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Цветовете на април
БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР през априлпрез април
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Весела чанта – весела жена
И нищо друго да не си купите, без нова чанта не се 

връщайте вкъщи от големия пролетен шопинг. Чан-

тата е визитната картичка на една дама. За ра-

дост на мода през този сезон са яркоцветните 

средно големи чанти. Вижте тази, оранжевата – не 

ви ли повдига настроението само на снимка?! Чан-

та от кожа на питон (може и да е имитация) е мод-

ният писък за пролетта.

Текст Елена ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

Баба Марта отмина, но показа характер – 
донесе и сняг, и слънце, и дъжд, 
и ветрове, и  надежда за пролет.  
Какво да очакваме от април? 
На латински „априлис“ идва от „апериле“ – 
„отварям“. Затова народът нарича април 
„цветния месец“, защото тогава се отварят 
(разцъфтяват) пролетните цветя.

Ваканция! Ура!
Това е повод да прекарате повече време 

с вашите деца. Вземете участие в игри-

те им, може да ви бъде забавно, стига да 

не са компютърни, де. Заведете ги в зоо-

логическата градина или в парка. Не за-

бравяйте да им прочетете нещо за Хрис-

тос, нашия Спасител, и за Страстната 

седмица (идва от думата „страдание“, 

а не „страст“). Обяснете им, че Разпе-

ти петък е черен ден, защото разпъват 

Христос на кръст на хълма Голгота.

Ако не сте успели да боядисате яйцата 

в четвъртък, имате втори шанс за това 

на Велика събота, 3 април. Включете и 

децата – за тях това е забавление.

На третия ден от разпятието идва Въз-

кресението Христово. Празнуваме го 

три дни – на 4-ти, 5-и и 6-и. Пасха е 

светъл празник на прераждането, обно-

влението, вярата, възкръсването за нов 

живот.

Боядисваме 
яйцата
1 април Месецът започва с твор-

чески ритуал – този по багрене-

то на яйца на Велики четвъртък. 

Според традицията първите две 

винаги са червени. С едното се 

намазват бузките на децата за 

здраве, а другото се оставя пред 

иконата на Богородица да стои до 

следващата година. А извън тра-

дицията оставете фантазията 

да ви води – рисувайте с восък 

върху все още небоядисаните че-

рупки, включете в багренето лис-

тенца, памук, кристали...

Пролетен шопинг
Април наистина е цветен и празничен, слънчев и по-топъл. За 

всички нас той е истинско отваряне към природата и света 

навън. За някои – първи самостоятелни крачки под слънчеви-

те лъчи, за други – първи дъъълги любовни срещи на открито, 

за трети – пазаруване на нови рокли, къси поли, а за четвърти – 

грижа за кожата и война с килограмите. Време за размисъл, им-

пулс за творчество и нова любов, трескаво мерене на дрехи... 

за пролет
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

В 
романа на Скот Фицджералд 
„Великият Гетсби“ младият 
милионер Джей Гетсби от-
стъпва на любимата си Дей-

зи да кара новата му кола. Но тъй 
като тя е неопитна водачка на МПС 
от женски пол, при това – рядкост 
за времето си, блъска и убива на мяс-
то жена на пътя. За щастие или за 
нещастие Гетсби е толкова влюбен 
в Дейзи, че поема отговорността 
за инцидента и впоследствие е 
застрелян от отчаяния вдо-
вец на прегазената жена. Съ-
временните мъже биха ока-
чествили Гетсби като пъ-
лен балък. И то не защото 
жертва живота си от лю-
бов, а... защото отстъпва 
управлението на собствена-
та си кола на една смота-
на женска. 
Преди сто години, по време-

то на злощастния Гетсби, жени-
те шофьори са били толкова мал-
ко на брой, че някак си на мъжете 
им е идвало естествено отвътре да 
ги закрилят и да им дават път като 
на дами. Съвременните жени обаче 
трябва да решат най-сетне като 
какви искат да бъдат третирани от 
мъжете на пътя – като безпомощ-
ни (да не кажа тъпи) блондинки, нуж-
даещи се от реверанси и кавалер-
ско отношение (особено във връзка с 
предимството) или като равноправ-
ни водачи на МПС. Правилата за 
шофиране трябва да важат с ед-
наква сила и за мъжете, и за 
жените. Ако някоя от нас не 
си сложи колана, с извинени-
ето, че є притиска бюста 
или че є мачка жабото 
на копринената блузка, 
това хич не значи, че 
е благородна дама. Та-
кива жени могат по-
скоро да бъдат дефи-

нирани като кухи лейки, при това не 
само от мъжете. Те са срам за  жен-
ското шофьорско съсловие. Защо съм 

им толкова ядосана ли?! 
Огледайте се на светофара и пре-

бройте съотношението между мъже-
те и жените зад волана. По-вероят-
но е да се окаже, че жените са по-
вече. Така че търсенето на полови 
привилегии и неспазването на прави-
лата за движение вредят и на мен, 
и на стотиците други жени, учас-
тници в движението. Не бързай-
те да ме обвинявате в краен 
феминизъм. Наличието на таки-
ва абсурдни шофьорки на пътя 
все още не означава, че мъже 
грубияни няма. Но отговаряйки 
на тяхната грубост с грубост 
или още по-зле – с глупост, ние 
свеждаме до нула своите шансове 

за оцеляване на пътя. 
Логиката „Аз съм жена и заради 

това се ползвам с особени права на 
пътя“ принадлежи изцяло на миналия 
век и не може да бъде прилагана днес. 
Да изискваш кавалерство, когато си 
зад волана, означава да стимулираш 
неспазването на правилника за движе-
ние по пътищата. А това неминуемо 
би довело до още повече катастро-
фи. В този ред на мисли, малко авто-
феминизъм (в смисъл на автомобилен 
феминизъм) не би навредил никому. 
Иначе не ми пука дали някой мъж 

ще ме определи по полов признак като 
смотана шофьорка. То грубиянство-
то и простотията нямат пол. 

А, и още нещо. Може и да съм 
автофеминистка, но в живота 
феминистка не съм. И нямам 
нищо против някой мъж да 
ми подари автомобил – 
новичък такъв, тъмно-
зелен металик.  Ето 
това наричам аз вис-
ша форма на мъж-
ко благородство и 
кавалерство.  

Мариана ЯНЕВА

ШОФЬОРКИТЕ 
НЕ СА БЛОНДИНКИ
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Какво 
ново в...

Н
а двама души, които не могат да се понасят, им се на-

лага да се борят за живота си в екшън комедията „От-

стреляй бившата“. Майло (Джерард Бътлър) е ловец на 

глави, чиято нова задача е да залови и ескортира до съда би-

вшата си съпруга Никол (Дженифър Анистън). Това е неговият 

шанс да натрие носа на жената, причинила му толкова уни-

жения по време на брака и развода им. Никол обаче е обект на 

преследване заради разкрита от нея информация за убийство 

и бившите съпрузи трябва да се преборят с безжалостeн уби-

ец, докато не спират да си погаждат номера.

Списание БЕЛА, 
ФОРУМ ФИЛМ и един 
от най-дългоочакваните 
филми на тази година 
си смесиха шапките и 
ви поканиха да участвате 
в конкурса „МОЯТ ДОМАШЕН 
ЛЮБИМЕЦ“!

Д
жони Деп е Лудия ша-

пкар във филма „Алиса 

в Страната на чудеса-

та“. Той е един от причудли-

вите обитатели на Страна-

та на чудесата. Единствени-

ят начин да стигнете там е да... пропаднете в заешка дупка. 

Това е същата фантастична страна, в която Алиса се е озо-

вала като дете. Вече 19-годишна, Алиса отново скача в заеш-

ката дупка. Нейните двама верни приятели са котаракът Че-

сър и Мартенския заек. Тези необикновени четириноги оби-

татели на Страната на чудесата ни провокираха да научим 

имате ли свой домашен любимец...

ПОБЕДИТЕЛИТЕ

СПЕЧЕЛЕТЕ С „ОТСТРЕЛЯЙ БИВШАТА“

Пинчерът Арси. Малкият пакостник 
изгълтал няколко противозачатъч-
ни таблетки, които намерил в чан-
тата на своята стопанка

Игуаната Сиси. От нея се страху-
ват приятелите на стопанката, а 
самата тя все още често не нами-
ра общ език с нея

Котаракът Тери. Своенравен, непо-
корен, мързелив и много красив

Защо според вас химията между тази двойка е 
толкова силна? Сещате ли се за други филми, в 
които Анистън и Бътлър се справят перфект-
но със задачата да партнират на свои колеги? 

Очакваме вашите 

отговори на bela@bela.bg 

до 20 април. 

Шестима участници 

ще получат 

наградите на 

АЛЕКСАНДРА ФИЛМС.

Казват, че за успеха на този филм от решаващо 
значение е химията между двете звезди.
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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...

МАЙКИ С ДЕЦА И 
МАЙКИ БЕЗ ДЕЦА

Скоро попитах един приятел какъв е смисъ-
лът на живота. 
„При природно бедствие какво прави човек? 

Взима децата си и бяга.“ 
Това ми отговори той. Излиза, че децата са 

смисълът. Най-важното нещо. И когато нямаш 
деца. И когато имаш. И когато не можеш да 
имаш. 
Не знам какви въпроси си задават институци-

ите, но вероятно си отговарят по приблизител-
но същия начин, щом като решиха да обърнат 
поглед към т. нар. майки под наем. 
Разцветът на репродуктивните проблеми у нас 

изпревари развитието на законовите механизми, 
чрез които те могат да бъдат преодолени. Спо-
ред българския Семеен кодекс майка на едно 
дете е жената, която го е родила. Това означа-
ва, че дори детето да е родено от биологичния 
материал на двамата родители, наемната май-
ка е негова истинска майка. Представяте ли си 
пред какви рискове са изправени българските се-
мейства, за които сурогатната майка е един-
ственият начин да се сдобият с дете? Липса-
та на закон и ред превръща в кошмар последна-
та надежда на тези хора. Единственото хубаво 
е, че обществото като цяло вече не разглежда 
подобни процедури като насилие върху човешка-
та природа. Дори църквата признава (но отново 
неофициално), че възможността да бъде привне-
сена оплодена яйцеклетка в утробата на друга 
жена премахва пробелма за прелюбодейството. 
Доскоро върху двойките, които не могат да 

имат деца, веднага се лепваше неизлечимото 
клеймо „бездетни“. Днес тези двойки, които 
прогресивно се увеличават, имат повече вари-
анти за изход от проблема и не се отказват 
от желанието да имат собствено дете, дока-
то не изчерпат всички възможни и невъзмож-
ни, законни и незаконни начини да станат био-

логични родители. Много от тях са принудени 
да се лутат в различни интернет форуми, без 
да имат адекватни ориентири, но с надежда за 
собствено дете. Единственият изход за мно-
го от тези двойки са сурогатните майки или 
жените, които износват имплантиран ембри-
он. От такава процедура биха могли да се въз-
ползват жени с различни аномалии на матката, 
но с нормално функциониращи яйчници. В САЩ 
сурогатното майчинство е разрешено без огра-
ничения. Всяка жена, която не желае да дефор-
мира тялото си по време на бременността, да 
прекъсва кариерата си и прочее, може да при-
бегне до услугите на майка под наем. Засега 
намерението на българските законодателки е у 
нас сурогатното майчинство да бъде регламен-
тирано единствено при жени, които са с до-
казана по медицински път невъзможност да бъ-
дат майки. Инициатори на бъдещото законово 
регламентиране на сурогатното майчинство са 
председателката на фондация „Искам бебе“ Ра-
дина Велчева и народната представителка Ка-
лина Крумова. Юристи, лекари и психолози са 
привлечени в широката дискусия, която ще 
предшества пристъпването към законодателни-
те промени. Темата, с която представителки-
те на нежния пол се ангажираха още веднъж, 
доказва, че независимо от всички обществени 
метаморфози жената остава тази, която по-
лага повече грижи за семейството. 
В периоди на природни и всякакви други бед-

ствия и кризи обикновено жените взимат реше-
ния. Отново те взимат децата и... бягат. 
Впрочем български двойки често прибягват до 

услугите на сурогатни майки в съседни държави, 
където процедурата е регламентирана. Инициа-
тивата на двете дами Радина Велчева и Калина 
Крумова е похвална превенция на бедстващото 
българско законодателство. 

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

Мирослава ИВАНОВА
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ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

„Н
е можеш да влезеш два пъти в една и съща река“ 

е казал Хераклит, защото „Всичко тече, всичко се 

променя“. (Второто пак той го е казал.) Хераклит е 

първият древногръцки философ, издигнал движението до ос-

новна философска категория. Схващал го е като промяна. 

„Нищо друго не съществува освен движението, освен промя-

ната – дори онова, що изглежда да е замръзнало в някакъв ве-

чен застой, дори самият Бог е движение, което непрестан-

но се движи. Това е откритието на Хераклит, без което фило-

софската мисъл би тръгнала по съвсем други пътища“, твър-

ди в статията си „Хераклит, тъмният“ Янко Янев.

Движението е добро. И най-обикновеното физическо дейст-

вие – включвам компютъра, прелиствам книгата, поглеждам 

натам, отварям вратата – се диктува от здравословно любо-

питство към живота. 

Всяка крачка е импулсът за следващата. Всяко наше помръд-

Текст Мариана ЯНЕВА
Снимки © BeLIGHT STUDIO

ване е породено от едно приятно вътрешно напрежение, без 

което не можем да се усетим живи. С всяко протягане на 

ръце (не ви ли приличат те на закърнели крилe?) искаме да 

вземем нещо хубаво от живота. Дори и ако всеки ден минава-

ме по един и същ маршрут, светът не престава да ни изне-

надва. 

Не сте ли забелязали, че жизнерадостните хора се движат по-

вече, буквално правят повече движения? Това е техният жест 

на благодарност, че са живи. А знаете ли, че в процеса на дви-

жение човешкият мозък произвежда ендогенни опиати, благо-

дарение на които физическата активност съвсем естестве-

но се превръща в приятен навик, в удоволствие. Тогава дайте 

възможност на своето тяло да ви ощастливи. Не спирайте. И 

си купете най-после карта за фитнес. Стана април!
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ВАРНА, бул. „Сливница“ 33 (хотел „Черно море“)

GALAXY BOWLING CLUB   galaxybowling@galaxybowling.bg



М
ъжете не вярват, че умеем 
да овладяваме колата върху 
лед, че можем да проведем 
смислен разговор с автомон-

тьора, че избираме автомобила си не 
само по цвят и най-важното – че мо-
жем да избегнем с финт опасна си-
туация на пътя. Те ни подценяват. И 
ни се присмиват – тайно или явно. 
Нали сте чували как повтарят като 
надути пуяци, че жена шофьор и не-
гър скиор нямало. Ето че и този мит 
падна, а наред с него и още няколко 
неверни твърдения за стила на шофи-
ране на жените.

МИТ 1                                                                   

ЖЕНА ШОФЬОР 
И НЕГЪР СКИОР НЯМА

Да, но вече има негър скиор. Казва 
се Кваме Нкрумах-Ачеампонг и е пър-
вият участник от Гана в тазгодиш-
ните зимни олимпийски игри. Нищо 
че е видял за пръв път в живота си 
сняг преди пет години.... Кваме е из-
вестен с колоритния си прякор Снеж-
ния леопард. Състезава във Ванкувър 

на слалом и на гигантски слалом.

А ЖЕНИ ШОФЬОРИ ИМА ОТДАВНА. 
НО ДНЕШНИТЕ НЕ СА ТОВА, КОЕТО БЯХА.

Съвременните жени шофьори са 
като ято – много са и са силни. 

МИТ 2                                                                   

ПОВЕЧЕТО ПТП СТАВАТ 
ПО ВИНА НА ЖЕНИТЕ

Глупости. Жените много по-рядко 
от мъжете злоупотребяват с алкохо-
ла и доста по-рядко сядат в нетрез-
во състояние зад кормилото. Според 
последни статистически данни от 
240 ПТП със сериозни последици само 
1 е с участието на жена шофьор. 

САМО В 3% ОТ СЛУЧАИТЕ ЖЕНИТЕ 
МОГАТ ДА СЕ ЯВЯТ ПРИЧИНА ЗА ПЪТНОТРАНС-
ПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ С ЛЕТАЛЕН ИЗХОД.

Жените са по-милостиви и толерант-
ни към другите водачи на пътя. В ня-
колко европейски страни бил проведен 
следният експеримент: на магистрала 
било инсценирано произшествие с теж-
ки последици. От 100 мъже 40 минали 
покрай инсценировката, без да намаля-
ват скоростта; около 40, преминавай-
ки, намалили за кратко скоростта, но 
след това бързо я увеличили; 20 спре-
ли от любопитство, от които обаче 
само 4-има съобщили за произшестви-
ето в полицията и в „Бърза помощ“. 
От 5-те минали в същия момент жени 
4 спрели и съобщили на съответните 
органи за произшествието. 
И още нещо важно – когато време-

то навън е лошо, повечето от же-
ните не сядат въобще зад волана. 
Когато в колата има жена, незави-
симо дали е зад волана, или не, шо-
фирането видимо става по-безопасно. 
До този извод стигнал един журна-
лист от Германия. Според проведена-
та от него анкета трима от чети-

БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

æåíèò
å øîô

üîðè

ТОКЧЕ ВЪРХУ ПЕДАЛА НА ГАЗТА

НА ПЪТЯ НЯМА 
МЪЖЕ И ЖЕНИ, 
А САМО ВОДАЧИ
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рима мъже сменят своя стил на ка-
ране, когато в купето на автомобила 
присъства жена. С други думи – на-
маляват скоростта и се въздържат 
да поемат излишен риск по време на 
шофиране. Противно на очакванията 
се оказало, че само 12% от мъже-
те се опитват да впечатлят своя-
та спътница с бързо каране и сложни, 
но опасни маневри. Мъжете пътници, 
возени от жени, на свой ред конста-
тират, че са много доволни от дам-
ското шофиране – оказало се, че 88% 
от германските мъже мислят така. 
А мнозинството от българските най-
вероятно се солидаризират с 3% от 
германците, които твърдят, че жени-
те карат много бавно, или пък с 5% 
от германците, които определят же-
ните шофьори като прекалено леко-
мислени и като опасност за движени-
ето. Но понеже вече сме в ЕС, в ско-
ро време и на нашите мъже ще им се 
наложи да признаят правото на жена-
та да бъде шофьор, и то добър. 

МИТ 3                                                                   

ЖЕНИТЕ ЗАД ВОЛАНА СА РАЗСЕЯНИ

Мъжете твърдят, че ние постоянно 
си отвличаме вниманието по реклам-
ни билбордове, оглеждаме се в огледа-
лото, опитваме да си слагаме червило 
на светофарите и постоянно флир-
туваме с водачите от мъжки пол, с 
които се разминаваме. Може и да има 
такива жени, но те са малцинство. 
Жените не са невнимателни и раз-

сеяни, а по-скоро са по-емоционал-
ни. А това в критични ситуации на 
пътя им изиграва лоша шега. Мъже-
те обаче постъпват много зле, ко-
гато понижават самочувствието на 
жените шофьори, защото колебание-
то и самокритичността на пътя, ко-
ито са последици от ниската самоо-
ценка, могат да направят много по-
големи бели дори и от високия градус 
на емоционалността. 

ИМЕННО ЗАРАДИ ИЗЛИШНА САМОКРИТИКА 
ЖЕНИТЕ ПРАВЯТ ПОВЕЧЕ ГРЕШКИ НА ПЪТЯ ОТ 
МЪЖЕТЕ. А НЕ ЗАЩОТО СА РАЗСЕЯНИ.

И още едно важно оправдание в пол-
за на нежния пол. В сравнение с мъ-
жете жените са изложени на по-го-
лям стрес – те реагират остро и 
болезнено на семейните скандали и 
на конфликтите в работата и дълго 
време след това преживяват ситуа-
цията (дори и докато шофират). То-

гава просто не ни вдигайте скандали, 
скъпи мъже, ако искате да шофираме 
спокойно и концентрирано. 
И да не пропуснем да отбележим 

факта, че жените на пътя се опит-
ват постоянно да доказват на мъ-
жете, че умеят да шофират не по 
зле от тях. А това може да съз-
даде непредсказуеми критични ситуа-
ции. Нека мъжете сами да си напра-
вят извода. 
Психолозите твърдят, че най-поло-

жителното качество на жената, во-
дач на МПС, е силното є майчинско 
чувство, което я задължава да пази 
не само своя живот, но и живота на 
всички около себе си (в това число и 
на мъжете в колата). По цял свят за 
най-безопасен водач се смята майка с 
дете в колата.

МИТ 4                                                                 

НА ЖЕНАТА Є ПОДАРЯВАТ 
КНИЖКАТА ЗАЕДНО С КОЛАТА

Не можем да отречем факта, че 
мъжете често подаряват на жени-
те коли, но те все пак си ги карат 
съвсем сами. Твърдението, че жени-

те карат коли по-зле от мъжете, е 
съмнително. 
За тези, които твърдят, че жени-

те не са добри шофьори, ще им кажа 
само, че са пропуснали представянето 
на американката Даника Сю Патрик в 
„Индикар“ (американския еквивалент на 
автомобилните състезания във Форму-
ла 1). Красавицата дебютира в със-
тезания от „Индикар“ през 2005 г. с 
отбора на Рейхъл Летерман Рейсинг. 
Още на петото си състезание стига 
до престижното четвърто място на 
500-те мили на Индианаполис. На всич-
кото отгоре е адски красива и през 
2008 г. попада в топ 100 в класацията 
на най-сексапилните жени в света на 
списание „Максим“. Така че няма как-
во да кажем за най-бързата (а и една 
от най-красивите) жени в света освен 
звучно и екзалтирано „Браво“. 

МИТ 5                                                                  

АВТОМОБИЛЪТ Е СЪЗДАДЕН 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА МЪЖЕТЕ, 

ЖЕНСКИ КОЛИ НЯМА

Още нито една автомобилна компа-
ния не се е заела наистина с разработ-
ката на автомобил само за жени. Но 
няма и нужда, защото колата е вещ 
универсална. Трудностите, които въз-
никват за жените при шофиране, са 
свързани с тяхната недостатъчно до-
бра физическа подготовка. Разбира се, 
че в големи и тежки за управление 
коли жените се чувстват много по-не-
комфортно и неуверено. Но, слава богу, 
пазарът на автомобили предлага богат 
избор, така че дамите могат да си из-
берат нещо по-подходящо. 
Психолозите са на мнение, че съ-

ществува връзка между марката, мо-
дела на колата и женския характер 
(по-скоро женските амбиции). По-го-
леми автомобили предпочитали дами-
те, които искали да подчертаят в 
очите на околните своята значимост 
(основно това са деловите дами на 
високи постове). Съответно малки-
те коли били купувани масово от по-
скромните жени – от онези, които 
искали били да останат незабелязани.
Цветът на колата също говорел за 

характера на собственичката си.

Какъвто цвят колата 
ТАКАВА ПО ХАРАКТЕР И ЖЕНАТА

Червена Собственичката є е волева и су-

перамбициозна жена. Оранжева Коли с та-

къв цвят говорят за неутолимия сексуален 

апетит на своите притежателки. Жълта 

Тези жени обичат да контролират и команд-

ват, но по характер са добродушни. Тъмно-
зелена Тези пък изразяват чувствата си 

без никакво притеснение. Синя Този цвят 

символизира интелекта и говори, че жената 

е изключително умна. Лилава Жените, ко-

ито притежават автомобил с такъв цвят, 

са много чувствени, креативни и интуитив-

ни. БялаБяла На тези жени е присъщо да ста-

ват робини на различни пороци. Сива, чер-
на Психолозите наричат притежателките 

на коли с такъв цвят „скрити лимонки“.

Не сме сигурно доколко може да се 
вярва на тези уж сериозни заключе-
ния на психолозите, но едно е сигурно 
и безспорно – жените избират авто-
мобила си, сякаш избират своя мъж 
в живота. Иска им се той да е на-
дежден, безопасен и с привлекателна 
външност. В нито едно от трите не 
съзираме нищо лошо и изобличаващо. 
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– КОИ СА ПО-ДОБРИ ШОФЬОРИ – ЖЕНИТЕ ИЛИ МЪЖЕТЕ?
– Жените са по-внимателни, но мъжете определено ни бият 

по бързи реакции на пътя. 

– „ЗА“ ИЛИ „ПРОТИВ“ АВТОФЕМИНИЗМА?
– Ако жените са завладели и тази територия, по-добре за 

тях.

– БЕЗ КАКВО НЕ ТРЪГВАШ НА ПЪТ?
– Без книга, като изключим мобилните телефони, бельото, 

гримовете, многото обувки, сешоара, машата, ролките и 

всички други женски джунджурии. 

– НАЙ-ЗАБАВНИЯТ ТИ ИНЦИДЕНТ НА ПЪТЯ...
– Веднъж във Флорида кацнахме в 7.00 ч., взехме кола под наем 

и тръгнахме да търсим хотела. Намерихме го едва в полунощ, 

при положение че той се оказа само на два и половина киломе-

тра от мястото, от което тръгнахме. 

– ДУПКИТЕ ПО ПЪТИЩАТА ТЕ КАРАТ...
– Да псувам. Не е възможно да живеем в европейска държава с 

тези кратери по всички улици!

– ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СМЕНЯШ СПУКАНА ГУМА?
– Ако спукам гума, съм загубена.

– ХУБАВОТО НА ЕДНО ПОПАДАНЕ В ЗАДРЪСТВАНЕ Е...
– Можеш да проведеш няколко телефонни разговора и да си 

лакираш ноктите. Веднъж бях свидетел на катастрофа. От 

блъснатата кола пред очите ми излезе момиче, цялото в кръв. 

Всъщност се оказа, че това не е кръв, а... лак за нокти. Явно 

жените често използват задръстванията, за да си направят 

маникюра.

– ОБИЧАШ ЛИ ДА СЛУШАШ РАДИО В КОЛАТА?
– Да, много. Тонизира ме, зарежда ме положително, забавля-

ва ме.

– А ИНАЧЕ ОСТАВА ЛИ ТИ ВРЕМЕ ДА СЛУШАШ РАДИО?
– Докато съм в кола – да. Иначе вкъщи нещата са различни. 

– КАК РЕАГИРА НА ПОКАНАТА ДА СТАНЕШ ИНСПЕКТОР 
N-JOY?
– В началото си казах: „Много готино, но няма как да стане 

при всичките ми ангажименти.“ Обаче ме окуражиха: „Все пак 

си помисли.“ И като човек, който 10 години е работил в радио, 

не можах да откажа. 

– КЪДЕ ТЕ ПОСРЕЩНАХА НАЙ-РАДУШНО?
– На много места, особено в малките градове. В Разлог ни по-

срещнаха с баница, в Казанлък – с вино. Очарована съм от 

един мъж в Стара Загора, който ни търси няколко часа, за да 

се обясни в любов на съпругата си в ефир. Беше уникално! Да 

се докосваш до подобни емоции и нормалност, до хора, които 

са запазили сетивността си за дребните неща, за мен беше 

магическо.

– НАПРАВЄ КОМПЛИМЕНТ НА БЪЛГАРСКИ КАТАДЖИЯ.
– Пътувайки из страната, попаднах на полицаи, които ми се 

издигнаха в очите. Дано се държат винаги подобаващо за 

службата, която изпълняват!

– И НА АГЕНТ Z-ROCK…
– В България интелигентните хора, изглежда, са на изчерпва-

не. Музиката на Z-Rock е музика на интелигентните хора. Мо-

ите комплименти са за всички тях, за агент Z и за интели-

гентните слушатели на Z-Rock.

Бон шанс,Бон шанс,          БонБон шанс,шанс,          
АКО НЯКОЙ СЕ Е СЪМНЯВАЛ ВЪВ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА 
ТАЙФУНИТЕ НАНА И ГЕРГАНА БОТЕВА, НЕКА ЧЕСТНО 
СИ ПРИЗНАЕ. ЕДВА ЛИ ИМА ПО-ДОСТОЙНИ ЗАМЕСТНИЧКИ 
ОТ ДВЕТЕ ДАМИ НА ИНСПЕКТОР N-JOY И МИСТЪР 
Z-ROCK. ТЕ ЗАВЪРТЯХА ГУМИ С ДВА СИГУРНИ И ЛУКСОЗНИ 
АВТОМОБИЛА CHEVROLET CRUZE И СЕ ЗАЕХА ДА ПРОВЕРЯТ 
ТРАФИКА И ДА ИНСПЕКТИРАТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕСТА, 
КЪДЕТО ЗВУЧАТ РАДИО N-JOY И Z-ROCK. 

ИНСПЕКТОР N-JOY

Предпочитанията 
на Нана за коли
Любима кола Шевролетът 

на инспектор N-JOY. Толкова є 

харесал, че обмислят сериоз-

но с мъжа си да си купят така-

ва кола.

Семейна кола Джип. Марката 

е без значение.

Спортна кола Aston Martin.

Секси кола Ретроавтомоби-

лите от 30-те и 40-те години 

на миналия век, които са с ма-

нивела.

Името є е популярно от радио- и тв ефира, а Нана казва, че то идва от... Николай (за 

връзката между двете дори и майка є няма обяснение). Първата официална работа на 

Нана е в радио „Варна“. По-късно участва в създаването на „Тройка на разсъмване“ по 

радио „Витоша“, част е и от екипа в последните години от историята на радио „Тан-

гра“. Нана може да се похвали с дълга и интересна радиокариера, но като че ли най-за-

помнящи са телевизионните є изяви и духовитите є коментари по всякакви теми. Чув-

ството є за хумор рядко є изневерява, а като един истински мъдрец тя твърди, че 

човек не трябва да забравя откъде е тръгнал. „В моя случай беше от една сергия за 

италиански сладолед, където работех (естествено, за пари!), когато бях на 16 години.“
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инспекторки!инспекторки!инспекторки!инспекторки!

– КОИ СА ПО-ДОБРИ ШОФЬОРИ – ЖЕНИТЕ ИЛИ МЪЖЕТЕ? 
– Ако една жена е добър шофьор, тя е в пъти по-добра от мъ-

жете. Но процентно мъжете са доста повече, ако говорим за 

добри шофьори. 

– „ЗА“ ИЛИ „ПРОТИВ“ АВТОФЕМИНИЗМА? 
– По принцип съм против феминизма. Ако става въпрос за 

това, дали жените трябва да имат свой автомобил и да шо-

фират, съм „за“ с изключение на онези мацки, дето са метър и 

петдесет, карат огромни джипове, в които сигурно се качват 

със стълба, а до педалите как стигат, за мен остава загадка, 

и се опитват да вземат десния завой от средна лента, дока-

то говорят по телефона – държат го с едната ръка, а с дру-

гата държат волана. А и едновременно с това се опитват да 

превключат предавката.

– БЕЗ КАКВО НЕ ТРЪГВАШ НА ПЪТ? 
– Без музика.

– НАЙ-ЗАБАВНИЯТ ТИ ИНЦИДЕНТ НА ПЪТЯ...
– Една сладурана ме „подпря“ отзад, докато чакахме да се 

включим от малка уличка в главен път. Излязох от колата, а 

тя каза: „Извинявай, не те видях!“ Супернелепо и смешно! Беше 

толкова руса, че благодарих, че колата ми беше здрава, и отп-

раших на мига. 

– ДУПКИТЕ ПО ПЪТИЩАТА ТЕ КАРАТ... 
– Да ги избягвам! Ядосват ме, и то много. 

– ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СМЕНЯШ СПУКАНА ГУМА? 
– Не ми се е налагало досега, да чукна на дърво!

– ХУБАВОТО НА ЕДНО ПОПАДАНЕ В ЗАДРЪСТВАНЕ Е...
– Не мога да се сетя за такова.

– ОБИЧАШ ЛИ ДА СЛУШАШ РАДИО В КОЛАТА?
– Абсолютно да!

– А ИНАЧЕ ОСТАВА ЛИ ТИ ВРЕМЕ ДА СЛУШАШ РАДИО? 
– Да, защото не гледам телевизия. 

– КАК РЕАГИРА НА ПОКАНАТА ДА СТАНЕШ ИНСПЕКТОР 
Z-ROCK? 
– Първо се засмях, а след това казах нещо от сорта на „Сти-

га бе, сериозно ли?!“.

– КЪДЕ ТЕ ПОСРЕЩНАХА НАЙ-РАДУШНО? 
– Навсякъде! Даже и с подаръци на някои места! Слушателите 

на Z-Rоск са страхотни хора! 

– НАПРАВИ КОМПЛИМЕНТ НА БЪЛГАРСКИ КАТАДЖИЯ. 
– Рядко ме спират – ако го направят, значи съм направила на-

рушение и съм си заслужила наказанието. Пари не давам – 

принцип ми е. 

– И НА ИНСПЕКТОР N-JOY... 
– Ооо, тя е великолепна! Познавам я отдавна, но сега я преот-

крих и се радвам, че имах възможността да работим заедно!

АКЦИИТЕ НА ОГНЕНИТЕ ДАМИ ДОНЕСОХА НЕВЕРОЯТНИ 
ЕМОЦИИ И МНОГО ПОДАРЪЦИ НА СЛУШАТЕЛИТЕ НА ДВЕТЕ 
РАДИОСТАНЦИИ. ЗА САМИТЕ НАНА И ГЕРИ ИЗЖИВЯВАНЕТО 
Е БИЛО НЕВЕРОЯТНО И ТЕ СА ГОТОВИ ОТНОВО ДА СЕ 
ПРЕВЪПЛЪТЯТ В РОЛИТЕ, КОИТО ИМ ПАСНАХА КАТО 
РЪКАВИЦИ. ОСВЕН ТОВА МАЙ СА ОТ ЖЕНИТЕ ОТЛИЧНИ 
ШОФЬОРКИ, ТАКА ЧЕ РЕШИХМЕ ДА ГИ „АРЕСТУВАМЕ“ И ДА 
ИМ ЗАДАДЕМ НЯКОЛКО ВЪПРОСА ЗА АВТОФЕМИНИЗМА.

Предпочитанията 
на Гери за коли
Любима кола Toyota Yaris, 

Honda Jazz.

Семейна кола Toyota Corolla 

Verso, Mitsubishi Grandis.

Спортна кола Aston Martin V12 

Vantage и DBS.

Секси кола VW Beetle, Mini 

Cooper.

Макар че е завършила българска филология в Софийския университет, Гергана Боте-

ва така и не става учителка. Вместо това вече 12 години плува уверено в медийно-

то пространство, предимно в дисциплина „Новини“. Опитвала се е да „избяга“ от жур-

налистиката и да работи в други области, но... „Винаги се връщам, очевидно съм прис-

трастена към журналистиката“ – сподели тя. Началото на радиокариерата є е в ра-

дио „Тангра“, откъдето се познават с Нана. Най-важният човек в живота на Гери е 

нейният 5-годишен син Момчил. Иначе голямата є любов е качествената музика, осо-

бено с абревиатура U2. Концертите на живо пък са голямата є страст. Гери е улти-

мативен фен на пътуването (където и да е), шофирането, голдън ретривърите, „Ман-

честър юнайтед“ и английския футбол като цяло, Рони О’Съливан (състезател по сну-

кър), Холандия и... задушените зеленчуци.

АГЕНТ Z-ROCK

Разговорите води Ивайло ТОДОРОВ
Снимки N-JOY/Z-Rock
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МОДАМОДАМОДА

СДЪРЖАН ПРОЛЕТЕН СДЪРЖАН ПРОЛЕТЕН 
ОПТИМИЗЪМОПТИМИЗЪМ

ОСНОВНИТЕ МОДНИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА ПРОЛЕТТА 
НА 2010 Г. НИ ДАВАТ ОСНОВАНИЕ ЗА ЕДИН 
ПО-НЕЕКЗАЛТИРАН ОПТИМИЗЪМ. В ТЯХ ИМА 
И ЛЕКОТА, И ЯРКИ ЦВЕТОВЕ, И ИЗИСКАНОСТ. 
В ПОВЕЧЕТО МОДНИ КОЛЕКЦИИ ЦАРЯТ 
ЛАКОНИЗМЪТ И МИНИМАЛИЗМЪТ.

Това са цветовете на сезона. 

Е, тук сдържаност липсва, но 

за какво ви е, ако не сте се 

запътили към офиса?!

Кой каза, че ЧЕРНИЯТ ЦВЯТ не е пролетен? Пове-

чето дизайнери са го включили в колекциите си – 

Соня Рикиел, Салваторе Ферагамо, Нина Ричи и Макс 

Мара например. Но ако през зимата те предлагаха 

тотално черно, от което в края на студения сезон 

ни хвана истинска депресия, то сега модистите де-

монстрират по-широки възгледи за тази палитра. 

Да, основните дрехи в гардероба ви – сако, 
рокля, костюм –  могат да бъдат чисто чер-
ни, но те биха стоели по-пролетно в комби-
нация със сиви или яркоцветни чорапогащи 
(в краен случай може да са и в телесен цвят), 
сиви обувки, бели кецове, деним и аксесоари в 
млечни оттенъци. Впрочем блузите в моряш-
ки стил, но в черно-бяла оптика са много ак-
туални през тази пролет.
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За ДЕЛОВАТА ЖЕНА спе-

циално са се погрижи-

ли от „Макс Мара“ – кос-

тюм с панталон, тренчкот, 

пола молив, жилетка от тъ-

нък трикотаж, атлазена блу-

зи и ризи... 

Да не пропуснем и кашмире-

ната пелерина, която е не-

заменима дреха за делови-

те дами, които са постоян-

но на път. 

Хит за тази пролет оба-
че е атлазената риза в 
перлен цвят към черния 
костюм, която предла-
гат от модна къща „Ив 
Сен Лоран“. В деловия 
стил са модерни всич-
ки цветове, които се до-
ближават по внушения 
до перления – например 
млечни оттенъци на си-
вото и на бежовото, как-
то и цветът пудра, кой-
то е лишен от вулгар-
ността на розовото.

спе-

жи-

с-

кот,

т тъ-

а блу-

мире-

не-

ви-

тоян-

оба-
за в 
рния 
дла-
„Ив 

ия 
ич-
е до-

ния 
мер
а си-
, как-
кой-
р-

о.

Маскюлин делово излъчване мо-

жете да постигнете с комбина-

ция от панталон и обувки с мъж-

ки фасон плюс джемпър, но може 

и обикновен памучен пуловер вър-

ху риза с остра яка и маншети.

Пролетно време не 

можете да минете 

без настолната за 

този сезон дреха жи-
летката. Изберете 

я в изумруденозеле-

но и я комбинирайте 

с дънки с флорални 

апликации. С подходя-

щите бижута и аксе-

соари можете да се 

появите с този тоа-

лет и на парти.

Тренчкот (къс 

втален шлифер) 

плюс рокля, блуза 

или клин от лека 

материя на живо-

тински принтове 

е много елегант-

на комбинация.
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Най-накрая модата се 

освободи от влиянието 

на 80-те години, които, да си 

го кажем откровено, са много 

кичозни. Естествено, в пове-

чето колекции си остана раз-

ширената линия на раменете 

с използването на подплънки, 

но някак си в доста по-раз-

умни рамки. Повечето дизай-

нери се върнаха към СТЕСНЕ-
НИЯ СИЛУЕТ. Даже ръкавите 

на роклите са тесни. 

Тесните и къси поли тип 
молив са очевидна тен-
денция през пролетта. 
Тесните джинси – също. 
Минито е на почит, неза-
висимо дали става дума 
за рокля футляр, лека 
коктейлна рокля или мно-
гослойна пола от тюл.

Черно-бяла оп-
тика – тя нико-

га не излиза от 

мода. Минирокля 

на черни и бели 

петна, съчета-

на с яркочервени 

ботинки със су-

первисоки ток-

чета. Е, все пак 

трябва да има-

те хубави кра-

ка, за да я обле-

чете.

По-женствено мо-

жете да изглежда-

те на работното 

си място, ако обле-

чете дълга пола в 

преливащи се тоно-

ве и нишка от ламе 

плюс двуредно сако 

с метални копчета 

и... пак маншети.

Дантели по ръкавите и по би-

ето на памучен пуловер – това 

беше модерно през 70-те годи-

ни на миналия век. Късата зла-

тиста пола и подходящите по 

стил сандали са другите две 

„изненади“ в този иначе елеган-

тен тоалет.
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ак ц е н т и

Правилно съчетани чорапогащи
ТАЗИ ПРОЛЕТ ТЕ СА МНОГО ЯРКИ И ЦВЕТНИ, НО ЕДНОЦВЕТНИ

С какво да ги съчетаете, така че да изглеждате стилно, 
а също така и да скриете недостатъците на фигурата си?

П
овечето жени по навик си купуват черни и бежови чорапогащи. На-

стъпи време да променим тази баналност. Яркоцветните чорапога-

щи могат да се впишат в стила на всяка дама, стига да знае с как-

во да ги комбинира.

Интересно бихте изглеждали, ако от главата до петите 

сте издържани в един и същ цвят. Но в този случай тряб-
ва да сте много внимателни при избора на оттенък – той 
трябва да е доста сдържан. Тук прекаляването с ярките 
цветове няма да е стилно, а по-скоро дразнещо. 
В подобни тоалети е желателно да създадете фокусна точка, 

акцент. Това може да са брошка или шал около шията. Иначе 

очите на околните няма да има върху какво да се спрат...

Сигурно отдавна искате да се сдобиете с чорапогащи в ори-

гинален, странен цвят, но се страхувате, че ще ги купите и 

никога няма да ги облечете. Не е толкова рисковано, колко-
то си мислите. Просто си купете и аксесоари в същия цвят 
като чорапогащите – малка чанта, ръкавици, широк колан, 
шал или украшение за коса. В идеалния случай три от елемен-

тите на облеклото трябва да са в един и същ цвят (но в кра-

ен случай може и два), за да изглеждате стилно.

Подобно стилно решение не изисква кой знае какъв полет на 

фантазията. Просто подберете чорапогащи, идеално съв-
падащи по цвят с долната част на облеклото ви (с полата 
или с панталона). Така вие не само ще разнообразите еже-

дневния си тоалет, но и визуално ще удължите краката си.

Харесват ли ви чорапогащи в екстремно ярки цветове, но се 

боите, че с тях ще изглеждате нелепо? Тогава смело ги ком-
бинирайте с черна или тъмносива дреха. Ако сложите чер-

ни чорапогащи под черна пола, визията ви ще е малко мрачна, 

нали? Тогава смело изберете чорапогащите в „сочни“ и „слад-

ки“ цветове.

Като акцент

Допълнете с аксесоари

Едноцветност

Тон в тон
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

© Andrejs Pidjass – 123rf.com

К
ожата е орган на дишането. Но как точно диша 
тя? Дерматолозите ни информират, че чрез нея ние 
осъществяваме 1–2% от целия газообмен на органи-
зма (другите 98% се реализират от белите дробо-

ве). По пътя на дифузията кислородът от въздуха през 
кожата постъпва в кръвоносните съдове, а въглеродни-
ят двуокис пък се отделя от повърхността на кожата. 
Кожното дишане е тясно свързано с дейността на пот-
ните жлези, богати на кръвоносни съдове. 
Много е важно да даваме по-често възможност на ко-

жата си да диша – за тази цел са създадени дрехите от 
порести, проветриви материи, както и... въздухопропуск-
ливата (некомедогенна) козметика. 

ИМА ЛИ НУЖДА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО КИСЛОРОД?
Въпросът, дали кожата се нуждае от допълнителни пор-

ции кислород, е бил и си остава дискусионен. От една 
страна, „кислородният глад“ води до влошаване на всич-
ки клетъчни функции. От друга, кислородът притежа-
ва мощни окисляващи свойства, което е в основата на 
твърдението, че той е главният виновник за преждевре-
менното стареене. В действителност окисляването е ес-
тествен химичен процес, който протича постоянно във 
всички клетки на човешкия организъм. Кислородът окис-
лява редица вещества (въглехидрати, мазнини) и по вре-
ме на този процес се отделя огромно количество енергия, 

която се складира като запас в клетките (и по-точно в 
техните енергийни централи – митохондриите) до въз-
никването на необходимост от нея. Деленето на клетки-
те на епидермиса, синтезът на фибробласти на колагена 
и еластина – всичко това изисква енергия. 
В английски език думите „оксидация“ (насищане на тъ-

каните с кислород) и „окисляване“ се означават с една и 
съща дума – oxygenate, което поражда известно объркване 
в главата на потребителя. Точно по тази причина (за да 
не объркат още повече потребителя) по-големите козме-
тични марки се отказаха да използват понятието „кисло-
род“ в своите маркетингови и рекламни стратегии. 

НАСИЩАНЕТО НА КОЖАТА С КИСЛОРОД И ОКИСЛЯВАНЕТО СА ДВЕТЕ 
СТРАНИ НА ЕДИН МЕДАЛ. НЕДОСТИГЪТ НА КИСЛОРОД Е НЕЩО ЛОШО, 
НО И ИЗЛИШЪКЪТ ОТ НЕГО – СЪЩО.

Всяка терапия с кислород трябва да се прилага по пока-
зания. В дерматологията това могат да бъдат например 
сивият цвят на кожата и липсата на тонус. В тези слу-
чаи процедурите, усилващи насищането на кожата с кис-
лород, дават голям и експресен ефект. 

ИМА НАЧИН И СРЕДСТВО

Козметичните средства, подобряващи дишането на ко-
жата, работят на различни принципи. Едни от тях на-
истина съдържат кислород. В състава на други влизат 

ДОПЪЛНИТЕЛНО 

ЗА КОЖАТА

ОТ СВЕЖИЯ ВЪЗДУХ ЦВЕТЪТ НА ЛИЦЕТО НИ СТАВА 
ПРЕВЪЗХОДЕН. НО МЕГАПОЛИСЪТ НЕ Е НАЙ-ПОДХОДЯЩОТО 
МЯСТО ЗА ВЪЗДУШНИ БАНИ. КЪДЕ ТОГАВА ДА „ЗАВЕДЕМ“ 
НАШАТА КОЖА, ЗА ДА ПОДИША? В ПЛАНИНАТА, РАЗБИРА 
СЕ! НО САМО ПРЕЗ УИКЕНДА. ПРЕЗ ОСТАНАЛОТО ВРЕМЕ 

ОБГРИЖВАЙТЕ КОЖАТА СИ С КИСЛОРОД.
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студио за красота „КАЛИ“

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

и ул. „Гоце Делчев“, бл. 22 

(на гърба на сградата на HYPO),
тел.: 089 664 53 26, 088 642 07 74
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вещества, подобряващи транспортирането на кислорода 
до клетките. Трети пък включват активни компоненти, 
благоприятстващи протичането на всички метаболитни 
процеси на клетъчно ниво. Важно е не само да увеличи-
те количеството на кислорода, постъпващ в тъканите, а 
да оптимизирате способността на клетката да използва 
постъпващия кислород. 

ЗАТОВА ЗА КОЖАТА СА МНОГО ПО-ВАЖНИ ОНЕЗИ ВЕЩЕСТВА, 
КОИТО АКТИВИРАТ ПРОЦЕСА НА ПОГЛЪЩАНЕ НА КИСЛОРОД ОТ КРЪВТА – 
НАПРИМЕР УБИХИНОН И КОЕНЗИМ Q10, ВИТАМИН В6 И ДР. МОЖЕ 
ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ ТЕ ВЛЯЯТ НА ПРОЦЕСИТЕ НА НЕЙНОТО ПОДМЛАДЯВАНЕ 
И САМООБНОВЯВАНЕ.

По принцип, за да се подобри дишането на кожата и да 
се стимулират всички метаболитни процеси, се използват 
най-прости козметични прийоми. Като пилинг. Важно е 
своевременно да освобождавате кожата от натрупалите 
се по повърхността є мъртви рогови клетки, както и да 
активирате кръвообращението с помощта на масаж. Не 
забравяйте и най-елементарните ежедневни грижи.

ГЛЪТКА КИСЛОРОД

Има няколко ефективни начина за директно снабдяване 
на организма с кислород. 

Да се нахраним в буквален смисъл с кислород, ни пома-

гат „кислородните коктейли“. Такива са въздушната 
пяна от разбит белтък, плодовият сок, в който са раз-
творени витамини от групите В и С, или пък чаят от 
шипки. Попаднал в стомашно-чревния тракт, кислородът 
бързо се абсорбира в кръвта, подобрява обменните проце-
си и повишава имунитета. 
Такива коктейли могат да ви предложат и в някои фит-
нес клубове. А можете да си купите и готови пакетче-
та, които да приготвите вкъщи, следвайки указанията, 
изписани на опаковката им.  

Вдишване на кислородни смеси – още един начин да по-

вишим нивото на кислород в кръвта. Коктейлите за 
вдишване представляват смес от кислород и различни 
етерични масла. Те се вдишват през специална тръбичка 
или с помощта на маска. Въпросните коктейли дават 
мигновен мощен тонизиращ ефект. По света устройства 
за тяхното приготвяне и използване можете да видите 
монтирани не само в естетичните клиники, но даже и в 
някои клубове по танци.
Вдишването на озонова смес е част от антицелулитните, 
антистресовите или очистващите спа процедури, защото 
кислородът активира всички метаболитни процеси. 

Инжекции с кислород – един от вариантите на мезоте-

рапия, когато сместа се вкарва под кожата за борба с 

целулита. По време на тази процедура не само се ускоря-
ват разпадането на мазнините и елиминирането на ток-
сините, но и се стяга тъканта. Други показания за кис-
лородни инжекции са стриите, белезите след акне, пиг-
ментациите и прочие кожни проблеми. Въпреки че кисло-
родът отдавна е широко разпространен като средство за 
лечение в съвременната медицина, трябва да имате пред-
вид, че за кислородотерапиите съществуват много про-
тивопоказания: това са нарушено съсирване на кръвта и 
други заболявания на кръвта, както и прекаран инсулт, 
проблеми с щитовидната жлеза и склонност към алергич-
ни реакции. 
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тволовата клетка е един от 
най-загадъчните, но и най-обна-
деждаващите феномени, отваря-
щи пред човечеството перспек-

тивите за безсмъртие и вечна мла-
дост. Тя бе открита в началото на 
миналия век, а нейното по-детайлно 
изучаване започна преди 50 години. 

КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ Е ЯСНО, ЧЕ КОЛИ-
ЧЕСТВОТО НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ, КАКТО И 
ТЕХНИЯТ РЕГЕНЕРАТИВЕН ПОТЕНЦИАЛ НЕ НАМА-
ЛЯВАТ С НАПРЕДВАНЕ НА ВЪЗРАСТТА. НО РЕГЕ-
НЕРАЦИЯТА ИМ (ТЯХНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ) НЕ 
МОЖЕ ДА ПРОТИЧА ТОЛКОВА БЪРЗО ВЪВ ВЪЗ-
РАСТНИЯ ОРГАНИЗЪМ.

Дългогодишни изследвания на механи-
зма на функциониране на стволовите 
клетки доведоха учените до откри-
тието, че влошаването на „репродук-
тивните способности“ на стволови-
те клетки е свързано със забавянето 

на метаболизма в близките до тях 
клетки, както и в междуклетъчното 
пространство. 

ЗАВИСИ ОТ СРЕДАТА

В организма на възрастен човек 
стволовите клетки живеят основно 
в тези тъкани, на които е присъщо 
постоянно обновяване: в костния мо-
зък, кръвта, епитела (тъканта, коя-
то покрива съдовете, стомаха и др.) 
и в кожата. 
В кожата стволовите клетки са 

концентрирани основно в базалната 
мембрана (вж. речника). Там те жи-
веят в специфична микросреда, ко-
ято учените наричат ниша. Ниша-
та всъщност се състои от самата 
базална мембрана, молекулите на въ-
треклетъчния матрикс (вж. речника) 
и „клетки съратници“, съседстващи 
със стволовите и произвеждащи фак-

Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я 
на младосттана младостта

ОТКРИТИЕТО НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ ОТДАВНА ПОДХРАНВА НАДЕЖДАТА НИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ВЕЧНА МЛАДОСТ. 
ТЯХНОТО ШИРОКО И ДИРЕКТНО ПРИЛОЖЕНИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ANTI-AGE КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ВСЕ ОЩЕ Е ВЪПРОС НА БЪДЕЩЕ, 

НО ИЗСЛЕДВАНИЯТА В ТАЗИ ОБЛАСТ НИ ПОДАРИХА ИНОВАЦИИ, ОТ ЧИИТО РЕЗУЛТАТИ МОЖЕМ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ И ДНЕС.

Речник
Стволови клетки Стволови се на-

ричат тези клетки на живия органи-

зъм, които са в състояние да се де-

лят безкрайно много пъти (тоест 

теоретично са безсмъртни) и могат 

да придобиват различни специализа-

ции (тоест да се превръщат в клет-

ки на различни тъкани). 

Базална мембрана Представлява 

тънка ципа, който отделя епидермиса 

(най-горния слой на кожата) от дер-

мата (разположения под епидермиса 

слой съединителна тъкан).

Вътреклетъчен матрикс Струк-

тура, запълваща пространството 

между клетките, състояща се пре-

димно от белтъчини (колаген, елас-

тин, фибрин и др.), хиалуронова кисе-

лина и течност (кръвна плазма).

Фактори на растежа се нари-

ча тази група от белтъчни молекули, 

стимулираща (или инхибираща) деле-

нето и диференцирането на клетките. 
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тори на растежа (вж. речника) и дру-
ги регулаторни молекули. 

ЦЯЛАТА ТАЗИ СРЕДА ГАРАНТИРА ЖИВОТА НА 
СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ – ТЯХНОТО САМОВЪЗ-
ПРОИЗВОДСТВО, ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТЯХНОТО 
ДЕЛЕНЕ И „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА“ НА ТЕХНИТЕ 
ДЪЩЕРНИ КЛЕТКИ.

Как точно? Върху мембраната на 
стволовата клетка има рецептори – 
нещо като „уши“, с които тя ула-
вя, възприема „техническата задача“, 
съобщена є от нишата, след което 
се заема надлежно с нейното изпълне-
ние. Но с течение на времето ниша-
та се износва, остарява – намалява 
количеството и се влошава качество-
то на белтъчините, носители на ин-
формация, намалява също и проводи-
мостта на вътреклетъчния матрикс. 
С други думи, обкръжението, средата 
престава да създава подходящите ус-
ловия за ефективна работа на ство-
ловите клетки. 

СИСТЕМА, КОЯТО 
ГАРАНТИРА ЖИВОТА

Възстановява ли се функцията на 
стволовите клетки, ако отново за 
тях се създаде благоприятна среда 
за съществуване? И как можем да го 
постигнем? Именно на тези два въ-
проса търсеха отговор учените от 
водещите козметични лаборатории. 

В хода на многобройни експерименти 
им се удаде шанс да създадат клю-
чови фактори, осигуряващи ефектив-
ното функциониране на стволовите 
клетки на епидермиса. Този комплекс 
от вещества получи названието „сис-
тема за базална реконструкция“. Той 
увеличава експресията на най-важни-
те компоненти на специфичната сре-
да (ниша) на стволовите клетки, въз-
становявайки по този начин техните 
функции. На основата на тази ино-
вативна формула бе създадена дори и 
специална козметична серия за грижа 
за кожата. 

ТЕСТ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Съгласно резултатите от тесто-
вете ин витро (върху реконструира-
ни образци от кожа) ефективност-
та на новото средство е толкова 
голяма, че 

САМО СЛЕД ШЕСТДНЕВНА ПРОМЯНА ТРЕТИРА-
НИЯТ С НЕГО ЕПИДЕРМИС НА ЗРЯЛА КОЖА ЗА-
ПРИЛИЧВА НА ЕПИДЕРМИС НА МЛАДА КОЖА.

На следващ етап от тестовете – 
ин виво (50 жени използвали това 
средство в продължение на два ме-
сеца) – са били констатирани увели-
чение на плътността на кожата и 
значително подобряване на цвета на 
тена. Освен това и най-дълбоките 
бръчки, с които е много трудно да 
се борите с помощта на обикновени 
кремове – назолабиалните и тези по 
шията, – се изгладили видимо. 
Ако тези клетки са способни да за-

менят повредените клетки, защо да 
не могат да заменят и остарелите 
ни клетки – е съвсем резонен въпрос 
на съвременните учени. Да, с тя-
хна помощ действително можем да 
се радваме на видимо подмладяване на 
организма (ревитализация). 

ПОДМЛАДЯВАНЕТО 
СЪС СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

често се явява приятен страничен 
ефект от лечението със стволови 
клетки. Когато човек се лекува, тези 
клетки се вкарват колкото е въз-
можно по-близо до органа или тъ-
канта, която трябва да оздравее. И 
този орган започва да работи по-до-
бре. По-добре започват да работят 
и всички основни органи. По-добре 
започват да функционират и всич-
ки системи, в това число и кожата. 
Пациентът видимо изглежда по-млад, 
чувства се по-млад и енергичен.

Независимо експертно 
мнение
Откритието на стволовите клет-

ки обещаваше истинска революция 

в медицината. Но днес учените все 

още имат е повече въпроси, откол-

кото отговори за тях. Що се отнася 

до директното използване на самите 

стволови клетки (чрез инжектиране), 

и днес е ясно, че така чудо няма да 

стане. Главният отговор, който по-

лучиха учените, е, че за съхраняване-

то на младостта е много по-важно 

да се създадат условия за благополуч-

но функциониране на тези клетки. То-

ест да се въоръжи кожата с природ-

ни ключове, които да прекъснат кръ-

га на остаряването и да пуснат в ход 

естествените подмладяващи меха-

низми. 

Съхраняването на младостта оба-

че е комплексен процес, който включ-

ва положително мислене, достатъч-

но физическо натоварване, правилно 

дишане и хранене, а също и редовни, 

в това число и професионални грижи 

за кожата.

ВСИЧКО ЗА КРАСОТАТА

Официален вносител „Ралица“ ООД:

1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35,

тел. 02/980 33 15, факс 02/980 48 99,

Е-mail: dinpg@techno-link.com.

АКНЕКАВЪР
Специалната матираща 

пудра е с австралийско 

чаено дърво за проблем-

на кожа, склонна към акне, 

която:
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за „смъкване“ на

години

1
Маскиране на 
кръговете под очите

Коректорът 

ще ви помог-

не да заличи-

те тъмните 

сенки или мал-

ките бръчици 

около очите. Той е продукт, кой-

то всяка жена трябва да носи в 

дамската си чанта. Важното е 
да сте го избрали в правил-
ния тон. А той е един нюанс 
по-светъл от цвета на ос-
новата, с която сте грими-
рали лицето. Това правило 
важи и за избора на пудра.
Коректорите с жълтеникави от-

тенъци са идеални за прикриване 

на прозиращите под кожата син-

кави кръвоносни съдове. 

Назолабиалните бръчки – тези, 

които обрамчват устните – е 

добре да обработите също с ко-

ректор. Така те ще станат ви-

димо по-плитки. За да оживите 

погледа, нанесете коректор и 

под веждите, както и върху це-

лите горни клепачи, преди да ги 

гримирате със сенки за очи.

2Никакви тъмни червила повече
Екстремно ярките червени червила, както и тези в кафя-

вата гама правят устните ни да изглеждат оптически 

по-малки. Прозрачен гланц за устни или молив за 
устни в светлорозово или прасковено ще накарат 
цялото ни лице да се подмлади.
Съветваме ви, преди да нанесете гланца, да очертаете 

устните с безцветен контурен молив. И внимавайте с ярките цветове – те 

се набиват в погледа на околните, а заедно с това излагат на показ и дреб-

ните бръчици около устните.

3
Не и без любимата спирала!
Не, не става дума за противозачатъчна спирала, а за спирала за мигли. Тя оптически 

отваря окото. Ако имате прекалено прави и къси мигли, използвайте машин-
ка за извиване на мигли, преди да нанесете спиралата. Напластяването на два 

слоя спирала е задължително в този случай. Излишъците, образували се при нанасянето, 

можете да отстраните с памучен тампон, напоен с продукт за почистване на грима.

Бела, брой 4 (146), 201022
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5Заздравяване 
на тънката коса

С напредване на 

възрастта тя 

изтънява още 

повече. Факт. 

Може и да не ви 

се вярва, но ви-

новни за нейно-

то прогресивно 

изтъняване са и стилизиращите 

продукти. Но има спасение – 
пилинг шампоаните, които 
ще отмият напластените 
върху косъма стилизиращи 
продукти. За продължителна 

употреба са подходящи шампо-

аните, балсамите и емулсиите, 

специално разработени за тънка 

коса – например с пантенол (със-

тавка, която заздравява косъма, 

без да го утежнява).

7
По-светли тонове!

Черно-бяла-

та оптика и 

сивите то-

нове за жа-

лост съста-

ряват лицето. 

Пролетни-
те пастел-
ни цветове 

въздействат по-освежава-
що. Ако на работното място се 

появите гримирани в „сериозни“ 

цветове, можете да освежите 

грима с шалче в пастелни свет-

ли тонове.

4Руж за повече 
свежест

Преди да 

го нанесе-

те, задъл-

жително се 

усмихнете! 

Не си пра-

вим шега с 

вас. Просто при усмивка скулите 

се очертават добре и под тях 

се показват малки вдлъбнатини. 

Натопете голямата и мека 
четка в ружа (за предпочи-
тане е той да е прахообра-
зен) и изтеглете щрихи по 
продължение на тези вдлъб-
натини. За сведение розовият 

руж отива на всички жени! За за-

вършек нанесете и малко цвят 

върху самите бузи, но малко.

6Използвайте хайлайтер!
По-внимателно с матиращата пудра, тъй като тя се 

напластява в бръчките и създава впечатление за замър-

сена кожа. По-сияйно би изглеждало лицето, ако 
отделни зони от него „светят“. Тези блестящи 
акценти можете да постигнете с помощта на 
хайлайтер (изсветляващ коректор, който съдър-
жа блестящи частици). Върху деколтето задължи-

телно нанесете дневен крем за лице, смесен с пудрата, 

която сте нанесли на лицето. 

8

Да миришеш 
на младост

Ароматът 

на грейп-

фрут съз-

дава впе-

чатление-

то, че сте 

с шест 

години по-млада от възрастта 

си. До тази констатация стиг-

нала група американски учени. 

Парфюм или мляко за тяло с 
аромат на грейпфрут са до-
бре дошли върху тоалетна-
та масичка на всяка жена, 
която държи мъжете да се обръ-

щат след нея.

София, 
ул. „Гургулят“ 19
Тел. 0896 560 900
www.noraff ure.com, 
е-mail 0896560900@noraff ure.com

фризьорски салон

NORAFFURE е зона 
на комфорт за вашата 
красота. Качеството 
на всички услуги, 
които новооткритият 
бюти салон предлага, 
е на нивото на 
вашите най-високи 
очаквания.

 фризьорство
 педикюр

 грим
 маникюр

Нора Дянкова
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 С какво се започва С почистване на лицето, естествено. 

Е, не се налага всеки път да почиствате лицето си в дълбо-

чина. Но да го изплакнете в хладка вода, е задължително. Мок-

рото лице не търкайте с хавлиена кърпа до пълното му под-

сушаване, а просто внимателно попийте влагата. Нанесен 
на леко влажна кожа, кремът „работи“ по-бързо и по-ефек-
тивно.
А колко точно време да остане на лицето нанесеният слой 

крем, зависи от самия крем. Ако използвате лек хидратантен 

дневен крем, той попива лесно и бързо и не е необходимо да 

попивате остатъците от него със салфетка, както трябва 

да направите, ако кремът е подхранващ, по-мазен и с по-плът-

на текстура. Ако ще се гримирате, 15 минути преди да започ-

нете, е добре все пак да попиете за всеки случай остатъци-

те от крема с памучен тампон. 

 Как се нанася нощният крем Плътната консистенция 

на нощния крем не позволява на кожата да диша нормално, за-

това го нанасяйте един час или 30 мин преди лягане. Това вре-

ме е достатъчно за кожата да поеме от крема всички полез-

ни вещества. Непосредствено преди заспиване попийте ос-
татъците от нощния крем със салфетка. 
Ако сте решили да използвате маска за лице, няма проблем да 

я съчетаете с крема. Кремът се нанася след маската. Препо-

ръчваме ви да изберете максимално лек крем, съдържащ ов-

лажняващи компоненти.

Бъдете внимателни с 

окосмените участъци. 

Ако имате нежелано 
окосмяване над горна-
та устна или в меж-
дувеждието, не нана-
сяйте подхранващ крем в тези зони. Той може да активира 
растежа на космите.
И накрая – дори кожата ви да „харесва“ крема, с който я об-

грижвате, добре би било периодично да го сменяте, за да 

може кожата да си почине от въздействието на определени 

козметични съставки. 

 Какво количество И недостигът, и излишествата от 

крем се отразяват неблагоприятно на състоянието на кожа-

та. За обикновения крем за лице класическата доза е количе-
ство колкото грахово зърно. Това е доза, достатъчна за ли-

цето и шията. 

 Не търкайте и не натискайте В продължение на ня-

колко минути масажирайте с кръгови движения лицето (с въз-

главничките на пръстите), докато кремът приеме темпера-

турата на кожата и попие.

При нанасяне на крема в никакъв случай не притискайте и не 

търкайте грубо кожата, за да втриете насила крема.

9
По-добре с бретон!

Бретонът наистина сваля години от лицето. И не 
само защото прикрива дълбоките и неприятни 
бръчки по челото, а защото създава впечатле-
ние за по-детинско излъчване и омекотява чер-
тите на лицето.
Ако имате леко чуплива коса, използвайте маша за из-

правяне, за да придадете на бретона формата, която 

желаете. Но преди това не забравяйте да обработите косата със спрей за 

предпазване от топлинна обработка на косата.

1

Ръцете издават 
най-много възрастта

Особено ако са 

осеяни с пиг-

ментни пет-

на. В този слу-

чай задължител-

но трябва да по-

търсите специ-

ализираната по-

мощ на козметик в някой салон 

за красота. Иначе ежедневното 

обгрижване на ръцете с голямо 

количество крем е единствени-

ят начин да избегнете бързото 

им сбръчкване и изпръхване. Що 
се отнася до маникюра, кла-
сическото червено или розо-
во върху ноктите въздейст-
ват много по-освежаващо 
от пастелните бледи цвето-
ве лак за нокти.
Друг вариант за подмладяване 

на ръцете е френският маникюр. 

Напомняме ви, че не бива да пре-

небрегвате грижите и за нокти-

те на краката.

Технология на нанасяне на крема за лице
Как точно да нанасяте крем на лицето си, така че действието му да бъде 

ефективно? Всяка жена е заинтересувана от това да получи максимална 

полза от този най-често използван козметичен продукт. Но не е достатъчно 

само да сте избрали правилния за вашата кожа крем. Нужно е да знаете и как 

да го нанасяте правилно.

© Vitaly Valua – 123rf.com

Бела, брой 4 (146), 201024





Щ
е споделим с вас няколко хи-
трини за придаване на гламур 
на светлите коси, независимо 
дали са постигнати с боядис-

ване, или са такива по природа. Руси-
те коси са много по-чувствителни и 
податливи на неблагоприятните влия-
ния от околната среда: 

МРЪСЕН ВЪЗДУХ, ПРАХ, 
ЦИГАРЕН ДИМ...

И какво се получава като резултат? 
Отслабени от това въздействие, ру-
сите коси започват да стават все 
по-сухи, докато заприличат на слама. 
С какво трябва да започнем специ-

ализираните грижи за светлите коси? 
С миенето и с шампоана, разбира се. 

МИЙТЕ КОСАТА НЕ ПО-ЧЕСТО ОТ 2–3 ПЪТИ 

СЕДМИЧНО С ШАМПОАН, СПЕЦИАЛНО РАЗРА-
БОТЕН ЗА РУСИ КОСИ (ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ Е ДА 
СЪДЪРЖА ЕКСТРАКТИ ОТ ЖИТЕН ЗАРОДИШ И 
СЛЪНЧОГЛЕДОВИ СЕМКИ) – ПЪРВО С ТОПЛА 
ВОДА, А СЛЕД ТОВА С ХЛАДКА, ЗА ДА ЗАТВОРИ-
ТЕ „РАЗРОШИЛИТЕ“ СЕ ЛЮСПИ НА КОСЪМА.
Задължително нанесете и балсам вър-

ху краищата на косата и изчакайте 
той да подейства повече от 5 мин, 
след което изплакнете добре косата. 

СПЕЦИАЛНИ СРЕДСТВА

Веднъж седмично вместо обичайния 
шампоан използвайте шампоан с екс-
тракт от лайка. Лайката е надарена 
със свойството да „привлича“ свет-
лината към русата коса. 
Един-два пъти седмично овлажнявай-

те косата в дълбочина. След като я 

измиете, я изсушете добре и я разре-
шете. След това нанесете възстано-
вяваща подхранваща маска за руси коси 
(но в никакъв случай не нанасяйте от 
маската в корените – само по дължи-
ните) и изчакайте така 10 мин.

И ЗАПОМНЕТЕ ЕДНА ХИТРИНА: МАСКАТА ЩЕ 
БЪДЕ ПО-ЕФЕКТИВНА, АКО УВИЕТЕ КОСАТА СИ С 
ТОПЛА ХАВЛИЕНА КЪРПА, ДОКАТО ЧАКАТЕ ПРО-
ДУКТЪТ ДА ПОДЕЙСТВА.
Топлината позволява на подхранва-

щите вещества в състава на мас-
ката по-лесно да проникнат в косъ-
ма. Отмийте маската с топла вода, 
след което облейте косата с хладка 
и после отново я омотайте в суха 
хавлиена кърпа. За да стане косата 
по-мека, нанесете блясък за коса вър-
ху краищата, без да го отмивате. И 
най-важното, никога не сушете руса-
та коса с прекалено гореща струя на 
сешоара. Докато я сушите, дръжте 
сешоара по-далеч.

Домашни рецепти 
за светли коси

 ДОМАШЕН ШАМПОАН ЗА БЛЯСЪК Сваре-

те 2 с. л. изсушена лайка в литър вода. До-

бавете сока от половин лимон и 100 г на-

стърган на ренде домашен сапун. Изча-

кайте течността да кипне и я прецедете. 

Шампоанът е готов. 

 МАСКА ЗА БЛЯСЪК Смесете в малка купа 

жълтъка на 1 яйце, 1 с. л. зехтин и 1 ч. л. 

мед. Нанесете маската с помощта на чет-

ка в посока от средата на косата към кра-

ищата є. Увийте главата в топла хавлие-

на кърпа и изчакайте 15 минути, след което 

отмийте маската с топла вода и обичайния 

шампоан, който използвате.

4 СЪВЕТА ЗА ПРОЛЕТНО 
ОБГРИЖВАНЕ 

През този сезон повечето жени се 
оплакват от суха и изтощена коса. 
При някои от тях тя силно се на-
електризира или пък започва да пада... 
Заздравете косата си чрез прилагане-
то на козметични средства, при из-
бора на които трябва да отчитате 
типа на своята коса и проблема, кой-
то искате да решите.

 Когато косата пада 

Причината може 
да бъде дефицит 
от витамини. Ако 
сте се сблъска-
ли с този проблем, 
трябва да започне-
те да използвате 
допълнително сред-
ство за грижа за 

ф р и з ь о р с к и  с а л о н

ПОПО--СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИСПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ

ЗА РУСАТА КОСАЗА РУСАТА КОСА
СВЕТЛИЯТ ЦВЯТ НА КОСАТА Е МНОГО СЕКСИ И В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ Е ПОШЪЛ, 
БЕЗ ОГЛЕД НА МНОГОТО ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ КЪМ БЛОНДИНКИТЕ. ЗА ДА РАЗГЪРНАТ 
ЦЕЛИЯ СИ ПОТЕНЦИАЛ ОТ СЪБЛАЗНИТЕЛНОСТ, РУСИТЕ КОСИ ТРЯБВА ДА БЛЕСТЯТ 
И ДОРИ ДА ИСКРЯТ ОТ... ЗДРАВЕ.

© Andrey Kiselev – 123rf.com

Бела, брой 4 (146), 201026



косата освен обичайния шампоан. На-
пример специална маска за укрепване 
на космените луковици. Добре биха 
ви подействали и балсамите или кре-
мовете за коса с подобно действие. 
При ресане на косата бъдете по-вни-
мателни: използвайте средства, об-
лекчаващи ресането; не решете коса-
та, когато е мокра, и отдайте пред-
почитание на дървените гребени с 
едри зъбци. Полезно е също да прави-
те масаж на скалпа с възглавничките 
на пръстите на ръцете. Такъв масаж 
се прави ежедневно или дори някол-
ко пъти на ден, защото играе роля-
та на фрикция.

 Когато не иска да расте 

Има много 
продукти, ко-
ито стимули-
рат растежа 
на косата, но 
трябва да за-
помните, че 

те съдържат суперактивни за чувст-
вителната кожа на скалпа съставки и 
може да не ви понесат. Ако сте имали 

вече такива проблеми, тогава е по-до-

бре да изберете по-щадящи продукти. 

За да стимулирате растежа на косата, 

на първо място трябва да подобрите 

кръвообращението в кожата на скалпа. 

За целта не е задължително да купувате 

скъпи продукти. Да стимулирате кръво-

обращението, можете с обикновен ма-

саж с четка с меки зъбци или с ръце. 
Масажът се прави с кръгови движе-
ния, с възглавничките на пръстите – 
2–3 пъти седмично.

 Когато тя е напълно 
изтощена

Косата няма блясък и изглежда като 
мъртва, наелектризира се лесно и е 
непослушна при оформяне на прическа. 
Как да се справите с тези проблеми? 
С помощта на балсами за коса, но 

такива, които се 
нанасят след из-
миване на косата 
и не се отмиват 
от нея. Впрочем 
тези балсами се 
нанасят както на 
влажна, така и на 
суха коса. В слу-
чай че косата ви 

е много изтощена, специалистите съ-
ветват да смените шампоана и да 
използвате измиващ продукт, специ-
ално разработен да върне жизненост-
та на косата. За щастие изборът е 
богат. 

 Силата на три съставки 

Да възстановите 
и заздравите ко-
сата през проле-
тта, ще ви помог-
нат три домашно 
приготвени сред-
ства, които и до 
днес се смятат за 
най-ефективните 

за тази цел. 
 Отварата от покълнали зърна пше-

ница 1 ч. ч. покълнали пшенични зърна 

се залива с 1,5 л вряла вода и се вари 
на бавен огън в продължение на 10 
мин. Изчакайте отварата да изстине, 
прецедете я и изплакнете с нея изми-
тата коса. След това не е нужно да 
изплаквате косата и с чиста вода. 

 Снежна вода Само че в съвремен-

ни условия е по-добре да използвате 

не замърсен сняг, а замразени кубчета 

лек от хладилника. Разтопете леда и 
изплакнете косата с тази вода. 

 Брезов сок Смесете 150 мл кон-
центриран сок от бреза и 100 л то-
пла вряла вода и ще получите приро-
ден балсам за изтощена коса. Изплак-
нете косата с тази течност, без да 
отмивате балсама след това с чис-
та вода.
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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



Ако проявявате желание лично да се убе-

дите в способностите на д-р Пешев като 

стоматолог, а не само да четете стати-

ите му, можете да се обадите на телефо-

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

запишете час за посещение. Кабинетът 

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

„Б“, ет. 1. Дано да ви е наблизо!

у с м и в к а т а

Т
я е хронично дегенеративно заболяване на зъбо-
държащите тъкани. Характеризира се със загу-
ба на околозъбна кост, отлепване на венците от 
зъбите и оголването им. Напоследък 

МАСОВО Я НАРИЧАТ ПАРОДОНТИТ

което означава възпаление на зъбодържащите тъкани, но 
много често на практика се наблюдава пародонтоза без 
наличие на белези за възпаление.
Никой не знае причините за възникването на пародонто-

зата, нито има ефективен начин за нейното трайно из-
лекуване. Знаят се причините за възпалението и методи-
те за лечение на възпалението, но тъй като, както казах, 
тя невинаги е съпроводена с възпаление или често то се 
развива вторично, на базата на увредените вече тъкани, 
лечението є е сложно. 

ВПРОЧЕМ ПАРОДОНТОЗАТА, КОЯТО Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА 

ВЪЗПАЛЕНИЕ, Е ЛЕЧИМА.

Достатъчно е да се премахнат всички причини за възпа-
лението като зъбен камък, хронични травми, ортодонт-
ски аномалии и лоша устна хигиена. Като причини за въз-
никване на възпаление се посочват също така тютюно-
пушенето, някои токсични вещества, както и някои ле-
карства, които пациентът пие за нормализиране на кръв-
ното налягане. Пародонтозата често се явява 

СЛЕДСТВИЕ ОТ ХРОНИЧНИ БОЛЕСТИ 
като диабет, хормонален дисбаланс, стрес и имунни забо-
лявания. Лечението на тези болести, разбира се, ще дове-
де до спиране и на прогресията на пародонтозата. 

НО ЗА ЖАЛОСТ УВРЕДЕНИТЕ ОТ ПАРОДОНТОЗАТА ТЪКАНИ СА БЕЗВЪЗ-

ВРАТНО ИЗГУБЕНИ. ЗАГУБАТА НА КОСТТА, КОЯТО ДЪРЖИ ЗЪБА, НИКО-

ГА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНА.

Напротив, за да се избегнат усложненията от възпале-
нието, трябва да се премахнат всички увредени и мърт-
ви тъкани около засегнатите зъби. 
Най-често пародонтозата е 

НАСЛЕДСТВЕНА

Наследява се предиспозицията за развитието є и най-

често 

ДОРИ ДА СЕ ВЗЕМАТ ВСИЧКИ ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ, ТЯ СЕ РАЗВИВА 

И ВОДИ ДО ЗАГУБА НА ЗЪБИТЕ.

Когато пародонтозата се дължи на възпаление на тъка-
ните, диагнозата и лечението са елементарни, но когато 
няма възпаление или то се е развило вторично в засегна-
тите тъкани, лечението е много трудно.

ЦЕЛТА НА ЛЕЧЕНИЕТО 
е да се спре прогресията или поне да се забави и да се 
възстановят загубените тъкани. Това става с присаждане 
на кост или заместител на костта, както и чрез коре-
кция на венците. Процедурата е много скъпа, но трябва 
да знаете, че няма материал, който дори да се доближа-
ва по функция до естествения зъб. 

ЕДИНСТВЕНАТА АЛТЕРНАТИВА Е ПОСТАВЯНЕТО НА ИМПЛАНТАТ, НО 

ПРИ ПАРОДОНТОЗА ТОВА Е ПРОТИВОПОКАЗНО ЗАРАДИ БЪРЗАТА ЗАГУБА 

НА КОСТНА ТЪКАН И ПОСЛЕДВАЩОТО РАЗКЛАЩАНЕ НА ИМПЛАНТАТА.

С възрастта костната тъкан намалява и венците огол-
ват зъбите. Това се смята за естествен процес и нор-
мално не води до загуба на зъбите до края на човеш-
кия живот, но когато процесът започне много рано или 
скоростта на прогресията е голяма, може да се говори 
за пародонтоза. Лечението представлява забавяне и кон-
трол на процеса. Съвременното зъболечение познава мно-
го методи и средства за тази цел, стига да не е прека-
лено късно. Но разклати ли се веднъж един зъб, връща-
не назад няма!

Д-р Цветан ПЕШЕВ, стоматолог

© kurhan – 123rf.com© kurhan 123rf com
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1. НАЙ-ЧЕСТО ЦИТИРАНАТА 

ПРИ ЧИНА ЗА ЛОШИЯ ДЪХ Е 

НАЛИЧИЕТО НА МНОГО АЕРОБНИ 

БАКТЕРИИ В УСТНАТА КУХИНА. 

Обикновено те се отлагат по езика, 
в междузъбните пространства, във 
венечните джобове (особено при бо-
лни от пародонтит) и след опреде-
лено време започват да се разлагат. 

Оттук и неприятната миризма, коя-
то се разнася от устата ви.

2. ВТОРАТА ПРИЧИНА Е НАЧИ-

НЪТ НА ХРАНЕНЕ. Обичате ли 
черен пипер и чесън? Тогава терми-
нът „чеснов дъх“ се отнася точно 
за вас. Химическите вещества, съ-
държащи се в тези продукти, се за-
държат по-дълго време в нашия ор-

ганизъм. Когато кислородът и въгле-
родният двуокис сменят местата 
си в белите дробове, те се смесват 
и с чесновите изпарения и издиша-
ният от нас въздух е с чеснов аро-
мат. При това течността за жабу-
рене, пастата за зъби и ментовата 
дъвка маскират тази миризма само 
за кратко. 

КАК ДА СИ ВЪРНЕМ
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ЛОШИЯТ ДЪХ ОТ УСТАТА (ИЛИ ПО НАУЧНОМУ ХАЛИТОЗА) Е ШИРОКО 
РАЗПРОСТРАНЕН НЕПРИЯТЕН И МАЛКО „КРИМИНАЛЕН“ ПРОБЛЕМ. 

ЩЕ СЕ ОПИТАМЕ ДА ВИ ОКАЖЕМ НЕЩО КАТО ПЪРВА ПОМОЩ, 
ЗА ДА НЕ СЕ ЧУВСТВАТЕ НЕУДОБНО, КОГАТО СЕ НАЛАГА 

ДА ГОВОРИТЕ НА НЯКОГО ЛИЦЕ В ЛИЦЕ.

7 ПРИЧИНИ
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3. БЕЛТЪЧНАТА ДИЕТА Е ТРЕТО-

ТО „ЗЛО“. Когато преимущест-
вено се храните с продукти, съдър-
жащи белтъчини (популярната дие-
та на Аткинсън е на този принцип), 
е твърде възможно една специфична 
сладникава миризма в устата да се 
превърне във ваш постоянен спътник. 
Когато организмът „топи“ мастните 
клетки, се отделят кетони. Когато 
тялото ви освобождава чрез издишва-
ния въздух и урината кетони, това е 
химическо доказателство, че използва-
те натрупаните в организма ви маз-
нини. Най-простият кетон е ацето-
нът. Нормално той се открива в 
малки количества в човешкото тяло. 
Концентрацията на ацетон в кръв-
та, урината и телесните секрети се 
повишава значително при диабетици 
и при продължително гладуване, кое-
то води до появата на ацетонов дъх 
и ацетонов мирис на урината. Отде-
лянето на голямо количество кето-

ни обаче може да доведе до сериоз-
ни проблеми със здравето, тъй като 
това състояние (нарича се кетоне-
мия) е сходно със състоянието на 
хора, болни от захарен диабет. Може-
те да подобрите  положението, ако 
започнете да спазвате по-балансирана 
диета. Ако пък сте диабетик и усе-
тите сладникав плодов дъх в устата, 
незабавно се обърнете към лекар. 

4. ЗАПЕКЪТ СЪЩО ВОДИ ДО ХА-

ЛИТОЗА. Ако често страдате 
от запек, започнете да консумира-
те повече храни, богати на влакни-
ни (фибри).

5. АЛКОХОЛЪТ И ЦИГАРИТЕ СА 

СКАРАНИ СЪС СВЕЖИЯ ДЪХ. 
Както и в случая с храненето, ми-
ризми от тези продукти се пропи-
ват в белите дробове и при издиш-
ване напомнят за себе си. Напъл-
но можете да се избавите от тези 
неприятни миризми само след като 
мине време и химическите съеди-

нения на тези вещества напуснат 
кръвта. 

6. ПРОСТУДИТЕ И ИНФЕКЦИИ-

ТЕ НА ГОРНИТЕ ДИХАТЕЛНИ 

ПЪТИЩА СЪЩО ВЛОШАВАТ СВЕ-

ЖЕСТТА НА ДЪХА НИ. Ако носът 
ви е запушен, вие не сте в състоя-
ние да дишате пълноценно и непри-
ятният дъх от устата е по-скоро 
норма. Лечението на хремата и си-
нузита е пряко свързано с избавле-
нието от халитозата. Увеличените 
сливици, около които също могат да 
се натрупват късчета застояла хра-
на, също пораждат лош дъх в уста-
та. В случая помагат лекарства за 
жабурене. 

7. УСЕЩАНЕТО НА СУХОТА В 

УСТАТА ВЛИЯЕ НА МИРИЗМА-

ТА НА ДЪХА. В този случай се обър-
нете за съвет първо към ендокрино-
лог и се отнесете с по-голямо вни-
мание към поддържане на хигиената 
на устната кухина. С
В

Е
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Както се досещате, повечето от 
причинителите на неприятния дъх 

в устата могат да бъдат отстранени 
само с едно своевременно посещение 
на лекарския кабинет и колкото и ба-
нално да звучи – чрез придържане към 
здравословен начин на живот. 
Хигиената на устната кухина 

трябва да се превърне в задача от 
първостепенно значение, ако имате 
лош дъх. В идеалния случай е добре 
да миете зъбите три пъти дневно 
и след всеки прием на храна. За цел-
та трябва винаги да разполагате с 
конец за почистване на зъби, дъвка 
без захар, вода за уста и паста и 
четка за зъби. А за да бетонирате 
успехите си, запомнете хранител-
ните продукти, споменати по-долу, 
с чиято помощ можете да водите 

борбата с халитозата отвътре. 

1. РОЗМАРИН, МЕНТА И КАРДА-

МОН Можете да дъвчете бил-
ките в течение на деня или да до-
бавяте листенца от тях в чая, кой-
то обичате да пиете. В краен случай 
можете да замените любимия си чай 
изцяло с настойка от тези билки. 
Тези растения подобряват храносмила-
нето. Най-добре е да започвате всеки 
свой ден с чай, приготвен от тях. 

2. ВИТАМИН С Всички плодове, 
които го съдържат – цитрусо-

вите, динята, ягодите, – са закле-
ти врагове на лошия дъх в устата. 
Те също така играят важна роля за 
профилактиката на заболяванията на 
венците. 

3. БИО КИСЕЛО МЛЯКО без до-
бавки на нишесте, подсладите-

ли и оцветители, съдържащо актив-
ни бифидобактерии. Този продукт 
се явява източник на ценен вита-
мин D, който възпрепятства разра-
стването на броя на бактериите, 
неутрализирайки благоприятната за 
развитието им среда, а по този на-
чин защитава и венците от възпа-
ления. 

4. ХРАНИ, БОГАТИ НА ВЛАК-

НИНИ. Това могат да бъдат 
плодове или зеленчуци. Съхранение-
то на здравето на стомашно-чрев-
ния тракт, естествено, ще ви спа-
си от проблеми с лошия дъх. Твър-
дите плодове и зеленчуци при от-
хапване стимулират отделянето на 
допълнително количество слюнка, 
която също се явява защитник на 
венците.

ОПЕРАЦИЯ „ЕЛИМИНИРАНЕ НА ПРИЧИНИТЕЛИТЕ“

Начини за проверка 
на свежестта на дъха
Наистина ли имате лош дъх? Често пъти носът не може 

достоверно да ви „съобщи“ за влошената свежест на 

дъха. Затова...

Задайте въпрос Ако имате приятел, от когото не се при-

теснявате, можете направо да го попитате дали имате 

лош дъх при възникването и на най-малкото съмнения от 

ваша страна. Ако не, попитайте стоматолога си. Ако пък 

сте свръхпритеснителни, вслушайте се в думите на някое 

познато дете: децата с тяхната непосредственост неза-

бавно ще ви информират за реалното състояние на неща-

та. 

Оближете китката си Измийте добре ръцете си със са-

пун с неутрален аромат, оближете китката си, изчакайте 

приблизително 5 секунди, помиришете облизаното място и 

сами направете извода, дали имате ли лош дъх, или не.  

Методът на лъжицата Вземете една лъжица, прекарай-

те я по езика в посока към хранопровода. Усетихте ли лоша 

миризма? Тогава започнете войната с нея веднага.
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ф и з к у л т у р е н  с а л о н

Н
е че с фитнес, аеробика и спининг не можете да 
постигнете впечатляващи и видими резултати. Мо-
жете, и още как! Но гимнастиката пилатес оформя 
тялото по специфичен, неповторим начин. Ефектът 

се постига по-трудно, но пък остава за цял живот. 
Тези и още любопитни подробности за системата пила-

тес научавам от Румяна Николова, която от 5 години ра-
боти като инструктор по пилатес и спининг във фитнес 
център „Атлетик“. „Харесва ми да работя с хора, които 
обичат себе си и телата си“ – отваря разговора тя.  
Руми е 

ХОДЕЩА РЕКЛАМА НА ПИЛАТЕС 
Външният є вид с нищо не издава, че е майка на две 

деца – шестгодишен син и дъщеричка на година и пет 
месеца. Толкова е стегната, сякаш въобще не е била бре-
менна и не е раждала. Разбива на пух и прах мита, че 
кърмачките не бивало да спортуват, тъй като щяла да 
им спре кърмата, като ми доверява: „Върнах се в залата, 
когато дъщеря ми стана на няколко месеца. Продължавах 
да я кърмя, разбира се.“  Руми

НЕ Е ФЕНКА НА ДРАСТИЧНИТЕ ДИЕТИ 
„Винаги имам нещо здравословно за хапване в чантата 

– пакетче сурови ядки, сушени кайсии или фурми. С тях 
потушавам пристъпите на вълчи глад в моментите, ко-
гато не мога да си приготвя здравословна храна. Диети 
не спазвам, но избягвам сладкишите и тестените хра-
ни“ – така звучи нейната философия за храненето. Като 

едно от важните предимства на пилатес Руми изтъква 
факта, че щом правиш упражненията редовно, това ти 
дава картбланш да си хапваш нормално, при това без да 
разваляш фигурата си. 
Хм, гледам я и се питам дали перфектното є тяло е 

резултат единствено от редовно практикуване на пила-
тес, или по-скоро се дължи на факта, че откакто се е 
родила, Руми май не е спирала да спортува. „По пилатес 
ме запали Таня Стоянова, управител на фитнес център 
„Атлетик“ на бул. „Янко Сакъзов“ № 78. Видя, че про-
явявам интерес, и ме обучи. До този момент бях спор-
тувала активно аеробика, степ аеробика и много фитнес. 
Но пилатес нямах и представа какво е. Когато забеля-
зах първите резултати върху себе си обаче, установих, 
че от всички спортове само пилатесът моделира тялото 
толкова хармонично.“  
Повечето упражнения от пилатес са 

ЗА ГЪВКАВОСТ, А НЕ ЗА СИЛА 
„Фитнесът напомпва мускули за показване. Оформени-

те с пилатес мускули не са толкова релефни. Те по-ско-
ро са удължени от разтяганията, които са част от поч-
ти всяко упражнение. Освен това голямото предимство 
на пилатеса е, че с негова помощ можете да приберете 
омразните бричове, защото всяко едно изходно положение 
изисква стягане на задната вътрешна част на бедрата“ 
– убеждава ме компетентно Руми. 
В пилатеса основните упражнения са за корем, гръб и 

таз, което не означава, че мускулите в другите части на 

Стойка „пилатес“
Петите са събрани (за предпочитане е да сте боси, не с мара-

тонки), краката са изпънати, гърбът е прав. От това изходно 

положение се стяга задната вътрешна част на бедрата. Дупе-

то е като камък, а коленете са отпуснати. „Представете си, че 

имате топка за тенис горе, между бедрата, и се опитвате да не 

я изпуснете“ – помага с обясненията инструкторът към фитнес 

център „Атлетик“ Румяна НИКОЛОВА. Тази стойка се държи при 

упражненията, които се изпълняват от изправен стоеж.

ТВЪРДО ДУПЕ И НИКАКВИ БРИЧОВЕТВЪРДО ДУПЕ И НИКАКВИ БРИЧОВЕ

АКО СИ МЕЧТАЕТЕ НЕ САМО ДА СТЕ СЛАБИ, 
НО И СТРОЙНИ, ГЪВКАВИ, 

С ХАРМОНИЧНО ОФОРМЕНИ МУСКУЛИ, 
ПИЛАТЕСЪТ Е ВАШИЯТ СПОРТ.
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тялото не се оформят. Пилатесът 

НЕ Е ТРАВМАТИЧЕН СПОРТ 
Дори е терапевтичен. Тъй като повечето упражнения в 

него са заимствани от йога, той е подходящ за хора с 
гръбначни изкривявания, лумбаго, радикулит и дископатии. 
Единствените неприятни усещания са крампите и из-
тръпването на крайниците, но те по-често са резултат 
от неправилната изходна позиция и неправилното изпъл-
няване на упражненията. „И на мен често ми се случваше 
в началото да ми изтръпват краката, но с течение на 
времето свикнах да правя правилно упражненията и сега 
вече не ми се случва“ – признава си Руми. 
И предупреждава, че при изпълняване на коремни преси 

шията не бива да се напряга, за да не изпита човек бол-
ка. „Шията трябва да е отпусната, брадичката – да е 
прибрана към гърдите и да се вдига изцяло от гърди“ – 
уточнява тя. 

ДИШАНЕТО СЪЩО Е ВАЖНО

Особено издишването, което улеснява правенето на уп-
ражненията. Гиричките и другите уреди не са задължи-
телни, но е добре да се включат в тренировките, ако 
човек иска да оформи и мускулите на ръцете, както и 
на горната част на тялото, тъй като основните упраж-
нения в пилатес са за корем, гръб и таз. Пилатесът с 
топки също не е класически пилатес. Но Руми държи на 
топките, защото „упражненията с тях са лечебни“.

1Пилатесът е от тези гимнастики, които могат да 
се правят всеки ден. Той не натоварва, а тонизира. 

2Не води до неприятно изпотяване, което може да се 

възприеме от някои като голям плюс. 

3Съвсем спокойно можете да изпълнявате упражне-
нията вкъщи. Трябват ви една постелка и подходя-

що облекло. Гирите, топките и въжетата въобще не са 

задължителни. Но ако държите да се научите да прави-

те упражненията правилно, 3–4 пъти в седмицата е до-

бре да посещавате часове по пилатес в някой фитнес са-

лон. Може и при Руми във фитнес център „Атлетик“, в ж.к. 

„Младост–1А“, бл. 505 (в понеделник, сряда и петък от 7.30 

ч.; във вторник и четвъртък от 8.30 ч.; в четвъртък от 

18.30 ч. и в неделя от 13.00 ч.).

4 Подобрява стойката. Всички упражнения в пилатес 

се изпълняват с прав гръб и рамене леко назад. 

5Ефектът е за цял живот. Не се стига толкова бър-

зо и лесно с пилатес до желаната форма на тялото 

(трябват ви минимум 6 месеца редовни тренировки, за да 

забележите първите резултати). Но ако веднъж я постиг-

нете, после трудно ще я изгубите. Дори и да прекрати-

те тренировките за месец-два, след това ви трябва една 

седмица, за да си върнете гъвкавото и стегнато тяло.

6Упражненията могат да се изпълняват и от бремен-
ни. „По време на бременност също съм тренирала с из-

ключение на упражненията за корема. Даже за гръб са пре-

поръчителни.“ 

7 Гъвкавост. Един месец след като сте започнали да 

се занимавате с пилатес, започвате да се чувства-

те много по-леки и гъвкави. Имате усещането, че можете 

да направите всичко с тялото си. Изпълнявате всяко едно 

движение с лекота. 

8Оформя дълги мускули. Това създава впечатление за 

стройна фигура. 

ДА ОБОБЩИМ ПОЛЗИТЕ
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3 УПРАЖНЕНИЯ ЗА ВКЪЩИ

С помощта на това упражнение се загрява цялото тяло. 

Изходно положение Краката и гърдите са повдигнати на 30 градуса 

от пода. Краката са обтегнати напред, ръцете са изпънати точно по-

край тялото. 

Пружинирания От това изходно положение се изпълняват плавни пру-

жинирания с ръце надолу – 100 на брой, като през 5 пружинирания се 

вдишва, а през още 5 се издишва дълбоко. Важно е да не задържате въз-

духа си. Спрете ли да дишате правилно и ритмично (през 5 пружинира-

ния), няма да можете да успеете да стигнете до стотното пружинира-

не. Дълбоките вдишвания и издишвания загряват всяка мускулна клетка.

1. Стотица

2. Кръгчета за стопяване на бричове

3. Чепкало – само за напреднали!

1

1

1 3

4, 52

2

2

3

Има и по-лесни варианти на това упражнение – от изходна позиция със свити в коленете крака или с глава на пода (вж сн. 2 и 3)

Изходно положение От коленна опора изнесете единия крак на-

страни. Кракът не е в шпиц. Едната ръка е опряна на пода (за опора), а 

другата е зад тила. 

Кръгчета От тази изходна позиция повдигнете крака, но така, че да 

образува права линия с гърба. Трябва да усетите напрежение в бедрото. 

Започнете да описвате малки кръгчета – първо по посока на часовнико-

вата стрелка (минимум 8 до 10 повторения), след което и обратно на ча-

совниковата стрелка. Същото упражнение се изпълнява и с другия крак.

Има и по-лесен вариант на упражнението – при изходната позиция ръката не е зад тила, а на кръста (вж. сн. 2)

Това упражнение е за стягане на мускулите на цялото тяло. 

Изходно положение Легнете по гръб. Ръцете са изпънати назад 

(през главата), краката са повдигнати под прав ъгъл в шпиц.

Фази на упражнението 1. На едно спуснете краката до положе-

ние да сключват ъгъл от 45 градуса с пода. 2. На две вдишайте дъл-

боко и плавно преместете ръце пред гърдите. 3. На три издишайте, 

като плавно повдигнете горната част на тялото и се опитате да ба-

лансирате върху опашната кост. 4. Изпълнете фазите на упражнение-

то по обратен път – на едно вдишайте и плавно отпуснете гърдите и 

торса. 5. На две издишайте и отпуснете гърба на пода (ръцете мина-

ват назад, през главата). Краката повдигнете пак до 90 градуса спрямо 

пода, така че да се върнете в изходна позиция. 

Упражнението се изпълнява най-малко 8 пъти. Няма мускул, който да не 

се стяга, докато го изпълнявате.

Текст Мариана Янева   Снимки © BeLight StudioБела, брой 4 (146), 201034
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Н
ие проспиваме почти полови-
ната от живата си. Сред-
ностатистически за по-голя-
мата част от човечество-

то предпочитаното време за сън е 
нощта. Разбира се, при желание и не-
обходимост може да се премине и на 
режим на бодърстване през нощта и 
нощният живот може да бъде орга-
низиран като дневния: работа, спор-
туване, домакинство, развлечение. Но 
дали е възможно размяната на места-
та на деня и нощта (като се запази 
необходимото условие за цикличност) 
да не е в ущърб за здравето? Специ-
алистите са категорични: „Не!“

ЧОВЕКЪТ Е 
ДНЕВНО ЖИВОТНО 

Доказателство за това е безспорни-
ят факт, че ние практически не виж-

даме в тъмното. Никталопия (дневна 
слепота – по-слабо дневно зрение и до-
бро нощно) притежава само една десе-
тхилядна част от човечеството. Ос-
вен това някои незаменими микроеле-
менти (витамин D например, който е 
отговорен за нормалния ни ръст и пси-
хическото ни равновесие) се отделят 
в човешкия организъм само при наличие 
на слънчева светлина. В хода на еволю-
цията сърцето, белите дробове и хра-
носмилателната система са свикнали 
да реагират на появата на ден и нощ в 
строго определен ред. Какво се случва 
в човешкото тяло през нощта? 

ХОРМОНАЛЕН 
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ

Ендокринната система реагира ос-
тро на смяната на деня с нощ. Пан-
креасът например през деня активно 

изработва инсулин, а през нощта – 
хормона соматостатин, отговорен за 
състоянието на покой и за заспива-
нето. Ако продължително време бо-
дърствате през нощта, а спите през 
деня, този хормон започва да се от-
деля по друга схема. В тази ситуация 
обаче дневният сън (също както и 
усвояването на хранителни вещества 
през нощта) става непълноценен по 
биохимични параметри. 
Основните хормони на съня са от-

крити съвсем наскоро. През 70-те го-

Нощен караулНощен караул
Войникът спи, а службата му 

тече – така метафорично 
можем да представим 

функционирането на човешкия 
организъм. Докато ние сладко 

спим в топлата постеля, 
всички органи и системи на 
човешкото тяло работят. 

Само че на нощен режим.
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дини на миналия век американски уче-
ни откриват веществото мелатонин, 
отделящо се от мозъка, което до-
вежда организма в състояние на сън. 
Съвсем неотдавна, в края на 90-те 
години на миналия век, учените пък 
откриват и антипода на мелатони-
на – орексин, който отговаря за бо-
дърстването и потиска съня. И даже 
изнамерили начин да го блокират чрез 
медикаменти в случаи на фатално 
объркване на ритъма на сън и бодър-
стване при някои пациенти.
Що се отнася до мелатонина, през 

последните години той продължава да 
учудва изследователите си. Оказва се, 
че освен седативни свойства прите-
жава антиоксидантни, и детоксики-
ращи. Освен това укрепва имунната 
система и се бори с развитието на 
раковите клетки. Утвърдената от 
векове формула за здраве и хубост 
„Поспи, и всичко ще си дойде на мяс-
тото“ се основава, както се оказ-
ва, на оздравителното въздействие 
на мелатонина върху човешкия орга-
низъм. Съдържанието на този хормон 
чудо в кръвта се колебае в зависи-
мост от времето на денонощието. 
През нощта неговата концентрация 
нараства 4–6 пъти, стигайки пика си 
в периода между полунощ и 3.00 ч. 
Групата на т. нар. вътрешни сънот-

ворни (онези, които се произвеждат 
в лабораторията на нашия организъм) 
пък допълва успокояващото въздейст-
вие на хормона серотонин и на амино-
киселината триптофан, участваща в 
много жизнени процеси. Недостигът 
им може да се отрази сериозно на 
качеството на съня. За щастие има 
цял списък с продукти, съдържащи 
мелатонин и триптофан, способства-
щи изработването на серотонин. 

СЪНОТВОРНО МЕНЮ
На всички е известна препоръката 

на диетолозите да не се яде след 
18.00 ч., ако искате да имате строй-
но тяло. Тя се базира на учението 
за биоритмите. След 18.00 ч. в про-
дължение на 4 часа храносмилателни-
ят процес се забавя. А след 22.00 ч. 
практически се преустановява до 
7.00 ч., когато настъпва времето на 
максимална активност на стомашно-

чревната дейност и едновременно с 
това и на работата на панкреаса. Но 
ако не ви се спи, съвсем не е престъ-
пление да замените препоръчваните 
от докторите сънотворни таблетки 
с натурални продукти. Предлагаме ви 
във вечерното си меню да включвате 
продукти от следния списък:

БАНАНИ – наричат ги още „съ-
нотворни с обелка“. Бананите 

стимулират изработването на серо-
тонин и мелатонин, съдържат ка-
лий, а също магнезий, които от своя 
страна стабилизират настроението и 
отпускат мускулатурата. 

ПРЯСНО МЛЯКО Съдържа 
триптофан и калций в идеалната 

комбинация. За децата, които трудно 
заспиват, топло прясно мляко с мед 
е незаменимото „сънотворно“. Защо 
и ние да не вземем пример от тях?!

ПУЕШКОТО МЕСО, БАДЕМО-

ВИТЕ И КЕДРОВИТЕ ЯДКИ И 

ПЪЛНОЗЪРНЕСТИЯТ ХЛЯБ са про-
дуктите с най-високо съдържание на 
триптофан, а печените картофи аб-
сорбират веществата, които възпре-
пятстват усвояването и преработка-
та на тази незаменима аминокиселина. 

ГЛЮКОЗА (ПОД ФОРМАТА НА 

МЕД) в малки количества ще по-
могне да се блокира излишеството 
на орексин, пречещ на заспиването. 
Само не прекалявайте! Голямото ко-
личество сладко се възприема от мо-
зъка като сигнал за нов цикъл на ак-
тивна дейност. 

РАБОТА НАСЪН
Специалистите препоръчват внима-

телно да наблюдаваме поведението на 

организма си през нощта. Честите 
нощни походи до тоалетната могат 
да са сигнал за развиваща се черно-
дробна недостатъчност, а повтаря-
щите се нощни болки в който и да 
било участък на тялото (даже през 
деня те с нищо да не напомнят за 
себе си) са сигнал, че трябва се кон-
султирате с лекар. 
През деня мозъкът се разсейва с 

твърде много отвличащи фактори: 
шум, светлина, напрегната физическа 
активност. През нощта се създават 
много по-специални условия, така че 
органите на възприятието стават па-
сивни, за да осигурят две важни мозъч-
ни функции: „ревизия“ на състоянието 
на всички вътрешни органи и пречист-
ване на организма. Преди и по време 
на сън сърцебиенето се забавя, артери-
алното налягане спада (ако по някакви 
причини това не се случва, преходът 
към съня е затруднен), храносмилател-
ната активност почти спира. 
Кой от органите през това вре-

ме работи с пълна пара? Бъбреците 
– те са единственият „нощен“ ор-
ган. Това се обяснява и с положение-
то на тялото по време на сън – ко-
гато лежим, кръвта активно нахлу-
ва в зоната на кръста и бъбреците. 
Нощта е времето, когато бъбреци-
те най-активно изпълняват важната 
си функция – да преработват и из-
веждат от организма всички ненужни 
вещества. Но не само. С правилното 
функциониране на бъбреците са свър-
зани и артериалното налягане, и дори 
и образуването на калций (което зна-
чи и състоянието на цялата костна 
система). През нощта бъбреците ак-
тивно отделят хормона калцитонин, 
който благоприятства здравината на 
костите и подпомага преодоляване-
то на лошите последици от дневния 
стрес. За да не затруднявате рабо-
тата на бъбреците, трябва да избяг-
вате прекомерната употреба на сол, 
а още повече комбинацията от сол 
и много течности преди сън. В опи-
та си да се справи с този „коктейл“ 
отделителната система ще „помоли“ 
за помощ сърцето, а това вече неиз-
бежно разстройва съня ни. 

СПИ ЛИ ТИ СЕ?
Идеалният сън, или т. нар. сън на 

младенеца, се характеризира с три 
показателя: бързо заспиване, отсъст-
вие на междинни събуждания и свобод-
но леко събуждане с желание да се пре-

ПО-БЛИЗО 
ДО СВЕТЛИНАТА
Ден като нощ. Последиците от жи-

вота с обърнат ритъм съвсем не са 

безобидни: повишава се рискът от 

сърдечносъдови заболявания, хипер-

тония, диабет. Затова лекарите на-

стоятелно повтарят: дори обектив-

ните обстоятелства, като живот и 

работа, да изискват „нощно бдение“, 

придържането към такъв режим не 

се препоръчва по дълго от 3 години и 

при първа възможност трябва да се 

върнете към нормалния ритъм на сън 

и бодърстване.

100% ОТ ХОРАТА СЪНУВАТ, ДОРИ ДА НЕ СИ СПОМНЯТ 
ЗА ТОВА. СЪНИЩАТА СА НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА НОРМАЛНОТО 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МОЗЪКА.
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мине към активна дейност.
Уви, 90% от възрастното население 

не могат да стигнат до състояние 
на идеален сън по един или по някол-
ко от тези показатели. Причините 
са известни: преумора и стрес, свръ-
хинформация, повишен шумов фон, 
злоупотреба с тонизиращи вещества 
през деня. И най-вече вредни факто-
ри като:

УПОТРЕБА НА ВЕЩЕСТВА, СЪ-

ДЪРЖАЩИ КОФЕИН. Кофеин-
ът потиска сънливостта и възвръща 
остротата на вниманието. 

ИНТЕРНЕТ СЕАНСИ ПРЕДИ 

СЪН. Работата с компютър 
(особено сърфирането в интернет) 
затруднява прехода на организма към 
заспиване, тъй като мозъкът получа-
ва допълнителна доза информация, ко-
ято е принуден да обработи. Рецеп-
торите на възприятието са раздраз-
нени и продължават да са в състоя-
ние на активност. 

АЛКОХОЛ – той блокира дейст-
вието на редица вещества, не-

обходими за нормалната обмяна на 
веществата, което провокира често 
будене нощем. Освен това алкохолът 
обърква нормалния цикъл на работа 
на мозъка и пречи на последователно-
то протичане и редуване на всички 
фази на съня.

КАК ДА ПРИБЛИЖИМ 
СЪНЯ КЪМ ИДЕАЛНИЯ
Създайте си предшестващи съня ри-

туали: кратка разходка на спокой-

но място, душ или вана с комфорт-
на температура, чаша топъл чай или 
друга топла напитка, самомасаж на 
ходилата, четене на приятна кни-
га. Когато повтаряте тези любими 
действия всяка вечер, вие помагате 
на организма да си изработи рефлекс 
за заспиване и по-лесно да преминава 
в състояние на сън. В помещението, 
в което спите, трябва да има доста-
тъчно кислород, иначе сърцето няма 
да може да премине в забавен „но-
щен“ режим на работа. Не забравяй-
те да проветрявате спалнята 15–30 
мин преди сън, даже и през зимата. 

ПОСТОЯННО СЕ СЪБУЖДАТЕ 

„РАЗБИТИ“? Ако ставате с бу-
дилник, опитайте се да изместите 
ставането с 40 минути напред или на-
зад във времето. Възможно е алармата 
да звъни в разгара на фазата „бавен 
сън“, а най-доброто време за събужда-
не е веднага след фазата на сънуване. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ И ЗА ШУМОИ-

ЗОЛАЦИЯТА. Ако свикнете да 
спите на шум, мозъкът по време на 
сън продължава да възприема шума 
като дразнител и не може да се съ-
средоточи само върху вътрешните 
процеси, протичащи в организма. 

ВИСШ ПИЛОТАЖ 
НА СПАНЕ

Защо са ни нужни сънищата? Ед-
нозначен отговор до този момент не 
е намерен. Но през последните 50–
70 години специалистите по сънища-
та (психиатри, психотерапевти, не-

врофизиолози, сомнолози) са започнали 
да се доближават до разбирането на 
този феномен. Сънищата са най-яр-
ката, но и най-кратка част от об-
щия процес на съня. Фазата на съну-
ване заема не повече от 40 минути 
от традиционните 8 часа спане. Въ-
преки разпространеното мнение съни-
щата не са свидетелства за психич-
ни разстройства или вътрешни не-
разположения. Целта им е да адапти-
рат получената по време на бодър-
стване информация, да я направят 
приемлива и безопасна за съзнанието. 
Тази обработка се случва само по вре-
ме на парадоксалната фаза на сънува-
не. Сънуването се отключва с помо-
щта на веществото ацетилхолин, по-
стъпващо от задния отдел на мозъ-
ка. В това време практически се бло-
кира достъпът на външните сигнали 
(минимална чувствителност към звук, 
понижаване на телесната температу-
ра, вибрации) – всички усилия са съ-
средоточени към вътрешните проце-
си. Но учените не знаят кое именно 
„парче“ от информация ще бъде об-
работено от мозъка – неотдавнашни 
събития, преживявания от детство-
то или пък наследствена информация, 
която по мнението на един от осно-
вателите на сомнологията, френския 
изследовател М. Жуве, идва при нас 
по време на сънуване. Но да се опит-
ваме да получим от съня някаква ин-
формация от миналото или за бъде-
щето, няма смисъл. Дори самият съ-
нуващ не помни всичко, което съну-
ва (дори да е убеден в обратното), 
а интерпретацията на тълкуватели-
те на сънища се явява двойно или 
даже тройно изкривяване на истин-
ската информация.

ДО 90% ОТ ЖИТЕЛИТЕ НА ГРАДОВЕТЕ В ЕДНА ИЛИ ДРУГА СТЕПЕН 
СТРАДАТ ОТ НАРУШЕНИЯ НА СЪНЯ. ПРИЧИНИТЕ СА ИЗВЕСТНИ: 

ПРЕУМОРА, СТРЕС И ВИБРАЦИИТЕ, КОИТО ГОЛЕМИЯТ ГРАД ИЗЛЪЧВА.

Върховни мигли с IsaDora Vibra 
Lash Mascara
Можете да ги имате, ако при-
тежавате спиралата с вибрира-
ща четка с три различни скорос-
ти на трептене. Просто избира-
те скоростта, която е най-подхо-
дяща за вашите мигли, и ги оф-
ормяте по неповторим начин.
Вибриращата четка си проправя 
път през миглите, като осигурява 
100% покритие с туш. В резул-
тат миглите ви са напълно оцве-
тени и разделени, с изключителна 
дължина и обем.
Вибрациите на четката имити-

рат зигзагообразното ръчно нана-
сяне, но с 360 градуса... покритие. 
Можете да нанесете няколко слоя 
туш, без миглите ви да се сплас-
тят. Препоръчителна цена за 10 
мл: 46,00 лв.

„Пингвините“ 

в подлеза на СУ
Какво отличава тази книжарница 
от десетките други в столица-
та? Тя е голяма, уютна, с инте-
ресен и приятен интериор. Какво 
ви очаква в книжарница „Пингви-
ните“? Всичко от света на кни-
гите!
Студентите и преподавателите 

от университета ще се зарадват 
на специализираната литература 
– заслужава да се отбележи при-
съствието на книгите на Универ-
ситетското издателство. Голямо 
е разнообразието на издания на 
английски език, на музика и фил-
ми. Има обособен раздел National 

Geographic – специално допълнение 
и подарък за всички почитатели и 
любители на марката. Плюс хуба-
во кафе, безжичен интернет и ко-
пирен център. 
Откриването на новия културен 
център се състоя в присъствието 
на представители на издателска-
та гилдия и бизнеса.

Шарени новини
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бе з  р е ц е п т а

?10 въпроса, които да зададете 
на майка си

Какво сте наследили от майка 
си освен непоносимия характер, 
абсолютния музикален слух? 
Непременно є задайте тези 
10 въпроса и винаги 
ще бъдете здрави!

Ако вашите родители са дебелички, 

задължително трябва да се наблюда-

вате, смятат диетолозите. От една 

страна, ние наследяваме от тях раз-

мера и количеството на мастните 

клетки. От друга, си създаваме навик 

като тях да се заседяваме около отру-

пана с лакомства маса. И смятаме, че най-

вкусната храна на света е картофената супа на мама и 

тортата є с два вида крем. 

Друга тема е бременността. Попитайте майка си колко 

килограма е качила по време на своята бременност и как 

след това се е видоизменила фигурата є. Така ще можете 

да разберете на какъв жизнен етап на жените във вашия 

род им се налага да се вземат в ръце и да отслабнат. 

КАКВО ДА ПРАВИТЕ? Е, вие вече си знаете. Да спор-

тувате, да внимавате за качеството и количеството на 

храната, която слагате в уста, да не закусвате пърже-

ни яйца с бекон, а мюсли с кисело мляко. Вместо традици-

онните гарнитури в ресторант винаги си поръчвайте са-

лата от домати и краставици или зелена салата, но без 

дресинг. 

Пилешко месо и риба можете да ядете без ограничения. 

Когато ожаднеете, пийте обикновена вода или чай от лай-

ка, но в никакъв случай сок от кутийка или газирани на-

питки.

Според последни данни всяка четвър-

та жена развива остеопороза, която 

пък става причина за счупване на кос-

ти при почти половината от всич-

ки жени, по-възрастни от 50 години. В 

70% от случаите остеопорозата е на-

следствено заболяване. Рискът се увели-

чава, ако взимате някои лекарства. А освен 

това влошаващ положението фактор може да стане мено-

паузата. По мнението на специалисти от 50- до 60-годиш-

на възраст плътността на костната тъкан се понижава 

с 3% за година, а след 60-годишна възраст – с 1% на годи-

на. Това означава, че възрастната жена, както и малкото 

дете, трябва сутрин, обед и вечер да... яде кисело мляко. 

Не, шегуваме се. 

КАКВО ДА ПРАВИТЕ? Добра профилактика на остеопо-

розата е фитнесът. Но без претенции да се прославяте с 

някакви спортни постижения! Имаме предвид гимнастика, 

тай-чи, крос, танци, єога и фитнес, разбира се, но с малки 

тежести. Лекарите също така съветват да пиете калций 

в количества не по-малко от 1200 мг в денонощие. Само 

че внимавайте, защото от калция в чист вид няма голяма 

полза. За предпочитане са хранителните добавки, които 

представляват комбинация от калций и витамините D3 и 

B12. Имайте предвид, че калцият не се усвоява без наличи-

ето на тези витамини.

Гинеколозите твърдят, че при 

20% от жените в репродуктивна 

възраст и при 35% при дамите, 

навършили 40 години, се наблю-

дава миома на матката. Пър-

вите признаци на този тумор 

– който, макар и доброкачест-

вен, може да представлява опас-

ност за живота – са обилно и сил-

но кръвотечение и болки по време на 

менструация. На образуването на миома 

влияе генетичната предразположеност. А бременността, 

точно обратното – понижава риска да се „обзаведете“ с 

тази напаст в бъдеще.

КАКВО ДА ПРАВИТЕ? Лекарите съветват жените в ре-

продуктивна възраст поне веднъж годишно да се подлагат 

на изследване с ултразвук. Ултразвуковият преглед дава 

възможност да се забележат евентуални тумори, а само-

то изследване е безвредно.

От поликистозни яйчници страдат 

близо 30% от българките в репродук-

тивна възраст. Кисти на яйчниците, 

нарушен менструален цикъл, неесте-

тично окосмяване на нетипични мес-

та по тялото или обриви са само някои 

от симптомите на синдрома поликистоз-

ни яйчници, които се унаследяват. Това за-

боляване може да доведе до безплодие и е заплаха за плода 

през първата трета на бременността, така че заемете 

се сериозно с неговото проследяване по роднинска линия. 

КАКВО ДА ПРАВИТЕ? Минимум веднъж годишно посе-

щавайте гинеколог. Поставянето на диагнозата навреме 

дава възможност за по-лесно решение на проблема. 

1
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Мамо, 
била ли си 

някога 
дебела?

Някога 
носила ли 
си гипс?

Болезнено 
ли е протичал 

менструалният 
ти цикъл?

Имала ли си 
киста на 

яйчниците?
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Някои от близките роднини на 

70% от пациентите, оплакващи 

се от мигрена, страдат също-

то от мигрена. Ако мигреноз-

ни пристъпи се наблюдават и 

при двамата родители, рискът 

и детето да има мигрена е 70%, 

а ако те се наблюдават само при 

единия родител, този процент за 

детето намалява до 45. Съществу-

ват разновидности на мигрената, свър-

зани с генетични дефекти в състава на 19-ата и 1-вата 

хромозома. Може да се окаже, че майка ви отдавна вече е 

намерила лекаря, който е разработил за нея (или за баща 

ви) ефективен начин за справяне с тази напаст мигре-

ната, а вие все още се опитвате да откриете топлата 

вода. Впрочем в някои случаи на силно непоносимо главобо-

лие болките са свързани с хормонални фактори и минават 

или с възрастта, или с помощта на ендокринолог. 

КАКВО ДА ПРАВИТЕ? Напълно да се избавите от миг-

рената, е трудно. Но червените плодове и кофеинът пома-

гат да намалите главоболието. Има цял списък с фактори 

обаче, които провокират мигренозни пристъпи. Във все-

ки случай силното и често главоболие не е в реда на неща-

та и вие с майка ви трябва да си намерите невропатолог, 

който да установи причината за проблемите ви и начини-

те за тяхното бързо решаване. 

Макар някои специалисти да смя-

тат, че този проблем е измислен, 

повечето лекари са убедени, че 

следродилната депресия се дъл-

жи на хормонални нарушения, а 

в 25% от случаите – на наслед-

ствена предразположеност. 

КАКВО ДА ПРАВИТЕ? Най-до-

брата профилактика е здравослов-

ният начин на живот. Макар че дос-

та често депресията настъпва и без ог-

лед на предпазните мерки, които ние сме взели. Състояни-

ето на угнетеност може да продължи седмица или два ме-

сеца, а понякога даже изисква намесата на психиатър.

Връзката между раковите забо-

лявания и наследствеността е 

толкова голяма, че, както твър-

дят гинеколозите, в някои стра-

ни се практикува профилактич-

на мастектомия, ако няколко по-

коления жени в съответния род 

са се разболявали от рак на гър-

дата. Това, разбира се, граничи със 

садизъм, но мамограма все пак тряб-

ва да се прави често при тази ситуация, 

защото ракът на гърдата се лекува успешно, в случай че е 

установен навреме. С наследствени фактори се свързва и 

ракът на шийката на матката. 

КАКВО ДА ПРАВИТЕ? За профилактика на рака на ший-

ката на матката гинеколозите препоръчват на девойки-

те от рисковите групи редовно да правят цитонамазка. 

Процедурата трябва да се прави ежегодно от началото 

на половия живот или от 18-годишна възраст. Що се от-

нася до рака на гърдата, е необходимо често да си прави-

те изследвания на кръвта и онкомаркери (профилактични 

изследвания за различни видове рак), а в случая на умерена 

степен на риск да минете през лечение с антиестрогени. 

Във всеки случай обаче трябва да разполагате с опитен 

лекар, който ще следи състоянието ви и няма да допусне 

да се случи най-лошото. За съжаление лекарите имат ло-

шия навик да се занимават само с онези, които вече са се 

разболели, но пък и ние нямаме навик да им досаждаме да 

ни изследват, преди да се разболеем.

Лесно поносимите в детска въз-

раст болести като варицела или 

рубеола са истинско изпитание 

за възрастния човек. Имунната 

система на възрастния е много 

по-силна от тази на детето, за-

това и алергичните реакции на 

антителата са по-мощни и тези 

болести протичат по-тежко на по-

късна възраст. Рубеолата е особе-

но опасна по време на бременност, но не 

толкова за вас, колкото за плода. В подобни случаи лекари-

те настояват за аборт. 

КАКВО ДА ПРАВИТЕ? Попитайте майка си дали сте ка-

рали тези болести като дете. И ако в скоро време се ка-

ните да се сдобиете с потомство, преди да забременее-

те, непременно си направете ваксина срещу рубеола.

В 60–80% от случаите сърдеч-

носъдовите заболявания са с на-

следствен характер. „Вдигнах 

кръвното“ не звучи чак толкова 

страшно, но от сърдечни боле-

сти умират много повече хора, 

отколкото от рак. А повишено-

то по време на бременност наля-

гане е много опасно. Затова попи-

тайте майка си и баба си страдали 

ли са от късна токсикоза.

КАКВО ДА ПРАВИТЕ? Задължително се посъветвайте 

с лекар и взимайте лекарства, които той ще ви предпи-

ше. Ако той настоява да останете в болница, не се про-

тивете.

Има държави, например Мекси-

ко, където диабетът е една от 

основните причини за високата 

смъртност. В България също 

доста хора страдат от диа-

бет. Ако майка ви е диабетичка, 

рискът и вие да сте се увелича-

ва с 25%. Ако от диабет страдат 

и двамата ви родители, рискът за 

вас се увеличава до 50%. При жените 

диабетички често се появяват вагинални 

инфекции и усложнения по време на раждането.

КАКВО ДА ПРАВИТЕ? Най-добрата профилактика е ба-

лансираната по отношение на белтъчините, мазнините 

и въглехидратите диета. А също така и спортът. С дру-

ги думи, старайте се да не качвате прекалено много кило-

грами, особено ако очаквате дете.
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Често ли те 
боли глава? 

А от мигрена 
страдаш ли?

Страдала ли си 
от следродилна 

депресия?

Разболявали ли 
са се от рак 

жените в 
нашия род?

Като дете 
прекарала ли съм 

рубеола 
(вид шарка)?

Високо ли е било 
кръвното ти, 

докато си била 
бременна?

Имали ли сме 
диабетик в 

семейството?
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ІІ. СТАТИСТИЧЕСКИ 
И ОСНОВНИ ДАННИ 

ЗА АЛЕРГИИТЕ 

1. ВАЖНИ ЦИФРИ 
 Алергичният дерматит може да 

засегне 20–30% от популацията до 
2-годишна възраст, което е близо 1/3 
от бебетата.  Астмата поразява 
8–10% от населението, а от храни-
телни алергии страдат 1–3%.  Най-
често срещаната проява на алергия 

в кърмаческа възраст е атопични-
ят дерматит. Свързва се с хранене-
то. Счита се, че кравето мляко във 
всичките му форми (дори адаптира-
ното) е най-честият пръв алерген. В 
кърмаческа възраст се установява и 
алергична реакция към някои расти-
телни храни, като моркови, пшени-
ца и соя.  В предучилищна и учи-
лищна възраст зачестяват реакциите 
към дихателни алергени, каквито са 
домашен прах, спори на плесени, епи-
дермални алергени от животни – ку-

чета, котки.  В зряла възраст най-
честата проява на алергия е алергич-
ната хрема, от която страдат близо 
20% от подрастващото и възраст-
ното население. Тя бива два вида – 
персистираща (целогодишна, постоян-
на) и интермитентна (сезонна). Най-
често интермитентната е свързана с 
алергия към полените. Виновни за пер-
систиращата обикновено са прахта и 
плесените, с които изобилстват на-
шите жилища, затова при нея обо-
стрянията най-често са през есента 

АЛЕРГИИТЕ
ПОЗНАТИТЕ НЕПОЗНАТИ

КОЙ БИ ПРИЗНАЛ, ЧЕ Е НАПЪЛНО ПОБЕДЕН? НИКОЙ, РАЗБИРА СЕ. 
ВСЕКИ ЕСТЕСТВЕН ИНСТИНКТ СЕ ОПЪЛЧВА СРЕЩУ МИСЪЛТА ЗА ЛИЧНАТА БЕЗПОМОЩНОСТ. 
В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ОБАЧЕ УСЕЩАНЕТО ЗА БЕЗПОМОЩНОСТ Е ДОБРЕ ПОЗНАТО НА ВСЕКИ, 
СТРАДАЩ ОТ НЯКАКВА АЛЕРГИЯ. ТОВА СПОДЕЛЯ И МАРГАРИТА ТАКОВА, 
МАЙКА НА МАЛКО ДЕТЕ С АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ. 
ВСИЧКО ЗА АЛЕРГИИТЕ, КАКТО И ОТГОВОР НА ВЪПРОСИТЕ НА МАРГАРИТА 
ПОТЪРСИХМЕ ОТ Д-Р ТИХОМИР МУСТАКОВ, ГЛАВЕН АСИСТЕНТ 
В КЛИНИКА ПО АЛЕРГИИ В АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА, АЛЕРГОЛОГ И ПЕДИАТЪР.

І. ИЗПОВЕД 

НА ЕДНА МАЙКА 
„Детенцето ми Косьо е на 3 годи-

ни. Според мен той не е болно дете, 
просто има хрема – всяка година 
от октомври до май. Постоянно му 
тече нослето, секретът е упорит и 
прозрачен. Опитвахме да го лекуваме 
с какво ли не – от антибиотични 
капки и хомеопатични гранули до ба-
бини лекове като мазане на ходилата 
с єод. Нищо не помогна, чувстваме 
се безпомощни... Ходихме при различ-
ни УНГ специалисти. След изследва-
не на гърлен секрет за бактерии се 
установи, че бактерии няма. Лекари-

те казаха, че проблемът на детето 
не идва и от трета сливица. Така 
стигнаха до заключение, че детето 
е алергично. Но Косьо е още малък 
и не можем да разберем към как-
во е алергичен. Лекарите ни казаха, 
че трябва да навърши 4 години, за 
да могат да направят изследване за 
алергия. Така се въртим в омагьосан 
кръг и го чакаме да порасне, с надеж-
да да „израсте“ тези проблеми.
Единственото, което правим, е 

промиване на нослето му с физиоло-
гичен разтвор, а през периодите, ко-
гато кашлицата и кихането се уси-
лят, му даваме противоалергични 
капки. И така вече две години...

Има и друг проблем – това е дет-
ската градина. При положение че 
съм занесла бележка, че Косьо има 
алергичен ринит, възпитателките в 
детската градина ежедневно ми пра-
вят забележка, че водя болния си 
син, който щял да зарази другите 
деца. Впрочем Косьо има брат близ-
нак Виктор, с когото са постоянно 
заедно и който е напълно здрав. Все-
ки ден в детската градина ме карат 
да се чувствам като майка, винов-
на за това, че детето є е болно. И 
едва ли ще ме разберат, ако им раз-
кажа колко се измъчвам всяка нощ, 
когато малкият не може да диша, 
хърка, дави се и кашля...“

Д-р Тихомир МУСТАКОВ
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и зимата, тъй като тогава хората си 
седят повече вкъщи.  През последни-
те години в цял свят се регистрира 
нарастване на процента на болните 
от различни видове алергии.  Благо-
дарение на много профилактични про-
грами, както и на усъвършенствани-
те методи на лечение през последни-
те 2–3 години обаче се наблюдава лек 
спад в честотата на заболяванията 
от астма в Европа. Това е резултат 
от над 20-годишни усилия за профи-
лактика и лечение на заболяването. За 
жалост тази констатация не важи за 
всички алергии. Те продължават да за-
честяват. Не се знае точната причи-
на за зачестяването им, но се предпо-
лага, че основната причина е цивили-
зованият начин на живот, при който 
отсъстват достатъчно количество 
естествени дразнители за имунната 
система, каквито са различните бак-
терии, инфекции, паразити. 

2. ПАТОЛОГИЯ 
(ОПИСАНИЕ НА БОЛЕСТТА)

Алергията е защитна реакция на имун-
ната система. И по-точно тя е проме-
нена реактивност на имунната систе-
ма. Алергичната реакцията се отключ-
ва от нещо съвсем безвредно за човеш-
кия организъм – храна, полен, частица 
прах или пък спори на плесени. Но не-
знайно защо, имунната система припо-
знава това безвредно нещо като нещо 
вредно и изработва имунен отговор. 
Проблемът е, че този имунен отговор 
е насочен не към „измисления“ дразни-
тел, а към собственото тяло (авто-
агресивна реакция). Повечето алергични 
болести се отключват най-често от 
невинни фактори – предимно белтъч-
ни молекули, наречени алергени. Когато 
имунната система влезе в контакт с 
такъв алерген, следва имунна реакция, 
която се проявява в различни органи 
и системи на тялото. Ако се проя-
ви в кожата, резултатът е обрив, т. 
нар. копривна треска. Ако се появи в 
областта на гласните връзки, възмож-
но е да се получи животозастрашаващ 
оток, който може да доведе до смърт. 
Ако се появи в белия дроб, най-честа-
та проява е астма. Друго проявление 
на алергията са алергичният конюнк-
тивит, алергичната хрема и др. 

3. СИМПТОМИ ПРИ 
АЛЕРГИЧЕН РИНИТ 
Класическите прояви на алергична 

хрема са сърбеж в носа, воднист се-

крет от носа, кихане, сълзотечение, 
а понякога и сърбеж и парене в неб-
цето и в ушните канали. Често про-
тича съпроводен с кашлица, свирка-
що дишане и задух (прояви и при по-
ленова астма). 1/3 от пациентите 
със сенна хрема има оплаквания и от 
парене в лигавицата на устната ку-
хина и езика при консумация на рас-
тителна храна като ябълки, морко-
ви, вишни, ядки. Този орален алерги-
чен синдром е резултат на кръстоса-
на алергична реакция между полените 
и някои растителни храни. 
Оплакванията от сенна хрема про-

дължават в периода на цъфтеж на 
растенията, към които се проявява 
алергията. За нашите географски ус-
ловия най-силно изразена е реакцията 
към ливадните треви, които цъфтят 
от средата на май докъм средата на 
юли. И много по-рядко към цъфтежа 
на дърветата. Често като причина 
за оплакванията си болните обвиняват 
тополите, тъй като те в този пери-
од хвърлят семенцата си с малки па-
рашутчета. Тъй като тези пухчета са 
видими, най-често хората с оплаквания 
обвиняват именно тях за страданията 
си, но те всъщност ги дразнят и гъ-
деличкат само механично. Като алерге-
ни обаче са изключително слаби. Мно-
го малко хора са наистина алергични 
към пухчетата от тополите. 

4. ЛЕЧЕНИЕ
В началото е проблем да се раз-

личи сенната хрема от инфекциоз-

ната хрема или настинката, защо-
то протичат с подобни симптоми. 
Някои от болните със сенна хрема 
имат усещане и за втрисане, повише-
на температура и болки в гърлото, 
което още повече затруднява поста-
вянето на диагноза. Но при повто-
ряемост на симптомите през точно 
определен сезон е много лесно да се 
установи алергия. Обикновено алерги-
ята се диагностицира с помощта на 
кожни проби с алергени. Изследвани-
ята на болните с поленова астма се 
провеждат извън цъфтежния период. 
Лечението трябва да започне с мер-

ки за избягване на алергените. Ако е 
възможно (при по-малките деца, кои-
то още не ходят на училище), да се 
мигрира на място над 1000 метра над 
морското равнище, за да се избегне 
периодът на силния цъфтеж. Това е 
почти невъзможно за много от стра-
дащите от сенна хрема, но за паци-
ентите с много тежки прояви е на-
чин да се спасят, ако не им помагат 
медикаментите. 
Медикаментозното лечение се бази-

ра на две големи групи лекарства – 
антихистаминови, които се приемат 
перорално (през устата) или локално, 
и локални кортизонови медикаменти, 
които се прилагат под формата на 
спрейове и капки. 
Ако тези две основни лекарствени 

групи не помагат или помагат вре-
менно, се препоръчва лечение с алер-
гени – екстракти от растението и 
полените, към които пациентът е 
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алергичен. Прилагат се под формата 
на инжекции или капки, които се по-
ставят под езика. Курсът на лечение 
е с продължителност от 3 до 5 го-
дини. Лечението е надеждно – може 
да се стигне до над 90% излекуване 
на алергичната хрема или на полено-
вата астма. 

5. УЧИЛИЩЕ 
ЗА ПАЦИЕНТИ

  Много родители чакат детето им 
да порасне, да „израсте“ болестта и 
чак тогава предприемат лечение. Това 
не е правилен подход. Ако детето се 
нуждае от лечение, то трябва да за-
почне в детска възраст, когато про-
цесите са най-обратими и лечението 
е най-ефективно. 

  Тъй като алергията е хронично за-
боляване, лечението продължава с ме-
сеци и години, пациентите до голя-
ма степен се лекуват сами. Терапия-
та се базира на партньорство между 
лекуващия лекар/екип и пациента или 
родителите. 

  Могат ли алергиите да провоки-
рат други болести? Както самата 
алергия, така и лечението на алер-
гията могат да бъдат съпътствани 
и даже да предизвикат други заболя-
вания. Пример за това са тежките 
кортизонозависими астми, при които 
може да се развие остеопороза зара-
ди прилагането на големи дози корти-
зон. За щастие това са редки случаи. 
Самите алергични заболявания проти-
чат много рядко в съчетание в орга-
низма – през определен период се на-
блюдава само една алергична проява. 
Най-често срещано е съчетаването 

на алергична хрема с астма – при над 
70% от пациентите. Затова лечение-
то трябва да бъде комплексно. 

  Изследвания за алергия, макар и в 
много редки случаи, могат да се на-
правят дори на новородено – от пъп-
на връв. При кърмачета след 4–5- ме-
сечна възраст изследванията за алер-
гия са съвсем достоверни и рутинни. 
В тази възраст не се правят кожни 
проби, а се прави изследване на иму-
ноглобулин Е, който е отговорен за 
основните алергични реакции. 

  Децата с алергия преди 4-ата го-
дина имат доказан дефицит на гама-
интерферон. Това е вещество, което 
се отделя от самите имунни клетки 
и ни помага да се борим с вирусни-
те инфекции. По тази причина деца-

та с алергични болести (не само ди-
хателни) значително по-често боледу-
ват от вирусни инфекции, които от 
своя страна изобилстват в детски-
те градини. Затова е препоръчително 
алергичните деца да бъдат записва-
ни в детската градина не на 2–3-го-
дишна възраст, както повечето роди-
тели искат, а на 4–5-годишна, за да 
може този дефект да се преодолее. 
При алергичните деца многократни-
те инфекции от респираторни вирус-
ни заболявания обикновено гаранти-
рат развитието на астма в по-късен 
етап. Това също трябва да се взима 
под внимание, когато се решава дали 
детето да посещава детска градина. 

Материала подготви 
Теодора СТАНКОВА

Най-честите родителски грешки
От практиката си съм установил, че честа причина за 

алергиите при децата е захранването им с неподходящи за 

възрастта им храни. Шоколадът и полуфабрикатите не е 

препоръчително да се дават на малки деца например. Де-

тето може да опита шоколад едва когато навърши 3 годи-

ни. Полуфабрикатите са също доказан източник на алер-

гични реакции, особено когато са в големи количества. И 

въобще храната, която не е прясно приготвена, е рискова-

на за децата. И прехранването, както и монотонното хра-

нене с една и съща храна (даването на голямо количество 

мляко например) могат да доведат до алергична реакция. 

Може би поради традиционното хранене с мляко у нас на 

децата се дават такива големи количества мляко, с които 

могат да бъдат отровени, а не нахранени. 
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ч а с ъ т  н а  п с и х о т е р а п е в т а

Т
ерапевтичната му практика е насочена главно 
към юноши и възрастни. И освен че притежава, 
поне в моите представи, една направо енцик-
лопедична компетентност или може би имен-

но поради нея, мосю Ландман е увлекателен събеседник, 

в което, ако съм се справила като преводач, ще убе-
дя и вас.

– КАТО ЕДИН ОТ ГОЛЕМИТЕ ПОЗНАВАЧИ НА 

ФРОЙД КАК ЩЕ ОТГОВОРИТЕ НА ФЕМИНИСТ-

КИТЕ КРИТИКИ, ОТПРАВЯНИ КЪМ НЕГО, ЗА ПРО-

ЧУТАТА ЗАВИСТ КЪМ ПЕНИСА, КОЯТО ТОЙ ПРИ-

ПИСВА НА ЖЕНИТЕ?

– Завистта заради пениса е клиничен факт. Бързам да 
подчертая, че наличието на подобна завист не е повод 
за омаловажаване и принизяване на женския пол спрямо 
мъжкия. Мъжът от своя страна е изложен на много спе-
цифичната кастрационна тревожност, от което също 
не следва изводът, че той е по-нисшестоящ от жена-
та. Проблемът изобщо не е поставен в тези рамки. Но 
френският психоаналитик от близкото минало Лакан е 
забелязал, че Фройд не е разработил достатъчно пробле-
ма за женствеността – вероятно защото е бил ограни-
чен от собствената си културна среда. И самият Ла-
кан е обогатил теорията на Фройд чрез идеята си, че 

По образование Патрик Ландман е юрист, психиатър и 

психоаналитик. Той бе доскорошен президент на една 

от авторитетните и най-динамично напредващи френ-

ски психоаналитични асоциации „Еспас аналитик“, коя-

то развива международна дейност на 4 континента – в 

САЩ, Бразилия, Тунис, Сенегал и в България.

Патрик Ландман е известен и като автор на книга за 

Фройд. Претърпяла две издания във Франция, тя е пре-

ведена на 4 езика, включително и на български.

Визитка

ПАТРИК ЛАНДМАН:

да бъдеш мъж“
„Все по-трудно е

 Залезът на бащиния авторитет поставя въпроса 
за мъжествеността и потребността от изнамиране 

на нова представа за нея.

 Най-големият риск за един мъж все пак е… среща-
та му с една жена. Това е нещото, което той най-сил-

но желае, от което най-много се бои и което всячески се 

мъчи да избегне.

 Мъжът остава в плен на своя фалос. Отвъд завист-

та към пениса жената има достъп до друга, по-различна 

наслада.

 Хистерията не е просто болест, а оспорване на 
властовия дискурс (вж. по-подробното обяснение в ин-

тервюто – бел. ред.) и като такава няма да изчезне. Неин 

естествен носител са жените.

 Тревогата е дълбоко вписана в човешката ситуа-
ция, депресията е симптомът на нашето време.

В РЕЗЮМЕ
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жената притежава превъзходство над мъжа, защото не 
е изцяло в плен на фалическата наслада, докато мъжът 
остава изцяло в плен на своя фалически пол и не може 
да се измъкне от това. Без да отрича, че в определен 
момент жената може да изпитва завист към пениса, 
Лакан смята, че отвъд това тя има онова „превъзход-
ство“ да притежава достъп до една друга, различна, не-
фалическа наслада. 

– СПОРЕД НИЦШЕ ИСТИНСКИЯТ МЪЖ ТЪРСИ 

ДВЕ НЕЩА – ОПАСНОСТ И ИГРА. ТАКА ТОЙ НА-

МИРА ЖЕНАТА – НАЙ-ОПАСНАТА ИГРАЧКА. ТОВА 

ЛИ ВСЪЩНОСТ ИСКА ИСТИНСКИЯТ МЪЖ СПО-

РЕД ВАС?

– Забелязвам, преобръщате прословутия въпрос на 
Фройд „Какво иска жената?“. И ако в епохата на Фройд 
въпросът за жената и за женствеността е бил ключов 
(той и днес остава значим), то днес поради залеза на ба-
щината власт, поради упадъка на фалическата функция, 
най-общо казано, става все по-трудно да бъдеш мъж. И 
вероятно не е излишно да си зададем въпроса, какво иска 
мъжът. В същината си мисълта на Ницше е вярна, за-
щото, когато няма риск, няма и желание. А най-големият 
риск за един мъж е все пак срещата с една жена. В съ-
щото време това е нещото, което той най-много желае 
и от което най-силно се бои. Защото е налице целият 
онзи фалически залог, който се разиграва, когато срещ-
неш някого от другия пол. И мъжът се опитва всячески 
да избегне тази фалическа среща, било, бидейки официал-
но или неофициално полигамен, било, като се стреми да 
удовлетворява само сексуални нужди, отказвайки да влезе 
в любовна връзка. Но мъжът не желае друго освен реали-
зацията на своето желание и в този смисъл не може да 
се каже, че се различава от жената. Въпросът ви обаче 
е интересен в степента, в която, както вече споделих, 
проблемът за мъжествеността е важен в наши дни. Как 
да понесеш позицията на мъж в едно постмодерно обще-
ство, в което мъжествеността е подложена на съмнение 
и е осеяна с пробойни? Сега именно на мъжете, но с по-
мощта на жените, се пада задачата да открият новата 
представа за мъжествеността. 

– КАК СЕ ОТНАСЯТ ПСИХОАНАЛИТИЦИТЕ КЪМ 

ДРУГИ БЕЛЕЗИ НА МОДЕРНОСТТА – ВСЕ ПО-ПРИ-

ЕМАНАТА РАЗЛИЧНА СЕКСУАЛНОСТ НАПРИМЕР? 

– Тук психоаналитиците не са единни в мнението си. 
Що се отнася до различието между половете – то е 
логическо различие, нещо, което е интегрирано в човеш-
ка психика и може да бъде препредадено на детето дори 
когато то е отглеждано в еднополово семейство. Ние 
не бива да осъждаме хомосексуализма или отглеждането 
на деца от хомосексуални двойки. И е рано е да се пра-
вят каквито и да било обобщения по тази тема. Аз на-
пример консултирам три деца, отглеждани от подобни 
семейства, и започвам да си давам сметка какъв тип 
специфични проблеми се пораждат при тях. Но все още 
нямаме достатъчно валидни изследвания, за да твърдим, 
че това нанася щети, или обратното. 

– ПРЕДИ ДА БЪДЕ ВСИЧКО ДРУГО, ПСИХОАНА-

ЛИЗАТА Е РАЗРАБОТЕНА В КРАЯ НА XIX ВЕК ОТ 

ФРОЙД КАТО МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХИСТЕРИЯ-

ТА, ПРЕДИМНО НА ЖЕНСКАТА ХИСТЕРИЯ. НЕ 

КОНСТАТИРАМЕ ЛИ ОБАЧЕ ЗАЛЕЗ НА ПОНЯТИЕ-

ТО „ХИСТЕРИЯ“ В НАШИ ДНИ?

– Да, понятието „хистерия“ не съществува вече в 
психиатричната практика – днес се говори за панически 
разстройства, за генерализирани тревожни разстрой-
ства и прочие, но не и за хистерия. За Лакан обаче 
тя не е просто болест, тя е дискурс, сиреч изказ, реч 
и определено отношение към онова, което той нари-
ча „дискурс на господаря“. С други думи, хистерията е 
форма на оспорване, на контестация на изказа на госпо-
даря. Нормално е било именно жените поради подчине-
ната си роля в обществото да са носителки на непод-
чинение срещу речта на господаря. Но тъй като днес 
жените в общества като нашите са много по-свобод-
ни, очевидно е, че и хистерията приема други форми. 
Но аз считам, че докато дискурсът на господаря про-
дължава да съществува, докато е налична тази специ-
фична човешка трудност да удържаш властта и да я 
налагаш чрез принуда, ще съществува винаги хистеричен 
дискурс, изказ на неподчинението. Мисля си за наука-
та например. Днес науката под формата на сциентизъм 
се разпространява като единствения авторитет, като 
единствената власт, която ни казва какво да правим и 
какво да не правим, какво да ядем и какво да не ядем, 
какво да пушим или да не пушим... Смятам, че това е 
дискурс на господаря и че той ще породи проявата на 
хистеричен изказ. 

– КАКВО ЗНАЧЕНИЕ ПРИДАВА ПСИХОАНАЛИЗАТА 

НА ТРЕВОЖНОСТТА?

– Ние се занимаваме с вътрешната тревога на чове-
ка, която в същината си не е свързана с реалността. 
Тя е сигнал, в нея има нещо, което ни засяга – било от 
страна на желанието ни, било от страна на смъртта, 
или на смисъла на нашето съществуване. Но тя все пак 
съдържа достоверност, понякога даже ужасна достовер-
ност... Тревогата е нещо дълбоко човешко, тя е неотде-
лима от човешката ситуация. Фройд е твърдял: „Мога 
да излекувам от невротичната ситуация, но не съм в 
състояние да излекувам от човешката ситуация.“ Това, 
което той предлага на пациента, е да премине от не-
вротичното страдание към обикновената несгода. А в 
обикновената несгода я има и тревогата. 

– КОЙ Е СИМПТОМЪТ НА НАШЕТО СЪВРЕМИЕ?

– Депресията. Чрез нея постмодерният човек изразява 
своето неразположение от това да бъде вписан в обще-
ството, своята несгода да бъде вместен в цивилизация-
та. За психоаналитиците депресията не е просто болест. 
Тя позволява на човека евентуално да изработи свое от-
ношение към смъртта, свое отношение към сексуалното, 
които подлежат на мобилизация в хода на психоаналитич-
ното лечение. За психоанализата депресията би могла да 
бъде и нещо напълно позитивно.

Интервю на Розалина ДОЧЕВА

Бела, брой 4 (146), 2010 45



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 решите, помолете психолога Райна Ангелова за помощ. Можете да го сторите лично 
(на тел. 0888/56-99-53) или чрез БЕЛА. Напомняме, че адресът на редакцията е 1124 София, 
ул. „Загоре“ 4, ет. 2, а имейлът ни: bela@bela.bg. На плика (в имейла) отбелязвайте 
„За рубриката „Микрофон за психолога“.

Т
е говорят много. Без цензура и свян. Монолозите 
им са продължителни. В този „разговор“ другият е 
само слушател без право на мнение, без възможност 
да произнесе дори една-едничка дума. Какви са хора-

та, които обичат с часове да приказват за интимния си 
живот, за сполуките и несполуките си? Те са 

ПЛЕННИЦИ НА СОБСТВЕНИТЕ СИ СТРАХОВЕ

желания и емоции. Откъде произтича тази необходимост 
да се разсъбличат гласно? Гещалтпсихологията определя 
това поведение като регресивно, като инфантилен опит 
да се изправиш с лице към съществуването си, страда-
нията си и смъртта и като опит за отричане на ре-
алността.
За психоанализата това поведение е по-скоро невъзмож-

ност да се направи разлика между собственото „аз“ и 
„аз“-а на другите, тъй като „аз“-ът на другите се въз-
приема като продължение на собственото „аз“. Липсата 
на символична граница между вътре и вън води до 

ОБЪРКВАНЕ НА ФАНТАЗИЯТА С РЕАЛНОСТТА

– до неумение да се адаптираш в заобикалящия те свят. 
Привържениците на безкрайното говорене и саморазкри-
ване се обръщат към другите само като към слушате-
ли, без да проявяват и грам внимание към чуждите ин-
тереси и чувства.
Като деца те са живели най-вероятно в тревожна сре-

да, със заплашващи или задушаващи родители, които са 
ги възприемали като част от самите себе си и не са 
търпели дори наличието на символична дистанция меж-
ду деца и възрастни. Тези самонатрапващи се родители 
най-вероятно са принуждавали децата си да изричат пред 
тях на глас дори и мислите си и по този начин са им 
попречили да изградят онова психично пространство, в 
което да има 

МЯСТО ЗА ЛИЧНИ ТАЙНИ

Порасналите вече деца живеят със скрита тревога и не-

увереност, дали са достойни за любов и уважение. 
Несъзнателната им цел е да правят впечатление, да 

привличат вниманието независимо на каква цена. Те гово-
рят много, не позволяват да бъдат прекъсвани, опитват 
се да разкрият максималното за себе си, за да са сигурни, 
че няма да им се задават въпроси върху това, което са 
разказали. По този начин те хем се предпазват, хем 

ТЕСТВАТ ВРЪЗКАТА СИ С ДРУГИЯ 
Държейки се като непоносими деца, показвайки се в не-

приятна светлина, те се опитват да разберат до как-
ва степен са харесвани от своя слушател. Ако той из-
държи по-дълго време техните монолози – добре, ако не 
– те си тръгват дълбоко обидени и наранени. За жалост 
второто се случва много по-често и сред любителите на 
непрестанното говорене рядко се срещат такива, които 
имат дългогодишни приятелства. Защото за 

ДОБРИТЕ ПРИЯТЕЛСТВА 
са необходими добри срещи, в които е налице добра дис-
танция между хората, за да се съхрани автономията и 
на двамата участници в разговора. Тоест необходими са 
срещи, на които всеки да се чувства добре.

Райна АНГЕЛОВА, психолог

НE МОГА ДА СПРА

да говоря
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Д
ори и най-оскъдно обзаведена-
та (с малко, но луксозни мебе-
ли) къща, отдалечена от мега-
полиса, се нуждае от редовно 

почистване, защото прахта затрупва 
повърхностите всеки божи ден. На-
шето тяло също има нужда от по-
чистване, пречистване и прочистване 
– всеки ден и на всички нива. Редов-
ното очистване е нещо много важно 
за източната медицина и за източна-
та психология. 

НА ФИЗИЧЕСКО НИВО
Човешкият организъм е така устро-

ен, че тялото отделя определено ко-
личество шлака, отпадни продукти. 

През деня организмът се зарежда с 
храна, а вечер изхвърля токсини. За-
това източната медицина не препо-
ръчва използването на нощни кремо-
ве, тъй като се смята, че те не се 
абсорбират добре и даже спират дос-
тъпа на кислород в клетките и пре-
чат на кожата да се освобождава от 
шлаката. 
Според аюрведа 95% от заболявани-

ята възникват по причина, че в сто-
машно-чревния тракт се натрупват 
отпадни продукти. С това са съглас-
ни и съвременните английски учени, 
които твърдят, че точно това е и 
причината за нарушенията в процеса 
на обмяната на веществата. 

ОСНОВНИ СЪВЕТИ

НУЖНИ СА МИНИМУМ 2 ИЗ-

МИВАНИЯ ДНЕВНО Първия 
душ трябва да се вземе след ставане 
от сън, защото тяло отделя шлака 
до 9.00 ч. И ако до това време не я 
отмием от кожата, тя започва да се 
абсорбира обратно в организма. Вто-
рото измиване за деня е най-добре да 
става вечер, два часа преди сън. С 
него се „отмива“ напрежението. Не-
посредствено преди лягане е полезно 
да измиете ходилата си под течаща 
хладка вода, тъй като в тях в про-
дължение на целия ден се е трупала 
отрицателна енергия. 

П Р Е Ч И С Т В А Н Е  Н А

всички нивавсички нива
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СПОРЕД АЮРВЕДА СУТРИН 

Е МНОГО ВАЖНО ДА ПРО-

ЧИСТИТЕ СТОМАШНО-ЧРЕВНИЯ 

ТРАКТ Изпийте чаша хладка вода на 
гладно, за да регулирате храносмила-
нето си.

ВСЯКА СУТРИН ПОЧИСТВАЙ-

ТЕ ЕЗИКА СИ, защото по-голя-
мата част от плаката се натруп-
ва именно по езика, а не по зъбите. 
Обърнете внимание, че ако вечерта 
сте погълнали нездравословна, вредна 
и мазна храна, то на сутринта ези-
кът ви е обложен. 

МНОГО Е ВАЖНО ДА СЕ ХРА-

НИТЕ ПРАВИЛНО, като консу-
мирате съвместими по отношение на 
лесното и правилно храносмилане про-
дукти.

ОРГАНИЗМЪТ ИМА НУЖДА 

ОТ РЕДОВНА ЧИСТКА. Ако го 
правите системно, ще се предпазите 
от много физически и ментални за-
болявания. Веднъж в годината трябва 
да провеждате основно очистване на 
червата и черния дроб, а веднъж на 
2–3 години – на бъбреците.
Състоянието на организма влияе и 

на менталното здраве. Замърсеният 
организъм потиска творческите идеи, 
а застоялата се в тялото шлака 
стимулира отрицателните емоции. 

НА ЕМОЦИОНАЛНО НИВО
Болестите не се пораждат първо 

във физическото тяло, а на ниво емо-
ции. Затова е толкова важно да се 
освобождаваме колкото е възможно 
по-често от менталните и емоцио-
налните проблеми. Съвременните ле-
кари са стигнали до извода, че много 
от болестите, поразяващи физиката 
ни, се причиняват именно от нега-
тивни емоции. Песимистите и хора-
та, които таят лоши мисли в душа-
та си (мислят злото на някого), са 
потенциални пациенти на лекарите. 

ОСНОВНИ СЪВЕТИ

СТАРАЙТЕ СЕ ДА НЕ СЕ ГНЕ-

ВИТЕ. Гневът е най-разрушител-
ната емоция. Тя отключва опасни би-
охимични процеси в организма. Сдър-
жайте се и не допускайте негативни 
мисли да затлачат мозъка ви. Не е 
непостижимо. 

ДОРИ ДА СЕ НАУЧИТЕ ДА 

КОНТРОЛИРАТЕ ЕМОЦИИТЕ 

СИ, вие може да попаднете под влия-
ние на чужда лоша енергия. Така как-
то може да се изцапа физическото 

тяло, така може да бъде осквернена 
и емоционалната същност. Достатъч-
но е съвсем малко – ако само погово-
рите с човек, завладян от негативни 
мисли и обзет от страхове, вие мо-
жете да се „заразите“ от неговото 
настроение. И даже ако до този мо-
мент сте живели съвсем спокойно, из-
веднъж може да почувствате, че ви 
завладяват странни страхове. Всичко 
това деформира слабата емоционална 
същност, а след време се появяват и 
проблеми на физическо ниво. Връхли-
тат ви и житейски проблеми. Всеки 
човек привлича в живота си опреде-
лена реалност – това го знаете от 
книгата „Тайната“ най-вероятно.

НЕ ИЗПАДАЙТЕ В ЗАВИСИ-

МОСТ ОТ МИНАЛОТО. Споме-
ните са ни нужни като възможна ре-
ализация на определен опит. Ако два 
пъти се спънем в един и същ камък 
на пътя, на третия път трябва да 
го заобиколим. 
Обикновено ние съжаляваме за ми-

налото и мечтаем за бъдещето. Но 
силата ни е в това да живеем в на-
стоящето. 
Положителната енергия ни се отне-

ма преди всичко от негативните спо-
мени и от стаената обида. Ако са 
ви обидили в училище, това може да 
ви остави лош спомен за цял живот. 
Някои изследвания показват, че имен-
но обидата е причина за тежки забо-
лявания, рак например. 
Не трябва да потискате минало-

то си или да игнорирате спомените 
си, но ако те постоянно нахлуват в 
мислите ви, трябва да ги приемате 
без емоционална окраска: „Да, беше, 
но отмина.“ 

Упражнение 
за хубави спомени
Нарисувайте права линия и отбележе-

те на нея всички периоди във време-

то, когато ви се е случило нещо не-

приятно. На тези места нарисувайте 

цвете или нещо друго, което асоци-

ирате с любов. Представете си как 

енергията на любовта изпълва тези 

периоди. И ако 1–2 пъти направи-

те това искрено, постепенно ще се 

освободите от негативните мисли.

ЗА ЕМОЦИОНАЛЕН ЗАРЯД 

СЪЩО ТРЯБВА ДА ВЗИМАТЕ 

ДУШ – сутрин с хладка вода, а вечер 
с топла. Като под душа можете да 
си казвате: „Където отива водата, 
там и бедата.“ Така в мръсния канал 

ще изтекат и кошмарните ви съни-
ща, и притесненията ви за евентуал-
ни болести. А вие през това време 
си представяйте как от вас заедно с 
водата изтича и всичко лошо. 

ОБЩУВАЙТЕ С ИНТЕРЕСНИ 

И МЪДРИ ХОРА, които могат 
да ви научат на нещо.

ПОЛЕЗНИ СА ЛЕКИТЕ ФОР-

МИ НА МЕДИТАЦИЯ. Много 
хора смятат, че за да медитират, е 
необходимо да практикуват йога за 
напреднали и да живеят едва ли не в 
Хималаите. Но това не е така. Ако 
вечер се приберете разстроени след 
работа, вземете си душ, изключете 
телевизора и постойте 10 минути в 
пълна тишина. Следете за дишане-
то и за мисълта си. Йогите правят 
упражнения от пранаяма (система 
за йогистко дишане) – чрез вдишва-
ния и издишвания те изхвърлят всич-
ки негативни мисли. Много е важно 
по време на медитация да си казва-
те: „Пожелавам на всички божестве-
на любов“ или „На всички желая щас-
тие“. Представяйте си как енергия-
та на любовта и блаженството про-
пива всяка ваша клетка и от вас 
отива към другите. На първо място 
към тези, които са ви обидили. Това 
пречиства съзнанието.

НА ДУХОВНО НИВО
Пречистването на духовно равнище 

е всъщност постигане на хармония. 
Човек е създаден, за да живее в среда 
на безусловна любов. Егоизмът, стра-
хът и негативните емоции влошават 
кармата ни.

ОСНОВНИ СЪВЕТИ

ЗА ОЧИСТВАНЕТО НА ДУХОВ-

НО НИВО ПОМАГА ПОКАЯ-

НИЕТО. Ако сте сгрешили, добре е 
да се разкаете. Само така ще мо-
жете да простите на себе си, как-
то и на онези, които с нещо са ви 
обидили. 

ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ ОТ ЛОША-

ТА КАРМА ни помага безко-
ристната добродетелност. Ако на-

ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ 
ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЕМОЦИИ. 

ОСОБЕНО ОТ РАЗРУШИТЕЛНИЯ 
ГНЯВ. СЪСТОЯНИЕТО НА 
ГНЯВ ОТКЛЮЧВА ОПАСНИ 
БИОХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ В 

ОРГАНИЗМА.
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правите нещо добро за другите, без 
да кажете на никого, това ще даде 
спокойствие на ума ви. 
Има два признака, по които човек 

може да определи дали живее в хармо-
ния. Първо, да чувства, че животът 
му с всеки изминал ден и даже с все-
ки изминал час става все по-щастлив. 
И това е постоянно усещане, което 
не е свързано с факта, че вие сте 
изяли нещо вкусно или че сте прежи-
вели 10 минути страхотен секс. Това 
усещане трябва да е постоянна въ-
трешна нагласа към живота въобще. 
Вторият показател е, че с всеки из-
минал ден отношенията ви с околни-
те се подобряват. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМА
Може би сте чували за древноиндий-

ското учение васту? Васту е наука 
за планиране и устройство на жилищ-
ните пространства в съответствие 
с природните закони. Предполага се, 
че от това учение са се ползвали и 
славяните, а будистките монаси са 
заимствали елементи от васту, за да 
създадат учението фън шуй.

ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ НА ВАСТУ

ПРЕД ДОМА ВИ НЕ ТРЯБВА ДА 

СЕ НАТРУПВАТ БОКЛУЦИ. Ва-
жно е да поддържате това простран-
ство чисто и красиво. Смята се, че 
ако пред къщата ви не е почистено, 
това пречи на положителната енер-
гия да влиза в нея. 

МНОГО Е ВАЖНО В ДОМА 

ВИ ДА ЦАРИ ЧИСТОТА. Ако в 
дома ви е мръсно, то и мислите ви 

ще се задръстят. При това условие е 
твърде възможно мъжете, които оби-
тават къщата, да станат сприхави 
и избухливи, жените да са постоянно 
сърдити и недоволни, а децата – не-
послушни и нервни. 

НЕ БИВА ДА ЗАТРУПВАТЕ КЪ-

ЩАТА СИ С ИЗЛИШНИ ВЕЩИ. 

Те обладават енергията на Сатурн – 
планетата на самотата, нещастия-
та и проблемите. Смята се, че от 
старите вещи в дома ви не може да 
влезе нова енергия. Например ако гар-
деробът ви е пълен със стари дре-
хи, които вие отдавна не носите, 
вие спирате достъпа на добра енер-
гия до себе си. Вселената започва да 
се пита: „Защо є е на тази жена 
да печели повече пари за нови дрехи, 
след като има достатъчно в гарде-
роба си?“ И вие наистина започвате 
да печелите по-малко пари. По-добре 
е да дадете дрехите си на тези, ко-
ито имат нужда от тях. 

АКО ЖЕНАТА СЕ ОМЪЖИ 

ПОВТОРНО, тя трябва да из-
хвърли роклята, с която се е венча-
ла с първия си съпруг. Това важи и за 
спалното бельо. Тези вещи се пропи-
ти с енергията на предишния мъж и 
новият мъж няма как да не го усе-
ти (на подсъзнателно ниво, разбира 
се). Той може и да не съзнава защо 
се дразни, но ще се отнася лошо със 
съпругата си. Смята се, че старите 
вещи, останали от предишния брак, 
разрушават новото семейство. 

АКО СТЕ ТЕЖКО БОЛНИ И Е 

ИМАЛО ОПАСНОСТ ЗА ЖИ-

ВОТА ВИ, то след излекуването си 

трябва да изхвърлите дрехите, с ко-
ито сте боледували, както и чарша-
фите, в които сте спали. 

НО ИМА СЛУЧАИ, КОГАТО Е 

НЕОБХОДИМО ДА ПАЗИТЕ 

СТАРИТЕ ДРЕХИ. Например ако же-
ната живее в щастлив брак и има 
рокля, която е свързана с приятен 
момент, тя трябва да пази тази 
рокля, за да я подари един ден на дъ-
щеря си. Въпросната рокля носи по-
ложителна енергия.

БЕЗ СЪЖАЛЕНИЕ ИЗХВЪР-

ЛЯЙТЕ СЧУПЕНИТЕ И ГРОЗ-

НИ ВЕЩИ. Без коментар. 
В КЪЩАТА ВИ НЕ ТРЯБВА ДА 

ИМА ВЕЩИ ОТ ИЗКУСТВЕНИ 

МАТЕРИАЛИ – ОТ ПОЛИСТИРОЛ И 

СИНТЕТИЧНИ ТЪКАНИ. Не украся-
вайте дома си с изкуствени цветя, 
защото се смята, че те отнемат 
енергията на Венера и носят беди. 
Можете да ги купувате само за по-
гребение. 

ИЗБИРАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО 

КАРТИНИТЕ, КОИТО ЩЕ ОКА-

ЧИТЕ В ДОМА СИ. Те не трябва да 
изобразяват униние или нещо, свърза-
но със смъртта. Не слагайте в дома 
си картини, които не са хармонични. 
Картините влияят на нашето под-
съзнание. Най-добре на енергията на 
дома влияят красивите пейзажи, как-
то и картини с цветя, с духовни 
или религиозни сюжети. Тийнейджъ-
рите обичат да украсяват стаите 
си с плакати на любими музиканти и 
актьори. Изображенията на полуголи 
жени или мъже с агресивни, жестоки 
лица са много вредни. 

В ДОМА ВИ ВСИЧКО ТРЯБ-

ВА ДА БЪДЕ КРАСИВО И УЮТ-

НО. Изящните красиви вещи от ес-
тествени материали внасят енергия-
та на Венера, която е необходима за 
щастливия ви брак и материалното 
ви благополучие. Ако обстановката у 
вас е семпла, то на някакъв етап у 
мъжа, който обитава този дом, въз-
никва подсъзнателно желание към дру-
ги жени. Той има потребност от лю-
бовна енергия и уют.
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ВЕЩИТЕ, ОСТАНАЛИ ОТ 
ПРЕДИШНИЯ БРАК, ПОДКОПАВАТ 

УСТОИТЕ НА НОВОТО 
СЕМЕЙСТВО. НА ЕНЕРГИЙНО 
НИВО ТЕЗИ ВЕЩИ ПАЗЯТ 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУГИЯ МЪЖ 
ИЛИ ЖЕНА.
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НАШАТА МИСИЯ Всички, които работим във фирма „ЧИСТО“ АД, 
разбираме колко са важни чистотата и приветливата среда за 

вас, за вашето здраве и самочувствие, за мотивацията на вашите 
служители и за създаване на първо впечатление у посетителите на 
вашия дом или офис.

ПЕРСОНАЛ Персоналът ни е избиран внимателно в съответствие 
с вашите изисквания. Работното му време подлежи на съгласу-

ване с вашето. Качеството на работата на служителите ни постоян-
но се контролира от представител на „ЧИСТО“ АД.

ЕКОЛОГИЯ Фирмата ни работи с екологично чисти и сертифици-
рани препарати, безвредни за човешкото здраве.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ? Защото в работата си ние се 
доверяваме на последните постижения в областта на техника-

та, технологиите и материалите. Затова машините, с които работим, 
отстраняват от третираните повърхности прахта, космите и всички 
механични замърсявания. Филтрите им са конструирани да не про-
пускат вторичен поток от прах. Химикалите и абразивите, на които 
разчитаме в работата си, не оставят петна и не променят външния 
вид на вашия килим, мокет или под. След почистване последните 
остават почти сухи, което ги предпазва от мухлясване. А вие може-
те да използвате помещението си веднага след нашата намеса, не-
зависимо от сезона. 

НА НАШИТЕ УМЕНИЯ СЕ ДОВЕРИХА КЛИЕНТИ КАТО:  „ПРОКОН-
ТРОЛ“ АД  Бизнес център „АБАКУС“  ДАМС (Държавна аген-

ция за младежта и спорта)  НСБ ЕАД  НСК „ДИАНА“   НАЦИОНА-
ЛЕН ЦЕНТЪР ПО БОРБА  „ПУБЛИСИС МАРК“  DHL  „БЪРД БИЛ-
ДИНГ“ АД  ИНТЕРПРОМ ЕООД  ТДД НАП Благоевград  ДОЙЧЕ ЛИ-
ЗИНГ и др.

УСЛУГИ „ЧИСТО“ АД ПРЕДЛАГА:  машинно измиване, запечат-
ване и кристализация на твърди подови настилки  почиства-

не на прах и петна от килими, мокети (малки и големи по площ), 
завеси, пердета, щори и др.  машинно изпиране на тапицирани 
мебели (дивани, кресла и столове)  ефективно премахване на 
петна  изпиране на килими, мокети и пътеки на място, без опас-
ност от повреждане на паркета под тях  машинно почистване и 
полиране на паркети, ламинати, греси, теракот, гранит, мрамор и 
всякакви твърди настилки  измиване и полиране на прозорци – 
вътрешно и външно (по алпийски способ или с вишка)  измива-
не и импрегниране на фасади  почистване (еднократно, след ре-
монт, сезонно, периодично, редовно, ежедневно) на офиси, тър-
говски зали, хотелски обекти, канапета и столове в кафенета, ба-
рове и ресторанти, обекти след строителство, домове и офисни 
площи (след преместване, преди и след парти, след конференции, 
семинари и др).

МАШИНИ „ЧИСТО“ АД  РАЗПОЛАГА с машинен парк и почист-
ващо оборудване от най-висок клас: CLARC (КЛАРК)  САЩ; 

NILFISK („Нилфиск“) и ALTO ( АЛТО),  Германия; SANTOEMMA („Сан-
тоема“) и TTS (ТТС), Италия.

На вашето внимание – „ЧИСТО“ АД

www.chistobg.net
e-mail: offi ce@chistobg.net 

ВЕЛИКДЕНСКО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

За нашите клиенти през месец април 

фирмата предлага 20% ОТСТЪПКА 

на всички усуги.



Б
роени дни преди най-светлия 
християнски празник в едно от-
кровено и малко тъжно интервю 
проф. д-р Георг КРАЕВ споделя 

мнението си за нещата, които (не) 
се случват на българина, за културни-
те заместители, за тълкуването на 
поговорките в наши дни, за това, на 
какво не учим децата си. 
„Празниците са празни дни – обясня-

ва ми именитият фолклорист, като 
му казвам, че искам да разговаряме за 
Великден и въобще за християнските 
празници. – Тогава хората могат да 
се смеят, да се щипят и да не пра-
вят нищо... През останалото време 
са работили. На празник обаче бълга-
ринът няма самосъзнанието за праз-
нична межда. Обикновено празнуват 
масмедиите, а не онези, за които е 
предназначен празникът...“ 

– КАК Е ОЦЕЛЯВАЛА ФОЛКЛОР-

НАТА ТРАДИЦИЯ, КУЛТУРАТА 

НА БЪЛГАРИНА?

– Благодарение на жената. Не би 
оцеляла, ако майката не е великата 
богиня, ако не е Хестия (гръцка бо-

гиня на домашното огнище – бел. ред.) в 
своя дом. В добрата стара фолклор-
на традиция на българите жената е 

ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

ГЕОРГ КРАЕВ:ГЕОРГ КРАЕВ:

„Ж Е Н А Т А 
ПРАВИ КУЛТУРАТА“

тази, която прави културата. Мъ-
жът е големият пътешественик. Той 
е героят, който отива навън, убива 
дивеч и го носи вкъщи. Този дивеч 
жената превръща в култура, в добра 
енергия (като го сготвя – бел. ред.). 
Култура означава да превърнеш нещо 
диво в нещо питомно. 

– А ПОПКУЛТУРА КАКВО Е? 

– Сложно нещо, което не позволява 

на човека да бъде човек, а го превръ-
ща в потребител на псевдоценности. 

– ДОБРЕ ЛИ ЖИВЕЕ БЪЛГАРИ-

НЪТ СПОРЕД ВАС?

– Българинът казва „Лош ми е жи-
вотът“, а не „Лошо ми е живеене-
то“. Животът не е виновен за наша-
та глупост. Ние сме глупаците, кои-
то си позволяват да живеят лошо. 
В училище не учим децата как да 

подреждат живеенето си, а ги учим 
да стават космонавти. Те не знаят 
какво е погребение, не знаят какво е 
сватба, не знаят какво е кръщене. А 
това са трите основни камъка, вър-
ху които се гради животът. Те са 
в основата на умеенето да живееш. 
Фолклорът ни учи точно на това – 
как да живеем. Уважението към са-
мите нас изисква да спазваме тради-
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циите, независимо дали сме в криза, 
или не. За съжаление традицията бе 
превърната в художествена самодей-
ност в условията на социализма. То-
гава тя бе изгонена от домовете на 
хората. 

– ИМАМЕ ЛИ ПОДГОТВЕНИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ДОБРИ 

УЧЕБНИЦИ, ПО КОИТО ДА СЕ 

ИЗУЧАВА ФОЛКЛОР В УЧИЛИ-

ЩЕ?

– Не, не, не! Когато фолклорът по-
падне в ръцете на учителки по лите-
ратура, настава истински кошмар. Те 
говорят глупости: това е поетично, 
онова не е поетично... Обясняват кое 
какво символизира и не знам си още 
какви щуротии. И превръщат умени-
ето на българина да твори умотво-
рения в една голяма лиготия. Фолкло-
рът е мощна сила, която не подлежи 
на такова третиране. Днес още има 
фолклорна традиция и децата, кои-
то живеят в тази фолклорна тради-
ция, са нормални. Отчаянието обаче 
идва за градските деца по простата 
причина, че те са отгледани в една 
безжизнена среда, в безжизнена само-
дейност с главен художествен ръко-
водител (по време на социализма – бел. 
ред.)... В този смисъл не може да има 
традиция, не може да има усвояване 
на традицията от поколение на по-
коление. Безкрайно много сме закъсне-
ли да придобием умението да бъдем 
граждани. Онова, което наричахме 
буржоазна култура, беше лошо. Сега 
се оказва, че ние всъщност трябва 
да бъдем буржоа, за да бъдем гражда-
ни. Да си гражданин, означава да ува-
жаваш мястото, където живееш. В 
блоковете, които обитаваме, това е 
много трудно да стане. Живеем мно-
го хора накуп, но я няма идеята за 
общо живеене. Не можем да проуме-
ем, че ако на „врага“ ми му е добре, 
и на мен ще ми е добре. Етикетът, 
умението да бъдеш светски, т. е. 
да бъдеш гражданин, е нещо, което 
трябва да се учи в училище. 

– НЯМА ЛИ ДА Е СКУЧНО ТОВА 

ЗА ДЕЦАТА?

– Ако се преподава със средствата 
на играта – не. Ако няма игра, всяко 
дете би умряло от досада. Фолклор-
ната традиция е един безкраен игро-
ви модел. Ето, да вземем за пример 
мартеничките, които са заиграване 
с бялото и червеното. И сега това 
бяло и червено ще ги срещнем и по 
Великден – белите яйца, които ста-

ват червени... Моделът е един и същ 
и означава едно и също нещо. Дете-
то може да се научи какво символи-
зира тази игра само ако бъде вклю-
чено в нея. Даже участието му е за-
дължително. 

– ВЪЗПИТАНИЕТО В ХРИСТИ-

ЯНСКА ВЯРА, В ХРИСТИЯН-

СКИ ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ 

МОЖЕ ЛИ ДА ПРЕДПАЗИ ДЕЦА-

ТА НИ ОТ РАЗЛИЧНИ КУЛТОВЕ 

И СЪМНИТЕЛНИ УЧЕНИЯ? ОТ 

КОГО ЗАВИСИ ТОВА ВЪЗПИТА-

НИЕ? 

– Ако в семейството има вяра, 
няма да има изкушение към култа. 
Религиозното самосъзнание е другата 
много сериозна сила. Не може обаче 
след 45 години и повече безбожие сега 
изведнъж да нахлуем в храма. Палене-
то на свещ ние превръщаме в магия. 
За какво го правим? За да ни е до-
бре. Освен това религиозното мисле-
не няма нищо общо с религиозните 
институции. В българското училище 
например не се преподава, че човек е 
създаден от Бога, а се говори само за 
дарвинизъм. Защо? Темата за сътво-
рението е една изключително сериоз-
на тема и не може да се подминава 
толкова лекомислено. Ние трябва да 
покажем на детето всички възмож-
ни перспективи и то да избере кое 
да сметне за вярно и кое – не, ате-
ист ли да бъде, или вярващ. На мо-
ите студенти обяснявам, че дарви-
нистите се наричат „другари“ помеж-
ду си, защото са произлезли от май-
муната, а онези, които са създадени 
от Господ, се обръщат един към друг 
с „господине“ или „госпожо“. Защото 
„господин“ означава точно това – „аз 
съм на Господа творение“. 

– КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВИ 

ВЯРВАЩИЯТ ХРИСТИЯНИН 

ПРЕЗ СТРАСТНАТА СЕДМИЦА?

– Нищо не трябва да прави. (Смее 

се.) Този модел на Великия пост, на 
състраданието и на съпреживяването 
на мъките Христови фолклорният 
човек го е изживявал несъзнателно. 
Днес ние намесваме разума, а вярата 
не се нуждае от разум. Тя е вяра. 

– ЗАЩО ЧЕРВЕНИ ЯЙЦА?

– Червените яйца са знак, че идва 
да се роди новото слънце. Във фолк-
лора Христос е наричан Райко, слънце-
то също е наричано Райко. Тоест Ве-
ликден е празникът на онова слънце, 
което ще възкръсне за нов живот. 

Яйцата са материален израз на това 
възкресение. Те неслучайно трябва да 
се счупят. В Сливенско например на 
понеделника след Великден са викали 
„разтурен понеделник“. Тогава момите 
и ергените са се предрешвали, маски-
рали са се и са се качвали на две съ-
седни хълмчета – на едното момите, 
а на другото момците. И са мятали 
яйцата си един към друг. Пресреща-
нето и счупването на две яйца озна-
чавали, че онези двамата, които са 
ги метнали, ще се оженят, тоест че 
ще се роди нов човек. Толкова е кра-
сиво. Стига да не бъде предадено ли-
гаво на децата. 

– ТЕ, ДНЕШНИТЕ ДЕЦА, МОЖЕ 

И ДА НЕ ГО СМЕТНАТ ЗА КРА-

СИВО...

– Днешните деца и тийнейджъри не 
се различават по нищо от децата и 
тийнейджърите в миналото. Това, че 
притежаваме мобилни телефони, аб-
солютно нищо не значи. Има сми-
съл само дали притежаваме умение 
да подреждаме живота си. Великден 
е велик ден именно защото поставя 
край на един цикъл на живот и ни 
дава възможност да разгърнем уме-
нието си да подредим друг, нов ци-
къл. Образно казано, дава възможност 
на Мара Пепеляшка да стане царица, 
а на Иван Глупака – да стане царски 
зет. Това са впрочем два фолклорни 
сюжета, които животът постоянно 
ни предлага и които ние непрекъсна-
то преживяваме. Тези два образа са 
метафори на умението ни на живее-
не. В това умение човек може да се 
обучи само чрез опита си, в никакъв 
случай чрез учебници. Когато вклю-
чим детето в процеса на варенето и 
боядисването на великденските яйца, 
като му разкажем, че всъщност това 
не са яйца, а малки слънчица, тога-
ва то ще се заинтересува. Възбуж-
дането на този интерес с учебник 
не става. 

– КАКВО Е ОТНОШЕНИЕТО НА 

ХРИСТИЯНИНА КЪМ СМЪР-

ТТА?

– Ако кажа „положително“, ще 
прозвучи много зловещо. Смъртта е 
сватба. Тя е един изключително сло-
жен ритуал. В България нещата са, 
както винаги, малко на терсене. Има 
един виц, който не е най-хубавото 
нещо, което мога да разкажа, но е 
много точен. „Ако се оженя за гер-
манка, тя ще ми роди хубави здрави 
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деца. Ако се оженя за французойка, 
ще имам много добра любовница. А 
ако се оженя за българка, ще ми на-
прави хубаво погребение.“ Този тъжен 
виц, този черен хумор показва една 
сериозна традиция. Ако отидете в 
Северозападна България – във Видин-
ско или в Ломско – ще видите ри-
туала помана. Става дума за сложен 
обреден комплекс, който цели осигу-
ряването на отвъдния живот, който 
повтаря земния. Душата според вяр-
ването на тези хора се нуждаe от 
всички земни неща в задгробния жи-
вот. Затова в гробовете по тези 
места могат да се видят дори теле-
визори. Друг много важен момент е 
сватбата. Всъщност ако погребение-
то е женитба за земята, то сама-
та сватба е свързване с този, с ко-
гото ще се срещнем там, горе. Едно 
време младоженците са запазвали но-
сиите, с които са вдигали сватба – 
мъжки и женски костюми, – та да 
бъдат погребани с тях. За да могат 
горе, в рая, като се видят, да се по-
знаят един друг. Колко прагматична 
е митологията. Няма никаква поезия, 
а в същото време е толкова поетич-
на. Християнинът не може да не ми-
сли за погребението си, защото очак-
ва и Вечния съд, който ще премери 
какво добро е направил тук, на зе-
мята, и какво лошо. И дали добро-
то надделява. 

– ЗАЩО СЕ ЗАМИСЛЯМЕ ЗА ДО-

БРОДЕТЕЛНИ ДЕЛА САМО В НА-

ВЕЧЕРИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРАЗ-

НИЦИ КАТО ВЕЛИКДЕН?

– Защото „страх лозе пази“. Бъл-
гаринът е голям хитряга. Има и та-
кава пословица: „Стани на дявола ор-
так, додето минеш моста.“ Значи до 
един момент можеш да си ортак на 
дявола, но трябва да намериш момен-
та да се освободиш от тази тегоба. 
За да опише този модел на поведе-
ние, Гьоте е написал „Фауст“ – едно 
толкова дълго и донякъде скучно про-
изведение, а ние си имаме поговорка. 
За същото. Да вземем за пример и 
прословутото българско гостоприем-
ство. Според една легенда преди мно-
го години дядо Господ ходел по земя-
та, предрешен като просяк. Минавал 
по къщите да проси и благославял 
онзи, който му давал милостиня. Но 
ако някой го отпрател, можел и да 
го прокълне. Никога не се знае дали 
този, който минава покрай къщата 

ти, не е дядо Господ. 
– С КАКВО ТРЯБВА ДА ПОМ-

НИМ ВЕЛИКДЕН?

– С възкресението, разбира се. С чу-
дото. Това е вярата. И с осмисляне-
то на чудото – че аз мога по пътя 
на Христос да вървя. Средновековни-
ят фолклорен българин е изживявал 
всичкото това. От Сирни заговезни 
до Великден той е вървял по пътя на 
Адам и след това – по пътя на Гос-
пода. Неслучайно легендата разказва, 
че Христос е разпънат на мястото, 
където е погребан Адам. Неслучайно 
Ева ще се прероди в новата Богоро-
дица. Ето тези неща трябва да се 
обяснят на децата. 

– А ЗА ЕЗИЧЕСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

ВЪВ ВЕЛИКДЕНСКАТА ТРАДИ-

ЦИЯ ТРЯБВА ЛИ ДА ИМ ОБЯС-

НЯВАМЕ? 

– „Езическо“ е термин на църква-
та. Какво ли ще рече това „езиче-
ско“? Всичко онова, което не е хрис-

тиянско? Да, ама не е така. Защото 
всичко онова, което църквата е взела 
отпреди нея, тя просто го е тран-
сформирала целенасочено в метафо-
ра. Да говорим за езически елементи, 
е малко пресилено. Целият ни фолк-
лор, включително маскарадните игри, 
е всъщност разказ от Стария завет 
– как дядо Адам и баба Ева падат в 
капана на греха и как трябва да се 
отървем от този грях. Кое е езиче-
ското тук? По-разумно е да не на-
влизаме в тази тема. Защото сами-
ят факт, че яйцето присъства във 
великденската обредност, e вече ези-
чие. Един от най-древните митове 
разказва как светът се е излюпил от 
яйце. Същото това яйце, което след 
това на Великден ще се спука и от 
него ще се роди нов живот. Христи-
янството е опаковало този мит. И 
го е опаковало доста разумно, с мно-
го акъл. 

Интервю на Теодора СТАНКОВА
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

И
менно Сам бе сред попадени-
ята на иначе противоречиво 
приетия четвърти „Термина-
тор“, а няколко месеца по-къс-

но спаси магическия свят на Пандо-
ра в най-касовия филм за всички вре-
мена. Със сигурност вече сте гледа-
ли „Аватар“ в цялото му триизмер-
но величие и няма как да отречете, 
че без Уортингтън в главната роля 
филмът едва ли щеше да притежа-
ва същия заряд. Но Джеймс Камерън 
си знае урока, стане ли дума за кас-
тинг. Та кой всъщност постави осно-
вите на шеметните кариери на Лео и 
Кейт? А дали пък Сам не е следващи-
ят Леонардо ди Каприо или поне Ръ-
сел Кроу? Поне е сигурно, че новият 
му филм „Сблъсъкът на титаните“ 
ще бетонира звездния му статус.
Въпреки че е роден в Англия, още 

от съвсем ранна възраст Уортинг-
тън заживява с родителите си в Ав-
стралия. Днес, когато кариерата му 
го води на различни места по света, 
твърди, че никога няма да забрави 
младежките си години, белязани от 

КАЛ, ПОТ И МРЪСОТИЯ 
Всъщност израствайки в Пърт, За-

падна Австралия, той никога не е 
смятал актьорството за сериозна 
професия, та дори киното не е било 
съществена част от живота му. И 
за разлика от твърденията на много 
днешни звезди, че седмото изкуство 
ги е белязало като деца, Сам може 
да се похвали, че единствено е гледал 
филмите, наети от баща му от да-
лечната видеотека. 
Сблъсъкът му с актьорството ста-

ва съвсем случайно, и то благодарение 
на бивше гадже. „Работих като зи-
дар и строях къщи – това бе моята 
професия. На 19 години, обикаляйки 
тук-там, срещнах момиче, което ис-
каше да се запише в Националния ин-
ститут по драма, където са следвали 
Мел Гибсън и Кейт Бланшет. Отидох 
за подкрепа с нея и след като тя си 
изпълни репликите, ми казаха, че било 
мой ред. Качих се на сцената и един-
ственото нещо, което ми хрумна, бе 
„Да бъдеш или да не бъдеш – това 

е въпросът“, но с вмъкнати едва-две 
нецензурни думи. А те взеха, че ми 
се обадиха... След като приеха мен, а 
приятелка ми – не, това бе и краят 
на връзката ни.“ 
Доста е спорно дали е имало друг 

толкова невеж първокурсник – Сам 
не само е 

ПСУВАЛ ТВОРЧЕСТВОТО 
НА ШЕКСПИР 

но и смятал Чехов за герой от фан-
тастичната поредица „Стар Трек“... 
Разкрива обаче, че това, което го е 
направило актьор, е непоколебимост-
та му. „Щом си актьор, трябва да 
си безкрайно смел“, споделя Уортинг-
тън. Дори и днес той е запазил час-
тица от непукисткото си, леко ше-
говито отношение към професията. 
„Снимането на филми е голяма заба-
ва. Налага ти се да вършиш неща, ко-
ито обикновено не правиш в реалния 
си живот – целуваш страхотни жени 
и скачаш от експлодиращи сгради...“
В зората на кариерата си Сам се 

подвизава предимно като герой в ав-

КАК ОБИКНОВЕНИЯТ ЗИДАР СТАНА ТИТАН НА ХОЛИВУД

ПРЕДИ ГОДИНА ИМЕТО САМ УОРТИНГТЪН НЕ НИ ГОВОРЕШЕ ПОЧТИ НИЩО. ДНЕС, САМО СЛЕД ДВА ФИЛМА, АВСТРАЛИЕЦЪТ Е ЕДНА 
ОТ НАЙ-ГОРЕЩИТЕ НОВИ ЗВЕЗДИ НА ХОЛИВУД. НЕ ЧЕ ТОВА БИ ТРЯБВАЛО ДА НИ ИЗНЕНАДВА...
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стралийски телевизионни сериали, но 
сме го гледали и редом до Брус Уи-
лис във „Войната на Харт“. Поврат-
на точка обаче се оказва решението 
на Джеймс Камерън да заложи на не-
известно име за главната роля във 
филма, потопил „Титаник“ в боксо-
фиса. 

А ЗАЩО ТОЧНО САМ? 
Носи се мълва, че по време на про-

слушването Уортингтън не издържал 
на цялата тайнственост около про-
екта. Липсата на смислени реплики и 
сценарий така го изнервила, че решил 
да се разкрещи на Джим, както е из-
вестен режисьорът Джеймс Камерън 
сред приятелите си. Вместо обаче да 
му покаже вратата, Камерън съзрял в 
Сам бунтарския образ, който му бил 
нужен за ролята на Джейк Съли в 
„Аватар“. Това се случва само някол-
ко седмици след като актьорът ре-
шава да започне живота си на чисто 
– организира търг в дома си и прода-
ва всичко на приятелите си. И така, 
когато получава съдбоносното обаж-
дане от Джим, той е само с две чан-
ти – едната пълна с дрехи, другата с 
книги. Твърди, че оттогава 

ЖИВЕЕ КАТО ЦИГАНИН 
без собствен дом, от хотел в хо-
тел... 
Изборът на Камерън, естествено, 

отваря не една или две врати пред 
австралиеца. Именно режисьорът на 
„Титаник“ го препоръчва за главна 
роля в „Терминатор: Спасение“. Ин-
тересът към новия му филм „Сблъ-

съкът на титаните“ е огромен, но 
предстои да го видим и в други за-
главия като партньор на Хелън Ми-
рън и Кийра Найтли. А за близкото 
бъдеще вече са му отредени ролите 
на Дракула в нова лента за най-из-
вестния кръвопиец, както и на ченге, 
разследващо мистериозни убийства, в 
The Fields.

ГЛАВОЗАМАЯЛА ЛИ ГО Е СЛАВАТА?
„Животът се променя около теб, 

но ти си оставаш същият – твърди 
той и звучи убедително. – Мисля си, 
че ако започна да се разглезвам, прия-

телите ми ще ме сритат в задника. 
Вече съм на 33. Ако бях на 22, може 
би славата вече щеше да ме е погу-
била. Но докато звездният живот не 
ми пречи на работата и продължавам 
да правя качествени филми, които да 
ме събират с режисьори като Мак-
джи и Джим, мисля, че всичко е на-
ред – продължава с признанието той. 
– А и се опитвам да водя нормален 
живот – прибирам се вкъщи за по 
бира, сам си пера дрехите – обикно-
вени неща, чрез които успявам да се 
зареждам положително.“ Казва, че се-
мейството му продължава да го смя-
та за луд заради това, че е избрал 
актьорството за професия, но и че 
много се гордее с него. До днес обаче 
при интервюта избягва всякакви въ-
проси за личния си живот, отсичайки 
твърдо, че това няма никаква връзка 
с водения разговор. 
Дали филмовият бизнес ще е така 

благосклонен към Сам Уортингтън и 
след пет-десет години, е трудно да 
се предскаже. Но и той е достатъч-
но красноречив. „Ще продължавам да 
работя, докато хората разберат, че 
съм боклук!“ – реплика, която може 
да излезе от устата само на истин-
ски мъж, израснал сред праха на ди-
вата Австралия, който няма нищо за 
губене. Може би само двете чанти с 
дрехи и книги...

Текст Траян КОЯНКОВ
Снимки Александра филмс

Новата мания на Холивуд е гръцката ми-

тология. След „Пърси Джаксън и богове-

те на Олимп“ наред е друга суперпродукция, 

римейк на едноименния филм от началото 

на 80-те, в която се вихри полубогът Пер-

сей (Сам Уортингтън). Персей е син на Зевс 

(Лиам Нийсън), отгледан от обикновени хора, 

но семейството му е избито от харпиите 

на Хадес (Ралф Файнс), злия бог на подземно-

то царство. 

Отчаяният герой сформира свой отряд на 

отмъщението и поема на мисия към забра-

неното подземно царство. Персей трябва да 

обезглави смъртоносната изкусителка Ме-

дуза, да се пребори със страховити вещи-

ци и чудовища, за да стигне до крайната си 

цел – Хадес, който се кани да отприщи ада на земята. „Персей е като тежковъо-

ръжен танк – казва за героя си Уортингтън. – Той е истински Чарлз Бронсън, кой-

то раздава правосъдие по свой начин.“ Филмът е определян като новият „300“, но 

актьорът твърди, че е нещо съвсем различно. „Опитахме се да го направим по-

забавен от оригинала. Сравняват „Сблъсъкът на титаните“ с „Гладиатор“, поне 

като негова по-мръсна и брутална версия. Вярно, мръсна е, защото бяхме затъ-

нали до уши в кал, но се забавлявах истински“, допълва с усмивка той.

„СБЛЪСЪКЪТ НА ТИТАНИТЕ“

Сам на премиерата на „Аватар“ 
с режисьора Джеймс Камерън и част от актьорския състав
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– Помните ли, когато Пламен Марков беше завел националите по футбол на театър?
– Той неведнъж ги е водил, доколкото знам. – Като му излезе тази слава на Пламен Марков, бяха му се обади-ли от Операта, за да води футболистите и на опера. – Аз пък съм била на кино с националния отбор. – Когато ги поканили на опера, футболистите казали на Марков: „Тренер, отиваме на кино.“ Може да сте се засекли при този случай.

– Теди Москов почнал отнякъде пиесата на Ше-кспир, не я довършил... Бях завела Васко (сина на една от редакторките на списание Бела – бел. ред.), как да му обясня какво е гледал?– Ха-ха-ха! Ти методиката на Пламен Марков ли използваш? След училище и тренировка да го водиш на театър?
– Сутринта Люба Кулезич точно за тази по-становка говори. Според нея режисьорът Теди Москов със своята интерпретация прави про-верка на класическите образци, чрез която пък ние можем да проверим доколко можем да вярва-ме на класическите произведения. Но аз мисля, че в този случай не бива да вярваме нито на Люба, нито на Теди. 

– Васко как се почувства след представление-то?

– Ти пък, как се е почувствал?! Все едно кой знае какво! Да беше ходил на мач на „Уембли“, разбирам да питаш как се е почувствал.– Ами, как! Заведох го на пицария след предста-влението, половината актьори дойдоха после там. За „Буря“ нищо не спомена. 

– Бягството от класически сюжет не е лошо, стига да не 

граничи с безотговорност и простотия. Познавам една ре-

жисьорка, която такава сценография беше избрала за ди-

пломния си спектакъл по Достоевски, че просто бях сигурна, 

че не е чела Достоевски. Имам чувството, че театралното 

образование е много откъснато от литературата, а това 

е грешка. Според мен това момиче, за което ви говоря, беше 

застанало пред томовете на Достоевски, беше дръпнало 

едно от произведенията му, прочело го беше и беше решило, 

че може да си позволи да постави Достоевски на сцена. 

– Да. Работата на театралите с текстовете е много 

фрагментарна. Те не познават автора в дълбочина, не по-

знават епохата. 

– Новите режисьори така интерпретират текста, с кой-

то работят, че карат всеки филолог да се съмнява дали са 

го чели. Изключвам Теди Москов, разбира се, въобще не ис-

кам да кажа, че той не познава Шекспир. 

– И над всичко това стои едно смешно и високопарно „Ние 

сме театрали“. Тези хора се държат, сякаш всичко им е поз-

волено и който не ги разбира, е глупак, лишен от въображе-

ние. 

– Това, че ти не разбираш, си е твой проблем. 

– Ами, аз трябва да съм луда, за да ги разбирам. Те са луди. 

– Винаги съм си мислела, че театърът е 

трудно изкуство, както впрочем и операта. 

Театърът в неговия истински вид почива вър-

ху класически сюжети, които трябва да по-

знаваш, за да можеш да разбереш как ги е ин-

терпретирал съвременният автор. 

– В момента обаче тенденцията е да не се 

придържаш към класическия текст, а да пра-

виш нещо по-нестандартно, както е направил 

Теди Москов с Шекспировата „Буря“.

– Тази „Буря“ много я харесват. И Алексан-

дър Морфов я беше правил. 

– „Хубавото лошо време“ се казва на Москов 

постановката.

– „Буря на улицата“ е трябвало да го кръсти.

– Има много такива нестандартни интерпретации на класи-чески произведения.
– Извинявай, театърът трябва да ме кара да разбирам нещо, да почувствам нещо. Това, което ти ми възхваляваш, а аз не понасям, са някакви неща, които провокират, пардон, плашат здравия разум. Скоро гледах репортаж за представление, в ко-ето се прожектираха видеокадри. Толкова смотано, толкова смотано. До този момент мислех, че като пуснеш два телевизо-ра в една зала – това е инсталация, сега разбрах, че това може да бъде и театър. И цялото това недоразумение било „селекти-рано“, цитирам режисьорката, на международни фестивали. – Нищо не разбираш от модерен театър. 

– И слава богу! Имам добро доказателство, че съм нормална. Защо Азарян не правеше такива глупости?! Да ходи, да снима нескопосано и да си пуска любителските видеокадри пред хора-та и да вика, че това е театър...

За театъра
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– Аз заставам например зад един Явор 

Гърдев, който пълни салоните, предлага 

нестандартни неща, които са на високо 

ниво обаче. В „Крал Лир“ имаше много хрум-

ки, които хем препращаха към действител-

ността, хем бяха в хармония с класиката. 

Бяха вплетени и в диалога, и в костюмите. 

– Нека не заклеймяваме модерния театър. 

– Аз харесвам Теди Москов. Другият та-

къв като Теди Москов е Мариус. 

– Моля те, Мариус въобще не е такъв 

уличник и подигравчия като Теди. 

– Съвременните Ромео и Жулиета са обути в дънки. 

– ОК! От интерпретация до интерпретация има 

разлика обаче. Колкото и да е крайно, аз мисля, че 

класическите произведения трябва да си останат 

класика. А новите драматурзи да си пишат нови пие-

си, в които актьорите ще бъдат... два телевизора.

– Аз все си мисля, че трябваше да заведа Ва-
сил на постановка на провинциален театър. 
– Те и провинциалните театри вече се „мо-

дернизираха“ в тази посока, за която говорим. 
– Само че в провинцията се правят на мо-

дерни не защото искат да те дразнят и да те 
провокират, а защото глупостите са по-ев-
тини, а те нямат пари.

– Вие не играете ли театър в живота?
– Не. За мен театърът в живота е губене на време. Аз съм много открита и директна. 
– Да. Ние го знаем това. Не е като да не сме били по-търпевши... 
– Това да правиш смешки също е театър.
– Да, но то е театър не в живота, амиии... На масата. – По-добре участник в театър на маса, отколкото в цирк.
– А и когато масата ти е сцена, само няколко глътки те делят от цирка.

– Един от моите преподаватели в универси-

тета твърдеше, че актьорите са едни от най-

тъпите хора в обществото. Възможността 

да влизаш в толкова превъплъщения означава, 

че ти нямаш... себе си. Ти си никакъв като лич-

ност. 

– Това е професия. Те в живота не са такива.

– Професията говори много за човека, който 

я е избрал. 

– Идеята е, че на тях им харесва да прием-

ат различни самоличности и някой би казал, че 

това, напротив, обогатява актьорите.

– Те не могат да говорят със свои думи. Не-

прекъснато говорят с цели абзаци от различни 

пиеси. И не се сещам за актьор, с когото искам 

да направя интервю, освен с Джоко Росич, но 

Теди вече направи интервю с Джоко. 

– Да, можете да го прочетете на www.bela.bg.

– Защо се увеличи броят на хората, които хо-

дят на театър, при положение че преди имаше 

по-добри постановки?

– Защото се увеличиха простаците, които хо-

дят на театър. Чалгата и сериалите създадоха 

едни простаци, които се шматкат из театрите. 

– Много си крайна.

– Като студентка много обичах да ходя на театър, защото приятелят ми беше сценичен работник в Младежкия театър. – И аз като студентка ходех много на театър. Това ми да-ваше възможност да се почувствам официално. Имаше осо-бена тържественост в ходенето на театър. Сега не е така. – Ами, тогава защо ми викате, че не било така, като ви казвам, че сега маса хора просто се шматкат раздърпани из театрите?! 

– А какво беше това, което гледахме заедно в 

„Армията“? 

– „Да отвориш рана“. Тогава се развълнувах, но 

защото докосваше въпроси на българската исто-

рия. Дори не бях изненадана приятно от Васил Ми-

хайлов, който излезе, изпя една песен и се прибра. 

– Е, ти какво искаш? Да дойде, да седне до теб, 

да пийнете по ракия и да се зарадвате, че сте се 

събрали...

– Ама, дали пък не са наистина глупави актьорите?

– Глупави са. Дори тези от по-старата генерация 

също са глупави. Но ние сега им се възхищаваме и ги 

приемаме за много умни, защото са носители на по-

висок морал. И това някак ги извисява. Но и те са си 

глупави. 

– Превърнахме този разговор в разговор за глу-

постта. 
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р е ж и с ь о р ъ т

– ЗА ТЕЗИ 20 ГОДИНИ МЕЖДУ 

„РОМЕО И ЖУЛИЕТА“ И „ХУ-

БАВОТО ЛОШО ВРЕМЕ“ КАК-

ВО СЕ ПРОМЕНИ В ТЕБ И ОКО-

ЛО ТЕБ?

– Ами, това, че работя по света 
и там по друг начин нещата са съз-
дадени. Другото е, че се разби една 
група, която можеше да има голямо 
бъдеще – и като част от театъ-
ра, и като уникални актьорски дан-
ни на някои от артистите. Може-
хме още да обикаляме света, ако не 
беше това елементаризиране на ка-
чествата им.

– КАК СЕ ОТНАСЯШ КЪМ ЗА-

НИМАНИЯТА НА НЯКОИ ОТ 

ТЯХ, КОИТО ТРЪГНАХА ОТ 

„ЛА СТРАДА“ И СТИГНАХА ДО 

„КОМИЦИТЕ“? ЛАФАЗАНОВ 

НАПРИМЕР...

– Не го гледам. Той играе там с 
една стотна от таланта си. Не му 
позволяват да играе с повече. Той пък 
се примирява.

– МНОГО ПЪТИ СА ТИ ЗАДА-

ВАЛИ ТОЗИ ВЪПРОС – РЕВНУ-

ВАШ ЛИ ГИ?

– От какво да ги ревнувам – че иг-
раят лошо при другия? Това е глупа-
во! Този е глупав въпрос. Кой може 
да го задава? Всички ме спират и ви-

кат: „Надяваме се, че нямате нищо 
общо с „Комиците“. Всякакви хора 
има. Някои ме обвиняват – виж ги 
твоите артисти на какво заприлича-
ха. А когато бяха толкова добри, що 
не ми казаха „Браво!“, че имам таки-
ва артисти? 

– СЕГА ПЪК ТЪРСИШ ЛОШО-

ТО... 

– Те не са мои тези артисти, те 
се занимават с други неща от дъл-
го време. И понеже има видео, някои 
неща ще останат и ще се види кой 
какъв е бил.

– КАТО КАЗА ВИДЕО, КАК 

ТEДИ МОСКОВ –
ДА СЕ ТЪРСИШ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

Снимка Марияна ПЕТРОВА
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СТОИ БОЛНИЯТ ВЪПРОС С 

„УЛИЦАТА“?

– Ще я правим наново.

– ТОВА ОТ ГОДИНИ ГО ТВЪР-

ДИШ.

– Не, сега вече твърдо! Мирослав 
Боршош застава зад идеята като 
продуцент. Но без Лафазанов и Гър-
бов. Мая (Новоселска – бел. ред) ще 
остане, Камен Донев и някои други 
млади артисти ще се вземат. Пред-
стои разговор с Невена Андонова. 
Боршош преговаря с няколко телеви-
зии и ще я правим там, където да-
дат най-добри условия. Но в „Нова“ 
не желая, защото там е падението 
на света.

– ПРИ ПРЕЛИВАНЕТО, КОЕ-

ТО СЕ ОСЪЩЕСТВИ МЕЖДУ 

НОВА ТВ И БИ ТИ ВИ, НЕ МИ-

СЛИШ ЛИ, ЧЕ БОКЛУКЪТ ОТ 

ЕДНАТА ОТИДЕ В ДРУГАТА, И 

ОБРАТНО?

– Ами, не могат да намерят на сме-
тището място, та се чудят къде да 
се нагласят. Това са едни момченца, 
които мислят само за пари. Поеха 
нещата в свои ръце и се стигна до-
тук. Има, разбира се, и милиционер-
ско напътствие да деградира нация-
та. Това им трябва. 

– ВИЖДАМ, ЧЕ ПОЛИТИЧЕ-

СКИТЕ ТИ ВЪЗГЛЕДИ НЕ СА СЕ 

ПРОМЕНИЛИ…

– Е, за какво да се променят? Имам 
доста хора в семейството, убити от 
Народния съд. Не мога да се проме-
ня.

– А СПРЯМО ХОРАТА, КОИТО 

В МОМЕНТА ПРАВЯТ БЪЛГАР-

СКАТА ПОЛИТИКА?

– Те пък са деца на тези, които 
избиха кадърните и свестни хора на 
България.

– ИВАН КОСТОВ СЪЩО ЛИ?

– Не говоря поименно. Не искам ня-
кой да ме съди.

– ЗАЩО НЕ РАБОТИШ НЕ-

ПРЕКЪСНАТО В ГЕРМАНИЯ, 

ЗАЩО СЕ ВРЪЩАШ?

– Защото, първо, там ми е трудно, 
второ, през няколко години се сме-
нят директорите, те са с различни 
възгледи за театър. Някои ме канят, 

други – не, и става въртележка.

– НАИСТИНА ЛИ РАБОТИШ С 

ТРИ ДУМИ В ГЕРМАНИЯ?

– Left, Right, Faster (Ляво! Дясно! По-
бързо! – бел. ред.). Не, с тия три 
думи работя само когато ми върви 
добре. Тогава наистина са достатъч-
ни. Но когато не върви, трябва да се 
употребяват и повече думи.

– В „КРАСОТАТА СПИ“ ИМА 

ЕДИН СЕГМЕНТ ЗА РОДИТЕ-

ЛИТЕ УБИЙЦИ. ЗА ТОВА, ЧЕ 

НАЙ-ЩАСТЛИВИ СА НЕРОДЕ-

НИТЕ. И ЧЕ ОЩЕ С РАЖДАНЕ-

ТО НАШИТЕ НИ ОСЪЖДАТ НА 

СМЪРТ – ТОВА НЯКАКЪВ ЕК-

ЗИСТЕНЦИАЛЕН ВИК ЗА ПО-

МОЩ ЛИ Е?

– Не – просто една възможност да 
си помислиш за това. Че наистина 
ние, родителите, освен че сме гри-
жовно обичащи, по някакъв начин съз-
даваме възможност за умиране на де-
цата си. 

– ТИ ИСКАЛ ЛИ СИ ДА УБИЕШ 

НЯКОГА НЯКОГО?

– Не. Като побеснея, искам да убия 
всички. И по време на репетиции, и 
по всякакви други поводи. Причернява 
ми пред очите, но после ми минава. 
Господ ще наказва. Не аз.

– А ИМА ЛИ ЗА КАКВО ДА БЪ-

ДЕШ НАКАЗАН?

– Аз изживях една част от наказа-
нието, ама, май имам да лежа още. 

– ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ЧАСТ ОТ 

ПРЕДСТОЯЩОТО НАКАЗАНИЕ 

ДА Е ЗАРАДИ МАЯ?

– Няма да разкривам семейни тай-
ни.

– ГРЕХОВЕ ИМАШ ЛИ СПРЯ-

МО НЕЯ?

– Това си е наш личен проблем, пи-
тай нея.

– ПИТАЛ СЪМ Я. ТЯ НИКОГА 

НИЩО ЛОШО НЕ КАЗВА ЗА 

ТЕБ.

– Какво лошо да каже?

– ПРИМЕРНО ЗА ТЕЗИ МО-

МЕНТИ, В КОИТО ТИ ПРИЧЕР-

НЯВА И СЕ НАХВЪРЛЯШ ВЪР-

ХУ НЕЯ НА РЕПЕТИЦИИ И 

ДОРИ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.

– Аз се нахвърлям на всички, веднъж 
дори на Лафазанов. А той ми каза: 
„Внимавай, че съм тренирал бокс!“

– САМО НА ЮЛИЯ ОГНЯНОВА 

ЛИ БИ ПРЕОТСТЪПИЛ МАЯ ЗА 

РОЛЯ?

– Аз я преотстъпвам винаги, имам 
интерес Мая да работи, за да има-
ме повече пари в семейството. Текат 
някакви слухове, че не я пускам – не 
е вярно. Тя не иска. 

– КАЖИ НЕЩО ХУБАВО ЗА 

МАЯ!

– Ми… Мая си е уникален артист 
и човек и дано успея да направя всич-
ко за това да излязат качествата є 
на сцената пълноценно. Не да се виж-
да само комедийното, някаква иронич-
на миризма да се носи. Просто да из-
лезе цялата.

– КЪДЕ БИ ЖИВЯЛ, АКО НЕ В 

СОФИЯ?

– Нашата професия по принцип е 
скитническа. Бих сменял местата – 
Хамбург, Рим.

– В ГЕРМАНИЯ НЕ ТИ ЛИ Е 

СТУДЕНО? 

– Студено е понякога във взаимо-
отношенията между хората. Но ко-
гато артистите 3 месеца преди да 
почнат да репетират, те питат по 
кой превод на „Сирано“ да учат те-
кста, това те стопля малко. Пробле-
мът в Германия е, че много ги дви-
жи интересът. Примерно в Щутгарт 
сме, разполагаме с 3 свободни дни и 
имам кола. Казвам: „Айде да отидем 
до Милано.“ Немецът пита: „С каква 
цел?“ Но не мога да кажа къде ми е 
по-добре, защото, като съм тук, ми 
е мъчно за там, а като съм там – 
страдам за тук. Моят бивш спонсор 
Пламен Тимев–Ганди ми каза, че съм 
заприличал на един индиански вожд, 

ИСКАМ ДА СНИМАМ, ЗАЩОТО ТЕАТЪРЪТ СТАНА 
МНОГО УНИЗИТЕЛНО ЗАНИМАНИЕ. НИЕ РАБОТИМ ЗА ПАРИ, 

КОЛКОТО НА ПОРТИЕРКА НА ФИРМА.
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който отишъл да живее във Вашинг-
тон, но не издържал и се върнал при 
племето си. Там също не издържал, 
защото си спомнял за Вашингтон, и 
така останал без дом до края на жи-
вота си.

– ЗА СТУДА ГОВОРЕХМЕ… 

СНЕГЪТ КАКВО ПОКРИВА?

– При мене някои хора се мъчат със 
снегорини да покрият стъпките ми в 
снега, а те са по трудни места. Не 
са по равното, а по лавини...

– ТРЯБВА ИМ СПЕЦИАЛНА 

ТЕХНИКА?

– Да! Иначе ако снегът закрие сле-
дите там, откъдето съм тръгнал в 
мъглата, няма да мога да се вър-
на обратно. А човек трябва да се 
връща към детство, към корените, 
към спонтанните си възприятия. Към 
първите неща.

– ТИ НЕПРЕКЪСНАТО СЕ ВРЪ-

ЩАШ КЪМ ПРОИЗХОДА. КАК-

ВО СПЕЧЕЛИ ОТ ТОВА, ЧЕ 

ИМАШЕ РОДНИНА, МИНИС-

ТЪР НА КУЛТУРАТА?

– Нищо не спечелих. Аз печеля от 
това, че имам дядо, лежал в „Беле-
не“, вуйчо, убит от Народния съд – 
от някаква семейна жилка, предавала 
се от човек на човек.

– КОЯ Е РОДНАТА НИ ТРАГЕ-

ДИЯ?

– Ами, като на евреите, когато 
Мойсей ги повел през пустинята. 
Трябва да се изчистим от робство-
то и да тръгнем напред. Живеем в 
уродлива демокрация, дете на един 
45-годишен родител – още по-урод-
лив. Уродът ражда урод.

– ТИ КАК СЕ СПАСЯВАШ?

– Аз се спасявам, пътувайки или из-
мисляйки някакви неща, не понасяйки 
простотията и агресията около нас. 
Гледам да се изплъзна от нея.

– КОЕ В РАБОТНИЯ ПРОЦЕС 

НАДДЕЛЯВА В КРАЙНА СМЕТ-

КА – „ЕБИЧАНЕТО“ ИЛИ „ОБА-

НЕТО“?

– Не знам. При мен надделява же-
ланието за работа, за измисляне на 
нови неща. Правя го в движение. 
Като пътувам, ми хрумват някакви 
налудничави идеи, нося си едно нещо 
за записване.

– ДИКТОФОН?

– Да, ама то пък ме притеснява – 
все едно съм журналист и се схва-
щам, че след като съм го включил, 
трябва да измисля нещо оригинално и 
то не идва. Предпочитам на листче 
да си го запиша.

– МОЖЕШ ЛИ В СТИЛ „МОН-

ТИ ПАЙТЪН“ ДА ИЗМИСЛИШ 

ВИЦ, КОЙТО УБИВА ХОРА ОТ 

СМЯХ?

– „Монти Пайтън“ са плод на една 
култура, съвсем различна от българ-
ската, невероятно съчетание на блес-
тящи мозъци. Нито един от тях не 
е учил за артист или за режисьор. 
Джон Клийз е адвокат, един е астро-
ном, друг – философ. Аз имам чест-
та да познавам добре Тери Джоунс, 
който е режисьор на „Смисълът на 
живота“. 

– ТЕРИ ГИЛИАМ СЪЩО Е ИД-

ВАЛ В БЪЛГАРИЯ. МАЙКЪЛ 

ПАЛИН ПЪК ПОСЕТИ СТОЛИ-

ПИНОВО.

– Тери Гилиам е идвал, но него не 
можах да го гепя. Тери Джоунс е чо-
век много земен, нормален, обича да 
си пийва, благоговее пред шопската 
салата. Двамата дори импровизирахме 
и обявихме на пресата, че ще правим 
проект „Мистерията на българската 
салата“. Той гледа „Улицата“ на една 

прожекция и каза, че не е виждал та-
кова предаване, съвсем оригинално и 
без аналог. Но каза също, че моят 
начин на работа го ужасява, защото 
отивам неподготвен и ползвам арти-
сти импровизатори. Давам им тема 
и пред камерата сглобяваме. Каза, че 
„Монти Пайтън“ са плод на блестя-
що написани сценарии и още по-блес-
тящо изиграни.

– В КОГО ВЯРВАШ – В ХРИС-

ТОС ИЛИ В БРАЯН (ОТ „ЖИВО-

ТЪТ НА БРАЯН“ – бел. ред.)?
– Аз вярвам в господ, който не 

може да се изрече, защото първо на 
всеки език се казва по различен начин. 
Не знаеш „дио“ ли е, „год“ ли е.

– ЯХВЕ?

– Яхве ли е, или Йехова? Ние не зна-
ем, те го изписват само със съгласни-
те. Питах един евреин, мой приятел, 
но той каза, че има право да произ-
нася името му само в молитва. Ос-
вен това има „мон дьо“ на френски, 
„бог“ на руски, „господ“ на български. 
Така че просто вярвам в доброто, ко-
ето е над нас, а не в злото.

– БОГ Е ЛЮБОВ?

– Така пише в евангелията, но те 
са написани 400 години след разпятие-
то на Христос, ние не знаем кой как-
во е добавял. Ако ти загубиш този 
запис и трябва да предадеш нашето 
интервю...

– ЩЕ ГО РАЗКАЖА ПО СОБСТ-

ВЕН НАЧИН...

– И ако тоя, на когото разказваш, 
също трябва да го преразкаже, то ще 
добие кой знае какви изменения.

– Е, НО ТОЧНО ПО ТОЗИ НА-

ЧИН ОТ АНТИЧНОСТТА ДО 

НАС СА СТИГНАЛИ МНОГО 

ВАЖНИ НЕЩА.

– Не са достигнали, защото Цезар 
ги е изгорил в Александрийската биб-
лиотека и каквото е останало, ара-
бите са го довършили. 

– АМА, ИМАМЕ „ИЛИАДА“ И 

НАШАТА ПРОФЕСИЯ ПО ПРИНЦИП Е СКИТНИЧЕСКА. БИХ СМЕНЯЛ 
МЕСТАТА – ХАМБУРГ, РИМ.

...АКО ИМА НЕИЗВЕСТНО, ИМА И ИЗКУСТВО. ИНТЕРЕСНО Е САМО 
АКО НЕ ЗНАЕШ СЪВСЕМ ТОЧНО КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ – БЕЗ 

ПРЕДВАРИТЕЛНО НАМИСЛЕНИ НЕЩА. СЪЩАТА РАБОТА Е И АКО НЕ 
ЗНАЕШ КЪДЕ СИ И КОЙ СИ В МОМЕНТА. НАЙ-ДОБРЕ Е ДА СЕ 

ТЪРСИШ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА.
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„ОДИСЕЯ“.

– Да, но може би имаме копието, 
което Омир не е харесвал. Ние не 
знаем какво точно имаме. Та за гос-
под като говорихме, твърди се, че 
има други евангелия, че Ватиканът 
държи нещата затворени, в конспира-
ция. Има Кумрански ръкописи, не знам 
си кво-що.

– КАЗВАШ, ЧЕ НЕ СИ СЕ ПРО-

МЕНИЛ. КАКВО ИМАШЕ 

ПРЕДВИД?

– Ами, не съм се променил – слушам 
музиката между 1970 и 1974 г.

– „ЦЕПЕЛИН“ И „ПЪРПЪЛ“? 

– Не, повече джаз и джаз-рок. На 
„Цепелин“ и „Пърпъл“ някои парчета. 
Слушам „Блъд, суит енд тиърс“, Сер-
жио Мендеш, „Уедър репорт“.

– В МОМЕНТА ГОРЕ ЛИ СИ, 

ИЛИ ДОЛУ, АКО ПОЛЗВАМЕ 

ЗА ОРИЕНТИР КОЛЕЛОТО НА 

„БЛЪД, СУИТ ЕНД ТИЪРС“?

– В момента съм някъде, но и аз 
не знам къде. Щото, ако знам къде 

съм, ще ми стане скучно. Говорихме 
си наскоро с Юлия Огнянова за изку-
ството. Тя на това ни е учила: че 
ако има неизвестно, има и изкуство. 
Интересно е само ако не знаеш съв-
сем точно какво ще се случи – без 
предварително намислени неща. Съща-
та работа е и ако не знаеш къде си 
и кой си в момента. Най-добре е да 
се търсиш по време на работа. 

– ТИ НАПРАВИ „РАПСОДИЯ 

В БЯЛО“ ПРЕДИ 8 ГОДИНИ, 

„ПРЕВОДАЧКАТА НА ЧЕРНО-

БЕЛИТЕ ФИЛМИ“ – ПРЕДИ 4. 

СНИМА ЛИ ТИ СЕ?

– Искам да снимам, защото театъ-
рът стана много унизително зани-
мание. Ние работим за пари, колко-
то на портиерка на фирма. Тя дори 
взима повече от нас, а това е дено-
нощна работа, уморителна. Хората 
ти са заети на други места, където 
трябва да има пари, и въобще е мно-
го трудно всеки път да ги караш да 
бъдат отдадени и да дават всичко 
от себе си, за да се получи предста-
влението. Акълът им е другаде, те 

по една случайност са още в театъ-
ра, мислят за онези места, откъдето 
взимат пари – телевизия, озвучаване, 
фирми някакви.

– В БЪЛГАРИЯ И КИНОТО СЕ 

ПРАВИ БЕЗ ПАРИ?!

– Да. Само телевизията се прави с 
пари. Когато е гнусна – с публика и 
с реалити.

– ТАКОВА ШОУ БИ ЛИ РЕЖИ-

СИРАЛ НЯКОГА?

– Слави Трифонов ме кара да правя 
шоу с публика, той щял да ме про-
дуцира, ама, аз не съм за тая рабо-
та. „Улицата“ беше добра, защото 
беше рядко. Не мога да плюя на себе 
си и да почна всяка седмица да рабо-
тя, защото знам, че ще свърша мно-
го бързо. 

– ДА ЗАВЪРШИМ ТОВА ИНТЕР-

ВЮ С „МОЯТ ЖИВОТ Е...“.

– ...Нещо, което ми предстои. А 
не нещо, което е минало. Живот и 
здраве! 

Интeрвю на Иво ДИОНИСИЕВ

ЕСПРЕСО ФОРТЕ РИСТРЕТО КАФЕ ФОРТЕ КАФЕ ЛЕДЖЕРО ДЕКАФЕНАТО

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

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

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

ВЪЗМОЖНО ЕВЪЗМОЖНО Е
ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ
ДА СТАНЕ РЕАЛНОСТ!ДА СТАНЕ РЕАЛНОСТ!
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ак т ь о р ъ т

Г
олям късмет е нужен, за да се 
изявиш още като студент в пър-
ви курс в постановка на Алексан-
дър Морфов, и то на сцената на 

Народния театър в обкръжението на 
„тежката му артилерия“ – Наум Шо-
пов, Мария Каварджикова, Руси Ча-
нев, Валентин Ганев... Ана Пападопу-
лу наистина е галеница на съдбата. 
Дори във времена, когато български-
те актьори рядко се изявяваха в род-
ни продукции, младата актриса успя 
да се снима в някои от най-успешни-
те ни филми. Освен това в театъра 
направи поредица запомнящи се роли 
при едни от най-добрите ни режисьо-
ри. „Много се радвам, че имам въз-
можност да играя в театъра и да се 
снимам в киното. Разбира се, опитът 
ми пред камера е малък, но благодаря 
на късмета си досега и се надявам да 
снимам още. Надявам се също българ-
ското кино да намери своя път и да 
бъде подкрепяно от държавата.“ 
След ролите є в „Писмо до Аме-

рика“ и „Светът е голям и спасение 
дебне отвсякъде“ ще видим актриса-
та в коренно различно амплоа в „Ми-
сия Лондон“ – един от най-коменти-
раните български филми за последни-

те години.
Всъщност Ана никога 

НЕ СИ Е МЕЧТАЛА 
ДА СТАНЕ АКТРИСА 

Като ученичка в гимназията тя се 
запознава с Ани Петрова, за която 
си спомня с приятни чувства: „Ани 
е изключителен педагог и прекрас-
на актриса. Когато завършвах, съв-
сем случайно се видяхме на улицата 
и тя ме попита какво искам да пра-
вя. Бях се насочила към ветеринарна-
та медицина, понеже в целия ми род 
са все доктори и стоматолози. Ани 
ми каза, че няма да ми го позволи и 
лично тя щяла да ме подготви за из-
пита в НАТФИЗ.“ Петрова знае, че 
Стефан Данаилов се кани да взима 
свой клас в академията, и е убедена, 
че мястото на Пападопулу е имен-
но там. Така и става. Ана е много 
щастлива, че става ученичка на Да-
наилов, и му е много благодарна, че 
не е спестявал нищо на своите въз-
питаници за това, което ги чака в 
бъдеще. „Много студенти за съжале-
ние не си дават сметка какво ги оч-
аква в истинския театрален живот. 
Пазарът е много стеснен и на година 

излиза безобразно количество актьо-
ри, които няма къде да изразят себе 
си. Аз имах късмет, че работих с 
Александър Морфов още в първи курс 
по „На дъното“, а после в четвърти 
курс направихме „Декамерон“. Когато 
завършвах, той вече беше директор 
на Народния театър и ми предложи 
да стана част от тази изключителна 
трупа“ – сподели Пападопулу. 
Ана признава, че да се изявяваш на 

сцената на Народния театър, е голя-
ма отговорност. Но винаги получава 

ПОДКРЕПА ОТ ВСЕКИГО 
„Всички колеги от всяко поколение 

се стараят всячески да интегрират 
другите. Народният театър е едно 
от най-хубавите места, в които един 
млад актьор може да попадне и да се 
развива.“ Единственият є проблем е 
сценичната треска. От нея страдат 
всички и треперенето преди спекта-
къл е неописуемо. 
Освен в спектаклите на Морфов 

в Народния театър Ана участва и 
в тези на Мариус Куркински, Явор 
Гърдев и на Стоян Радев, за когото 
впрочем е омъжена за кратко. Каз-
ва, че с всички режисьори е работи-

 ВЯРВА В КЪСМЕТА СИ

АНА ПАПАДОПУЛУАНА ПАПАДОПУЛУ
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ла с голямо удоволствие, всички те 
знаят как да подходят към всеки ак-
тьор и той бързо разбира какво ис-
кат от него. „По време на двата ме-
сеца, през които репетираме даден 
спектакъл, ние се превръщаме в едно 
семейство.

ОБИКВАМЕ СЕ, ПОСЛЕ СТРАДАМЕ 
– липсват ни целодневните срещи по-
между ни. Ние сме много малко и се 
познаваме. Няма никаква дистанция 
между нас.“ 
Като повечето си колеги, и Папа-

допулу се изявява в няколко предста-
вления. Успява обаче винаги да запа-
зи концентрация и да не обърква те-
кста. „Спомням си как Мариус идва 
преди представление и казва: „Моля 
ви, знам, че играете в 10 други пред-
ставления, но тази вечер играем „С 
любовта шега не бива“, мислете за 
този спектакъл!“ Въпрос на лична хи-
гиена е човек да успява да ги разгра-
ничи нещата“ – споделя тя. 
Много е неприятно, когато по вре-

ме на спектакъл в сублимен момент 
зазвънят мобилни телефони в залата, 
но Ани казва, че вече това се случва 
рядко в Народния театър. Тя твърди, 
че в театъра се създава магическа 

реалност, а тя има нужда от едно 
много интимно пространство. 
В днешните кризисни времена се 

случва рядък парадокс – за много 
представления в Народния театър 

БИЛЕТИТЕ СА ПРОДАДЕНИ 
ЗА МЕСЕЦИ НАПРЕД 

Според Ана това показва, че точно 
в такива времена хората имат нуж-
да от нещо, което да ги откъсва 
от реалността. „Театърът е едно от 
малките места, където човек може 
да забрави проблемите си за два или 
три часа. Смятам, че затова идват 
толкова хора на тези представления. 
Публиката вече е възпитана и сама 
открива това, което є е необходи-
мо, ориентирала се е в театралното 
пространство.“ 
Още докато следва в НАТФИЗ, къс-

метът на Ани отново проработва. 
Тя е избрана от Иглика Трифонова 
за главната женска роля в дебютния 
є филм „Писмо до Америка“. За мла-
дата актриса стресът е голям, още 
повече че никой в академията не я е 
учил как трябва да се снима в кино-
то. „До днес не мога да разбера 

ЗАЩО НЕ ВИЖДАМЕ КАМЕРА, 
ДОКАТО СЛЕДВАМЕ 

Преди години снимахме с колега, 
много по-голям от мен и с много по-
вече опит. Той ми каза: „Аз за пър-
ви път заставам пред камера, дори 
не знам кога тя работи.“ Трябва сту-
дентите, които учат в НАТФИЗ, да 
работят и пред кинокамера.“ Кога-

то режисьорът Димитър Митов-
ски започва работа по своя дебютен 
филм „Мисия Лондон“, той отново 
се сеща за Ани. Само че предложе-
нието му я шокира – тя трябва да 
играе стриптийзьорка, която се под-
визава и като двойничка на принце-
са Даяна. „Аз твърдях, че въобще не 
приличам на Даяна, но режисьорът ме 
убеди, че не е така. Работата с гри-
мьорите беше много важна. Сменях-
ме различни перуки, изгледахме много 
снимки, филми, клипове с Даяна. Беше 
ми доста притеснено, но аз все пак 
играя двойничка, а не самата Даяна.“ 
Другото предизвикателство, с което 
Пападопулу се сблъсква по време на 
снимките, е... 

ДА ТАНЦУВА НА ПИЛОН 
като една истинска стриптийзьорка. 
За хореографията на танца є помага 
Сашка Димитрова, а истински стрип-
тийзьорки, които се появяват и във 
филма, я открехват на някои номера. 
„Много е трудно да се въртиш около 
един пилон. Около месец след снимки-
те се възстановявах от ожулванията 
по ръцете ми. Беше много трудно, 
но и много забавно и приятно. Сега 
вече мога да се въртя. Така научих 
нещо ново и интересно.“ Ана е убеде-
на в успеха на новия си филм. „Мисия 
Лондон“ показва абсурда на времето, 
в което живеем. Филмът подчертава 
някои наши черти с много чувство за 
хумор и ирония и има за цел да заба-
влява зрителите.“

Текст Ивайло ТОДОРОВ

Снимки Яна БЛАЖЕВА/СИА

Екранизацията по романа на Алек По-

пов изобилства от комични и абсурд-

ни образи, като че излезли от филм 

на Гай Ричи. Сред тях са властната 

съпруга на българския президент Де-

ворина Селянска (Ернестина Шино-

ва), посланикът ни в Лондон и нейно 

протеже Варадин Димитров (Юлиан 

Вергов), готвачът на посолството 

Коста Баничаров (Любомир Нейков), 

актьор далавераджия (Георги Стай-

ков), прекаляващ с пиротехниката 

дизайнер (Коцето Калки), руски ма-

фиоти, красиви жени, наемни убийци, 

детективи от Скотланд Ярд и кра-

сивата студентка стриптийзьорка 

Катя (героинята на Пападопулу), ко-

ято чисти кабинета на посланика, 

но всъщност работи като принцеса. 

Димитров е назначен с важната ми-

сия да уреди присъствието на нейно 

величество Елизабет II на прием на 

първата ни дама. Но тази мисия из-

глежда невъзможна, когато си заоби-

колен от корумпирани и нескопосани 

служители, криминална банда, наста-

нила се в кухнята на посолството, и 

пиар агенция, предлагаща двойници 

на известни личности.

„Мисия Лондон“
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ГОВОРИ С БЕЛАГОВОРИ С БЕЛАГОВОРИ С БЕЛА

Т
о е неизменна част от наши-
те взаимоотношения. И ма-
кар че го познаваме от древ-
ността, то продължава изне-

надващо да взривява живота ни и да 
нанася сериозни поражения на души-
те ни. Предателството е нож в гър-
ба, забит от близък човек, на кого-
то държим. Острието му не проби-
ва обаче нашата плът (материя), а 
духовното ни „аз“ (духа) и от душа-
та ни бликва кръв, само че не види-
ма. Другите не могат да я видят, но, 
честно казано, едва ли околните са в 
състояние да разберат как точно се 
чувства предаденият човек. Обиден 
ли е, тъжно ли му е… И той самият 

не може да разбере, защото в него се 
смесват различни чувства. Самовну-
шението, самонавиването и фиксира-
нето върху проблема подклаждат до-
пълнителни емоции. Колко по-прости 
могат да бъдат отношенията между 
хората, ако самите хора не ги утеж-
няват с желанието си за отмъщение, 
с лошотията си, с ревността си... 

ПОВЕЧЕТО ХОРА 
ПРЕДАВАТ ОТ СТРАХ 

Просто защото нямат смелост и 
доблест да застанат срещу другия и 
да изразят на глас болката си. Пред-
почитат да действат по най-долния, 
подмолен и, естествено, най-лесен на-

чин. Например просто спират да ти 
вдигат телефона. Или пък го вдигат 
с намерението да е за последно и те 
наругават едно хубавичко, без да ти 
дадат възможност да се защитиш. 
Трясват слушалката, и край на отно-
шенията ви. Ей така, без нищо. Но 
не може да е без нищо...
А случвало ли ви се е най-добрата 

ви приятелка да преспи с гаджето 
ви за отмъщение? Ама, тя не е лош 
човек. Или поне не е била, преди да 
легне с мъжа на живота ви, нали? За 
предателите няма нищо по-приятно 
от това да чувстват чуждата болка 
и даже да се надсмиват над нея, за-
щото те не се изживяват като пре-
датели, а като носители на справед-
ливо правосъдие. Светът не се дели 
на предатели и предадени. 

ВСЕКИ МОЖЕ 
ДА СТАНЕ ПРЕДАТЕЛ

Предадените смятат, че са в пра-
вото си да страдат и да се изжи-
вяват като потърпевши, защото са 
предадени, а предателите смятат, че 
са в правото си да се държат на-
гло и егоистично, защото според тях 
са раздали справедливо отмъщение. И 
понеже можеш да се почувстваш пре-
даден само от изключително близък 
човек, питам се тогава дали отноше-
нията между предадения и предателя 
са били приятелки и доброжелателни 
преди предателството? Ако е така, 
никога не би могло да се стигне до 
предателство.
Предава слабият човек, онзи, който 

ПРЕДАТЕЛСТВОТОПРЕДАТЕЛСТВОТО
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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! 

няма воля да реши проблемите си по 
друг начин. Светът и по-скоро би-
тът е пълен с подобни 

ВИСЯЩИ, НЕРЕШЕНИ 
ПРОБЛЕМИ

които подхранват почвата, в коя-
то кълни предателството. Да не го-
ворим, че предателството е тясно 
свързано и с материални облаги, пари 
и интереси, които често го провоки-
рат. Егоизмът и боязънта да задъл-
бочиш отношенията си с някого, да 
му се отдадеш докрай също са усло-
вия за предателство. Те пък са храна 
за недоверието помежду ни и даже за 
недоверието в нас самите. След не-
доверието идва огорчението, а след 
огорчението закономерно следва пре-
дателство – на различни нива. 
Предателството съществува, от-

както го има Юда. Може да се каже, 
че това библейско предателство е 
било желано, поискано от предаде-
ния Христос. Той не би бил разпънат 
на кръста и съответно нямаше да 
възкръсне, ако не беше предаден от 
Юда. Но това е друга тема. 
Днес хората, които толерират пре-

дателството, го правят, защото го 
възприемат като идеалното оръжие 
за превземане на крепости всякакви. 
При това чрез предателството кре-
постта може да бъде превзета от-
вътре. Питам се обаче не ни ли ом-
ръзна на нас, хората, този театър, 
в който героите и сценарият са до 
болка познати, а краят – пределно 
ясен. 

СТРАДАНИЕ И ЗА ДВЕТЕ 
СТРАНИ

И кой има полза от предателство-
то тогава? Май никой. Да не спо-
менаваме за най-сериозните последици 
от този разрив между двама, а по-
някога и между повече души – някой 
може да получи инфаркт, инсулт, да 
си докара диабет или да отключи ня-
кое автоимунно заболяване, множест-
вена склероза например. Ама, да не би 

пък да си е заслужил тези божии на-
казания, бихте попитали вие. 
Дали пък предаденият не си заслужа-

ва предателството? Ако целта ви е 
да му натриете носа, като му забие-
те нож в гърба, защо тогава не из-
ползвате друг, по-малко подъл метод, 
с който да го накарате да се замисли 
над поведението и постъпките си? 

Истина е, че предателството раз-
друсва силно и предателя, и преда-
дения – 

КАРА ГИ ДА СЕ ЗАМИСЛЯТ 
ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ 

Само че след свършен факт, след 
загубата на една близост, след едно 
горчиво разочарование... По „сценарий“ 
предаденият, когото до този момент 
всеки може да сметне за жертва, 
тръгва да дири духовни водачи, бая-
чки, гледачки, с чиято помощ, забеле-
жете, иска да отмъсти на онзи, кой-
то го е предал. Тоест заявява жела-
ние да се превърне в палач, да разме-
ни мястото си с предателя. 
Предлагам да не го играем този сце-

нарий повече! Да спрем да търсим ви-
новниците за нашата лошотия извън 
нас самите. Тя си е в нас и ние не-
прекъснато се изкушаваме да я пуска-
ме на свобода, понякога с невинното 
оправдание, че го правим, защото се 
чувстваме жертви на нечия лошотия. 
Но забравяме, че 

ЛОШОТИЯТА Е 
КАТО БУМЕРАНГА

– прибира се при собственика си. И 
ако не се замислим сериозно за това, 
за наша сметка ще е. Докато точим 
острието на отмъщението и се чу-
дим в кой гръб да го забием, за наша 
сметка ще е. 
Все пак човекът е надарен със сво-

боден избор – по кой път да върви 
в този живот – и в това е негово-
то спасение.
Но предателство има от памтиве-

ка. Ние ли ще сме тези, които ще го 
изкореним от живота си?! Вярвам, че 
можем да го трансформираме в дру-
го, по-съзидателно поведение, с кое-
то да изразяваме нашите интереси. 
И сигурно ще се почувстваме по-удо-
влетворени, отколкото ако предадем 
или ако потърсим отмъщение за на-
шия предател. 

Светлана СТОИЛОВА,

контактьор

Светлана Стоилова пред-

ставя себе си като контак-

тьор, макар че може да бъде 

още куп неща. Едно е сигур-

но – тя е феномен. „Бела“ не-

еднократно є е била трибу-

на по теми, изискващи дирек-

тен контакт с йерархичните 

структури на Висшия разум. 

Но този път Светла настоя 

да говори за нещо по-човеш-

ко и екзистенциално – преда-

телството. Според нея то 

било най-болестотворната 

житейска стратегия – как-

то за жертвата, така и за 

самия предател. Ако и вие 

сте от потърпевшите, мо-

жете да потърсите уте-

ха в кабинета по холистична 

медицина на Светлана. Там 

тя помага на хората основ-

но чрез масажи, но и чрез съ-

вети, които по думите є се 

„диктуват“ свише. Ако иска-

те да попитате нещо лично 

Светлана, най-добре е да го 

сторите писмено на адрес 

stoilova2004@abv.bg. А ако 

искате да кажете нещо на 

„Бела“, пишете ни на 

bela@bela.bg.
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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“. 

© iofoto – 123rf.com

О
коло Великден ни се отварят 
няколко свободни дни, ненато-
варени с работа, служебни ан-
гажименти, училищни занимания 

и други подобни. Направило ли ви е 
впечатление, че за повечето от нас 
„свободни дни“ и  „празници“ означа-
ват едно и също нещо? Месец преди 
да настъпят големите празнични пе-
риоди през годината (като Великден 
и Коледа), туристическите фирми ни 
затрупват с атрактивни оферти за 
екскурзии и почивки от типа „резер-
вация в последната минута“. Всеки 
от вас със сигурност има свой ко-
ментар по темата, но безспорната 

истина е, че ако нямаше търсене, ня-
маше да има и такива оферти. 

КАКВО Е ПРАЗНИК

Празник е ден от годината, в кой-
то по историческа традиция е прие-
то времето да протича радостно и 
да е посветено на някакъв празничен 
повод (религиозно, светско или просто 
необикновено събитие). Всеки празник 
обикновено се празнува по специфичен 
ритуал, съпътстван е от специфична 
церемониалност – например закичване 
с мартеници на Баба Марта или при-
готвяне на рибни ястия на Никулден. 
Празници има както през почивните, 

ПРАЗНИК И/ИЛИ ПОЧИВКА ПО ВЕЛИКДЕНПРАЗНИК И/ИЛИ ПОЧИВКА ПО ВЕЛИКДЕН

КОЙ ТОЧНО ВЕЛИКДЕН 
СИ СПОМНЯТЕ?

„Един великденски празник се е запе-

чатал в главата ми – когато бях на 

7 години и баба ми тайно ме заведе 

в църква, за да запалим по една све-

щичка. И после дълго и с чувство ми 

разказваше кой е Христос и какво се 

празнува на този ден.“

Иван Тошев, научен сътрудник

„Спомням си, че прекарах един Велик-

ден в Солун, където празничната ат-

мосфера бе невероятна. Хората в 

църквите като че бяха едно голямо 

светло и добро цяло.“

Сияна Иванова, касиер

„Великденският празник,за който ви-

наги ще си спомням, е свързан с... 

раждането на сина ми.“

Радослав Симов, инженер

МИНИАНКЕТА
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така и през делничните дни. Време-
то и периодичността на различни-
те празници се определят по различ-
ни календари (Грегориански, Юлиански, 
лунен или друг).
Празниците биват религиозни, про-

фесионални, официални или неофици-
ални. Някои от тях може да са ед-
новременно от няколко типа. Напри-
мер Коледа е и религиозен, и офици-
ален празник. Официалните празници 
са специфични за всяка държава и са 
обявени като неработни дни в кален-
дара. Професионалните празници най-
често са неофициални, но се чест-
ват на една и съща дата във всич-
ки държави.

А КАКВО Е ПОЧИВКА

Почивка е време, свободно от учи-
лищни занимания и от работа и ан-
гажименти. Почивката включва по-
зитивни дейности и действия, пома-
гащи на човек да зареди с нужните 
емоции и физическа енергия собстве-
ната си биосистема. Добре планира-
ната почивка е свързана с повече при-
ятни преживявания. Те ни осигуряват 
необходимата доза енергия чрез хор-
мона адреналин. Затова и усмивките, 
игрите и любовта, която си разме-
няме, са естествено последвани от 
чувство на удовлетворение и отмора. 
По този начин активността на мозъ-
ка се саморегулира – т. е. мозъкът си 

почива и изпраща сигнали към цялото 
ни тяло за физическо отпускане. 
„Празник“ и „почивка“ са 

ДВЕ РАЗЛИЧНИ ПОНЯТИЯ 
които, имайки общи моменти, често 
изискват различна подготовка и ре-
зултати. Остава въпросът, с кого се 
празнува празници. За нас двете от-
говорът е ясен – с близките. Но не 
хаотично и изнервено, а спокойно и с 
настроение.
Според нас малките, но истински 

ценности на живота някак си се из-
губват в забързаното ни ежедневие 
и когато дойде празник, ние се вър-
тим като пружини, за да го планира-
не и реализираме, и съответно не ни 
остава никакво време да го преживе-
ем. Целта е да си осигурим почивка, 
празнувайки. Да не забравяме, че за 
човека почивката е промяна. Просто 
активност, различна от всекидневна-
та. Дали има причина да „бягаме“ 
(както впрочем правим във всекидне-
вието си) от себе си и през празнич-
ните периоди, отредени за радост, 
усмивки и всеобщо щастие, споделено 
с най-близките ни хора?! 
Обсъждахме с майка ми (това го 

разказва Аги – бел. ред.) как да пре-
караме великденските празници и две-
те предложихме едно и също реше-
ние. Да се опитаме да се срещнем на 
село в къщата на баба ми с родни-

ните, че само там може да се усети 
магията на празника. Така че замина-
ваме на село.

ОЩЕ НЕЩО ПО ТЕМАТА 
Кое е общото между Аристотел, 

приятелството и празник?
Разбира се, почивката.
Една от изключително мъдрите ми-

сли на Аристотел гласи: „Приятел-
ството е като една душа в две тела. 
Душа, с която можеш както да от-
празнуваш голям празник, така и да 
се отдадеш на спокойна безсловесна 
почивка на брега на морето.“

ЕЛЕНА ХАЛАЧЕВА, 
домакиня

БЛАГОВЕСТА ЯНЧЕВА, 
офис мениджър

СИМEОН ТАЧЕВ, 
дилър на бързооборотни 

стоки

 НАЙ-ХУБАВИТЕ МИ 
ПРАЗНИЦИ БЯХА...

...и все още са всички дни, 

прекарани със семейство-

то ми.

...през студентските ми го-

дини, когато делник и праз-

ник беше едно и също нещо. 

Изключения от това правило 

бяха сесиите и дните, в които 

се явявах на изпити.

...и си остават всички, на кои-

то мога да се срещна с прия-

тели, да поиграем футбол и да 

се повеселим после заедно.

 МЕЧТАЯ СИ НА 
ВЕЛИКДЕН ДА...

...се сбъдне мечтата ни да 

направим семейно околосвет-

ско пътуване.

...не се налага да работя. ...отидем с приятелката ми из-

вън града.

 ДЕЦАТА ОБИЧАТ 
ВЕЛИКДЕНСКИТЕ 
ПРАЗНИЦИ...

...понеже се боядисват яйца, 

а ние, родителите, угаждаме 

на повечето им прищевки.

...понеже имат време да игра-

ят повече.

...понеже има лакомства.

 ЖЕНИТЕ ОБИЧАТ 
ВЕЛИКДЕНСКИТЕ 
ПРАЗНИЦИ...

...понеже могат да покажат 

кулинарните върхове, до кои-

то са стигнали.

...понеже могат да се погле-

зят с нещо, например със спа 

процедури.

...защото получават внимание.

 МЪЖЕТЕ ОБИЧАТ 
ВЕЛИКДЕНСКИТЕ 
ПРАЗНИЦИ...

...понеже могат да си почи-

нат и да се излежават пред 

телевизора.

...защото те им позволяват 

да си останат за по-дълго 

време вкъщи, при семейства-

та си.

...понеже има чеверме.

3 блицинтервюта

Диво или луксозно...
В следващия брой ще обсъждаме тема 

„Диво или луксозно, сам или накуп“. Пак 

става дума за почивката, разбира се. 

Не се колебайте да продължите петте 

изречения, изписани по-долу, и да ни ги 

изпратите на електронния ни адрес: 

365@365adv.eu. Най-интересните от 

тях ще бъдат публикувани в майския 

брой на списание „Бела“.

1. „Дива почивка“ за мен означава...

2. „Луксозна почивка“ за мен означава...

3. Бих почивал/а сам/а, понеже/кога-

то...

4. Почивка „накуп“ за мен означава...

5. Никога не бих заменил/а почивка-

та... с...

Ваши Аги и Ради

Бела, брой 4 (146), 2010 69



П
редставете си препълнен 
автобус в шест часа ве-
черта. Както обикновено, 
възрастните хора стоят 

прави, а учениците са се разположи-
ли удобно по седалките и не прос-
то си говорят, а се надвикват. С 
други думи, държат се невъзпитано. 
Има обаче още едно детенце в авто-
буса, което се е уредило още по-до-
бре. То е момиченце на четири годи-
ни и е с майка си. Заело е не една, а 
цели две седалки в дъното на рейса. 
Не, то не е седнало, а дори се е из-
легнало върху седалките. На всичкото 
отгоре е стъпило отгоре им с мръс-
ните си обувки. Майката стои пра-

ва до детето 

И МУ СЕ РАДВА, ВМЕСТО 
ДА МУ СЕ КАРА 

Още по-странното е, че никой от 
останалите пътници не се намесва. 
Само един мъж тихичко се осмелява 
да каже, че може би двете възрастни 
жени, които стоят до майката, ве-
роятно имат по-голяма нужда да сед-
нат. Същите тези жени обаче започ-
ват да крещят срещу него, като му 
обясняват, че децата са най-свещено-
то нещо на света и тази святост 
им дава неограничени права. Жени-
те дори обясняват, че този мъж е 
прекалено жесток в забележката си. 

И че очевидно господинът не обичал 
децата, защото, ако ги бил обичал, 
щял бил да ги разбира по-добре. Във 
въздуха се настанява нелепо мълча-
ние. Никой не се осмелява да прого-
вори. Следващата спирка е единстве-
ният изход от натегнатата атмос-
фера. Точно там слиза мъжът, който 
май единствен реагира адекватно на 
създалата се ситуация... 
Тази история ни помага веднага да 

разберем смисъла и важността на до-
брите обноски. 

КАК ДА СИ ОБЯСНИМ ФАКТА, ЧЕ ВЕРОЯТНО 

ПОВЕЧЕТО ОТ ПЪТНИЦИТЕ НЕ СА ОДОБРЯВАЛИ 

ПОВЕДЕНИЕТО НА МАЛКАТА ПАСАЖЕРКА, НО 

НИКОЙ НЕ СИ Е ПОЗВОЛИЛ ДА НАПРАВИ ЗАБЕ-

ЛЕЖКА НА НЕЯ ИЛИ НА МАЙКА Є? ОТ КАКВО 

СА СЕ СТРАХУВАЛИ? ОТ ЕДНО ЧЕТИРИГОДИШ-

НО МОМИЧЕНЦЕ?!

Колкото и странно да ви звучи, от-
говорът е „да“. 
Със своето поведение това дете 

отрича нагледно нещо важно: същест-
вуването на другите хора и на пра-
вила, които ни служат за ориентири 
в живота. Това момиченце подсъзна-
телно се поставя в центъра на све-
та и се възприема като повелителка 
на всичко и всички. 

НО КОЕ Е ТОВА НЕЩО, КОЕТО МОЖЕ ДА ПРИ-

НУДИ ТОЛКОВА МНОГО НЕДОВОЛНИ ВЪЗРАСТ-

ДЕЦАДЕЦАДЕЦА
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БЪДИ БЪДИ 
ДОБРО ДЕТЕ!ДОБРО ДЕТЕ!

ЗА ПОЛЗАТА ОТ КУЛТИВИРАНЕТО 
НА ДОБРИ ОБНОСКИ

ДОБРИТЕ ОБНОСКИ НЕ СА РАЗКОШ, 
А НЕОБХОДИМОСТ И КЛЮЧ 
КЪМ ОБЩУВАНЕТО С ОСТАНАЛИТЕ 
ХОРА И СЪС СВЕТА ВЪОБЩЕ. 
ТЕ СА ВАЖНО УСЛОВИЕ 
ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЛИЧНОСТТА 
НА ДЕТЕТО. ЗАТОВА РОДИТЕЛИТЕ МУ 
ТРЯБВА ДА ГО ВЪВЕДАТ ВЪВ ВЪЛШЕБНИЯ 
СВЯТ НА ДОБРОТО ПОВЕДЕНИЕ 
ОЩЕ ОТ НАЙ-РАННО ДЕТСТВО.
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НИ ДА МЪЛЧАТ В ТАЗИ СИТУАЦИЯ? ТОВА Е 

СПОМЕНЪТ ЗА АБСОЛЮТНОТО ВСЕМОГЪЩЕ-

СТВО В ДЕТСТВОТО И СТРЕМЕЖЪТ КЪМ ЖИ-

ВОТ, ПЪЛЕН С УДОВОЛСТВИЯ.

Така впрочем се държи всяко ново-
родено. И всеки от нас е тръгнал от 
тази позиция в живота, но постепен-
но е бил принуден да се откаже от 
нея, научавайки се на добри обноски. 
И то доброволно. Постепенно човек 
започва да приема

СЪЩЕСТВУВАНЕТО 
НА ДРУГИТЕ, 

НА „ДОСАДНИЦИТЕ“
с чието присъствие трябва да се съ-
образява и заради които трябва да 
прави неща, които невинаги му ха-
ресват. 

ТОВА, КОЕТО ВЪЗРАСТНИТЕ СА ВИДЕЛИ В АВ-

ТОБУСА, НЕ Е НИЩО ДРУГО ОСВЕН ДЕМОН-

СТРАЦИЯ НА ОНАЗИ ВЛАСТ, КОЯТО ВСЕКИ ОТ 

НАС Е ИМАЛ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ГОДИНИ НА СЪ-

ЩЕСТВУВАНЕТО СИ. ТОВА Е ДЕТСКОТО ВСЕ-

МОГЪЩЕСТВО – ЕДИН ИЗГУБЕН РАЙ.

Както би казал Фройд, били сме 
свидетели на това, как принципът 
на удоволствието е упражнил своя-
та власт. На практика четиригодиш-

ната пикла е направила онова, което 
ние не бихме посмели вече да напра-
вим. Точно затова постъпката на де-
тето ни възмущава. Тя ни въздейст-
ва като театрално представление. В 
качеството на режисьор е майката, 
която не просто е позволила на де-
тето си да се държи по този начин, 
но и със своя възторг го е насърчи-
ла и го е „представила“ пред пътни-
ците така, сякаш то заслужава ап-
лодисменти, а не забележки. Двете 
дами пък можем да си представим 
като певачки от хора в древногръц-
ката трагедия – в защита на мал-
ката госпожица те изпяват не един 
и два възхваляващи дитирамба. Ко-
дът на техните разсъждения днес е 
много разпространен: „Да обичаш де-
тето, означава да не го ограничаваш 
и да не го лишаваш от нищо.“ При 
толкова добра драматургия или загуб-
ваш ума и дума, или започваш да се 
питаш допустимо ли е да напомняме 
на чуждо дете 

ПРАВИЛАТА НА УЧТИВОСТТА 
Ако възрастните мълчат, когато се 

срещнат с невъзпитано дете, то, де-
тето, възприема тяхното мълчание 
като одобрение. Лесно е да напра-
виш забележка на едно дете, ако то 
е само, но ако е с родителите си, 
ситуацията се усложнява. Рискът не 
е само в това, че може да възникне 
конфликт, защото е почти сигурно, 
че родителите няма да пропуснат да 
ви напомнят, че забележките не са 
ваша работа. 

ВЪПРОСЪТ ОПИРА И ДО ТОВА, КАК ДЕТЕТО 

ЩЕ ВЪЗПРИЕМЕ ЗАБЕЛЕЖКАТА ОТ ЧУЖД ВЪЗ-

РАСТЕН.

Тази забележка впрочем унижава и 
принизява родителите на детето, ко-
ито явно не са способни да го нау-
чат на нещо, което според другите 
е задължително и толкова лесно за 
научаване. 

ЕТО ЗАЩО В ПОДОБЕН СЛУЧАЙ ДУМИТЕ ВИ 

КЪМ ДЕТЕТО БИХА МОГЛИ ДА ЗВУЧАТ ТАКА: 

„ХУБАВО Е ДА НАПРАВИШ МЯСТО НА ВЪЗ-

РАСТНИЯ ЧОВЕК. ПОПИТАЙ МАЙКА СИ И ТЯ 

ЩЕ ТИ КАЖЕ СЪЩОТО. НАЛИ ТАКА, ГОСПО-

ЖО?“

По този начин 

НЯМА ДА НАКЪРНИТЕ 
АВТОРИТЕТА НА РОДИТЕЛЯ 

и ще му отстъпите авторството на 

забележката, която той сам е тряб-
вало да направи. 
Тази история ни показва, че учти-

востта изобщо не е набор от пра-
вилни думи и машинални жестове, ли-
шени от съдържание. Не! Учтивост-
та е важна част от изграждането на 
личността на детето, средство (кое-
то му дават родителите) за 

БОРБА С ПРИНЦИПА 
НА УДОВОЛСТВИЕТО

който непрекъснато ни дебне и иска 
да подчини живота ни. Ако майката 
на момичето беше изпълнила ролята 
си на родител, който възпитава до-
бре, тя би обяснила на дъщеря си, 
че в такива случаи се препоръчва тя 
да отстъпи мястото си на по-въз-
растен човек. Така детето ще разбе-
ре, че на този свят освен него има 
и други хора, към които то тряб-
ва да проявява състрадание. Вместо 
това майката, за която ви разказва-
ме, оставя детето си да се отдаде 
на удоволствието, което, разбира се, 
е приятно, но и разрушително. Ако 
другите не означават нищо за теб, 
как тогава ще разбереш собствена-
та си ценност и това, че си досто-
ен за уважение?!

Възпитавайте чрез личен при-
мер. Детето никога няма да раз-

бере, че трябва да мисли и за други-

те, ако вижда, че на родителите му 

изобщо не им пука за околните.

Обучавайте стъпка по стъпка. 
Използвайте ситуациите, подобни 

на тази, която ви разказахме, и кои-

то ви предлага самият живот. 

Не забравяйте да напомняте 
на детето за смисъла на веж-
ливостта и за ползата от нея. 
Когато прецените, че е дошло вре-

ме, изречете и крилатата възпи-

тателна фраза: „Не прави на други-

те това, което не искаш да правят 

на теб.“ 

Следете дали детето ви всеки 
ден спазва правилата на веж-
ливостта. Вслушвайте се в оцен-

ките на околните и се радвайте на 

констатации от рода на „Детето 

ви е много възпитано“. Това означа-

ва, че то отстъпва мястото си в 

автобуса не единствено и само ко-

гато пътува с вас. В същото време 

бихте могли да прилагате наказа-

ния, ако детето ви нарушава прави-

лата на учтивостта.

МОЛЯ Най-вълшебната от вълшеб-

ните думи. На практика тя означава, 

че приемаме факта, че другият раз-

полага със свобода на действие и из-

бор, над които ние нямаме власт; че 

разбираме, че другият би направил 

нещо само ако той иска това, а не 

по задължение (впрочем той с нищо 

не ни е длъжен).  

БЛАГОДАРЯ Ако разбираме, че дру-

гият не е длъжен да прави това, ко-

ето е направил, с тази дума му съ-

общаваме, че признаваме неговия 

жест, и от своя страна правим нещо 

хубаво за него с нашето „благодаря“. 

ДОБЪР ДЕН Да пожелаеш добър 

ден, не е просто признак на симпа-

тия. Поздравът означава: „Аз призна-

вам твоето съществуване. Ти си ва-

жен, присъстваш тук и сега, аз ува-

жавам твоята личност и те привет-

ствам.“ 

ДОВИЖДАНЕ Тази думичка означа-

ва: „Аз съм прекарал с теб известно 

време, което вече свършва, но виж-

дането ни беше важно за мен. Така 

че се надявам да се видим отново.“

Методи за приучаване 
към вежливост Вълшебни думички
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

С
къпи момичета и жени, преглът-
нете следващите факти, колко-
то и горчиви да са те, и се 
радвайте, че все още същест-

вуват разлики между мъжете и же-
ните. 
Трудно се разговаря с мъжете, осо-

бено когато става дума за взаимоот-
ношения и чувства. Те не са способни 
на вярност, колкото нас, и винаги бя-
гат от решаването на проблемите... 
Тези и други женски упреци към раз-

лични страни в поведението на мъ-
жете звучат почти христоматийно 
и не се променят с течение на вре-
мето. Защо ли?
„На мъжете не може да се вярва“ 

– коя ли жена не е изричала тази 
или подобна реплика? Кой от мъжете 
не е чувал подобен упрек от женска 
страна? Но не е толкова лесно да се 
правят обобщения по повод мъжките 
особености. А и не бива. 
36-годишният Иван е женен от де-

вет години, синът му расте. Ето 
какво споделя таткото: „Искам да из-

бягам някъде за няколко дни и това мое 

желание се появява поне 20 пъти годиш-

но. Никога не го правя. Съпругата ми 

обаче много често си  хваща куфара и 

заминава на почивка.“ 

ДОКАТО МЪЖЕТЕ ПЛУВАТ 
ПО ТЕЧЕНИЕТО

жените просто действат. Тези про-
тивоположни стратегии на поведение 

© Yuri Arcurs – 123rf.com

ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕобичат раз личнообичат раз лично
ВЪВ ВРЕМЕНА, КОГАТО Е ТРУДНО ДА НАМЕРИШ НЕЩО, КОЕТО ВСЕ ОЩЕ НЕ СЕ Е ПРЕВЪРНАЛО В УНИСЕКС, 
МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ОБИЧАТ ПО РАЗЛИЧЕН НАЧИН.
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са свързани с най-първия опит в лю-
бовта, с който всички ние разполага-
ме – любовта към майката. В ранни-
те детски години момчето си въоб-
разява, че е буквално всичко за майка 
си. Тази грешка в своето мислене си-
нът поправя някъде към 3- до 5-го-
дишна възраст, когато забелязва, че 
обект на интерес, грижи и желания 
е не само той, но и неговият баща. 
Откритието предизвиква у детето 
едновременно и тревога, и чувство на 
облекчение. Това е времето, през кое-
то искрената любов на сина към ба-
щата и очакването за взаимност са 
свързани с хомосексуалността. 

ПО ТАЗИ ПРИЧИНА БАЩАТА И СИНЪТ 
НЕСЪЗНАТЕЛНО ИЗБЯГВАТ ПРОЯВИТЕ 
НА НЕЖНОСТ, КОЕТО УСИЛВА У ДЕТЕТО 
БОЛЕЗНЕНОТО ЧУВСТВО НА 
НЕСПОДЕЛЕНА ЛЮБОВ.

На момчето остава единствено да 
съхрани спомена за първата и безу-
словна майчина любов и едновременно 
с това да преодолее това чувство 

КАТО СЕ УЧИ ДА ГРАДИ ОТНОШЕНИЯ 
С ДРУГИ ЖЕНИ

Много мъже обаче продължават да 
възприемат майчината любов така, 
сякаш не са напуснали утробата на 
родителката си. Когато мъжът асо-
циира образа на своята спътница с 
този на майка си, той трудно проя-
вява инициатива в отношенията и е 
обзет от несъзнателен страх да не 
бъде изоставен, да не бъде отхвърлен 
и да не изпита самота. 

СЕКСУАЛНОТО РАЗВИТИЕ ПРИ ЖЕНИТЕ 
ПРОТИЧА ПО ДРУГ НАЧИН ПОРАДИ ФАКТА, 
ЧЕ ЛЮБОВТА НА ДЪЩЕРЯТА КЪМ БАЩАТА 
Е ХЕТЕРОСЕКСУАЛНА.

Това означава, че момичето има 
шанс да познае трепета, нежност-
та и уважението в любовта още в 
най-ранна детска възраст. Общуване-
то между дъщеря и баща са първите 
опити за взаимоотношения в двойка. 
Този контакт обогатява личността 
на момичето, дава на жената свобо-
да на чувствата и действията, но в 
същото време 

ПОВИШАВА НЕЙНИТЕ 
ЛЮБОВНИ ОЧАКВАНИЯ 

Вероятно вече не се чудите защо 

срещата между мъжа и жената ви-
наги е среща на две противополож-
ни представи за взаимоотношения, на 
различен опит. 

КОГАТО МИСЛЯТ ЗА СВОЯТА СЕКСУАЛНА 
ИДЕНТИЧНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДВАТА 
ПОЛА СИ ЗАДАВАТ РАЗЛИЧНИ ВЪПРОСИ.

Мъжете по принцип се страхуват 
да не би да не успеят да задоволят 
партньорката си сексуално. Жените 
от своя страна се питат какво точ-
но означава това да бъдат жени. Да 
се държат така, както се държат 
майките им, или да се обличат като 
фотомодели? Или пък да се държат 
като деца, подобно на сестра си или 
приятелката си? 

ЖЕНСТВЕНОСТТА СЕ УСЕЩА 
КАТО НЕПЪЛНОТА 

– като дефицит от нещо. 

ОСВЕН ТОВА ЖЕНИТЕ СА УБЕДЕНИ, 
ЧЕ ЕДИНСТВЕНО ЛЮБОВТА Е В СЪСТОЯНИЕ 
ДА ГИ ОТЪРВЕ ОТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ 
ПРОБЛЕМИ И ГРИЖИ. ПОДОБНА ИЛЮЗИЯ 
ПРЕВРЪЩА ЛЮБОВТА В АБСОЛЮТ. 
НО АБСОЛЮТНАТА ЛЮБОВ, КОЯТО 
ЖЕНИТЕ МЕЧТАЯТ ДА ИЗПИТАТ, 
НИКОГА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ 
СЪСРЕДОТОЧЕНА В РЕАЛЕН МЪЖ.

Тогава на жената є остава едно-един-
ствено убежище – любовта към бога. 
Отсъствието на реалната любов же-
ните заместват с отдаване на про-
фесията си или с любовта към де-
цата. 

„ТОЙ НЕ МЕ РАЗБИРА“
Мъжете сякаш не вникват доста-

тъчно дълбоко в терзанията на сво-
ите приятелки или съпруги. Жената 
възприема отношенията преди всичко 
като устен договор. Оттук и чес-
тите упреци към партньора. „Ти въ-
обще не разговаряш с мен“, което в 
превод означава: „Ти въобще не ме 
разбираш.“
В тези фрази много ясно личат раз-

личните психологически потребности 
на двата пола. На жените им е не-

обходимо да изразяват своите емо-
ции вербално. Голяма част от тях се 
нуждае от това да обсъжда с парт-
ньора всички малки детайли от про-
теклия ден. Благодарение на общува-
нето те осмислят своите преживя-
вания и разбират по-добре себе си. 
Мъжете са устроени по друг начин. 
В зоната на техния мозък за реч-
та са отговорни 17% по-малко невро-
ни, отколкото в аналогичния отдел 
на женския мозък. Освен това мъже-
те и жените се възпитават по раз-
личен начин. 

В МНОГО РЕДКИ И КРАЙНИ СЛУЧАИ 
МОМЧЕТАТА РАЗГОВАРЯТ С МАЙКИТЕ СИ 
ЗА СВОИТЕ ЧУВСТВА.

В резултат на това жените могат 
да говорят за своите преживявания, 
а мъжете предпочитат да използват 
думите пестеливо и основно за пре-
даване на информация. 
Независимо от факта, че жените 

не престават да обвиняват мъжете 
в това и онова, нещата не са тол-
кова черни. В голяма част от слу-
чаите 

МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ 
СЪЩЕСТВУВАТ ДИАЛОГ 

и разбиране. Те си помагат взаимно и 
могат да се опрат един на друг. Ог-
ромен процент от жените споделя, 
че съпрузите им са готови да раз-
говарят с тях по важните въпроси. 
Това са разговори, в които мъжете 
са готови да дадат съвети, да спо-
делят своя опит и да вдъхнат увере-
ност на жената. 

„ТОЙ БЯГА ОТ ПРОБЛЕМА“
Потребността на жените да фор-

мулират всичко личи и в случаите на 
конфликт, когато обичайното пове-
дение на мъжа е да се обвие в... мъл-
чание. Мъжете обясняват мълчание-
то с нежелание да разстройват же-
ната допълнително. Но истина ли е 
това? „Защо да обяснявам на приятел-

ката си, че не желая да я виждам пове-

че? Ако престана да є звъня, тя сама ще 

разбере, че всичко е свършило“ – споде-

ля Краси М. 

ЖЕНИТЕ ПРАВЯТ СЕКС, ЗА ДА БЪДАТ ЛЮБИМИ. МЪЖЕТЕ СЕ 
ОБЯСНЯВАТ В ЛЮБОВ, ЗА ДА МОГАТ ДА ПРАВЯТ СЕКС.

МЪЖЪТ МИСЛИ ЗА УДОВОЛСТВИЕТО, ЖЕНАТА – ЗА ЛЮБОВТА. НА 
ЖЕНАТА Є Е НЕОБХОДИМО МЪЖЪТ ДА БЪДЕ ДО НЕЯ. МЪЖЪТ СЕ 
НУЖДАЕ ОТ ДИСТАНЦИЯ И СОБСТВЕНО ПРОСТРАНСТВО, В КОЕТО 

МОЖЕ ДА ДИША СВОБОДНО.
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СПОРЕД ПСИХОЛОЗИТЕ СТРАХЪТ 
НА МЪЖЕТЕ ДА ОБЯСНЯВАТ Е ВСЪЩНОСТ 
СТРАХЪТ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ИМ ЧУВСТВА.

Като избягват решението на про-
блема, мъжете забравят за това, ко-
ето ги безпокои. По този начин те 
успяват и да защитят собственото 
си самочувствие. 
Като не успяват да преживеят раз-

дялата с майка си, мъжете несъзна-
телно действат по модела, според 
който свикват да избягват привър-
заността. Те не се разкриват, не ис-
кат да градят отношения с една-
единствена цел – да не би отново да 
преживеят разочарованието на раздя-
лата. Ето защо по-голямата част от 
мъжете е ориентирана към професи-
оналната си реализация, с която са 
свързани, и към целите, които си по-
ставят и с които заместват взаимо-
отношенията в двойката. 

ПОВЕДЕНИЕТО НА МНОГО ЖЕНИ 
МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНО 
КАТО ТРЕВОЖНА ПРИВЪРЗАНОСТ.

За тях е важно да чувстват на вся-
ка цена близостта на партньора. По 
този начин мъжете и жените посво-
ему се справят с детските травма-
тични преживявания. В резултат на 
което жената се стреми към мъжа, 
а той страни от нея. Според специ-
алистите това бягство е свързано и 
с особеното 

ОТНОШЕНИЕ НА МЪЖЕТЕ 
КЪМ СМЪРТТА    

Взимането на решение означава да 
се лишиш от възможността да се 
върнеш назад. Мъжете се стремят 
да избегнат подобни терзания и се 
държат отпуснато и вяло, сякаш са 
мъртви. Тази невротична тактика 
позволява на много мъже да се осво-
бодят от чувството за страх, като 
предоставят на жената възможност-
та да действа вместо тях. 
Друг факт, който държи жените на 

Венера, а мъжете – на Марс, е отно-
шението към секса, което се свързва 
донякъде с отношението към смър-
тта.   
Жените правят секс, за да бъдат 

любими. Мъжете се обясняват в лю-
бов, за да могат да правят секс. Ду-
мите „имаш едно наум“ според же-
ните означава следното: „Така, както 
правиш любов с мен, сигурно я пра-
виш и с всяка друга жена. Но ако ми 

кажеш, че ме обичаш, веднага придо-
бивам чувството, че съм единствена-
та и неповторима жена.“ Очевидно е, 
че мъжете и жените влагат различен 
смисъл в сексуалността. Мъжете за-
явяват, без да се колебаят: „Сексът 
е потребност.“ Според последовате-
лите на Фройд подобно твърдение е 
свързано с особеностите на мъжкото 
либидо, което 

МОЖЕ ДА „ПРАВИ“ РАЗЛИКА  
МЕЖДУ ЛЮБОВ И СЕКС

С други думи, жените обичат като 
богинята Венера, а мъжете правят 
секс като бога Марс. 

ИЗНЕВЯРАТА НА ПАРТНЬОРА И В ОЩЕ 
ПО-ГОЛЯМА СТЕПЕН РАЗДЯЛАТА С НЕГО 
КАРАТ ЖЕНИТЕ ДА СЕ ИЗМЪЧВАТ С ВЪПРОСА: 
„ИСТИНСКА ЖЕНА ЛИ СЪМ АЗ?“

Реакция, която е немислима за мъ-
жете. Тях по-скоро би ги мъчила въ-
ображаемата сцена как партньорка-
та им прави секс с някой друг мъж, 
със съперник. Склонността на мъже-
те да отделят любовта от сексуал-
ното удоволствие има неприятни по-
следици за техните партньорки. Гор-
ките жени са принудени да живеят 
с мисълта, че техните партньори са 
полигамни по своята природа. Какво 
изпитание за различната женска при-
рода! Дори жената да има цяла колек-
ция от мъже, за нея винаги ще има 
„един“, „истински“ мъж, около когото 
тя ще организира своя живот. Дори 
и да са влюбени, мъжете никога не се 
посвещават изцяло на жената до себе 
си. За мъжа съществува една жена, 
която той нарича „мамо“, и това е 
любов до гроб. 
Противно на всякаква логика оба-

че, именно жените са тези, които 
завладяват мъжете, а не обратното. 
Така твърдят психолозите. Попадна-
ли в плен на женственото излъчване, 
мъжете често са готови да се преда-
дат без бой на първата срещната не-
позната. Мъжът мисли за удоволст-
вието, жената – за любовта. На же-
ната є е необходимо мъжът да бъде 
до нея. Мъжът се нуждае от дистан-
ция и собствено пространство, в ко-
ето може да диша свободно. Но така 
излиза, че е зарязал жената, за което 
тя, разбира се, го упреква. В същото 
време мъжът не разбира в какво се е 
провинил. Защо жената го ругае? 

„Помощ! Искам мама да се върне!“

Според френския психотера-
певт Жерар Лелю (Gerard Leleu) 
мъжкият „страх от любов“ е 
причина за многовековната 
дискриминация на жените. 

Женските полови органи винаги са 

предизвиквали у мъжете противо-

речиви чувства. В преданията на 

различни народи вагината се опис-

ва като тъмно и влажно място, все-

поглъщащо блато, морски дълбини, 

в които можеш да се загубиш... Ши-

роко разпространена е и фантазия-

та за „ранената“ вагина, която кър-

ви. Женската сексуалност винаги 

озадачава мъжа дори днес, когато 

и двата пола знаят много един за 

друг. Така например те не преста-

ват да се чудят как е възможно же-

ните да изпитат много поредни ор-

газми, а мъжете да „излизат от иг-

рата“ след второто или третото 

семеизпразване. 

Интересен е въпросът, как е 
възникнала половата дискрими-
нация. 

В доисторическите времена мъжът 

все още не е разбирал каква роля 

играе неговата сперма в опложда-

нето. И мъжете, и жените смята-

ли, че видът на постепенно закръг-

лящата се бременна жена се дължи 

на нейните свръхестествени спо-

собности. Единствено в обятията 

на жената мъжът усещал истинска 

наслада. По тези и по още причини 

доисторическият мъж се покланял 

на богинята прамайка, защото бог 

отец не би могъл да сътвори такова 

създание, каквото е жената. Преди 

няколко хиляди години, когато мъже-

те открили връзката между сперма-

та и появата на живота, е поставе-

но началото на патриархата. След 

това започнало развитието на сел-

ските стопанства, после – развити-

ето на градовете, където и възник-

нали съвсем новите взаимоотноше-

ния и навици. Мъжете завзели влас-

тта и оттогава се страхуват, че 

жените отново ще им вземат глав-

ната роля. Това е старо атавистич-

но чувство. На изток и на запад, на 

север и на юг, по целия свят (с ред-

ки изключения) мъжете наложили 

своите, понякога жестоки, правила, 

които принизяват жените или поне 

ограничават техните права и въз-

можности.

Професионално 
за РАЗЛИЧИЯТА
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Можеш смело да му се довериш за покупката на продукти 

и предмети от първа необходимост
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КАКЪВ Е ТОЙ, ТВОЯТ ГЕРОЙ?
ДОРИ И ДА СЕ ПОЗНАВАТЕ ОТДАВНА, 
НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНО ДА СЕ ОКАЖЕ, ЧЕ 
ТОЙ СЪВСЕМ НЕ Е МЪЖЪТ, ЗА КОГОТО 
ГО МИСЛИШ. ВРЕМЕ Е ДА СВАЛИШ 
МАСКАТА МУ...

Обикновено отрано планирате отпуската си заедно
Приятелките ти се чудят какво толкова 

си намерила в него?!

Той не се притеснява да флиртува с други жени 

даже в твое присъствие

Важните и за двама ви дати вие винаги 

отбелязвате в романтична обстановка

Той рядко те взима на срещи със 

своите приятели, твърдейки, че жените 

нямат място в мъжки компании

Ако не е в настроение, по-добре 

да не го приближаваш

Често те сравнява с майка си и също 

толкова често є се обажда по телефона

Ти не разбираш неговите шеги. Поня-

кога той се смее на неща, които на теб 

самата хич не ти се струват смешни

Той е готов да прави секс тук и сега, 

обожава смелите експерименти 

в леглото

Ястията, които готви, са чудесни. Жал-

ко че рядко се завърта около печката

Автомобилът му е „снабден“ с 

безброй технически джаджи, които 

той постоянно обновява

Неговите подаръци се отличават 

с оригиналност, той винаги намира 

с какво да те изненада

Убеден е, че мъжът трябва да печели 

пари, а жената да върти домакинството 

и да отглежда децата

Харесва му, когато се отнасяш 

с него като с малко дете

Той отделя голямо внимание 

на външността си и умело съчетава 

дрехите си по цвят

Той би се справил с всяка „мъжка“ 

работа, но обикновено я поверява 

в ръцете на обучени специалисти

Привързаността към реда 

не е най-силната му страна

Лесно се пали по разни идеи, но също 

толкова лесно и бързо изстива

ГОСПОДИН 
РАБОТЛИВ
С него няма да потънеш. Той е го-

тов да работи каквото и да е, но 

неговите близки да са задоволени. 

Впрочем той не би се карал с тебе 

за пари. Но и не би те отрупал с 

безумно скъпи подаръци. Негови-

те подаръци са практични и пред-

сказуеми. На теб може и да не ти 

достига романтика, когато сте 

заедно, но затова пък той е твоя-

та „стена“, зад която можеш ви-

наги да намериш спокойствие и да 

се скриеш от житейските бури.

ЕПИКУРЕЕЦ
Той се държи като принци и е убе-

ден, че всичко, което го обкръжа-

ва, трябва да отговаря на него-

вите високи изисквания. Лошото 

е, че и на теб ще ти се наложи да 

отговаряш на тези изисквания. В 

повечето случаи този принц и по-

нятие си няма как се вади хлябът, 

защото парите, с които разпола-

га, са от наследство. Искаш да 

живееш живт в разкош?! Ще го по-

лучиш! Но бъди готова сама да ре-

шаваш всички битови проблеми.

СКАНДАЛДЖИЯ
Той не може да търпи, когато ня-

кой или нещо нарушава неговия 

план, неговото подредено същест-

вуване. Държи на реда и предпо-

чита до него да стои жена, коя-

то също споделя виждането му за 

суперподреден живот, готова да 

спазва установени от него прави-

ла. Животът му е разчетен с го-

дини напред. Ако си с такъв мъж, 

всяка твоя крачка ще бъде контро-

лирана. Трябва да решиш дали си 

съгласна с това?

МАЧО
С него ще познаеш всички чувст-

вени наслади. За него ще си пре-

красна, желана, любима... до мо-

мента, в който на неговия път не 

се изправи нова дива. Да планираш 

дълъг и щастлив живот с него, е 

върхът на лекомислието. Макар 

и да има случаи, когато „горещо-

то момче“ уляга и се превръща в 

мъж, напълно подходящ за семе-

ен живот.

ДА

НЕ

СТАРТ Той винаги е в течение на важните неща в живота ти
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ИНТИМНОИНТИМНОИНТИМНО
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Д
нес е прието да се говори от-
крито за сексуалната ориен-
тация. „Хетеро“ или „хомо“ – 
имаме право на избор. Но има и 

трети, по-необичаен път, който чес-
то остава скрит от очите на дру-
гите. Този път прилича на една без-
крайна възможност, която хем ни оп-
ределя, хем не ни определя. А как би-
хте реагирали, ако ви кажем, че сек-
суалната двойственост е характерна 
за всички нас?
Сега Даниела живее с мъж. Преди 

две години обаче нейният спътник в 
живота е била жена. Доколкото Да-
ниела си спомня, нея винаги са я при-
вличали представители и на двата 
пола. Когато била на 16 години, тя 
решила, че е лесбийка, защото именно 
с жена правила секс за първи път.  

„Мъжете също ме привличаха фи-

зически, но що се отнася до друго-

то общуване, те винаги се оказва-

ха тъпанари. Не се противя, нито 

се притеснявам, когато ме нари-

чат лесбийка, но съзнателно, сама 

пред себе си, никога не съм избира-

ла хомо или хетеро да бъда. Зна-

чи съм би.“

Днес в любовния списък на 32-го-
дишната Даниела има колкото жени, 
толкова и мъже. Кое е онова нещо, 
което є е помогнало да съхрани ду-
шевното си равновесие при такъв го-
лям и разнообразен сексуален опит? 
Според нея това е фактът, че вина-
ги е говорила откровено за своя сек-
суален живот с приятелите си: 

„В нашата компания моето пра-

во да обичам, когото си поискам, 

никога не се е поставяло под съм-

нение.“ 

Контрацептиви, свободна любов, гей 
паради... Сексуалната революция вече 
е свършили своето. Наред с все още 
доминиращия хетеросексуален модел 
на поведение за все по-равностоен в 
обществото се приема и хомосексу-

алният. Но 

МОДЕЛЪТ НА БИСЕКСУАЛНОСТТА

като че ли все още не се е наложил 
достатъчно авторитетно. Той те-
първа ще трябва да защитава право-
то си на избор – правото да се оби-
чат еднакво (но през различни пери-
оди от живота) и мъже, и жени. 
Бисексуалността често се възприе-

ма като разврат, като жажда за екс-
перимент, който е ненужен. Неща-
та обаче не са толкова елементарни. 
Още през вече далечната 1940 г. аме-
риканският биолог Алфред Кинси, ав-
тор на мащабни изследвания в облас-
тта на сексологията, застъпил теза-
та, че сексуалното поведение на все-
киго от нас се простира в диапазона 
от хетеросексуалност до хомосексу-
алност, като задължителното звено 
между тях е бисексуалността. 
Въпреки този извод десетилетия 

след като той е направен, хората, 
които открито заявяват своята би-
сексуалност, са сравнително малко. 

ЗЛАТНАТА 
БИСРЕДА
СЛЕД КАТО ОБЩЕСТВОТО ДЕКЛАРИРА ПО КАКВИ ЛИ НЕ НАЧИНИ СВОЯТА ТОЛЕРАНТНОСТ 
КЪМ ХОМОСЕКСУАЛИСТИТЕ, НЕ МУ ОСТАНА ТОЛЕРАНТНОСТ ЗА БИСЕКСУАЛНИТЕ...
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Сигурно защото тя не изглежда тол-
кова ясна и атрактивна като хомо-
сексуалността. Проблемът се чете 
между редовете на едно спонтанно 
признание: 

„За хетеросексуалните аз съм 

гей, за хомосексуалните съм пре-

дател.“

На практика, ако ти не си такъв, 
каквито са другите, или ако не за-
ставаш на никоя от определените 
две страни, на теб винаги гледат с 
лошо око. 
Мъжкото и женското се допълват 

хармонично в поведението, интереси-
те и нагона на бисексуалните, като 
образуват едно 

ТРУДНО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
ОБЩО МНОЖЕСТВО

Изследването на бисексуалността не 
е лесна задача. Трудността идва не 
само от деликатността на темата, 
но и от това, че тя съдържа разно-
образие от трудно съотносими едно 
към друго явления. Така например ни-
къде не е казано, че мъжете и жени-
те трябва да са равни по брой в сек-
суалния живот на бисексуалните. В 
един период от живота бисексуални-
ят може да отдаде предпочитание на 
жените, а в друг – на мъжете. Дру-
гата трудност идва от това, че по-
някога е невъзможно да се различат 
сексуалните от обикновените прия-
телски чувства. Трудно е да си от-
говорим на въпроса, чувствено сексу-
ално влечение ли ни е обзело, или ис-
каме приятелство.
Съвременното общество се отнася 

с по-голяма 

ТЪРПИМОСТ КЪМ 
ЖЕНСКАТА БИСЕКСУАЛНОСТ

отколкото към мъжката. Една от 
причините за това е, че жените с 
по-голяма охота говорят за своята 
сексуална определеност за разлика от 
мъжете, които са по-склонни да я 
крият. Втората причина е, че лесбий-
ската любов е една от разпростра-
нените фантазии на хетеросексуални-
те мъже. Наблюдавайки две жени, ко-
ито си разменят интимни ласки, мъ-

жът си представя, че е възможно да 
бъде трети участник в секса. Мъже-
те проявяват търпимост към жен-
ските хомосексуални отношения и по-
ради факта, че не ги приемат сери-
озно. Доказателство за това е чес-
то задаваният чисто мъжки ритори-
чен въпрос: „Ама, моля ви се, какъв е 
този секс, в който няма пенис?“   
Достатъчно обсъдихме мъжете и 

тяхното отношение към лесбийките. 
Но как стои въпросът с повсемест-
ната толерантност към бисексуални-
те, които са толкова различни един 
от друг. 
Интересно е да се спомене, че пове-

чето от хората с бисексуален опит 
възприемат самите себе си или като 
хомосексуални, или като хетеросексу-
ални. Сигурно защото тези две ка-
тегория са много по-легитимни в на-
шето общество за разлика от бисек-
суалността. Другата причина е, че 
паралелното влечение и към мъже, и 
към жени е в различни пропорции. 
Трябва да е ясно, че да правиш секс 

и с мъже, и с жени, все още не е 
достатъчно условие да се определиш 
като бисексуален. Има хора, които 
упорито наричат себе си бисексуални, 
въпреки че поддържат изключително 
хетеро– или изключително хомосексу-
ални отношения. 
Някои пък признават, че ги привли-

чат и мъже, и жени, но не са пред-
приемали никакви действия да правят 
секс и с двата пола. 

НЕОДОБРИТЕЛНОТО ОТНОШЕНИЕ 
НА ОБЩЕСТВОТО 

към бисексуалността не ни позволява 
да изразяваме свободно своите пред-
почитания и още повече ни обърква, 
когато се наложи да определим своя-
та сексуална ориентация. 
Бисексуалните ни наклонности в ня-

какъв момент могат да се окажат 
просто умора от хетеросексуалност-
та или пък преход към хомосексуал-
ност, която човек още не е готов 
да признае. 

Антон бил убеден, че е гей, докато 
не навършил 25 години и не се запоз-
нал с Магдалена: 

„До този момент в еротичните 

ми фантазии присъстваха един-

ствено мъже. Маги беше първата 

жена, в която наистина се влюбих. 

Аз самият се учудих на страст-

та си към нея и на това, колко ес-

тествено се почувствах, когато 

за пръв път се озовахме в леглото 

заедно. Мога да кажа, че Маги ми 

отвори очите, или иначе казано –  

помогна ми да видя двойствената 

си сексуална същност и да я осъз-

ная.“

Ивана, домакиня и майка на две деца, 
за пръв път правила секс с жена, ко-
гато била на 42 години. Хетеросексу-
алният є брак бил на границата да се 
разпадне и тя намерила утеха в пре-
гръдките (или по-скоро в чаршафите) 
на лесбийката Ана. 

„През пубертета бях влюбена в 

една жена, но бързо ми мина. Кога-

то се запознах с Ана, започнах да 

се питам защо родителите ми са 

ми дали име, което се дава по-чес-

то на мъж. Може би така са пре-

допределили моята двойствена 

сексуалност.“ 

След развода си Ивана имала интим-
на близост и с други мъже. Но също 
и с други жени. 

ОБИЧАШ МЪЖЕ, ОБИЧАШ ЖЕНИ

Разбира се, различно е. Едно е да 
правиш любов с някого, който има 
същото тяло като твоето. Съвсем 
друго е да правиш секс с човек, кой-
то има коренно различно тяло от 
твоето. Всичко се случва по различен 
начин. Отношенията между две жени 
са далеч по-нежни, чувствени и в ня-
какъв смисъл по-сигурни, защото же-
ните познават телата си перфектно 
– така, както никой мъж не познава 
своето. В ласките на мъжа има пове-
че нетърпение. Мъжът (в това число 
и ако е с друг мъж) търси по-сложни 
пози в леглото. Дори понякога сексът 
му прилича на акробатика. 

ТРЯБВА ДА Е ЯСНО, ЧЕ ДА ПРАВИШ СЕКС И С МЪЖЕ, 
И С ЖЕНИ, ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО УСЛОВИЕ 

ДА СЕ ОПРЕДЕЛИШ КАТО БИСЕКСУАЛЕН.

БИСЕКСУАЛНОСТТА МОЖЕ ДА Е САМО ПРЕХОДЕН ЕТАП 
ОТ ХЕТЕРО- КЪМ ХОМОСЕКСУАЛНОСТ, КОЯТО ЧОВЕК ВСЕ ОЩЕ 

НЕ Е ГОТОВ ДА ПРИЗНАЕ.

Бела, брой 4 (146), 2010 79



Антон и Ивана... Може ли да се 
каже, че тези двамата, за които пи-
сахме по-горе, имат определено пред-
почитание да бъдат само с мъже или 
да бъдат само с жени? Ето как от-
говори всеки от тях на този конкре-
тен въпрос. 

„Не. Искам да бъда както с мъже, 

така и с жени. Отношенията ми с 

двата пола са съвсем различни, но 

пък се допълват хармонично.“ 
Ивана

„Моите мъжки и женски „със-

тавни“ винаги се проявяват по 

различен начин. Не мога да кажа, 

че с мъже се чувствам повече мъж, 

а с жени – по-женствен мъж. Знам 

само, че най-пълно ме изразява фа-

ктът, че обичам да правя секс и с 

мъже, и с жени.“ 
Антон

Нима всички бихме могли да се ока-
жем бисексуални и подобно на Дани-
ела да си позволяваме да изразяваме 

влечението си към собствения, но и 
към другия пол? Или пък като Антон 
да проявяваме своята мъжка и жен-
ска същност без притеснение? Сексо-
лозите са единодушни – не. 

БИСЕКСУАЛНИТЕ ЕДВА ЛИ 
ЩЕ СТАНАТ ПОВЕЧЕ 

дори обществото да промени отно-
шението си към тях. Сексуалната ни 
ориентация е обусловена преди всич-
ко от нашата психика, която е уни-
кална при всеки един човек. От глед-
на точка на психоанализата всеки от 
нас е в някаква степен бисексуален. 
Тази бисексуалност дреме в латентно 
състояние у всеки индивид и основа 
за нейното съществуване е иденти-
фикацията ни и с двамата родители 
още в най-ранна детска възраст. 
Фройд е построил своята концепция 

за психическата бисексуалност в на-
чалото на ХХ век. Тя по същност-
та си е представата, според която 
при всеки от половете се проявяват 
черти, характерни за противополож-
ния пол. Фройд смятал, че у всеки 
от нас има и мъжко, и женско начало 

и се отнасял към тези понятия като 
към едни от най-обърканите.  
Това, че хетеросексуалните имат 

хомосексуални наклонности (или пък 
обратното), изобщо не означава, че 
те ще бъдат реализирани на практи-
ка. Хармонията на личността се кре-
пи на осъществяването на едни фан-
тазии и неосъществяването на други, 
върху стимулирането на едни и по-
тискането на други. Във всички слу-
чаи обаче внимателно трябва да се 
вслушваме в себе си и да се опитаме 
да се опознаем по-добре, за да можем 
да разберем дали сексуалното ни по-
ведение съответства на действител-
ните ни желания. 

„Не би следвало бисексуалност-

та да се възприема като модерна 

дреха. Хармонията в секса може 

да бъда намерена единствено ако 

слушаме сърцето си. Не е важно 

кой е моят сексуален партньор – 

дали е мъж, или е жена. Важното е 

да ни съединява любовта.“ 
Антон  



И
ма сигнали, които не лъжат – 
учестено сърцебиене, изпотени 
ръце, разширени зеници. Когато 
желаем някого, тялото ни го 

казва. Мозъкът е нашият най-важен 
сексуален орган, твърдят сексолози-
те. Най-новите клинични разработки 
в областта на сексологията доказват 
това твърдение – мозъкът е органът, 
който издава заповедите в леглото, а 
и преди да влезем в леглото. 
Но не се лъжете – отново всичко 

започва от... 

ОТНОШЕНИЯТА 
С НАШИТЕ РОДИТЕЛИ 

от момента на раждането ни. Онова, 
на което ни възпитават нашите ро-
дители, се записва в мозъка ни, кой-
то в даден момент свързва всичко, 
което като малки ни е карало а се 
чувстваме добре със... секса. 

КОГАТО СРЕЩНЕМ СЕКСУАЛЕН ОБЕКТ, КОЙТО 
НИ НАПОМНЯ ПО НЕЩО НА НАШИТЕ ГРИЖОВНИ 
И МИЛИ РОДИТЕЛИ (ЦВЯТ НА КОСАТА, ФОРМА 
НА ЛИЦЕТО, МИРИС), МОЗЪКЪТ НИ ГО АСОЦИ-
ИРА НЕЗАБАВНО С НЕЩО, КОЕТО НИ Е ДОСТАВЯ-
ЛО УДОВОЛСТВИЕ.

През пубертета за сексуалното же-
лание започват да играят роля хор-
моните – естроген при момичета-
та и тестостерон при момчетата. 
Те подготвят мозъка да бъде внима-
телен за ©
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   Игра на 
съблазняване
НЕ СМЕ ГОСПОДАРИ НА ЛИБИДОТО СИ

ПСИХОАНАЛИТИЦИТЕ И УЧЕНИТЕ НЕВРОЛОЗИ 
СА ЕДИНОДУШНИ ЗА ЕДНО – СЕКСЪТ Е В МОЗЪКА. 
ПОСЛЕДНИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОКАЗВАТ, 
ЧЕ ЛИБИДОТО НАИСТИНА СЕ РЪКОВОДИ ОТ НАШИЯ МОЗЪК.
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СИГНАЛИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕКСА

Двата пола не са биологично иден-
тични и това също си има свое-
то значение. Мъжът произвежда ми-
лиарди сперматозоиди, докато жена-
та – само една яйцеклетка на ме-
сец. Когато тя е бременна, енергия-
та є в продължение на девет месеца 
е концентрирана върху плода, който 
се развива в утробата є. 

ТЯ ЗНАЕ СЪС СИГУРНОСТ, ЧЕ ТОВА ДЕТЕ Е 
ИЗЦЯЛО НЕЙНО, И ТОВА Я КАРА ДА СЕ 
ЧУВСТВА АБСОЛЮТНО СПОКОЙНА.

Даваме този пример, за да стигнем 
до извода, че мъжът никога не е си-
гурен в биологичното си бащинство. 
Несъзнателно той се опитва да на-
мери плодовита и вярна жена, за да 
продължи рода си. 

ЖЕЛАНИЕТО НА МЪЖА СЕ АКТИВИЗИРА, АКО 
МОЗЪКЪТ МУ РАЗЛИЧИ СИГНАЛИ ЗА ПОТЕНЦИ-
АЛНА ПЛОДОВИТОСТ И „СЕРИОЗНОСТ“ У ЖЕ-
НАТА: ПЛЪТНИ ЧУВСТВЕНИ УСТНИ, ХАРМО-
НИЧНО СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ТАЛИЯ И ХАНШ, 
БЛЕСТЯЩА КОСА, ЕДЪР И СТЕГНАТ БЮСТ... 

Когато жените избират сексуален 
партньор, те търсят мъж, който 
да може да осигурява прехраната на 
потомството им. Мъжкият плътен 
глас, формата на лицето и излъчва-
ната миризма са водещите крите-
рии, според които представителки-
те на нежния пол правят избор на 
партньор за секс. С появата на про-
тивозачатъчните хапчета започва да 
се забелязва друг тип сексуално жела-
ние. Днес за съжаление жената може 
да избира да ражда или да не ражда 
и съответно може да бъде привлечена 
сексуално и от по-женствени мъже 
(такива, които отделят по-малко 
тестостерон), склонни да отглеждат 
децата, да се грижат за тях.

СЪБЛАЗНЯВАНЕТО 
е като игра на тенис на маса. Два-
мата участници си изпращат хиляди 
„топки“, хиляди съобщения. Инфор-
мацията се обменя неволно, но мозъ-
кът ни все пак я регистрира. Не си 
мислете, че не знаете каква точно е 
формата на тялото на избраника или 
избраницата си. Може и да не може-
те да я назовете веднага, но ако по-
мислите, ще успеете. 

ЗА ДА ПРЕДИЗВИКАШ ЖЕЛАНИЕ, ТРЯБВА 
ПЪРВО ДА БЪДЕШ ВИДЯН. ГЛАС, ПОГЛЕД, 
ФОРМИ – ЕТО СЛЕД КАКВО ТРЪГВАМЕ 
ДА ТИЧАМЕ В НАЧАЛОТО.

Следва фазата на одобрение на 
партньора. Трябва да загуби гласа, 
погледа и формата, за да ги пожела-
ем отново. „Гласът служи да натова-
ри въображението ни с всичко онова, 
което продължава след края на изре-
чението“ – твърди френският психо-
аналитик Мари-Жан Соре. По същия 
начин  нечий поглед може да предиз-
вика вълнението ни, като ни от-
бягва. Гледайки се в огледалото, ние 
виждаме очите си, но не можем да 
си дадем сметка за изражението на 
погледа си. Някои използват външния 
си вид – начин на обличане, походка, 
– за да уловят погледа на другия и 
по този начин да запълнят празнота-
та от факта,че нямат реална пред-
става за себе си.

ПОНЯКОГА СЕ СЛУЧВА 
ДЕСИНХРОНИЗАЦИЯ

Ние не се пожелаваме в един и същ 
момент. На един са му достатъчни 
три секунди, за да се влюби, докато 
на друг са му необходими няколко ме-
сеца, за да се задейства механизмът 
му на влюбване било чрез малко ху-
мор, или едно намигване... Ние не сме 
господари на желанието си, но кога-
то то се появи, стратегиите ни мо-
гат да бъдат различни – да решим 
да поддържаме желанието, да стиг-
нем до края, или обратното, да го 
потиснем и да не предприемем по-на-
татъшни действия. 

ДА НЕ ГОВОРИМ, ЧЕ В НАЧАЛОТО 
ЖЕНАТА ВИНАГИ ПОСТАВЯ БАРИЕРИ ПРЕД 
МЪЖКОТО УХАЖВАНЕ. ТЯ ЧУВСТВА, КОГАТО Е 
ОБЕКТ НА НЕЧИЯ СТРАСТ, КОГАТО Е ИЗПРАВЕНА 
ПРЕД СИЛНО МЪЖКО ЖЕЛАНИЕ, И ЧРЕЗ 
ОТБЯГВАНЕТО ГО РАЗПАЛВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ.

Мъжът не може да се съпротивля-
ва толкова силно на желанието си, 
трудно му е да управлява този ужа-
сен пенис, който никога не се подчи-
нява на неговата воля.

КОГА ХОРАТА СИ ОМРЪЗВАТ 
СЕКСУАЛНО

„Страстта се изхабява след около 
три години от началото на връзката. 
Това, което ни привлича, винаги е но-
вото“ – твърди Люси Венсан, френ-
ска сексоложка. Според нея тогава 
приключва фазата на лудата любов, 
фазата на заслепението. Очите ни, 
приковани до този момент от дру-
гия, се обръщат отново към външ-
ния свят. Мозъчният ни дял, отгово-

рен за изпитването на удоволствие, 
се стимулира все по-рядко от конта-
кта ни с този партньор. С него за-
почва да ни става скучно. 
От психологична гледна точка же-

ланието е заплашено да умре, когато 
открием, че другият не е идеалът, 
който сме си представяли. Предста-
вата ни за другия се пропуква. От-
криваме, че сме желали другия, защо-
то ни е напомнял толкова много на 
баща ни или на майка ни (е, с тях 
сексът е забранен!), но че в действи-
телност той е нещо съвсем различно 
от образа, който нашето желание си 
е създало за него. „Спри! Той/тя не е 
твоят баща/майка!“ – ни предупреж-
дава мозъкът. 

КАК ДА СИ ОТГЛЕЖДАМЕ СТРАСТ

Загърбете старите навици. „Жела-
ние, което се управлява, угасва“ – ка-
тегоричен е психоаналитикът Патрик 
Ламбули. Трябва да минем през „Не 
знам какво да правя“, да се поставим 
в ситуация на опасност, да излезем 
от повторенията, да се опитаме да 
забравим това, което сме научили, и 
най-вече да не търсим универсален 
метод, защото такъв няма.

НЕ ЧЕРТАЙТЕ ГРАНИЦИ Желание-
то се връща, когато загубим пред-

става за пространство и време, как-
то правим, когато сме в отпуска, 
когато си почиваме. Ако преоткрием 
либидото си в този момент, това не 
е, защото то самото е нещо съвсем 
ново и различно, а защото сме на-
мерили пролуки в нашето съзнание – 
престанали сме да планираме, да раз-
пределяме пространството, оставили 
сме се на случайността.

ИЗНЕНАДВАЙТЕ СЕ Трябва посто-
янно да провокираме мозъка си. В 

условия на продължителна връзка ние 
изпитваме трудност да привличаме 
вниманието на другия, ако не проме-
ним съдържанието на връзката, отбе-
лязва Люси Венсан. За начало можем 
просто да сменим любимия си пар-
фюм с някой друг.

ФАНТАЗИРАЙТЕ Трябва да дадем 
свобода на мисълта ни за секс, да 

създаваме сценарии. Трябва да прие-
мем идеята, че желанието може би 
се поражда отвън. Това може да раз-
дразни нас и нашия партньор. 

Материала подготви психологът 

Райна АНГЕЛОВА
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„КОNAKI“построено от монаси и реновирано за да посрещне Вашите нужди

Повече информация и  резервации на тел. + 359 2 987 37 01

Ако мечтаеш за морски емоции и пълен релакс под гръцко слънце в тих залив, 
близо до девствена природа, мястото е Къмпинг PORTO ELEA. 

PORTO ELEA е само на 10 км след ваканционно селище Вурвуру (по посока Сарти). 

Разполага със 150 места за каравани и палатки и с 20 уютни бунгала.



ЕКОЕКОЕКО

К
олкото и да са малки текстчетата върху етике-
тите, често те съдържат неподозирана за нас ин-
формация. Не само от рода на тази, че белият 
хляб е... „100% здравословна храна“.

Стремежът да оцветяваш в думи ражда какво ли не 
върху опаковките на храната, която в крайна сметка 
трябва да ни засити и да ни даде енергия за следващите 
няколко часа. Дали заради конкуренцията, или заради непо-
дозираните музи, които дремят дълбоко в нас, е напълно 
възможно да си купиш от магазина сандвич, а след миг да 
се окажеш на... Марс. Древните цивилизации също нашеп-
ват своите истории от етикетите – стига да има кой 
да ги открие по опаковките на хляб, масло или мляко.

„Атлантите донесли зърното от друга планета“, разбираме, 
докато чакаме реда си на опашка пред касата в супермар-
кета и скучаейки, четем някакъв етикет. „Ферментаци-

ята е естествен процес“, припомняме си ние и биологични 
закони, макар че са изписани върху бутилка, чието съдър-
жание май няма нищо общо с природата.
Това обаче е волната част, галаконцертът, който мо-

жем да срещнем върху един етикет. Задължителната 
програма е по-важна за нас – именно поради фриволност-
та на надписите трябва да се научим да я различаваме. 
Успеем ли, справили сме се с много залъгалки и малки ка-
пани (понякога не за толкова малко левчета), които про-
изводителите ни залагат. 
Културата на четене на етикета включва много неща 

– от грижа за здравето до опазване на природата. Да 
вземем за пример 

ЕТИКЕТИТЕ НА БИОХРАНИТЕ

От тази година действа ново лого, което обозначава 
дали един биопродукт е истински и съвсем оригинален. 
„Премиерата“ му обаче беше не върху някоя родна био-
лютеница – то такава май и няма, – ами върху плака-
тите на СДС, с които партията се разграничаваше от 
про ГМО политиката на нашето правителство. Красив 
за анти ГМО ефект, знакът обаче има малко по-висша 
функция. Той е своего рода сертификат за чистотата на 
една храна. И е такъв, защото 

ПРИРОДАТА Е ПРИРОДАТА Е 
ОТ МАРС, ОТ МАРС, 

ТЪРГОВИЯТА ТЪРГОВИЯТА ––  
ОТ ВЕНЕРАОТ ВЕНЕРА

КУЛТУРА НА ЧЕТЕНЕ НА ЕТИКЕТИТЕ НА ХРАНИТЕ

© Cathy Yeulet – 123rf.com

„ЧЕТЕТЕ ЕТИКЕТИТЕ“ НЕ Е ПРЕПОРЪКА, ОТ ЧИЕТО СПАЗВАНЕ ЗАВИСИ ЖИВОТЪТ НИ. 
И ВСЕ ПАК, ЧЕТЕТЕ ГИ – ТОВА МОЖЕ НАИСТИНА ДА ОЗНАЧАВА МНОГО НЕЩА...

Бела, брой 4 (146), 201084



ПРАВО ДА ГО ИЗПОЛЗВАТ ИМАТ САМО ОРГАНИЗАЦИИ, ЧИЕТО ПРОИЗВОД-
СТВО Е СЕРТИФИЦИРАНО ОТ СПЕЦИАЛНИ ОРГАНИ. ВИЖДАЙКИ ГО ВЪР-
ХУ ЕТИКЕТИТЕ В СУПЕРМАРКЕТА, МОЖЕМ ДА СМЕ СПОКОЙНИ, ЧЕ НАИС-
ТИНА КУПУВАМЕ БИОПРОДУКТ, В КОЙТО НЯМА ХИМИЯ И КОЙТО НЕ ВРЕДИ 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Европейската комисия го избра по интересен начин, 
като предложи на гражданите на Европейския съюз да 
гласуват сами на специален сайт. Сред финалистите се 
мъдреха още изображения на ряпа и на крава, под чиито 
копита течеше чиста вода. Естетиката победи и сега 
идва ред да свикнем и ние с този маркер, че храната ни 
не идва от Марс, пък на това отгоре и е чиста!

ОПЕРАЦИЯТА „ЧИСТИ РЪЦЕ“ НА ЕВРОНИВО 
обаче продължава. От средата на тази година се въвеж-
да предупредителен надпис върху редица хранителни про-
дукти, който трябва горе-долу да звучи така: „Консума-
цията от деца може да повлияе отрицателно върху пове-
дението и способността им за съсредоточаване.“ Инте-
ресното е, че този ефект се предизвиква от агресивни 
оцветители, които и сега са забранени в някои страни 
– например Норвегия, Австрия, Швеция, че и САЩ. Как-
то може да се очаква, те се използват в продукти, лю-
бими най-вече на децата – например разтворими напит-
ки или захарни изделия. В таблицата на хранителните 
добавки ги откриваме под следните номера: Е102, Е104, 
Е110, Е122, Е124 и Е129. Най-ефектен от тази велико-
лепна шесторка май е Е122, който се получава от въгли-
щен катран и успешно се влага в сладкиши, за да доби-
ят те нужния цвят.

ДА ЗАМЕСТВАТ ИЗКУСТВЕНИТЕ ОЦВЕТИТЕЛИ С ЕСТЕСТВЕНИ, Е ДОБЪР ВА-
РИАНТ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, НО ЧЕСТО СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА РАЗХОДИ 
ГИ КАРАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ ПО-ЕВТИНИ ВАРИАНТИ.

Да не говорим, че чисто хранителната стойност на та-
къв тип продукти често е съмнителна, защото той под-
хранва най-вече... лошите ни навици.
Европейските норми трудно регулират шарените ре-

кламни послания. Един от най-ефектните примери за 
това са... 

ВЕЛИКДЕНСКИТЕ НИ ЯЙЦА 
Може да са били направо скучни, преди да бъдат наша-

рени, но не и в очите на техните производители, кои-
то твърдят, че са например традиционно български, при 
това снесени от щастливи кокошки – сигурно и с песен 
на уста... Фактите обаче са в ситните цифри, като и 
тук важи правилото, че колкото повече четеш, толкова 
повече разбираш как се грижи съответният производител 
не само за твоето здраве, но и за здравето на птиците 
в частност, а като цяло – и за околната среда.
Да разгледаме отново правилата. Яйца се снасят по ня-

колко основни начина. Първият е био, което означава, че 
сертифициращ орган контролира фермата, в която се 
отглеждат кокошките. 

БИОПТИЦИТЕ НИКОГА В ЖИВОТА СИ НЕ СА И ПОМИРИСВАЛИ АНТИБИО-
ТИК. ТЕ НЕ СНАСЯТ ПОД СВЕТЛИНАТА НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА КРУШКА, А 
САМО КОГАТО ПОЖЕЛАЯТ.

Почти толкова усмихнати са и свободно отглежданите 
кокошки, които досущ като своите биосестри живеят в 



общи дворове и имат привилегията да се разхождат по 
земята. На това не могат да се насладят отглежданите 
върху под птици, които са затворени в общи помеще-
ния, но все пак стъпват върху... слама например. А спо-
менем ли клетъчно отглеждане, философската категория 
„щастие“ мигновено се изпарява, защото целият живот 
на тези създания минава в клетка, при условия, които са 
неприятни за описване. 

НЕПРИЯТНО Е И ОНОВА КЛИШЕ ЗА „ЩАСТЛИВОТО СНАСЯНЕ“, ЗАЩОТО ГО 
ОТКРИВАМЕ НАЙ-ЧЕСТО ИМЕННО ВЪРХУ ОПАКОВКИТЕ НА ЯЙЦА ОТ ПОДОБ-
НИ НЕВИДЕЛИ НИКОГА СЛЪНЦЕ СЪЩЕСТВА.

Истината за яйцата обаче неизменно трябва да при-
съства върху опаковката. Важен е кодът на фермата: за-
почва ли с 0, то това е биопродукт; 1 означава свободно 
отглеждани кокошки; има ли в началото на кода цифра 2, 
тя гарантира подово отглеждане; и накрая е тройката 
– 3 се появява върху продукцията на фирми, които дър-
жат своите птици в клетки.

ФЕЪРТРЕЙД МАЙ НАИСТИНА ИДВА ОТ МАРС

Поне ако сравним тази инициатива със съдбата на пре-
карала дните си в клетка кокошка... Космическа е най-
вече разликата в отношението към света, който ни за-
обикаля, а това е една от главните причини да възникне 

подобен род търговия. 
За първи път за феъртрейд се заговаря в Холандия, 

като целта е да се създаде нова култура на производ-
ство. 

ПЕЧАЛБАТА ПРЕСТАВА ДА БЪДЕ ВАЖНА НА ВСЯКА ЦЕНА, ЗАПОЧВАТ ДА СЕ 
ПОЛАГАТ ГРИЖИ НЕ САМО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, НО И ЗА ФЕРМЕРИТЕ, КО-
ИТО ЧЕСТО СЕ ОКАЗВАТ СЪЩО ЗАБРАВЕНИ.

Създава се механизъм те да получават справедливо възна-
граждение, като главното условие е да щадят природни-
те ресурси. Доволен е и купувачът – често на друг кон-
тинент, защото знакът върху опаковката показва, че с 
парите си не увеличава приходите на някой огромен кон-
церн, ами осигурява прехраната на хора, които често жи-
веят чрез традиционен от векове поминък. Затова и 

ЛОГОТО НА ФЕЪРТРЕЙД ОРГАНИЗАЦИИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ВЪРХУ КА-
ФЯВА ЗАХАР, КИНОА, АМАРАНТ, КАФЕ, КАКАО – ПРИ ТОВА ТЕ СА ДОБИТИ, 
БЕЗ ДА БЪДЕ ОТСЕЧЕНО И ЕДНО ДЪРВО ИЛИ НАРАНЕНО НЯКОЕ ЖИВОТНО.

Феъртрейд се продава и в България, като характер-
но за тези продукти тук е, че често те са сертифици-
рани и с биознак, което пък ги прави още по-сладки за 
българите. Защото се пренасяме наистина в друг свят, 
там, където търговията е сътрудничество, а природа-
та – над всичко.

Не сложна апаратура и маса хими-

кали, а само грижите на приро-

дата са достатъчни, за да роди една 

ягода напролет шепа ароматни пло-

дове. Така обяснява и разликата меж-

ду конвенционалното и биото Петър 
АРШИКОВ, председател на родила-

та се наскоро Асоциация на биотър-

говците в България. Тази разлика се 

вижда и върху етикета и това е дос-

татъчна гаранция за чистия произход 

на избраните от нас продукти, твър-

ди още той.

– Едно от най-честите неща, ко-
ито се чуват по адрес на биото, 
е, че няма гаранция за произхода 
му. Хората казват: „Кой ще ми 
докаже, че това е био?“ Какви са 
маркерите, които да им обяснят 
това?
– Тук идват на помощ сертификатите, 

хубаво е хората да им обръщат внима-

ние! Всеки един биопродукт е серти-

фициран с определен сертификат, из-

писан и върху етикета му. Липсва ли 

такъв сертификат, този продукт не е 

био. Има европейски органи, има и аме-

рикански – именно по сертификатите, 

които издават, се различава биопро-

дуктът.

– Смяташ ли, че тази анти ГМО 
кампания направи услуга на всич-
ки, които се занимават с био?
– Да, определено – това е една крач-

ка напред, защото хората вече раз-

бират каква е разликата между един 

конвенционален и един биопродукт, да 

не говорим за ГМО продукт. Същото 

се цели и със сертификатите на био-

продуктите – те са една гаранция, че 

продуктът е наистина чист.

– Притеснява ли те, че се прием-
ат най-добре тези продукти, чи-
ито конвенционални събратя са 
се „изложили“ най-много, пример-
но сиренето? Когато става скан-
дал с него, расте потреблението 
на биосирене. Трябва едно нещо 
да е много вредно, за да прием-
ат хората, че могат да си купу-
ват био...
– Нека да се случват все по-често та-

кива неща, за да разберат всички, че 

алтернатива всъщност има! Нека ка-

жем отново, че самото сертифицира-

не показва, че зад една биостока, зад 

един биопродукт стои цяла институ-

ция, която гарантира качеството є! 

Няма нито един конвенционален про-

дукт, който да има такава подкрепа...

Фаворитите в 
надпреварата 
за етикет на 
биопродуктите – листо, 
ряпа и крава. Спечели 
листото, нарисувано с 
еврозвезди

Феъртрейд е нов 
тип култура на 
производство и 
търговия

Сертификатът върху етикета казва всичко

Текст Красимир ПРОДАНОВ, главен редактор на списание „Усури“
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e к о л о г и я  н а  п р а к т и к а

 Индезит Кампъни 

спечели престижната на-

града Ecohitech за 2009 

година, заради цялата си 

гама уреди със зелен ети-

кет Ecotech на Hotpoint-

Ariston, отличени за сво-

ите високи енергийно 

ефективни стандарти.

ЕКОфакти

С
лед забраната на обикновените електрически 

крушки, Европейският съюз постави ограниче-

ния и на пазара на електродомакински уреди, с 

висок разход на електроенергия.

Индезит Кампъни води активна политика за опазва-

нето на околната среда, внедрявайки нови техноло-

гии в изработването на енергийно ефективни уреди, 

които отговарят на европейските екостандарти.

Хладилникът, който заслужава специално внимание, е 

първият хладилник с четири врати Quadrio 

от Hotpoint-Ariston, енергиен клас А. Благодарение на 

4-те си врати уредът спестява 50% повече енергия 

в сравнение със стандартен хладилник с две врати. 

Той е проектиран така, че циркулацията на въздухa 

във вътрешността му да съхранява дори и най-дели-

катните храни в перфектно състояние. Високотех-
нологичната иновация No Frost не позволява об-

разуване на лед и скреж във фризера. 

Най-новото предложение на компанията при хладил-

ниците е 

МОДЕЛЪТ TRILOGIC 
от Indesit – с три врати, енергиен клас А+ и модер-
на система No Frost. Иновацията при този хладил-

ник е средното отделение, което изпълнява функция-

та както на хладилник, така и на фризер, т.е. темпе-

ратурата му може да се програмира в границите от 

– 26 °С до +4 °С в зависимост от конкретните нуж-

ди в дадения момент. 

Индезит Кампъни демонстрира своята ангажира-

ност в опазването на околната среда и със стан-

дартната гама хладилници с енергиен клас А+, който 

е 10% по-енергоспестяващ от клас А. 

Според директива 

на CECED от месец 

юли 2010 г. 

се забранява 

продажбата 

на хладилници 

с енергиен клас В 

на територията 

на Европейския съюз.

ЕКО 
НОВИНА

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ТОЗИ НЕВЕРОЯТЕН ШАНС ДА СПЕЧЕЛИТЕ ПЕРАЛНЯ AQUALTIS!

Пералня AQUALTIS

КОЛКО ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 

МОЖЕТЕ ДА СПЕСТИТЕ 

С ХЛАДИЛНИКА QUADRIO?

„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 

Зелено охлаждане

   О Т Г О В О Р А  =    П Е Р А Л Н Я33 11
ВЪПРОС № 2През 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 № 2 

(можете да отговаряте и в сайта на списанието):

А. 20%       Б. 30%       В. 50%

НОВИТЕ ХЛАДИЛНИЦИ 
BIG 70 И BIG 60 

са с авангарден дизайн, пове-

че полезен обем и функции. Спе-
циалното чилър отделение 
Fresh Box се грижи за деликат-

ни храни като месо, риба и сире-

не, които се съхраняват при по-

ниска температура. Функция-
та I Care поддържа автоматич-

но идеалната температура за 

запазване на продуктите в най-

добро състояние с минимален 

разход на енергия. Друга прак-
тична функция е Holiday, ко-

ято при продължителното ви 

отсъствие от вкъщи поддържа 

температура на изчакване, пес-

тейки електроенергия.
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ПО СВЕТАПО СВЕТАПО СВЕТА

П
рез граничната зона между Хондурас и Салвадор 
протича река Гуаскоран. Сега преминаването между 
двете съседни държави е като приятна разходка: на 
едно гише ти удрят печата за излизане, а на друго 

– за влизане. Няма опашки, чакане, нерви, кръстосани въ-
проси, някакви измислени такси и т.н. Ленивите води на 
реката я правят истинска зона на мира и спокойствието 
между комшиите. И така е след 1980 г., когато двете 
страни заравят томахавките на войната. Да, на война-
та, избухнала през юни 1969 г., след световната футбол-
на квалификация между двете страни. След първия мач 
в Хондурас, спечелен от домакините с 1:0, дъщерята на 
виден салвадорски военен се самоубива, а погребението є 
слага началото на масови демонстрации срещу съседите. 

РЕВАНШЪТ СЕ ПРЕВРЪЩА ВЪВ ВОЙНА 
При изпълнението на химна на Хондурас, освиркан от 

озверялата тълпа, на пилона вместо знаме е издигнат 
мръсен парцал. Години по-късно един от хондураските иг-
рачи споделя: „В този момент ние не мислехме за фут-
бол, а се питахме дали ще се измъкнем живи от този 
ад.“ Мачът завършва 3:0 за Салвадор, а отборът на Хон-
дурас, натоварен на бронетранспортьори, е откаран на-
право на летището. Часове по-късно границата е затво-
рена, а Салвадор обявява война на Хондурас. Тя продъл-
жава малко повече от четири дни, като печалната рав-
носметка е 6 хиляди убити, над 10 хиляди ранени, а още 
50 хиляди загубват домовете и земята си. Река Гуаско-
ран се превръща в зона на войната...
Вратарят на тогавашния салвадорски отбор Раул Ма-

ганя, с когото се познаваме отпреди, ми беше казал, че 
в основата на конфликта стои политическият антагони-
зъм, а футболът а само поводът, или искрата, взривила 
бурето с барут. 

САЛВАДОР СЕ ВЛАДЕЕ ОТ 14 ФАМИЛИИ 
които командват всичко. Това са крупни латифундисти, 
разделили страната на сфери на влияние. Хиляда латифун-
дисти притежават десет пъти повече земя от 100 хиля-

ди селяни. Парадоксален е и фактът, че Салвадор е най-
малката държава в Централна Америка, която има най-
голяма гъстота на населението. Години наред бедняците 
бягат в съседен Хондурас, където има обширни площи 
безстопанствена земя. Те се заселват там, създават се-
мейства и в един момент техният брой достига внуши-
телната цифра 300 000. Това обаче създава брожения сред 
хондураските селяни, които също искат повече земя. От-
ношенията между двете страни постепенно се изострят, 
антагонизмът достига връхната си точка и футболните 
квалификации отприщват бента на насилието.
Посетих 

СТАДИОН „КУСКАТЛАН“ 
(това е името и на една от най-големите местни бан-
ки) в Сан Салвадор, който е ням свидетел на зловещия 
втори квалификационен двубой между Салвадор и Хонду-
рас, след който избухва войната. Бетонните трибуни са 
без седалки и имат страховито излъчване. Със своя ка-
пацитет за 65 хиляди зрители стадионът е най-големи-
ят в Централна Америка. Пространството над трибу-
ните е опасано от четири етажа, в които се намират 
ВИП ложите. По подобие на прочутия стадион „Ацтека“ 
в Мексико Сити те са откупени от местни богаташи 
за десетилетия напред. А от пъстра реклама научавам, 
че салвадорският вестник „Ел графико“ е първият спор-
тен вестник в Централна Америка. 

СалвадорСалвадор
ЛАТИНОКАКОФОНИЯ 
СЛЕД ВОЙНАТА

Паркът „Боливар“ е удобно място и за почивка, и за развлечения
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„НЕ ИСКАМЕ САЛВАДОРЦИ В ИРАК!“
Този надпис биеше на очи на една от оградите в цен-

търа на столицата. Притиснати от бремето на наси-
лието вътре в страната, хората в Салвадор не искаха 
кръвта на техните младежи да се пролива за чужди ин-
тереси на хиляди километри от страната. Младите хора 
издигаха транспаранти „Не“ на насилието“ и „Стига по-
вече жертви“. 
Въпреки че тези болезнени за държавата теми бяха в 

устата на всички, никой не бе в състояние да спре неу-
молимия ход на живота. Центърът на столицата е беля-
зан с типичната латинокакофония. 
Пазарът гъмжи от всевъзможни стоки, човек трудно 

се промъква между сергиите в малките улички, където в 
един момент едвам се разминаха количка, пълна с банани, 
и друга, пълна с... колани. Официално паричната единица 
в Салвадор е колонес, но хората въобще не пазаруват с 
местните пари, а само с щатски долари и дори когато 
ти връщат рестото, то е в центове. „Четири парчета 
за долар“, „Едно кило за долар“ – отвсякъде ехтят вико-
вете на търговците, като

ДУМАТА „ДОЛАР“ СЕ НАБИВА В ГЛАВАТА ТИ 
и в един момент имаш усещането, че ушите ти я въз-
произвеждат като многохорово ехо. Понякога направо вър-
ху тротоарите можеш да се спънеш в легнали хора, дори 
в деца, попаднали в плен на зависимостта си от дрогата. 
Още в автобуса на път за столицата ме предупредиха да 
внимавам изключително много, защото централната част 
на града си е спечелила славата на рай за джебчиите. 
Нищо чудно – невъобразимият хаос и стълпотворението 
от хора се явяват идеален плацдарм за развихряне на до-
казаната изобретателна фантазия на крадците. 

В ПАРКА „БОЛИВАР“ 
младежи играят футбол на баскетболно игрище, други 
спят седнали по околните пейки, а задължителните за 

Латинска Америка ваксаджии са на своя пост в очакване 
на клиенти. Не по-различна е картината и в другия голям 
парк – „Сентенарио“ (името е същото като легендар-
ния стадион в Монтевидео). Както и в някои от наши-
те паркове, и тук по-възрастни мъже са се задълбочили 
над шахматната дъска. Когато се приближавам да видя 
как върви играта, оставам втрещен, защото познатите 
в цял свят шахматни фигури са заменени с... капачки от 
бира, обърнати нагоре с назъбените си краища. Но дори 
и беднотията не е преграда за ентусиазма на тези хора, 
вглъбени в древната игра. Църквите и катедралите са 
неотменна част от присъствието на католицизма, кой-
то е сложил сериозен отпечатък върху обществения жи-
вот в страната. 
Когато човек излезе от централната част, латиноат-

мосферата постепенно се заменя от някои основни ха-
рактеристики на големия град – широки магистрали с по 
няколко ленти, виадукти, високи здания. Полицията пак е 
навсякъде, но нейното присъствие не е така масирано и 
натрапчиво, както в центъра. 

ЗАДУШНО Е 
а температурата достига 35 °С. Спасението е в някои 
от крайпътните магазинчета, където минералната вода 
от бидоните е гратис и малко пластмасово шишенце 
върши отлична работа. 
Напускам Салвадор със смесени чувства. Един народ, из-

терзан от десетилетни вътрешни междуособици и от 
войни със съседите, в който класовият антагонизъм е 
драстично изразен, търси своя по-добър или поне по-спо-
коен живот. Програмата „За едно общество без наси-
лие“, инспирирана от различни организации в страната, 
бавно, но сигурно дава своите плодове. „Ел Салвадор“ на 
български означава „Спасителят“. Дали салвадорският на-
род ще спаси самия себе си от бремето на насилието и 
престъпността?

Румен ПАЙТАШЕВ, Сан Салвадор–София
Снимки Авторът

Тези жълти микробусчета пред „Паласио насионал“ 
могат да се окажат опасна клетка в присъствието 
на рецидивисти

Подобни модерни 
сгради контрастират на 
ниското строителство в 
столицата Сан Салвадор

Авторът позира на 
стадион „Кускатлан“ 

– най-големия в 
Централна Америка
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„Играта на играчките 1 и 2“
Днес с филми като „Търсенето на Немо“, „Рататуй“ и „В небето“ 

студио „Пиксар“ са ненадмината сила в киното. Всичко обаче за-

почва през 1995 г., когато на голям екран излиза първата им из-

цяло триизмерна пълнометражна анимация. За приноса на „Игра-

та на играчките“ към развитието на анимационното кино като 

че ли е излишно да се говори. Ако сте от малцината, които още 

не са го гледали, както подсказва заглавието, това е една исто-

рия, в която всички играчки оживяват и преживяват своя уникал-

на и адски забавна одисея. В първата серия ще се запознаете с 

каубоя Уди, чийто живот на любима играчка е застрашен с прис-

тигането на космическия рейнджър Бъз Светлинна година. Два-

мата ще преживеят приключения, които в крайна сметка ще ги 

превърнат от заклети съперници в първи приятели. След фено-

меналния успех на филма, отличен и със специален „Оскар“, само 

четири години по-късно се появи и продължението му. „Играта 

на играчките–2“ не само не отстъпва на оригинала, но и според 

всички критици го надминава. В него луд колекционер на играчки 

ще отвлече Уди, а Бъз, г-н Картоф, Рекс и Хам ще се впуснат в 

опасна мисия, за да го спасят. Класики, откъдето и да ги погле-

днете, „Играта на играчките 1 и 2“ са истински празник за малки и големи и задължителна част от колекцията на всеки киноман. А и ще ви под-

готвят за дългоочакваната трета част, която предстои това лято.

„Великият 
Бък Хауърд“
Преди години Бък Хауърд (Джон 

Малкович) е бил известен хип-

нотизатор и чест гост в те-

левизионни шоута. Днес обаче 

е ясно за всички, освен за Бък, 

че представленията му са из-

губили блясъка си. Той обаче е 

убеден, че ще се завърне под 

светлината на прожекторите, 

ако си намери добър мениджър 

и личен асистент. Открива го 

в лицето на Трой Гейбъл (Колин 

Ханкс), който мечтае за ка-

риера на писател, но се нуж-

дае от работа и цел в живо-

та. Предложението да помага 

на залязлата звезда звучи до-

бре, но е прекалено съмнително как и дали ще му е от полза в бъдеще. 

Все пак с негова помощ, с подкрепата на избухлива издателка и голяма 

доза късмет Бъд може отново да спечели любовта на публиката.

„Сектор 9“
Невероятно, но факт – още с 

дебюта си в голямото кино ре-

жисьорът Нийл Бломкамп успя 

да поднесе една от изненади-

те на 2009 г. Неговият филм, 

продуциран от големия Питър 

Джаксън, постигна огромен ус-

пех и получи най-ласкави рецен-

зии, а също и четири номина-

ции за „Оскар“. Създаден с ми-

нимален бюджет, филмът ни 

пренася в Южна Африка във 

време, когато извънземните 

са дошли на Земята и живеят 

в гета. Един човек по неволя 

ще разкрие тайната на техни-

те оръжия, но ще плати висока 

цена за това. Избягващ клише-

тата в научнофантастичния жанр, „Сектор 9“ се превърна в събитие и 

заради участието на дебютанта Шарлто Копли. Убедителната му, из-

цяло импровизирана игра не бива да се пропуска.

„Алиса в Страна-
та на чудесата“
Докато по екраните шества 

най-новата екранизация на по-

зната история на Луис Карол, 

е време да си припомним вер-

сията на Уолт Дисни от 1951 

г. Създадена под вещото ръ-

ководство на гениалния режи-

сьор, тринадесетата лента в 

историята на студиото пре-

лива от вълшебства, цветове 

и приключения. Неслучайно, ма-

кар и разгневила ревностните 

почитали на Карол в началото, 

днес „Алиса“ заема място сред 

най-добрите ранни произведе-

ния на „Дисни“ наред с „Дъмбо“, 

„Спящата красавица“ и „Пино-

кио“. Чеширския котарак, Лудия шапкар, Туидълдъм и Туидълди и, разби-

ра се, Червената кралица са налице в тази дигитално възстановената 

версия, за да ви забавляват с още игри, песни и бонус изненади.

„Колежът“
Сексът, наркотиците и алкохо-

лът са задължителна част от 

дивите колежански партита 

и тази комедия затвърждава 

това правило. Когато трима 

абитуриенти посещават уни-

верситета „Фийлдмонт“ като 

потенциални първокурсници, 

те очакват да прекарат най-

хубавия уикенд в живота си. Но 

се случва точно обратното, 

когато Кевин, Крис и Морис са 

подложени на безкрайни униже-

ния от най-хулиганското брат-

ство. Тримата новаци нямат 

друг избор и решават да от-

върнат на удара. Момчетата 

измислят план, за да поста-

вят на място мъчителите си. Целта им е унищожение на братството 

и те няма да пожалят сили за това. Междувременно ще се опитат да 

спечелят и сърцата на три секси момичета.

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР
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„Виена. Градът 
в карти“
В този актуализиран и богат 

на информация пътеводител за 

един от най-уникалните евро-

пейски градове са посочени де-

сетте най-важни обекта за по-

сещение във всеки район на Ви-

ена. Авторите са се погрижили 

да направят подбор на 100 за-

дължителни места, селекция на 

200 адреса на ресторанти, бир-

щубен, кнайпен, барове, театри, 

концертни зали, магазини, паза-

ри, хотели. Освен традиционни-

те карти и информация за най-

посещаваните места могат да 

бъдат отрити всякакви полез-

ни факти, например какъв бюджет ви е необходим за една екскурзия до 

столицата на Австрия, типичните изрази, цените на напитките в за-

веденията, календар с интересните събития през годината, полезни 

телефонни номера и уебсайтове.

„Във вихъра 
на двайсетте“
Вярвате ли, че един призрак 

ще реши всичките ви пробле-

ми? Софи Кинсела ще ви убе-

ди, че е възможно. Лара винаги 

е била с развинтено въображе-

ние, но напоследък май започ-

ва да се побърква. Пред нея се 

появява току-що починалата є 

пралеля Сейди с молба да наме-

ри изчезналата є огърлица, без 

която тя не може да си отиде. 

Лара и без това си има доста-

тъчно свои проблеми. Новосъз-

дадената є компания е на път 

да фалира, най-добрата є при-

ятелка и бизнес партньорка е 

избягала в Гоа, а самата тя е 

изоставена от любовта на живота си. Но колкото повече време пре-

карва със Сейди, толкова по-вълнуващ става животът на Лара и скоро 

той се превръща в интригуващо романтично приключение.

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ

„Милениум – 
втора книга“
„Момичето, което си играеше с 

огъня“ е вторият роман от три-

логията феномен „Милениум“. 

Ексцентричната и асоциална ха-

керка Лисбет Саландер е обвине-

на в тройно убийство. Въвлечена 

в гонитба на живот и смърт, тя 

решава веднъж завинаги да скъ-

са със сенките от миналото и 

да накаже тези, които го заслу-

жават. В същото време издате-

лят на списание „Милениум“ Ми-

каел Блумквист започва да ра-

боти върху горещ репортаж за 

търговия със сексробини, в коя-

то са замесени високопоставени 

лица. Докато трае разследване-

то на „Милениум“ и на полицията, съдбите на Микаел и Лисбет отново 

се пресичат при изключително драматични обстоятелства, които ще 

им помогнат да открият пътя един към друг.

„Нощна сянка“ 
Доайенът на историческия кри-

минален роман Пол Дохърти от-

ново ни кара да изтръпваме от 

ужас. Лорд Скроуп, безскрупул-

ният господар на имението Ми-

сълам, отказва да предаде на 

кралската хазна златен кръст, 

откраднат от тамплиерите. На 

всичкото отгоре той нарежда 

да бъдат избити членовете на 

странно религиозно общество, 

заселили се край неговото име-

ние, и дори отказва да погребе 

телата им. Сър Хю Корбет за-

минава за Мисълам, за да въдво-

ри ред и да върне тамплиерска-

та светиня в съкровищницата 

на крал Едуард. Но още с прис-

тигането му имението и близкият град са потопени в кръв. Незнаен 

убиец започва да избива безразборно гражданите, а паниката достига 

своя пик, когато самият лорд Скроуп е открит убит...

„Аватар – ръко-
водство за оцеля-
ване на Пандора“
След като вече сте били заплене-

ни от магията на най-успешния 

филм в историята на киното, ето 

едно прекрасно допълнение към 

него. Тази книга представя мно-

го от уникално красивите и мис-

териозни гледки на планетата 

Пандора, непознатата екосисте-

ма на тази луна, нейната флора и 

фауна, културата, езика и физио-

логията на местното население, 

расата На’ви. Като допълнение 

към детайлната информация е и 

уникален На’ви български речник, 

както и текстове на песни на 

На’ви. В книгата има и подробни описания за технологиите и оръжейна-

та система на Администрацията по развитие на ресурсите – най-го-

лямата търговска организация, притежаваща правата да разработва 

богатата на минерали Пандора.

„Пиратски 
ширини“
Последният роман на Майкъл 

Крайтън е история за дръз-

ките пирати на Новия свят. 

Ямайка през 1665 г. е самотен 

аванпост на британските сили 

сред испанските води на Кари-

бите. Столицата є Порт Роял 

е град на главорези, кръчми и 

бардаци – най-неочакваното 

място за организиране на ата-

ка срещу намираща се наблизо 

испанска твърдина. Точно това 

обаче смята да стори извест-

ният капер капитан Чарлз Хън-

тър. Целта е Матансерос, смя-

тан за непревзимаем заради 

мощните си оръдия и отвесни-

те скали. Буканиерите на Хънтър трябва да преодолеят не само испан-

ския флот, но и други смъртни опасности – свирепи урагани, канибали, 

дори морски чудовища...
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„Капиталът“ срещу „Няма да платим“
Възможно ли е да има нещо общо между философския труд 

на Карл Маркс и комедията на Дарио Фо? А възможно ли е 

двата текста да се слеят в концептуален спектакъл, зву-

чащ адски актуално на фона на световната икономиче-

ска криза? Да, възможно е и ако си мислите, че от това се 

е получила поредната авангардна глупост на родна сцена, 

жестоко се заблуждавате. С невероятно чувство за хумор, 

интересна сценография и чудесни актьори Съни Сънински 

е направил театрален „превод“ на българския преход. Това е 

спектакъл на противопоставянето между работници и ка-

питалисти и затова музиката прелива между индъстриъл 

и песни на „Любе“, сцената „прелива“ отвън навътре, а кос-

тюмите са хем ежедневни, хем униформи в нацистки стил. 

Трудно е да се изброят всички интересни и адски смешни 

хрумвания на Сънински на тема консуматорско общество, 

експлоатация на труда и опитите за оцеляване на отдел-

ния индивид. Премеждията на бедните труженички, които 

„забременяват“ с крадена стока, са истински комедиен ше-

дьовър, за което допринасят и размазващите изпълнения 

на Мария Сапунджиева и Станка Калчева.

„Суматоха“
Митичен текст, родил не една и две крилати фрази и до-

принесал за популяризирането на любими актьори от злат-

ните години на Сатиричния театър. Това е пиесата на го-

лемия Йордан Радичков, играна с успех на полска, френска, 

руска и немска сцена. У нас пък тя не е поставяна цели 16 

години и сега тази празнина се е заел да запълни младият 

режисьор Боян Иванов. Провокиран да даде отговор на въ-

проса, къде са сега героите на Радичков и дали техният 

живот в периферията на събитията отдавна е забравен, 

той е направил изключително забавна постановка, чието 

гледане действа много тонизиращо. Иванов изгражда спек-

такъл в стил „втора употреба“, защото у нас животът е 

точно такъв, а България е като периферия на Централна 

Европа. Затова по сцената има само... боклуци. Както каз-

ва режисьорът, в такъв спектакъл важни са персонажи-

те, затова декори почти липсват и зрителят е ангажиран 

само с това да гледа безумните и абсурдни образи като 

Лило, Араламби, Петраки, Гамаша и Шушляка. Актьорски-

ят състав се справя блестящо с налудничавите образи, без 

преиграване и глупаво гримасничене.

9 по десетобалната

7 по десетобалната

6 по десетобалната

Театър „Сълза и смях“

Народен театър „Иван Вазов“

Театър „София“

„Госпожица Юлия“
Войната между половете, родена във въображението на 

женомразеца Аугуст Стринберг, е сурова и жестока. Доми-

ниращата роля на мъжа превръща жeната в нейна жертва 

в тази прочута негова пиеса. Стринберг, за когото жена-

та е или муза, или проститутка, по традиция я демонизира. 

Той пише текста в края на XIX век, когато във въздуха ви-

таят идеите на психоанализата и за еманципацията. По-

ставяйки този провокативен текст, Лидия Абаджиева от-

ново залага на познати похвати – на сцената се лее вода, 

героите носят обемисти фусти и старовремски костюми, 

а класическата музика прелива в техно. Абаджиева казва, 

че се е опитала да намери адекватен израз на натурализма 

на Стринберг. Трябва да признаем, че въпреки забуксува-

лото на моменти действие, разтеглено до уморителните 

два часа и половина без антракт, почти се е справила, раз-

читайки най-вече на актьорите Снежина Петрова и Деян 

Донков. Перверзното и истерично надиграване между ка-

призната госпожица Юлия и нейния слуга Жан е най-добро-

то в този спектакъл. За съжаление третата страна в лю-

бовния триъгълник – слугинята на Карла Рахал, е прекалено 

слаба и безлична на техния фон.

Текст Ивайло ТодоровБела, брой 4 (146), 201092



 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

ЛЕКО И ДИЕТИЧНО
Пролет е и вече не ни се ядат мазни меса и сирена. 
Тежките трапези са зад гърба ни, даваме зелена 
светлина на лесно смилаемите ястия. Предлагаме 
ви четири такива на стр. 102–103, които освен 
леки са и диетични.

МАЛКА ИТАЛИЯ У ДОМА
Мебели от скъпи естест-
вени материали, богата 
палитра от цветове, още 
по-богата гама от ефектни 
аксесоари и разкошен тек-
стил – това са изразните 
средства на пищния итали-
ански стил на обзавеждане, 
който сме представили за 
вас на стр. 94–96.

ПОДРЕЖДАМЕ 
КНИГИТЕ
Те събират изключи-
телно много прах и 
периодично трябва да 
се почистват и подреж-
дат. Как да организи-
рате по нов начин се-
мейната библиотека, 
почерпете вдъхновение 
от стр. 98–99.

КОМФОРТ ПРЕДИ И 
ПО ВРЕМЕ НА СЪН
Днес спалното бельо 
е в изобилие, което, 
естествено, затруд-
нява избора ни. Ако 
искате да улесните 
своя, вземете предвид 
съветите ни на стр. 
100–101.

ТАЙНАТА НА КОЗУНАКА НА „КОНЦИ“
Разкрива ни я Таня Балабанова, собстве-
ник и вдъхновител на ресторанта Salt & 
Sweet, която успокоява и нас, и нашите 
читатели, че месенето на козунак не е 
тежка и трудна дейност. Ако внимател-
но, стъпка по стъпка следвате нейните 
препоръки от стр. 104–108, тази година 
няма как козунакът да не ви стане хубав. 
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ин т е р и о р

Малка ИталияМалка Италия
У ДОМАУ ДОМА

Мебели от скъпи естествени 
материали, богата палитра от 
цветове, още по-богата гама от 
ефектни аксесоари и разкошен 
текстил – това са изразните 
средства на пищния италиански 
стил на обзавеждане.

Кухня и столова
Зоната на кухнята е обединена със столовата. Използвайте цве-

тове от една и съща цветова гама и за двете помещения – в слу-

чая основните са кремавите тонове с добавени салатенозелени и 

лимоновожълти оттенъци, – за да създадете впечатление за един-

ство и неделимост. Щори в римски стил, перденца зад стъклени-

те врати на шкафовете и ленена кърпа върху дръжката на бюфе-

та ще направят помещението по-уютно, с рустикално излъчване 

Преходната арка между кухнята и столовата, контрастът между 

подовите настилки (керамични плочки и дървен паркет), както и 

удобното шкафче работят в полза на различаването, на отделяне-

то на двете помещения в общото пространство.  
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И
звестно е, че италианци-
те са луди по модата и 
са нещо като законодате-
ли на вкуса за обличане. С 

не по-малко вкус и отговорност те 
се отнасят и към интериора. Харак-

терни за „италианското“ оформле-
ние на дома са мебелите от естест-
вени материали и богатството от 
аксесоари, като се отдава предпочи-
тание на класиката. 
Именно класическият стил е из-

бран за създаването на интерио-
ра на жилище за семейство с две 
деца. За да бъдат изгладени някои 
елементи на строгите класически 
форми, са добавени рустикални еле-
менти.

Спалнята
Тук основната роля се пада на огромното 

легло с извита табла. Таблата е облицова-

на със сатен, което създава чувство за шу-

моизолация и спокойствие, и е окантена с 

пищна украса със златисти елементи, което 

пък създава впечатление за лукс. Златисти-

те елементи се срещат и като декорация на 

нощните шкафчета (вж. лайстните), както 

и по нощните лампи.

Детската стая
За детската стая е избрано класическото цветово съчетание 

от бяло и небесносиньо. Стените в млечен цвят и тъмният оре-

хов паркет смекчават присъствието на малко хладния син отте-

нък. В интериора на стаята обилно се използва текстил с дреб-

ни щампи. С такава тъкан са облицовани столовете, креслата, 

вратите на гардероба и са украсени дори дръжките на скрина.  
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Мюзикълът „Лак за коса“ тръгва 

на национално турне

Рядко на българска сцена може да бъде видян 
истински американски мюзикъл. Ето че сега 
ще имаме възможност да видим представле-
нията на първата аматьорска трупа в света, 
получила правата за представянето на мюзи-
къла Hairspray („Лак за коса“). Ценителите на 
това изкуство ще могат да се насладят на 
щурата комедия в Драматичен театър – Бла-
гоевград (31 март, 1 и 2 април), Драматичен 
театър – Варна (5 април),  Музикален теа-
тър – София (7 април) и Драматичен театър 
– Пловдив (8 и 9 април).
От премиерата си на Бродуей през август 

2002 г. до днес 
Hairspray печели 
сърцата на публи-
ката, както и над 
37 престижни награ-
ди, включително за 
най-добър мюзикъл. 
През 2007 г. изли-
за филмовата вер-
сия на мюзикъла с 
участието на едни 
от най-популярните 
любимци на Холивуд – Джон Траволта, Ми-
шел Пфайфър, Кристофър Уокън, Куин Лати-
фа и Зак Ефрон. 
Мюзикълът Hairspray е третото подобно на-
чинание на трупата студенти от Американ-

ския университет в България, които работи-
ха седем месеца по поставянето му. Трупата 
вече спечели бурните овации на благоевградска-
та публика с изпълнението си на „Чикаго“ и 
„Уестсайдска история“.

Шарени новини

Текстил за завивка и за украса
Текстилната гарнитура заема особено място в италианския декор. С нейна помощ можете да поставите акцент и да 

подчертаете аристократичността на интериора. По правило меката мебел се украсява с голям брой възглавници. В 

широка употреба са атлазените възглавници, тези от кадифе или от брокат с тежки нашивки. 

За покривалата и пердетата се избират кадифе или коприна в съчетание с прозрачни или полупрозрачни тъкани за за-

весите. Текстилът винаги е натруфен с бродерии, драперии, нашивки, декоративни кантове и шнурове с пискюли.

Цветоотделяне
За да отворите и визуално да 

увеличите пространството в 

помещението, всяка украса е 

в светли пастелни тонове, ко-

ито се явяват поддръжка на 

общата мека цветова гама и 

текстурата на текстила. Из-

ползването на мебели от ма-

сивно дърво, с изящни елемен-

ти и окръглени форми, смекча-

ва интериора.
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до м а к и н я

ПОДРЕЖДАМЕ КНИГИТЕ

Т
е събират изключително много 

прах и периодично трябва да се по-

чистват и подреждат. Как да ор-

ганизираме по нов начин семейната биб-

лиотека? Първо свалете всички кни-

ги от полиците, изтупайте ги една по 

една от прахта и после ги подредете 

по азбучен ред, по жанрове или защо не 

по цветове на обложките. Любимите ви 

книги, речниците и енциклопедиите, ко-

ито ползвате едва ли не всеки ден, а 

също и книгите, които още не сте про-

чели, подредете на видно и достъпно 

място. По принцип различните книги се 

съхраняват в това помещение, в което 

се предполага, че ще се четат. Романи-

те например – в гостната, детските 

книги – в детската стая, а специализи-

раната литература – в кабинета. За да 

изглеждат полиците с книги добре, под-

редете книгите в тях по размер. Книги-

те с меки корици е добре да наредите 

на отделна полица, а не да ги смесвате 

с книгите с твърди корици.
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Да запазя или 
да изхвърля?

ЗАПАЗЕТЕ старите книги, в кои-

то са успели да се завъдят прахо-

ви акари. Ако се каните да препрочете-

те някоя такава книга, сложете я първо 

в един плик и я затворете в хладилната 

камера за 72 часа. Акарите ще умрат 

при такава ниска температура. 

ОТЛЕПЕТЕ стикерите, които сте за-

лепили в книгите по време на чете-

не, защото с течение на времето лепи-

лото може да повреди страниците. 

ИЗХВЪРЛЕТЕ всички онези книги, ко-

ито са в плачевно състояние. Оста-

налите можете да дадете на прияте-

ли, познати или да занесете в детската 

градина или училището, в което учат 

децата ви. 

Това е важно!

Ако не съхранявате книги-

те на полици, постарай-

те се да не ги слагате на 

места в близост до бате-

рии. По-добре ги съхраня-

вайте в кашони на прове-

триви места. Не използ-

вайте за съхранението им 

пакети от целофан.

1. ТЕТРАДКА ЗА НАПОМНЯНЕ
Когато давате книга на заем на прия-

тел или роднина, погрижете се предва-

рително тя да ви бъде върната, а не да 

забравите за нея и в някакъв момент 

тя завинаги да изчезне от библиотека-

та ви. За целта до книгите подредете и 

тетрадка, в която да записвате загла-

вието и автора на всяка дадена на заем 

книга, както и на коя дата на кого сте я 

дали. За по-голяма сигурност залепете 

визитката си на вътрешната страна 

на корицата на книгата. 

2. ЧИСТИ КНИГИ И ПОЛИЦИ
За да предпазите книгите от натруп-

ването на слой прах върху тях, най-до-

бре е да монтирате стъклени вратички 

на всички полици. Но дори и тогава от 

време на време се налага да изсмуквате 

прахта от тях с помощта на прахосму-

качка. Когато използвате прахосмукачка-

та, не отваряйте книгата. Изтрийте и 

всяка една книга с мека  и суха микрофи-

бърна кърпа. Никога не използвайте вла-

жен парцал, напоен с почистващо сред-

ство, за да забърсвате книгите. И още 

нещо, когато забършете полиците с мо-

кър парцал, изчакайте те напълно да из-

съхнат, преди да подредите книгите.

3. В ДВЕ РЕДИЦИ
Ако вашите книги не се събират на един 

ред на полицата, може да ги разделите 

на два реда. За целта сложете постав-

ка за повдигане на втория ред. Ако не 

разполагате със специална такава, мо-

жете да подредите и ред книги, които 

да изпълняват тази повдигаща функция. 

За да изглежда „поставката“ добре на 

външен вид, е добре да я облицовате с 

някаква красива хартия или фолио. 

1

2 3
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К
ак да се ориентираме в 
днешното разнообразие при 
избора на спално бельо? 
Трудно е да се дават съве-

ти – изборът е въпрос на предпочи-
тание. Едни обичат да спят на про-
хладна и нежна коприна, други – вър-
ху памучни или бархетни чаршафи. 
Някои се чувстват добре върху бело-
снежна постелка, други предпочитат 
тъмноцветно спално бельо в наситени 
цветове. Едно нещо може да се твър-
ди със сигурност: за да е пълноценен 
сънят ни, спалното бельо трабва да 
бъде от висококачествена материя, 
с подходящ размер и в разцветката, 
която отговаря на вкуса ни. 
Чаршафите е добре да са от ес-

тествени материи, които по-лесно 
попиват влагата. Традиционните са 
памук, лен и коприна. Всички оста-
нали разновидности – батиста, хасе/
американ, сетен и т. н., са материи 
на памучна основа с други примеси. 

МАТЕРИЯТА

ПАМУК (ХАСЕ) Хасето е много прак-
тична материя, която няма нужда 
от специални грижи. Много е издръж-
лива, не струва скъпо. Изпира се от-
лично. 

САТЕН Може да бъде алтернатива 
на коприната. Блестяща плътна ма-
терия, много приятна на допир, мно-
го издръжлива, глади се лесно. Сате-

нът е по-скъп от другите тъкани, 
но е по-евтин от коприната. Счита 
се за по-добър от останалите па-
мучни материи.

ЛЕН Най-старинната материя. В Ев-
ропа са се отнасяли към лена като 
към класически лукс. Може да има 
различна текстура – от много фин 
до плътен. Понякога маже да изглеж-

да груб на вид, но дори и тогава е 
много нежен и гладък при допир.

КОПРИНА  Най-скъпата и елегантна 
материя. И ако се оплаквате, че коп-
риненото бельо се пързаля или пък 
драска, защото не е идеално гладко, 
това означава, че си имате работа с 
турски, китайски или европейски коп-
ринени чаршафи. За скъпата японска 

e к с п е р т и з а

КОМФОРТ ПРЕДИ 
И ПО ВРЕМЕ НА СЪН

З А  И З Б О Р А  И  П Р А Н Е Т О  Н А  С П А Л Н О Т О  Б Е Л Ь О

ДНЕС Е ТРУДНО ДА СИ ПРЕДСТАВИМ, 
ЧЕ ТОЛКОВА НЕИЗМЕННА ВЕЩ КАТО 
КАЛЪФКАТА ЗА ВЪЗГЛАВНИЦА Е 
СТАНАЛА ШИРОКОИЗПОЛЗВАЕМА ЕДВА 
В НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК. ПРЕДИ ТОВА 
САМО БОГАТИТЕ И ЗНАТНИ СЕМЕЙСТВА 
СА МОЖЕЛИ ДА СИ ПОЗВОЛЯТ ТОЗИ ЛУКС.
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коприна това не се отнася. 

ПОДДРЪЖКА

1 Когато си купите нов комплект 

спално бельо, непременно го изпе-
рете, преди да го използване. 

2 Сменяйте спалното бельо веднъж 
седмично.    

3 Преди пране разделете бельото по 
цветове и материи. Не трябва да 

перете заедно чаршафи от естестве-
ни и изкуствени тъкани, защото те 
изискват различен режим на пране. 
Ако перете цветно бельо, проверете 
в прахта за пране да няма много из-
белващи съставки. 

4 Оптималният температурен ре-

жим на пране е 50–60 °С. Обикно-
вено препоръчителната температура 
за изпиране на памук и лен е 60 °С, 
но въпреки това преди пране прове-
рете информацията на етикета на 
чаршафите. 

5 Барабана на пералната машина 
пълнете до половината. Ако на-

тъпчете пералнята, чаршафите няма 
да се изперат добре. 

6 Коприненото бельо изисква дели-
катно пране с краткотраен ре-

жим на центрофугиране. Омекотите-
лят е задължителен.  

7 Сушете спалното бельо веднага 
след изпиране и го гладете още 

влажно. 

8 Гладете цветните и тъмни тъ-

кани откъм опаковата страна. 

Японско удобство – 
памучното бельо създава 
комфорт и настроение за 
сладки сънища

Романтика 
– идеално 

гладка, фина, 
приятна 

на допир е 
изящната 

бяла коприна

Кънтри стил 
– спалното 

бельо от фин 
памук или 
бархет на 

едри цветни 
щампи в 

етностил 
обещава 

комфортна 
почивка
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в к у х н я т а

ЗА 4 ПОРЦИИ:

 100 г листа от зелена салата (различни сортове) 

 100 г червено зеле  1 връзка рукола  1 морков  1 

глава червен лук  12 ореха (почистени от черупките) 

 1 с. л. ябълков оцет  2 с. л. лимонов сок  1/2 ч. л. 

горчица  сол, млян черен пипер  1 щипка захар  4 с. 

л. олио  1 голяма ябълка

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Салатените листа се измиват и подсушават. Мор-

ковът се почиства, измива се и се настъргва на едро. 

Кромидът се почиства и нарязва на тънки полумесеци. 

Орехите се нарязват на едри парчета с остър нож.

2. Оцетът се смесва с лимоновия сок, горчицата, сол-

та, пипера и захарта. Налива се олиото. Ябълката се 

измива и разрязва на 4. Семките се отстраняват, а 

сърцевината се нарязва на дребни парчета. Смесва се 

с настъргания морков, лука и соса за подправяне. 

3. Към зеленчуците се добавят и подготвените сала-

тени листа (накъсани) и зелето, нарязано на тънко. Са-

латата се разпределя по чиниите за сервиране. Поръс-

ва се с орехите. 

Време за приготвяне 20 мин 

В една порция 270 кал, от които белтъчини – 4 г, маз-

нини – 19 г, въглехидрати – 17 г

Пъстра салата с моркови, ябълки и орехи

Нещо леко и диетично

Пролет е вече 

и не ни се ядат 

мазни меса и 

сирена. Тежките 

трапези са зад 

гърба ни, даваме 

зелена светлина на 

лесно смилаемите 

ястия. Предлагаме 

ви четири такива, 

които освен 

че са леки, са и 

диетични.
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ЗА 4 ПОРЦИИ

 500 г телешко  2 глави кромид лук   1 морков  1 корен цели-

на  2 с. л. олио  200 г броколи  2 дафинови листа  4 зърна черен 

пипер  200 г макарони (формата – по желание)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Месото се залива с 2,5 л студена вода, довежда се до кипене и пя-

ната, отложила се на повърхността на водата, се обира с лъжица. 

Във водата се слага 1 цяла обелена глава лук и месото се вари на 

тих огън поне 1 час и 30 минути. Бульонът се прецежда, месото се 

нарязва на парчета. 

2. Бульонът се оставя да кипне. Втората глава лук се почиства и 

нарязва на ситно. Морковът и целината се измиват, подсушават се 

и се нарязват на пръчици.

3. Олиото се загрява в тиган и в него за 3 мин се запържва лукът. 

Добавят се морковите с целината и всичко се запържва още 3 мин. 

Запържените зеленчуци и макароните се пускат във врящия бульон и 

се варят 5 мин. 

4. Добавят се броколито, дафиновите листа, черният пипер и всичко 

се вари още 5 мин. Разпределя се по чиниите, като във всяка се сла-

га и по малко от нарязаното месо.   

Време за приготвяне 2 ч

В една порция 380 кал, от които белтъчини – 44 г, мазнини – 26 г, 

въглехидрати – 18 г

ЗА 4 ПОРЦИИ:
 600 г пилешки гърди  по 2 жълти, зелени и червени чушки  2 с. 

л. мед  2 с. л. кетчуп  3 скилидки чесън  2 с. л. соев сос  сол 

 млян черен пипер  2 глави кромид лук  3 с. л. олио

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Чесънът се почиства и нарязва на дребно. Смесва се с меда, кет-

чупа и соевия сос. Пилешките гърди се намазват с получената мари-

ната от всички страни. Чушките се измиват и всяка се разполовява, 

за да се махнат по-лесно семките. Всички се нарязват на ивици. Лу-

кът се почиства и всяка луковица се разполовява и нарязва на тън-

ки полумесеци. 

2. Филето се попива със салфетка и се запържва (7 мин) от всички 

страни в олиото. След това месото се нарязва на ивички. 

3. В същия тиган се запържват лукът с чушките (6 мин). Добавят се 

месото и маринатата, малко сол и черен пипер. Всичко се разбърк-

ва и се оставя за малко на котлона. Можете да украсите всяка пор-

ция с парченца лимон.

Време за приготвяне 25 мин

В една порция 310 кал, от които белтъчини – 32 г, мазнини – 20 г, 

въглехидрати – 12 г

ЗА 4 ПОРЦИИ:
 850 г консервирани кайсии  1 лимон  2 с. л. мед  2 с. л. кайсиев 

ликьор  50 г почистени бадеми  50 г орехи  150 г брашно  1 ч. 

л. канела  125 г захар  100 г краве масло

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Кайсиите се отцеждат и се нарязват на средно големи парчета. 

Слагат се в една голяма или в четири малки форми, предварително 

намазани с олио. Лимонът се потапя в гореща вода за малко, след ко-

ето кората му се настъргва на ситно ренде, а той се разполовява и 

сокът му се изстисква. 1 ч. л. настъргана лимонова кора се смесва 

с лимоновия сок, меда и ликьора и с получената течност се заливат 

кайсиите. Поръсват се със счукани орехи. 

2. Фурната се загрява до 180 °С. Брашното се пресява, след което се 

смесва с канелата и захарта. Добавя му се и малко размекнато кра-

ве масло и всичко се обърква добре. Получената маса се излива върху 

плодовете. Десертът се слага за 30 мин във фурната и е готов. 

Време за приготвяне 40 мин

В една порция 750 кал, от които белтъчини – 9 г, мазнини – 36 г, въ-

глехидрати – 93 г

Телешка супа със зеленчуци 
и макарони

Пиле с чушки

Десерт с орехи и кайсии
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ве л и к д е н с к и  в к у с н и  м а р ш р у т и

С
лед броени дни е Великден. За 
този празник приготвяме с мно-
го любов шарени и изпъстре-
ни с настроение яйца. А как-

во ще кажете за жълтите ароматни 
козуначени плетеници? По магазините 
се предлагат различни видове козуна-
ци, но никой от тях не може да се 
сравни с домашно приготвения. Оп-
ределено си заслужава усилията! Ако 
още не сте добили кураж сами да го 
замесите, не се колебайте, Таня Бала-
банова ще ви покаже как.
Във филма с вкусно заглавие „Шоко-

лад“ героинята на Жулиет Бинош ле-
куваше изтерзани души с всевъзмож-
ни сладки изкушения. В малкото рес-
торантче Salt & Sweet се случва поч-
ти същото с всеки клиент, решил 
да преоткрие вкуса на традиционните 
български гозби. Място, където мо-
жеш да се почувстваш повелител на 

сладкото и соленото, а по Великден 
да опиташ и ръчно омесени козунаци. 
„Всичко, до което се докоснат ръце-

те ми, трябва да говори на езика на 
красотата“ – ми казва Таня, собстве-
ник и вдъхновител на Salt & Sweet, 
като я питам как е успяла да на-
прави мястото толкова уютно и... 
вкусно за душата. Въпреки многото 
си ангажименти Таня почти през це-
лия ден е в кухнята, иска всичко да 
мине през ръцете є, за да се убеди, 
че наистина ще се получи добре. 

АРТИСТИЧНАТА КУЛИНАРНА ДАРБА 
не е добила нито в художествено учи-
лище, нито в кулинарен техникум. 
Готвенето є е хоби от студентски-
те години  и от времето, прекара-
но в къщи, докато отглежда трите 
си деца. Инженер по професия, но ар-
тист по душа, в един момент на Таня 

є омръзва да седи пред компютъра в 
института по промишлена енергети-
ка. Тогава тя решава, че е време да 
сбъдне мечтите си. Първоначалната є 
идея да открие собствена сладкарни-
ца се разраства до желание да открие 
ресторант. Междувременно написва и 
кулинарна книга, с която иска да нау-
чи всички да готвят вкусно. Прави го, 
като разкрива тънкостите и кулинар-
ните тайни на традиционните българ-
ски манджи. „И един боб да сготвиш, 
никак не е лесно да стане вкусен“ – 
съгласявам се с Таня. 
Традиция в семейството є по Ве-

ликден е месенето на домашни козу-
наци. Расла е при две баби – зима-
та при едната, лятото при друга-
та. И двете са месели фантастич-
ни козунаци. 
Повод да гостуваме на Таня са имен-

но козунаците. 

ВЕЛИКДЕН ОТ ДЕТСТВОТО

–– АРОМАТЪТ  АРОМАТЪТ 
НА КОЗУНАЦИТЕНА КОЗУНАЦИТЕ
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Този Великден Dr. Oetker  Ви дава 490

подаръка!

Участвайте в наградната игра (15.03 – 09.05.2010), като
изпратите SMS с текст “DR” последван от баркодовете
от опаковките на бакпулвер, ванилена захар и мая, раз-
делени с интервал на номер 18424 (стойност 0,25 лв. без
ДДС) или се регистрирайте на сайта www.oetker.bg и
имате шанс да спечелите 10 хлебопекарни, 80 форми
за печене заек и 400 комплекта форми за сладки! 
Пожелаваме Ви успех и вкусни празници!

За бисквитеното тесто: 150 g обелени и смлени бадеми, 4 яйца,
3 с.л. гореща водa, 150 g захар, 1 пакетче ванилена захар Dr. Oetker,
настъргана кора от 1/3 портокал, 250 g моркови, 100 g пшенично
брашно, 1 равна лъжичка бакпулвер Dr. Oetker
За портокаловия крем: 1 пакетче желатин Dr. Oetker
1 пакетче пудинг ванилия Dr. Oetker, 40 g захар, 250 ml портокалов
сок, 125 ml сок от моркови, 400 g студена бита сметана, настъргана
кора от 1/3 портокал
За декорация: 50 g пудра захар, 50 g марципан/фондан, червена,
зелена, жълта боя за хранителни цели, накълцани тиквени семки

Приготовление – бисквитено тесто: 

Сложете в дълбок съд яйцата и горещата вода и с миксер разби-
вайте 1 минута на най-високата степен. Прибавяйте постепенно
предварително смесените захар, портокалова кора и ванилена
захар и разбивайте още 2 минути. Добавете настърганите на дребно
моркови и запържените до златисто без мазнина бадеми, а накрая
смесените бакпулвер и брашно. Разбъркайте сместа на ниска сте-
пен до гладко тесто и я изсипете в застланата с хартия за печене
форма за торта. Печете в предварително загрята фурна около 40
минути на 180°C. След като блатът изстине, го разрежете хоризон-
тално на две части.
Приготовление – портокалов крем:

Разтворете желатина в 8 с.л. вода и го оставете да набъбне. При-
гответе пудинга само с портокаловия и морковения сок без вода.

Портокалово-морковена торта
Прибавете желатина към горещия пудинг и го
оставете да изстине. Смесете настърганата
портокалова кора със сметаната и я разбър-
кайте с изстиналия пудинг. Намажете единия
блат с половината крем, поставете втория и раз-
пределете останалия крем. 

Декорация: Пресейте пудрата захар и я разме-
сете с марципана. Парче с размерите на орех
оцветете със зелено за зеленина. Останалия
марципан оцветете с червено и жълто и офор-
мете морковите. Поръсете тортата с тиквените
семки и я оставете за 2-3 часа в хладилник.



ТАЙНАТА НА КОЗУНАКА 
НА „КОНЦИ“ 

Мит е, че месенето на козунак е 
трудоемка и непосилно тежка зада-
ча, която въобще не е за начинаещи. 
„Е, не е вярно – успокоява ме Таня. – 
Било е вярно преди 15–16 години, ко-
гато бабите ни са се борели с 10–20 
кила брашно. Представете си колко 
много тесто се получава от толко-
ва много брашно. Съвременната бъл-
гарска домакиня обаче, стига да успее 
да намери малко време, като нищо 
може да се справи с тесто от 1 кг 
брашно и да измайстори два велико-
лепни козунака.“ 
Питам Таня какво трябва да бъде 

спазено при месенето, така че ко-
зунакът да е на „конци“. „Тайната 
на „конците“, която знам от бабите 
си, е „Винаги усуквайте „фитилите“, 
преди да сплетете плитката. Ще ви-
дите, че ще се получат конци, дори и 
да не сте месили чак толкова енер-
гично тестото.“ 

ТРИКОВЕ ПРИ МЕСЕНЕ 
Разбирам, че при месене на козу-

наците има и деликатни моменти. 
Например стайната температура не 
трябва да пада под 25 °С, иначе 
тестото няма да втаса. Освен това 
всички продукти трябва да са за-

топлени до тази температура. И 
брашното задължително да е преся-
то. Друго важно условие е да следи-
те да не се пресече маята. Затова 
в никакъв случай не бива да месите 
козунака с горещо мляко. (Разтворе-
ната в прясно мляко мая може да 
се сложи за малко на котлона или 
в леко загрята фурна при отворе-
на вратичка. Но през цялото време 
трябва да наблюдавате да не се пре-
сече маята.) 
Тестото се меси поне половин час 

и след това се оставя да втаса. По-
мързеливите могат да се възползват 
от удобството, наречено машина за 
месене, като я настроят на 35-мину-
тен режим. „Но който влага любов 
и отношение, прави всичко с ръце“ – 
отбелязва Таня.

ПРИ ПЕЧЕНЕТО

също трябва да внимавате – козуна-

ците не бива да се пекат нито ни-
ско долу, нито високо горе във фур-
ната. Най-добре е да сложите по-
ставка и да ги печете по средата. 
Първоначално фурната се загрява до 
220 °С, но след като козунаците се 
надигнат, температурата се намаля-
ва до 190 °С и се пекат на умерена 
температура. 
Ако козунакът направи коричка 

много бързо, може да се покрие с 
фолио, за да не изгори. За да сте 
сигурни, че е изпечен добре и в сър-
цевината, пробвайте го с дървена 
клечка. 
Ако имате голямо желание, със си-

гурност козунакът ще ви се получи. 
А ако сте начинаещи, не се притес-
нявайте, все някога отнякъде тряб-
ва да започнете. И дано късметът 
на начинаещия да ви кацне в ръце-
те тази година, докато месите ко-
зунаците.

ЗА 2 КОЗУНАКА:

 7 яйца (едно за намазване), затоплени на стайна 

температура  500 мл прясно мляко  250 г кра-

ве масло (Таня препоръчва 250 г смесена мазни-

на – масло, олио и мас, защото от свинската мас 

козунаците ставали по-пухкави)  500 г кристал-

на захар  кората на голям лимон или лимонова есенция  1 ванилия  1 кубче прясна мая за хляб 

 щипка сол  около килограм и половина брашно (пресято)

Основна рецепта 
за тестото

Стъпка по стъпка:

1. Маята се раз-

мива на каша с 1/2 

ч.ч. топло пряс-

но мляко. Млякото 

в никакъв случай 

не бива да е горе-

що, а трябва съв-

сем леко да напар-

ва на пръста. Към 

него се прибавят 

1 с. л. захар и мал-

ко от брашното 

и маята се оста-

вя да втаса много 

добре.

2. Брашното се пресява в дълбок съд. В друг съд 

с тел или с миксер енергично се разбиват яйца-

та и захарта до побеляване. Прибавят се лимоно-

вата кора и ванилията. В дълбокия съд (замест-

ващ нощвите на нашите баби) пресятото браш-

но се оформя на кладенче и в дупката по среда-

та се изсипват яйчената смес, 1/2 ч. л. сол, мля-

кото и маята.

1

2
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3. Започва се замесване на тестото. Всъщност това е най-трудната част от на-

чинанието. Но Таня е оптимистка: „Не мога точно да обясня как да се справите с 

това, но ще опитам: „пощипвате“ с пръсти стените на кладенчето от двете стра-

ни, така че яйцата и брашното да се размесят постепенно до хомогенна смес. В на-

чалото ще се получат бучки, не се плашете, нормално е. Просто размесвайте (щи-

пете) усърдно и в края на краищата ще имате нормално свястно тесто.“ 

След това се „вкарва“ и маслото в тестото. За тази цел кравето масло или комби-

нацията от масло, мас и олио се разтопява предварително, като се внимава много 

да не започне да се пържи. Най-лесно се разтопява в микровълнова фурна, но става 

перфектно и на котлон. Тестото се разстила с ръце на масата и се намазва с раз-

топено масло. Сгъва се, като едната половина похлупва другата, след което пак се 

разстила на масата. Пак се намазва с маслото и пак се сгъва по същия начин, дока-

то не попие всичкото масло. Ако тестото започне да залепва за масата, тя се на-

ръсва с брашно. Целта на това „упражнение“ е да се получат много пластове в тес-

тото, така че да се сдобием с козунак на „конци“.

4. В зависимост от брашното, което използвате, както 

и от големината на яйцата е възможно да не ви достиг-

не брашно или пък да ви остане. Тестото трябва да е меко, 

лесно за размесване, но да не залепва здраво за пръстите. 

Ако не ви достига брашно, просто ще добавите, колкото 

трябва. Ако ви остане – няма проблем. 

Готовото тесто се намазва отгоре с мазнина, покрива се с 

кърпа и се оставя на топло да втаса много добре. Трябва да 

увеличи обема си двойно. Втасването отнема поне 2–3 часа 

в зависимост от температурата на помещението.

5. След като вта-

са напълно, от 

тестото с на-

мазнени ръце се 

откъсват топки, 

които се разте-

глят с ръце върху 

плота на не мно-

го правилни пра-

воъгълници. В 

средата на все-

ки правоъгълник 

по желание може-

те да сложите 

плънка от орехи 

и канела, стафи-

ди, сладко или ло-

кум (ваша воля и 

ваш избор). Всяко 

парче се увива на 

руло и след това, 

за да стане ко-

зунакът на „кон-

ци“, всяко руло се 

изтегля и усуква 

около оста си.

6. От усуканите парчета се 

сплита плитка.

3
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6

7

7. Всеки козунак се слага в подходяща 

за големината му форма за печене (или 

тава), намазана с мазнина, и се оставя 

да втаса повторно около 1 час.
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КОЗУНАКЪТ е сла-

дък обреден хляб, кой-

то традиционно се 

приготвя за Великден. 

Символизира тялото 

на Исус Христос. Спо-

ред разпространено-

то схващане история-

та на козунака започ-

ва в началото на XVII 

в. във Франция, откъ-

дето това тестено изкушение се пренася в цяла Европа. В 

Италия се приготвят козунаците панетоне, а в Русия ве-

ликденският обреден хляб се нарича кулич. Смята се, че в 

България козунакът е дошъл едва през 20-те години на ми-

налия век. До този момент за празника са се месели хлябо-

ве, наричани „колак“, „пармак“, „кравай“, „боговица“.

 От козуначеното тесто с малко повече въображение мо-

жете да приготвите и куп други вкуснотии. Ако ще прави-

те руло с мармалад, ви трябва парче втасало козуначено 

тесто, което се разточва на пласт, дебел колкото 1 пръст. 

Върху този лист може да се намаже мармалад или да се раз-

стеле плънка от нарязани на тънки филийки орехи. Орехи-

те могат да се сварят предварително в захарен сироп или 

да се счукат на дребно в хаванче и да се смесят със захар 

и канела. След като разстелете плънката, отгоре поръсе-

те с малко галета. Навийте тестото на руло, сложете го 

в намазана с масло тавичка и отгоре поръсете с кристал-

на захар. 

 Козуначени бухти се приготвят, като от козуначеното тесто се правят топчици, които 

се пържат в масло или мас. Още горещи се поръсват със захар. Бухтите може да се напъл-

нят с мармалад. 

 Глазура за козунаци 1 кг захар се сварява с 1 кг вода на много гъст сироп. Сиропът ведна-

га се излива върху тава, леко намазана с масло, и с дървена лопатка или лъжица се бърка, до-

като се образува захарно „тесто“. Ако се развали, връща се в тенджерата, налива се малко 

вода и отново се вари. Това захарно „тесто“ се поразмива леко с гореща вода и се слага за глазура. За тъмна глазура в „за-

харното тесто“ се слага малко какао или смляно кафе, а за червена – карминова безвредна боя за сладки. Глазура може да се 

направи и от разбит с пудра захар белтък и няколко капки лимонов сок. (На 1 белтък – 70–80 г пудра захар.)

КОЗУНАК 
ПО ПРАВИЛАТА 

1. Прави се с двукратно замесване. Преди да се плете, 

тестото трябва да се премеси още веднъж, за да не 

е много шупнал повърхностният слой. Тестото втасва два 

пъти – веднъж, като е на топка, и втори път, след запли-

тането – във формата. 

2. Внимавайте със захарта – тя трябва да е не пове-

че и не по-малко от определеното според рецепта-

та количество. В противен случай козунакът няма да вта-

са добре. 

3. Силно загрятата фурната не помага за по-бързото 

изпичане – козунакът ще прегори отвън, а отвътре 

ще е клисав. 

4. Оставете козунака да изстине напълно във формата 

за печене и тогава го извадете от нея.

ВЪПРОС НА ВЪОБРАЖЕНИЕ

8. След втасва-

нето всички се 

намазват с раз-

бито яйце и се 

поръсват обил-

но с кристал-

на захар и беле-

ни филирани ба-

деми. (Бадемите 

се белят лесно, 

като преди това 

се накиснат в 

топла вода.)

9. Козунаците се слагат да се пекат в предварително 

загрята на 220 °С фурна. След десетина минути тем-

пературата се намалява на 180 °С и се пекат още око-

ло половин час до зачервяване. (Ако видите, че отго-

ре козунаците започват да се препичат, покрийте ги с 

фолио, за да не изгорят.) 

След като са готови, се изваждат от формите и се 

покриват с чиста кърпа.

Ако се престрашите и опитате да произведете дома-

шен козунак, Великден ще ви се стори наистина неза-

бравим празник!

8

9

Текст Теодора СТАНКОВА, Снимки Ирен НИКОЛОВАБела, брой 4 (146), 2010108
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О
бикновено по това време те 
имат нужда от повече прос-
транство за растеж и от по-
вече хранителни вещества, ко-

ито са се поизчерпали през зимния 
сезон. Затова изборът на подходя-
ща саксия и оптимална почвена смес 
в този момент e от изключително 
значение.
Основното правило за почвените 

смеси за декоративните цветя е да 
съдържат достатъчно количество 
хранителни вещества, да не задър-
жат излишна влага и да осигуряват 
добра циркулация на въздуха, от кой-
то имат нужда корените на расте-
нието. Най-важното е приготвената 
почва за декоративните цветя 

ДА СЪОТВЕТСТВА НА НУЖДИТЕ 
НА КОНКРЕТНОТО РАСТЕНИЕ

Универсалната почвена смес се 

приготвя от 2 части градин-
ска глинеста почва, 1 част пясък, 1 
част тор от листа (листовка, лист-
на пръст) или друг хумус и 1 чае-
на лъжица тор от костно брашно за 
всеки 13 см микс.

За луковичните цветя е подхо-
дяща хумусна почва, облагороде-

на с добре изгнил тор или градин-
ска пръст.

Кактусите и сукулентните рас-

тения имат нужда от умере-
но наторена и силно дренирана поч-
ва. В нея задължително има малко пя-
сък и глина.

Тези стайни цветя, които оби-

чат кисела почва, ще се чувст-
ват добре в листовка от иглолист-
ни.

Орхидеите са по-претенциозни и 
за тях се използва рохкава сме-

ска от средно едри борови кори, едър 
перлит и торф.

За растенията със силно разви-

та коренова система използвай-
те лека, добре обработена пръст.

ОТДЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 
НА ПОЧВЕНИТЕ СМЕСКИ

имат своята специална роля в тях. 
Едрозърнестият речен пясък 
прави почвите рохкави.
Листовката представлява смес 
от изгнили листа, събирани под 

широколистни дървета като бреза, 
бук и габър. Изгнилите листа от иг-
лолистните гори пък се използват за 
пресаждане на растения, които оби-
чат киселите почви. Листовката пра-
ви почвата рохкава.

Торфената пръст е богата на 
много хранителни вещества.
Върху борови кори живеят до-
бре епифитни растения, какви-

то са орхидеите.
Чимовка е много хранителна 
пръст, която се изравя под чи-

мовете на ливадите. Преди да се из-

ползва, се пресява. Най-добрата чи-
мовка е пръст, изровена от кърти-
ца, защото е най-рохкава. В чимовка 
растат успешно някои палми и ци-
труси.

Дървените въглища в почва-
та служат за дезинфекция. Ос-

вен това те предпазват почвата от 
вкисляване, защото абсорбират из-
лишната влага и я отдават на рас-
тението едва тогава, когато му е 
нужна.

Сфагновият мъх е блатен мъх, 
който, преди да се използва в 

почвената смес, се пресява през сито. 
Използва се за засаждане на орхидеи 
и за растения, които се развиват от 
по-едри семена.

Перлитът е чист инертен ма-
териал (получава се при прера-

ботка на еруптивни скали), който за-
държа влага. Тази влага се отдава на 
корените на растението, но посте-
пенно. В перлит трудно се развиват 
микроорганизми. Използва се за подо-
бряване на тежките почви.
Най-често се използват листовката, 

торфената пръст, пясъкът и перли-
тът.

ПОЧВАТА Е ВАЖНАПОЧВАТА Е ВАЖНА
ПРОЛЕТТА Е ВРЕМЕ 

ЗА ПРЕСАЖДАНЕ 
НА СТАЙНИТЕ ЦВЕТЯ
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АМБИЦИРАНИ СТЕ да покажете 
на околните най-доброто от себе си. 

Желанието ви за изява ще бъде много 
силно, на моменти дори малко прекалено. 
Още на 2-ри вечерта взимате важни реше-
ния и започвате да действате по тях 
още на 3-ти. Проявете малко повече тър-
пение в работата си на 6-и, 7-и и 8-и, кога-
то може да имате недоразумения с авто-
ритетни личности, много работа или пък 
другите да изискват повече от вас. Не са 
изключени и проблеми с възрастни или бо-
лни роднини. Вероятни са и усложнения и 
на вашето здраве, особено ако страдате 
от някакво хронично заболяване или пък 
имате проблеми с костите или зъбите. 
Добрата новина е, че неразположенията 
ще преминат бързо и скоро отново ще се 
усетите енергични и амбицирани за дейст-
вие. Съветвам ви все пак да не се пресил-
вате с работа, защото много бързо може-
те да се изморите и изнервите. Най-на-
прегнатите ви дни през месеца, когато е 
добре да сте по-сдържани1 са 5, 6, 7, 19, 20, 
21, 26 и 27 април. Дните за стартиране на 
нови начинания са от 1-ви до 18-и, след 
това ситуацията ще се промени. 

ПО-ВНИМАТЕЛНО С ПРИЯТЕЛИ-

ТЕ Ще съчетавате находчиво прия-
телските си връзки с шансовете да подо-
брите финансовото си състояние. Но има 
сериозна опасност да обидите някой при-
ятел с импулсивно действие. Най-вероят-
но е да се скарате с близък приятел за 
пари. Критични дни в това отношение са 
и 6-и, 7-и и 8-и. Тогава се замисляйте дъл-
боко, преди да действате, и гледайте да 
не пренебрегвате чуждите интереси зара-
ди вашите собствени.

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ДРЕБНИ ЗАГУБИ, 
кражби и заблуди и не рискувайте 

излишно на 3-ти и 25-и. 
ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧЕ-

ЛЕНЕ НА ПАРИ Отделете си из-
вестна сума пари за по-качествена и вита-
минозна храна, както и за спортуване и 
развлечения. Сега сте много активни и ще 
се наложи да компенсирате големия разход 
на енергия, като се зареждате постоянно с 
положителни емоции и качествена храна.  

ЕДИН ОТ НАЙ-СИЛНИТЕ ВИ МО-

МЕНТИ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА е 

новолунието в Овен на 14-и. Това е вашата 
нова отправна точка, шансът ви да из-
бистрите идеите си, да мобилизирате на-
личните си „мощности“ (като нови наме-
рения, подходящи хора и знания). 

ИЗИСКВАНИЯ И СРОКОВЕ ВИ ЗА-

ТРУПВАТ след 18-и. Ще се наложи 
да отхвърлите стара и позанемарена рабо-
та. Задължително изпълнете поетите ан-
гажименти по договори и поръчки, особено 
ако вече сте получили пари за тях. 

ИЗЧИСТВАТЕ СТАРИ ФИНАНСО-

ВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ от 18-и до 30-и. 
Съветвам ви да изплатите всичките си 
дългове през този период. Добра новина за 
тези, които очакват да получат пари от 
свои длъжници – най-сетне ще ви върнат 
дължимото. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТА 
Ако през периода след 18-и и особено 

след 20-и ви предложат нова работа, нов 
договор и възможност за допълнително 
припечелване, съветът ми е непременно да 
приемете. Дори и в момента да не сте 
особено очаровани от естеството на ра-
ботата или от сумата, която ви обеща-
ват, след като приемете, ще видите, че 
има много благоприятни възможности за 
вас в бъдеще. 

ПО-ТРУДЕН ПЕРИОД ви очаква от 
26-и до 28-и. Вероятни са проблеми в 

семейния живот, както и във взаимоот-
ношенията с вашите партньори. В живо-
та ви се връщат стари недоразумения и 
конфликти и този път вече няма да мо-
жете да се спасите от лошата развръзка. 
Не е препоръчително вие самите да про-
вокирате тези проблеми, въпреки че едва 
ли ще се сдържате да не го направите. 
Съветвам ви обаче да изчакате да мине 
трудният астрологичен аспект и да се 
ориентирате по-добре в ситуацията.

Луната и Слънцето се 
събират в знака Овен
Това е причината да наречем този мо-

мент най-силен за Овните. Поставяте на-

чало на нов цикъл в живота си, който ще 

бъде активен в продължение на една цяла 

една година напред, до следващото ново-

луние в Овен. След 14-и ви съветвам да 

промените и нещо в своята външност – 

стила си на обличане, прическата си, по-

ведението си. Промяната в имиджа ще ви 

се отрази изключително освежаващо, са-

мочувствието ви видимо ще се повиши. 

Подходете към житейските дела много 

земно и практично на 15-и и 16-и. Можете 

да се поглезите малко с хубави покупки и 

добра и качествена храна.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
От 1-ви до 18-и стартирайте реализи-

рането на новите си идеи. Особено подхо-

дящ и силен ден за това е 14-и.
На 2-ри вечерта взимате важни реше-

ния за кариерата си.

На 3-ти и 25-и се отнасяйте по-вни-

мателно с приятелите си. Пазете се от 

кражби и не поемайте излишни рискове. 

Периодът от 26-и до 29-и е доста на-

прегнат както за личните ви отношения, 

така и за... финансовите ви.

На 28-и и 29-и не предприемайте никак-

ви финансови операции, има опасност от 

загуби.

ДЕФИЛЕ НА ПЕРЛЕНИТЕ УСМИВКИ

В столичния клуб „Червило“ се състоя финалът на конкурса за най-красива 
бяла усмивка, организиран от blend-a-med 3D White Pearl. За наградата се със-
тезаваха 10 момичета от цялата страна, но както се случва във всяко със-
тезание, победителката беше само една. След много оспорван финал Яни-
ца Жекова от Димитровград спечели голямата награда – да бъде заснета в 
професионална фотосесия, а усмивката є да украси корицата на специално-
то издание на списание Cosmopolitan Smile, което ще се появи на пазара заедно 
с априлския брой на Cosmopolitan.
Гостите бяха заслепени от блестящите усмивки на 10-те финалистки в 
конкурса. Всяка от тях представи уникален дизайнерски тоалет, част от 
модната колекция blend-a-med 3D WHITE Pearl на Виргиния Здравкова. В края 
на дефилето красавиците получиха дипломи за участието си в конкурса 
и много внимание от страна на гости и медии. Голямата изненада за тях 
беше, че blend-a-med и Виргиния Здравкова им подариха тоалетите, с които 

дефилираха.
В модното шоу взеха 
участие Вики от група 
„Мастило“ и Криста, 
които също дефилира-
ха в елегантни рокли на 
Виргиния Здравкова. 
Множеството красиви 
перлени усмивки на съ-
битието доказаха без-
спорно, че бялата ус-
мивка вече е по-лесно постижима с blend-a-med 3D WHITE Pearl. Експертите 
от blend-a-med създават един истински иновативен продукт blend-a-med 3D 
WHITE Pearl, който съчетава безценни екстракти от естествени перли и 
напреднала избелваща технология, за да осигури дълбоко козметично избел-
ване само за 14 дни. 

ПЕРЛЕНИ ОТБЛЯСЪЦИ

Финалистките от конкурса и победителката
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ПЕРИОДЪТ Е ИНТЕРЕСЕН, НО И 

НАПРЕГНАТ Приключвате темите 
от близкото минало. В някои моменти ще 
ви се струва, че се налага да правите пре-
калено големи жертви за някого или нещо. 
Постарайте се да погледнете по-философ-
ски на нещата и да не изпадате в само-
съжаление. Добре ще бъде да приключите 
темите от близкото минало максимално 
гладко и да бъдете спокойни и уверени, че 
сте направили най-доброто, на което сте 
били способни. Важно е какви мисли и чув-
ства ви обземат, особено когато си изя-
снявате отношенията с разни хора, защо-
то от това ще зависи с какъв тонус и 
настройка ще навлезете в хубавия си и 
активен период, който ще настъпи на 20-
и. Но дотогава имам много време, през 
което е добре да релаксирате максимално 
и да се мобилизирате за действие. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА СЕБЕ СИ от 
1-ви до 20-и. Ако се нуждаете от ле-

чение, сега е моментът да го проведете, 

защото ще е успешно. Профилактичните 
процедури също ще дадат много добър ре-
зултат. Добре ще бъде да се погрижите 
и за някой близък човек, който се нуждае 
от вашата материална и морална подкре-
па. Направете тази жертва за него. И въ-
обще направете нещо добро – малко даре-
ние например. Не отказвайте да хвърляте 
пари на просяците, ако ви поискат. Всич-
ко това ще ви пречисти духовно и ще 
внесе умиротворение в душата ви. 

ДЕЛОВИ ДЕН Много верни прозрения 
ще имате на 6-и, ще бъдете реши-

телни и организирани. В случай че ви пред-
стои да оформяте документи, да подпис-
вате важни договори и да сключвате го-
леми сделки, това е отличният ден за 
тези дейности! В общуването също ще 
имате успех. Овладявате аудиторията и 
успявате да насочите енергията на слуша-
телите в правилната посока. 

КЛЮЧОВ МОМЕНТ за вас е новолу-
нието на 14-и. Успявате да се осво-

бодите от ненужен емоционален товар, 
поставяте начало на нов период в живо-
та си, успявате да се освободите от уг-
нетяващото ви чувство за вина, от неяс-
ните си страхове и съмнения. 

НОВА ЛЮБОВ ЗА НЯКОИ ОТ ВАС 
На 17-и получавате нечия подкрепа, 

спонсорство или пък разрешително за 
нещо. Нещата тръгват в положителна по-
сока. Привличате одобрението и симпати-
ите на околните. Някои Телци могат да 
разчитат на благоприятни запознанства, а 
за някои пък се задава нова любов.

МЕРКУРИЙ ВИ „ИЗНЕВЕРЯВА“ 

Свършете неотложната си работа 
като подготовка на документи, събиране 
на информация и разпращане на писма до 
18-и. След това Меркурий, планетата, ко-
ято отговаря за общуването, комуникаци-
ите, пътуванията и търговията, става 
ретроградна. След 18-и очаквайте изнервя-
щи забавяния и неточности в работата. 

ЖИВИТЕЛНИ СИЛИ ОТ СЛЪНЦЕ-

ТО получавате на 20-и, когато то 
навлиза в знака Телец. Все пак 21-ви и 22-ри 
ще са напрегнати дни, защото конкурен-
цията ще ви диша във врата. Има опас-
ност от заблуждения или груба лъжа и ма-
нипулация. Но още на следващия ден от-
ново имате късмет. 

ЛЮБОВ ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД На 24-ти 
получавате шанс да срещнете правил-

ния човек. За някои Телци този ден пред-
лага възможности за професионална изява. 
Възможно е да получите неочаквано пари 
или пък да ви поканят да участвате в ня-
какъв проект. 

БЪДЕТЕ ТИХИ И ВНИМАТЕЛНИ на 
28-и и 29-и, когато е пълнолуние в не-

хармоничния ви знак Скорпион. Някой 
може да разкрие тайните ви. Избягвайте 
конфликтите.

Най-уязвими сте 
на 3-ти и на 5-и. Многократно вероятно 

ще бъдете предизвиквани и обърквани от 

чужди претенции и изисквания. Най-важно-

то е да се пазите да не ви внушат чув-

ство за вина. Вероятни са много сериозни 

разговори, дори скандали с ваши роднини, 

които ще отворят стари рани. Както се 

казва, едно зло никога не идва само. Точно 

тогава ще възникнат и неотложни дреб-

ни ремонти вкъщи, належащо премества-

не на квартира или напрегнати взаимоот-

ношения с брачния партньор. На 6-и вече 

овладявате положението и се ориентира-

те как да действате, че да не изпадате 

никога повече в подобна шокова ситуация. 

Освобождавате се от стари страхове. 

Има и един плюс – напрегнатите събития 

ще ви помогнат да видите какво точно ви 

пречи, за да бъде животът ви по-успешен.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
До 20-и не прибързвайте с решения, не 

предприемайте нови действия, приключе-

те стари теми от миналото и изчакай-

те 20-и, когато за Телците настъпва ху-

бав период. 

1-ви ще ви е напрегнат ден. Налага се 

да се изправите срещу страховете си. 

До 18-и свършете всичката си дело-

ва работа – изпращане на писма, подго-

товка на документи, събиране на инфор-

мация... След това Меркурий няма да е на 

ваша страна. 

На 23-ти не завързвайте нова любов-

на връзка, защото ще последват разоча-

рования.

На 26-и и 27-и може да възникнат не-

предвидени промени в работата и конфли-

кти с колеги.

БИЗНЕС ПРОЛЕТ

ПЪРВИЯТ ПРОЛЕТЕН БАЛ 
НА РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ
се проведе в средата на март в Sofia Live Club. Дома-
кин на бала бeше г-н Антонис Кандзелис, председа-
тел на Българската асоциация на рекламодателите 
(БАР) и изпълнителен директор на „Нестле Бълга-
рия“ АД, който очерта основните приоритети в 
дейността на асоциацията за 2010 г., както и бъде-
щите проекти и планове за развитие. Специално за 
бала в София пристигна г-н Малте Лохан, директор 
„Връзки с обществеността“ на Световната феде-
рация на рекламодателите (СФР). БАР ще работи 
в тясно сътрудничество със своите партньори и 
възнамерява през 2010 г. да разшири мрежата си от 
партньорства. Ще се работи активно за въвежда-
не и развитие на механизми за саморегулация в сфе-

ри като дигитален маркетинг и реклама, реклама 
към деца и добра познаваемост на медиите. БАР ще 
продължи да подкрепя отговорните и ефективни 
маркетингови комуникации в България.
БАР бе основана през пролетта на 2008 г. Към  мо-
мента кампаниите, членуващи в нея, са: „Байер-
сдорф България“, Юробанк И Еф Джи –  България, 
„Крафт Фуудс България“, „Мобилтел“, „Нестле Бъл-
гария“, Обединена българска банка, „Рено-Нисан“, 
банка „Пиреос“, „Хайнекен/Загорка“ и „Юниливър 
България“. 
БАР все повече засилва позициите си и членовете 
є са силно мотивирани да работят за развитие на 
вече създадената мрежа за обмен на професионален 
опит, предоставяне на информация и експертна 
помощ в областта на рекламата.

Антонис Кандзелис, 
председател на БАР
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НАПРЕГНАТИ И ИЗНЕРВЕНИ ще се 
чувствате през този месец, защото 

ще се наложи да решавате стари, но на-
болели вече проблеми. Ако до този мо-
мент сте се измъквали по Близнашки, сега 
това няма да ви се удаде. Не се плашете 
обаче, оставете нещата да се случат 
спонтанно. На вас самите много ще ви 
олекне, когато решите проблемите си. 
Само тогава ще се концентрирате и ще 
подредите живота си такъв, както ви ха-
ресва. На 2-ри и 3-ти ще се чувствате 
много изнервени. Очаквайте застой в биз-
нес отношенията си с чужденци. Не се 
отказвайте прибързано от нищо обаче, 
просто изчакайте по-добри времена. 

ЩЕ РЕШАВАТЕ ЕМОЦИОНАЛНИ 

ПРОБЛЕМИ на 6-и, 7-и и 8-и. Тежко на 
тези, които имат паралелни връзки. Ще се 
наложи да си платите с лихвите. Внима-
вайте да не задълбочите проблемите си – 
решавайте бързо с кого искате да продъл-
жите живота си в бъдеще. Новолунието 
на 14-и ще ви даде възможност да се от-
ървете от свои подсъзнателни страхове. 
Или поне от един. Някои от вас ще пое-
мат на дълъг и успешен път в чужбина. За-
почвате отново и на „чисто“ живота си. 
Проявете състрадание и милосърдие, по-
могнете сега на някого, за да получите и 

вие жест на милосърдие в бъдеще. 
ИЗТЕГЛЕТЕ ДЕЛОВИТЕ ЗАДАЧИ В 

НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦА Добре ще 
бъде да се концентрирате и така да ор-
ганизирате времето си, че да изтеглите 
всички делови задачи преди 18-и. След 
тази дата вашата лична управляваща пла-
нета Меркурий става ретроградна и бло-
кира деловата ви работа и новите ви на-
чинания. 

МИНАЛОТО ВИ ТОРМОЗИ В живо-
та ви се връщат стари проблеми с 

давност 2–3 месеца назад. Най-неприятно-
то е, че ще се събудят и отдавна забра-
вени страхове, колебания и неувереност. 
Започвате оттам, където вече сте били. 
Само не си позволявайте да потъвате в 
дълбоки размишления и анализи за минали 
събития, защото това доникъде няма да 
ви доведе. Най-много да си докарате де-
пресия. Има, разбира се, и ползи от рет-
роградния Меркурий – ще успеете напри-
мер да се справите с натрупалата се ра-
бота и да приключите старите поети ан-
гажименти.

„ДОВЪРШИТЕЛЕН“ ПЕРИОД Цели-
ят период от 18-и до 30-и е, така да 

се каже, довършителен. Не завързвайте 
нови любовни връзки, не сменяйте работа-
та си и не се захващайте с нов бизнес. 
Отложете и пътуванията си, ако е въз-
можно. Ако не, то тогава много внима-
вайте с билети, багажи и документи – 
вероятни са големи обърквания, забавяния 
и кражби при неизяснени обстоятелства. 

ПРОБЛЕМИ С ПРИЯТЕЛИТЕ И ДЕ-

ЦАТА Този транзит на Сатурн ще 
събуди стари емоционални проблеми и с ва-
шите приятели, любими хора и с децата. 

 АКО СТЕ ЧОВЕК НА ИЗКУСТВОТО 

ИЛИ НАУЧЕН РАБОТНИК, е твърде 
вероятно да преживеете криза. Но важно-

то е да запазите самообладание, защото 
много скоро всичко ще отшуми. Не се от-
чайвайте. Ще се наложи да поемете от-
говорност, от която много дълго бягахте 
и се страхувахте. В астрологията Са-
турн символизира кармата, чувството за 
отговорност, той изпробва нашата на-
деждност и желанието ни да се учим и да 
проявяваме твърдост. На 28-и много ясно 
ще си проличи на какво ниво сте се из-
дигнали в работата и конкретно в отно-
шенията с колегите си. Ако имате здра-
вословен проблем, сега е моментът да по-
търсите лекар, който да ви постави пра-
вилната диагноза и да предприеме правил-
ното лечение. 

АДРИАНА КАРЕМБЬО: „ЕФИКАСНОСТ – ТОВА Е МОЕТО МОТО!“

За първи път в България се проведе онлайн брифинг с топ модела Адриана 
Карембьо. Световноизвестната манекенка поздрави на живо от офиса си 
във Франция наши журналисти в зала „Мати“ в НДК. Чрез жива видеовръзка 
тя и съпругът є френският футболист Кристиян Карембьо участваха в он-
лайн пресконференция и презентираха козметичната марка Silicium+. 
По-известна с дългите си 126 см крака и с другите си дейности, Адриа-
на вече две години развива собствено производство и бизнес с козметични 
продукти на основата на най-новите нанотехнологии в областта на красо-
тата – Silicium+. Продуктите са предназначени изключително за професио-
нална употреба в козметични салони и спа центрове, но включват и пълна 
гама продукти за домашна грижа. 
Досега в нито една от 17 държави, където се предлага марката, не е про-
веждано подобно мероприятие, а голямото медийно присъствие направи съ-
битието още по-интересно. 

Марката се придър-
жа към идеята, че 
всяка жена иска да 
получи срещу пари-
те си ефикасност и 
резултати, а с про-
дуктите на Silicium+ 
те са видими до 1–2 
седмици. Както каза 
Адриана, „Целта не 
е една жена да даде 
много пари за продукти, от които няма ефект. Целта е срещу парите си 
тя да получи качествена козметика, която видимо дава резултат до сед-
мица-две“. 
Адриана издаде и своята тайна за издръжлив грим – винаги слага околоочен 
крем и матиращ крем за лице, преди да се гримира. 

Сатурн ви създава 
повече неприятности 
Всъщност през този период Меркурий ви 

е най-малкият проблем. Събирайте сили 

за поредното завръщане (четвърто по-

ред!) на Сатурн в нехармоничния за вас 

знак Дева на 27-и. Събитията, провокира-

ни от него, ще започнат още на 23-ти и 

ще продължат да отзвучават до края на 

месеца. Бързам да ви зарадвам, че на 25-и 

Венера влиза във вашия знак, което все 

пак е добра новина, защото тази планета 

освен за любовните отношения отгова-

ря и за състоянието на самочувствието, 

както и за правилната преценка на съби-

тия и хора. Съветвам ви в края на месеца 

да се вслушвате за всичко в сърцето си. 

Сега то ще ви бъде най-добрият водач. 

Връщането на Сатурн в Близнаци ще за-

сегне най-силно родените през последни-

те пет дни от зодията (от 17 до 22 юни), 

но и за останалите Близнаци ще има из-

питания. Потърпевши ще са още Стре-

лци, Деви и Риби. Ако някой от близките 

и познатите ви е с такава зодия, бъдете 

особено внимателни с него – не го осъж-

дайте прибързано.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
На 6-и, 7-и и 8-и ще решавате емоцио-

нални проблеми.

След 18-и довършвайте само стара ра-

бота. Не започвайте нищо ново. Бъдете 

бдителни, ако сте на път.

На 25-и Венера навлиза в знака Близнаци 

и повдига самочувствието ви.

На 27-и очаквайте напрегнати събития. 

Налага се да вземете едно сериозно ре-

шение.

ОНЛАЙН КРАСОТА
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 СЛЪНЦЕТО Е В ОВЕН И НАЖЕЖА-

ВА АМБИЦИИТЕ ВИ до червено. Ре-
шени сте на всичко, за да надвиете кон-
куренцията, особено ако имате частен 
бизнес или сте в политиката. Целият пе-
риод от 1-ви до 20-и ви е даден да анали-
зирате постиженията, желанията и въз-
можностите си. На 1-ви най-вероятно ще 
получите първите си интуитивни прозре-
ния на тема себереализация и ще си опре-
делите реални цели. На 6-и, 7-и и 8-и ще се 
наложи да се съобразите с чужда воля, 

особено ако сте в подчинена позиция спря-
мо този човек. Най-трудно ще ви бъде на 
7-и, когато Плутон, символ на властта и 
фундаментални промени, е в статично по-
ложение и засяга точно сферата на ваша-
та социална активност, професия и авто-
ритет. 

СЪБИРАЙТЕ СИЛИ Почивните дни 
10-и и 11-и ще протекат спокойно – 

релаксирате и се освобождавате от тре-
вогите. Трябва да съберете сили, защото 
през следващите дни ще ви връхлетят ин-
тересни, но напрегнати събития. 

НАПРЕЖЕНИЕ На 12-и вечерта и на 
13-и в живота ви отново се завръща 

темата за вашата кариера. Това, което 
ви се случи сега, ще ви амбицира за реши-
телни действия. На 14-и, когато е новолу-
нието в Овен, ще сте напрегнати и афек-
тирани, но ако използвате точно тази 
енергия и успеете да я канализирате в 
правилна посока, ще положите ново начало 
в сферата на вашата професия. Спокойно 
можете да стартирате собствен самос-
тоятелен бизнес или пък да се решите да 
постъпите на нова работа. В началото 
ще ви се струва прекалено рисковано, мно-
го ще се безпокоите, но след това ще се 
убедите, че стресът и усилията, свързани 
с тази промяна, са си заслужавали.

ПОЛОЖЕТЕ ОСНОВИТЕ НА НЕЩО 

НОВО от 14-и до 16-и включително. 
Вярно, срокът е твърде къс, но след това 
Меркурий става ретрограден и вече няма 
да имате този златен шанс за успех. След 
16-и ще се наложи да си довършите спеш-
но стара работа или нещо по съвместен 
проект, който движите с ваши приятели. 
Завръщат се и стари теми в живота ви, 
които отново ще трябва да обсъдите и 
премислите. На 17-и завързвате перспек-
тивни приятелски връзки, получавате из-

вестие от близък човек в чужбина. Добри-
те вести ви връщат оптимистичното на-
строение.  

УСПЕШНИ ДНИ 19-и и 20-и са ваши-
те дни през този месец – Луната е 

в Рак и ви помага както в начинанията, 
така и в семейните ви отношения. На 
20-и Слънцето навлиза в Телец и за вас на-
става малко спокойствие – забавяте тем-
пото и започвате да мислите и за лю-
бов. 

ОПОЗИЦИЯТА НА УРАН И САТУРН 
на 27-и  ще засегне вашия знак. За по-

реден път (четвърти поред) за последна-
та година и половина ще трябва да изби-
рате между спокоен и еднообразен семеен 
живот и самостоятелна и добре платена 
работа. Отсега ви предупреждавам, че си 
заслужава да дадете преднина на реализа-
цията в работата си въпреки вашата по-
словична привързаност към семейството и 
родовите корени. В случай че ви се пред-
ложи такава алтернатива – самостояте-
лен бизнес или изолация и капсулиране в 
тихото семейно гнездо, – мислете по-нап-
редничаво и изберете кариерата. Разбира 
се, всеки решава сам за себе си, аз само 
ви съветвам за добро. Ако се колебаете 
обаче, това е сигурен знак, че е по-добре 
да послушате съвета ми. 

ДОБРИ ВЕСТИ Поне една хубава 
вест ще получите на пълнолунието на 

28-и. Хубавите новини ще ви заредят с 
оптимизъм. Много е вероятно те да са 
от ваш любим човек. Получавате шанс да 
завържете нова любовна връзка и да полу-
чите признание, внимание и обич. Инте-
ресни събития ще се случат и добри но-
вини ще получите и във връзка с вашите 
деца. Този ден е отличен за явяване на 
конкурси и организиране на презентации – 
ще имате успех. 

ПРОЛЕТНА СВЕЖЕСТ

Проверяват 
надеждността ви
На 7-и да внимават най-много онези Раци, 

които са в политиката или са на ръко-

воден пост. Вероятни са кризи, внезап-

ни изблици на агресия от околните, напад-

ки към вас, провокации и проверки на на-

деждността ви. Засегнати ще са и всич-

ки Раци, които са в пряка връзка (не само 

служебна) с властта или пък с властни и 

обсебващи личности. На този ден и пла-

нетата Сатурн се връща в знака Дева и 

ви отваря трудности и недоразумения с 

близките ви вкъщи, особено с по-възраст-

ните. Ще трябва да поемете отговорно-

сти, които не ви се иска. Възможни са и 

материални затруднения в дома ви. Нищо 

чудно да се появи необходимост от внеза-

пен ремонт.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
На 7-и се пазете от агресивните напад-

ки на околните.

На 14-и получавате шанс или да стар-

тирате самостоятелен бизнес, или да си 

намерите нова работа или пък ново приз-

вание.

На 27-и правите фундаментален избор в 

живота си.

28-и и 29-и са благоприятни дни за за-

чатие.

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ GARNIER

Изборът на Garnier на естествени екстракти и уни-
кални съставки, известни със своите ползи за всички 
типове коса, беше демонстриран от майстор-готва-
ча Ради Стамболов на специална среща с журналистите. 
Г-н Стамболов приготви фантазии от манго, алое, боро-
винки, мед, лайка и липа, като промени до неузнаваемост про-
дуктите, но запази вкуса им и припомни, че общото между 
рецептите за коса, която блести от красота, и рецепти-
те за здравословно хранене е именно в силата на натурални-
те съставки.
Серия от 6 упражнения с имената на новите дезодоранти с 
минерали (Garnier Mineral Deodorant), насочени към съвременна-
та жена с много ангажименти и малко време за себе си, по-
каза експертът по природосъобразен начин на живот Галя 

Толкингтън. INVISICLEAR – дезодорантът, който не оста-
вя бели следи, беше демонстриран с „невидимо“ упражне-
ние, което може да бъде изпълнявано навсякъде незабеля-
зано от околните, а силата на „звездата“ от серията – 
ACTIONCONTROL, която запазва свежестта и комфорта 
и при екстремни условия, беше изпитана с упражнение 
за поддържане на красива, изправена стойка, която из-

лъчва здраве и красота.
Новите шампоани Garnier Ultra Naturals са събрали 7 от 
най-добрите рецепти за красива коса – с алое вера, с 

червена боровинка и масло от арган за защита и бля-
сък на боядисана коса; с олио от авокадо и масло от 

ший за суха и увредена коса; с липа за мазна коса; с 
лайка и мед за блестяща руса коса; с манго и цвят 
от плумериа за гладка и бляскава нормална коса и с 

яйчен екстракт за подхранване на суха коса.
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НАБЕЛЯЗВАТЕ СИ НОВИ ЦЕЛИ В 
началото на април събирате впечат-

ления, сили и енергия, които ще ви помог-
нат да тръгнете в правилната посока. За 
повечето Лъвове тя ще бъде съвсем нова. 
Ще промените изначално своите досегаш-
ни желания и възгледи. Мнозина от вас ще 
потърсят нови контакти в чужбина (и 
служебни, и лични). Сега се активира сил-
ното ви желание за самоутвърждаване и 
разширяване на хоризонтите, което ви по-
вежда зад граница, както и към нови сфе-
ри на познанието. Направете реклама на 
уменията и знанията си, както и на дей-
ността на фирмата си (ако имате така-
ва). Някои от вас ще решат да продъл-
жат своето образование, което до из-
вестна степен е дори наложително. Про-
явявате интерес към нови учения и кул-
тури, трупате нови знания. Ще ви попад-
нат интересни книги на философска или 
религиозна тематика, които ще ви дадат 
чудесен енергиен импулс за действие. Труд-
ни дни в началото на периода са 1-ви, 7-и, 
8-и и 9-и, когато ви очаква много и напрег-
ната работа. 

НЕБЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД В ЛЮ-

БОВТА Предстоят ви емоционални 
натоварвания и проблеми. Почти през це-
лия месец (до 25-и) Венера се намира в не-
хармоничния ви знак Телец и ви създава 

трудности с интимния партньор, подлага 
на изпитание любовния ви живот. Ще 
трябва да осмислите интимните си връз-
ки, които сте завързвали досега, особено 
ако са били сложни и сте изпитвали необ-
ходимост да изневерявате на постоянния 
си партньор. Едно важно предупреждение 
– не се забърквайте с емоционални връзки 
на работното място сега. Най-напрегнато 
ще ви бъде на 3-ти – вероятни са конфли-
кти, трудни разговори за изясняване на 
отношенията (и служебни, и лични). Лъво-
вете мъже да очакват сериозни пречки от 
страна на по-млада жена. Най-тежък лю-
бовен период се очертава за тези, които 
имат връзка на работното място. Семей-
ните Лъвове също ги очаква неприятен 
период с брачния партньор – проблеми, об-
съждане и подялба на отговорности, прис-
тъпи на ревност. На 17-и обаче тези кон-
фликти ще утихнат и ще се решат спо-
лучливо и благоприятно за вас. 

ДО РАЗБИРАТЕЛСТВО С ИНТИМ-

НИЯ ПАРТНЬОР стигате на 24-ти. 
Тогава успявате да постигнете трайни 
споразумения и да добиете яснота за бъ-
дещето ви заедно. Марс все още се нами-

ра във вашия знак и ви дава силен импулс 
за действие и за налагане на вашата воля. 
Това е хубав импулс – Марс е планета, ко-
ято много ни помага да приложим замис-
леното на практика. Но понякога, ако не 
е успеем да се справим с неговия „темпе-
рамент“ и енергия, избухваме в нервност, 
обзема ни нетърпеливост и ставаме кон-
фликти. Затова внимавайте. 

КОНФЛИКТИ Меркурий, който сега 
е в Телец, фокусира вниманието ви 

върху прякото общуване. През този месец 
ще бъдете склонни към конфликтни разго-
вори, особено на 5-и и на 25-и. На 25-и 
трябва да сте доста внимателни на кого 
какво точно казвате. Има риск да избух-
не стар, тлеещ конфликт, който ще ста-
не отново актуален заради ретроградното 
движение на планетата Меркурий (от 18-и 
до края на месеца). 

МНОГО РАБОТА След 20-и фокусира-
те вниманието си към вашата про-

фесионална реализация и много бързо ще 
трябва да решите цял куп залежали про-
блеми и да отхвърлите много работа. От 
18-и Меркурий навлиза в ретроградната 
си фаза и „връща“ за доработка и довърш-
ване работа, от която сте мислили, че 
вече сте се отървали. Постарайте се да 
сте по-организирани и сдържани през пери-
ода от 18-и до края на месеца. Сега не сте 
в много изгодна позиция за „революции“ и 
промени. 

ХАРМОНИЯ В ЛЮБОВТА След 25-и 
поне Венера се премества в хармонич-

ния ви знак Близнаци и личните ви отно-
шения стават по-балансирани. Последните 
ви трудни дни за месеца са 28-и и 29-и, ко-
гато е пълнолунието в нехармоничния ви 
знак Скорпион. Вероятни са безпокойства 
и напрежение вкъщи. 

Поставяте начало 
на нещо ново
на новолунието на 14-и. Случват ви се ин-

тересни събития. Най-неочаквано някой ви 

отправя предложение за пътуване, зараж-

дат се нови отношения с чужденци. По-

лучавате подтик да приключите научен 

труд, взимате си изпит, написвате ди-

пломната си работа. Неща, които са се 

влачили с години, получават своя шанс за 

финализиране сега. Инвестирайте в курс 

по чужд език. Знанията и контактите, ко-

ито натрупате сега, ще ви вършат много 

добра работа в бъдеще.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
На 3-ти и на 17-и очаквайте напрежение 

в личните отношения, както и проблеми 

на работното място.

На 14-и може да си уредите работа или 

обучение в чужбина. Променяте отноше-

нието си към текущите проблеми.

След 18-и забавете темпото, не праве-

те промени, довършете старата работа.

След 25-и ви очаква хармония в любовта.

ОЩЕ ЕДИН МОЛ

СЕРДИКА ЦЕНТЪР СОФИЯ ОТВОРИ ВРАТИ
Това е най-големият и модерен търговски център в България – с перфектна 
локация, уникална архитектура и изпълнен в съответствие с най-добрите 
европейски стандарти, Сердика стана дом на много познати и също така 
абсолютно нови за България марки – 98% от магазините в него вече са на-
ети.
В Сердика Център Peek&Cloppenburg откри първия си магазин у нас.  „Технопо-
лис“ и „Пикадили“ – две емблематични марки за нашия пазар, също ще рад-
ват клиентите на Сердика център. И още Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, 
Mango, Reserved, Esprit, New Yorker, Marc O’Polo, Tommy Hilfiger. 210 магазина с 
международни и български марки предлагат последните модни тенденции. 
Всички те ще обличат и най-придирчивите дами и господа. Удоволствие 
за всички ще бъде изборът на обувки в магазините на Ecco, Humanic, Geox, 
Deichmann, Camper, на спортни стоки в Рuma, Adidas, Tempo Sport, както и на 
луксозни бижута в Douglas, Swarovski, Bijou Brigitte, Guess Accessoires. Богата па-
литра от заведения предоставя перфектната възможност за срещи, заба-

вление и кулинарни изкуше-
ния. Сердика център разпо-
лага и с 1600 паркоместа, а 
работното му време е от 
10.00 до 22.00 ч..
Модерният търговски 
център на бул. „Ситня-
ково“ включва повече от 
51 000 кв.м площи за отдава-
не под наем, разположени на 
три нива и около 30 000 кв. м офиси клас А, които ще бъдат готови до края 
на 2010 г. Сердика център е проект на Sparkassen Immobilien AG, компания, 
листвана на Виенската фондова борса, и ECE Projectmanagement, европейски 
пазарен лидер с 45-годишен години опит в развитието на градски търгов-
ски центрове. Цялостната инвестиция възлиза на 210 млн. евро. Повече от 
2000 работни места са създадени в рамките на проекта.  
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НАПРЕГНАТ МЕСЕЦ Не са много 
оптимистични априлските новини за 

Девите. Ще сте обзети сте от неясна 
тревога и ще преживеете психически сри-
вове. Най-вероятните източници на тези 
неприятности ще са безпаричието и на-
прегнатите отношения с интимните 
партньори, както и проблемите в работа-

та (последното важи най-вече за Девите, 
които имат частен бизнес). Напрежение-
то идва най-вече от желанието ви да кон-
тролирате материално и психологически 
вашия партньор. Добре ще бъде малко по-
вече да се вслушвате в своята интуиция 
и да проявявате повече доверие към своя 
брачна половинка и бизнес съдружниците 
си. Сигурно и сами се досетихте кой ви 
мъти водата – господарят на кармата 
Сатурн, който на 7-и се завръща в знака 
Дева и образува труден аспект с планета-
та на внезапните обрати и обновлението 
Уран. 

НЕ ХАРЧЕТЕ НЕРАЗУМНО, защото 
през този месец е твърде възможно 

доходите ви да намалеят. Не се плашете, 
важното е, че в крайна сметка ще се 
справите с парите. 

ОЧАРОВАТЕЛНИ СТЕ благодарение 
на Венера в Телец. Спокойно можете 

да разчитате на чара си, както и на сим-
патиите на околните и на подкрепата на 
приятелите си. Само на 3-ти има опас-
ност от спречквания и размяна на обидни 
реплики с приятели. Не събуждайте рев-
ността на интимния си партньор, ако не 
искате да го изгубите. 

ПОМОЩ ОТ МЕРКУРИЙ На 5-и и 6-и 
успявате да превъзмогнете част от 

страховете и колебанията си, печелите 
преднина и доверие в работата. И това – 
благодарение на Меркурий, който също се 
намира в Телец и ви помага правилно да се 
ориентирате в обстановката, да водите 
преговори, да подписвате изгодни договори 
и да се разплащате навреме с кредитори-
те си. Постарайте се да приключите с 
най-важните делови задачи до 18-и, особе-
но ако става дума за работа с документи 
и уреждане на пътувания. След тази дата 
не ви съветвам да взимате важни реше-

ния чак до 12 май. Добрата новина е, че 
можете да намерите нещо загубено след 
18 април. 

ДОБРИ ВЕСТИ ОТ ЧУЖБИНА очак-
вайте на 17-и. Получавате потвърж-

дение, че сте спечелили конкурс, че сте 
намерили спонсор или нов бизнес партньор. 
Приятел ще ви се притече на помощ в 
труден момент.

МНОГО РАБОТА, която не търпи 
отлагане, ще ви затрупа след навлиза-

нето на Слънцето в Телец на 20-и. Но то-
гава вече ще сте се справили с неясните 
си безпокойства, а мнозина от вас даже 
ще са решили финансовите си проблеми. 
Но все пак бъдете нащрек, защото най-
голямото ви изпитание за месеца тепърва 
предстои. 

ПОДАТЛИВИ СТЕ НА ЗАБЛУДИ На 
23-ти много внимавайте да не ви 

подведат както в любовта, така и за 
пари. Не се предоверявайте дори и на 
много близки хора, те могат дори несъз-
нателно да ви подведат. 

НАЙ-НАПРЕГНАТИЯТ ДЕН през ап-
рил ще е 27-и, когато Уран и Сатурн 

се срещат и ви провокират да промените 
поведението си и да приключите със ста-
ри теми в живота си. Твърде вероятно е 
доходите ви да намалеят. Бъдете подгот-
вени. Отнесете се с подобаващо внимание 
и към здравето си – не се претоварвайте 
и не се „напъвайте“ да предотвратявате 
събития. По-скоро се опитайте да ги пре-
живеете адекватно. Това са вашите кар-
мични уроци. Във връзка с този напрегнат 
аспект си поставете за задача от 24-ти 
до 30-и да си почивате повече и да не се 
вживявате излишно в нищо. Добре ще е 
да си извадите поука от случващото се 
сега.

Наложителна промяна
За вас, както за Рибите, Близнаците и 

Стрелците, настъпва време за наложи-

телна генерална промяна. Подгответе 

се психически да издържите тези поред-

ни трансформации, които ще продължат 

чак до 21 юли. Дотогава Сатурн ще се за-

държи във вашия знак, сякаш за последно 

да се убеди, че сте „добри ученици“. И чак 

след 29 години ще имате честта той от-

ново да ви посети, за да ви превъзпитава 

и да ви преподава трудни кармични уроци. 

Още на 3-ти и 4-ти ще почувствате не-

ясно напрежение и безпокойство. Съвет-

вам ви да гледате малко по-оптимистич-

но на случващото се и да се опитате да 

преодолеете страховете и зависимости-

те си. Очаквайте спад на енергията и 

дори здравословни неразположения. Пазе-

те силите си в буквален и в преносен сми-

съл. Не се гневете, ако е възможно!

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
На 3-ти има опасност да се скарате с 

интимния си партньор или с приятелите 

си. Не правете сцени на ревност. 

На 17-и очаквайте добри вести от чуж-

бина.

До 18-и ви съветвам да приключите с 

най-важните си делови задачи, тъй като 

след това губите подкрепата на Мерку-

рий и работата няма да ви спори толкова. 

На 23-ти не се доверявайте на никого, 

даже и на най-близките си. Има опасност 

някой съзнателно да ви заблуди за нещо.

„Д-Р ЙОТКЕР“ РАЗДАВА 490 ВЕЛИКДЕНСКИ ПОДАРЪКА!
КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА СЕ 
ПРЕВЪРНЕТЕ В ЕДИН ОТ КЪСМЕТЛИИТЕ?

 Изпратете SMS с текст DR, последван от баркодовете от опаковките 
на бакпулвер, ванилова захар и мая, разделени с интервали, на номер 18424. 
Стойността на един есемес е 0,25 лв. без ДДС за всички оператори. 
Пример: DR 1111111111111 2222222222222 3333333333333

 Регистрирайте се за участие на www.oetker.bg. 
Продължителността на играта е от 15 март до 9 май 2010 г. Всяка седмица 
на лотариен принцип ще се теглят 50 комплекта форми за сладки и 10 форми 
за печене на заек. Всеки печеливш ще бъде уведомен посредством есемес или 
имейл. След приключването на играта на 10 май 2010 г. на лотариен принцип 
ще се изтеглят 10-те големи награди – хлебопекарни „Мулинекс“ OW 500.

В рамките на 30 дни куриер ще донесе наградата ви.
Пожелаваме ви успех!
Пълните условия на играта прочетете 
на www.oetker.bg.

ИЗНЕНАДИ ЗА ВЕЛИКДЕН

е условия на играта проч
на www.oetker.bgg.

донесе наградата ви.

течетет
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ПАРТНЬОРСТВАТА СА ВАШАТА 

ТЕМА през този месец – всичко, ко-
ето се случва между вас и интимния 
партньор, ще отразява като много пре-
цизно огледало самите вас. Онова, което 
ви дразни в другия, всъщност ще са ка-
чествата, които не харесвате у себе си. 
На 3-ти има опасност интимният ви 
партньор да не оцени по достойнство же-
ста, който сте му направили. Това много 
ще ви разочарова и дори ядоса. Опитайте 
се да контролирате гнева си. Ставате по-
зависими от други хора. Приемете този 
факт и не се дразнете. На 8-и и 9-и успя-
вате на косъм да избегнете един кон-
фликт благодарение на прословутата си 
дипломатичност. Ако водите съдебни 
дела, те ще се решат във ваша полза. 

ПОДАРЪК ОТ ЗВЕЗДИТЕ На 7-и пла-
нетата, която през последните 5 ме-

сеца ви създаваше трудности и натоварва-
ния – Сатурн, се връща в знака Дева и ви 
дава възможност малко да си починете. 

Само до 21 юли обаче, когато отново се 
връща във вашия знак. Двете ключови думи, 
които се свързват с планетата Сатурн, са 
„смирение“ и „дисциплина“ – е, сега времен-
но можете да забравите и за двете. Въпре-
ки глътката въздух дните от 5-и до 9-и ще 
бъдат много интензивни, силно натоварени 
с отговорности. 

ПРОЛЕТЕН БРИЗ В ЛЮБОВТА На 
14-и, когато е новолунието в Овен, 

ще ви бъде напрегнато. Ще бъдете раз-
пъвани на кръст между противоположни 
емоции. Но добрата новина е, че ще усе-
тите освежаващ вятър в любовните от-
ношения. Точно от това се нуждаете 
сега. 

ОБЩУВАЙТЕ ПОВЕЧЕ! КЪСМЕТЪТ 

Е С ВАС! 17-и и 18-и са благоприятни 
дни за неформално общуване, пътувания и 
провеждане на важни делови разговори. 
Постарайте се да осъществите максимал-
но количество контакти през тези два 
почивни дни. Ще се радвате на късмет 
при презентиране на своите идеи. Особено 

на 17-и получавате шанс да намерите при-
върженици, симпатизанти или спонсори, с 
които да продължите да работите пло-
дотворно и в бъдеще. Разчитайте на по-
мощта и симпатията на колегите от 
противоположния пол – някой добри коле-
гиални отношения могат да прераснат в 
любовни. На 18-и ретроградният Меркурий 
ще ви постави в неизгодната позиция. Оч-
аквайте напрегнати разговори за пари. Тук 
отново се подновява темата за надежд-
ността на вашите отношения с близки и 
роднини. 

ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА ще научите 
важна информация, която е била 

грижливо пазена тайна до този момент. 
Нечия откровеност ще ви спести много 
време от лутане в търсене на сведения. 
За тези от вас, които се занимават с на-
учна и изследователска работа, периодът 
от 18-и до края на месеца ще е много бла-
гоприятен. Ще напреднете доста. След 
20-и ставате малко по-затворени и съсре-
доточени. Добре ще е да обърнете внима-
ние на здравето си, да не се изтощавате 
толкова с работа. 

ВЕНЕРА ВИ НАСТРОЙВА НА ТЕМА 

ЛЮБОВ След 25-и Венера, вашата уп-
равляваща планета, навлиза в хармоничния 
ви знак Близнаци и хармонизира отношени-
ята ви с интимния партньор. На 27-и е 
напълно възможно нов човек да навлезе не-
очаквано и мълниеносно в живота ви. По-
вечето от Везните ще завържат нови за-
познанства и... нови любовни отношения. 
От вас зависи до каква степен ще ги раз-
виете. 

ПЪЛНОЛУНИЕТО на 28-и ще ви до-
несе приятни изненади в материално 

отношение – получавате добро заплащане, 
подаръци, възможности и за бъдещи печал-
би и финансова стабилност.

Особено напрегнат ден 
ще е 7-и, когато е добре изобщо да не вли-

зате в спор и даже в спокоен разговор с 

шефовете си, защото нищо няма да про-

мените. Най-много да ви ангажират с още 

работа. Сдържайте агресията и недовол-

ството си на този ден и не се поддавайте 

на провокации. Точно на тази дата мнози-

на от вас ще вземат окончателно реше-

ние за голяма промяна в живота си. Или 

ще си намерят нов интимен партньор, или 

ще променят до неузнаваемост външния 

си вид. Не се колебайте да правите проме-

ни както в личния си живот, така и в ра-

ботата си, защото сега имате много бла-

гоприятна възможност да успеете с всяко 

ново начинание.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
 От 5-и до 9-и ви чакат много работа, 

много отговорности. Особено напрегнат 

и пълен със събития ден е 7-и.

 На 8-и и 9-и успявате да заобиколите 

един конфликт. Адмирации за вашата ди-

пломатичност!

 17-и и 18-и са дните, които са ви отре-

дени за активно общуване през този ме-

сец. Насрочете важните делови разгово-

ри за тези дати. Ще протекат гладко. На 

18-и обаче очаквайте напрегнати разго-

вори за пари.

 След 20-и ставате по-затворени и съ-

средоточени. Обърнете внимание на здра-

вето си. Не се претоварвайте с работа, 

за да не изпаднете в хронично лошо на-

строение. 

 На 27-и е твърде възможно да срещнете 

новата си любов.

НАПРЕДЪК В БОРБАТА С ПЪРХОТА

ЗДРАВ СКАЛП – ЗДРАВА И КРАСИВА КОСА

Някога мислили ли сте за скалпа си, така както ми-
слите за кожата на тялото си? Всъщност той се 
нуждае от точно толкова внимание и грижа, както 
и кожата на тялото. Повече от 70% от човешкото 
тяло са съставени от вода – всяка наша клетка се 
нуждае от животворната сила на водата, за да може 
да функционира правилно. Повечето хора знаят това 
и използват различни продукти, за да поддържат ко-
жата си подхранена и хидратирана. Понякога обаче 
забравяме, че скалпът е част от кожата на тялото. 
За да могат да дадат всичко, от което скалпът има 
нужда, специалистите на Head & Shoulders разрабо-

тиха и оптимизираха формулата на новия шампоан 
Head & Shoulders Moisturizing Scalp Care, който осигуря-
ва отлична защита срещу пърхот и паралелно с това 
отлична хидратация на кожата на скалпа. Резулта-
тът е здрава и подхранена кожа на главата и краси-
ва коса.
Благодарение на Actizinc формулата на Head & Shoulders 
Moisturizing Scalp Care кожата на скалпа губи по-мал-
ко влага и е по-добре защитена от вредните влияния 
на околната среда. Наред с това активните състав-
ки срещу пърхота премахват досадните „снежинки“ 
до 100% и ефективно се борят с пърхота и другите 
симптоми, свързани с него (сухота на кожата, сър-
беж, зачервявания).
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ВЛОЖЕТЕ ВСИЧКИТЕ СИ УСИЛИЯ 

В РАБОТАТА и мислете по-малко за 
любов. Не е за препоръчване да фокусира-
те вниманието си върху любимия човек и 
върху изясняване на отношенията помеж-
ду ви. Нищо няма да постигнете. По-ско-
ро ще си навлечете непримирими противо-
речия и проблеми. За жалост през април 
Венера, богинята на любовта и хармония-
та, ви „гледа“ от конфликтен аспект – 
от нехармоничния ви знак Телец. За ком-
пенсация получавате възможност да напра-
вите „нежна революция“ в работата. Връ-
щате си силните позиции, идеите ви се 
приемат от всички. Скорпионът само из-
глежда силен, но е с много ранима душа, 
обвита в желязна броня. Е, сега пак се на-
лага да позакърпите бронята и да не по-
казвате уязвимостта си пред другите. 
Вие амбицията си я имате по рождение, 
работоспособността – също. Трябва само 
да ги съедините двете, за да станете не-
победими. Наложително е да го направите 
сега. Моментът не е за изпускане, супер-
подхоящ е. Действайте бързо и организи-
рано. Ще разполагате с много енергия, но 
само ако не я хабите в излишни емоции, 

както вече се разбрахме. 
ДЕЙСТВАЙТЕ РЕШИТЕЛНО Добре 
ще е до 18-и да сте предприели реши-

телни действия на работното си място, 
защото след това Меркурий става рет-
рограден и забавя нещата. А след 20-и 
Слънцето навлиза в конфликтния ви знак 
Телец и нажежава до червено обстановка-
та около вас. 

ПРОМЕНИ В РАБОТАТА Още на 
1-ви започвате да усещате, че тряб-

ва да промените нещо на работното мяс-
то. Ситуацията е сложна, напрегната. На-
лага се да действате с изобретателност, 
вдъхновение и остроумие. Всички нови 
идеи при вас се реализират успешно само 
тогава, когато обслужват общото благо. 
Е, и сега трябва да постъпите така, но 

с една забележка – не забравяйте и за 
себе си. Не се крийте скромно зад добре 
свършената работа. Цитирайте автор-
ството си на спасителните идеи и ще по-
лучите уважението и авторитета, които 
заслужавате. Ще има, разбира се, недовол-
ство и мрънкане от страна на колегите 
(най-вероятно е това да се случи на 5-и), 
но вие ще успеете да се наложите. 

НАЙ-ДОБРИЯТ МОМЕНТ ЗА СТАР-

ТИРАНЕ НА НЕЩО НОВО е новолу-
нието на 14-и. Тогава Луната е в енергич-
ния Овен, а неговата енергия е хармонич-
на на вашата. Ако имате изгодно предло-
жение, сега е моментът да смените рабо-
тата си с по-престижна. Периодът е под-
ходящ да стартирате и ново лечение, как-
то и профилактични процедури и очист-
ващи диети. На 14-и с лекота ще успеете 
да се отървете от някой ваш стар, но 
лош навик или пък от някаква пристрас-
теност, която ви пречи.  

ЗАБАВЕТЕ ТЕМПОТО На 15-и и 16-и 
трябва малко да забавите темпото и 

да не се товарите толкова с работа. По-
намалете и общуването, провеждайте 
само най-належащи разговори. Дните не са 
подходящи за финансови операции. 

В ЛЮБОВТА се старайте да не пра-
вите много излишни маневри. Най-

внимателни бъдете на 3-ти, 5-и и 23-ти, 
когато лесно можете да изпаднете в за-
блуда. На 24-ти не си изяснявайте отно-
шенията с никого. Направете сега 1–2 
крачки назад, за да може след време да 
имате потенциал да напреднете много по-
вече напред. Партньорът ще бъде благода-
рен на вашето търпение. 

ПЪЛНОЛУНИЕТО на 28-и ще ви до-
несе поне една усмивка на облекчение 

и една благодарност за добре свършена ра-
бота. 

Може да ви писне 
от всичко!
На 25-и и 28-и може направо да ви писне 

от толкова много дипломация и работа и 

да решите да смените не само работата, 

но и амплоато си. Но, моля, настоявам да 

приемете един съвет от мен – запазете 

максимално спокойствие и оставете буря-

та да отмине. След около 2 седмици (някъ-

де след 12 май) ще можете да вземете по-

трезви решения. 

Всъщност докато Слънцето влезе в Телец, 

ще имате достатъчно енергия и време да 

направите нови предложения, да въведете 

нещо ново, оригинално и интересно както 

в работата, така и сферата на колегиал-

ните отношения. Най-силни да направите 

това сте в дните от 5-и до 9-и включи-

телно. Тогава вашата лична управляваща 

планета Плутон се намира в почти ста-

тично положение и тръгва в ретроград-

на посока. Точно в този момент ще имате 

енергия и планина да повдигнете, да не го-

ворим за някакви нововъведения в пряката 

работа и общуването. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
 От 5-и до 9-и включително сте в из-

ключително силна позиция да направите 

промени на работното място, както и да 

станете фактор за подобряване на коле-

гиалните отношения. 

 След 20-и Слънцето навлиза в конфлик-

тния за вас знак Телец и нажежава обста-

новката около вас до червено. 

 Около 14-и е моментът да смените ра-

ботата си с по-престижна, ако получите 

изгодно предложение, разбира се.

 На 3-ти, 5-и и 23-ти сте податливи на 

заблуди. Не правете сложни маневри в лю-

бовта, за да не пострадате.

ЛЯТОТО ИДВА СКОРО

ХАЛКИДИКИ – НОВ СЕЗОН, НОВИ ОТКРИТИЯ!

Наскоро в зала „Мати“ на НДК изявени български журналисти, близ-
ки до туристическата тема, се срещнаха с няколко гости от Гърция 
– представители на областната управа на Халкидики и ръководители 
на туризма на полуострова. Събеседници на колегите бяха:
Павлос Камбурис, директор на туризма на Халкидики; Андонис Делиди-
митриу – президент на асоциацията на къмпингите в Халкидики; Ди-
митрис Хадалис – секретар на сдружение „Стаи под наем“, и Леони-
дас Евтимиу – представител в България на гръцкото Министерство 
на туризма.
Гостите от южната ни съседка запознаха присъстващите журнали-
сти и гости с новите възможности за туризъм в Гърция – изгодни па-
кетни почивки и  младежки обменни пътувания, история и култура на 

полуострова. 
Независимо от факта, че над 15% от всички гръцки плажове, удостое-
ни със син флаг за качество, са разположени на 800-километровата иви-
ца около Касандра, Ситония и Атон и независимо от повсеместното 
поскъпване заради кризата – в Халкидики цените няма да „трепнат“.
Павлос Камбурис гарантира запазването на ценовите стандарти от 
миналата година, както и възможността при ранна резервация но-
щувките да бъдат „скандално ниски“.
Логичният журналистически въпрос „А как ще преминаваме границата 
при Кулата и Промахон“ получи недвусмислен отговор. „Без проблеми“, 
каза уверено господин Леонидас Евтимиу.
Всички интересуващи се от ваканция на Халкидики могат да получат 
информация и съвети в новия офис на Министерството на туризма в 
Гърция –  ул. „Бенковски“ 6 в град София. 
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НОВИ ПРИЯТЕЛИ, НОВА СРЕДА И 

МНОГО ЛЮБОВ В добър творчески 
подем сте. Звездите ще ви изпратят бу-
рни емоции в отношенията с приятелите, 
както и внезапни влюбвания и нови спри-
ятелявания. Но, внимание – и внезапни 
раздели! Много е важно през какви очи ще 
гледате събитията през април – през очи-
те на оптимиста или на песимиста. Все 
пак ще има доста напрежение. Вие, както 
и Близнаците, Девите и Рибите, сте под-
ложени на много промени през този месец. 
Няма къде да се скриете от силния вятър 
на промяната, но пък той ще ви довее 
нови връзки, нови любови и добри перспек-
тиви. Най-вероятно това ще се случи в 
дните около новолунието в Овен на 14-и. 
Слънцето в Овен разпалва огъня във вас и 
ви прави много общителни и емоционални. 
Благоприятните дни за активно общуване 
с децата и с приятелите са 2, 3, 4, 12, 13, 
14, 21, 22 и 30 април. 

ОТНОШЕНИЯТА С ДЕЦАТА Обърне-
те им повече внимание на 19-и и 20-и. 

Назрял е моментът да приемете, че те 
вече са големи и имат право на известна 
самостоятелност. Не ги задушавайте в 

прегръдките си – в пряк и в преносен 
смисъл. Това е един от уроците, която 
трябва да научите през този месец. 

След 20-и, с навлизането на Слънцето 
в Телец, започвате да мислите за ра-

бота. Ставате по-прилежни и по-упорити. 
На 23-ти и 24-ти като резултат от на-
прежение на работното място ще успее-
те да погледнете ситуацията от друг 
ъгъл. Вие обичате точните отношения, 
но в работата обикновено сте самостоя-
телни. Нервни сте точно защото не ви 
позволяват да бъдете самостоятелни и 
инициативни в работата. Съветвам ви да 

си потърсите нова работа (по-възмож-
ност с по-малък колектив). Само в малък 
колектив ще успеете да разгърнете спо-
собностите си. 

СМИРЕТЕ СЕ Стрелците са много 
общителни и свободолюбиви и за тях 

е истински трудно да бъдат смирени. Но 
няма да бъде лошо да се смирите на 10-и, 
11-и, 17-и, 18-и, 23-ти и 24-ти. Дните са 
напрегнати.

ГОЛЯМ ШАНС ЗА ЗАЧАТИЕ Тези, ко-
ито не са могли да забременеят в пе-

риода от 1-ви до 20-и по естествен начин, 
могат да се възползват от метода ин-
витро. Напълно е възможно и спонтанно и 
естествено забременяване обаче, дори и за 
двойките, които са имали трудности в 
това отношения по здравословни причини. 
Жените Стрелци, които вече са бремен-
ни, трябва много да внимават през пери-
ода от 24-ти до 30-и. Не се напрягайте из-
лишно, за да не навредите на плода. 

ДОБРИ НОВИНИ ЗА ХОРАТА НА ИЗ-

КУСТВОТО Ще получите сериозен 
творчески импулс, а на 26-и дори ще има-
те желание да смените полето си за изя-
ва и да започнете чисто нов период в 
творческото си развитие. Има вероят-
ност да срещнете подходящи хора, които 
да ви помогнат в изявите. Неочаквано се 
появяват и спонсори. Като по-чувстви-
телни натури веднага ще усетите наси-
тения с творческа енергия въздух. 

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, кое-
то важи за всички Стрелци – не хар-

чете неразумно. Пестете парите си, осо-
бено в дните след 23-ти до края на месеца. 
Тогава не давайте големи заеми, дори и на 
добри приятели. Има риск да не ви ги вър-
нат.

Нова любов
На 27-и ще бъдете подложени на голямото 

напрежение заради символичната битка 

между старото, защитавано от Сатурн, 

и новото, налагано от Уран. Уран ви прави 

непримирими, оригинални и търсещи нещо 

ново. Благодарение на него в живота ви 

може да се появи ексцентричен и артис-

тичен човек, когото много ще харесате. 

Възможно е да се зароди нова любов, коя-

то ще ви зарежда с енергия. Някои от вас 

обаче ще преживеят трусове в отноше-

нията с настоящия си интимен партньор. 

Връзката ви няма да издържи под напора 

от спорове за пари, както и заради нови-

те и интересни контакти, които в момен-

та създавате. Партньорът ви, естестве-

но, ще ревнува. Задушени от желанието 

му да ви контролира, е възможно да сложи-

те бърз край на отношенията ви. Трудно 

може да се каже дали това ще е за добро, 

или не. Една малка част от Стрелците ще 

изпадне в униние, но повечето от вас ще 

се почувстват окрилени от придобита-

та свобода. Мислете какво правите оба-

че, ако държите да запазите настоящата 

си връзка – въпреки кризата се въздържай-

те от крайни решения в личния си живот 

в дните от 26-и до 30-и.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ    
 На 14-и, както и от 26-и до 30-и има го-

ляма вероятност да създадете нови биз-

нес партньорства, а защо не и любовни 

връзки.

 От 1-ви до 20-и периодът е много подхо-

дящ за забременяване, включително и чрез 

метода инвитро, ако се налага.

 2, 3, 4, 12, 13, 14, 21, 22 и 30 април са 

дните, отредени ви за активно общуване 

с децата и с приятелите.

 След 25-и очаквайте неразбирателства 

с любимите ви хора.

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ“

„ИНЕС, МОЯ ДУША“

„Предполагам, че ще поставиш мои статуи по площа-
ди и че ще има улици и градове, наречени с моето име, 
както ще има такива на името на Педро де Валдивия и 
други конквистадори, ала стотици отрудени жени, ос-
новали селища, докато мъжете им воювали, ще потъ-
нат в забвение.“

Това са думи на Инес Суарес – млада, бедна испанска 
шивачка, която тръгва за Новия свят да търси съпру-
га си, изгубен отвъд Атлантика в преследване на сво-
ята мечта за слава. Тя също копнее да изживее живот, 
изпълнен с приключения, забранен за жените в тес-
ногръдото средновековно общество. В Америка Инес 
не намира мъжа си, но затова пък открива страстна-
та любов с Педро де Валдивия, фелдмаршал при Фран-

сиско Писаро, редом с когото 
Инес преживява рисковете и 
несигурността на конкиста-
та и основава вицекралство-
то в Чили.
В този епичен роман любовта 
представлява глътка въздух на-
сред грубостта, насилието и 
жестокостта на един незабра-
вим исторически момент. С пе-
рото си Исабел Алиенде показ-
ва, че действителността може 
да бъде също толкова или дори 

по-удивителна, отколкото най-добрите литератур-
ни произведения, и не по-малко завладяваща.

Търсете на книжния пазар от издателство „Колибри“
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ХАРМОНИЧЕН ПЕРИОД Събирате 
енергия и се готвите за успешния си 

старт след 20 април. Много ви се иска мал-
ко да си починете от ангажиментите, 
свързани с дома и близките, и да се преда-
дете в плен на пробуждащите се роман-
тични чувства. Но няма да имате възмож-
ност. Затова просто поговорете с прияте-
ли, за да ви олекне на душата. Венера сега 
е в чувствения знак Телец, където е впро-
чем и Меркурий. Затова с лекота ще си 
вършите работата. Меркурий ще ви пома-
га в сключването на успешни сделки, в по-
купко-продажбите и при евентуално пре-
местване в ново жилище. Само запомнете, 
че с подобни дейности трябва да сте при-
ключили до 18-и. Пътуванията, събирането 
на информация и установяването на нови 
контакти също ще бъдат успешни през 
този период (до 18 април). След тази дата 
ще се наложи да направите няколко симво-
лични крачки назад. Вероятно ще премисли-
те и ще решите да възстановите стари 
приятелства и/или стара интимна връзка. 
Ако изпитате такава потребност, сторе-
те го. Особено силен импулс за „реставра-
ция“ на стари близки и романтични отно-

шения ще имате след 20-и, и по-точно око-
ло пълнолунието на 28-и. 

ПОДОБРЯВАТЕ ОБЩУВАНЕТО СИ 

С ДЕЦАТА от 18-и до 30-и. Напосле-
дък ежедневието ви беше станало доста 
еднообразно и напрегнато. Време за деца-
та почти не ви оставаше. Сега е назрял 
моментът да поправите това положение. 
Но стоплянето на отношенията ви с де-
цата няма да стане изведнъж, а постепен-
но. До 20-и голяма част от силите и 
енергията ще продължавате да влагате в 
работата и в семейните задължителни 
дейности. 

НЕПРИЯТНИ РАЗГОВОРИ ЗА ПАРИ 
ви предстоят на 3-ти и на 5-и. Добре 

е на тези дни да не пренебрегвате задъл-
женията си, независимо дали става дума 
за работа, или за семейство. Опитайте се 
да запазите спокойствие, независимо какви 
упреци ще ви отправят околните. Пробле-
мите, които ще се появят, ще са дребни 
и бързо ще се решат. Като най-напрегна-
ти през април се очертават 12-и, 13-и, 19-
и, 20-и, 26-и и 27-и. Тогава си пазете сили-
те и не правете нищо, което усещате, че 
е в противоречие с разбиранията и по-
требностите ви. 

НАПРАВЕТЕ НЕЩО ЗА ДОМА СИ 
Много подходящ за ремонти и покуп-

ко-продажба на имоти е периодът от 1-ви 
до 20-и. Навестете стари ваши имоти, 
оправете документите за собственост, 
ако се налага, ремонтирайте старите по-
стройки (ако притежавате такива). 

ПАРИЧНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ се очер-
тава да имате през целия месец. Но 

пестете парите, които получавате, или ги 
влагайте в подобрение за дома и за грижи 
за вашите родители. 

ИНТЕРЕСНИ СЪБИТИЯ ви очакват 
от 23-ти до 25-и. В рамките на три 

дни ще смените настроението си поне 
три пъти. На 23-ти се пазете от големи 
заблуди в любовта. Може да станете 
жертва на нечия артистичност и манипу-
лация и да бъдете оплетени в сериозни 
интриги. Дори има опасност да ви подве-
дат (неволно, разбира се) близки и прияте-
ли, проверени от времето. Има риск и от 
финансови загуби на този ден – преценка-
та ви не е обективна, затова не предпри-
емайте необмислени харчове. 24-ти ще е 
чудесен ден за вас, пълен с приятни изне-
нади. Създавате нови връзки с духовно 
близки хора. На една крачка от голямата 
любов сте!

СЪБИТИЕТО НА МЕСЕЦА – опозици-
ята на Сатурн и Уран на 27-и, ще ви 

донесе големи промени. Може да се нало-
жи ненадейно да сменяте жилище или мес-
торабота. Получавате нови перспективи 
за издигане в кариерата. Но няма да липс-
ват и сътресения – ще ви се наложи да 
избирате между семейство и кариера. Оп-
итайте се да балансирате. Смело заявете: 
„Искам ги и двете!“ Съдбата ще ви по-
могне да ги имате. Вие и без това ги за-
служавате. 

Изгоден месец
Въпреки финансовата криза за вас този 

месец е доста изгоден, ако говорим за 

пари и имоти. Възможно е да се сдобиете 

с недвижимо имущество през периода от 

1-ви до 18-и. Създаде ли се възможност да 

придобиете някаква собственост – било 

чрез покупко-продажба, било като наслед-

ство, – в никакъв случай не се колебайте и 

не отказвайте. Това събитие ще ви доне-

се много късмет и сигурност в бъдещето. 

Най-вероятните дни за семейни придобив-

ки са 14-и, 15-и и 16-и.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ     
 На 3-ти и на 5-и ви предстоят непри-

ятни разговори за пари. 

 От 1-ви до 18-и обърнете внимание на 

дома си. Периодът е благоприятен за по-

купки на недвижими имоти.

 От 18-и до 30-и ще си възвърнете ста-

ри приятелства. Подобрявате отношения-

та и с децата си. 

 27-и е ден на обрати. Може да се нало-

жи внезапно да сменяте жилището или ра-

ботата си.

 12-и, 13-и, 19-и, 20-и, 26-и и 27-и са най-

напрегнатите ви дни през месеца.

НЕ САМО ЗА АБИТУРИЕНТИ

КАТО ПРИНЦЕСА НА БАЛА

Първият мобилен салон Angel Face е на разположе-
ние на бъдещите абитуриентки, които са взиска-
телни към външния си вид
Салони за красота Angel Face имат неустоимо 
предложение за всички млади дами, които дър-
жат на перфектния си външен вид, но разполагат 
с ограничено време. Вместо да прекарате ненужно 
много време в салоните за красота или да загуби-
те часове в натоварения трафик, докато стигне-
те до тях, възползвайте се от мобилността на 
Angel Face. 
Екип от добре обучени специалисти ще дойде до 
дома ви, за да се погрижи за бляскавата ви външ-
ност. Създаденият миналата година мобилен са-

лон на Angel Face предлага пълна гама от разкра-
сителни и релаксиращи процедури. Всяко момиче 
може да изглежда като принцеса на бала, при това 
без да излиза от дома си.
Услугите на мобилния салон са особено подходящи 
още за натоварени професионалисти, които искат 
да са зашеметяващи на официални събития, без да 
им се налага да напускат работното си място. Мо-
билните салони са добро решение и за бъдещи и на-
стоящи майки, за възрастни хора и хора в нерав-
нопоставено положение, както и за всички, които 
искат да се насладят на един разкрасителен ден в 
собствения си дом. 
Повече информация за мобилните салони 
Angel Face можете да откриете на интернет 
адрес www.angelface-bg.com
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ДЕЛОВА АКТИВНОСТ Интуитивно 
предусещате предстоящите промени 

и действате организирано още от начало-
то на месеца. През този месец е добре да 
възобновите всичките си полезни контак-
ти. Постарайте се да не си губите вре-
мето, а да действате – захванете се на 
първо място със задачите, които не тър-
пят отлагане. Периодът е много подхо-
дящ за натрупване на нови знания и при-
добиване на още умения. Дайте си шанс 
да съберете повече информация и да пови-
шите квалификацията си. Ще ви е полез-
но в бъдеще. Потърсете специализирана 
литература, за да се усъвършенствате в 
сферата, в която работите. Записването 
на езикови и квалификационни курсове 
също ще ви е от полза. Всичко, което 
подхванете в това направление на само-
усъвършенстване, разширяване на знанията 
и уменията ви, ще даде добри резултати 
и много скоро ще се окаже, че много ви 
трябва в работата. 

ТРУДНО ЩЕ ОБЩУВАТЕ С ЧИНОВ-

НИЦИ На 1-ви и 2-ри контактът ви 
с институциите ще е силно затруднен. 

Дните са подходящи за завършване на пис-
мена работа и за начертаване на план за 
месеца. На 3-ти и 4-ти вече имате идея, 
какво да свършите и през почивните дни. 
Не отлагайте тази работа! Общувайте 
повече в интернет, търсете контакти с 
чужденци, с чужди университети и фирми 
– ще успеете да получите нужната ви ин-
формация. 

МНОГО СИЛНИ ДНИ ЗА ОРГАНИ-

ЗАЦИОННА РАБОТА за вас са 7-и, 
8-и и 9-и – подгответе важни документи, 
напишете писмата, които не търпят от-
лагане, резервирайте и билетите си за 
евентуално пътуване. Подобни дейности 
ще са много спорни.

УСПЕШЕН СТАРТ на всичко, зами-
слено от вас, очаквайте след 14-и, но 

трябва да се действа много бързо. Плани-
райте и командировките, и личните си 
пътувания за този период.

ВНИМАВАЙТЕ С ФИНАНСИТЕ на 
15-и и 16-и – не харчете необмислено, 

защото има риск да не получите пари, на 
които разчитате. В последния момент е 
възможно да се осуетят сделки, да се 
провали подписването на важни договори 
и споразумения. На 17-и и 18-и обаче най-
неочаквано получавате финансова помощ 
от приятел и успявате да се оправите с 
парите.

ТРУДНОСТИ И ЗАБАВЯНИЯ За вас 
нещата ще спрат да се развиват 

толкова бързо след 18-и, когато всичко ще 
става с много повече труд от ваша стра-
на. Трудни ще са и личните ви пътувания, 
и командировките, както и евентуалното 
ви преместване на местоживеенето. Съ-
ветвам ви да изчакате с тези дейности 
до средата на май, когато ситуацията ще 
е по-благоприятна.

ДОВЪРШЕТЕ ЗАЛЕЖАЛАТА РАБО-

ТА Постарайте до 18-и да сте при-
ключили с пътуванията и със събирането 
на информация. Сега настъпва период на 
задръжки и „довършителни работи“ – при-
ключете стари преписки, довършете реали-
зацията на стари идеи. Семейните Водолеи 
да внимават много, защото дните ще са 
доста напрегнати за семейните отноше-
ния. Не е зле да обръщате повече внимание 
на дома, партньора си, децата и родители-
те си. Това даже и на вас ще ви се отра-
зи благоприятно, защото ще ви откъсне за 
малко от активното и досадно ежедневие, 
където напрежението ще ви бъде в повече. 
Най-трудният ви ден през април е 28-и, ко-
гато е пълнолунието в Скорпион. Тогава 
сте много уязвими. Търпите доста крити-
ка и нападки от околните. Пазете си гър-
ба и не оставяйте работата си без надзор. 
Очаквайте проблеми и от началниците. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ   
 На 3-ти, 5-и, 23-ти и 25-и се старай-

те да избягвате конфликтите. Дръжте се 

по-сдържано с близките си хора,за да не 

съжалявате за избухването си.

 7-и, 8-и и 9-и са много силни дни за ор-

ганизационна работа и работа с доку-

менти.

 На 14-и можете да започнете някакъв 

курс за повишаване на квалификацията си 

или пък да осъществите важно пътуване. 

 На 15-и и 16-и не харчете излишно, има 

опасност да не получите очакваните от 

вас пари.

 На 28-и и 29-и се очакват напрежение в 

работата и проблеми с началници.

САМО ЗА МАНИАЦИ

HUMANIC ИДВА В БЪЛГАРИЯ

От 16 март маниаците на тема обувки ще имат нов любим 
адрес – магазина на HUMANIC в Сердика център – София. Во-

дещата търговска верига ще предлага богат асортимент 
от модни обувки, чанти и аксесоари. 

Марки като Alisha, Lacoste, S.M.H., Tommy Hilfiger, Puma, Vans, 
Converse, Funky Shoes, Geox и много други ще накарат 

сърцата на маниаците на обувки – Shoemanics да 
бият по-силно! 

В HUMANIC всеки може да се отдаде на 
страстта си към обувките. Привле-

кателният дизайн на магазините и 
усещането за уют в тях превръ-
щат пазаруването в HUMANIC в 
специално преживяване. 

„Радваме се, че ще можем да предложим на маниаците на тема обув-
ки в България най-модерните обувки от международните поди-
уми в атрактивна среда – каза членът на борда на директорите на 
LEDER & SCHUH Петер Хорват. – В съседна Румъния, където стъ-
пихме преди две години, HUMANIC е неразделна част от модната 
сцена на обувките. Сигурни сме, че и българските клиенти ще спо-
делят нашето въодушевление от обувките.“
Концернът LEDER & SCHUH със седалище в Грац, Австрия, е една 
от най-големите компании за търговия с обувки в Европа. С на-
влизането си на пазара в България с марката HUMANIC компани-
ята LEDER & SCHUH вече е представена в единайсет европейски 
страни. 
Компанията майка на успешните вериги за търговия на дребно 
HUMANIC, Shoe4You, Jello, Corti и Dominici е сред първите десет най-
големи играчи в европейския обувен сектор. През последната година 
дружеството успява да достигне оборот от почти 500 млн. евро.

Трудности и 
в интимната сфера
Ще имате голямо желание да общувате 

повече с партньора си и да заздравите 

връзката си, но планетите няма да ви го 

позволят. Вие ще тръгвате с добри наме-

рения, но накрая ще се озовете на пътя 

към ада, постлан с нерешими конфликти, 

сълзи и неразбиране от страна на околни-

те. Не се впускайте в нови запознанства 

твърде лекомислено, вероятността това 

да е любовта на живота ви е много мал-

ка. Много внимавайте в това отношение 

на 3-ти, 5-и, 23-ти и 25-и. Тези дни са кри-

тични за любовния живот на Водолеите, 

защото Венера се намира в нехармоничния 

ви знак Телец. И Меркурий е там сега. Ако 

в общуването се уповавате на чувствата 

– зле, ако разчитате на разума – пак зле. 

Но за сметка на това ще успеете да запа-

зите статуквото в интимните си връзки.
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КРАЙ НА ТРАНСФОРМАЦИОННИЯ 

ПЕРИОД Желанието ви за промяна 
бе много силно през последната година и 
многократно бе провокирано от серия на-
прегнати аспекти на Сатурн (планетата, 
символизираща кармата и придобиването 
на нов опит чрез дисциплина и изпитания) 
и на Уран (носителя на промени, озарения, 
нови възможности и вдъхновение). През 
този месец ще бъдете изключително енер-
гични. Главната задача, която планетите 
ви поставят, е да се научите да баланси-
рате между духовното и материалното, а 
не да пренебрегвате едното за сметка на 
другото. Да се намери този баланс, не е 
лесна задача за една Риба. Парите, които 
също са вид енергия, ще обсебят внимани-
ето ви през април. Мнозина от вас ще са 
твърдо решени да увеличат доходите си, 
но трябва да внимават това да не е за 
сметка на душевния им комфорт. 

ШАНСОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ На 1-ви и 
2-ри ще ви се предоставят чудесни 

шансове за успешно развитие в бъдеще. 
Вслушвайте се във всяко едно предложе-
ние, дори и в първия момент то да ви се 
стори неизпълнимо. Действайте смело и 
се доверете изцяло на интуицията си. По-
лучавате шанс да изречете на глас пред-
почитанията си и да представите идеите 

си пред важни хора. Каквото и да прави-
те през тези два дни, то ще е белязано 
от знака на финеса и красотата – така, 
както само една Риба го умее. Дните са 
подходящи да направите презентации, за 
да представите проектите си пред по-го-
ляма аудитория. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЧЛЕНО-

ВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО СИ На 3-ти 
и 4-ти е добре да фокусирате вниманието 
си върху семейните отношения и задълже-
ния, които се нуждаят от вкарване в рав-
новесие. Партньорствата пък ще изискват 
вашето внимание през периода от 5-и до 11-и 
включително. Временно в тази сфера се из-
местват напрежението и изпитанията. 

ДЕЙСТВАЙТЕ! Особено ако имате 
намерение да наложите промени на 

работното си място или пък да печелите 
повече пари. Най-подходящият момент за 
активни действия в тази посока е новолу-

нието на 14-и. Тогава ще прозрете и от 
какво точно се нуждаете. 15-и и 16-и също 
са благоприятни дни за реализиране на 
всички ваши замисли по тези теми. 

ОБЪРНЕТЕ СЕРИОЗНО ВНИМА-

НИЕ НА ЗДРАВЕТО СИ през периода 
от 14-и до 16-и, когато ви съветвам да си 
направите и изследвания, в случай че има-
те някакви оплаквания, и да започнете 
лечение. 

НАПРЕГНАТИ ДНИ са 16-и и 17-и, 
въпреки че са почивни. Отново ще 

трябва да мислите за работа, а някои 
дори и активно ще работят. От 18-и до 
30-и ще сте в приключваща фаза – налага 
се да довършвате големи количества рабо-
та. Постарайте се този път да не отла-
гате и да не се „измъквате“ по Рибешки 
от задачите си. 

ВНИМАВАЙТЕ В ЛЮБОВТА след 25-
и, когато Венера се премества в Близ-

наци и създава опасност от паралелни 
връзки, изневери и поне едно любовно раз-
очарование. Сега не е време да експеримен-
тирате в личния си живот. 

НАЙ-ИНТЕРЕСНИЯТ И НАПРЕГНАТ 

МОМЕНТ ПРЕЗ МЕСЕЦА настъпва на 
27-и с точната опозиция на планетите Са-
турн и Уран. Ако до този момент не сте 
успели да проумеете какво точно искате 
по отношения на работата, доходите си и 
личните си отношения, сега вече се намес-
ват външни обстоятелства и вие взимате 
много бързи решения. Всъщност целият пе-
риод от 24-и до 29-и е зареден с нови съби-
тия и необходимост от бързи реакции от 
ваша страна. На първо място ще бъде за-
сегната темата за доходите ви, след кое-
то – и темите за работата и здравето. 
В сферата на личните отношения да очак-
ват промени най-вече Рибите, родени през 
последните 5 дни от зодията. П
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Стари вражди и обиди 
се обаждат – това ще е поредната про-

верка, дали всичките компромиси, които 

сте направили, са си заслужавали. Дори и в 

най-идеалните връзки и отношения могат 

да се появят трудности. Важното е как 

се преодоляват. Но каквото и да се случ-

ва, бъдете спокойни, че сега за разлика от 

предходните месеци изцяло държите юз-

дите на ситуацията в ръцете си. Най-ва-

жното, което трябва да направите сега, е 

да решите какво точно искате – да запа-

зите тази връзка или да я загубите. И от-

ново ви напомням, не си позволявайте лу-

кса да изпитвате страх и неувереност, 

независимо за какво става дума – дали за 

работа, за любов, или за семейни и роднин-

ски отношения. На 10-и и 11-и сте в добра 

кондиция и успявате с лекота да преодоле-

ете трудни ситуации в сферата на парт-

ньорствата.

Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
 На 1-ви, 2-ри, 10-и и 11-и сте в отлична 

форма и можете да овладеете всяка си-

туация.

 След 14-и ви съветвам да си потърси-

те по-удовлетворителна и по-добре пла-

тена работа.

 От 24-ти до 29-и очаквайте промени 

на работното място. Възможно е и дохо-

дите ви да се променят. Слава богу, тези 

промени няма да засегнат личните ви от-

ношения.

ЧИСТИ РЪЦЕ

DOVE – СТИМУЛЪТ ЗА ЛИЧНАТА ХИГИЕНА

Повече от 3,5 млн. деца не мият ръцете си със сапун и умират всяка година, 
преди да доживеят петия си рожден ден, от болести, причинени от лоша 
хигиена. 
Тревожната статистика е един от основните поводи за организирането 
на национална образователна кампания за правилната хигиена на ръцете. Тя 
се провежда за първи път в България и е част от глобалната инициатива за 
насърчаване на хигиената на ръцете. 
Кампанията стартира с официална пресконференция, в която взеха учас-
тие г-жа Тина Тръпковска, маркетинг мениджър на „Юниливър“ България, 
г-жа Милена Бояджиева, директор пресцентър на Националната здравноо-
сигурителна каса, и д-р Петрана Каляшева, експерт-дерматолог. 
Кампанията бе подкрепена от НЗОК и Министерството на образование-
то. В по-големите градове на страната през следващите няколко месеца ще 
бъдат раздадени над 40 000 образователни брошури и сапуни Dove. Образо-

вателни материали ще бъ-
дат предоставени и на близо 
20 детски градини, гимназии 
и университети в София, 
Пловдив, Варна и Бургас. 
Отличната хигиена на ръце-
те е най-ефективният начин 
за предпазване от хепатит 
А, известен още и като бо-
лест на мръсните ръце. Хи-
гиената на ръцете е преван-
тивна мярка и срещу инфек-
циозни заболявания на кожата и очите, стафилококи, дизентерия и пара-
зитни инфекции. Миене на ръцете със сапун е задължително след посещение 
на санитарни възли, след контакт с животни, пипане на замърсени предме-
ти, преди приготвяне на храна, както и преди и след пушене. 
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

15–28 април 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Сега организмът се запасява с необходимите му градивни елементи от храната. 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 орга-
низмът ще разгражда калориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да не напъл-
неете.  Белтъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват опти-
мално на 22 и 23 април.  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се 
преработват най-добре на 15, 16, 24 и 25 април.  Мазни храни, както и различни видове ядки е най-
целесъобразно да консумирате на 17, 18, 26 и 27 април.  Въглехидратите (всички тестени и сладки 
храни) се усвояват най-добре на 19, 20, 21 и 28 април.

28 април, 15.20 ч., 

Луната е 

в СКОРПИОН 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Напрегнато ще ви бъде на това пълнолуние, защото Скорпионът е много полярен знак. Той е енер-
гичен и мощен, но както е градивен, така е и разрушителен. Малко хора могат да издържат 
на това напрежение. Точно затова е възможно да изпаднете в криза, да ви обсебят фобии и неясна 

тревожност.  Ще имате потребност от енергия, но каквото и да хапнете, няма да се заси-
тите, а по-скоро ще се сдобиете с чувство за тежест в стомаха. Ако друг път сте си позво-
лявали да хапвате месо на пълнолуние, то поне днес, когато Луната в Скорпион, не го правете. 
Месото е трудносмилаем продукт. Избягвайте и прекалено лютата и пикантна храна. Може да си 

хапнете нещо тестено (макарони например), но в никакъв случай не сладкиш (торта например)! А 
както добре знаете, най-добре е да гладувате, ако искате да отслабнете. Ако не можете да из-
държате на глад, наблегнете на пресните плодове и зеленчуци в комбинация с плодови сокове и 
чай с мед.  Пълнолунието ще ви направи неспокойни и може да прекалите с храната, за да се опита-
те да „приглушите“ чувството си за тревожност. Добре е да избягвате пресолената храна, защото 
тя  ще провокира задържането на излишни течности в организма.

1–14, както и 

29 и 30 април 
НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ус-
корите отслабването, ако спортувате повече. 3, 4, 13, 14 и 30 април са препоръчителни дати за за-
нимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 5, 6 и 7 април са датите за скулптиране и оформяне 
на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 1, 2, 10, 11, 12 и 

29 април се препоръчват сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен само-
масаж под душа. Водните процедури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задър-
жаната между мастните клетки вода, което води до изглаждане на целулита. 8 и 9 април са дните 
на дихателните упражнения, разходките на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробиката.

14 април, 15.30 ч., 

Луната е в ОВЕН 

НОВОЛУНИЕ

 Денят е много подходящ за спазване на разтоварваща диета. Енергията на Луна в Овен ще ви на-

прави решителни и действени. Днес ще изразходвате с лекота калориите, ще отслабвате бързо и лес-

но. В случай че не гладувате, преминете поне на зеленчукови салати.  Ще останете доволни от 
доброто си настроение, самочувствие и тонус, които ще придобиете. Движете се повече, занимани-
ята със спорт са препоръчителни на този ден, когато тялото с лекота се освобождава от натру-
палите се в него токсини.  За да изчистите организма от токсини, е добре днес да се подложите на 

пълен глад. Пийте повече течности, за да подпомогнете процеса на очистване. Ако изберете по-лек 
вариант на диета, не яжте консервирани продукти. Откажете се и от вечерята.  За вашата лун-
на магия: намислете си желания и сложете началото на нещо ново в живота си. При Луна в Овен е 

добре да си пожелаете да сте действени, ентусиазирани и да започнете най-сетне да осъществявате 

мечтите си. Моментът е подходящ за самостоятелни инициативи и за делова активност.

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 АПРИЛ
ПРОЦЕДУРА

ПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 10, 11, 12, 19, 20, 21 Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се омазнява по-бързо.

15–18, както и 22–28 – Ако искате косата ви да расте бързо.

1–9, както и 
13, 14, 29, 30

– Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

15, 16 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 

Ефектът ще е поразителен.

3, 5, 6, 7, 18, 24, 26, 27 –
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще привлечете 

богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е

– 10, 11, 12, 19, 20, 21 –

5, 6, 7, 15, 16, 24, 
25, 26, 27

– Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

22, 23 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 10, 11, 12, 19, 20, 21 –

15, 16, 24, 25, 26, 27 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 
22, 23, 28, 29

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

– 10, 11, 12, 19, 20, 21
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много бо-

лезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 15–27 Датите са неподходящи за епилация.

1–9, както и 
13, 14, 29, 30

– Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

1–9, както и 
13, 14, 29, 30

–
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми ще растат по-

бавно.

1, 2, 5, 6, 8, 9, 29 – Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.

К
О

Ж
А

М
ан

ип
ул

ац
ии

 з
а 

пр
об

ле
м

на
 к

ож
а 

(п
ре

м
ах

ва
не

 н
а 

пъ
пк

и,
 

пе
т

на
, б

ра
да

ви
ци

 и
 

ле
ку

ва
не

 н
а 

ак
не

)

1–14, както и 29, 30 – –

Парна баня
– 15–28 Има опасност да ви останат белези.

1–14 и 29, 30 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

3, 4, 13, 14, 22, 23, 30 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

5, 6, 7, 15, 16, 24, 25 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
-

щ
и 

м
ас

ки

15–28 –
Най-ефективни ще са процедурите на 15, 16, 22, 23, 24 и 25 април, 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

15–28 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 15–28 – –

Оформяне 
и лакиране

1, 2, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 
22, 23, 26, 27, 28, 29

– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

на
ж

-
ни

 и
 а

нт
иц

е-
лу

ли
т

ни

– 15–28 –

1–14, както и 29, 30 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 1–14, както и 29, 30 –

15–28 – –

С
А

У
Н

А

1–14, както и 29, 30 – Ефектът ще е максимален от 1 до 4, както и на 13, 14, 29 и 30 април.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ АПРИЛ

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допитвате“ до нея. 

Почистването на прахта, прането и миенето на прозорци ще ви се уда-

ват много бързо и лесно, ако ги правите в периода на намаляваща Луна. 

Вярно е, че през месеца тези дни са твърде недостатъчни, за да поддър-

жате дома си изряден, но поне по-голямата част от домакинската рабо-

та ви съветвам да свършите тогава.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:

Основно почистване: 1–14, както и 29 и 30 април.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите 1, 

2, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 28 и 29 април. Това са т. нар. дни на водата. Всички 

замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 7, 8, 9, 17, 18, 26 и 27 април.

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 АПРИЛ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-

зикални инструменти и аудиозаписи: 10, 11, 15, 16, 22, 23, 26 и 27 април.

Недвижими имоти, мебели: 5, 6, 7, 15, 16, 20 и 21 април.

Автомобил, мотор или колело: 1, 2, 13, 14, 17, 18, 28 и 29 април.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 13 и 14 април.

Канцеларски материали и книги: 17, 18, 19, 24 и 25 април.

Спортни стоки: 3, 4, 13, 14, 22, 23 и 30 април.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 8 и 9 

април.

Обувки и дрехи: 5, 6, 10, 11, 15 и 16 април.

Бижута, злато, луксозни вещи: 22 и 23 април.

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 

АПРИЛ 2010 г. и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.

ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервен-

ции на 28 АПРИЛ (пълнолуние), както и на 14 АПРИЛ (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

13
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
26, 27

15, 16 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 1, 2, 29

17, 18, 19 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 3, 4, 30

20, 21 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 5, 6, 7

22, 23 Сърце, слезка (далак) 8, 9

24, 25
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 

черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система
10, 11, 12

26, 27
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
13

1, 2, 29 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 15, 16

3, 4, 30 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 17, 18, 19

5, 6, 7 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 20, 21

8, 9
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
22, 23

10, 11, 12 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 24, 25, 25

* 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: 1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 28 и 29 април. 

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 7, 8, 9, 17, 18, 26 и 27 април.

На тези дни с поливането има опасност да провокирате появата на листни 

въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 10, 11 и 12 април.
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КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и венците, как-

то и поставянето на коронки и мостове могат да се окажат много мъчи-

телни, ако не сте улучили подходящия лунен момент. 

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не е спешен и е възможно сами да си из-

берете датата, най-добре посетете зъболекаря през периода от 1 до 11 

април.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 12, 13, 15 и 16 април. И в ника-

къв случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар на 28 АПРИЛ (пълно-

луние), както и на 14 АПРИЛ (новолуние). Много ще ви боли!

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ

Лунните дни са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). 

Лунният ден започва с изгрева на Луната. Само първият лунен ден започва от новолуние и завършва с първия изгрев 

на Луната. Лунният месец може да бъде от 29 или от 30 дни. Понякога разликата в продължителността на първия 

и последния лунен ден варира от по няколко минути до цяло денонощие.

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
1 април 2 април 3 април 4 април

18-и лунен ден (ЛД) – 1.04 (от 23.11 ч.), 

както и 2.04 Изгонете лошите мисли. Про-

чистете стомашно-чревния тракт – дни 

за гладуване.

19-и ЛД (от 0.19 ч.) 

Запалете повече све-

щи у дома, направете 

анализ на постъпките 

си. Ще успеете да се 

отървете от чуждо-

то влияние.

20-и ЛД (от 1.20 

ч.) Получават се 

духовни знания 

и прозрения. Не 

проявявайте гор-

дост!

5 април 6 април 7 април 8 април 9 април 10 април 11 април

21-ви ЛД (от 

2.12 ч.) Много ак-

тивен, творчески 

ден. Отличен е за 

започване на нова 

работа, спортуване 

и пътешествия.

22-ри ЛД (от 2.55 ч.) 

Ден на мъдростта. Пре-

дайте на другиго сво-

ите знания. Посетете 

астролог.

23-ти ЛД (от 3.31 ч.) 

Този ден е символ 

на саможертвата – 

простете на други-

те, разкайте се. До-

бре е да се пости. Не 

правете секс. Почис-

тете дома си.

24-ти ЛД (от 4.01 

ч.) Активен, твор-

чески ден. Използ-

вайте го за укрепва-

не на духа и тялото. 

Ден за нов строеж.

25-и ЛД (от 4.26 ч.) 

Всичко на този ден 

става с лекота, с въ-

трешен порив. Спон-

танно могат да се 

появят телепатия и 

ясновидство. Днес 

не бързайте!

26-и ЛД (от 4.49 ч.) 

Въздържайте се от 

активна дейност и 

постете. Пестете си 

енергията и мълчете.

27-и ЛД (от 5.10 

ч.) Ден за пре-

кратяване на 

контакти с лоши 

хора. Почивайте 

и медитирайте. 

Ще имате про-

зрения. 

12 април 13 април 14 април 15 април 16 април 17 април 18 април

28-и ЛД (от 5.31 ч.) 

Ден за покупка на 

жилище или начало-

то на ремонт. Съ-

нищата са верни.

29-и ЛД (от 5.53 ч.) 

Опасен, сатанински ден. 

Препоръчват се пост 

и въздържание. Не пла-

нирайте и не започвай-

те нищо ново. Запалете 

свещ вкъщи и окадете 

навсякъде.

1-ви (ЛД) (от 

15.30 ч.) Чист и све-

тъл ден. Припомнете 

си детството. Ще 

ви осенят творчески 

идеи. Не започвайте 

нищо ново. Посвете-

те този ден на всич-

ко, което възвися-

ва духа.

2-ри ЛД (от 6.44 ч.) 

Не се поддавайте на 

гнева, избягвайте 

конфликтите и из-

блиците на емоции. 

Дните са подходящи 

за нови  начинания. 

3-ти ЛД (от 7.17 ч.) 

Енергетиката на 

този ден изисква да 

сте активни. Пасив-

ността е противо-

показна и опасна.

4-ти ЛД (от 7.57 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 8.46 

ч.) Делови ден. 

Подходящ е за 

пътувания и за 

планиране на ге-

нерални промени. 

Работете кон-

центрирано. Не 

преяждайте. Це-

леполагането ще 

е успешно.

19 април 20 април 21 април 22 април 23 април 24 април 25 април

6-и ЛД (от 9.45 ч.) 

Смирете се. Дайте 

прошка. Не изразя-

вайте недоволство 

на глас. Подходящ 

е за подмладяващи 

козметични проце-

дури. Ден за гадае-

не и пророчества.

7-и ЛД (от 10.51 ч.) Ден 

за молитва. Сбъдват се 

желания.

8-и ЛД (от 12.04 ч.) 

Сега се активират 

фините и неуловими 

енергии в организма. 

Добре е да се гладу-

ва, за да се прочисти 

тялото.

9-и ЛД (от 13.18 ч.) 

Не е успешен. Склон-

ни сте към заблуж-

дения и самоизмами. 

Добре е да дадете 

прошка. Практику-

вайте йога.

10-и ЛД (от 14.13 ч.) 

Не планирайте нищо 

важно. Изкъпете се 

с гореща вода. Меди-

тирайте.

11-и ЛД (от 15.48 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 

17.03 ч.) Дава се 

милостиня. Мо-

литвите се чу-

ват. Подходящ е 

за взимане на ва-

жни решения.

26 април 27 април 28 април 29 април 30 април

13-и ЛД (от 18.17 

ч.) Ден за актив-

ни контакти, рабо-

та с информация и 

учене. Сами си при-

гответе и изпече-

те хляба. Не преяж-

дайте.

14-и ЛД (от 19.33 ч.) 

Много подходящ за за-

почване на важна рабо-

та, за физическо нато-

варване, за работа с ин-

формационни източни-

ци и свещени тексто-

ве. Отваря се третото 

око. Прочистете орга-

низма си.

15-и ЛД (от 20.47 ч.) 

Сънищата са верни и 

важат за месец на-

пред. Лош ден за секс. 

Сатанински ден, у 

нас се пробуждат зли 

изкушения. Проявете 

аскетизъм.

16-и ЛД (от 

21.58 ч.) Ден за по-

стигане на вътреш-

на хармония. Ста-

райте се да върши-

те само добри дела.

17-и ЛД (от 23.04 ч.) 

Подходящ е за удо-

волствия, общува-

не и физически нато-

варвания. И за брак 

по любов.
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО: „Нашата сила“. „Ударът“. Фолия. Менем (Карлос). Рана. Хакан (Фикрет). Синус. Гопак. Ром. Екот. Едони. Дал. Принос. Авери. „Але“. Аба. Сидер. Ре. Ек. 

Ки. Роро. Соник. „Захир“. Тото. АТО. Чим. Нота. Ева. „Ала“. „Шаро“. КА. Ат. Сагал (Франсоа). ССД. Леве. Катък. Замък. Долар. Бикини. Едипода. Пап. Тимус. Рок. Тен. 

Шабат. Мамит. Хала.

ОТВЕСНО: Цафара. Илоти. Алабаш. Шоколад. Номер. Типа. Салам. Лекит. Восък. Тин. „Перикола“. Акита. Ная. Ер. Нит. Ски. Азим. Кимион. Ла. Ум. Ленто. Меса. Кану. 

Съд. Есе. Скири. Сум. „Да“. Пот. Говор. Заник. Док. Шароне. Ерато. Алод. Рапира. Охота. „Елата“. Къна. Ибери. Алава. „Ел“. Такт. Акорд. Атерина. 
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