могат да се прилагат. 

Има много мъже с разбити сърца, както и много жени, отнася-

щи се към това цинично. Няма никаква практичност в любовта, 

защото и тя, и бракът могат да не продължат вечно. Въпросът 

е какво кара хората да са заедно. В миналото си се женил, за да 

създадеш семейство. Такива са били правилата и обществото 

ги е налагало. Това вече не е така. Посланието на този филм за 

любовта е, че ако нещо не е трайно, то не е без стойност.“ 

Дешанел признава, че доскоро не е вярвала в брака, но след 

срещата си с музиканта Бен Гибард вече е готова да се омъ-

жи. „Когато срещнах Бен, бракът придоби смисъл за мен. На 

всекиго му се случва да се влюби, но не можеш да обясниш 

защо обичаш или не обичаш някого“.

РОМАНТИЧКАТА ЗОУИ ДЕШАНЕЛ

ИЗНЕНАДИТЕ НА „СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ“
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Пенелопе Крус в „Прекършени прегръдки“
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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

ТИХИЯТ ВЕЧЕРЕН ЧАС
Отдавна мечтаете за собствено легло с бал-
дахин? На стр. 94–95 ще откриете нашите съ-
вети как да си го направите със собствените 
ръце. Не се изисква кой знае каква сръчност.

ИЗКУСТВОТО ДА 
ПОДДЪРЖАШ КАМИНА
Съвременните камини са 
перфектно решение за отопле-
нието на дома, еднофамилната 
къща, вилата, офиса. На стр. 
98–99 ви предлагаме няколко 
полезни съвета за правилни гри-
жи и експлоатация на камината 
през целия отоплителен сезон, 
който включва и месец март.

ОРИЗОВО МЕНЮ
Сортовете ориз са толкова много, колкото 
и вкусните ястия, които могат да се при-
готвят от него. При това разнообразието се 
простира в широкия диапазон от салатата до 
десерта. Доказват го рецептите, които сме 
публикували за всеки вкус на стр. 100–101. 

ЕРОТИЧНИ ФРЕНСКИ 
ДЕСЕРТИ ОТ СТЕФАНИ 
КОНГОСТ
Десертите, които прези-
дентът на Международния 
женски клуб в София Стефани 
Конгост приготви на своеоб-
разното „кулинарно демо“, се 
оказаха много лесни за праве-
не. „Кой е казал, че френските 
десерти се приготвят труд-
но? Те само изглеждат много 
трудни, защото са много 
красиви на вид“ – успокои ни 
французойката. Ако искате 
да се убедите в това, вижте 
рецептите на стр. 102–105.

ТРЯБВА НИ СЪДОМИЯЛНА!
Въпроси и отговори, които ще улеснят избора ви на 
такъв уред, ще прочетете на стр. 96. И не се съмня-
вайте повече – съдомиялната е необходима за всяко 
домакинство. И незаменима.
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с р ъ ч н о

ТИХИЯТ 
ВЕЧЕРЕН ЧАС
ОТДАВНА МЕЧТАЕТЕ ЗА 
СОБСТВЕНО ЛЕГЛО С БАЛДАХИН? 
ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА СИ ГО 
НАПРАВИТЕ СЪС СОБСТВЕНИ РЪЦЕ.

НЕОБХОДИМИ СА ВИ: 

 бормашина  7 конзоли за 

корнизи за прозорци  допъл-

нителни аксесоари за закре-

пване  4 дълги пердета или 

тежки завеси  4 набора хал-

ки с щипки за закачване на 

пердетата (по 7 халки във 

всеки набор)  6 накрайни-

ка  1 дълъг и 2 къси корниза 

(един дълъг корниз може да се 

среже на две)
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3. Окачете пердета-
та на щипките. 

Препоръчваме ви да из-
берете едноцветна дву-
лицева тъкан. Избере-
те лека материя, за 
да не натежи на кон-
струкцията.

1. Монтирайте над горната 
страна (откъм главата) на лег-

лото 3 от конзолите на равни раз-
стояния една от друга. Конзолите 
трябва да са на 2–3 см отстояние 
от стената. Централната е точ-
но над средата на леглото, а стра-
ничните трябва да излизат на 10 
см извън спалнята. Убедете се, че 
сте закрепили конзолите надеждно, 
конструкцията трябва да бъде без-
опасна.

2. Прокарайте дългия корниз през 
първата конзола, като разполо-

жите по дължината му 7 халки с 
щипки. След това прокарайте корни-
за през централната конзола и нани-
жете още 7 халки с щипки на нея. 
Фиксирайте корниза и през третата 
конзола и закрепете накрайника.

4. Закрепете страничните корнизи – те се разполагат под ъгъл от 90 
градуса спрямо централния. Между накрайниците на централния и 

страничните корнизи трябва да има разстояние от 4 см. След това на-
нижете халките с щипките, закрепете накрайниците и закачете пердето. 
Балдахинът ви е готов!
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С КАКВО ТОЧНО Е НЕЗАМЕНИМА СЪДОМИЯЛНАТА МАШИНА? 

Ако мислите, че да миете чиниите на ръка, е по-лес-
но, много се лъжете. Макар средният цикъл на измиване 
на посудата в миялната машина да е с времетраене око-
ло час и половина, вие спокойно можете да пуснете уре-
да да работи през нощта, като сте го заредили с всич-
ки изцапани през деня съдове, които на сутринта да из-
вадите чисти и сухи. 
Ако имате миялна машина, няма да ви се налага повече 

да лъскате тенджери и тигани с телена четка и да тър-
кате до припадък чашите с кърпа, докато заблестят. 
Ако все пак се съмнявате в качеството на измиване-

то със съдомиялна, пробвайте да измиете съдовете на 
ръка при температура 60 °С – но не за няколко мину-
ти, а поне час стойте на мивката, за да може напълно 
да отмиете препарата и да унищожите всички бактерии. 
Само тогава вие ще получите резултата, който дава ми-
ялната машина!

КЪДЕ ДА Я ПОСТАВИТЕ?

Място за миялната машина може да се намери и в кух-
ня, дълга само пет метра, стига да сте планирали пра-
вилно подредбата на другите мебели и уреди в нея. На 
пазара се предлагат и настолни съдомиялни с размери 45 
х 60 см, височина 45 см и дълбочина до 50 см, които 
побират до 5 комплекта съдове. Ширината на големите 
машини е 45 см (те побират 8–9 комплекта) или 60 см 
(за 12–14 комплекта), височината – 85 см, а дълбочина-
та – до 60 см. 

КАК ДА Я ИНСТАЛИРАТЕ?

Цялата работа по инсталирането на уреда ще свър-
шат специалистите от сервизния център. Имайте пред-

вид обаче, че почти всички съдомиялни машини можете 
да свържете към тръбата за топлата вода (до 60 °С), 
за да икономисате електроенергия. За да работи по-ефек-
тивно обаче, ще трябва да свържете уреда към тръба-
та със студена вода. 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ПРЕПАРАТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ В МИ-
ЯЛНИТЕ МАШИНИ?

За да разчитате, че съдомиялната ви ще работи без-
проблемно, трябва да използвате три основни консума-
тива:  специална регенерираща сол (тя омекотява во-
дата и едно зареждане стига за месец-два  миещ пре-
парат (предлага се във вид на гранули, хапчета или гел) 
 изплакващо средство, по-популярно като гланц (гаран-

тира качественото сушене и блясъка на посудата). В ма-
шините, които нямат функции „3 в 1“, е по-добре да не 
използвате комбинирани миещи средства, тоест такива, 
съдържащи трите компонента в едно. Ако забележите, 
че съдовете ви са надраскани, сменете миещото средство 
– купете такова, което съдържа по-малко абразивни час-
тици. Можете да пускате миялната без сол и гланц, но 
не се препоръчва да го правите продължително време. За 
създаване на приятен аромат в самата съдомиялна маши-
на се предлагат специални ароматизатори. Но ако в ма-
шината ви се появи упорита миризма, трябва да използ-
вате специален препарат за отстраняване на напластени-
те мазнини. Средствата за почистване на котлен камък 
използвайте веднъж на половин година. 

КАКВО НЕ БИВА ДА МИЕТЕ В МИЯЛНАТА МАШИНА?

 Дървени, медни и алуминиеви съдове.  Рисувани съдове 
(възможно е боята да падне от препаратите).  Пласт-
масови съдове (особено от най-евтините, чийто етикет 
не съдържа инструкция, че могат да бъдат пускани в ми-
ялна машина). 

КОИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА РАЗЛИЧНИТЕ МОДЕЛИ? 

Ниското ниво на шум; автоматичното устройство за 
регулиране твърдостта на водата; светлинна индикация 
за отсъствието на сол или гланц; устройство, осигурява-
що по-удобното подреждане на съдовете в машината; на-
правления за подаване на вода (не повече от пет); прото-
чен нагревател; наличие на топлообменник, предотвратя-
ващ евентуален „температурен шок“ (т. е. върху съдове-
те да не се излива студена вода веднага след горещата, 
за да се удължи животът на самите съдове).

e к с п е р т и з а

ТРЯБВА НИ 
СЪДОМИЯЛНА!

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, КОИТО ЩЕ ВИ 

ПОМОГНАТ ПРИ ИЗБОРА НА ТАКЪВ УРЕД
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e к о л о г и я  н а  п р а к т и к а

 Aqualtis е уред от най-

висок енергиен клас А+, 

което означава максимал-

на ефективност на пра-

нето при минимално по-

требление на електрое-

нергия. 

 В съответствие с но-

вите нормативи за пе-

стене на енергия, перал-

ните Aqualtis са снабдени 

със система за автома-

тично изключване Stand 

by, която се задейства 

след няколко минути по-

кой на дисплея.  

 Високият клас перални 

Aqualtis са снабдени със 

сензор за тегло, който ви 

дава информация за те-

глото на зареденото пра-

не и ви препоръчва необ-

ходимото количество пре-

парат в зависимост от 

избраната програма.

ЕКОфакти

В
забързаното ежедневие жените рядко имат 

възможност да се поглезят със спа процеду-

ри, но какво ще кажете да осигурите това 

приятно преживяване на... вашите дрехи. Инде-

зит Кампъни предлага на пазара обновената линия 

Aqualtis на Hotpoint-Ariston с революционната Care 

Technology, която осигурява безпрецедентна грижа 

за вашето пране. 

Какво ще кажете за една „Парна баня“ за... ваши-

те дрехи. Високият клас перални Aqualtis предлагат 

нова програма за

ОСВЕЖАВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
НА ДРЕХИТЕ С ПАРА 

само за 10 мин. Особено ефективна е за премахване 

на неприятни миризми от цигарен дим и кухня. Ос-

вен това към освежените дрехи можете да добави-

те доза от любимия ви парфюм, посредством ино-

вативните сфери Bubble – за него и за нея. 

„Антистрес терапията“ се грижи за тъкани-

те в зависимост от вида и теглото, като оптими-

зира количеството вода и механичното действие 

на барабана. 

„Терапия с тишина“ осигурява технологията 

Super Silent – ново поколение мотор, който работи 

изключително тихо. При новите сушилни сензорна-

та система предлага 5 нива на сушене, а „Терапия-
та с кислород“ преоткрива свежестта на чистия 

въздух, отстранявайки неприятните миризми. „Де-
ликатен масаж“ или Woolmark Platinum Care е про-

грама, специално създадена за вълнени изделия, кои-

то остават все така меки и нежни след всяко пра-

не и сушене. 

„Дълготраен лосион“ при най-високия модел от 

гамата, е нова революционна система за авто-
матично дозиране на течен препарат (контей-

нер с вместимост 5.5 литра) и омекотител (3.5 ли-

тра), която осигурява 60 изпирания при пълна авто-

номност и гарантира перфектната доза препарат и 

омекотител за съответното количество пране.

Гъвкавият капацитет ви осигурява комфорта да из-

перете, както малки, така и по-големи количества 

пране до 9 кг.

Спестявате 
до 30% вода и 

електроенергия 
благодарение на 

система от датчици 

за налягането, 

която разпознава 

количеството и вида 

на тъканите, като 

оптимизира нивото на 

използваната вода и 

регулира механичното 

действие на барабана. 

ЕКО 
НОВИНА

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ТОЗИ НЕВЕРОЯТЕН ШАНС ДА СПЕЧЕЛИТЕ ПЕРАЛНЯ AQUALTIS!

Пералня AQUALTIS

ДО КАКЪВ ПРОЦЕНТ 

ВОДА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 

МОЖЕТЕ ДА СПЕСТИТЕ 

С НОВАТА ПЕРАЛНЯ 

AQUALTIS?

„Здравейте приятели,
Стартираме тази рубрика, за да ви приобщим към нашата мисия да мислим екологично и същевременно да 

споделим с вас нашия опит как да приложите полезните функции на екологичните уреди на практика.“

Екипът на Индезит Кампъни България 

ЕКО и СПА преживяване 
за вашите дрехи

   О Т Г О В О Р А  =    П Е Р А Л Н Я33 11
ВЪПРОС № 1През всеки от месеците март, април и май в списание 

„Бела“ и в уебсайта ни (на адрес www.bela.bg) в рубри-

ката „ЕКО“ ще бъдат публикувани 3 въпроса (по 1 все-

ки месец) с по три възможни отговора. Ако отговори-

те вярно и на трите, получавате шанс да спечелите 

екопералня Aqualtis от Hotpoint-Ariston.

Изпращайте вашите отговори до 31. 05. 2010 г. на 

имейл адрес: bela@bela.bg. Не забравяйте да напишете 

двете си имена, адрес и телефон за връзка.

Имената на отговорилите правилно ще бъдат публи-

кувани в сайта на сп. „Бела“. От тях на 1 юни 2010 г. 

чрез жребий ще бъде избран и обявен късметлията, 

който ще спечели екопералнята Aqualtis. 

А сега, побързайте да отговорите на въпрос № 1 

(можете да отговаряте и в сайта на списанието):

А. 10% вода и 10% електроенергия.

Б. 30% вода и 30% електроенергия.

В. Не се спестява. 
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до м а к и н я

О
сновното почистване на камината е трудоемък 
процес. И доста неприятен, защото е свързан 
с голямо количество прах и мръсотия. Трябват 
ви специална прахосмукачка, химикали и пр. 

ОСНОВНОТО ПОЧИСТВАНЕ 
на камината е достатъчно да се прави веднъж годишно. 
Но за него е най-добре да се доверите на професионали-
сти. Те със сигурност ще свършат тази трудна и спе-
цифична работа по-добре от вас. Много фирми предла-
гат такава услуга. 
На вас обаче се пада отговорната задача редовно да по-

чиствате камината след всяко загасване на огъня. Перио-
дично проверявайте комина дали не са се напластили саж-
ди по стените му. Саждите намалява тягата. . Всичко 
това води до повишена опасност от пожар. Понякога са-
ждите могат напълно да запушат комина, особено на мес-
тата, където прави чупка. А ако камината дълго време 
не е чистена, димът ще започне да се връща в стаята.

ТОВА, КОЕТО ВИЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ, Е: 
 Редовно да почиствате огнището от изгорялата 

пепел. Това е препоръчително да се прави след всяко из-
ползване на камината. 

 Да забърсвате стъклената врата на камината. 

ИЗКУСТВОТО ИЗКУСТВОТО 
ДА ПОДДЪРЖАШ

каминакамина

СЪВРЕМЕННИТЕ КАМИНИ СА 
ПЕРФЕКТНО РЕШЕНИЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕТО 
НА ДОМА, ЕДНОФАМИЛНАТА КЪЩА, 
ВИЛАТА, ОФИСА. ПРЕДЛАГАМЕ ВИ 
НЯКОЛКО ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПРАВИЛНИ 
ГРИЖИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАМИНАТА 
ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН.
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 Да отстранявате петната от сажди и дим по об-
лицовъчните камъни около огнището. 

ОГНИЩЕТО

също е добре да бъде почиствано след всяко използване 
на камината, макар че е допустимо това да се прави и 
след 3–4 запалвания. Преди да се захванете с почистване 
на огнището, се уверете, че пепелта е напълно изстина-
ла. Впрочем пепелта можете да съберете в чекмеджето 
за пепел и да я изхвърлите по-късно, когато чекмедже-
то се напълни. Бъдете сигурни, че там влага не проник-
ва. Ако старата пепел се намокри, тя може да мирише 
много неприятно. 

 Ако имате прахосмукачка със специална функция за 
почистване на камина, няма да ви е много трудно да 
свършите тази работа. Но ако не искате да използвате 
прахосмукачка, направете следното: изсипете върху пе-
пелта влажна утайка от кафе или чай. Това ще ви из-
бави от облака прах по време на почистване.  За чис-
тене на камината използвайте метална кофа и специ-
ална лопатка за изгребване на пепелта.  Ако в огни-
щето остане малко пепел, не е проблем. Но не съхраня-
вайте пепелта вкъщи. За целта ще ви трябва специа-
лен метален контейнер с капак, който да стои на дво-
ра или на улицата. 

СТЪКЛЕНАТА ВРАТА

За да почистите стъклото от сажди и нагар, смесете 
оцет и топла вода в съотношение 1:1. Прелейте теч-
ността в шише с пулверизатор. Напръскайте хартиена 
салфетка с нея и след това я натопете в пепелта. Така 
ще се образува мек абразив, с който да натриете стък-
лото. След като отстраните саждите, напръскайте по-
върхността на стъклата още веднъж с оцетния разтвор 
и попийте с мека кърпа. Ако има останали сажди на 
труднодостъпните места по краищата, а на вас наисти-
на ви се иска вратата да блести от чистота, използвай-
те по-груб абразив или леко остържете с тел, като вни-
мавате да не одраскате стъклото. 

ОБЛИЦОВКАТА НА КАМИНАТА

Ако са се появили петна по облицовката на вашата ка-
мина, напръскайте повърхността на камъка с вода, така 
че да може след това почистващата течност да не по-
пива много бързо. Смесете четвърт чаша универсално по-
чистващо средство с 3–4 л вода и натъркайте камъни-
те с четка, напоена в този разтвор. След това оберете 
влагата с чиста гъба или мека кърпа. 
Мраморните плочи можете да натриете с половинка 

разрязан лимон, увит в памучна кърпа, или с гъба, напо-
ена в препарат за миене на чинии. За завършване на по-
чистването изплакнете мрамора с топла вода и подсуше-
те със суха кърпа. 

За ваше удобство
За почистване на камината се снабдете с: 

 маска, която да ви предпазва от прахта 

 метална кофа с капак за съхраняване на пепелта 

 препарат за почистване на сажди и пепел 

 ръжен

 лопатка и четка за почистване на пещта от пепел и не-

изгорели остатъци

 огнеупорни ръкавици

 мех за разпалване на огън

 кош за дърва или кофа за въглища

С КАКВО ДА СЕ ОТОПЛЯВАТЕ

Дървата е най-добре да са със среден размер. Те тряб-
ва да бъдат сухи, но не и пресушени, тъй като ще изга-
рят много бързо. В идеалния случай дървесината за огрев 
трябва да има остатъчна влажност под 20%. Остатъчна 
влажност от 30% намалява калоричността на дървесина-
та с около 9%. Съхранявайте дървата под навес в дво-
ра, а ако са на открито, ги покривайте с найлон, така 
че нито да се мокрят, нито да пресъхват. 
Най-подходяща за огрев е твърдата дървесина (бук, дъб, 

ясен, бреза).
БУКЪТ е най-предпочитаното дърво за камини, защото 
има висока калоричност, лесно се обслужва и съхранява. 
Може да се съхранява до две години. 
ДЪБЪТ също е много подходяща за огрев дървесина. Тъй 
като съдържа танин, той трябва да съхне по-дълго. За 
да изгори танинът, е необходима по-висока температура, 
което се постига само с добре изсушен материал. Дъбът 
се нуждае от повече кислород при горене в сравнение с 
бука например. Продължителност на съхнене е две и по-
ловина – три години.
ЯСЕНЪТ, подобно на дъбовата и буковата дървеси-
на, има много висока калоричност. Цепи се сравнително 
трудно и затова не е много предпочитан за огрев. Може 
да се съхранява в продължение на 2 години.
БРЕЗАТА не е толкова калорична, колкото бука напри-
мер, но често се използва за открити камини, тъй като 
при горене почти не образува искри, гори с приятен син-
кав пламък и мирише хубаво. 
БОРЪТ И ЕЛАТА се използват предимно за разпалване, 
тъй като тяхната дървесина много бързо изгаря. Освен 
това при горене хвърлят искри, цапат стените на коми-
на, като отлагат сажди. 
Оптималният вариант е използването на няколко вида 

дървесина, тъй като всяко дърво при изгаряне има свои-
те достойнства и недостатъци. 
След приключване на работа, преди да затворите коми-

на на камината, трябва да се убедите, че дървата са на-
пълно изгорели. За гасене на въглените в никакъв случай не 
използвайте вода – камината трябва да угасне сама.
Никога не горете в камината боядисано или обработено 

с лак дърво, пластмаса, фолио, тъй като те при горене 
отделят вредни токсични вещества. 

Как бързо да разпалите камината
Напълнете един стъклен буркан със спирт или водка (но не го дръжте близо до 

огъня). Накиснете вътре шепа коркови тапи. За да запалвате бързо и лесно ка-

мината, поставяйте напоените в спирт тапи заедно с парче вестник под дър-

вата и чак тогава драскайте клечката.

ЦЕНЕН 
СЪВЕТ
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в к у х н я т а

Оризова супа със зеленчуци

Оризово меню
ДА СИ ОБЛИЖЕШ ПРЪСТИТE

Сортовете ориз са толкова много, 

колкото и вкусните ястия, които могат 

да се приготвят от него. При това 

разнообразието се простира в широкия 

диапазон от салатата до десерта.

ЗА 5 ПОРЦИИ:

 100 г ориз  200 г бяло зеле  1 морков  3 картофа 

 2 домата  1 корен магданоз  1 глава кромид лук 

 2 с. л. олио  1,5 л вода  сол и черен пипер  зеле-

ни подправки за супа (копър, магданоз)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Лукът, морковът и коренът магданоз се почистват 

и се измиват на течаща вода. Нарязват се на кубчета 

и се запържват в олиото до златисто. Запържените 

зеленчуци се изсипват в кипяща вода и се оставят да 

къкрят на слаб огън. 

2. Към тях се прибавят и почистените и нарязани на 

кубчета картофи, а също и нарязаното на ситно зеле. 

Когато супата заври, в нея се слагат почистеният и 

измит ориз и нарязаните на кубчета домати. 

3. Супата се овкусява със сол и черен пипер и се вари 

до готовност. Когато се отстрани от огъня, в нея се 

разбъркват и предварително нарязаните на ситно зе-

лени подправки или пък с тях се поръсва всяка порция 

преди сервиране. 
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ЗА 4 ПОРЦИИ:

 1/2 чаша ориз  2 домата  1 малка 

краставица  2 яйца  сол и черен пипер 

на вкус  пресен магданоз  2 ч. л. оцет 

 3 с. л. олио 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Оризът се почиства и измива на течаща 

вода. Вари се в солена вода до готовност. 

2. Доматите и краставицата се измиват 

и се нарязват на кубчета. 

3. Двете яйца се сваряват (да са твърдо 

сварени). След това се нарязват на ситно. 

4. Яйцата, нарязаните зеленчуци и сваре-

ният ориз се изсипват в дълбока купа за 

салата. 

5. Салатата се залива с дресинг, пригот-

вен от 2 ч. л. оцет и 3 с. л олио. Овкусява 

се със сол и черен пипер. Преди сервира-

не се поръсва със ситно нарязан магданоз. 

Вместо с олио и оцет салатата може да 

се подправи с майонеза.

ЗА 6 ПОРЦИИ:
 1/2 ч. л. сол  8 чери доматчета или 1 средно голям домат  120 г блан-

ширан ориз  2 краставици  1 с. л. лимонов сок  черен пипер  1 лимон за 

сервиране  зелени подправки (копър)  200 г краве сирене  300 г пушена 

сьомга (на филийки)  2 с. л. майонеза

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Оризът се сварява, отцежда се и се изсипва в чиния. Оставя се да изсти-

не. 

2. Върху парче прозрачно домакинско фолио се разстилат 2 парчета сьомга, 

така че да се застъпват от едната страна. 

3. Чери доматчетата се измиват и нарязват на четвъртинки (ако е обик-

новен домат, на парчета), а краставицата и сиренето – на кубчета. 

4. Зеленчуците, сиренето и свареният ориз се смесват и се разбъркват 

внимателно. Копърът се измива и нарязва на дребно и също се добавя в ори-

зово-зеленчуковата смес. Подправя се с майонеза и лимонов сок, сол и пипер 

на вкус. Разбърква се внимателно. 

5. Оризово-зеленчуковата смес се разпределя върху разстланата сьомга. С 

помощта на фолиото се завива така, че плънката отвсякъде да е завита с 

риба. Оформените топки се оставят да престоят в хладилник за 40–60 мин. 

6. Преди сервиране фолиото се отделя от рибните топки. Порциите се ук-

расяват с парченце лимон и стръкче пресен магданоз.

ЗА 4 ПОРЦИИ:
 50 г бял дългозърнест ориз  1 с. л. коняк  40 г краве масло  300 мл 

прясно мляко  50 г захар  3 г ванилова захар  6 с. л. течна сметана (с 

20% масленост)  10 г разбита сметана  малко сол  1 черен шоколад

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Оризът се сварява в подсолена вода на бавен огън за 15–20 мин. След 

това се изплаква на течаща вода. 

2. През това време млякото се загрява със захарта на тих огън. Бърка се, 

докато захарта не се разтопи напълно. Добавят се нарязаното на кубче-

та масло, начупеното на парчета блокче шоколад и всичко се бърка, докато 

шоколадът и маслото се разтопят напълно.

3. Котлонът се намалява и оризът се добавя в шоколадовата смес. Съдът 

се похлупва и всичко се вари на много слаб огън, като се разбърква от вре-

ме на време, докато сместа се сгъсти (около 30 мин). Към сварената ори-

зова смес се добавят ваниловата захар и конякът. Внимателно се разбърк-

ват и съдът се отстранява от огъня. Десертът се оставя да изстине на 

стайна температура. Сметаната се разбива с миксер и се разбърква с шо-

коладово-оризовата маса. 

4. Десертът се разпределя в чиниите за сервиране и се оставя да престои 

2 часа в хладилник. Преди поднасяне се украсява с разбита сметана и шоко-

ладови стърготини. 

Пикантна салата с ориз и домати

Ориз с пушена сьомга

Шоколадов десерт с ориз
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в к у с н и  м а р ш р у т и

С
тефани е свикнала да е в в центъра на обектива, 
посреща ни непринудено. Признава си, че є е инте-
ресно да общува с журналисти и че за нея интер-
вютата са като терапия – дават є възможност да 

говори за себе си, за своите проблеми и успехи. Кани ни 
в един голям салон, който само след час ще се изпълни с 
аромати на екзотични 

ДЕСЕРТИ, СКЪПИ ПАРФЮМИ И... ДАМИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ

Стефани е поканила няколко от дамите, членки на Меж-
дународния женски клуб, на „кулинарно демо“, както сама-
та тя нарече нашата среща. 
„Във Франция имаме хубаво вино и изящна храна, но за-

бравяме да живеем“ – разкрива ни тя. Според нея бълга-
рите за разлика от французите не могат да забравят да 
живеят, защото освен хубаво вино и вкусна храна имат и 
безброй верни приятели, с които обичат да се срещат по 
всякакъв повод. Във Франция Стефани е работила като 
консултант на американска компания. Тук работните є 
дни са също толкова динамични и не си приличат един с 
друг – затрупана е с разнообразна работа в Международ-
ния женски клуб. Освен с благотворителни проекти сдру-
жението посреща и приема жените, които идват от чуж-
бина, и им помага да открият България. Първото нещо, 
което самата Стефани открива, идвайки тук, е, че бъл-
гарите рядко се усмихват – на улицата или в ресторан-
та изглеждат сериозни, сърдити и угрижени. Разсмивали се 
само когато тя се опитвала да ги заговори на български. 
Първата є българска дума, разбира се, била „мерси“.

ФРЕНСКОТО ИЗКУСТВО НА ГОТВЕНЕТО

Ако някога сте се чудели защо на готвенето му ви-
кат изкуство, то вероятно след срещата със Стефани 
ще ви стане ясно. „Приготвянето на храната е по-ско-
ро ритуал“ – убеждава ме тя. Стила си на готвене оба-
че определя като фантазия. При изпълнението на всяка 
рецепта Стефани прибавя и по малко от себе си: мал-
ко повече масло, захар или бадемови стърготини. Следва 
указанията, но винаги решава да промени по нещо дреб-
но – позволява си да замести обикновеното брашно с ба-
демово например или да свари плодовете в захарен сироп 
вместо в обикновена вода. И, естествено, всичко става 
по-вкусно след тези нейни своеволия. Освен това си има 
принцип – никога не използва миксери и кухненски комбай-
ни – всичко прави на ръка. В това според нея се състои 
магията на готвенето. А най-голямата магия е любовта, 
която влага в него. 
Стефани е от Нормандия, а в този край не пестят 

маслото. То е важна съставка във френската кухня. Си-
гурно сте чували за трите тайни на френската кухня: 

МАСЛО, МАСЛО И ПАК МАСЛО 
Сиренето и маслото Стефани си донася от Париж. Не 

защото ги няма тук, а просто защото това е особен 
вид носталгия за нея. 
От българските гозби любими на семейството є са ба-

ница, баклава и кашкавал пане. Традиционно редуват на-
шенското меню с ростбиф или френска супа „Валюте“ 

Стефани Конгост е президент 

на Международния женски клуб в 

София – неправителствена ор-

ганизация, която финансира и 

подкрепя благотворителни про-

екти. Пристига в България пре-

ди 2 години заради работата на 

съпруга си Жан Мишел Конгост, 

който е назначен в клон на френ-

ска банка в София. Новината, че 

ще живее в България, приема със 

смесени чувства. Днес обаче е 

категорична, че София е нейно-

то място за живеене. 

Семейство Конгост имат две 

големи радости вкъщи – две 

8-годишни сестри близначки – 

Жана и Астрид.

Визитка

„ФРЕНСКИТЕ ДЕСЕРТИ СА ЕРОТИЧНИ“
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Стъпка по стъпка:

(кремсупа от картофи и други зеленчуци). И, разбира се, 
почитат всички френски десерти.

СЛАДКИШИ АФРОДИЗИАЦИ

Френската кухня има вековни традиции. А „дисциплина-
та“ номер едно във френската гастрономия е приготвя-
нето на десерт. В най-женския месец на годината помо-
лих Стефани да приготви нещо много изкусително – яс-
тие афродизиак. А тя, без да се замисля, каза: „Ще бъде 
десерт!“ Впрочем Стефани е зодия Козирог, затова вина-
ги е сигурна какво точно иска да направи. 
В страната на Стефани вярват, че всяка добра храна 

действа като афродизиак. „Връзката ни с храната е пър-
вична, самата нужда да я ядем е животински инстинкт. 
А десертът, който ще направя, не може да не се харе-
са. Той е гаранция за влюбване. Впрочем най-еротичната 

комбинация е интелигентност плюс чувствително небце“ 
– убеждава ме усмихнато тя. 
След като изброява вдъхновено няколко традиционни 

френски десерта: крем брюле, шоколадов мус, „Наполеон“, 
шоколадови еклери, тарт „Татен“, лимонов пай, Стефа-
ни изрича успокоителното за всички жени изречение: „И 
не се плашете от въглехидратите – в студените мар-
тенски дни те се разграждат бързо в организма, за да 
ни стоплят.“ 
Десертите, които Стефани приготви, а ние с редост 

опитахме, се оказаха много лесни за правене. На предполо-
жението ми, че това, което ще представи, може да за-
трудни читателите, тя отговори: „Кой е казал, че френ-
ските десерти се приготвят трудно? Те само изглеждат 
много трудни, защото са много красиви на вид.“ И ни го 
доказа – стъпка по стъпка.

ЗА 8 ПОРЦИИ:  1 па-

кет бутер тесто  140 

г захар  130 г смлени 

бадеми/бадемово браш-

но  4 яйца  2 с. л. ром 

 1 щипка ванилия

Галет де роа

Този сладкиш се приготвя традиционно на Богоявление. И в него 

се поставя късметче. 1. Маслото (омекнало), за-

харта, 2 от яйца и 1 жъл-

тък (белтъкът се запазва) 

се разбиват до хомогенна 

смес. Прибавят се ромът, 

смлените бадеми и ванили-

ята. Бадемовата смес се 

разстила върху единия лист 

тесто, поставен предвари-

телно в тавичката на фур-

ната върху хартия за пече-

не, като от всички страни 

на кората се оставя по 1 

см без плънка.
2. Ивицата тесто, останала без 

плънка, се намазва с отделения бел-

тък. Плънката се покрива с втория 

лист тесто и краищата се притис-

кат от всички страни с пръсти, за 

да се залепят.

3. Върху горната кора 

с върха на кухненски 

нож се очертават ром-

бове. На 3–4 места 

сладкишът се пробива 

с вилица, за да не се на-

дуе тестото. Послед-

ното яйце се разбива и 

с него кората се намаз-

ва цялата отгоре. Пече 

се около 30 мин в пред-

варително загрята до 

200 °С фурна.

4. Десертът се изважда от 

фурната няколко минути пре-

ди да е напълно готов, поръс-

ва се с пудра захар и се връща 

обратно във фурната, за да 

се глазира.
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Стъпка по стъпка:
ЗА 4 ПОРЦИИ:

 350 г готово маслено 

тесто  3 големи ябълки 

 масло  захар

Тарт „Татен“

Тази рецепта има своя 

история. Според леген-

дата този сладкиш бил изобретен погрешка: през 1889 г. една от 
сестрите Татен, съдържателки на хотел „Татен“, имала тежък 

ден и била много разсеяна, когато трабвало да приготви ябълко-

ва торта. Оставила ябълковата плънка на печката да се стопли 

и се заела с друга работа. Сетила  се за плънката, когато поду-

шила миризма на печени ябълки. Готвачката бързо сложила върху 

тях разточен лист тесто и ги опекла. След това обърнала слад-

киша в поднос и го сервирала на гостите. След няколко дни жите-

лите на околните градове започнали да идват в хотела, за да опи-

тат новия фирмен сладкиш.

3. Тестото се изважда от 

хладилника и се разточва 

върху набрашнена повърх-

ност. Кората трябва да е с 

дебелина около 3 мм. 

4. Разточената кора трябва 

да е по-голяма от формата за 

печене. Кората се полага вър-

ху ябълките и върху тавата и 

с помощта на точилка се при-

тиска леко отгоре, за да се 

отрежат излишните парчета. 

Готовото за печене тесто 

се набожда на няколко места 

с вилица, за да не се издува в 

печката.

5. От остатъците тесто можете 

да направите курабийки, които да 

изпечете заедно с тарт „Татен“.

6. Изпеченият сладкиш, още 

горещ, се обръща в чиния за 

сервиране.

2. Подреждат се 

в тавичка и се по-

ливат с маслено-

захарната смес.

1. Ябълките се обелват и нарязват на го-

леми парчета. Захарта и маслото се сто-

пяват в тиган и в тази смес се карамели-

зират ябълките.

Златен съвет
Ако решите сами да приготвите масленото тесто, ще са ви необходими: 225 г брашно, 

115 г краве масло, щипка сол и 2 с. л. студена вода. Пресятото брашното се смесва със 

солта и постепенно се прибавя маслото. Размесва се с пръсти. Вода се прибавя към сме-

ста, меси се до получаване на гладко тесто. Основно правило е всички продукти да са 

студени. Готовото тесто се увива в найлоново фолио и се оставя да се охлади за половин 

час, за да се разточва по-лесно. За по-голямо удобство можете да направите по-голямо 

количество и да го замразите в камерата на порции за по една кора.
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Стъпка по стъпка:
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ :

 4 яйца  165 г захар  80 г масло 

 165 г тъмен шоколад  63 г браш-

но или бадемово брашно

Шоколадови мъфини

Тази шоколадова фантазия може 

да украси трапезата ви по вся-

какъв повод и по всяко време. 

„Като класическата малка чер-

на рокля е“ – уверява ме Стефани. 

Ако искате да ги поднесете като елегантен десерт, сервирайте 

ги в малки кристални чинии. Ако ги слагате на семейната трапе-

за без официален повод, поднесете ги в общо плато, така че все-

ки да може да си вземе колкото иска. И третият вариант е десер-

тът да бъде изпечен в една голяма форма за кекс.

1. Шоколадът се начупва на парчета 

в купа, добавя се маслото, нарязано на 

кубчета. За да омекнат продуктите, 

се слагат за няколко минути в микро-

вълнова фурна.

2. Прибавят 

се жълтъци-

те и всичко се 

разбива да хо-

могенна смес.

3. Белтъците 

се разбиват на 

сняг и се доба-

вят лъжица по 

лъжица към сме-

ста – внима-

телно, за да не 

спадне обемът.

4. Шоколадовата смес се разпре-

деля в предварително поръсена с 

брашно форма за печене на мъфини.

Bon Appеtit! – от нас, които разбрахме как се стига до изкусителния 

аромат и превъзходния вкус на всяка хапка френски десерт. 
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А
ко изберете точните растения 
през есента, можете да изпъл-
ните градината си с цветове и 
форми до края на март. Расте-

нията, които цъфтят през зимата, 
са основно многогодишни, храсти и 
покривни растения.

ЗИМНИ МНОГОГОДИШНИ

Те започват да цъфтят в начало-
то на януари и продължават до късен 
март. Кокичето цъфти с бели, неж-
ни, подобни на камбанки цветове. 
Снежният минзухар пък има цвето-
ве във формата на чашка и се среща 

в различни багри. 
В по-студен климат вирее и късно 

цъфтящият зимен жасмин със свет-
ложълти цветове, както и някои ви-
дове камелия в червено, розово или 
бяло.

ЦЪФТЯЩИ ХРАСТИ ЗА ЗИМАТА

Леската (Corylus, лешник) е чудесно 
растение за студен климат със своя 
красив цвят и прелестно ухание. Тя 
започва да цъфти още през октом-
ври. Дрянът (Cornelian Cherry) е друг 
широколистен храст, който цъфти с 
малки жълти цветчета през февруа-

ри и март.
През зимата вечнозелената нанди-

на (Nandina) пък става бронзова на 
цвят. Листата є са фини и прили-
чат на тези на бамбука. През зима-
та градината ще краси и калината 
(Viburnum).

ПОКРИВНИ РАСТЕНИЯ 
ЗА СТУДЕНИТЕ МЕСЕЦИ

Независимо че покривните растения 
са ниско до земята, те представля-
ват красива украса за зимната гради-
на. Популярната полегнала голтерия 
(Gaultheria) внася невероятен колорит 
в скучния зимен пейзаж със своите 
червени плодчета, контрастиращи на 
вечнозелените є листа.
Друг подходящ избор е делосперма-

та (Delosperma), сукулентно растение, 
което презимува навън. То има пре-
красни, подобни на фуксията цвето-
ве и типични за кактусите заобле-
ни листа.

Мъхестата мащерка е също из-
дръжлива на ниски температури.

ц в е т а р  и  г р а д и н а р

КОЙ ЦЪФТИ В СТУДАКОЙ ЦЪФТИ В СТУДА
МНОГО РАСТЕНИЯ МОГАТ ДА ЦЪФТЯТ И ДА ДАВАТ ПЛОДОВЕ ПРЕЗ ЗИМАТА. ТАКА ТЕ СЪЗДАВАТ 
ЧУДЕСНА ЗИМНА КАРТИНА ЗА ВСЕКИ ГРАДИНАР. И МАКАР МАРТ ДА СЕ ВОДИ ПРОЛЕТЕН МЕСЕЦ, 
ВСЕ ОЩЕ Е СТУДЕНО И ВЛАСТВАТ КОКИЧЕТАТА...
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за месец МАРТ

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: Магичността на розовия коренЕЗОТЕРИЧНО: Магичността на розовия корен

ЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

ЛУНЕН КАЛЕНДАРЛУНЕН КАЛЕНДАР

ОВЕНОВЕН

Измъквате се от застояИзмъквате се от застоя

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Предстои ви важен избор
Предстои ви важен избор

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Професионално израстванеПрофесионално израстване

РАКРАК

Без сцени на ревност, ако може!
Без сцени на ревност, ако може!

ЛЪВЛЪВ

Месец на трансформацииМесец на трансформации

ДЕВАДЕВА
„Инспекция“ на партньорите
„Инспекция“ на партньорите

ВЕЗНИВЕЗНИ

Не се отказвайте от мечтите сиНе се отказвайте от мечтите си

СКОРПИОНСКОРПИОН
Любовен месец
Любовен месец

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Нерви за дреболииНерви за дреболии

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Големи ползи от активно общуване
Големи ползи от активно общуване

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Печелите повече париПечелите повече пари
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РИБИРИБИ

Във вихъра на чувства и събития
Във вихъра на чувства и събития
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РАЗДВИЖВАНЕ Активни сте, из-
мъквате се от застоя, но все пак 

започвате месеца с ниско самочувствие и 
без енергия. Настроени сте пораженчески 
– нещо, което не е типично за вас. Прос-
то умората си казва думата. Периодът, 
който ви предстои, е аналитичен, така да 
се каже – трябва да се поучите от греш-
ките си. Но не се престаравайте в само-
анализа и изолацията, за да не си докара-
те някоя депресия. Постарайте се по-бър-
зо да приключите с връщането към мина-
лия опит. От 20 декември миналата годи-
на (до 10 март сега) периодът бе много 
мъчителен за вас. Личната ви управляваща 
планета Марс беше ретроградна и затова 
деловата ви активност и инициативност-
та ви бяха затормозени. Новите ви идеи 
(и в бизнеса, и в личния живот) не нами-
раха одобрение и реализация, дори се нала-
гаше да правите някои неща по няколко 
пъти. Надявам се поне да сте използвали 
този период максимално градивно, като 
сте довършили, поправили и доразвили за-
немарени проекти и работа от близкото 
минало, защото за нови инициативи пери-
одът не беше подходящ. 

УСПЕХИ В ЛЮБОВТА Още на 7-и 
Венера навлиза в знака Овен и ви 

помага да хармонизирате личния си жи-
вот и да развиете любовните си връзки. 
За някои от вас още на 7-и или на 8-и ще 
се появи шанс да си върнете една любов 
от миналото. Сега ще се получи по-до-
бре. От 7-и до края на месеца разчитайте 
на закрилата на Венера в Овен. Ще бъде-
те много чаровни, магнетични, дружелюб-
ни и доста влюбчиви, разбира се. На 9-и 
ще се наложи да направите сериозен емо-
ционален избор. Съмненията и песими-
змът ще ви пречат да вземете правилно-
то решение. Дано да получите просвет-
ление и да отсъдите вярно, защото от 
това ще зависи качеството на личния ви 
живот в бъдеще, както впрочем и състо-
янието на самочувствието ви. 

КРИЗА На 11-и се очертава криза в 
личните ви отношения. Не са изклю-

чени сцени на ревност с манипулативна 
цел от страна на партньора. 

ВНИМАВАЙТЕ С ФИНАНСИТЕ На 
9 и 11 март внимавайте в какво ин-

вестирате. Не сключвайте сделки и не си 
купувайте нищо скъпо. По-добре е да от-
ложите това за други дни. 

СПЕЦИАЛНИ ДНИ за Овните са 
14-и и 15-и – на разбиране и състрада-

ние, на споделяне и доверяване на тайни, 
дни, изпълнени с надежди и страхове. Това, 
което ще се случи тогава, дълбоко ще ви 
трогне и ще ви промени. Съдбата ще ви 
праща лични послания, дано да успеете да 
ги разчетете. 

ДНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ са 17-и и 18-и, 
когато Луната е в Овен и ви дава 

импулс за действие, много енергия и със-
тезателен дух. На 17-и и Меркурий навлиза 
в Овен и раздвижва деловия ви живот – 
сделките, търговията, пътуванията, пре-
говорите, преместванията и обмяната на 
информация. Сега вече с по-голяма лекота 
ще общувате и ще намирате хората, с 
които ще може да си партнирате. 

НАЙ-ХУБАВИЯТ ВИ ПЕРИОД за-
почва след 20-и, когато и Слънцето 

навлиза в Овен. Преизпълнени сте с енер-
гия и ентусиазъм. Здравословното ви със-
тояние се подобрява, придобивате повече 
увереност и всичко, което до този мо-
мент е набирало сили, сега вече започва да 
се реализира. Обърнете внимание и на 
външността си – прическа, походка, мус-
кулен тонус... Помислете за малко спорт 
или диета. Нуждаете се от малко промя-
на и в чисто физически аспект, за да 
може да се сдобиете с нужното ви само-
чувствие. 

НЕ РАЗПАЛВАЙТЕ СЕМЕЙНИ ВОЙ-

НИ на 23-ти и 24-ти. Напрегнати 
дни за вас са също 20-и и особено 30-и, ко-
гато не трябва по никакъв повод да из-
пускате нервите си. 

Учете се 
от опита си
От 1 до 10 март ви се дава последна въз-

можност да приключите с миналото, как-

то в буквален, така и в преносен сми-

съл. Набирате сили и енергия. Погрижете 

се за здравето си. Обмислете на спокой-

ствие бъдещите си планове, защото вед-

нага след като Марс тръгне в директна 

посока, деловият ви живот ще се раздви-

жи. Всичко ще започне да ви се случва на 

бързи обороти и е добре да действайте 

максимално адекватно. Преценете прио-

ритетите си и насочете усилията си към 

най-важните за вас дейности. След 10-и 

колебанията и нетипичната за вас раз-

пиляност остават в миналото. На 2-ри и 

3-ти очаквайте изпитания в общуването. 

Тогава не подписвайте никакви докумен-

ти! Дните не са подходящи и за водене на 

преговори.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
От 1 до 10 март съберете сили и опре-

делете приоритетите си за месеца. 

След 7-и ви очаква завръщане на стара 

любов и среща с нова. Личните ви отно-

шения се хармонизират.

На 9-и и 11-и внимавайте с финансите 

(особено с дългосрочните инвестиции). 
След 20-и настъпва най-силният ви пе-

риод. Време е да започнете нова дейност. 

И да промените нещо по външността си.

На 23-ти и 24-ти не разпалвайте семей-

ни войни!

ХЛАДИЛНИКЪТ HOTPOINT-ARISTON QUADRIO 
ПОЛУЧИ GOOD DESIGN AWARD 2009

Наградата е основана през 1950 г. и се присъжда на 
най-добрите идеи в индустриалния дизайн от жури 
на Chicago Athenaeum – Museum of Architecture and Design 
съвместно с European Centre for Architecture, Art, Design, 
and Urban Studies. 
Хладилникът Quadrio с дизайнер Makio Hasuike спече-
ли в категорията „Електродомакински уреди“. Рево-
люционната концепция на Quadrio гарантира намаля-
ване на консумацията на електроенергия до над 50% 
и по-малко време за възстановяване на вътрешната 
температура в сравнение със стандартните хладил-
ници. Интелигентната технология на Hotpoint-Ariston 
е функционална за клиента и едновременно с това се 

грижи за опазването на околната среда, обединявай-
ки ергономията и удобството с икономическа ефек-
тивност – намаляването на вредните отпадъци при 
производствения процес, гарантирано с етикета 
ECO-TECH. 
Хладилното му отделение е достъпно през две отдел-
ни, независимо отварящи се врати, докато зоната на 
фризера се характеризира с 2 самостоятелни отделе-
ния с еднаква температура, едното от които с 2 ши-
роки чекмеджета за по-удобно съхранение на храната. 
Повече от 500 проекта от 48 страни бяха избрани 
от специалното експертно жури от цял свят, кое-
то оценяваше иновациите, формата, материалите, 
функциите и ползите на съвременния дизайн. Освен 
Hotpoint-Ariston с Good Design Award са били отличавани 
компании като HP, Apple, Motorola и Vodafone. 

ОЩЕ ЕДНА НАГРАДА В КОЛЕКЦИЯТА
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ПРЕД ИЗБОР СТЕ Тръгнете в посо-
ката, която вие самите смятате за 

правилна. Не се съобразявайте с чуждото 
мнение. Няма да ви е трудно. Вие и без 
това не обичате назиданията. Инициатив-
ни сте и точно в началото на месеца ще 
имате такъв импулс. Важно е да тръгне-
те по пътя, който ще се окаже успешен 
за вас в бъдеще. Колкото по-смело и уве-
рено стъпвате по него, толкова по-бързо 
ще навлезете в зоната на сбъднати жела-
ния. От 1-ви до 20-и периодът е подходящ 
за обмисляне. Разпределете добре времето 
си: до 10-и е добре да събирате информа-
ция, да се подготвяте психологически за 
предстоящия избор, а след 10-и с подкре-
пата на Марс ще успеете да разгърнете 
целия си потенциал чрез действие. През 
последните два месеца и половина все 
нещо или някой ви пречеше за това. Марс 
символизира действието, волята и лична-
та инициатива – точно тези качества ще 
се активизират при вас след 10-и и вече 
трудно ще може човек или ситуация да се 
изправят срещу вас и да ви попречат. 

ДЕЙСТВАЙТЕ ПО ИНТУИЦИЯ До 
7-и подхождайте по-деликатно към 

ситуациите и се доверявайте повече на 
интуицията си. Опирайте се само на хора, 
на които имате пълно доверие. След 7-и 
ставате по-уверени и активни. Вие лесно 

обменяте енергия със света (в това чис-
ло и хората) около себе си. Важно е само 
да знаете какво искате. Чак тогава усе-
щате силен импулс за действие. 

РАЗКОЛЕБАНИ И РАЗСЕЯНИ СТЕ 

на 4-ти и 5-и. Възможна е да се под-
дадете на манипулацията на околните. Не 
ви съветвам с никого да споделяте наме-
ренията си. На 11-и, 12-и и 13-ти също е 
добре да сте бдителни, защото ще бъде-
те нервни и разконцентрирани, особено 
ако попаднете сред много хора, в напрег-
нати ситуации или отношения. 

СЛЕД НОВОЛУНИЕТО на 15-и за вас 
настъпва много силен период. Очак-

вайте бърза реализация на започнатото и 
замисленото, но само ако сте се постара-
ли преди това, а не сте стоeли безучаст-
но. Съдбата е благосклонна сега, но само 
ако сте проявили инициатива преди 

това. 
ЧУДЕСНИ НОВИНИ получавате на 
18 вечерта. Възможно е да получите 

и пари. На 19-и и 20-и ще се радвате на 
постиженията си. Позволете си да разпус-
нете след добре свършената работа. 

СТРАННО ЯВЛЕНИЕ След 20-и Слън-
цето навлиза в Овен, но за вас това 

няма да бъде период на засилена актив-
ност, както се очаква, а точно обратно-
то явление ще се получи. Ще трябва да 
се оттеглите от водовъртежа на съби-
тията, за да направите равносметка на 
случилото ви се. Непременно намерете 
време за почивка и усамотение, защото 
ще имате сериозен енергиен спад. Това ще 
е напълно закономерно явление, след като 
преживяхте толкова силни моменти на 
промяна и подем. Имайте предвид и че 
вълната на успеха премина и настъпи вре-
ме за събиране на енергия, за анализ и са-
моанализ. 

ЗДРАВЕ Пазете се от настинки, 
преумора и се хранете здравословно. 

Сега всичко, което излиза от нормата (в 
това число и излишните натоварвания), 
ще ви влияе негативно. Обърнете сериоз-
но внимание на храненето си – много от 
проблемите ви, като умора, раздразнител-
ност и дори разсеяност, идват от непра-
вилно подбраните храни. Не забравяйте да 
търсите максимално прясна и естествена 
храна – поне една порция на ден да бъде 
от натурални продукти, без консерванти, 
оцветители и ароматизатори. Сега орга-
низмът ви ще изпитва хроничен недостиг 
от витамини от групата В. Затова яжте 
само черен хляб и повече мюсли. Добре би 
било да приемате допълнително и вита-
минни комплекси на таблети, за да тони-
зирате организма и да засилите имуните-
та си. 

По-добра съдба
До 20-и трябва да следвате ритъма на 

ежедневието – времето е подходящо за 

подобряване на вашата съдба, колкото 

и силно да ви звучат тези думи. За вас 

този момент е решителен, повярвайте. 

През периода от 1 до 20 март можете 

генерално да промените плановете, же-

ланията, стремежите и очакванията си 

за бъдещето. Лесно намирате съмишле-

ници и спонсори. А най-хубавото е, че ще 

можете да разграничите стойностните 

от безсмислените приятелства и въоб-

ще да отделите истинското от фалшиво-

то. Най-силен момент за стартиране на 

нова работа, проект, обучение, ново при-

ятелство или съдружие през този пери-

од са дните 15-и и 16-и. Внимавайте оба-

че за текущи затруднения и спънки, които 

ще се появят напълно закономерно – най-

вече за да проверят вашата решимост за 

действие.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
От 1-ви до 7-и разчитайте на своята 

интуиция, а не толкова на разума си. Поне 

временно. 

След 10-и вече сте готови за активни 

действия.

На 15-и и 16-и можете да стартирате 

успешно едно ново начинание.

След 20-и е най-добре да се усамоти-

те и да анализирате всичко, което ви се е 

случило. Очаквайте спад на енергията.

НОВА МОДА

ДЕСИ СЛАВА СТАНА ЛИЦЕ НА МОДНА КЪЩА DZ

Дизайнерката на модната къща DZ Десислава Зино-
виева избра гласовитата блондинка да представи ли-
нията є от официални рокли, която наброява над 20 
тоалета. Някои от моделите са създадени специал-
но за певицата и с тях тя ще се представи в нови ви-
деоклипове и на сценичните си изяви у нас и зад гра-
ница – например на предстоящото є турне в Канада, 
закъдето са подготвени няколко специални тоалета, 
ефектно украсени с кристали Swarovski.
Фотосесията за модна къща DZ беше заснета от 
професионалиста в бранша Дилян Марков, а за грима 
се погрижи личният гримьор на певицата Кирил Ча-
лъков. Ефектните визии на Деси Слава могат да бъ-
дат видени на официалния сайт на дизайнерката 

www.DZ-bg.com.
Характерен елемент в дизайнерските рокли са крис-
талите Swarovski. Материите са фини и елегантни, а 
цветовете са свежи и ярки, но, разбира се, присъства 
и класическото черно. Материите са изключително 
ръчно декорирани дантели, сатен, естествена коп-
рина и др. Роклите са с дълбоко изрязани деколтета и 
цепки, за да се подчертаят формите и красотата на 
женското тяло. 
За колекцията смело може да се каже, че би задоволила 
и най-претенциозните вкусове.
Дизайнерката Деси Зиновиева не се ограничава да тво-
ри в определена тенденция и предлага голямо разноо-
бразие от красиви спортно елегантни модели, бански и 
бельо, украсени с ефектните кристали, както и специ-
ална линия аксесоари от диадеми, чанти и колани. 
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ЗАМИСЛЕТЕ СЕ ЗА ПРОФЕСИО-

НАЛНАТА СИ РЕАЛИЗАЦИЯ Но се-
риозно! През по-голямата част от месеца 
ще бъдете посветени на постигане на це-
лите си. Добрата новина е, че ще успеете 
да ги постигнете без много усилия, но ако 
сте концентрирани и знаете какво иска-
те. Съветвам ви внимателно да наблюда-
вате случващото се около вас. Няколко 
пъти през март ще се появят възмож-
ности да „пробиете“ в общества, които 
не са много лесни за „пробиване“. 

ЗАПОЧВАТЕ МЕСЕЦА МАЛКО ИЗ-

НЕРВЕНИ Но на 2-ри и 3-ти вече сте 
в отлична форма и имате чудесни шансо-
ве за изява, които е добре да не пропуска-
те. Тези два дни и 4-ти са вълшебни за вас 
– получавате подкрепа от висшестоящи. 
Самите вие сте много убедителни и реши-
телни и успявате да извлечете максимална 
полза от ситуациите, в които попадате. 

НЕ СМЕСВАЙТЕ ЛЮБОВТА И РАБО-

ТАТА През периода от 1-ви до 7-и има 
голяма опасност да направите това. Не ви 
съветвам да започвате връзка на работно-
то си място – голяма грешка ще бъде! 

СТАРАЙТЕ СЕ ПОВЕЧЕ през целия 
този период от 1-ви до 20-и, за да из-

растете професионално и животът ви да 
тръгне в по-добра посока. Използвайте 
чара и ума си. Ще се налага често да сме-
няте начините за постигане на целите и 
точно в това е вашата формула за успех 
– бъдете гъвкави, действайте максимално 
бързо и съобразително и ще бъдете удо-
влетворени от резултатите. Ще бъдете 
точно такива на 11-и, 12-и и 13-и.

РЕАГИРАТЕ АДЕКВАТНО НА НОВО-

СТИТЕ Запомнете, че колкото по-
бързо и смело приемате новостите (нови 
технологии, нови научни подходи, нови на-
чини на общуване), толкова по-успешна ре-
ализация ще имате. Дните, в които ще 
реагирате адекватно на новостите около 
вас, са 14-и и 17-и. Тогава не се колебайте 
да поемете по нов път в работата. Ка-
риерата ви ще е успешна след тази първа 
крачка. Всъщност такъв шанс скоро няма 
да ви се появи. 

БЪДЕТЕ ПО-ВНИМАТЕЛНИ ОТ 

ОБИКНОВЕНО на 6-и и 7-и. Не пъ-
тувайте и се дръжте добре с околните 
(особено с чужденци). 

ГОЛЯМА УМОРА На 12-и изпадате в 
пълно изтощение. Нямате никаква 

енергия и на 14-и. Пазете здравето си 
през тези дни. И най-малката отрицател-
на емоция ще ви извади от равновесие и 
ще се отрази зле на здравословното ви 
състояние. Много внимателно четете ука-
занията на опаковките на лекарствата, 
които възнамерявате да изпиете. Спазвай-
те инструкциите за употреба и не пред-
приемайте самолечение – можете сериозно 
да си навредите. 

НЕОЧАКВАНИ ТРУДНОСТИ На 18-и 
могат да възникнат неочаквани за-

труднения при подписването на договори 
или при пътуване. Не се доверявайте на 
никого, сами си вършете работата. 20-и 
също се очертава труден ден, добре че 
поне е събота, но това не е гаранция, че 
няма да ви изненадат неприятно делови 
проблеми. Ще се наложи временно да се 
съобразите с някого, който безцеремонно 
ви поставя условия и изисква от вас пъл-
но подчинение. Много ще ви стресира не-
чие некоректно поведение, но на този 
етап няма да може да реагирате по друг 
начин освен с търпение. 

ПО-ВЕДЪР ПЕРИОД След 20-и с на-
влизането на Слънцето в Овен за вас 

се задава по-ведър период. Огнената енер-
гия на Овена ви прави по-оптимистични, 
напрежението в работата намалява. На 
дневен ред идват много срещи и общуване 
с много хора, което ще ви разведри. Вие 
обичате да общувате и да обменяте идеи 
с околните. 

ПОДКРЕПА ОТ ПРИЯТЕЛИ очаквай-
те на 21-ви, както и в края на месе-

ца, на 29-и, 30-и и 31-ви. Тогава получавате 
признание и повишение. Добрата новина е, 
че и любовта приятно ще ви изненада, ще 
се създадат нови вълнуващи връзки. 

НОВАТА ПРОДУКТОВА ЛИНИЯ NATURELLA
бе представена от Procter & Gamble по доста не-
обичаен начин – чрез пресъздаване на истински 
пролетен кът в сърцето на София. Специален 
файтон докара официалните гости до място-
то на събитието – шатра пред НДК.
Светът на Naturella поглези всички сетива на 
почитателите на натуралните продукти, 
като им предложи топъл чай с мед, дарове от 
природата за тялото и душата, здравослов-
но пролетно меню, свежи пролетни цветя, без-
платна професионална козметична консулта-
ция, както и демонстрация на релаксиращи коз-
метични процедури с натурални съставки. 
Екипът, който стои зад Naturella, разработи 
специална тъкан, която наподобява мекотата 

на памука. Новата материя е напоена със специ-
ално разработен балсам от лайка и цинков ок-
сид (той също се среща в природата), за да на-
мали риска от гъбична инфекция и да се бори с 
възникването на неприятни миризми. Дамски-
те превръзки Naturella са тънки като дървесен 
лист, за да прилягат по естествен начин и да 
са в пълна хармония с женското тяло. 
„Искахме да направим носенето на тези пре-
връзки едно по-удобно изживяване, но без да на-
маляваме тяхната попивателна способност и 
надеждност” – каза Мириам Уилт от отдела за 
проучвания и нови продукти на P&G.
Посетете www.pg.com, за да научите най-ново-
то и да получите подробна информация за P&G 
и нейните марки.

Противоречив 
и напрегнат ден
ще бъде 8-и. Тогава конкуренцията се ак-

тивизира. Но все пак можете много да по-

стигнете, ако не се разсейвате с подроб-

ности. Много е важно днес да си опреде-

лите ясни и конкретни цели. От това за-

виси успехът ви в бъдеще. Подайте си до-

кументи за нова работа, подпишете ва-

жни договори. Всяко сътрудничество ще 

даде добри резултати, всяка ваша идея 

ще бъде оценена и бързо ще успеете да я 

реализирате. Ако сте човек на науката, 

днес ще получите ценни прозрения. Ако 

сте човек на перото, написаното от вас 

ще бъде много добро и ще достигне до 

сърцата на мнозина.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ 
На 2-ри, 3-ти и 4-ти имате отлични 

шансове за добри изяви.

От 1-ви до 7-и се пазете от създава-

не на любовна връзка на работното мяс-

то. Ще бъде изключително проблемна в 

бъдеще.

На 20-и, 21-ви, 29-и, 30-ти и 31-ви има 

голяма вероятност някой да ви признае 

любовта си. Не е изключено любовно увле-

чение от ваша страна. 

На 14-и и 17-и реагирате адекватно на 

новостите. Това ви дава шанс за бързо 

развитие и усъвършенстване.

ПРОЛЕТ ПРЕЗ ЗИМАТА

Водещ на представянето беше Радост Драганова 
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МОТИВИРАНИ СТЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ 
Усещате, че имате нужда от промя-

на. Сега е време да придобиете нов жи-
тейски опит, да „пробиете“ границите, 
ограниченията и притесненията, които 
сами сте си създали. Имате потенциала 
и възможността да разширите кръга си 
на действие. Съзнанието ви се отваря. 
Ставате по-либерални. Откриете нов 
път за развитие и смело тръгвате по 
него. Не е изключено някои Раци да сме-
нят местоживеенето си и за дълго да се 
преместят в чужбина. Периодът е подхо-
дящ за експерименти. Сбогувайте се с 
онова, което дълго време ви тежеше на 
душата, хванете се за някоя нова идея, 
която да ви вдъхнови и да ви даде нова 
цел. Използвайте всяка възможност да 
натрупате нови знания. Пътуванията в 
чужбина, макар и за кратко, ще ви се 
отразят много благоприятно. Целият пе-
риод от 1-ви до 20-и е благоприятен за 
контакти с чужденци, уреждане на визи, 
документи за кандидатстване на работа 
или обучение. Действайте целенасочено, 
звездите са благосклонни към вас сега!

 МЕРКУРИЙ НАВЛИЗА В ЗНАКА 

РИБИ още на 1-ви. Ще получите 
поне едно предложение за нова работа, 
ново обучение или пътуване, което не 
трябва да пренебрегвате. Може да е ва-
шият голям шанс! Следвайте интуицията 
си, размишленията ги оставете за някой 
друг път. 

 НАПРЕГНАТО ОБЩУВАНЕ се очер-
тава на 2-ри и 3-ти. Не ви съветвам 

да си изяснявате отношения с никого. 

 КЪСМЕТ В ЛЮБОВТА ще имате на 
4-ти и 5-и. Възможно е да се влюби-

те дори от пръв поглед. Обвързаните 
Раци ще задълбочат настоящата си връз-
ка. Ще привлечете нужните ви пари, под-
крепа и спонсорство, но само ако безре-
зервно се доверите на своя чар и способ-
ността ви да убеждавате. 

 СЦЕНИ НА РЕВНОСТ От 7-и вечерта 
вече губите нечия подкрепа, а в лю-

бовните ви и в приятелските ви отноше-
ния могат да се появят неочаквани труд-

ности и напрежения. Не са изключени и 
сцени на ревност от ваша страна към лю-
бимите ви хора. Неоснователни, разбира 
се. В това отношение бъдете най-внима-
телни на 9-и и 11-и, когато кризата в лю-
бовния ви живот ще е най-ясно изразена. 
Не си създавайте излишни проблеми с не-
обмислено поведение. Сдържайте агресия-
та и гнева си на 9-и, 10-и и 11-и. Шофирай-
те с удвоено внимание, не се захващайте 
с нищо сериозно, не се противопоставяй-
те на институции и не нарушавайте ус-
тановените правила. 

 ХУБАВ ПЕРИОД настъпва още на 
13-и вечерта, когато ще сте спокой-

ни и уверени в това, което правите и ми-
слите. 14-и също е спокоен и хармоничен 
за вас ден. Тогава ви съветвам да обърне-
те внимание на любимите си хора. Най-
силният ви ден през март е 15-и (новолу-
ние в Риби) – вложете всичките си усилия 
в някакво ново начинание. Ще намерите 
подкрепа и разбиране у околните. 

 В КРАЯ НА МЕСЕЦА в нехармоничния 
за вас знак Овен се събират три пла-

нети – Слънце, Венера и Меркурий. От-
там те ви „гледат“ от напрегнат аспект 
и провокират много натоварено ежедне-
вие, проблемно общуване и главоболие (и в 
пряк, и в преносен смисъл). Този период 
настъпва след 20-и, затова изтеглете по-
важните си ангажименти за през първата 
част на март. 23-ти и 24-ти все пак са 
малко по-леки дни, когато можете да раз-
читате на подкрепа от семейството си. 
В работата най-напрегнато ще ви бъде на 
29-и, 30-и и най-вече на 31-ви до късния сле-
добед. Не избързвайте с решения за напус-
кане или преместване, защото сте афек-
тирани и не можете да мислите трезво. 
Гледайте си съвестно работата, бурята 
ще отмине без лоши последствия за вас. 

УИСКИ ПАРТИ

Й

Голям късмет 
ще имат Раците при подаване на доку-

менти за класиране, полагане на изпит 

или събеседване за работа в чужбина през 

периода от 1-ви до 17-и. Зад вратите, ко-

ито сега се отворят пред вас, ще откри-

ете сигурност и просперитет за дълго 

време напред. Отново през този период 

от 1-ви до 17-и е препоръчително да склю-

чите важни сделки с чужденци или пък да 

потърсите нови бизнес партньори зад 

граница. 

На онези, които нямат интерес да разши-

ряват хоризонтите си в чужбина, ще им 

се отрази добре всяка една промяна в по-

сока придобиване на ново знание, след-

дипломна квалификация и прочее. За сту-

дентите, учениците и хората на интелек-

туалния труд сега е златно време.

Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
От 1-ви до 7-и ще ви върви в любовта и 

в приятелските отношения. 

На 4-ти очаквайте приятни изненади. 

На 15-и е добре да започнете да дейст-

вате по реализацията на вашите жела-

ния. Разчитайте на подкрепа и разбиране 

от хората около вас.

След 20-и навлизате в труден период. 

Напрежение в работата се очертава на 
29-и, 30-и и 31-ви.

На 9-и, 10-и и 11-и сдържайте гнева си и 

не правете сцени на ревност. Ревността 

ви ще е неоснователна.

BALLANTINE’S ОТПРАЗНУВА ПРЕСТИЖНO ОТЛИЧИE 
и 200 години от рождението на създателя си

С бляскаво парти Ballantine’s отбеляза двойния си празник – признанието, да-
дено на Ballantine’s Finest от международния експерт, оценител на уиски мар-
ки от цял свят, Джим Мъри, автор на най-влиятелната книга в уиски ин-
дустрията Whisky bible, и 200-годишния юбилей от рождението на Джордж 
Балантайн, основател на марката Ballantine’s. 
Специализираното издание Whisky bible излиза веднъж годишно в тираж око-
ло 150 000 и е признато за най-влиятелната книга за уиски индустрията в 
света. За призови места в съответните категории тази година се бориха 
над 3850 вида напитки. В изданието експертът с най-солиден опит в бран-
ша описва вкуса на победителя Ballantine’s Finest като „игрива хармония, в ко-
ято са балансирани зърнени уискита, леки малцове и мек опушен ефект“.
Хостове в шотландски поли посрещаха гостите на тържествено събитие 
в клуб The Big Apple. Журналистът Драго Симеонов, облечен в традиционния 

за родината на Ballantine’s стил, 
бе в ролята на водещ на вечер-
та. За доброто настроение на 
партито се погрижи една от 
най-известните Pipe & Drum 
групи в света и любимци на 
британската кралица – шот-
ландците „Ред хот чили пай-
пърс“ (Red Hot Chilli Pipers). Из-
лизайки на сцената, облечени 
с килтове (традиционна шот-
ландска пола, носена от мъже), 
музикантите бързо завладяха 
гостите с ритъма на рок и гайди и се превърнаха в кулминация на вечерта. 
Така домакините на събитието успяха напълно да потопят гостите си в 
типична шотландска атмосфера.
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ТРАНСФОРМАЦИИ На моменти ще 
имате чувство, че се движите по 

ръба на кризата и депресията. Но това е 
само усещане. Основни теми за вас през 
март ще са парите, енергията и здраве-
то. Те често ще се преплитат и само от 
вашата душевна настройка зависи как ще 

използвате енергията, която звездите ви 
подаряват. Вярно е, че когато става въ-
прос за пари и особено ако трябва да се 
дават, а не да се вземат, е трудно да си 
позитивен, но не е невъзможно. На 4-ти и 
5-и ще се поизнервите с разплащания, за-
къснели преводи и погасяване на дългове. 
Колкото и да не ви се занимава с това, 
постарайте се да поизчистите натрупа-
ните задължения. Доходите на някои Лъ-
вове има опасност драстично да намалеят 
или пък заплатите и хонорарите да не им 
се изплатят в срок. Но финансовата кри-
за е само временна! Запомнете това! 

ФИНАНСОВАТА СИТУАЦИЯ ПРЕЗ 

МАРТ при вас ще е сложна и дина-
мична. След 7-и лошата финансова обста-
новка от началото на месеца малко се по-
добрява, но на 18-и вечерта, 19-и и 20-и 
възникват нови сериозни финансови про-
блеми. Не се бойте, ще се справите лесно 
с тях. 

НЕ ВЗИМАЙТЕ ЗАЕМИ преди 17-и. 
Най-рискованите дни в това отноше-

ние са 9-и, 10-и и 11-и. Тогава ще бъдете 
много агресивни и избухливи. От 1-ви до 
17-и не участвайте в съмнителни сделки 
и съдружия, не започвайте нова работа, 
особено ако е в частния сектор. Тези, ко-
ито имат частен бизнес, трябва да са 
още по-внимателни – не се блазнете да за-
обикаляте закона, за да спечелите пари. 
Лесно можете да си навлечете неприятно-
сти и да загубите много пари, пазари и 
авторитет.

МАРС ВЕЧЕ НЕ Е РЕТРОГРАДЕН 

Това е добрата новина за този пери-
од. На 10-и Марс се обръща във вашия 
знак Лъв и тръгва в директна посока. От 
два месеца и половина чакате този мо-
мент, за да се отървете от натрапчиво-
то чувство, че все нещо не сте направи-

ли като хората и все нещо трябва да до-
изкусурявате. Ретроградният Марс ви 
държеше в непрекъснато напрежение и по-
тискаше изявите ви. След 11-и можете да 
си отдъхнете, защото този период при-
ключва. 

БЕЗ СЛУЧАЙНИ ЗАПОЗНАНСТВА, 

МОЛЯ! Постарайте се от 1-ви до 7-и 
да не влизате в случайни запознанства. Не 
бързайте да започвате и нова сексуална 
връзка с хора, които слабо познавате. Ве-
роятни са зарази по полов път. 

ЧУВСТВАТЕ СЕ ПО-УВЕРЕНИ след 
17-и. Придобивате самочувствие и 

желание за пътуване и нови запознанства. 
Тогава Меркурий навлиза в огнения Овен, 
който за вас е хармоничен знак, и ви носи 
нова информация, обгражда ви с подходящи 
хора и вещае пътувания. След 21-ви и Слън-
цето е вече в Овен и заедно с Венера и 
Меркурий създава много благоприятна об-
становка за още успешни контакти, свър-
зани с бъдещата ви работа, или обучение. 
Успешни ще са всички пътувания, които 
ще предприемете след 21-ви. На тях ще 
постигнете повече, отколкото сте очак-
вали. Особено ако пътуванията са зад гра-
ница. Контактите, които създадете тога-
ва, ще са продължителни и перспективни. 
Периодът от 21-ви до 31-ви е благоприятен 
за всички, които се занимават с интелек-
туален труд. На 25-и, 26-и и 27-и до обяд ви 
съветвам да си направите реклама, защо-
то имат нужда от известност. 

НАЙ-ПОЛЗОТВОРНИ КОНТАКТИ 
ще осъществите на 29-и и 30-и. Добре 

е да насрочите важните си срещи за тези 
дати. 

ТРУДЕН ДЕН ще е 31-ви. Ще се на-
ложи да изчиствате кармични зависи-

мости. Но пък след това ще ви олекне на 
душата. 

Преодолявате 
една зависимост
Добре ще постъпите, ако успеете в тези 

дни да преодолеете финансовата си зави-

симост от човек или ситуация. Ще има-

те възможност да прекъснете поне една 

паразитна връзка, която дълго време ви 

е затормозявала. Това може да са и ста-

ри емоционални и дори сексуални отноше-

ния, които до този момент сте задържа-

ли само по инерция. В един момент ще ви-

дите колко много енергия „изцеждат“ от 

вас тези взаимоотношения. Ще прозрете, 

че сте в огромен енергиен и емоциона-

лен преразход. Време е за прочистване на 

пространството около вас в чисто енер-

гиен аспект – преодолейте ситуациите 

и хората, които ви угнетяват. Така хро-

ничната ви умора и неудовлетвореност-

та, които ви мъчеха напоследък, ще „ми-

нат“. Един от най-подходящите дни за та-

кова „почистване“ и преодоляване на всич-

ко затормозяващо около вас е 15-и, когато 

е новолунието в Риби. Но процеса може да 

го започнете още от 13-и вечерта.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
От 1-ви до 7-и не рискувайте със слу-

чайни интимни връзки. 

На 15-и може да се отървете от непри-

ятни финансови или сексуални зависимо-

сти. Приключвате със стари теми в жи-

вота си.

След 21-ви навлизате в силен период.

Преди 17-и не ви съветвам да взимате 

никакви заеми.

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ“

Шестнадесетгодишната Лия Милторп и нейната близначка Алис току-що са останали пълни си-
раци. Върху близначките тегне древно пророчество, обърнало поколения сестри една срещу друга. 
За да избегне мрачната съдба и да остане в обятията на любимия си Джеймс, Лия трябва да до-
веде пророчеството докрай, преди това да стори Алис. Едва тогава ще разгадае мистериозните 
обстоятелства около смъртта на родителите си и значението на странния белег на ръката си, 
ще разбере и докъде може да стигне сестра є, за да я победи.
С „Пророчеството на сестрите“ американската писателка Мишел Зинк повежда читателя на 
незабравимо пътешествие, по време на което едната от сестрите взима съдбовно решение, а 
въздействието му излиза от рамките на нормалното.
Това е първият роман от трилогията за двете сестри близначки.

Търсете на книжния пазар от издателство „Колибри“
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„ПРОРОЧЕСТВОТО НА СЕСТРИТЕ“
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ЛИПСВА ВИ СПОКОЙСТВИЕ Много 
ще ви се иска да се усамотите някъ-

де, където да се почувствате сигурни и 
защитени. Хронично ще ви липсват спо-
койствие и вътрешна устойчивост. Тра-
диционно това е един от най-дискомфорт-
ните ви периоди през годината, когато се 
чувствате слаби и нестабилни. Нямате 
енергия. Не сте много трудоспособни. 
Най-неприятното е, че и имунната ви сис-
тема ще ви „изневери“. Предразположени 
сте към заболявания и обостряния на хро-
ничните ви болежки. И всички тези не-
приятности се дължат на факта, че 
Слънцето, източникът на жизнените сили, 
се намира в най-отдалечения от вашия 
знак – нехармоничните ви Риби – и така 
ще бъде от 1-ви до 20-и късно вечерта. 
Най-трудно ще ви е на датата, на която 
сте родени (ако тя е 5 септември, ще из-
немогвате на 5 март). Точно когато е 
най-лошият ви ден, се постарайте да не 
се натоварвате с негативни емоции. Ако 
е възможно, останете си вкъщи, за да си 
починете.

ТРУДНИ ПАРТНЬОРСТВА Дори и да 
имате връзки (професионални и се-

мейни), които до този момент са били 
хармонични, сега няма как да не изпитате 
сътресения с партньорите си. Всъщност 
това е период за проверка на надеждност-

та на вашите партньори. От 1-ви до 7-и 
ще ви бъде най-трудно с интимните 
партньори. Най-любимите ви хора най-не-
очаквано ще ви поднесат... неприятни из-
ненади. Застрашават ви внезапни обрати 
в любовта, особено на 4-ти, когато тряб-
ва да бъдете много бдителни. Заблуди, 
обиди и дори открити лъжи от страна на 
вашите партньори може да ви извадят 
от равновесие. 

ТРУДНИ ПРЕГОВОРИ И РАЗГОВО-

РИ в службата очаквайте през пери-
ода от 1-ви до 17-и. Вероятни са заблуди и 
забавяния. Ако ще се явявате на изпит 
или събеседване, ви предлагам датата 

8 март, когато има изгледи да се предста-
вите много добре. 

НА НОВОЛУНИЕ на 15-и получавате 
шанс да започнете ново партньорство 

– или в личния живот, или в бизнеса. 
В ЖИВОТА ВИ НАСТЪПВА ПРОЛЕТ 
След 20-и в живота ви настъпва про-

лет – в прекия и в преносния смисъл. 
Чувствате се силни, овладели сте непри-
ятните ситуации. Периодът е добър за 
финансите ви – ще успеете изгодно да 
продадете труда си, особено ако преодоле-
ете вродената си скромност, която никак 
не е „здравословна“ за вас. Ще имате въз-
можност да намерите състоятелни прия-
тели, съдружници, спонсори, овладявате 
финансовата нестабилност както в рабо-
тата, така и у дома. Малко по-напрегнато 
ще ви бъде на 21-ви и 22-ри. Тогава се пос-
тарайте да не поемате много ангажимен-
ти и ако можете, не се вглеждайте в де-
тайлите. Последното много ще ви изтощи, 
нищо че сте Деви. Сведете безсмислените 
и натоварващи разговори до минимум. 

БЕЗ НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ След 23-
ти до края на месеца може да се каже, 

че сте в безпроблемен период. Времето 
от 21-ви до 31-ви е много благоприятно за 
зачатия. Сексуалният ви живот е в апо-
гей. Най-сетне успявате да постигнете 
баланс между даване и получаване – ще 
има равновесие в обмена на работа, пари, 
любов и чувства. Най-силните ви дни са 
27-и, 28-и и 29-и, когато късметът ще ви е 
в повече. 

ПРИДОБИВКИ от всякакъв харак-
тер ви носи пълнолунието на 30-и. 
ДОБРА ВЕСТ очаквайте на 31-ви ве-
черта. Подгответе се да реагирате 

адекватно. Най-сетне ви потръгва в лю-
бовта. Стъпвате на стабилна почва и из-
глаждате недоразуменията с околните. 

Малко по-леко ще ви бъде
след 7-и, когато Венера преминава от 

знака Риби в знака Овен (също не много 

хармоничен на вашия, но не толкова, кол-

кото Рибите). Поне успявате да преодо-

леете мнителността си и отношенията 

ви с партньорите (най-вече с интимни-

те) ще са открити. Ще сложите картите 

на масата и бързо ще изгладите дребни-

те недоразумения. Напрежението в сфера-

та на партньорствата обаче си остава 

(то важи за целия период от 1-ви до 20-

и). За жалост то ще засегне не само ин-

тимните, но и бизнес партньорствата и 

съдружията ви и дори отношения с клиен-

ти, ако упражнявате консултантска про-

фесия. Но в крайна сметка удивително до-

бре ще се справите с него благодарение 

на методичност и увереност. За да запа-

зите силите си, е добре да не обсъжда-

те публично трудностите, които изпит-

вате. Запазете максимална дискретност. 

Колкото по-малко анализирате и драмати-

зирате отношенията си с партньорите, 

толкова по-бързо ще ги изгладите. Малко 

по-поносими дни за общуване с партньори-

те са 1-ви, 3-ти, 9-и, 10-и, 19-и и 20-и.

Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
На 4-ти са вероятни разочарования и 

емоционален срив.

На 15-и може да смените интимния си 

партньор или някой от бизнес партньори-

те си.

От 21-ви до 31-ви сте в отлична форма. 

Сексуалният ви живот е в апогей. Има го-

ляма вероятност за зачатие.

На 31-ви очаквайте добра вест. Най-

сетне ви потръгва в любовта.

„ЧЕРНО И БЯЛО“ НА СЕДЕМ ГОДИНИ!
Вече седем години списанието ни показва своите черни 
щрихи за социалните контрасти и бели мисли за духа 
български. 
Главният му редактор г-жа Станислава Пекова е не 
само човекът, който го създава през 2003 г., но и основ-
ният генератор на идеи през годините, човекът, кой-
то прави една органична цялост от множеството идеи 
и предложения на екипа. А това не е лесна работа. На 
страниците на списанието може да се прочетат ста-
тии и репортажи с историческа, туристическа и науч-
на тематика в рубриките „Култура без граници“, „Бъл-
гарски журналист“, „Личен избор“. Представители на 
дипломатическия елит у нас пък изказват своето мне-
ние и позиция в рубриката „Дипломатически преглед“. 
Известни и не толкова известни наши сънародници 

споделят своя опит в рубриките „Позиция“, „Децата и 
вие“, „Социум“. А „Кулинарни прищевки“ и „През смях“ 
са щипката пикантна подправка, така необходима за 
всяко списание. Авторите, чиито имена присъстват 
под статиите – известни журналисти, анализатори, 
писатели, можеха да се забележат на партито в елит-
ния столичен ресторант „Капри“. 
Главният секретар на СБЖ г-жа Снежана Тодорова поз-
драви екипа на списанието и специално г-жа Пекова за 
вложеното вдъхновение и усилия и я удостои с първия, 
даден за 2010 г. плакет на съюза. Заслужена награда за 
главния редактор, който успява в годините на криза с 
усмивка да реализира и най-трудните неща, и най-не-
възможните идеи. 
Ние от „Бела“ пожелаваме на „Черно и бяло“ да живее 
още сто години! 

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

Станислава Пекова (вляво), 
главен редактор на „Черно и бяло“, 

и Снежана Тодорова, главен секретар на СБЖ
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МНОГО РАБОТА И СУЕТЕНЕ Много 
ви се иска да направите някаква про-

мяна, но все не ви се удава. Затрупани 
сте с грижи и за своите близки и се чу-
дите кое по-напред. Ще ви се прииска де-
монстративно да се самоизолирате, да из-
бягате от многото работа, задължения и 
отговорности. Но това нито ще успеете 
да го направите, нито е за препоръчване, 
защото няма да реши проблемите ви, а 
само ще ги отложи във времето. Всичко, 

което ви се случва сега, си има своя дъл-
бок смисъл. Нищо не е случайно. За вас е 
много важно да се реализирате добре в ра-
ботата си. Не се отказвайте от мечти-
те си, действайте смело. 

КОНФЛИКТНИ ДНИ Дните, в кои-
то трябва да сте малко по-предпаз-

ливи, са 9-и, 10-и и 11-и. Не ви съветвам 
да си имате работа със служители в ад-
министрации тогава. Не отваряйте дума 
за повишение пред шефа си. Възможно е 
да се сблъскате с нечия неоснователно на-
сочена към вас агресия. Самите вие ще 
сте много изнервени и напрегнати, много 
често дори без видима причина. 

ИЗПИТВАТЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ На 
2-ри и 3-ти ще получите много добра 

представа къде точно се намирате, какво 
сте постигнали до този момент. Мнозина 
от вас ще изпитат и чувство на удо-
влетворение, че се движат в правилната 
посока. 

ПРИЯТНА ИЗНЕНАДА На 4-ти очак-
вайте поне една приятна изненада, 

която ще ви оживи. Вероятно е тя да се 
изразява в появата на интересен човек и 
със зараждане на нови любовни симпатии 
към някого. Окрилени от това събитие, с 
лекота ще се справите с всички задачи 
през месеца. Други от вас могат да полу-
чат интересно предложение за публична 
изява, която след това да прерасне в ня-
каква трайна и продължителна дейност. 

ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОМЯНА Оста-
налите Везни, които също искат по-

ложителна промяна, получават шанс за нея 
на 15-и и 16-и. В случай че искате да за-
почнете нещо ново – да се преместите на 
нова работа например, направете го след 
средата на месеца. Гледайте да приключи-
те с оформянето на документи и важни 
разговори до 17-и. След тази дата това 

ще върви доста по-трудно. Същото важи 
и за кратките пътувания. Постарайте се 
да ги изтеглите преди 17-и. Тогава е добре 
да стартирате и лечение, рехабилитация 
или специален диетичен режим. 

НА НОВОЛУНИЕ на 15-и е добре да 
проведете профилактични процедури 

за прочистване на организма ви, особено 
ако дълго време сте приемали лекарства. 
Добре е също така да направите пълно 
гладуване (да минете само на течности 
или ако не издържате на глад – само на 
плодове). 15-и е чудесен ден, когато може-
те да се отървете от токсините и да 
помогнете на организма си в здравословно 
отношение. 

УМОРА И НЕРВНОСТ След 21-ви ще 
се почувствате много изморени и из-

нервени. Постарайте се да не пренасяте 
служебните проблеми вкъщи. 

ВНИМАВАЙТЕ С ПАРТНЬОРИТЕ 
През периода от 21-ви до 31-ви бъдете 

много внимателни в партньорските си 
отношения. Това ще бъде голямо изпита-
ние за вас, защото три планети – Слън-
це, Венера и Меркурий – са се събрали в 
срещуположния ви и дисхармоничен знак 
Овен. 

СЕМЕЙНИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ На 
23-ти и 24-ти ще имате малко семей-

ни разправии, които бързо ще преминат. 
Не пренебрегвайте родителите си, намере-
те време да общувате и с тях. Все пак 
те винаги са ви били опора в живота. 

ПРОЯВЯВАТЕ СЕ КАТО ДОБРИ ДИ-

ПЛОМАТИ Ще имате възможност 
да изявите най-добрите си дипломатиче-
ски качества на 29-и, 30-и и 31-ви. Особено 
на 30-и, когато ще успеете да представи-
те проект, да си направите реклама, да 
осъществите полезни връзки. Ще получите 
заслужени овации.

Да си сменя ли 
работата, или не
На всичкото отгоре ще ви се наложи да 

направите един сериозен избор, свързан с 

работата ви. Не ви съветвам да вземате 

решение само под въздействие на емоции-

те, особено ако предложението за промяна 

е направено след 7-и. Тогава вашата лич-

на управляваща планета Венера се намира 

в нехармоничния за вас знак Овен. Така ще 

бъде до края на месеца. Точно затова е до-

бре да обмислите внимателно решението 

си, преди да го вземете. Защото, дори и 

да смените работата си, няма никаква га-

ранция, че там също няма да имате труд-

ни отношения с колегите и няма да изпит-

вате неудовлетвореност.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
 От 1-ви до 7-и подредете своите прио-

ритети в работата. Концентрирайте се 

върху най-важното и свършете всичко на-

лежащо, без да роптаете и негодувате.

 На 9-и, 10-и и 11-и избягвайте конфли-

кти. Не спорете със служители в админи-

страцията!

 На 15-и започнете нова работа, ако ви 

се отвори такъв шанс. Проведете лечеб-

но гладуване.

 От 21-ви до 31-ви внимавайте как се 

държите с партньорите си. Има опасност 

от конфликти и дори разриви.

ЗДРАВОСЛОВНО

„КАЛИАКРА САНДВИЧ“ – 
ПО-ЗДРАВОСЛОВНИЯТ МАРГАРИН
Добавете нещо добро към вашия сандвич! 

Една филийка хляб, намазана с „Калиакра 
сандвич“, комбинирана с парче чисто месо 
и гарнирана с малко пресни зеленчуци, ту-
такси се превръща в част от вкусен и 
здравословен обяд. Няколко такива филий-
ки през седмицата – в част от здравосло-
вен начин на хранене и на живот. 
10 г от „Калиакра сандвич“ ви доставят ва-
жни мазни, които помагат за усвояването 
на витамините A, D и E, и само 18 калории. 
Добрите мазнини са ненаситените маз-
нини, които не повишават нивото на хо-

лестерола и са незаменими за човешкото 
здраве. По-голямата част от растителни-
те мазнини са добри мазнини, тоест не-
наситени.
Добрите мазнини могат да бъдат лесно 
разпознати, защото са течни или полут-
върди дори при ниска температура (ако 
продуктът, който ги съдържа, се съхранява 
в хладилник например).
Лошите мазнини, които трябва да се из-
бягват, са наситените и лесно се разпоз-
нават, защото остават твърди дори при 
стайна температура. 
Витамини A, D и E са важни за зрението, 
костите и функционирането на имунна-
та система.
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ЛЮБОВ И ХУБАВИ ЕМОЦИИ В на-
чалото на месеца изобщо няма да ви 

е до работа. Слънцето, Меркурий и Вене-
ра се намират в знака на романтичните, 
чувствителни и хармонични на вашия знак 
Риби и оттам ви даряват с добро настро-
ение и радост от живота. Освен това ви 
помагат да осъществите мечтите си и ви 
изпращат вдъхновение. Да, точно това ще 
е ключовата дума за вас поне до 20 март 
– „вдъхновение“. Ще имате желание да 
творите, да се забавлявате и да създава-
те нещо – независимо дали ще е картина, 
стих, или просто добре ще си свършите 
работата. Сега повечето неща, които 
вършите, ще ви носят удовлетворение и 
радост. Юпитер, и той се намира в Риби 
и ще ви позволи да се поглезите – тоест 
да си позволите малко повече почивка през 
почивните дни, приятни пътувания с при-
ятели и покупки на красиви вещи. Но най-
хубавата изненада за месеца е вероятност-
та от нова любов, което важи с пълна 
сила за необвързаните Скорпиони. Има 
опасност да се влюбите неочаквано и бър-
зо в началото на месеца, без дори да сте 
го искали или провокирали. 

ВЪЗМОЖНО Е ДА СРЕЩНЕТЕ ЛЮ-

БОВТА На 4-ти или на 5-и е възможно 

да срещнете любовта, която вече дори 
сте се отказали да търсите. За други от 
вас, които няма да имат късмета да се 
влюбят, това ще са много успешни дни, 
пълни с перспективни срещи, нови контак-
ти и нови идеи. Ако сте с творческа про-
фесия, на тези дни ще получите божест-
вено вдъхновение и удовлетворение от ра-
ботата. През месеца е добре да общувате 
повече с вашите деца. Това общуване ще 
ви донесе радост и удоволствие. 

ВЪЗМОЖНИ СА ЗАЧАТИЯ през пе-
риода от 1-ви до 7-и. Вашето бъдещо 

дете ще бъде с много силен творчески за-
ряд и много таланти. 

ВТОРИ ШАНС ЗА ВЛЮБВАНЕ В слу-
чай че не сте удовлетворени от до-

сегашния си интимен и емоционален жи-
вот и още не сте успели да се влюбите 
на 4-и или 5-и, през този месец ще имате 
втори шанс да го направите – това са 

дните около новолуние в Риби на 15-и. 
НОВ ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТ Новолу-
нието е подходящо време да започне-

те нов творчески проект. Планирайте 
тогава и всичко, което е свързано с лич-
ното ви време – например лятната си 
отпуска.

ТРУДНИ ДНИ през периода от 1-ви до 
20-и са 9, 10, 11 и 12 март. Нервни и 

избухливи сте, реакциите ви са некоорди-
нирани, действията – забавени. Следващи-
те по-трудни дни са 18-и вечерта, 19-и и 
20-и. 

ПРЕНЕСЕТЕ ДОБРОТО СИ НАСТРО-

ЕНИЕ В РАБОТАТА Това е най-добро-
то, което можете да направите през пе-
риода от 21-ви до 31-ви. Помислете с какво 
можете да направите работата си по-ком-
фортна и по-интересна. Консултирайте се 
с колегите си. Отстоявайте авторитета 
си спокойно и компетентно. Колкото по-
творчески настроени сте и добронамерени 
към пряката си работа и колегите, толко-
ва по-добре ще се чувствате. 

ДОБРИ ДНИ за Скорпионите са 23-ти 
и 24-ти – проявявате разбиране и със-

традание, помагате на някого да си свърши 
работата. Погрижете се за най-близките 
си роднини – сега те разчитат на вас. 

ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА Непредви-
дени неприятности се появяват в ра-

ботата ви на 25-ти и 26-и и дори могат да 
се проточат до 27-и на обяд. Засегнали сте 
неволно нечие его и самолюбие и дано то 
да не е на шефа ви. Справяте се блестящо 
в конкурентна среда. Само Скорпион може 
да се справи така добре, когато е трудно 
и напечено. Да му мислят другите! 

ПЪЛНОЛУНИЕТО на 30-и ви носи ху-
бава вест отдалече. Вземате решение 

за дълъг път, настройвате се на друга чес-
тота. Някаква тежест ви пада от гърба. 

Силна интуиция 
и прозрения
На 13-и вечерта, 14-и и 15-и ще получи-

те силни прозрения. Интуицията ви е мно-

го изострена. Ще виждате и усещате не-

щата съвсем трезво и безпристрастно. 

Каквото и идея да ви осени тогава, запом-

нете я и я осъществете. Направете ана-

лиз на любовните си отношения – Луната 

в Риби ще ви помогне за това. Дайте си 

сметка дали получавате любов, защита и 

сигурност, или дали не сте попаднали в ка-

пана на зависимостта и пристрастяване-

то. Деликатните, но откровени разговори 

с любимия човек могат да заздравят връз-

ката ви и да ви помогнат да преодолеете 

различията си. Ако смятате, че отноше-

нията ви са изчерпани обаче, не се коле-

байте да поемете по нов път в любовта. 

Завършете този цикъл, за да може да за-

почнете нов.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
 На 4-ти може да срещнете нова любов, 

това е ден на творческо вдъхновение.

 На 15-и започнете нова връзка или си до-

уточнете отношенията в настоящата, 

започнете творчески проект, направете 

планове за свободното си време.

 На 25-и и 26-и попадате в ситуация на 

конкурентност, ще нараните нечие чес-

толюбие.

 На 13-и вечерта, 14-и и 15-и интуиция-

та ви е изключително силна. Ще получи-

те прозрения.

ОТЛИЧНИЦИ

КОЙ Е НАЙ-ДОБРИЯТ 
СПА ХОТЕЛ НА 
БАЛКАНИТЕ?

През периода 18–21 яну-
ари 2010 г. в Белград се 
проведе 47 конгрес на 
Международната хо-
телиерска и ресто-
рантьорска асоциация 

(IH&RA), по време на който Балканският алианс на хотелиерските асоциа-
ции (ВАНА) официално връчи своите годишни награди. 
Гранд хотел „Велинград“ бе удостоен с авторитетното признание и на-
градата за най-добър спа хотел на Балканите. 
Отличаването с престижна и авторитетна награда е международно при-
знание за високото качество на услугите, които се предлагат в хотела. 

„Гранд хотел Велинград“ е открит през 2006 г. Намира се в спа столицата 
на Балканите – Велинград. Той е с категория „Четири звезди“, разполага със 
82 луксозни стаи и апартаменти и спа център (с площ 1 200 кв. м.), където 
се предлагат уникални по рода си спа терапии. На разположение на гости-
те са и 4 басейна с топла минерална вода, единият от които е с полуолим-
пийски размери. През 2009 г. „Гранд хотел Велинград“ бе удостоен с автори-
тетното признание за качество на европейската спа асоциация – сертифи-
кат EUROPESPA Wellness, който удостоверява, че притежателят му отго-
варя на всички изисквания на ЕСПА (Европейската спа асоциация) за уелнес 
инфраструктура, безопасност, хигиена и качество на предлаганите услуги.
„Гранд хотел Велинград“ разполага с конферентен блок от 3 зали, като най-
голямата е с капацитет до 200 души. В хотела има ресторант със среди-
земноморска кухня и уютна механа, лоби бар и бар басейн. „Гранд хотел 
Велинград“ предлага на своите гости боулинг зала, изкушаващо забавле-
ние за възрастни и деца. Пиано бар Louise ви носи качествено забавление в 
нощните часове за един прекрасен завършек на вечерта. 

Бела, брой 3 (145), 2010 117

с к о р п и о н  (24.10 – 22.11)



info

ОПЪНАТИ НЕРВИ Колкото и да се 
стараете да изглеждате ентусиазира-

ни, никого няма да заблудите. Ще има мо-
менти, в които ще се чувствате направо 
изтощени. Това, естествено, ще ви дразни. 

Добрата новина е, че през този месец няма 
да ви се случат кой знае какви запомнящи 
се неща – нито хубави, нито лоши. Само 
разни дреболии ще ви опъват нервите. 
Най-напрегнато ще ви бъде вкъщи. Вие са-
мите също ще подклаждате лошото си на-
строение, като се самоизмъчвате и укоря-
вате за стари грешки. Най-напрегнато ще 
ви е от 1 до 7-и, когато към битовите про-
блеми, разправиите за имоти, недоволни 
роднини и душевните ви терзания се при-
бавят и проблеми в любовта. 

ТРУДНИ ОТНОШЕНИЯ С РОДНИ-

НИТЕ На 8-и ще стане въпрос за 
имоти, сделки и/или управление на недви-
жима собственост. Отношенията ви с 
роднините се усложняват. Оказва се, че 
вие сте най-подготвени и трябва да ти-
чате и уреждате документи и да плаща-
те разни такси. Не отлагайте и не се 
отказвайте обаче. След 8-и добра вест 
пристига в дома ви, както и нова придо-
бивка. Хармонията в семейните отноше-
ния постепенно се завръща. 

ЗАМИСЛЕТЕ СЕ ЗА СМЯНА НА ЖИ-

ЛИЩЕТО СИ на 13-и и 14-и. Май ви 
трябват малко повече самостоятелност 
и спокойствие. Съветвам ви да смените 
жилището си! В първия момент ще ви 
бъде трудно и ще се чувствате необичай-
но, но определено ще е за добро в бъдеще, 
когато ще се усетите много по-спокойни. 
За вас е характерно, че към действие ви 
подтиква само кризата – така ще стане 
и този път. 

ЕМОЦИОНАЛНА БУРЯ Новолунието 
в Риби на 15-и съвсем ще ви извади 

от равновесие. Може да се стигне дори 
до тежки обвинения и сълзи от ваша 
страна. Внимавайте какво и на кого каз-
вате в афекта си, за да не съжалявате 
после, че сте обидили близък човек. 

СЯКАШ ИДВАТЕ НА СЕБЕ СИ след 
17-и. Постепенно всичко, което ви е 

дразнело, вече ви се струва поносимо. Об-
щуването ви става много по-леко, спон-
танно и без нерви. Предстоят ви делови 
командировки и лични пътувания за развле-
чение. Сещате се да се обадите на добри 
приятели, подновявате кореспонденцията 
си с добри познати. 

НАПЪЛНО СЕ УСПОКОЯВАТЕ след 
21-ви, когато Слънцето навлиза в огне-

ния Овен и ви зарежда с енергия, добро на-
строение и амбиция. Съживява се и любов-
ният ви живот. Все пак не прекалявайте 
с флиртовете и изневерите на 21-ви и 22-
ри, защото има опасност да ви „хванат“. 

ПЪЛНИ СТЕ С ИДЕИ, които можете 
да представите успешно пред публика 

на 24-ти или на 25-и. Ако имате някакво 
представяне пред аудитория (да защитава-
те проект например), предстои ви явяване 
на изпит или пък важен разговор, да знае-
те, че ще плените точно този, когото 
трябва. През почивните дни на 27-и и 28-и 
няма да може да си починете от излишно 
суетене. Ще трябва да се грижите за сво-
ите близки, изникват дребни ремонти и 
разходи по дома. Някои от вас вероятно 
ще си донесат и работа за вкъщи.

НА ПЪЛНОЛУНИЕ във Везни на 30-
ти се осъществява една ваша мечта. 

Общуването с приятелите ви става по-
непринудено. Постигате единомислие с по-
вече хора и много скоро успявате да стар-
тирате съвместен проект. Чувствате се 
сигурни и уверени в себе си. Удава ви се 
възможност да действате експанзивно във 
ваш стил – да дадете всичко от себе си. 
Това пълнолуние ще изиграе ролята на пу-
сков механизъм на творческото ви мисле-
не. Хрумват ви оригинални идеи не само 
в работата, а въобще.

Дребни проблеми, 
но много
Още на 1-ви ви засипват с неотложни за-

дачи и досадни подробности, за които лич-

но вие ще трябва да се погрижите. През 

първата седмица на март най-критичен 

ще бъде 4-ти, когато само заради една по-

грешна дума, казана от вас, може да се 

стигне до грандиозен скандал с любимия 

човек. Самочувствието ви ще е много по-

нижено, ще имате усещането, че губите 

нещо завинаги. За щастие това само ще 

ви се стори, защото още на следващия 

ден овладявате положението. На 7-и ве-

черта, когато Венера навлиза в хармонич-

ния ви знак Овен и овладява емоциите ви, 

очаквайте приятна изненада – сдобрявате 

се с любимия човек или пък се запознавате 

с някого от другия пол, който ще ви напра-

ви добро впечатление.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
 От 1-ви до 7-и не давайте възможност 

на емоциите си да ви контролират, осо-

бено на 4-ти. Тогава ви съветвам да не 

дразните половинката си.

 След 8-и ще се зарадвате на нови придо-

бивки за дома. Някои от вас могат да на-

следят дори имот.

 На 9-и и 10-и не ви съветвам да подпис-

вате важни документи, нито да изповяд-

вате сделки. По-добре изчакайте да мине 

17-и.

 На 15-и очаквайте промяна на местожи-

веенето си. Или пък отношенията ви с ня-

кого могат да преминат на друго, по-пол-

зотворно ниво.

 След 21-ви се сещате за хубавите неща 

от живота.

ЗА ПО-ЛЪСКАВА КОСА

PALETTE COLOR & GLOSS – 
СВЕЖИ ЦВЕТОВЕ БЕЗ АМОНЯК

Всяка дама мечтае за лъскава, съблазнителна коса с 
интензивен цвят и максимален блясък. Но не иска ко-
сата є да пострада в името на красотата. 
Експертите в грижата за коса на Schwarkopf & Henkel 
създадоха новата серия Palette Color & Gloss, която 
има формула с 0% амоняк. Обогатена с масло от ма-
кадамия, Palette Color & Gloss подхранва косата, дока-
то я боядисва, осигурявайки є нежен, но интензивен 
цвят, който излъчва наситен блясък до 28 измивания.
Нежната формула има ефект на балсам – боите от 
гамата са наситени с подхранващите свойства на 
маслото от макадамия – една от най-подхранващи-
те и овлажняващи природни съставки. Макадамията 

расте в екзотичния климат на Хаваите, Австралия 
и Бразилия. Ядките є са богати на протеини и мине-
рали, които подхранват и защитават косъма, прида-
вайки на кичурите изкусителен блясък и здрав вид. 
Крем боята Palette Color & Gloss е лесна за ползване 
като шампоан. Просто се нанася на косата и след 
20 минути се изплаква. Резултатът е фантастичен 
бляскав вид, който издържа до 28 измивания (шест до 
осем седмици). 
Отличителният нов дизайн на Palette Color & Gloss от-
разява динамичната колекция от 16 живи цвята – 
от грабващия окото „Ледено рус“ до съблазнител-
ния „Черен трюфел“. От опаковките ни гледат съ-
блазнително млади модели, които перфектно демон-
стрират жизнерадостната колекция от зашеметя-
ващи цветове.
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ПРЕОДОЛЯВАТЕ НЕУВЕРЕНОСТТА 

СИ В ОБЩУВАНЕТО Определено ще 
е за добро, защото чрез общуването ще 
навлязат нови хора и възможности в жи-
вота ви. На 4-ти ще получите интересно 
предложение за пътуване или обучение, а 
може и за двете едновременно. Ако става 
дума за пътуване, да знаете, че на някои 
от вас им е писано да се влюбят най-не-
очаквано на път! 

ЩАСТИЕ В ЛЮБОВТА, СЛЕД КОЕ-

ТО – ТРУДНОСТИ И ИЗПИТАНИЯ 

очаквайте от 1-ви до 7-и. След 7-и до края 
на месеца за жалост се очертават мно-
го трудности и изпитания в интимния 
ви живот. Бъдете много мили с половин-
ката си на 9-и и 11-и, когато необмисле-
но изречени от вас думи могат да дове-
дат отношенията ви до точката на 
замръзването. При някои Козирози обаче 
може да се случи точно обратното – 
партньорът им да ги засегне и дори да 
им изневери. Ако стане така, ви съвет-
вам да не реагирате спонтанно и да не 
се решавате веднага на раздяла. В край-
на сметка всеки греши понякога, вие – 
също. Имайте предвид, че на 9-и и 11-и и 
вашата преценка е доста необективна и 
ненадеждна, дори и извън сферата на 
чувствата. Опитайте се да запазите не-

утралитет на тези дати. 
ВРЕМЕ ЗА АКТИВНО ОБЩУВАНЕ 
Съветвам ви да общувате по-усилено 

от 1-ви до 20-и. Този период за това ви е 
отреден. 

ПРЕЛОМЕН МОМЕНТ ЗА ОТНОШЕ-

НИЯТА ВИ Новолунието на 15-и ще е 
преломен за отношенията ви момент – 
най-вече с вашите братя, сестри, братов-
чеди или съседи. Изглаждате неясноти по-
между си. Нерешени и тежали ви с годи-
ни проблеми сега намират своето решение, 

благоприятно и за двете страни. 
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЖИЛИЩЕТО, 
особено ако живеете под наем, е 

твърде вероятно в дните от 15-и до 17-и. 
Започвате на чисто. Ще се почувствате 
по-освободени.

В РАБОТАТА Месецът е благоприя-
тен за повишаване на вашата квали-

фикация – запишете се на спецкурсове, се-
минари и тренинги. 

НАВЛИЗАТЕ В НАПРЕГНАТ ПЕРИ-

ОД след 20-и. Слънцето, Венера и 
Меркурий са разположени в конфликтния 
за вас знак Овен. Очаквайте проблеми и 
напрежения по всички фронтове – като 
се започне от личния живот, през служ-
бата и най-вече у дома. Там конфликти-
те ще са най-затормозяващи. Ще усеща-
те постоянна липса на хармония и разби-
ране. Стари неразбирателства и конфли-
кти ще се събудят с ново звучене, за да 
осъзнаете, че отново нямате сили, но 
най-вече желание да се справяте с тях. 
Това, което ви съветвам да направите, е 
да се „изключите“ и да се затворите в 
себе си, за да не нагнетявате повече на-
прежение. На 22-ри има най-голяма опас-
ност да се скарате с по-възрастен родни-
на, най-вероятно мъж. Отношенията ви с 
шефовете също са обтегнати. 23-ти и 
24-ти пък са най-трудните дни за общу-
ване с членовете на семейството ви. Въз-
можно е да се появи най-неочаквано нуж-
да от ремонт или от друго нещо, с кое-
то няма да ви се занимава, но ще се на-
ложи да свършите. 

ПОСЛЕДНИТЕ ТРУДНИ ДНИ ПРЕЗ 

МЕСЕЦА за вас са 29-и и 30-и, когато 
е пълнолунието във Везни и от вас ще се 
изискват много лоялност и гъвкавост на 
работното място.

Благоприятен период 
за търговия
За занимаващите се с търговия и посред-

ничество Козирози ще се радват на из-

вестно раздвижване в бранша. Помислете 

за подобряване на условията си на труд, 

както и за нов подход към вашите клиен-

ти. Дори и някаква малка новост да въве-

дете, тя ще доведе до по-добри резулта-

ти в бизнеса ви. Особено подходящ за но-

вовъведения е периодът от 1-ви до 17-и, 

когато Меркурий, планетата отговаряща 

за обучението, комуникациите и търгови-

ята, се намира в хармоничния ви знак Риби 

и изостря търговския ви нюх и интуиция-

та ви. В случай че имате залежали изпити 

или кореспонденция, точно това е удобни-

ят момент да приключите успешно с тях. 

През този период е добре да предприеме-

те кратки пътувания. Благоприятни за об-

щуването ви и за нови запознанства ще 

бъдат 4-ти, 8-и и 17-и. Тогава ви съвет-

вам да проведете най-важните си теле-

фонни разговори, да изпратите най-важни-

те си имейли и запитвания. Това са добри 

дни, когато „засявате“ семената на бъде-

щия си успех. Ще срещнете точните хора 

в точното време. Подписването на дого-

вори, полагането на изпити и явяването 

на интервюта за нова работа също ще са 

успешни.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ 
 На 4-ти получавате интересно предло-

жение. Зараждат се и нови чувства...

 След 7-и очаквайте любовни загуби. Бъ-

дете особено бдителни на 9-и и 11-и.

 На 4-ти, 8-и и 17-и общувате максимал-

но активно. От разговорите ви с други 

хора зависят бъдещите ви успехи.

 От 15-и до 17-и е твърде възможно да 

смените жилището си, особено ако живе-

ете под наем.

ЧИСТО НОВИ ДРЕХИ

ИЛИ ПРОСТО ПО-ДОБЪР ПРАХ ЗА ПРАНЕ
Чудили ли сте се защо постоянно имаме потребност от 
пазаруване и непрекъснато обновяване на гардероба?

Отговорът е много прост – не е само от чиста суе-
та, а и защото повечето дрехи след 30–50 изпирания 
започват да се изхабяват, избеляват и да развалят 
първоначалната си отлична форма. 
Всеки от нас има любима дреха, която носи постоян-
но и с която не може да се раздели. Но идва момент, 
в който цветът на любимата дреха избелява, мате-
рията губи първоначалната си еластичност и меко-
та и става раздърпана. За всеобщ късмет винаги мо-
жем да разчитаме на най-верния приятел на жена-
та – „Ариел“. 

Сега прахът за пране „Ариел“ е обновен със 7 почист-
ващи технологии, благодарение на които премахва 
успешно нечистотиите дори и ако перете само със 
студена вода. Същевременно вашите любими дрехи 
запазват първоначалната свежест на цвета и мате-
рията си. И засияват досущ като нови. 
Мили дами, вече не е нужно да се впускате в изтощи-
телен шопинг за нови дрехи! Благодарение на вашия 
нов съюзник „Ариел“ и системата от 7 почистващи 
и запазващи цвета технологии старите дрехи ще 
станат като нови!
А сега излезте навън, насладете се на коктейл с при-
ятелки и съберете погледите на околните с новата 
си стара дреха.
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ЗАРАБОТВАТЕ ДОБРИ ПАРИ Дори и 
на такива абсолютни идеалисти като 

вас се налага понякога да се приземят и 
да помислят за малко по-практични неща. 
Като например заработката на пари и 
тяхното разпределение. Защото за вас 
ценностите винаги са имали пї друг ха-
рактер – духовен, а не материален. В из-
вестен смисъл сте прави, защото много 
умело, в сравнение с останалите зодиакал-
ни знаци, сте осъзнали, че с никакви суми 
няма да можете да си „купите“ следващ 
живот или поне нещо от следващия си 
живот. Но смисълът на опита, който ще 
придобиете през този месец, е, че трябва 
да намерите баланса между духовното и 
материалното. Колкото и да не ви е ком-
фортно, ще трябва да се занимавате с 
малко по-практическите неща от живота. 
За щастие точно сега това ще ви се от-
рази много положително – ще ви успокои, 
„заземи“ и ще отвлече вниманието ви от 
емоционалните тегоби. 

НАПРЕГНАТ ДЕН ще е 4-ти – и в 
личния живот, и в работата. Веро-

ятни са и внезапни обрати в любовта. 
Ще се наложи да взимате бързи решения, 
както и да се примирите, че ще изгубите 
нечия симпатия, поддръжка, спонсорство, 
партньорство, може дори и нечия любов. 
Но пък точно това ще ви стимулира да 
се вземете в ръце и да подходите поне 
веднъж прагматично в живота. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ 

От 1-ви до 20-и здравето ви ще е 
много зависимо от емоциите ви. Вие сте 
хора с много възможности – за кратко 
време успявате да свършите много рабо-
та и, естествено, да изразходите много 
енергия. За да се заредите отново със 
сили, са ви необходими положителни емо-
ции. Постарайте се да не се задържате 
дълго време в лошо настроение. Не допус-
кайте на 4-ти, 5-и, 18-и и 19-и да попадне-
те под влиянието на песимизма, тревога-
та и натрапчивите мисли. 

БЪДЕТЕ НАЩРЕК от 9-и до 11-и, ко-
гато ще изпитвате голямо нервно 

напрежение, безпричинна агресия и зато-

рмозяване. Ще бъдете особено взискател-
ни към себе си, повечето пъти прекалено. 
Внимавайте да не предизвикате и чужда 
агресия към себе си, особено от страна на 
представител на зодия Лъв или пък от 
страна на човек с „лъвски“ амбиции. Ста-
райте се да не стъпвате на чужда тери-
тория и да не предявявате претенции към 
нечии чужди блага (предимно пари, но в 
това число и любими мъже/жени).

МНОГО СИЛЕН ДЕН за всички Во-
долеи е 17-и. Той ще е наситен с при-

ятни емоции, добронамереност от страна 
на околните към вас и интересни съби-
тия. Но бъдете готови за резки промени 
и вземане на бързи решения. Енергетиката 
на деня е много силна. Постарайте се да 
вземете най-доброто за себе си и да запа-
зите хладнокръвие. Това са от тези дни, 
които после дълго време се помнят с ка-
чествените промени, които са внесли в 
живота ни. 

ДИНАМИЧНО ВРЕМЕ ви очаква 
след 21-ви. Лично за вас дните 21-ви 

и 22-ри са от голямо значение, защото 
пред вас се отварят възможности за за-
вързване на нови плодотворни контакти и 
хората ви правят неустоими предложения. 
Сега успявате да разгърнете целия си по-
тенциал, давате най-доброто от себе си. 
Само на 25-и и 26-и ви съветвам да внима-
вате повече, тъй като част от старите 
теми (от периода 9–11 март) се завръ-
щат, но вие вече знаете какво да прави-
те, че да се отървете невредими. 

ПЪРВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ГОЛЯМА-

ТА ПРОМЯНА ще видите на пълно-
лунието на 30 март, което е в хармонич-
ния ви знак Везни. Това ще бъде и чудесен 
ден за вашите партньорства. Заздравява-
те връзките си, получавате разбирането и 
лоялността, от която се нуждаете. 

Помислете за 
допълнителни доходи
Ще получите силен импулс за действие и 

промяна, ако днес направите анализ на ми-

налия си опит и набележите целите си в 

бъдеще. Задължително помислете за въз-

можности за допълнителни доходи. Най-

подходящият момент да направите промя-

на и да тръгнете по нов финансов път на 

развитие, така да се каже, е новолуние-

то в Риби на 15-и. Точно на този ден мо-

жете да откриете, че всъщност имате и 

друго призвание, от което бихте могли да 

преживявате много по-добре. Ще прозре-

те, че някоя ваша стара идея или желание 

сега с лекота ще може да се осъществи. 

Прозренията ви днес ще са много верни. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ 
 На 4-ти очаквайте напрегнати ситу-

ации – внимавайте да не изгубите нечие 

партньорство или любов, особено ако са 

важни за вас.

 На 15-и тръгвате по нов път, сменяте 

местоработата си, усвоявате знания от 

нови области и успявате да увеличите до-

ходите си.

 От 1-ви до 20-и се погрижете за здра-

вето си, включително и за психическо-

то си.

 На 21-ви и 22-ри ще установите нови 

контакти с интересни хора.

 По пълнолуние на 30-ти ще се радвате 

на първите резултати от промените, на-

правени на 15-и (новолуние).

НОВА КНИГА ОТ „ЕДНОРОГ“

„СМЪРТ ВЪВ ВАВИЛОН, ЛЮБОВ В ИСТАНБУЛ“„СМЪРТ ВЪВ ВАВИЛОН, ЛЮБОВ В ИСТАНБУЛ“
На драматичния фон на литературен трилър авторът Искендер Пала представя всички 
най-забележителни имена в историята на османската литература. В романа от първо 
лице говори ръкописът на едно от най-прочутите произведения в османското културно 
наследство, „Лейля и Меджнун“. В прекрасната любовна история е кодирано завещанието 
на вавилонските жреци за бъдещето на света. В залеза на Османската империя предста-
вител на тайно общество, просъществувало през вековете, ще се добере до развалини-
те на Вавилон и скритото зад вратите на Ищар съкровище в опит да разшифрова древ-
ната мъдрост. Романът „Смърт във Вавилон, любов в Истанбул“ е вълнуващо пътуване 
през времето в духа на Умберто Еко.

Търсете на книжния пазар от издателство „Еднорог“O
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ТОВА СИ Е ВАШИЯТ МЕСЕЦ и вие 
определено го усещате. Постарайте 

се да не губите нито ден от 1-ви до 20-и, 
докато Слънцето все още е във вашия зо-
диакален знак. Най-силният ви и късмет-
лийски период е от 1-ви до 7-и, когато в 
Риби се събират общо четири планети – 
Слънце, Венера, Меркурий и Юпитер. Във 
вихъра на чувства, събития, зараждащи се 
нови отношения, нови възможности и лю-
бови сте. 

ЛЮБОВ ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД И ДРУГИ 

ПРИЯТНОСТИ Най-вероятно е да 
попаднете в мрежата на любовта на 
4-ти, когато Венера е в съвпад с Уран. 
На следващия ден – 5-и, тенденцията се 
запазва. Влюбването може да стане почти 
мигновено. Най-хубавото е, че това може 
да е любов, която се покрива максимално 
с вашите представи за идеална любов. На 
5-и освен на любов разчитайте на сериоз-
на подкрепа на вашите идеи и намерения. 
Попадате в ситуация, в която можете да 
проявите решимостта и волята си, как-
то и да бъдете забелязани от когото 
трябва. Успявате да разгърнете творче-
ския си потенциал. 

НАЙ-СИЛНИЯТ ВИ МОМЕНТ ЗА 

МЕСЕЦА, а за някои от вас дори и 
за цялата година, ще се окаже новолуние-
то на 15-и в Риби. Решителни и повратни 
са и следващите дни – 16-и и 17-и. Може 
качествено да подобрите живота си и да 
премахнете онова, което до този момент 
ви е пречило. Подгответе този успешен 
период още от почивните дни – от 13-и 
вечерта и 14-и. Не стойте вкъщи и не се 
чудете как точно ще се промени живо-
тът ви, а търсете активно контакти. 
Не толкова в смисъл, че очаквате някой 
друг да ви свърши работата, всичко вие 
самите трябва да си направите, разбира 
се. Контактите са ви нужни, първо, като 
източник на идеи и, второ, като стимул, 
като източник на вдъхновение. 
Поставете си цели. Вие имате много дар-
би и е трудно да определите с какво точ-

но ви се занимава. Именно по тази причи-
на най-важно е да си определите цели. 

ПРОМЯНА ВЪВ ВЪНШНИЯ ВИД 
Периодът от 13-и до 17-и е успешен за 

промяна на вашия външен вид – гардероб, 
прическа и поведение. Подновете нещо в 
имиджа си, защото ще се почувствате 
много по-уверени. А и за новия живот, 
който сега замисляте и трасирате, ще се 
нуждаете и от нова красива външност. 

ПОМИСЛЕТЕ ЗА ВАШИТЕ ПАРИ на 
18-и и 19-и. Учудващо и за вас сами-

те, но успявате много добре да се спра-
вите с текущите си задачи и получавате 
адекватно възнаграждение. Постарайте се 
да заделите и нещо настрана, вие обича-
те да се чувствате сигурни. След толко-
ва много събития, емоции и реални проме-
ни ще имате нужда от рязка промяна на 
ритъма на живот. 

СПАД НА ЕНЕРГИЯТА На 20-и ве-
черта Слънцето минава в Овен и ва-

шата енергия започва бавно да спада. 
Няма да сте толкова работоспособни и 
амбициозни като в началото на месеца. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗДРА-

ВЕТО СИ на 21-ви и 22-ри, когато 
може да се появят симптоми на настин-
ка. Организмът ви се нуждае от доста-
тъчно сън и много витамини. Всеки ден 
пийте билкови чайове с мед, лимон и 
яжте пресни плодове. На 27-и и 28-и също 
ще имате здравословни неразположения, 
причина за които ще е преумората. Пазе-
те се от лоши хора и отрицателни емо-
ции на 21-ви, 22-ри, 28-и и 29-и. Тогава сте 
уязвими от чужди нападки. Пазете и оно-
ва, което сте завоювали дотук. То си е 
ваше и напълно го заслужавате. Не изпит-
вайте никакво чувство на вина, дори „до-
брожелатели“ много да се стараят да ви 
го пробудят. П
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Дните на големите 
възможности
Много интересни в чисто енергийно от-

ношение са тези два дни 4-ти и 5-и. До-

бре ще е сега да концентрирате усилия-

та си в зоната на интересите си. Това 

е момент на големите промени и тран-

сформации, затова не губете темпо. 8-и 

е ден на големите възможности и късмет 

за всички Риби, нищо че планетата на лю-

бовта Венера е току-що е напуснала зна-

ка ви. Взимате изпити и печелите конкур-

си с лекота. Каквото сега задействате, 

дълго време ще ви е от полза. Съберете 

важната информация, от която се нужда-

ете. За целта използвайте магнетичния 

си чар. Подновете си стари перспективни 

контакти, подайте документи и заявления 

за нова служба, обучение или квартира. 

Промените сега около вас ще са на всички 

нива, затова не се ограничавайте само в 

едно направление. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
 От 1-ви до 7-и сте в много силен пери-

од. 4-ти и 5-и са най-успешните ви дни, 

когато можете да разчитате на любо-

вта, подкрепата и разбирането на окол-

ните.

 От 13-и до 17-и може да намерите сво-

ето ново призвание. Започвате нов етап 

от живота си. Променяте нещо и във 

външността си.

 На 21-ви, 22-ри, 28-и и 29-и пазете здра-

вето си. Отдайте се на почивка и не об-

ръщайте внимание на критиката на окол-

ните. Тя ще е продиктувана от завист.

ЧЕСТИТА ГОДИШНИНА

ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА“ НАВЪРШВА 65 ГОДИНИ

От първите следвоенни читанки и сметанки, отпечатани на 
отдавна отживяла техника, днес с логото на „Просвета“ се пе-
чатат модерни учебни комплекти и мултимедийни дискове, из-
работени по най-модерни технологии и носители на престижни 
европейски награди. 
Поредното си признание издателството получи на Франкфурт-
ския международен панаир на книгата през 2009 г. за английска-
та езикова система HELLO!, удостоена с медал в категорията 
„Най-добър европейски учебник“.
За поколенията български граждани „ПРОСВЕТА“ е име и безспо-

рен фактор за развитието на българското образование. 
В издателството са публикувани произведенията на 50 000 ав-
тори и художници. Сред тях са водещи имена в българската на-
ука, изкуство и образование, които изграждат съвременния из-
дателски модел за правене на учебници и учебни помагала. 
В актива си издателството има над 16 000 заглавия във всички 
области на образованието, науката и изкуството в 98 отрасъ-
ла и 73 поредици. Общият отпечатан тираж е над 2 милиарда 
екземпляра.
Днес във всеки български дом и училище, в ръцете на всяко дете 
и учител учебните книги на „ПРОСВЕТА“ са необходим и компе-
тентен съветник и събеседник, и приятел.
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К
акто и с другите магиче-
ски билки, и с розовия ко-
рен може да работи само 
човек, когото растението 

е „харесало“. От розовия корен може 
да се търси помощ в тежки момен-
ти. Освен това той 

СБЪДВА ЖЕЛАНИЯ 
Цветето се познава по това, че при 

срязване коренът му придобива розов 
до тъмночервен цвят, като с изсъх-
ването този цвят се променя. Но 
ако счупите сух корен от този вид 
дива перуника, вътре той пак си е 
наситено розов до тъмночервен. Тази 
особеност на корена е „родила“ и спе-
циален ритуал за намирането на на-
ходища от него – в ранна сутрин по 
поляната се влачи бял чаршаф и там, 
където той почервенее (където се 
получи нещо като петно от кръв), 
значи под него на това място има 
розов корен. 

НО ИСТИНАТА Е, ЧЕ ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА АКТИ-

ВИРАТЕ СИЛАТА НА РАСТЕНИЕТО И ДА РАБО-

ТИТЕ С НЕГО, ТРЯБВА ДА СТЕ ГО ОТГЛЕДАЛИ 

СОБСТВЕНОРЪЧНО.

След това преди брането и след ря-
зането на корена се изрича специална 
баилка – гореща молба към бог Пе-
рун да се съживи отрязаното корен-
че, за да може то да изпълнява жела-
ния. Текстът на баилката е таен и 
се предава само от посветен на пос-
ветен (от поколение на поколение). 
Една славянска легенда разказва, че 

ПЕРУНИКА ЗАЕДНО 
С БРАТ СИ ПЕРУН

великия господар на боговете, живе-
ели на връх Пирин планина. Перуника 
била ненадмината хубавица! Но колко-
то била хубава, три пъти била по-ра-
ботна – не се спирала и никога не ос-
тавала без работа. През цялата зима 
тъчала платна, а рано напролет сли-

зала към голямото пиринско езеро да 
ги бели и ги простирала да съхнат 
на близкия връх. Но изведнъж Перу-
ника била покосена – от болест ли, 
от нещо друго ли, не се знае, и се 
споминала. 

ОТ СКРЪБ ПО СЕСТРА СИ ПЕРУН ПЛАКАЛ 

МНОГО И ТАМ, КЪДЕТО ПАДАЛИ СЪЛЗИТЕ МУ, 

ИЗРАСЛИ ЧУДНО КРАСИВИ ЦВЕТЯ (ТОВА БИЛ 

ТОЗИ ТЪЙ РЯДЪК ВИД ПЕРУНИКА – БЕЛ. РЕД.), 

КОИТО ТОЙ НАДАРИЛ СЪС СИЛА ДА ПОМАГАТ 

НА ХОРАТА.

Розовият корен 

ПОМАГА САМО 
НА СВОЯ СОБСТВЕНИК

– грижи се за неговото благополучие 
и привлича високопоставени покрови-
тели към него. 

СОБСТВЕНИКЪТ ТРЯБВА МНОГО ДА ВНИМА-

ВА КАК СЕ ОТНАСЯ КЪМ РАСТЕНИЕТО, ЗАЩО-

ТО, АКО НЕ ГО УВАЖАВА, НЕ МУ ВЯРВА ИЛИ 

ПОЖЕЛАЕ ЗЛИНА НА ДРУГ ЧОВЕК, КОРЕНЪТ СЕ 

КТИ- зала към голямото пиринско езер
бели и ги простирала да съ

я връх. Но изведнъж 
на – от боле

зна

РОЗОВИЯТ 
КОРЕН
В ПРЕДИШНИТЕ БРОЕВЕ НА СПИСАНИЕТО 
ВИ РАЗКАЗАХ ЗА ДВЕ ОТ НАЙ-СИЛНИТЕ 
РАСТЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В БЪЛГАРСКАТА 
МАГИЧЕСКА ПРАКТИКА, НО ИМА И ОЩЕ 
ЕДНО – РОЗОВИЯТ КОРЕН. ТАКА НАРИЧАШЕ 
МОЯТА БАБА ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛНО РЯДКО 
СРЕЩАН ВИД ДИВА ПЕРУНИКА.
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„ОБИЖДА“ И СПИРА ДА ПОМАГА.

Също така, ако бъде загубен, него-
вото действие спира за конкретния 
човек. За щастие човек може да си 
отгледа друг корен. 
Самият корен, „съживен“ от спе-

циалната баилка, притежава проро-
чески способности и изпълнява само 
желания, които в бъдеще ще доне-
сат щастие и късмет на неговия соб-
ственик.
Розовият корен участва в рецепти-

те на две много силни магически от-
вари за 

ПРИВЛИЧАНЕ НА КЪСМЕТ 
И ЗА ОТКЛЮЧВАНЕ НА ЛЮБОВ

Баба ми правеше отварата за лю-
бов само около Еньовден, защото спо-
ред нея тогава небето се отваряло и 
звездите правели отварата още по-
омайна. Тя почваше приготвянето є 
на заник слънце – слагаше в котел 
мълчана вода от седем извора, доба-
вяше девет билки и някои етерични 
масла. Докато кипваха билките, тя 
баеше и наричаше за любов, за вър-
веж и късмет в любовта. След това 
отварата се изкарва на звезди и се 
прави второ наричане, за да се свали 
звездната енергия в котела. 

НА ИЗГРЕВ, СЛЕД КАТО СЕ СКРИЕ ПОСЛЕДНА-

ТА ЗВЕЗДА И ПРЕДИ ДА ИЗГРЕЕ СЛЪНЦЕТО НА 

ХОРИЗОНТА, ОТВАРАТА СЕ ПРЕЦЕЖДА И СЕ 

ОСТАВЯ ДА СТОИ НА ТЪМНО МЯСТО.

Помня (тогава съм бил дете), че 
баба ми имаше долап в мазето, в кой-
то пазеше шишенца с приготвената 
отвара, и когато идваха хора с лю-
бовни проблеми, тя ръсеше косите 
им с тази течност и после им дава-
ше по едно шишенце от нея, да я из-
ползват като парфюм (може и заедно 
с парфюма да се слага).
Сещам се за една жена, на която 

самият аз съм помогнал в любовта с 
помощта на розов корен. В продъл-
жение на 5 години тя беше ходила 
къде ли не да я спаси някой от лю-
бовните є проблеми. Но който и мъж 
да срещнела след това, връзката є с 
него се проваляла още след втората 
среща. Когато дойде при мен, я на-

ръсих с отвара за любов и є нарекох 
да є се отключи любовта. След това 
подробно є обясних как да използва 
отварата през следващите дни. Да-
дох є отделно и 

ТАЛИСМАН ОТ РОЗОВ КОРЕН 
за успех и сбъдване на желания вся-
какви. На тръгване є казах, че е мно-
го важно да вярва в силата на ко-
рена, да му обяснява подробно какво 
желае и да бъде сигурна, че той ще є 
помогне да сбъдне желанията си. 
В началото, естествено, като всеки 

нормално скептичен човек тя не хра-
нела големи надежди и нямала доверие 
на корена. Затова и резултатът бил 
слаб. Но един ден ми се обади по те-
лефона, за да ми се похвали, че от 
един месец си има гадже. След шест 
месеца пак се чухме – гаджето є се 
беше превърнало в сериозен приятел. 
Освен това дамата имаше желание да 
смени работата си и го беше поиска-
ла от корена. Две-три седмици след 
това най-случайно нейна стара прия-
телка я срещнала в заведение и є спо-
менала, че във фирмата, в която ра-
боти, търсят служители. Собстве-
ничката на розовия корен отишла на 
интервю, харесали я и я взели на ра-
бота. Оттогава тя препоръчва розо-
вия корен на всички свои приятели. 

РОЗОВИЯТ КОРЕН СЕ ИЗПОЛЗВА В ТАЛИСМАНИ 

ЗА БОГАТСТВО И ПРОСПЕРИТЕТ.

В този случай коренът може да се 
използва или самостоятелно, или с 
други билки, които засега ще запа-
зя в тайна. Този талисман се пра-
ви рано сутрин в определени дни от 
седмицата 

И СЕ НАРИЧА 33 ПЪТИ 
за човека, за когото се приготвя. 
Като заговорих за талисман за прос-

перитет, се сетих за един мастит 
бизнесмен, който дойде при мен и се 
оплака, че е почти пред фалит. Бан-
ките искали да конфискуват имуще-
ството му. Предложих да му помог-
на, като му направя талисман от ро-
зов корен и още няколко други билки. 
През същата седмица, през която му 

бях направил талисмана, той имаше 
среща с кредитори, на която трябва-
ше да се реши дали да обяви фалит, 
или не. Обади ми се много радостен 
непосредствено след тази среща, за 
да ми съобщи, че му били отпуснали 
кредит и можел да продължи спокой-
но да развива бизнеса си. Каза също, 
че докато бил на преговорите, стис-
кал в шепа малката торбичка с непо-
знати за него билки. Няколко месеца 
по-късно бизнесът на този човек се 
стабилизира и с помощта на още ня-
колко талисмана, сред които и такъв 
от безстеблена решетка, за която ви 
разказах в предишен брой на „Бела“, 
за година и половина бизнесът му се 
разраства неимоверно много.
Талисманът от розов корен се полз-

ва и за 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ТРУДНИ 
И ДОРИ НЕВЪЗМОЖНИ 

ЖЕЛАНИЯ 
ако те са добри за човека, който ги 
е пожелал. Така например може да по-
могне за уреждане на трудно за уреж-
дане пътуване, за успех по време на 
гурбет... 
Понякога розовият корен сбъдва не-

възможни желания за изключително 
кратък срок. Случвало се е това да 
стане дори за часове – в деня, в кой-
то човек е взел талисмана си, напра-
вен от опитни ръце.

Боян СТАНЕВ

Българската магическа школа
Боян СТАНЕВ участва в екип специалисти, натрупали много знания в окултните науки и обучени от свои предци в български народни чаро-

действа и баяния. За себе си те са открили, че българската магическа школа е изключително силна и въздействена за българина, макар че 

прилагат и някои чуждоземни магически практики, доказали своята ефективност. Една от целите на екипа е да постави на стабилна науч-

на основа магическите знания, опирайки се на най-новите открития в областта на физиката, психологията и медицината. Това ни заинтри-

гува и нас от „Бела“ и затова предоставихме трибуна за изява на нашите приятели от сайта www.charm-bg.com. Ако имате проблем или пък 

просто проявявате любопитство към магическите практики на древните българи, посетете този сайт или пък ни пишете на адрес 

bela@bela.bg и ние веднага ще ви свържем с този, който може да реши проблема ви.

вото
човек
отгл
Са

ци
че
ж
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

16–30 март 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Периодът не е подходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. 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 бързо. Но не преяждайте, ако искате 
да не напълнеете.  Белтъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се ус-
вояват оптимално на 16, 17, 18, 25 и 26 март.  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и 
солените храни ще се преработват най-добре на 19, 20, 27 и 28 март.  Мазни храни, както и различ-
ни видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 21, 22, 29 и 30 март!  Въглехидратите (всич-
ки тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на 23 и 24 март.

30 март, 5.35 ч., 

Луната е 

във ВЕЗНИ 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Днес ще се чувствате превъзбудени. Има опасност да злоупотребите с прекалено мазни храни и 
затова се налага съзнателно да ограничите приема им. Заменете ги със сурови ядки (бадеми, леш-
ници или орехи), но внимавайте – не яжте повече от 30 до максимум 50 г на ден.  Днес са 

уязвими кръстът, бъбреците и цялата пикочно-полова система. Ако имате проблем с тези орга-
ни, е необходимо да проведете профилактично лечение с антисептични билки. Не вдигайте теж-
ко и се пазете от простуди.  На пълнолуние трябва да спазвате пост и въздържание. Не яжте 
месо, не пийте алкохол. Количествата на храната трябва да са умерени, преяждането е проти-
вопоказно. Препоръчват се храни в свежо състояние – плодове и зеленчуци. Ако искате да от-
слабнете, минете само на плодови сокове и чай с мед.  Пълнолунието ще ви направи неспокой-
ни и може да прекалите с храната, за да се опитате да „приглушите“ чувството си за тревож-
ност. Добре е да избягвате пресолената храна, защото тя ще провокира задържането на излиш-
ни течности в организма.

1–15, както и 

31 март 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще уско-
рите отслабването, ако спортувате повече. 6, 7 и 8 март са препоръчителни дати за занимания с 
фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 1, 9 и 10 март са датите за скулптиране и оформяне на различ-
ни части на тялото с каланетика, пилатес и йога. На 4, 5, 14, 15 и 31 март се препоръчват сауна, 
плуване, танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен самомасаж под душа. Водните проце-
дури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните клетки 
вода, което води до изглаждане на целулита. 2, 3, 11, 12 и 13 март са дните на дихателни упражне-
ния, разходките на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробиката.

15 март, 23.00 ч., 

Луната е в РИБИ 

НОВОЛУНИЕ

 Чудесно време да се отървете от задържаните течности в организма и да прочистите орга-
низма от токсини.  С лекота ще се отървете от излишно тегло (поне от половин килограм), и то 
трайно, ако спазвате диета днес. Пийте само течности – фрешове или чайове. Ако изберете по-
лек вариант на диета, не яжте консервирани продукти и се откажете от вечерята.  Непремен-
но си направете масаж на стъпалата. Дори и да не знаете акупунктурните си точки, действайте 
интуитивно, обърнете особено внимание на по-чувствителните участъци. Така ще активирате и 
тонизирате целия организъм.  За вашата лунна магия: намислете си желание, с което да сложи-
те начало на нещо ново в живота си. При Луна в Риби е най-добре да се простите със стари, „зас-

тоели“ чувства и емоции. Преодолейте пристрастяването към хора, обстоятелства или вредни 

навици. Това е ден, в който може да положите началото на идеалната любов и да се отървете от 

чувството на зависимост и безпомощност.

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 МАРТ
ПРОЦЕДУРА

ПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 14, 15, 23, 24
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

16–22, както и 27–30 – Ако искате косата ви да расте бързо.

1–13 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

19, 20 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 

Ефектът ще е поразителен.

3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 
22, 25, 27 и 28

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще привлечете 

богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е

– 14, 15, 23, 24 –

1, 2, 3, 9, 10, 19, 20, 27, 
28, 29, 30

– Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

25, 26 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 14, 15, 23, 24 –

1, 2, 3, 9, 10, 28, 29, 30 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

4, 5, 11, 12, 13, 19, 20, 
25, 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 – 14, 15, 23, 24

Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много 
болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 16–30, както и 14, 15 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.

4, 5, 11, 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

)

1–15, както и 31 – –

Парна баня
– 16-30 Има опасност да ви останат белези.

1–15, както и 31 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

6, 7, 8, 16, 17, 18, 25, 26 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

1, 9, 10, 19, 20, 27, 28 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
-

щ
и 

м
ас

ки

16–30 –
Най-ефективни ще са процедурите на 16, 17, 18, 25, 26 и 27 март, 

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

16–30 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 16–30 – –

Оформяне 
и лакиране

1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 
11, 12, 13, 19, 20, 25, 

26, 27, 29, 31
– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

на
ж

-
ни

 и
 а

нт
иц

е-
лу

ли
т

ни

– 16-30 –

1–15, както и 31 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 1-15, както и 31 –

16–30 – –

С
А

У
Н

А

1–15, както и 31 – Ефектът ще е максимален на 4, 5, 6, 7, 8 и 31 март.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ МАРТ

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допитвате“ до 

нея. Почистването на прахта, прането и миенето на прозорци ще ви се 

удават много бързо и лесно, ако ги правите в периода на намаляваща 

Луна. Вярно е, че през месеца тези дни са твърде недостатъчни, за да 

поддържате дома си изряден, но поне по-голямата част от домакинска-

та работа ви съветвам да свършите тогава.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:

Основно почистване: 1–15, както и 31 март.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите: 4, 

5, 14, 15, 23 и 24 март. Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсявания и 

петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 3, 11, 12, 13, 21, 22, 29, 30 и 31 март. 

Тогава по стъклата след избърсване ще остават упорити бели „облачета“.

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
За да е празник шопингът, възползвайте се от датите, които ви препо-

ръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобразени с „настроени-

ето“ на Луната през МАРТ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-

зикални инструменти и аудиозаписи: 2, 3, 14, 15, 19, 20, 30 и 31 март.

Недвижими имоти, мебели: 9, 10, 19, 20, 23 и 24 март.

Автомобил, мотор или колело: 4, 5, 16, 17, 18, 21 и 22 март.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 16, 17 и 18 март.

Канцеларски материали и книги: 1, 21, 22, 27, 28 и 29 март.

Спортни стоки: 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 25 и 26 март.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 11, 12 

и 13 март.

Обувки и дрехи: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 30 и 31 март. 

Бижута, злато, луксозни вещи: 25 и 26 март.

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 

МАРТ 2010 г. и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.

ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервен-

ции на 30 МАРТ (пълнолуние), както и на 15 МАРТ (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

16, 17, 18
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
2, 3, 30, 31

19, 20 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 4, 5

21, 22 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 6, 7, 8

23, 24, 25 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 9, 10

26, 27 Сърце, слезка (далак) 11, 12, 13

1, 28, 29
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 

черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система
14, 15

2, 3, 30, 31
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
16, 17, 18

4, 5 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 19, 20

6, 7, 8 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 21, 22

9, 10 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 23, 24, 25

11, 12, 13
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
26, 27

14, 15 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 1, 28, 29

* Луната е в знак, който управлява частите на тялото, посочени в средната колонка.

** На същите дати можете да лекувате съответния орган с хомеопатия, цветолечение и прочие неагресивни методи.

*** Луната се намира в противоположния зодиакален знак на този, посочен в първата колонка. Тъкмо това е подходящото време за профилактика на органите, из-

броени в средната колонка.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ
Стайните растения също са много чувствителни към лунните ритми. 

Те успяват да усвоят водата най-добре само в определени дни от месеца, 

когато Луната минава през водните знаци. Ако ги полеете в неподходящо 

време, само ще им навредите. А и хранителните вещества няма да стиг-

нат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 4, 5, 14, 15, 23 и 24 март.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22, 29, 30 и 31 

март. На тези дни с поливането има опасност да провокирате появата на 

листни въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 4, 5, 14 и 15 март.
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КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и венците, как-

то и поставянето на коронки и мостове могат да се окажат много мъ-

чителни, ако не сте улучили подходящия лунен момент. 

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не е спешен и е възможно сами да си из-

берете датата, най-добре посетете зъболекаря през периода от 1 до 8, 

както и от 11 до 14 и на 31 март!

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: 

на 9, 10, както и от 16 до 30 март. И в никакъв случай (освен в спешен!) 

не ходете на зъболекар на 30 МАРТ (пълнолуние), както и на 15 МАРТ (но-

волуние). 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 март 2 март 3 март 4 март 5 март 6 март 7 март

17-и лунен ден (ЛД) 

(от 19.37 ч.), както 

и 31.03 (от 21.58 ч.) 

Дните са подходящи 

за удоволствия, об-

щуване и физически 

натоварвания. И за 

брак по любов.

18-и ЛД (от 

20.54 ч.) Изгонете 

лошите мисли. Про-

чистете стомаш-

но-чревния тракт – 

ден за гладуване.

19-и ЛД (от 

22.10 ч.) Запалете 

повече свещи у дома, 

направете анализ на 

постъпките си. Ще 

успеете да се от-

ървете от чуждото 

влияние.

20-и ЛД – 4.03 (от 23.24 ч.), както и 5.03 По-

лучават се духовни знания и прозрения. Не 

проявявайте гордост!

21-ви ЛД (от 

0.33 ч.) Много акти-

вен, творчески ден. 

Отличен е за започ-

ване на нова рабо-

та, спортуване и 

пътешествия.

22-ри ЛД (от 1.37 ч.) 

Ден на мъдростта. 

Предайте на другиго 

своите знания. Посе-

тете астролог.

8 март 9 март 10 март 11 март 12 март 13 март 14 март

23-ти ЛД (от 

2.33 ч.) Този ден е 

символ на саможерт-

вата – простете 

на другите, разкай-

те се. Добре е да 

се пости. Не праве-

те секс. Почистете 

дома си.

24-ти ЛД (от 

3.21 ч.) Активен, 

творчески ден. Из-

ползвайте го за ук-

репване на духа и 

тялото. Ден за нов 

строеж.

25-и ЛД – 10.03 (от 

4.00 ч.) Всичко на 

този ден става с 

лекота, с вътре-

шен порив. Спонтан-

но могат да се поя-

вят телепатия и яс-

новидство. Днес не 

бързайте!

26-и ЛД (от 4.33 ч.) 

Въздържайте се от 

активна дейност и 

постете. Пестете 

си енергията и мъл-

чете.

27-и ЛД (от 5.01 ч.) 

Ден за прекратяване 

на контакти с лоши 

хора. Почивайте и 

медитирайте. Ще 

имате прозрения. 

28-и ЛД (от 5.25 ч.) 

Ден за покупка на 

жилище или начало-

то на ремонт. Съ-

нищата са верни.

29-и ЛД (от 5.47 ч.) 

Опасен, сатанин-

ски ден. Препоръчват 

се пост и въздържа-

ние. Не планирайте и 

не започвайте нищо 

ново. Запалете свещ 

вкъщи и окадете на-

всякъде.

15 март 16 март 17 март 18 март 19 март 20 март 21 март

1-ви ЛД (от 23.00 ч.) 

Чист и светъл ден. 

Припомнете си дет-

ството. Ще ви осе-

нят творчески идеи. 

Не започвайте нищо 

ново. Посветете 

този ден на всич-

ко, което възвися-

ва духа.

2-ри ЛД (от 6.29 ч.) 

Не се поддавайте 

на гнева, избягвай-

те конфликтите и 

изблиците на емо-

ции. Дeнят е под-

ходящ за нови начи-

нания.

3-ти ЛД (от 6.51 ч.) 

Енергетиката на 

този ден изисква да 

сте активни. Пасив-

ността е противо-

показна и опасна.

4-ти ЛД (от 7.15 ч.) 

Не взимайте прибър-

зани решения. Усамо-

тете се. Разходете 

се сред природата. 

Занимавайте с дома и 

семейството си. Ко-

лективната работа 

няма да ви спори.

5-и ЛД (от 7.43 ч.) 

Делови ден. Подхо-

дящ е за пътувания и 

за планиране на гене-

рални промени. Рабо-

тете концентрира-

но. Не преяждайте. 

Целеполагането ще е 

успешно.

6-и ЛД (от 8.17 ч.) 

Смирете се. Дайте 

прошка. Не изразя-

вайте недоволство 

на глас. Подходящ 

е за подмладяващи 

козметични проце-

дури. Ден за гадаене 

и пророчества.

7-и ЛД (от 8.59 ч.) 

Ден за молитва. 

Сбъдват се желания.

22 март 23 март 24 март 25 март 26 март 27 март 28 март

8-и ЛД (от 9.50 ч.) 

Сега се активират 

фините и неуловими 

енергии в организма. 

Добре е да се гладу-

ва, за да се прочис-

ти тялото.

9-и ЛД (от 10.51 ч.) 

Не е успешен. 

Склонни сте към 

заблуждения и са-

моизмами. Добре 

е да дадете прош-

ка. Практикувай-

те йога.

10-и ЛД (от 12.00 ч.) 

Не планирайте нищо 

важно. Изкъпете се 

с гореща вода. Ме-

дитирайте.

11-и ЛД (от 13.15 ч.) 

Много мощен ден. Ак-

тивира се вселенска-

та жизнена енергия 

кундалини. Добре е 

да прочистите орга-

низма си. Внимавай-

те с режещи инстру-

менти.

12-и ЛД (от 14.33 ч.) 

Дава се милостиня. 

Молитвите се чу-

ват. Подходящ е за 

взимане на важни ре-

шения.

13-и ЛД (от 

15.51 ч.) Ден за ак-

тивни контакти, 

работа с информа-

ция и учене. Сами си 

пригответе и изпе-

чете хляба. Не пре-

яждайте.

14-и ЛД (от 18.08 ч.) 

Много подходящ за 

започване на важна 

работа, за физическо 

натоварване, за рабо-

та с информационни 

източници и свещени 

текстове. Отваря се 

третото око. Прочис-

тете организма си.

29 март 30 март 31 март

15-и ЛД (от 19.25 ч.) 

Сънищата са ве-

рни и важат за ме-

сец напред. Лош ден 

за секс. Сатанин-

ски ден, у нас се про-

буждат зли изкуше-

ния. Проявете аске-

тизъм.

16-и ЛД (от 

20.42 ч.) Ден за 

постигане на въ-

трешна хармония. 

Старайте се да 

вършите само до-

бри дела.

17-и ЛД (от 

21.58 ч.), както и 

1.03 (от 19.37 ч.) 

Дните са подходящи 

за удоволствия, об-

щуване и физически 

натоварвания. И за 

брак по любов.
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО:

„Хан Крум ювиги“. Юнец. Месал. РАМ. „Бел ами“. Тигел. Жерав. Висок. „Лолита“. Еноли. Ило. Зид. Цикъл. Гатер. Яка. Ат. Пи. Бойл (Дани). Алия. Ос. Енев (Тодор). Си-

рак. Вар. „Леки“. Име. Пасат. „Да“. Ад. „Алеко“. Асма. Ивас. Лубок. Новина. Салют. Барак. Кале. Терес. Немара. Аба. Бук. Хомяк. „Пари“. „Ел“. „Семана“. Акин. Лоно.

ОТВЕСНО:

Тамили. Очила. Статус. Негодяй. Ресим. Леке. Аксел. Клоака. Алюр. Ралица. Скити. Утеха. Рул. „Ти“. Сон. Жак. Об. Ма. Пюре. Каня. Варел. Река. Лиман. „На М“. „Вог“. 

Окапи. Гиб. Ла. Ран. „Евита“. Егида. Икар. Дюли. Етан. Малина. ИЛ. Насир. Леве. Евала. Бемол. Пива. Ака. Ебен. Цикория. Радост. Ало.
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