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Бонбонени обувки
След крака, обути в подоб-

ни обувки, никой мъж не би 

устоял да не се обърне. Пък 

и обувките издават мно-

го за характера на жената. 

Тези специално са за смели-

те и свободни дивачки, ко-

ито побеждават eснафлъка 

с чара си. Ако се смятате 

за такава, не пропускайте 

тази пролет да си купите 

червени бонбонени обувки. 

Или поне да прочетете ед-

ноименната книга на Джан 

Харис („Бонбонени обувки“).

Удоволствието 
е просто нещо

БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР през майпрез май
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Малко цветя за компания
Не оставяйте вазата вкъщи и на бюрото си в офиса 

без цветя. А ако не обичате отрязани цветя, тога-

ва се погрижете тези в саксиите да изглеждат пер-

фектно. Впрочем я погледнете дали някоя саксия не е 

прекалено остаряла вече или пък не е прекалено малка 

за растението в нея. Сменете я. Растението ще ви 

се отблагодари за жеста, като се отрупа с цветове.

Усмивка рано сутрин
След събуждане не забравяйте да се ус-

михнете, за да стартирате програмата 

„Добро настроение“, която да бъде ак-

тивна през целия ден. Много хора знаят 

за това правило, но рядко го прилагат. 

Ако някой от семейството ви сутрин-

та не е в настроение, нека вашето чув-

ство за хумор му се притече на помощ. 

Една добронамерена шегичка би накара-

ла и най-потъналите гемии да изплуват.

Полезно 
приятен вкус
Съставете си списък 

с вкусни неща и не-

пременно се глезете 

с тях всеки ден. Защо 

да не си приготвите 

бананов шейк напри-

мер. Разбийте в блен-

дера чаша прясно мля-

ко и един банан. Лесно, 

вкусно и полезно – три 

в едно.

Мили думи
Нека не ви мързи да 

напишете мили писма 

на най-добрите си при-

ятели. А на любимия 

можете да оставите 

бележка на хладилника 

с уникален текст (за 

предпочитане е отно-

во да е написан с чув-

ство за хумор). Мъже-

те не са равнодушни 

към подобни жестове 

на внимание. 

Още по-идейно е да из-

драскате послание-

то върху някакъв нео-

бичаен предмет – на-

пример върху камъче с 

формата на сърце.

Сезонът на 
салатите
Яжте повече зеленчуци. Те 

са богати на фибри и по-

добряват храносмилането, 

което означава, че ви да-

ряват не само с чувство 

за ситост, но и работят в 

полза на стройната ви фи-

гура. А това не е зле, защо-

то времето за ходене на 

море приближава.

Искате ли всеки ден от май да бъде празник за вас? Не ви трябва много.
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ЩАСТИЕКУПЕНО

„Д
ай пет лева, без да ти 
ги връщам!“ Често оби-
чам да тествам хора-
та с тази безумна мол-

ба. Изричам я най-се-
риозно, с физионо-
мия на куче ба-
сет. Толкова се 
вживявам в роля-
та на притисна-

та от безпаричие жена, че дори и 
най-свидливите посягат към портмо-
нето си в чантата. Днес по-често 
от вчера. Но не защото са стана-
ли по-милосърдни и щедри, а защото 
пет лева вече нищо не чинят. Ако 
исках двайсет, при това безвъзмезд-

но, със сигурност по-малко благот-
ворители щяха да се намерят. 
Забавлявам се с реакциите на 
познати и непознати, когато 
изричам горната реплика, но и 
си задавам разни сериозни въ-
проси: защо на някои им е по-
лесно да дават и харчат пари, 
а на други – не; за какво слу-

жат парите; константно 
ли е отношението ни към 
тях, или е различно в за-
висимост от сумата, 

с която разполага-
ме; могат ли па-
рите да ни про-
менят по харак-
тер; можем ли на-

истина да получим 
всичко, което жела-

ем, ако спечелим мно-
го пари... 

Сами по себе си 
парите нищо не 
значат – някак-
ви си хартий-
ки. Много мал-
ко са хората, 
които оби-
чат парите 
заради са-
мите пари, 
з а р а д и 
с л а д к и я 
шум, кой-
то те 
издават 

при броене. 
Повечето оби-
чат онова, кое-
то могат да си 

купят с тях. 
Парите сбъдват 

мечтите ни. Затова всеки полу-

чава толкова пари, колкото струват 
мечтите му. Ако мечтата на няко-
го е просто да забогатее, тя няма 
да се сбъдне. Защо ли? Защото пари-
те сами по себе си нищо не значат. 
Ние ги натоварваме със смисъл в за-
висимост от това, за какво ги хар-
чим. Въпросът „Как да спечеля пари“ 
е тясно свързан с въпроса „За какво 
точно ми трябват?“ Отговорът на 
втория въпрос е често много безу-
мен: „За да съм щастлив!“ 
Банално ще е, ако кажа, че с пари 

можеш да си купиш всичко друго ос-
вен щастие. Всъщност и щастие мо-
жеш да си купиш, но ако знаеш как-
во точно те прави щастлив, за да 
похарчиш парите си точно за него. 
Или пък да мечтаеш толкова силно 
да го постигнеш, че парите сами да 
„кацнат“ в джоба ти, за да можеш 
да си позволиш мечтаното. 
Например човек иска да си купи 

апартамент. Ама, много иска да си 
купи апартамент. Намират се отня-
къде пари, купува си той апартамен-
та, но пак не е щастлив. Явно меч-
тата му не е била да притежава 
апартамент, а да стане самостояте-
лен (т. е. да не живее повече с роди-
телите си). Само че собствеността 
на апартамент не го прави автома-
тично самостоятелен. Затова този 
човек, макар и горд собственик на са-
мостоятелно жилище, продължава да 
е нещастен и несамостоятелен. 
За да сме в добри отношения с 

парите, за да ни служат те вяр-
но, трябва много добре да познаваме 
мечтите си. С други думи, да зна-
ем какво точно искаме. Само тога-
ва можем да си го купим и да бъдем 
щастливи. 
А ако в момента не разполагаме с 

парите за мечтаното, просто тряб-
ва да почакаме, докато се сдобием с 
тях. Впрочем не да почакаме, а да 
се потрудим. Пък щастието може 
да почака. 

Мариана ЯНЕВА 

АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ
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Какво 
ново в...

1  Христина Атанасова: „Снимката е направена 

на 27.04.2009 г. Тогава отпразнувахме първата година на сина 

ни Димитър. В същия този ден Димитър стана и християнче. 

Празникът беше незабравим за нас, изпълнен с много емоции и 

щастие. На снимката е и бащата на Димитър – Кирил Иванов.“

2  Нина Иванова: „Здравейте, много ми харесва темата на 

конкурса. Всеки иска да покаже своето семейство и да споде-

ли колко е прекрасно. Изпращам ви снимка на нашето щаст-

ливо семейство от първия рожден ден на нашата дъщеря. За 

нас тази снимка има голяма сантиментална стойност. Това е 

един от многото ни хубави семейни празници.“ 

3  Йорданка Атанасова: „А това сме ние – семейство Ата-

насови от град Силистра. Снимката е направена на Великден 

през 2009 г. и това беше първото излизане на малката Ивет 

извън града.“

Всеки би искал да е дете на големия Робърт де Ниро! 

Този шанс обаче получават само Дрю Баримор, Кейт 

Бекинсейл и Сам Рокуел в новия филм „Всичко ни е на-

ред“. Понякога в семейните взаимоотношения не всичко е 

наред, както на човек му се иска. До този извод стига и 

Франк Гууди (Робърт де Ниро), чиито пораснали деца не се 

появяват на дългоочакваната семейна сбирка. Тогава той 

предприема най-неочакваното пътуване, с което иска да 

изненада своите отрочета, разпръснати из цяла Америка...

Списание БЕЛА и ФОРУМ ФИЛМ ви поканиха да се включи-

те във фотоконкурса „МОЕТО СЕМЕЙСТВО“! Конкурсът „Моето семейство“ 
ПРОДЪЛЖАВА 

Продължавайте да изпращате снимки 

на вашето семейство на имейл bela@bela.bg. 

Всеки месец ще избираме по една снимка 
и ще разказваме вашата история на страниците 

на списанието.
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Ето ги наградените победители
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Теодора СТАНКОВА

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...

ОТ БЕБЕ НА БЕБЕ 
И ОТ МОЛ НА МОЛ

Някои анализатори смятат, че пазарът на... 
молове бавно ще се разраства. 
Сигурно са прави. В София от началото на 

тази година отвориха врати два големи мола, 
единият от които е най-големият магазин на 
Балканския полуостров. Говори се, че в близки-
те няколко години в столицата моловете ще 
станат 20-ина. На мастити закрити базари по 
американски тертип ще се радват и в Плов-
див, Русе, Монтана, Видин, Добрич, Благоев-
град, Кърджали, Шумен, в Силистра, в Плевен, 
в Сандански... 
Молове се появяват и на места, където в 

радиус от 50 километра има-няма 2–3 милиона 
жители и има-няма 5–6 мола! На хората пове-
че от това не им и трябва.
Голяма част от моловете, които ще бъдат 

завършени през следващите месеци, обаче ще 
останат полупразни. Това става ясно от до-
клад за състоянието на пазара на търговски 
площи за тази година на GVA Sollers Solutions. 
Причината за пустеещите магазини е, че пред-
лагането непрекъснато се увеличава. В края на 
миналата година показателят „търговски пло-
щи в молове на 1000 души население“ средно 
за страната е в размер на 32 кв.м, докато в 
края на 2008 г. той е 25 кв.м, а в края на 
2007 г. – едва 12 кв.м. А ако всички планирани 
за 2009 г. молове бяха открити, този показа-
тел щеше да бъде 58 кв.м.
У нас обаче масовата покупателна способ-

ност не е дорасла до западното ежедневие. И 
ако в София все пак има ниша за няколко та-
кива мола, за 20 надали ще се намери. За мал-
кия град пък е абсурд. 
Моловете несъмнено са удобни – имат пре-

димството да предлагат много „изкушения“ на 

едно място. Но който се надява на евтинийка 
в моловете, греши. Предлагат се твърде скъпи 
стоки – преобладават марковите дрехи. (Доня-
къде разбираемо – тези високи наеми все някак 
трябва да се плащат и това трудно ще ста-
не с евтинийки.) Разбира се, и за тях си има 
купувачи, но около 80% от хората обикалят в 
моловете като в музеи. Тук цените не предпо-
лагат масово народно потребление. В една мал-
ка сладкарничка – нагъчкани масички и на само-
обслужване, най-евтиното кафе е 3 лв., а кро-
асанче с шоколад – 2,40 лв. 
От друга страна, раждаемостта в България 

е сред най-слабите в света с тенденция към 
понижаване. Това показа доклад на ООН за ни-
вото на раждаемостта в света през последни-
те 30 години. 
Колкото повече се затягат икономическите 

условия, толкова повече намалява броят на но-
вородените бебета, а оттам и броят на по-
купателното население. И така – от двама 
души, имащи едно дете, какъвто е масовият 
случай, след едно поколение хората ще са напо-
ловина. А истината е, че хората са тези, кои-
то купуват дрехи, обувки, храна, черна и бяла 
техника и всичко останало. 
Неслучайно преди време експерт от МВФ 

препоръча инвестициите в молове у нас да се 
пренасочат към по-продуктивни дейности. Из-
казвания от този сорт обаче не са в състо-
яние да обуздаят инвестиционно-покупателна-
та страст.
На Запад има стотици молове, които са пре-

махнати или са с променено предназначение. 
Само в САЩ те са над 300. Дали след време 
някои от плодовете на инвестиционната исте-
рия у нас няма да ги сполети същата участ?

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ
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ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

Гъвкавото тяло лесно се извива на мост 

или се разчеква на шпагат. Само че 

твърдостта на костите все пак му пречи 

да бъде толкова въздушно и свободно като 

една копринена рокля в прегръдката на вя-

търа. 
Но пък какво е една копринена рокля без 

твърдо женско тяло под нея? Колкото и да 

е грациозна нейната ефирност, тя си оста-

ва хаотична и вятърничава, ако не е натова-

рена със смисъла да загатва за твърд жен-

ствен релеф под себе си. На гъвкавостта във всякакъв смисъл є тряб-

ва нещо твърдо, за да е хем красива, хем по-

лезна. 
На гъвкавите политици им трябва твър-

да ръка, на гъвкавия пазар му трябва твър-

да парђ, а на гъвкавото решение му трябва 

твърд принцип. Въобще нещо надеждно, за 

което можеш да се хванеш и задържиш, кога-

то завеят зли и неочаквано силни ветрове. 

Иначе да си гъвкав, ще се разбира само в 

най-лошия смисъл – да си податлив на обра-

ботка. 

Текст Мариана ЯНЕВАСнимки BeLIGHT STUDIO

Гъвкава 
твърдост
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БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

С
урогатното майчинство ще преодолее своите репро-
дуктивни проблеми. Неправителственият сектор е 
на път да оплоди яйцеклетките на родното законо-
дателство и да ги положи в утробата на общество-

то. С други думи, очакваните промени в законодател-
ството са предшествани от обществени дискусии. Нача-
лото им беше поставено на организираната „кръгла маса“ 
на тема „Регламентиране на сурогатната бременност и 
дебати за възрастовото ограничение при извършване на 
ин витро процедури в България“. Инициатори на събитие-
то са фондация „Искам бебе“ и сдружение „Зачатие“. 

– ГОСПОЖО САРАФОВА, КАК СЕ РОДИ СДРУЖЕ-

НИЕ „ЗАЧАТИЕ“?

– Заедно с още няколко жени с репродуктивни пробле-
ми се запознахме в интернет в началото на 2003 г. След 
известно време решихме, че не може просто една шепа 
жени да си стоят и да си мрънкат... Нашата мисия в 
началото беше да даваме информация на други с подобни 
проблеми – да има откъде да прочетат, да видят списъ-

ците с лекарите в областта, да се обадят, да намерят 
своя лекар. Неслучайно първо създадохме сайта и после, в 
началото на 2004 г., учредихме сдружението.

– КАКВИ БЯХА ВАШИТЕ РЕПРОДУКТИВНИ ПРО-

БЛЕМИ?

– След една извънматочна бременност три години не 
можех да забременея. Имам три инсеминации и един опит 
ин витро. Всички, които тръгнахме в началото и създа-
дохме сдружението, имаме по едно, по две деца... 

– ТОВА ЗВУЧИ МНОГО ОБНАДЕЖДАВАЩО! ПРЕД-

ПОЛАГАМ, ЧЕ КОГАТО ВЪЗНИКНЕ РЕПРОДУКТИ-

ВЕН ПРОБЛЕМ, НА ХОРАТА ИМ СЕ СТРУВА, ЧЕ НИ-

КОГА НЯМА ДА МОГАТ ДА ИМАТ ДЕЦА...

– Така е. След извънматочната бременност на мен ми 
бяха необходими няколко месеца, докато си стъпя на кра-
ката и разбера, че има решение. Тогава намерих и лекаря, 
на когото имах доверие и имам доверие. Разбрах, че чо-
век трябва да прави нещо, да върви напред и да е убеден, 

ñóðîã
àòíîò

î 

ìàé÷è
íñòâî
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че точно това е нещото, което трябва да прави. Не да 
стои, да чака и да казва: „Това е божа работа!“ Има мно-
го лесни за решаване проблеми, но за съжаление има хора, 
които се лутат с години. Гинеколозите, които не са спе-
циалисти по репродуктивно здраве и стерилитет, правят 
стандартни изследвания и казват на жената: „Всичко е 
наред. Не се притеснявай, то ще стане.“ Понякога не е 
точно така и затова хората с проблем трябва да тър-
сят правилния специалист, да намерят пътя. 

– ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ ВАШАТА АНГАЖИРАНОСТ С РЕ-

ПРОДУКТИВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НЕ Е ПО-МАЛКА 

СЕГА, КОГАТО ВЕЧЕ ИМАТЕ ДВЕ ДЕЦА?

– Ангажираността ми не е по-малко сега. Напротив – 
по-голяма е. 

– ВЕРОЯТНО СЕ ПОДХРАНВА ОТ ОПИТА, КОЙТО 

ВЕЧЕ ИМАТЕ?

– Сега искам максимално повече хора да имат това, ко-
ето имам аз. През всичките тези шест години мнозина 
„преминаха“ през сдружението и през сайта. Имаха про-
блем, в момента, в който го разрешиха, спряха да пишат, 
спряха да помагат. 

– ВИЕ БИХТЕ ЛИ СТАНАЛИ СУРОГАТНА МАЙКА?

– Не съм мислила сериозно по този въпрос, но струва ми 
се, че не. През всичките тези години помагам на хора с 
проблеми, но не съм сигурна, че бих направила нещо та-
кова. Може би на близък човек бих помогнала. 

– ВСИЧКИ ПОВТАРЯТ ИЗРЕЧЕНИЕТО ОТ СЕМЕЙ-

НИЯ КОДЕКС, КОЕТО ГЛАСИ, ЧЕ МАЙКА НА ДЕТЕ-

ТО Е ЖЕНАТА, КОЯТО ГО Е РОДИЛА. ТОВА ЛИ Е 

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПРЕПЪНИКАМЪК ЗА СУРОГАТ-

НОТО МАЙЧИНСТВО?

– Няколко са нормативните актове, които трябва да 
бъдат променени. Според мен изречението от Семейния 
кодекс, което гласи, че жената, родила детето, е него-
ва майка, не трябва да отпада. По-скоро този казус ще 
се развие като точки и подточки. Например: „В случаи-

те, когато става дума за сурогатна майка, за родители 
се смятат биологичните родители...“ Но не съм юрист и 
не искам да се опитвам сама да формулирам тези неща. 
След това трябва да се променят Законът за здравео-
пазването и Наредба 28 за дейности по асистирана ре-
продукция. Тя е подзаконов нормативен акт, но засяга ин 
витро клиниките, в които се прави процедурата за суро-
гатство. На практика сурогатството е ин витро проце-
дура, при която яйцеклетките се изваждат от жената, 
извършва се оплождане и ембрионът се полага в сурогат-
ната майка. В тази наредба има раздел, който буквално 
забранява ин витро процедурите с цел сурогатство. Има 
воля от страна на управляващите всичко това да се про-
мени и узакони в положителна посока. 

– В ЛИЦЕТО НА КОИ ХОРА ВИДЯХТЕ ТАЗИ ВОЛЯ?

– В лицето на народната представителка Калина Кру-
мова и на председателя на здравната комисия в парламен-
та д-р Лъчезар Иванов. „Кръглата маса“ беше организира-
на под негова егида. Присъстващите бяха предимно лека-
ри, водещи специалисти от страната, както и предста-
вители на пациентските организации. 

– ПРОЗВУЧАХА ЛИ РАЗЛИЧНИ МНЕНИЯ НА ТАЗИ 

„КРЪГЛА МАСА“?

– Изказаха се различни мнения, всяко от които има-
ше своите основания, защото показваше различни стра-
ни на проблема. Навремето сурогатството не е било ре-

© BeLight STUDIO

Стефка Сарафова е заместник-председател на сдружение 

„Зачатие“. Целите му са да обедини, подпомогне и информира 

семействата, които не могат да имат деца без провеждане-

то на специфични изследвания и лечение. Сдружението мена-

жира сайта zachatie.org, най-големия български портал за пре-

одоляване на стерилитета, репродуктивно здраве и семейно 

планиране.  

Госпожа Сарафова е финансист, в момента е по майчинство 

с второто си дете.
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гламентирано, нито е било забранено, нито е било позво-
лено. Лекарите са извършвали тази процедура и затова 
някои от присъстващите се изказаха на базата на опи-
та, който имат.  

– ВОЛЯТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ Е СУРОГАТСТВОТО ДА СЕ УЗАКОНИ 

САМО ПО МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ. МОЖЕТЕ 

ЛИ ДА ГИ ИЗБРОИТЕ? 

– Те не са много. Първата е, когато матката на же-
ната е премахната. Втората причина е рокитанският 
синдром, при който матката е недоразвита. Другото 
е, когато има увреждане на ендометриума на матката. 
Ние не искаме сурогатното майчинство да се превръ-
ща в търговия, както е в Украйна например. Всички ин 
витро клиники там имат обявени цени. Искаме суро-
гатството да бъде ограничено само за български граж-
дани, за да не се превръща в черен пазар. 

– ТОЕСТ И ЕДНАТА, И ДРУГАТА СТРАНА ДА БЪ-

ДАТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ?

– Или пък постоянно пребиваващи в страната. 

– КОЛКО СЕМЕЙСТВА У НАС СЕ НУЖДАЯТ ОТ 

ТАКАВА ПРОЦЕДУРА?

– В момента у нас семействата, които имат нужда 
от такава процедура, са не повече от 20–30. 

– СЪЩЕСТВУВА ЛИ ОФИЦИАЛНА СТАТИСТИКА 

ЗА ТОВА?

– Не. Статистиката я правим ние на базата на паци-
ентите, които са се свързали с нас. Ето защо е необ-
ходимо и създаването на регистър за семействата, кои-
то имат нужда от сурогатна майка, както и регистър 
за кандидатките, които искат да износят чуждо дете. 
Подготвя се и програма за психологическа помощ. 

– НЕ ВИ ЛИ СЕ СТРУВА, ЧЕ ПРИ ОБСЪЖДАНЕТО 

НА ТАЗИ ТЕМА МНОГО СЕ ФИКСИРАМЕ ВЪРХУ 

ПРОБЛЕМИТЕ НА ЖЕНИТЕ, КОИТО СЕ НУЖДА-

ЯТ ОТ СУРОГАТНИ МАЙКИ, И ПО-МАЛКО ВЪРХУ 

ПРОБЛЕМИТЕ НА СУРОГАТНИТЕ МАЙКИ?

– Мислим и за това. Когато една жена желае да из-
носи чуждо дете, то тя трябва да го направи при яс-
ното съзнание, че това дете не е нейно. Ето защо е 
абсолютно задължително тя да минава през психоло-
гически тестове, които да покажат дали е готова на 
това. Дали тя няма да навреди и на самата себе си 
при един такъв акт?! Другото, което трябва да ста-
не ясно, е, че сурогатната майка няма да получава ня-
каква огромна сума пари. Това ще отсее кандидатки-
те и тези, които бъдат вписани в регистъра, ще са 
жени, които наистина искат да го направят. Следва-
щото нещо, което беше обсъдено и вероятно ще влезе 
като условие, е жената да е раждала поне веднъж, т.е. 
да има свое дете. Имаше въпрос, защо да не бъде поз-
волено близък човек роднина да стане сурогатна май-
ка, независимо че няма друго дете. Мненията на спе-
циалистите бяха, че независимо каква е връзката меж-

ду майката и сурогатната майка, втората трябва да 
е раждала поне веднъж. 

– КОГАТО ЕДНА ЖЕНА НОСИ ПОД СЪРЦЕТО СИ 

ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЕДНО ЧОВЕЧЕ, НЕМИНУЕМО 

РАЗВИВА КЪМ НЕГО МАЙЧИНСКИ ИНСТИНКТ. 

КАК Е ВЪЗМОЖНО ЕДНА ЖЕНА ДА НОСИ ДЕТЕ 

И ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА ДА БЪДЕ СЪС СЪЗНА-

НИЕТО, ЧЕ ТОВА ДЕТЕ НЕ Е НЕЙНО? 

– Когато родиш детето, ти някак забравяш за износ-
ването му. Трудно е за обяснение, но е така. По съ-
щия начин съм казвала на приятелки, че ако ми дадат 
сега едно дете, ще започна да го гледам като свое не-
зависимо от това, че не съм го износила. Разбира се, че 
съществува връзката между майката и плода, но тази 
връзка се доизгражда след момента на раждането. 

– ТОГАВА ЗАЩО ТЕЗИ ЖЕНИ НЕ СИ ОСИНОВЯТ 

ДЕЦА? НЕ Е ЛИ ТОВА ПО-ЛЕСНОТО И ПО-ВЪЗ-

ПРИЕТОТО ОТ ОБЩЕСТВОТО РЕШЕНИЕ? 

– Това е въпрос на личен избор. Не мисля, че тези 
две неща са съпоставими и едното е алтернатива на 
другото. 

– ЗАЩО?

– Аз също съм мислила за осиновяване, когато имах 
проблеми. Говорила съм и с жени, които са тръгнали 
по пътя на осиновяването, защото сурогатството не 
е узаконено. За мен, когато някой ме пита „Защо суро-
гатство?“, е все едно да ме пита „Защо ин витро?“. 
Резултатът е един и същ – ставаш родител. И всеки 
избира начина, по който да стане родител. 

– МНОГО СЕМЕЙСТВА ПРЕДПОЧИТАТ ОСИНОВЯ-

ВАНЕТО, ЗАЩОТО ОСИНОВЯВАНЕТО Е ПО-ЧЕС-

ТАТА И ПО-СТАРАТА ПРАКТИКА.

– Да.

– А СУРОГАТСТВОТО ИДВА ДА КАЖЕ, ЧЕ ОСИ-

НОВЯВАНЕТО Е ЕДВА ЛИ НЕ ОТЖИВЕЛИЦА? 

– То има своето място. Пак казвам, не са съпостави-
ми двете неща и не трябва да се противопоставят. 

– ДО КАКВА ВЪЗРАСТ ЕДНА ЖЕНА ЩЕ МОЖЕ ДА 

БЪДЕ СУРОГАТНА МАЙКА?

– При обсъжданията имаше консенсус за възраст меж-
ду 25 и 40 години. Проблемът е, че във въпросната На-
редба 28 има едно друго ограничение. Забранява се на 
клиниките да извършват ин витро на жена, навършила 
43 години. А когато жената се нуждае от сурогатна 
майка, тя се подлага на същата процедура, на която и 
жената, която иска да забременее ин витро. Биологич-
ната майка се стимулира, прави є се пункция, оплождат 
се яйцеклетките є и се полагат в сурогатната майка. 
Дори сурогатството да бъде узаконено, жените могат 
да бъдат възпрепятствани от възрастовата забрана. 

– ТОЕСТ ВИЕ НЕСЛУЧАЙНО ОБЕДИНИХТЕ ДВАТА 

ПРОБЛЕМА ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕТО НА „КРЪГЛА-
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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 !

САМО СЕГА –САМО СЕГА –
БЕЗПЛАТНА ПРОБА!БЕЗПЛАТНА ПРОБА!

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ДА ПИЕТЕ ИСТИНСКО ИТАЛИАНСКО 
ЕСПРЕСО ВЪВ ВАШИЯ ОФИС ИЛИ ДОМ 

С БЛИЗКИ И ПРИЯТЕЛИ?

ТА МАСА“?

– Да. Ако от сурогатство се нуждаят малко жени, 
то тези, които имат нужда от ин витро процедури, са 
многократно повече. Освен това прагът на възрастта, 
при която жената ражда първото си дете, днес е по-
висок. Когато жената се омъжи на по-късна възраст и 
после възникне проблем с репродуктивността є... 43 го-
дини не са толкова далеч. В повечето европейски стра-
ни има такъв праг, но той е по-висок от нашия. Ние 
ще се борим у нас този праг да бъде 49 години. Така 
съществуващата наредба на практика нарушава консти-
туцията, защото никой не може да ти отнеме право-
то на лечение. 

– НЕ Е ЛИ МАЛКО ВИСОК ТОЗИ ПРАГ? ОБЩЕ-

СТВОТО МИНА ЕДНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА БАРИ-

ЕРА, ВЪЗПРИЕ, ЧЕ ЖЕНИТЕ МОГАТ ДА СТАВАТ 

МАЙКИ НА ПО-КЪСНА ВЪЗРАСТ, НО КАКВО СТА-

ВА С ТЕЗИ ЖЕНИ, РОДИЛИ НА КЪСНА ВЪЗРАСТ, 

И КАКВО СТАВА С ТЕХНИТЕ ДЕЦА? КАК ПРОТИ-

ЧА ЖИВОТЪТ ИМ?

– Най-често става дума за образовани семейства с 
добри професии, които могат да отгледат не едно, не 
две, а три деца. Могат да осигурят добър живот и 
образование на децата си. Дори да роди на 25-годишна 
възраст, никой не гарантира на една жена, че тя ще ус-
пее да отгледа детето си до 20-ата му годишнина или 
до възрастта, до която то има нужда от нея. 

– ПОДКРЕПЯТ ЛИ МЪЖЕТЕ СВОИТЕ СЪПРУГИ, 

КОГАТО СЕ СТИГНЕ ДО РЕПРОДУКТИВЕН ПРО-

БЛЕМ, НЕЗАВИСИМО КАКЪВ Е ТОЙ? КАКВИ СА 

ВАШИТЕ НАБЛЮДЕНИЯ?

– Да, в една огромна част от случаите. Има и семей-
ства, които не успяват да устоят на подобно изпи-
тание. Но там разпадът на семейството вероятно се 
дължи и на други фактори. Все пак не може само по 
една-единствена причина семейството да се разпадне. 

– ВИЕ МИНАВАЛИ ЛИ СТЕ ПРЕЗ ЕТАП, НА КОЙТО 

СТЕ СЕ СРАМУВАЛИ ОТ ПРОБЛЕМА СИ?

– Не, защото, както ви казах, още в самото нача-
ло бяхме се обединили. Бяхме само няколко жени, но се 
подкрепяхме и вярвахме, че не сме по-различни от ос-
таналите. Не сме убили никого, не сме откраднали и 
това искахме да втълпим на всички с такъв проблеми. 
Ние казваме: добре, ако имам диабет, пак ли ще се крия 
от хората? Искахме да избягаме от обидния епитет 
„ялова“. Другото, с което трябваше да се преборим, е 
масовото мнение, че жените с репродуктивен проблем 
са истерични, полудели и пр. Този образ също трябва-
ше да го променим, защото ние сме едни съвсем нор-
мални жени. Справянето с проблема те прави по-силен, 
не те прави депресиран и побъркан. Разбира се, всеки 
има трудни моменти, но те могат да възникнат пора-
ди всеки друг проблем. 

Разговора води 
Мирослава ИВАНОВА
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МОДАМОДАМОДА

Без съмнение главната героиня на 
пролетно-лятната модна сцена е 

роклята на флорални и растителни 

принтове. Не по-малко актуални са 
и яркоцветните геометрични щам-

пи, а също и лекомислените рокли 

в моряшки стил – на сини и бели иви-

ци (класика в жанра) или в морски цве-

тове, които традиционно се връщат 
на мода всеки пролетно-летен сезон. 
Ако искате да изберете едноцветна 
рокля, тогава заложете на един от 
хитовите цветове – лилав, оранжев, 

златен, светлобежов или яркосин. 

Обща тенденция в повечето про-
летно-летни дизайнерски колек-

ции са платовете, които могат да 
бъдат оформени в обемни въздушни 

кройки с изобилие от волани, данте-

ли и драпировки. Много актуална е 
и асиметричната кройка, като най-
изтъкнатият є представител е рок-
лята с едно голо рамо. Що се отна-
ся до оптималната дължина, можете 
да избирате между ултракъси рокли с 

бейби дължина, които повече биха ви 
подхождали на плажа, и рокли с ком-
промисна дължина, но с подчертана 

линия на талията. 

Какви аксесоари да изберете към 
ярките летни рокли? Тук един-

ственият ограничител е вашата фан-
тазия: широки гривни, висящи едри 
обици с форма на цветя, копринено 
шалче или пък перлена огърлица... И 
не забравяйте за красивите обувки, 
защото правилно подбраните обувки 
или сандали ще направят вашия об-
раз съвършен.

Драпериите в долната 
част, дължината над 
коляното и горната част 
на роклята тип риза 
са много характерни 
елементи, които не могат 
да бъдат подминати с 
безразличие 

Летящ шифон

рокли
Избрани
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Разнообразието дори при рок-

лите с голо рамо е утеши-

телно – всеки би открил цве-

та и кройката, които му до-

падат най-много. 

ГОЛО РАМОНаучна фантастика

Дете на любовта
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Френска селянкаЗемноводно

Веселите волани

40 години LUMENE
40 години иновационните козметични продукти с марка 

Lumene не са спирали да радват и задоволяват по-
требностите на почитателите си от цял свят.  
През тези 40 години от Lumene първи внедри-
ха и усъвършенстваха използването на уникални-
те арктически растения, термалната вода и ми-
нералите в козметичните продукти. Арктически-
те растения съдържат оптимални нива на храни-

телни вещества, които им позволяват да оцелеят 
в най-тежките климатични условия на земята. Точно 

тази суперконцентрирана в тях сила ги прави едни от 
най-ефикасните, когато се използват като козметични съставки. Те са 
и тайната на ефективността на козметиката Lumene. 
Във всички свои продукти Lumene използва 80% чисти натурални със-
тавки.

Красиви новини

Арктически растения в естествената си среда
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

К
азват, че нищо не съста-
рява жената така, както 
слънцето. Но нали го чака-
хме с нетърпение цяла зима. 

Какво?! Сега да се откажем от не-
говата животворна топлина и свет-
лина ли?! Естествено, че не. Просто 
трябва да бъдат взети някои мерки. 
Проверете козметичния си арсенал и 
съставете подробен списък с необхо-
димите дела и покупки, които тряб-
ва да направите през пролетните ме-
сеци, за да не навредите на красо-
тата си.

СТАРОТО – НА БОКЛУКА!
Направете ревизия на козмети-
ката, която използвате – както 

на декоративната, така и на бяла-
та. Проверете срока на годност, из-

писан върху всички кутийки и туби. 
Изхвърлете без никакво чувство на 
жал козметиката с изтекъл срок на 
годност. 

Отворените и използвани кре-

мове, които сте съхранявали във 
влажни и топли помещения (например 

в банята), ще се развалят по-бързо 
от онези, които сте съхранявали на 
нощното си шкафче. Имайте го пред-
вид и ако не ви е жал, изхвърлете и 
тях. Не чакайте да се развалят. 

Изсъхналата спирала или фон 

дьо тен, както и всичко, което 

отделя неприятна миризма, подле-
жат също на изхвърляне, без оглед на 
изписания върху опаковката на проду-
ктите срок на годност. 

КАКВО Є ТРЯБВА 
НА КОЖАТА

Май пролетното слънце създава на 
кожата повече неприятности, откол-
кото комфорт. 

За да неутрализирате вредното 
въздействие на ултравиолето-

вите лъчи, задължително си купете 
дневен крем със слънцезащитен фак-

тор (SPF) поне 15 (макар че е по-до-
бре числото да е 30).

В резултат на авитаминоза ко-
жата може да изглежда бледа и 

изтощена и да започне да се лющи. 
Подхранете я с кремове за лице, ко-

© highclass – 123rf.com

ПРОЛЕТТА И 
ВЪНШНОСТТА

ВЕРНИЯТ ИЗБОР НА КОЗМЕТИКА И... НАСТРОЕНИЕ

ТОНИЗИРАЩА НАПИТКА 
ОТ ГЛУХАРЧЕТА
През пролетта не е никак трудно да 

си приготвите този вълшебен елик-

сир, който гарантирано ще пови-

ши общия тонус на организма ви и 

ще подмлади външния ви вид с две до 

шест години. Жълтите цветенца съ-

държат целия комплекс от витами-

ните С, В1, В2, Е, както и маса още 

полезни вещества.

РЕЦЕПТАТА Добре е да наберете 

цветове от глухарчета рано сутрин 

извън града (на вилата или в гора-

та). Не бива да ги държите дълго 

време на въздух, веднага ги сложе-

те в 3-литров буркан. Наредете слой 

цветове с дебелина 3–4 см, след ко-

ето посипете слой захар с дебелина 

1–2 см. Когато бурканът се запълни 

до половината, натъпчете го добре, 

като притискате горния слой от 

всички страни, и залейте съдържани-

ето със 100 мл вода със стайна тем-

пература. Изчакайте 4 дни, за да се 

получи пълноценна настойка, след ко-

ето приемайте по 1 ч. л. от нея. 
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ито съдържат витамини, а ако лю-
щенето и зачервяването са силно из-
разени, се възползвайте от омекотя-
ващите свойства на успокояващите 

кремове и маски, специално разрабо-

тени за свръхчувствителна кожа. 
Мазната кожа по „закон“ ста-
ва още по-мазна през пролетта. 

Стягащите козметични средства и 

маски на основата на глина ще помог-
нат да „оберете“ мазния блясък и да 
предотвратите възпаленията. Еже-
дневно използвайте почистващи лоси-
они за мазна кожа, а „зимните“ по-
наситени и с по-плътна консистен-
ция козметични средства заменете с 
по-леки – такива, които попиват по-
бързо.

Луничките могат да изглеждат 
много очарователно, но когато 

са прекалено много, те се сливат и 
образуват пигментни петна. В този 
случай трябва да предприемете мер-
ки за „изтриването“ им от лицето. 
Избелващите кремове ще са вашите 

най-добри съюзници в борбата с тях. 

И, естествено, кремовете със слънце-
защитен фактор. 

КОЕНЗИМ Q10 
(ИЛИ УБИХИНОН) 

е вещество, което се изработва от 
човешкия организъм, а също така 
постъпва в него и чрез храната. При 
дефицит от Q10 кожата губи тонус 
и започва да образува бръчки. В коз-
метологията Q10 се използва за за-
бавяне на процесите на стареене на 

кожата. Зареждайки клетките с до-
пълнителна енергия, Q10 благоприят-
ства по-активното делене на сами-
те клетки, синтеза на колаген, елас-
тин и хиалуронова киселина, което 
всъщност обуславя неговата голяма 
ефективност в борбата с бръчки-
те. 
Козметичните средства с Q10 „раз-

глаждат“ кожата, подобряват нейна-
та опънатост и еластичност, защи-
тават я от поява на нови бръчки. 
Затова крем, съдържащ Q10, ви е по-
необходим от всякога точно сега. 

ПО-ГРИЖОВНО ОТНОШЕНИЕ 
КЪМ ТЯЛОТО

Почти е сигурно, че вече спазва-
те диета, за да посрещнете ля-

тото във форма. Да предотвратите 
увисването на кожата и стриите по 
нея, образували се в резултат на ряз-
кото отслабване, ще ви помогне коз-

метиката за тяло с лифтинг ефект. 

Антицелулитните кремове пък ще 
направят процеса на отслабване по-
комфортен. 

Поглезете кожата си с тонизи-

ращи и овлажняващи млека, съ-
държащи морска сол, както и с раз-
лични етерични масла.

Преди да вземете вана, не за-
бравяйте да използвате пилинг 

продукт за тяло, за да отстрани-
те натрупалите се мъртви епител-
ни клетки. 

Включете гимнастика в дневния 
си режим. Няма да ви трябва 

много време – достатъчно е да отде-
ляте на тези занимания по 10 минути 
всеки ден. В по-горещите дни не ви 
препоръчваме да тренирате до изто-
щение. По-добра работа ще ви свърши 
една спокойна разходка в парка. 

Включете повече плодове и зелен-

чуци, както и витамини на таб-

летки в дневния си режим. Тежката 
зимна храна – преимуществено месна 
и мазна – заменете с по-лека – млеч-
на или растителна. 

ОТТЕНЪК НА ЛЕК ЗАГАР

Ще изравните цвета на лицето 
и ще му придадете оттенък на 

лек загар с помощта на пудри и то-

нални средства с бронзиращ ефект. 

Идеално ще е, ако и декоративната 
ви козметика е с SPF.

Обърнете внимание на основата 

под грима. Най-добре продуктът 

ИЗБЕЛВАНЕ 
НА ЛУНИЧКИТЕ
С МАГДАНОЗ Не много голяма връз-

ка магданоз се смила в кухненски 

комбайн, добавят се няколко лъжици 

сметана и се разбърква добре. Сме-

ста се нанася на лицето и след 20 

мин се отмива с хладка вода. Лицето 

се натрива с тампон, напоен в отва-

ра от магданоз, и след това се нана-

ся подхранващ крем.

СЪС СОК ОТ ЧЕРНА БОРОВИНКА 

2 с. л. от плодчетата (без дръжки) 

се смилат в кухненски комбайн. До-

бавят се 1/2 с. л. лимонов сок и 1 с. 

л. сметана. Маската се нанася на ли-

цето и се държи 20 минути, след ко-

ето се измива първо с топла, а след 

това с хладка вода. Нанася се под-

хранващ крем. За препоръчване е 

тази маска да се прави вечер в за-

тъмнена стая. 

С грижа за сухата кожа

D E R M A C O L

ЛЕЙДИ КРЕМ
Дневен крем с витамин
А и екстракт от 
водорасли за гладка 
и хидратирана кожа.
Този нежен дневен крем

осигурява оптимално ниво

на хидратация и подхранване. Екстрактът от

морски водорасли заедно с витамин А доприна-

ся за благотворния ефект върху кожата.

Най-доброто предложение на „Дермакол“ за

нежната и деликатна суха кожа, която се нуж-

дае от подхранване и влага, е серията от про-

дукти с красиви имена – Лейди, Куин, Принцес,

Класик крем, които съдържат морски водорас-

ли и ценни витамини.

ПРИНЦЕС КРЕМ
Подхранващ крем 
с витамин Е и екстракт
от водорасли
Благодарение на високото

съдържание на подхранва-

щи съставки кремът е

подходящ за дневна и нощна грижа за кожата.

Съдържа ценния антиоксидант витамин Е и

екстракт от водорасли. Кремът е отличен за-

щитник за кожата от неблагоприятните

външни влияния – студ, вятър, слънце...

КУИН НОЩЕН КРЕМ
Нощен крем с витамин Е
и екстракт от водорасли
Класически подхранващ

крем, който осигурява и

необходимата хидратация

на кожата. Съдържа комп-

лекс от хидратиращи компоненти, допълнен с

витамин Е и екстракт от водорасли. Резул-

татът е гладка, свежа и еластична кожа, хид-

ратирана, подхранена и добре подготвена за

следващия ден.

ВСИЧКО ЗА КРАСОТАТА

КЛАСИК КРЕМ ЗА ОЧИ
с витамин Е и 
екстракт от водорасли
Лек крем за нежната кожа

около очите с витамин Е,

хиалуронова киселина и

екстракт от водорасли.

Кремът създава защитен слой върху повърхно-

стта на кожата, осигурява необходимата хид-

ратация, поддържа гладкостта и еластично-

стта на нежната кожа.

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.
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за нанасяне на основата да съдържа 
светлоотразяващи частици, които 
визуално заличават дребните недос-
татъци по кожата. 

През пролетта не бива да из-

ползвате прекалено ярки черви-

ла. Върху преживялото зимата бледо 
лице те стоят малко грубовато. 

За маскиране на тъмните кръго-
ве под очите разчитайте на ко-

ректора със светлоотразяващи час-

тици. А сенките за очи изберете в 

пастелни тонове. 

С ПРОЛЕТНО НАСТРОЕНИЕ

Започнете редовно да посещава-
те басейн. Освен добра физическа 

форма водата ще ви „подари“ и от-
лично настроение. А усмивката прави 
всяка жена неотразима. 

Постепенно подобрете състоя-
нието на косата. Тя сега е мно-

го суха и слаба. Или пък прекалено 
мазна. Подстрижете цъфналите кра-

ища и поглезете косата с подхран-

ваща маска.

Отворете хладилника. Сигурно 
там има сметана и извара. И 

морков ще се намери. Направете си 
маска от 1 с. л. сметана, 1 с. л. из-
вара и сока, изстискан от 1 морков. 
Това е великолепна маска за подхран-

ване на сухата кожа. 

Краката също заслужават пълно-
ценни грижи: вани, маски, анти-

целулитни компреси... Колко отдавна 
не сте били на педикюр? Непремен-
но посетете някой салон за красо-
та, защото педикюра не можете да 
направите толкова добре в домаш-
ни условия. 

А какво да направите за ръцете? 
Погрижете се за тях с топлите 

маслени вани. Ръцете и ноктите се 
нуждаят от омекотяващи, подхранва-
щи маски и компреси. А ако в салона 
за красота ви предложат процедура с 
горещ восък, не я отказвайте. 

Всяка сутрин се усмихвайте ши-

роко пред огледалото и си каз-
вайте наум: „Колко добре изглеждам, 
каква стилна прическа имам и колко 
изискан грим...“ Започнете деня по-
зитивно. 

Букет от червени цветя на бю-

рото ви ще ви подейства много 
ободряващо. Неотдавна американски 
учени откриха, че червеният цвят 
предпазва от ослепяване и други ув-
реждания на зрението. А както е из-
вестно, мнозина от нас прекарват 
целия си ден пред компютъра – при-
чина номер едно за увреждане на зре-
нието. 

Настроението ви може да подо-
брят дори един оранжев порто-

кал или мандарина, които са в поле-
зрението ви.

© Vitaly Valua – 123rf.com

ПОМОЩНИЦИ ОТ ПРИРОДАТА
Ако навън времето е много горещо, никак не е препоръчително да използвате 

козметика, тъй като съдържащите се в нея вещества могат да причинят дер-

матит, когато се загреят от слънцето. За да изглежда обаче кожата ви чиста 

и поддържана, можете да прибегнете до помощта на природните средства:

1Почистваща крушова маска Настържете на ренде 1 круша и разпреде-

лете получената каша на тънък слой върху лицето. Изчакайте маската да 

подейства 20–30 мин, след което я отмийте с топла вода. Тази маска се прави 2 

пъти седмично.  

2Картофена почистваща маска Прилага се, ако кожата ви е много за-

мърсена и осеяна с пъпки. Настържете 1 суров картоф на ситно ренде и по-

крийте с кашицата проблемните зони. Изчакайте 20–30 минути, за да подейс-

тва маската, след което я отмийте с хладка вода. 

3Подмладяваща маска с алое В продължение на 1 седмица съхранявайте в 

хладилник измити листа от алое, след което ги смелете в месомелачка, от-

делете сока и го разбъркайте с 1 ч. л. рядък мед. Нанесете маската и изчакайте 

да подейства 20–30 мин. Отмийте я с хладка вода. 

4Чистият сок от алое ще ви помогне в борбата с лъщящите участъци по 

мазната кожа. 

5Тонизираща маска с мента 50 г мента се заливат 1/2 л вряла вода и се 

оставят да покиснат около час. Натривайте сутрин и вечер лицето с на-

стойката.
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1973г. може да се нарече зна-менателна в история-
та на козметичните 

открития – на страниците на лъскавото спи-
сание „Вог“ се появява статия на собственич-
ката на голям нюйоркски салон за красота гос-
пожа Ронсар. Заглавието не звучи никак лъска-
во – „Целулитът: бучките, вдлъбнатините и по-
дутините, от които не сте успели да се изба-
вите по-рано“. Целият тираж на този брой на 
„Вог“ бил изкупен за нула време и съответно при-
тежателките му започнали да търсят по тялото 
си признаци за 

„СТРАШНАТА“ БОЛЕСТ 
за чието съществуване не били и подозирали до този 
момент. Почти всяка от тях открила известно коли-
чество от неприятните „бабуни“ върху бедрата и ду-
пето си и с ужас си задала въпроса: „А сега какво ще 
правя, как ще живея в бъдеще с тези гадости?“
На помощ на горките жени, естествено, се притекла 

същата госпожа Ронсар със своя козметичен салон. Така 
бил даден старт на цяла една нова козметична индус-
трия, която донесла (а и продължава да носи) милиони на 
собствениците на производства за антицелулитни проду-
кти. Че коя ли жена ще иска след прочитането на така-
ва статия да си остане... целулитна глупачка?

А ПРЕДИ СА МУ СЕ ВЪЗХИЩАВАЛИ...
Днес ни е трудно да си представим и да приемем, че ©
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ТЕОРИЯ НА 

КОНСПИРАЦИЯ
ЗАЩО ТАЗИ ИНАЧЕ ТОЛКОВА КРАСИВО ЗВУЧАЩА ФРЕНСКА 
ДУМА сellulite ИЗПЪЛВА ЖЕНИТЕ С ТОЛКОВА  НЕУВЕРЕНОСТ 
И НЕПРИЯЗЪН? СТРАХЪТ ДА СЕ РАЗГОЛИШ НА ЯРКА 
СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА ПРЕД ОЧИТЕ НА ЛЮБИМИЯ МЪЖ 

БУКВАЛНО СКОВАВА УМА НА ВСЯКА ЖЕНА, КОЯТО ИМА 
ДОРИ НАЧЕНКИ НА ЦЕЛУЛИТ...
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в началото на XX век „портокаловата кожа“ не е била 
напаст, вгорчаваща живота на жената, а нещо твърде 
еротично. 
Модели на Рубенс, Рембранд и Тициан са били европейки 

със закръглени форми и неравности по кожата на бедра-
та и седалището. Неизкушени от „гламура“ били и скулп-
торите от онова време, които с гордост ваели женски 
профили с дълги шии, едри бедра и... целулитен релеф по 
бедрата.

БЕШЕ, Е И ЩЕ БЪДЕ

Неотдавнашни научни изследвания доказаха топлата 
връзката между целулита и женския хормон естроген. В 
женския организъм количеството му се увеличава с дос-
тигането на полова зрелост, когато под въздействие-
то на хормонални фактори мастните клетки рязко уве-
личават размера си и по този начин причиняват застой 
на течността в междуклетъчните пространства. Всич-
ко това води до извода, че целулитът в голяма степен 
е естествено явление за всяка жена. Очевидно е, че не 
е резултат от натрупването на излишни килограми, тъй 
като се среща и при млади и слаби жени. Целулитът не 
е точно и болест, както настояват онези, които разра-
ботват методи и продукти за избавяне от този „недъг“. 
Макар че не е грешно да се каже, че той е резултат 
от патологични процеси, протичащи в мастната съедини-
телна тъкан – поради затруднен кръвен и лимфен поток 
се появяват отоци, преградите между мастните делчета 
(тухличките на мастната съединителна тъкан) стават 
по-груби и по-груби, а самите делчета пък стават все 
по-забележими на повърхността на кожата. Забележими-
те, но все още плитки вдлъбнатинки по тялото са кла-
сифицирани като целулит I степен. Казано по-успокоител-
но, този целулит се смята за естетическа особеност на 
женското тяло. Ако обаче не го „спрете“ на това ниво, 
мастните клетки ще продължат да се разрастват и вие 
ще станете стресирана притежателка на целулит II или 
III степен. Най-застрашени от това са дамите, които 
водят обездвижен начин на живот, приемат хормонални 
противозачатъчни препарати и експериментират посто-
янно с всевъзможни изтощителни диети. 
Макар да не можете изцяло да се избавите от целули-

та, можете поне да намалите неговите видими проявле-
ния. Затова усилията ви няма да са напразни.

НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ОЧИТЕ СИ

Хм, като се замисли човек, на пазара има безброй ан-
тицелулитни препарати, а проблемът с целулита си ос-
тава нерешен до този момент. Да, няма да ви лъжем – 
кремовете, геловете, специалните компреси и чорапогащи 
притежават по-скоро превантивно и поддържащо дейст-
вие. Те просто помагат на кожата да изглежда по-стег-
ната и опъната. Но това не означава, че са се справили 
с портокаловата кожа. Просто са маскирали неприятния 
релеф под заздравената съединителна тъкан на кожата. 
Към тази редица от поддържащи мерки принадлежат и 
различните видове антицелулитни масажи. Но освен тях 
в борбата с външните проявления на целулита се налага 
да включите също и балансирано хранене, занимания със 
спорт, както и да откажете алкохола, кафето и цигари-
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те. Но дори и да станете светица, пак не ви гаранти-
раме, че ще се избавите завинаги от целулитния релеф, 
защото, напомняме ви, целулитът е вторичен признак за 
женственост при жените. 

ОСНОВА НА ВСИЧКИ 
АНТИЦЕЛУЛИТНИ КРЕМОВЕ

са растителни екстракти във висока концентрация, вли-
защи в състава на продукта във вид на обикновени из-
влеци или във вид на специални молекули, които достигат 
по-дълбоките слоеве на кожата. Активните съставки на 
антицелулитната козметика на първо място възстановя-
ват еластичността на кожата и нейната нормална дебе-
лина за сметка на повишения синтез на колаген и елас-
тин. Тоест ефектът на портокаловата кожа намалява 
за сметка на увеличаването на тонуса на самата кожа. 
В това отношение най-ефективните помощници са екс-

трактите от морски водорасли, нискомолекулярният ко-

лаген, ретинолът (витамин А и неговите производни), ня-

кои екстракти от билки (полски хвощ, пшеница, соя) и ас-

корбиновата киселина. 
Съставките, подобряващи кръвообращението, са екс-
тракт от зелен чай, конски кестен, гинко билоба, 

грозде и арника, както и витамините А, К и РР.
Съставките, активизиращи обмяната на вещества-
та на клетъчно ниво, са липаза, кофеин, екстракт 

от ананас, чай мате и лечебна глина.
Съставките с дренажен ефект (елиминират излиш-
ната течност от междуклетъчното пространство и 

предотвратяват появата на отоци) са екстракт от кон-

ски кестен и зелен чай.
Най-активните компоненти за възстановяване на 
гладкостта и тонуса на кожата са чист ретинол и 

плодови киселини. Те ускоряват процесите на обновяване 
на клетките на кожата. Използването им води до израв-
няване на кожния релеф. 
Средствата против целулит се приемат по специални 

схеми, разработени от производителите още в лаборато-
риите. Самите средства са различни видове – ампули, се-
руми, кремове, термоактивни препарати. Най-ефективни 
са серумите и ампулите, тъй като те съдържат активни 
вещества в максимална концентрация. Нанасят се на про-
блемните зони 1–2 пъти на ден. С тях се препоръчва да 
започват курсовете на лечение на целулита. Термоактив-
ните препарати се използват при прилагане на процедура-
та врапинг (специални компреси, с които се увиват про-
блемните зони). Кремовете са за всекидневна употреба. 
Антицелулитните козметични средства се препоръчват 

да се приемат не по-малко от 3 месеца в съчетание с 
масажи или други механични методи на въздействие. Не 
забравяйте, че антицелулитната козметика

ИМА И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Например термоактивните кремове не бива да се из-
ползват от бременни жени и от жени, страдащи от ва-
рикоза. Не са рядкост и алергичните реакции заради фа-
кта, че често в тези препарати са добавени екстракти 
от екзотични растения в активни концентрации.
Практиката сочи, че не бива да очаквате незабавни 

и магически резултати от антицелулитната козметика. 
Справянето с „портокаловата кожа“ или намаляването на 
обиколката на бедрата и талията не са никак лесни за-
дачи. Оптимални резултати от прилагането на лечебна-
та козметика се постигат само ако използването є е 

комбинирано с физически упражнения и спазване на 
правилата на здравословното хранене. А за да сте 
сигурни, че ще постигнете видим ефект, трябва 
да използвате антицелулитната козметика мини-
мум 3 месеца.

НЕ СЕ ИЗМЕРВАЙТЕ В ЦЕЛУЛИТ

Притеснявате ли се, че любимият мъж 
ще забележи този ваш недостатък по бе-
драта и седалището? Или дори ви глож-
ди страхът, че забелязвайки този ваш 
неприятен кожен дефект, той тутакси 
ще ви напусне? Глупости! Силата на чув-
ствата не може да зависи от някакъв 
си целулит. Ако обаче мъжът до вас за-
почне да ви упреква за „портокаловата 
кожа“, помислете дали ви трябва точ-
но такъв човек за партньор в живота. В 
края на краищата ние приемаме мъжете, 

които обичаме, с всички техни недостатъци 
– бирени коремчета, обилно окосмяване и оли-

сяване... Обичаме ги такива, каквито са. Така 
би трябвало да ни обичат и те барабар с целули-

та ни. А ако не могат, да си намерят някоя азиат-
ка тогава – на генетично ниво тези жени са „застра-

ховани“ от появата на целулит.© David Maixner – 123rf.com
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З
агарът на лицето е красив и модерен, но не все-
ки има възможност да го придобие на плажа. А 
за солариумите се пишат доста противоречиви 
неща. Красив и равен тен може да украси лице-

то ви, ако го третирате със собственоръчно приготве-
ни маски за загар. С напълно достъпни продукти можете 
до „загорите“ и в домашни условия, при това без никак-
ва вреда за здравето. 

1. ИЗМИВАЙТЕ ЛИЦЕТО СИ СЪС СИЛЕН ЧЕРЕН 

ЧАЙ, КАКАО ИЛИ НАТУРАЛНО КАФЕ. Този „то-
ник“ ще ви позволи да придобиете лек равен тен и ос-
вен това ще направи кожата ви по здрава, по-свежа и 
по-стегната.

2. ОТ СМЛЯНО КАФЕ И ОТ КАКАО НА ПРАХ МОЖЕ-

ТЕ ДА СИ НАПРАВИТЕ СПЕЦИАЛНИ МАСКИ ЗА 

ЛИЦЕ, които не само ще ви помогнат да получите из-
куствен загар, но и ще почистят епидермиса от слоя 
мъртви клетки, отложили се върху него. Смесете кафе-
то или какаото с малко вода до получаването на гъста 
каша. Разпределете маската върху лицето и изчакайте 10 
мин. Ако кожата ви е суха, смесете кафето с няколко 
капки зехтин. 

3. МОРКОВЪТ КАТО НАТУРАЛЕН АВТОБРОНЗАНТ. 
Нанесете на лицето си кашица от настъргани на 

ситно моркови или натрийте лицето си с памук, напоен 
в прясно изцеден морковен сок, към който сте добавили 

малко зехтин. Оставете маската да престои 15 мин, след 
което я изплакнете с хладка вода. Но имайте предвид, че 
морковените маски не са подходящи за притежателките 
на много светла кожа, защото вместо бронзовокафяв от-
тенък те придават на кожата жълтеникав цвят. 

4. ЗА МАЗНА КОЖА СЕ ПРЕПОРЪЧВА НАТРИВАНЕ 

СЪС СОК ОТ КОРЕНИТЕ НА РЕВЕН. Натривайте 
два пъти на ден лицето си с прясно изцеден сок от ко-
рена на това растение. За по-сухите кожи е подходя-
ща маска от сока, добит от корена на ревен, смесен с 
крем за лице в пропорция на 1 с. л. сок : 1 ч. л. крем. 
Внимателно разбъркайте сместа и я нанесете на лице-
то. Не се налага да отмивате маската от лицето. Дос-
татъчно е само да отстраните остатъците от нея с 
мека салфетка. 

5. ЗА СУХА КОЖА СОКЪТ ОТ РЕВЕН СЕ СМЕСВА С 

ЖЪЛТЪК ИЛИ СЪС СМЕТАНА (на 2 с. л. сок – един 
жълтък или 1 с. л. сметана). Маската престоява чет-
върт час върху лицето, след което се изплаква с хлад-
ка вода. 

„Изтриване“ на загрозяващи 
ПИГМЕНТАЦИИ
Впрочем корените от ревен помагат и при някои проблеми 

с пигментацията, които могат да доведат до неравноме-

рен тен. Много е ефективна отварата от сухи корени на 

ревен. 1 с. л. суха смес се залива с 1 ч. ч. вода и се оставя 

да кипне. Вари се на тих огън около 20 мин. Готовата от-

вара се прецежда. Пигментните петна по лицето се на-

триват с тампон, напоен с течността, след което лицето 

се изплаква с вода.

6. МОЖЕТЕ ДА ПРИДАДЕТЕ ЗАГАР НА ЛИЦЕТО СИ 

И С ПОМОЩТА НА НАСТОЙКА ОТ ЛАЙКА. При-
готвя се, като в 1 литър вряла вода се слагат 8 с. л. 
лайка. Сместа се изсипва в шише от тъмно стъкло и 
се затваря плътно с тапа. Оставя се да престои поне 
2 часа. Използвайте я ежедневно като тоник за почист-
ване на лицето.  

7. ЗА ДА ПОДСИЛИТЕ ЕФЕКТА НА ИЗБРОЕНИТЕ 

МАСКИ, Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА ВКЛЮЧИТЕ В 

МЕНЮТО СИ ПОВЕЧЕ ЧЕРВЕНИ И ОРАНЖЕВИ  ПЛО-

ДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ като тиква, моркови, домати, 
портокали и др.      

с а м а  н а  с е б е  с и  к о з м е т и ч к а
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К Ъ М П И Н Г  И  Б У Н Г А Л А

Древните маслинови горички на полуостров Ситония водят към дълбокото синьо Егейско море. Едно от 

най-романтичните места тук е  – Заливът на маслините.  Днес  Къмпинг и Бунгала 

ви посреща освежен и преобразен и ви гарантира спокойствие и уют по време на вашата почивка.

КЪМПИНГ

КОНАКЪТ

БУНГАЛА И КЪЩИ 

БАР НА ПЛАЖА

На почивка в

WWW.PORTOELEA.COM ЗА КОНТАКТИ: T +30 6984 62 55 87, +359 898 888 101 F +30 231 220 4321
INFO@PORTOELEA.COM

Конакът е построен през XVIII 

век и в него са живели мона-

сите от Зографския мана-

стир. Днес старата сграда 

е обновена, съобразно тради-

ционната архитектура на по-

луостров Атон. Сега Конакът 

е уютен хотел, а ние с удо-

волствие каним нашите гос-

ти да се насладят на уникал-

ната атмосфера в сградата.

Гостите на  могат да разчитат на спокойна и тиха почивка. В същото време тър-

сачите на по-силни и шумни усещания също ще намерят своите изживявания. Именно за тях е 

обновеният плажен бар Баия (BAHIA BEACH), известен  преди под името Порто Парадизо. Той е 

разположен в гориста местност и покрай брега на единия от заливите на . Освен 

през деня той работи и до късно вечер.

Бунгалата са разположени сред дърветата откъм южната 

страна на къмпинга. Те разполагат с една или две стаи, в кои-

то могат да се настанят от 2 до 5 души.  Напълно обновени са 

и са снабдени с кухненски бокс и тоалетна. Обзаведени са със 

спално оборудване, столове, маси и кухненски прибори.

Къщите са тристайни и четиристайни и предлагат възмож-

ност за спане, съответно за 4–6 и 6–8 души. Всяка къща разпо-

лага и със собствена напълно оборудвана кухня, отворена към 

холните помещения.

Къмпингът предлага на своите посетители различни по го-

лемина места за каравани и палатки. Всяко място разполага 

със собствено електрическо захранване. По целия терен на 

 са разположени чешми с питейна вода, а обнове-

ните съоражения разполагат с гореща вода 24 часа в дено-

нощието. За вашето удобство са осигурени перални машини, 

уреди за готвене, дъски за гладене и специално проектиран 

терен за скара-барбекю. За посетителите има и обособени 

места за паркиране на личните автомобили. 



С
амата методика на къдренето не се е промени-
ла от момента на нейното първоначално прила-
гане. На косата се нанася химикал, който раз-
тваря до 30% серните съединения – градивни 

компоненти на косъма, определящи за неговата фор-
ма. След това с помощта на различни ролки (има и 
специални за студено къдрене, които са много тън-
ки) на косата се придава желаната форма, която се 
поддържа с фиксиращи средства.
Естествено, не можем да ви излъжем, че тази хи-
мическа интервенция не се отразява въобще на със-
тоянието на косата – така или иначе целта е да се 
промени структурата на косъма. Но днес има раз-
лични по сила на въздействие и по концентрация хи-
микали за студено къдрене, сред които може да бъде 
избран най-подходящият и най-безопасният за съот-
ветния тип коса. Затова, преди да пристъпи към къд-
рене, всеки добър фризьор трябва задължително да 
направи диагностика на косъма, да оцени неговата по-
ристост и здравина, както и да отчете гъстота-

та и дължината на косата. 

КЛАСИЧЕСКИТЕ АЛКАЛНИ ПРЕПАРАТИ

за къдрене са подходящи за дамите, 
които искат да се радват на сит-
ни и гъсти къдрици, но са безопасни 
единствено за притежателките на 
абсолютно здрави и силни коси, за-
щото са едни от най-агресивните. 
Затова без оглед на ниската цена 
на този вид къдрене, както и дъл-

готрайността му (практически, ако е 
направено както трябва, косата остава къдрава, до-
като не я подстрижете!), то се търси най-рядко. 
Студеното къдрене с препарати 

НА КИСЕЛИННА ОСНОВА 
издържа до 4–6 месеца и е малко по-щадящо от алкал-
ното. Напоследък киселинните препарати за студено 

ф р и з ь о р с к и  с а л о н

студеното къдренестуденото къдрене
УРОК ПО ХИМИЯ:

ИСКАТЕ ДА СЕ НАКЪДРИТЕ, НО СЕ 
СТРАХУВАТЕ, ЧЕ ЩE ПОВРЕДИТЕ КОСАТА 
СИ ЗАВИНАГИ? СТИЛИСТИТЕ ТВЪРДЯТ, 
ЧЕ ЗА КОСАТА ТАЗИ ПРОЦЕДУРА 
Е ОПАСНА ТОЛКОВА, КОЛКОТО И 
НАЙ-ОБИКНОВЕНОТО БОЯДИСВАНЕ. 
ВАЖНОТО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО 
ДА ВЗЕМЕТЕ ВСИЧКИ МЕРКИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ И ВСИЧКО ЩЕ Е НАРЕД.

НАЙ-НАЙ-ПОЛЕЗНОТО
Наричат го още биокъдрене. Активна съставка при биокъдрене-

то се явява протеинът цистин, който е аналогичен по струк-

тура с цистина, влизащ в състава на човешката коса. В резул-

тат това къдрене не е толкова вредно, а обратното – доста-

вя белтъчини на косъма, заздравява го, подобрява структурата и 

външния му вид. На къдрене с химикал, съдържащ цистин, могат 

да бъдат подложени коси във всякакво състояние – и боядисани, и 

даже такива, подлагани преди това на друг вид студено къдрене. 
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къдрене са обогатени допълнително с 
комплекс от вещества, които пома-
гат на косата да преживее стресова-
та процедура по-безболезнено. Имен-
но затова този вид къдрене се нарича 
още „биологично“. Но може да се ока-
же неподходящо за правите и твърди 
коси. За да се провери неговата ефек-
тивност върху тях, трябва да се на-
прави тест на отделен кичур. 

НЕУТРАЛНОТО 
ХИМИЧЕСКО КЪДРЕНЕ

не е много трайно. Къдриците издър-
жат най-много до 3 месеца, но към 
днешна дата се явява възможно най-
щадящото за косъма и се прави дори 
на боядисани, изсветлени и повреде-
ни коси. За разлика от другите видо-
ве къдрене то не променя структу-
рата на косъма, а само нежно го раз-
тяга (прави го по-гъвкав и податлив 
на обработка). 
Такъв вид къдрене е препоръчите-

лен за всички, които искат не много 
твърди и стегнати къдрици, а по-ско-
ро чуплива, мека коса, която изглеж-
да естествено. Къдренето с модерни-
те щадящи химически препарати на-
последък се прави и само на няколко 
кичура, а не на цялата коса, което 
е достатъчно, за да придаде обем и 
да облекчи всекидневното поддържа-
не на косата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Химическото къдрене е доста слож-
на процедура и за да завърши с успех, 
трябва да се избере правилният мо-
мент за неговото прилагане. Работа-
та е в това, че има редица т. нар. 
фактори на риск, които могат да по-
влияят на крайния резултат. Ето на 
какво трябва да обърнете внимание, 
преди да се отправите към фризьор-
ския салон.

 Дали не сте в цикъл в дадения мо-

мент.  Дали наскоро не сте пре-

живели тежко заболяване или силен 

стрес, вследствие на което органи-

змът ви е изтощен и слаб.  Дали 

не сте бременна или пък кърмачка.  

 Дали не сте боядисвали наскоро ко-

сата си (от момента на боядисване е 

препоръчително да са изминали не по-

малко от 2 седмици, за да пристъпи-

те към къдрене).  Дали не сте при-

емали антибиотици или други силни 

лекарства наскоро.  Дали не стра-

дате от алергия и дали тя не е обо-

стрена към настоящия момент.

ПРОМЕНИ В 
ГРИЖИТЕ ЗА КОСАТА

След студеното къдрене косата 
става много по-чувствителна към 
външните фактори. За да компенси-
рате намесата на химията и колкото 
се може по-дълго да запазите новата 
си прическа в добро състояние, тряб-
ва да предприемете някои промени в 
начина, по който досега сте обгриж-
вали косата си. 
 На първо място трябва да запом-

ните, че косата приема окончател-

ната си форма 2–3 дни след прилагане 

на процедурата студено къдрене. За-
това до изтичане на този срок не е 
желателно да я подлагате на никак-

ва топлинна обработка (да я сушите 
със сешоар, да я оформяте с маша 
и даже да я миете с прекалено то-
пла вода).  
 Впрочем косата си сега трябва 

да миете с шампоани, специално раз-

работени за накъдрени коси. Или с 
такива, предназначени за изтощени 
и повредени коси. И в никакъв слу-
чай това не бива да бъде шампоан 

от типа „2 в 1“. При често използ-
ване силиконовите масла, съдържащи 
се в тези средства, обвиват косъма 
с нещо като пелена и запушват по-
рите му. Вследствие на това косата 
става тежка, безжизнена и къдрици-
те много бързо се изправят. 
 Ако до момента на къдренето сте 

използвали четка за коса с гъсти зъб-
ци, заменете я с гребен с редки зъб-

ци, който няма да наруши формата 
на къдриците ви. Решете косата вни-
мателно, на къси отсечки, започвайки 
от краищата и постепенно издигайки 
се към корените. 
И не забравяйте за допълнителни-

те грижи. Къдренето изсушава коса-
та и изтънява косъма, затова е за-
дължително да използвате подхран-
ващи и възстановяващи продукти 
при обгрижването є след това. Пре-
поръчва се прилагането на промиш-

лено произведени маски с пантенол, 

кератин, колаген и копринени про-

теини, както и домашни маски на 

основата на етерични масла, баде-

мово например.

 Краищата на накъдрената на сту-
дено къдрене коса по-често цъфтят, 
затова се налага да използвате и не-

отмиващи се с вода кремове и спрейо-

ве за заздравяване на краищата.

МАРИН ХУБЕНОВ – АРТ ДИРЕКТОР
 коафьор на годината за 2008 г. от списание 

    Coiffure Beauty
 личност на 2009 г. за регион Източна Европа 

    от Intercoiffure Mondial – Paris
 член на Intercoiffute Mondial, Haute Coiffure 

    Franscaise, НСФБ и СМС
 Арт директор на Солинген за България
 2010 г. – член на арт екипа на 

    L’Оreal Professionnel

 фризьорски услуги 
 маникюр и педикюр 
 козметика – процедури 

     за лице и тяло 
 Dermosonik – метод за 

    намаляване на целулита
 грим
 IPL – фотоепилация и 

    фотоподмладяване

ПРЕДЛАГАТ

�������	��
������

София, ул. „Константин Иречек“ 11
тел.: 02/ 953 11 82, 481 54 86, 

моб. 0887 427 506
София, бул. „България“ 11 (партер)
тел. 02/ 481 95 70, моб. 0887 428 326
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КЪМ ИДЕАЛНОТО ТЕГЛОКЪМ ИДЕАЛНОТО ТЕГЛО

Щ
е бъдем откровени, ако ис-
кате да отслабнете с 5 кг 
за 2 седмици, ще се наложи 
да спазвате строга диета. Но 

ако искате да поддържате постоян-
но идеално тегло, ще ви помогнат за-
ниманията по йога и принципите на 
аюрведа. 

1. ЗАПИШЕТЕ СЕ НА КУРС ПО ЙОГА

Заниманията с йога ще ви помог-
нат да стигнете до идеалното те-
гло. Ако планирате йога практики-
те да станат ваша основна трени-
ровка, то седмично са ви необходи-
ми поне три интензивни занимания 
от по час и половина. За да стопите 
по-бързо излишните килограми, може-
те да съчетаете йогата с бягане и/
или разходки, тоест с аеробни нато-
варвания. 
Има различни школи по йога – аш-

танга, хата, айенгар. Няма значение 

коя от тях ще изберете да следва-
те, йога означава „единство“ – един-
ство на тялото и ума. Всяка школа 
ще помогне на вашето тяло да ста-
не по-силно и по-стегнато. Ще започ-
нете да възприемате тялото си по-
позитивно. 

СЛЕД КАТО СВИКНЕТЕ СЪС ЗАНИМАНИЯТА 
ПО ЙОГА, ЕДНА СУТРИН БЕЗ АСАНИ 
ЩЕ ВИ СЕ СТОРИ, КАТО ДА СТЕ 
ЗАБРАВИЛИ ДА СИ ИЗМИЕТЕ ЗЪБИТЕ 
ВЕЧЕР ПРЕДИ ЛЯГАНЕ.

За да почувствате и разберете уп-
ражненията по йога, ще ви тряб-
ва време. Затова не се предавайте 
бързо. 
Важно е не само да сте подготвени 

на теория, но и да изпълнявате пра-
вилно асаните. Ако нямате възмож-
ност да посещавате курсове по йога, 
купете си диск с уроци по йога и я 
практикувайте вкъщи. 

2. ЗАКУСВАЙТЕ КЪСНО 
И ВЕЧЕРЯЙТЕ РАНО

Според аюрведа в здравото тяло 

Моята диета
Практически теглото ви е стабилно. Но по-

някога се случва след отпуска или празник да 

трупнете кило-две отгоре. Не е необходимо 

да се подлагате на изтощителни диети със 

съмнителни резултати. Ако се налага да от-

слабнете с 1–2 килограма, придържайте се 

към следната диета само за 3 дни:

ЗАКУСКА: само плодове. Пригответе си го-

ляма плодова салата и си хапнете толкова, 

колкото ви се яде. 

ОБЯД: някакви зеленчуци и риба (или пиле), 

приготвени на пара.

ВЕЧЕРЯ: сурови зеленчуци с паста или ориз – 

яжте, колкото ви се яде, докато се заситите.

МНОГО ВАЖНО! Никакъв алкохол. Никак-

ви млечни продукти. Можете да си позволи-

те кафе и чай. Недопустимо е смесването на 

белтъчини (риба, пиле) с въглехидрати (пас-

та, ориз).

Бела, брой 5 (147), 201030



има три елемента – въздух, огън и 
земя, които трябва да съществуват 
в баланс. При хората с наднормено 
тегло елементът земя доминира над 
останалите два, а това се изразява в 
забавен метаболизъм. 
Много важно е не само какво ядете, 

но и кога го ядете. Смята се, че на 
определен времеви интервал от дено-
нощието също отговаря един от го-
реизброените елементи. 

СУТРИН НАПРИМЕР Е АКТИВЕН ТЕЖКИЯТ 
ЕЛЕМЕНТ ЗЕМЯ. ТАКА ЧЕ, АКО ИСКАТЕ ДА 
ОТСЛАБНЕТЕ, ЗАКУСВАЙТЕ СЛЕД 10.00 Ч. 
ТОГАВА „НА ВЛАСТ“ Е ЕЛЕМЕНТЪТ ОГЪН, 
КОЙТО ЗАБЪРЗВА МЕТАБОЛИЗМА.

Сутрин, веднага след като стане-
те от леглото, изпийте чаша топла 
вода с няколко капки лимон на гла-
ден стомах – повлиява положител-
но храносмилането. След това изпъл-
нете няколко упражнения от йога и 
едва след това пристъпете към за-
куската.     
С вечерята постъпете точно об-

ратното – хранете се колкото се 
може по-рано. 

ВЕЧЕР МЕТАБОЛИЗМЪТ Е БАВЕН И АКО СЕ 
НАХРАНИТЕ КЪСНО, ОРГАНИЗМЪТ НЯМА ДА 
СМОГНЕ ДА ПРЕРАБОТИ ХРАНАТА ОПТИМАЛНО. 
ТОГАВА И СЪНЯТ ВИ НЯМА ДА БЪДЕ 
ПЪЛНОЦЕНЕН И СПОКОЕН.

Идеалният вариант е да планирате 
основния прием на храна на обяд, а 
на вечеря да хапнете нещо леко, и то 
преди 18.00 ч. Ако по някакви причи-
ни не можете да ядете преди 18.00 

ч., просто пропуснете вечерята. Кой 
е казал, че непременно трябва да се 
храним по три пъти на ден? 

3. КОНТРОЛИРАЙТЕ 
ЖЕЛАНИЯТА СИ

Те са трудни за обуздаване, защото 
съвременният консуматорски свят на 
всяка крачка ни дебне с нови и нови 
възможности и предложения. Обича-
ме изисканите ресторанти, обожава-
ме вкусната храна и колкото пове-
че и разнообразни блюда опитваме, 
толкова по-силни са желанията ни и 
толкова по-трудно устояваме на из-
кушенията. 

АКО „ЗАМЪРСИТЕ“ РЕЦЕПТОРИТЕ 
НА ЕЗИКА СИ С МНОГО И ПРОТИВОПОЛОЖНИ 
ВКУСОВЕ, ТЕ СТАВАТ ПО-СЛАБО 
ВЪЗПРИЕМЧИВИ И ВИЕ ЩЕ ИЗПИТВАТЕ НУЖ-
ДА ДА ЯДЕТЕ ОЩЕ И ОЩЕ, ЗА ДА ПОЧУВСТВАТЕ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ХРАНАТА.

Избягвайте сосовете, те са доста 
пикантни и прекалено силно стимули-
рат вкусовите рецептори, вследствие 
на което апетитът ни и респектив-
но лакомията ни растат. В качест-
вото на подправка на салати и ястия 
предпочитайте зехтина, който уле-
снява храносмилането. Но ако освен 
със зехтин подправите салатата си и 
с горчица и мед, вие пак ще претова-
рите вкусовите си рецептори. 
Препоръчително е по време на едно 

хранене да не смесвате повече от 
три различни продукта (вкуса). На-
пример ако ядете салата, нека тя 

бъде само зелена – от салатени лис-
та, броколи и аспержи например. 

4. ИЗБИРАЙТЕ ПРОСТИ БЛЮДА

Старайте се да консумирате сезон-
ни продукти. Сезонното хранене не е 
толкова трудно осъществимо. 

ЯЖТЕ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, РАСТЯЩИ 
ПО НАШИТЕ ГЕОГРАФСКИ ШИРИНИ.

Ако купите вносни ябълки например, 
то поне избирайте такива, които 
са внесени от Европа (най-добре от 
страна, която има сходен с нашия 
климат), а не от Южна Африка.

5. ВКУСЪТ ИМА ЗНАЧЕНИЕ

Вкусовите рецептори, разположени 
на езика ни, различават шест вкуса – 
сладко, солено, кисело, люто, стипчи-
во и горчиво. 

АКО СТРАДАТЕ ОТ ИЗЛИШНИ КИЛОГРАМИ, 
СТАРАЙТЕ СЕ ДА ИЗБЯГВАТЕ ХРАНИТЕ 
СЪС СЛАДЪК ВКУС. ТОЙ Е ТЕЖЪК 
И ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИ ЗАБАВЕН 
МЕТАБОЛИЗЪМ.
Но тъй като за нас храната често 

е източник на комфорт, да се от-
кажем съвсем от сладкото, е много 
трудно – този вкус успокоява. Ако 
толкова обичате сладкото и не мо-
жете да се откажете от него, изби-
райте само натуралния сладък вкус – 
плодове, сушени плодове, мед и т. н. 

6. ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ИНСТИНКТА СИ

Повечето от нас отдавна са загуби-
ли природния си инстинкт по отно-
шение на храните. Например ние за-
кусваме по едно и също време вся-
ка сутрин не защото го искаме, а 
защото сме свикнали да го правим. 
Яжте само тогава, когато наисти-
на сте гладни. 
Нашето тяло се променя с всеки 

изминал ден. И са ни необходими раз-
лични продукти, които да съответ-
стват на тези промени. Преди храна 
си задавайте въпроса: „Какво ми каз-
ва моят инстинкт? Какво ми се яде? 
Иска ми се да хапна някакъв плод, за-
щото днес е едни топъл слънчев ден, 
или искам нещо по-засищащо, защото 
навън е студено?“ 

КОГАТО СТЕ ГЛАДНИ, ПРОСТО РАЗБЕРЕТЕ 
КАКВО ИМЕННО ИСКАТЕ ДА ЯДЕТЕ. 
НЕ ИЗБИРАЙТЕ ХРАНАТА СПОРЕД ТОВА, 
С КАКВО РАЗПОЛАГАТЕ В ХЛАДИЛНИКА. 
ИЛИ ЗАЩОТО Е ПОЛЕЗНА. 

Колкото по-голямо удоволствие по-
лучавате от храната, толкова по 
бързо се засищате.

Чакрасана – поза „колело“. Развива елас-
тичността на гръбначния стълб, стяга 
мускулите

Утхита-триконасана – поза „триъгълник“. Укрепва 
мускулите на краката
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Ако проявявате желание лично да се убе-

дите в способностите на д-р Пешев като 

стоматолог, а не само да четете стати-

ите му, можете да се обадите на телефо-

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

запишете час за посещение. Кабинетът 

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

„Б“, ет. 1. Дано да ви е наблизо!
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Р
азстоянието между зъбите се нарича диастема, ко-
гато е между горните два предни зъба, и трема, ко-
гато е между други зъби. 

ДИАСТЕМАТА се възприема от много хора като 
приятна индивидуална отлика и дори като фамилна харак-
теристика. Твърди се, че хората, които имат диастема, 
са късметлии (като певицата Мадона например).  Затова, 
ако не създава проблеми, разстоянието между двата гор-
ни предни зъба не се лекува. 

ТРЕМИТЕ  също могат да се възприемат като индиви-
дуална особеност, но те по-често създават проблеми на 
венците и зъбите. Диастемата и тремите са нормални 
явления при млечните зъби и тогава обикновено се дъл-
жат на растящата челюст. 

ПОНЯКОГА ТЕ СА ЖЕЛАН ЕФЕКТ ОТ ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАЩОТО ПО-
КАЗВАТ, ЧЕ ЩЕ ИМА ДОСТАТЪЧНО МЯСТО ЗА ПРОБИВА НА ПО-ГОЛЕМИТЕ 
ПОСТОЯННИ ЗЪБИ.

Причините за разстоянията между зъбите са много, но 
най-често става дума за 

ЗЪБНО-ЧЕЛЮСТНО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

В този случай детето наследява големи челюсти от 
единия си родител и малки зъби от другия. Не са ред-
ки случаите, когато поради генетична предразположеност 
разстоянията между зъбите са толкова огромни, че ос-
вен естетически са и функционален дефект (заради тях 
се нарушават храненето и говорът). 

ДРУГИ ПРИЧИНИ 
за разстоянията между зъбите са липсата на зародиш на 
постоянен зъб, вредни навици (като смученето на пръста 

и езика например) и заболяването парадонтоза. Като спе-
цифичен „виновник“ за разстояние между зъбите се сочи 
т. нар. къс френулум. Френулумът е тънката лигавична 
дъгичка, която свързва горната устна с венеца, точно 
между двата предни централни резци. Понякога тя  се 
захваща чак за небцето, застава между двата зъба и пре-
чи те да се съберат. 

ДИАСТЕМАТА, ПРИЧИНЕНА ОТ КЪС ФРЕНУЛУМ, СЕ ЛЕКУВА САМО ХИРУР-
ГИЧНО (ПРЕРЯЗВА СЕ ВРЪЗКАТА НА ФРЕНУЛУМА С НЕБЦЕТО).

Ако това се направи в ранна детска възраст, не е нуж-
но ортодонтско лечение впоследствие, защото след пре-
махване на пречката, разстоянието между зъбите лесно 
се затваря.

При наличие на голяма диестема може да се стигне до 
нарушаване на говора и до фъфлене. Повечето големи тре-
ми (особено ако са между всички зъби) не водят до про-
блеми с венците. Ако са малки обаче, в тях се задържа 
храна и те стават причина за развитието на кариеси. 
Големите треми нарушават обаче силоразпределителната 
система на зъбната дъга и затова се смятат за проблем-
ни зони. Когато има разстояния между зъбите, те не 
контактуват помежду си, и всеки зъб поема самостоя-
телно (без помощта на съседните) натиск върху себе си. 
В резултат с годините се претоварва и разклаща. Съсед-
ните зъби пък се накланят към празното място и също 
се разклащат. Насрещният зъб прораства към дефектно-
то място и също се разклаща. 

ПРИ ЛИПСА НА ЕДИН ОТ ЗЪБИТЕ 
ако мястото не се затвори или не се направи бързо 
мост, рано или късно съседните 2 и насрещният зъб се 
губят. Този факт оправдава изпиляването на двата съсед-
ни здрави зъба и поставянето на мост, защото те пър-
ви се разклащат и следва да се извадят, ако не се взе-
мат мерки за спасяването им. 
При треми между всички зъби този феномен не се на-

блюдава, защото липсва силоразпределетелната система 
между зъбите, и при натиск по оста си налягането не 
се пренася встрани. Това означава, че зъбите се прето-
варват, но не страдат съседните им. Затова при пов-
семестни треми рядко се наблюдават проблеми с зъби-
те и венците. 

Д-р Цветан ПЕШЕВ, стоматолог

РАЗСТОЯНИЯ МЕЖДУ ЗЪБИТЕРАЗСТОЯНИЯ МЕЖДУ ЗЪБИТЕ
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Ж
ените плачат 4–5 пъти пове-
че от мъжете. Но защо? От 
една страна, женският плач 
може да бъде неоспоримо до-

казателство за слабост, но от дру-
га – той е и инстинктивен начин за 
отпускане на напрежението. Същест-
веното в случая е, че плачът е по-
лезен за здравето и сега ще разбере-
те защо заради сълзите сме пак едни 
гърди пред мъжете... 

ЗАЩО ПЛАЧЕМ?
Човек се ражда със способността 

да плаче. С възрастта започваме да 
се срамуваме и страхуваме от сълзи-
те си и плачем значително по-рядко, 
но въпреки това има моменти, в ко-
ито е трудно и дори невъзможно да 
ги сдържим. 
Животните, както и хората, мо-

гат да викат и плачат от болка, но 
човеците са единствените същества 
на земята, които могат да проливат 
емоционални сълзи. Сълзите са 

СИГНАЛ ЗА НЯКАКВО БЕДСТВИЕ 
който ние подаваме, като несъзна-
телно очакваме съчувствие и помощ. 
Сълзите носят по-голямо облекче-

ние, ако осигурят социална поддръж-
ка, т.е. помогнат да се намерят емо-
ционално разбиране и утеха от окол-
ните. Хората, които открито изра-
зяват емоциите си, са по-малко под-
властни на въздействието на стреса 
и се справят по-бързо с него. Имен-
но затова психолозите препоръчват 
да се дава воля на чувствата при 

нервно пренапрежение. Точно в такъв 
момент специалистите настояват да 
изплачете напиращите емоции. Пре-
поръка, която обаче е изключител-
но трудна за изпълнение, особено от 
онези, които са свикнали да се владе-
ят, да сдържат сълзите си и да ги 
считат за слабост. 

КАК СЕ ОБРАЗУВАТ СЪЛЗИТЕ 
И ЗАЩО СА НИ НУЖНИ

Сълзите се образуват в слъзните 
жлези, разположени малко над външни-
те ъгли на очите. Чрез мигания кле-
пачите разпределят сълзите по по-
върхността на очите. Излишъкът от 
слъзната течност се стича по два 
тънки слъзни канала във вътрешния 
ъгъл на окото. Една част от сълзи-
те минава през каналчета и се излива 
в носа. Ето защо, когато плачем, от 
носа ни също изтича голямо количе-
ство течност. 
Макар 98% от състава на сълзи-

те да са вода, специалистите опре-
делят три типа сълзи, които се раз-
личават по състав и отделяно коли-
чество в зависимост от това, как-
ви функции изпълняват и от какво са 
предизвикани. 
1. МЕХАНИЧНИ Те текат постоян-

бе з  р е ц е п т а
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Здраве през
сълзисълзи

Защо ЖЕНИТЕ плачат 
по-често от МЪЖЕТЕ 
Проучвания показват, че с по-

вод или без 74% от жените и 20% 

от мъжете плачат средно по 2–3 

пъти в месеца. Разбира се, мъже-

те много трудно си признават 

тази своя слабост. 36% от жени-

те и 25% от мъжете плачат от 

болка, а от любовта и свързаните 

с нея преживявания плачат 41% от 

жените и 22% от мъжете. 

Защо жените по-лесно и по-често 

проливат сълзи? Обяснението е 

по-просто, отколкото очаквате – 

заради съдържащия се в кръвта им 

хормон пролактин, който отговаря 

не само за извеждането на сълзи-

те от организма, но и за производ-

ството на кърма в кърмаческия 

период. Мъжете са скъпят на съл-

зи, защото им пречи тестостеро-

нът – хормон, възпрепятстващ об-

разуването на слъзна течност в 

достатъчно количество. 

Според други специалисти причи-

ната мъжете да плачат по-малко 

са социалните стереотипи, които 

се насаждат още в детството: 

„Ти си мъж, не бива да плачеш!“ 
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но и почти незабелязано. В техния 
състав участват мастни елементи, 
слуз, протеини и антибактериални 
вещества, които промиват, овлажня-
ват и защитават очите от инфек-
ции и пробождащи болки. 
2. РЕФЛЕКТОРНИ Те се отделят 
автоматично в отговор на външни 
дразнители, например прашинки, по-
паднали в очите, или пък лютиви из-
парения, когато режем лук. Предназ-
начението на тези сълзи е да проми-
ват интензивно очите.  
3. ЕМОЦИОНАЛНИ Плътни, солени и 
наситени – това са сълзите, които 
ние наричаме тъжни и проливаме, кога-
то страдаме. В тяхното съдържание 
може да бъде открит хормонът на 
стреса и именно затова те ни пома-
гат да го „измием“ от организма. Из-
следванията показват, че 85% от же-
ните и 73% от мъжете се чувстват 
значително по-добре, след като са се 

наплакали след силен емоционален шок. 
Много по-често проливаме сълзи-

те на радост и умиление, отколкото 
сълзите на мъка. Те за жалост не из-
веждат вредните вещества от орга-
низма, но пък смекчават действието 
на адреналина. По този начин функ-
ционират и сълзите, които проливаме 
при неудържим смях. 

14,2 Г Е КОЛИЧЕСТВОТО СЪЛЗИ, 
КОИТО ОЧИТЕ НИ ПРОИЗВЕЖДАТ ВСЕКИ ДЕН.

ПАЗЕТЕ ОЧИТЕ ОТ СУХОТА

Причините за сухотата на очите 
могат да бъдат най-различни. Обик-
новено такова усещане възниква при 
нарушение на целостта на слъзната 
ципа, която смазва повърхността на 
окото и я покрива с тънък слой. Тази 
ципа е много важна преграда и защи-
та, защото предпазва очната ябълка 
от сухота и влиянието на патоген-
ни микроби, а също така съдържа в 

себе си вещества, които хранят ро-
говицата. 

СИМПТОМИ                                                     

Синдромът на сухите очи се изразя-
ва в усещане за парене, бодеж, труд-
на поносимост на вятър, сълзене или 
усещане за сухота, бърза уморяемост 
на очите и желание да ги затвориш. 
По правило всички тези признаци се 
усилват в края на работния ден. 

ПРИЧИНИ                                                         

 Фактори, свързани с начина на жи-
вот Продължително четене, дълъг прес-
той пред компютъра, който изисква 
концентрация на вниманието.  Кон-
тактни лещи Те също могат да предиз-
викат неприятно усещане. При продъл-
жителна и неправилна употреба на ле-
щите вероятността за образуване на 
органични отлагания и белтъчини (кои-
то се съдържат в слъзната ципа) е го-
ляма. Тези отлагания са благоприятна 
среда за развитието на микроби. Ако 
носите лещи, опитвайте се да дава-
те почивка на очите си, като слагате 
и очила. Препоръчително е да давате 
тази почивка на очите си ежедневно. 

 Пренебрежително отношение към ин-

© Dunca Daniel – 123rf.com

Три често задавани въпроса 
по адрес на СЪЛЗИТЕ 

ЗАЩО УСЕЩАМЕ ДРАЗНЕНЕ В ОЧИТЕ, 
КОГАТО Е СТУДЕНО?

Студеният въздух и особено вятърът дразнят очите и 

предизвикват рефлекторно сълзене. Най-добрият начин да 

защитите очите при студено време е да носите слънчеви 

очила. Най-ефективна защита ще получите от слънчеви-

те очила тип скиорски.

ДА ПЛАЧЕМ НА ВОЛЯ ИЛИ ДА СДЪРЖАМЕ СЪЛЗИТЕ 
СИ? КАКВО ДА ПРАВИМ, КОГАТО СМЕ ТЪЖНИ? 

Заедно със сълзите от организма се извеждат не само 

вредни химически вещества, но и, което е по-важно, кате-

холаминът, който е стимулатор на стреса. Веществата, 

които напускат тялото ни със сълзите, са особено вред-

ни за младия неукрепнал организъм. Ето защо природата е 

отредила децата да плачат доста по-често от възраст-

ните. Детският плач е всъщност перфектно работещи-

ят защитен природен механизъм, който предпазва децата 

от стреса. Опасно е негативните емоции да се задържат 

– мъжете, които плачат 4–5 пъти по-рядко от жените, 

живеят със 7 години по-малко. Някои лекари предупрежда-

ват директно: „Неизплаканите сълзи могат да се „излеят“ 

в онкологично заболяване.“ 

Доказана е пряка връзка между честия плач и тежките 

разстройства на нервната система, хипертонията, язве-

ната болест на стомаха, колита и сърдечносъдовите бо-

лести. 

КАКВО ДА НАПРАВИМ, АКО ЗАПОЧНЕМ ДА ПЛАЧЕМ И 
НИ Е ТРУДНО ДА СПРЕМ?

Ако започнете да плачете без повод или пък по-често от 

обичайното, това може да е признак за развиваща се де-

пресия. В този случай ви е необходима помощта на специ-

алист (невролог или психотерапевт). 

1

2

3
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струкциите на лекарствата Някои ле-
карствени средства, например антиде-
пресантите и антихистамините (ле-
куват алергии), могат да предизвикат 
сухота в очите. Заболяванията на щи-
товидната жлеза, както и дефицитът 

на витамините А и D също провоки-
рат сухота на очите.  Напредване на 
възрастта Нормалният процес на ста-
реене е една от най-честите причини 
за сухотата на очите. С напредване-
то на възрастта организмът ни произ-
вежда по-малко мастен секрет. Когато 
човек навърши 65 години, това произ-
водство спада с около 40% в сравне-
ние с производството му до 20-годиш-
на възраст. Тази разлика е по-силно из-
разена при жените, тъй както те по-
принцип са с по-суха кожа от мъже-
те. Недостигът на мастната секреция 
оказва влияние и върху състоянието на 
слъзната ципа. 

КАКВО ДА ПРАВИМ                                           

 Старайте се да поддържате дос-
татъчно ниво на влажност в стаята, 
в която работите или стоите по цял 
ден, и не стойте в задимени помеще-
ния.  Доказано е, че мастните кисе-
лини влияят върху овлажняването на 
очите. Включете в ежедневното си 
меню храни, богати на омега-3 маст-
ни киселини, каквито са мазните риби 
(сьомга например). Полезно е също ри-
беното масло на капсули, чийто при-
ем обаче трябва да обсъдите с лекар. 

 Избягвайте капките, които освежа-
ват и бързо облекчават напрежението 
в очите. Те само влошават положени-
ето, защото влияят негативно вър-
ху очните кръвоносни съдове.  8–10 
чаши вода на ден ще ви помогнат да 
поддържате нормалното ниво на влага 
в организма, в това число и нивото 
на влага в очите.  Старайте се да 
мигате по-интензивно, особено когато 
четете, гледате телевизия или рабо-
тите пред компютър. Избягвайте да 
търкате очите си с ръце, това само 
ще ги раздразни.

Как най-бързо 
да се справим със 
зачервените очи?

 Изключете възможността за 

някакво заболяване. Зачервяване-

то може да е свързано със заболя-

ване на клепачите, очите, алергия, 

която може да има различни при-

чини, сред които са и контактни-

те лещи. 

 Проветрявайте по-често по-

мещенията, в които стоите. От 

време на време използвайте ов-

лажняващи капки за очи, например 

натурални или изкуствени сълзи. 

Но не злоупотребявайте с тях. 

 Охлаждайте очите. Правете си 

компреси с лед или с тампони, на-

поени със студена вода. Студът 

подпомага свиването на кръвонос-

ните съдове, а водата е допълни-

телен източник на влага. 

 Полезни за очите са компреси-

те с отвари от липов цвят, лай-

ка и магданоз. Те могат да бъдат 

топли, студени или пък контраст-

ни. Много полезни за очите са пар-

ченцата от прясна краставица, 

които също можете да налагате 

върху клепачите си. 

 Зачервяването на очите може 

да възникне от липсата на вита-

мините А и В2 в организма. Пре-

поръчително е да включите в ме-

нюто си малини, боровинки, магда-

ноз и моркови. Особено полезна за 

очите е салатата от настъргани 

моркови, но задължително с доба-

вена към нея растителна мазнина, 

тъй като витамин А е мастнораз-

творим и се усвоява само при на-

личие на мазнина. Иначе, ако хрупа-

те просто моркови, правите един-

ствено масаж на венците си. 

 Носете слънчеви очила с UV за-

щита не само през лятото. Мно-

го вредно е влиянието на слънцето 

през слънчевите зимни дни, кога-

то, отразявайки се в снега, то за-

слепява очите много силно. В та-

кива дни очите се напрягат мно-

го при фокусиране, което води до 

сухота.

 Почиствайте грима си преди 

лягане. Ако в окото ви попаднат 

прашинка или частица от грима, 

в никакъв случай не опитвайте да 

я вадите с пръсти. По-добре е да 

направите промивка.

БЛИЦСЪВЕТИ

Те ще ви разплачат...
ДЕСЕТКАТА НА НАЙ-СЛЪЗЛИВИ-

ТЕ ФИЛМИ   

1. „Животът е прекрасен“

2. „Предай нататък“

3. „Английският пациент“

4. „Имало едно време в Америка“

5. „Нещата от живота“

6. „Титаник“

7. „Любовна история“

8. „Всичко е любов“

9. „Москва не вярва на сълзи“

10. „Планината Броукбек“



б о л е с т и т е  н а  в е л и к и т е

„В
сички боледуват и аз – също. Ти може би 
си мислиш, че драскам тези редове, седейки 
до креслото, това съвсем не е така, пиша 
ти направо върху одеялото, главата ми е 

стисната в нощна шапка, защото ме боли вече четвър-
ти ден, не знам защо. На шията ми поставиха пиявици!“ 
– това пише шестнадесетгодишният Фредерик Шопен 
на свой приятел, а тези думи описват първите симпто-
ми на туберкулозата, които мъчат композитора до края 
на живота му.
Емили – по-малката му сестра и негова близка приятел-

ка, умира също от туберкулоза, едва четиринадесетго-
дишна. Тази смърт дълбоко наранява композитора и мъчи-
телните спомени го преследват цял живот.
Фредерик Франсоа Шопен се ражда в Желязова Вола край 

Варшава през 1810 г. Самата дата е спорна, но това в слу-
чая е без значение. Баща му е французин, а майка му – поля-
киня. За разлика от повечето свои връстници той е имал 

ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО 
Никой не го е насилвал да свири на пиано, даже обратно-

то. Израства сред интелектуалци и хора от висшата и 
средната класа. Когато е на осем години, вече има собст-

вени произведения. Още като юноша слуша с огромен ин-
терес полската фолклорна музика. Преди да навърши два-
десет години, той вече е известен във Варшава.
През 1826 г. се записва във Варшавския университет. 

По-късно прави рецитали във Виена и Париж. 

С ТЕЖЕСТТА НА БОЛЕСТТА СИ

Шопен заживява в Париж – годината е 1832. А Париж 
пленява сърцето му завинаги. С мазурката и полонезите 
– полски народни танци, които Шопен пише във Франция 
– композиторът се превръща в истинска знаменитост. 
Така се запознава с Лист, Шилер, Хайне, Мицкевич. Добре 
е посрещнат в най-лъскавите салони на столицата. 
И така минават няколко години. Не липсват и любов-

ни трепети в сърцето на композитора, но за тях малко 
знаем. Знаем обаче за фаталната му любов към Аврора 
Дюпен, или както светът я познава – Жорж Санд. Тя е 
с шест години по-възрастна от него. Доста различна и 
нестандартна жена за времето си. 
От тази страстна и трагична осемгодишна връзка се 

раждат най-известните и популярни произведения на Шо-
пен. Туберкулозата бавно и с безпристрастна методич-
ност разяжда тялото му. Двамата със Санд заминават 
за Палма де Майорка, но 

НЕЗДРАВОСЛОВНИЯТ КЛИМАТ 
провокира допълнително болестта му. През 1839 г. про-
чутата двойка се мести в имението на Жорж Санд в 
Ноан. Шестте поредни лета, прекарани там, са най-
щастливите в живота на композитора. Там именно са на-
писани и шедьоврите му в клавирната музика.
Непрекъснатите конфликти със сина и дъщерята на 

Жорж Санд отварят непреодолима пропаст между двама-
та и те в крайна сметка се разделят. От тази раздяла 
Шопен така и не успява да се възстанови. Той спира да 
композира, а само довършва някои неща. 
Болестта е заела вече ролята на негова „любима“. Не-

говата позната Мари Д’Агу казва за него: 

„ШОПЕН КАШЛЯ С БЕЗКРАЙНА ГРАЦИЯ“
Самотен, заобиколен само с най-близките си, той не 

престава да мисли за Жорж Санд. На 17 октомври 1849 г. 
той умира. Забравен, изоставен и беден. Погребан е в па-
рижкото гробище „Пер Лашез“, но по негово желание сър-
цето му е било извадено и изпратено на сестра му Лю-
довика във Варшава, където се пази и до днес в църква-
та „Свети Кръст“.
Сега, когато цяла Европа чества двеста години от рож-

дението му и се изнасят концерти с неговите творби, 
като че ли любовта, болката, радостта отново изплу-
ват между клавишите. 
А ти, ти, коварна и безпощадна туберкулозо, не можа 

да попречиш на гения да твори, да обича и да бъде оби-
чан и след двеста години и още след това.

Адриана ДИМИТРОВА
Йожен Дьолакроа, „Шопен“, 1838 г.

КОНЦЕРТ ЗА ПИАНО 
И ТУБЕРКУЛОЗА
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Х
емоглобинът е железосъдържащ 
белтък, влизащ в състава на 
еритроцитите, придаващи ярко-
червен цвят на кръвта. Основ-

ната функция, която изпълнява обаче, 
е транспортна – той пренася кисло-
род в организма, преминава по арте-
риите, „събира“ кислород от белите 
дробове и го пренася до всички орга-
ни, тъкани и клетки в организма. 

ДЕФИЦИТ ОТ ЖЕЛЯЗО

Без хемоглобин обменните процеси в 
органите и системите на човешкото 
тяло са невъзможни. Без достатъчно 
количество кислород клетките започ-
ват да се „задъхват“. Най-зле това 
се отразява на многофункционалните 
клетки, тези на главния мозък напри-
мер. Признаците на недостиг на кисло-
род са усещане за слабост, световър-
теж и бърза умора. При дефицит от 
кислород зачестяват и боледуванията 
от простудни и вирусни заболявания.

ЗАЩО НА МЕН?
Ако забележите, че кожата ви е 

бледа и суха, устните ви – напука-
ни, косата ви – изтощена, а ноктите 
ви – чупливи, значи налице са всички 
признаци за железодефицитна анемия.
От нисък хемоглобин по-често стра-

дат жените. За „таланта“ си да да-
ваме живот, ние „заплащаме“ с еже-

месечни кръвотечения, т. е. със загу-
ба на хемоглобин. Затова трябва да 
се грижим за здравето си и за състо-
янието на хемоглобина в кръвта си. 
На първо място трябва да се зами-
слим дали се храним правилно и пъл-
ноценно. Пълното изключване на ня-
кои продукти от дневния режим (на-
пример месо) може да доведе до не-
достиг на жизненоважни витамини, 
желязо и други микроелементи в ор-
ганизма и съответно до анемия. Без 
постъпление на нова „порция“ от го-
реизброените полезни вещества в ор-
ганизма той не може да се възстано-
ви след менструация. 
Друга причина за ниското ниво на 

хемоглобина са хронични или прекара-
ни наскоро заболявания. Ако имате 
проблеми с храносмилателната систе-
ма, е възможно процесът на усвояване 
на желязото да се наруши. Този про-
блем може да се реши само след кон-
султация с лекар.

МЕСО, РИБА, ЯЙЦА

Ако давате на организма си това, 
което му е необходимо, той ще ви 
се отплати с „желязно“ здраве. Да се 
покачи нивото на хемоглобина, не е 
толкова трудно. Просто всеки ден се 

хранете балансирано.
 Не се отказвайте от животински-

те белтъчини – месо, птици, риба, 
яйца и хайвер.  За да държите те-
глото си под контрол, по-добре се 
откажете от сладкишите и тесте-
ните изделия вместо от храните, съ-
държащи белтъчини.  Най-добре се 
усвоява желязото от телешко месо – 
до 22%, от рибата и морските про-
дукти – до 11%. А растителните 
белтъчини (даже и от растения, бо-
гати на желязо) няма да ви помогнат 
да се справите с ниския хемоглобин. 

ЗА ЕНЕРГИЯ И ДОБРО НАСТРОЕНИЕ

Диагностицирайки анемия, лекарят 
може да назначи лекарствени препара-
ти – железосъдържащи таблетки или 
разтвори, които се вкарват в орга-
низма мускулно или венозно. 
Не забравяйте, че кислородът по-

стъпва в клетките и отвън. Затова 
не е достатъчно само да „храните“ 
организма си с желязо. Необходими са 
повече разходки на чист въздух, диха-
телни упражнения, гимнастика, йога. 
Ако нивото на хемоглобина в кръв-

та ви е нормално, животът ви ще е 
изпълнен с енергия и добро настро-
ение.

з д р а в н а  к о н с у л т а ц и я

© vgstudio – 123rf.com

ЗА „ЖЕЛЕЗЕН“ 
ОРГАНИЗЪМ
ДА ПОВИШИМ НИВОТО НА ХЕМОГЛОБИНА

ОТМИНАХА ВРЕМЕНАТА, КОГАТО БЛЕДОТО ЛИЦЕ БЕШЕ ЕТАЛОН 
ЗА ЖЕНСКА ХУБОСТ. ПРИЧИНА ЗА ТАЗИ БЛЕДНОСТ ДНЕС МОЖЕ 

ДА БЪДЕ НИСКОТО НИВО НА ХЕМОГЛОБИН В КРЪВТА.

Ролята на калция 
и витамин С

 След месно блюдо изпийте чаша пор-

токалов сок. Витамин С помага на 

стомаха да усвои два пъти повече же-

лязо. 

 Постъпващият в организма калций 

рязко снижава усвояемостта на желя-

зото. Затова продуктите, богати и на 

калций, и на желязо, е по добре де не се 

съчетават по време на хранене.
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 

ХРОНИЧНИЯТ ХЕПАТИТ? 

Хепатит се причинява от вирус, 
който засяга черния дроб. След като 
навлезе в организма, вирусът заразява 
чернодробните клетки, започва да се 
размножава и бавно да заразява нови 
и нови клетки. Това води до възпа-
ление и нарушаване на функциите на 
черния дроб, като може да се стиг-
не до цироза или рак на черния дроб. 
При средно 70% от заразените хепа-
тит С преминава в хронична болест. 
Ходът на заболяването е много раз-
личен при различните пациенти. 
КАКВА Е РОЛЯТА 

НА ЧЕРНИЯ ДРОБ? 

Черният дроб е извънредно важен 

орган с множество и разнообразни 
функции. Той подпомага метаболизма 
на хранителните вещества и извеж-
дането на ненужни и токсични суб-
станции извън организма. На практи-
ка всяко прието или образувано в ор-
ганизма вещество на даден етап пре-
минава през черния дроб. Увреждането 
на черния дроб дава отражение върху 
дейността на други органи и системи 
и поради това хепатитът се смята 
за изключително сериозно заболяване.
КАК ВИРУСЪТ НА ХЕПАТИТА 

УВРЕЖДА ЧЕРНИЯ ДРОБ?

В повечето случаи минават десетки 

години преди черният дроб да се ув-
реди сериозно и заразеният да изра-
зи някакви оплак вания. За да прецени 
състоянието на черния дроб, лекарят 
извършва биопсия – изследване, при 
което с много тънка игла се взима 
проба от чернодробната тъкан, коя-
то се изследва от патолог, за да се 
прецени каква е степента на възпале-
ние и на кой стадий се намира болес-
тта. Тази манипулация е изключител-
но необходима, за да се реши нуждае 
ли се пациентът от лечение, или ще 
остане под лекарско наблюдение?
Колкото по-дълго продължава забо-

ляването, без да е предприето лече-
ние, толкова рискът от възникване 
на усложнения се увеличава. 
При средно 20% от случаите хро-

ничният хепатит С може да премине 
в цироза. Излекуването на хепатита 
в този стадий е трудно, като само 
в началните стадии на цирозата се 
провежда лечение.
КАКВИ СА ПРОЯВИТЕ 

НА ХЕПАТИТ?

Хроничният хепатит протича инди-
видуално – някои болни имат оплак-
вания, а други – изобщо не. Важно 
е да се знае обаче, че увреждане на 
черния дроб може да е налице и при 
отсъствие на оплаквания. В сила е 
и обратното – изразените симптоми 
невинаги показват тежко заболяване. 
Единственият начин да се докаже бо-
лестта, е чрез кръвни тестове. 

ЧАСТ ОТ ВЪЗМОЖНИТЕ ОПЛАКВА-
НИЯ ПРИ ХЕПАТИТ СА:  обща от-
падналост  умора при физически уси-
лия  тежест вдясно под ребрата и 
в ставите  загуба на апетит  на-
рушение в метаболизма на въглехидра-
тите  нарушено храносмилане  по-
тиснатост до депресивни състоя ния 

 бърза промяна на настроенията и 

ПОПИТАХТЕ ЗА

х е п а т и т ах е п а т и т а

ПРИ ОКОЛО 20% ОТ СЛУЧАИТЕ ХРОНИЧНИЯТ ХЕПАТИТ С 
МОЖЕ ДА ПРЕМИНЕ В ЦИРОЗА.
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затруднена концентрация  проблеми 
със съня  след пълноценна продължи-
телност на съня може да лип сва усе-
щане за отмора.
КАК СТАВА ЗАРАЗЯВАНЕТО 

С ХЕПАТИТ?

Вирусът на хепатита се пренася 
по кръвен път посред ством заразе-
на кръв, чрез кръвни продукти и мно-
го по-рядко – с телесни течности на 
инфектиран човек. При над 10% от 
хората не се установява механизъм на 
предаване на вируса. Най-ефективни-
ят начин за предпазване от хепатит 
е познаването на рисковите фактори 
за заразяване и тяхното избягване, а 
специално при хепатит В – ваксини-
рането. Въпреки че е област на уси-
лени проучвания, до момента ваксина 
за хепатит С не е изработена.

ВЪЗМОЖНИТЕ НАЧИНИ ЗА ПРЕ-
ДАВАНЕ НА ВИРУСА СА:  чрез пре-
ливане на кръв и кръвни продукти 
(особено преди 1992 г., тъй като след 
това се извършва задължителна про-
верка на дарената кръв)  венозна 
употреба на наркотици  татуиров-
ки и поставяне на обици  инвазив-
ни манипулации с нестерилни инстру-
менти (стоматологични манипулации, 
хирургични интервенции, акупунтура) 

 случайно убождане с игла или ин-
струмент, заразен с вируса на хепа-
тит  при хемодиализа  от майка 
на дете по време на раждането (но 

рискът от такова заразяване е много 

нисък!)  при неспазване на хигиенни-
те изисквания за ползване на индиви-
дуални самобръсначки, чет ки за коса 
и др.  при полов контакт с риск от 
контакт с кръв и те лесни течности 
(при хепатит С този път на за разяване 

се случва по-рядко). 

КАК ДА РАЗБЕРЕМ ДАЛИ 

СМЕ БОЛНИ?

Хроничният хепатит може да про-
тича безсимптомно. За да се потвър-
ди диагнозата, е необходимо да се на-
правят някои лабораторни изследва-
ния, които показват степента на ув-
реждане на черния дроб. Това може да 
бъде направено във всяка лаборато-
рия в страната. Изследва се наличие-
то на анти-HCV антитела и HBsAg 
носителство. При наличието на по-
ложителни резултати личният лекар 
ще ви насочи към гастроентеролог за 
по-нататъшно оценяване на състоя-
нието ви.
ЛЕЧЕНИЕТО – КАКВИ СА 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ?

Когато се диагностицира хроничен 
хепатит, лекарят преценява какъв 
метод на лечение е най-подходящ при 
пациента. 

В СЛУЧАЙ ЧЕ СЕ ВЗЕМЕ РЕШЕ-
НИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АНТИ-
ВИРУСНО ЛЕЧЕНИЕ, СЪЩЕСТВУВАТ 
ОС НОВНО ТРИ ВИДА АНТИВИРУС-
НА ТЕРАПИЯ:  лечение с интерфе-
рон алфа или нуклеотидни/нуклеозид-
ни аналози (прилага се при хе патит 
В)  лечение с пегилиран интерфе-
рон алфа (прилага се при хепатит В) 

 комбинирано лечение с рибавирин 
едно временно с всеки един от ти-
повете интерфе рон алфа (при хепа-
тит С).
Интерферонът достига до здра вите 

клетки и ги предпазва от виру са. Ос-
вен това насочва и активизи ра за-
щитните сили на имунната сис тема 
срещу навлезлия вирус, за да се спре 
неговото размножаване. Тъй като 
стомашният сок би разрушил молеку-
лата на интерферона, приет през ус-
тата, лекарството трябва да се ин-

жектира. Интерферон алфа се прила-
га три пъти в седмицата. Пегилира-
ният интерферон алфа е продукт на 
нова технология, която позволява да 
се инжектира един път седмично. Ле-
чебният курс продължава между 24 и 
48 седмици, според решението на ле-
каря-специалист. За да се установи 
дали е успешна терапията с интер-
ферон, лекарите въвеждат понятия-
та вирусологичен и хистологичен от-

говор. Най-често се следи за наличи-
ето на вирусологичен отговор на ле-
чението. За целта се наблюдава ниво-
то на вируса в кръвта в хода на те-
рапията. Най-благоприятен вариант е 
постигането на траен вирусологичен 

отговор, което означава, че не се ус-
тановява наличието на вирус в орга-
низма чрез чувствителни кръвни те-
стове 6 месеца след спиране на лече-
нието. Друг начин за преценка е про-
следяване на черно дробното възпале-
ние и отлагане на съединителна тъ-
кан в черния дроб чрез контролна би-
опсия, т. е. хистологичния отговор.

 ОТКРИЙ РАЗЛИКИТЕ

ХЕПАТИТ В ХЕПАТИТ С

КАК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА?
Открива се в много телесни течности. 

ДНК вирус. Предава се чрез слюнка, семен-

на течност и др.

Открива се предимно в кръвта и клетките на 

черния дроб. РНК вирус. Предава се предимно по 

кръвен път

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО 
СЕ ЗАРАЗИТЕ?

Инкубационният период е от 45 до 160 

дни, средно 120 дни

Инкубационният период е от 14 до 180 дни, сред-

но 45 дни

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ?
Ваксинирането е най-добрата защита от 

хепатит В
Няма ваксина за предпазване от хепатит С

За повече информация можете да посетите www.Roche.bg – Здравен справочник 

ПРИ НАД 10% ОТ ХОРАТА НЕ СЕ УСТАНОВЯВА 
МЕХАНИЗЪМ НА ПРЕДАВАНЕ НА ВИРУСА.
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ІІ. СТАТИСТИЧЕСКИ 
И ОСНОВНИ ДАННИ 
ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО

1. ВАЖНИ ЦИФРИ
Изследвания показват, че приблизи-

телно 46% от всички пациенти с 
акне са хора в зряла възраст. Акнето 
засяга 25% от мъжете и 50% от же-
ните в зряла възраст през определен 
период от техния живот. 1 от все-
ки 5 жени, които страдат от акне, 
е на възраст между 25 до 40 години. 
При хората от тази възрастова гру-
па акнето е причина за появата на 

стрес и депресия, за социална изола-
ция, проблеми в интимния живот. За 
съжаление всички тези отрицателни 
емоции могат да спомогнат за поява-
та или влошаването на вече същест-
вуващото акне.

2.ПАТОЛОГИЯ 
(ОПИСАНИЕ НА БОЛЕСТТА)

Акнето е заболяване, което често 
настъпва при хора със склонна към 
омазняване кожа, резултат от по-
вишена секреция на мастните жлези 
предимно в областта на лицето, гър-
дите и гърба. 
Формите на акне са различни: ко-

медони, червени пъпки, гнойни пъпки 
(пустули), уплътнени пъпки. Те могат 
да се проявяват и поотделно, но по-
често са последователни стадии на 
заболяването. 
Комедоните са първата фаза на ак-

нето. Те могат да бъдат отворени 
или затворени. Отворените комедони 
са с черен връх, който се дължи на 
окислението на роговото вещество, 
смесено с праха и мръсотията по по-
върхностния слой на кожата. Затво-
рените комедони, или т. нар. милиуми, 
са с бял връх. Следващата фаза на 
акнето е фазата на възпалението – 
около комедоните се образува възпа-

І. ИЗПОВЕД НА ЕДНА 

ПОТЪРПЕВША
„Бях на 23 години, когато за пръв път 

ми се появи акне. А преди това имах 

идеална кожа. Опитах всички козме-

тични средства, рекламирани по теле-

визията, но пъпките, вместо да изчез-

ват, се множаха. Започнах да обикалям 

различни дерматологични кабинети с 

надежда да открия причината за поя-

вата им. За жалост нито един лекар не 

я откри (за една жена причините може 

да са много). Изписваха ми антибио-

тици и всевъзможни мазила, с които 

трябваше да се мажа ежечасно. Но без 

успех. Започнах да живея без кафе, без 

цигари, без сладко. Въпреки лишенията 

полза нямаше. Седем години обикалях 

дерматологични кабинети, изписваха 

ми поредните лекарства, а ефект – ну-

лев. Докато една лекарка не реши да ми 

направи изследване, за да провери бак-

териалното състояние на стомаха ми. 

Оказа се, че бактериите, причиняващи 

гастрит и язва, при мен са в изобилие. 

Тъкмо се успокоих, че съм открила при-

чинителите на акнето ми, когато пак 

се оказа, че не са те – въпреки че пиех 

антибиотици с шепи, акнето ми се вло-

шаваше. Лицето ми беше станало ця-

лото в пъпки – дълбоки и болезнени, по 

около 40 на всяка буза. Не ми се гово-

ри за безсилието, което изпитвах, и за 

депресията, в която изпаднах... Загу-

била вяра, след толкова консултации с 

дерматолози реших да отида на козме-

тик. Въпреки че специалистите не пре-

поръчват билков пилинг, аз реших да 

опитам. Вероятно всяка кожа реагира 

различно. Направих серия билкови пи-

линги – всяка седмица по един. (Преди 

това впрочем се бях подлагала на ла-

зерно лечение – 10 процедури за 1000 

лв., но без никакъв резултат.) Оказа се, 

че билковият пилинг е моето спасение. 

Благодарение на него сега нямам нито 

една пъпка и в момента ходя на проце-

дури за заличаване на белезите, причи-

нени от акнето.“
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АКНЕТО
БИЧ НЕ САМО ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ

Д-р Радина ДЕНКОВА

ОТ АКНЕ НЕ СТРАДАТ САМО 
ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ. ЗА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ 
ТРАВМИ, КОИТО АКНЕТО Є Е НАНЕСЛО, 
НИ РАЗКАЗА 33-ГОДИШНАТА АЛБЕНА 
Д. ОТ СОФИЯ. А ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ОБЯСНЕНИЯ ПО ТЕМАТА ПОТЪРСИХМЕ 
Д-Р РАДИНА ДЕНКОВА, ЗАВЕЖДАЩ-
СЕКТОР „КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ“ 
В AESTHE CLINIC.
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лителен вал и комедонът се превръ-
ща в червена гнойна пъпка с жълтени-
кав секрет. 
Пъпките могат да се инфектират 

от гноеродни бактерии и да оформят 
гнойни пъпки. 
Гнойната пъпка може да пробие кож-

ната повърхност или да увеличи свои-
те размери и да образува уплътнена 
пъпка, която е силно болезнена. В по-
следния случай възпалението е обхва-
нало цялата мастна жлеза и понякога 
космено-мастния фоликул. 

3. ЕТИОЛОГИЯ 
(ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТТА)

Предполага се, че причините за въз-
никване на акнето при възрастни се 
коренят в хормоналната обмяна. По-
явата на акне може да е следствие 
и от заболявания на хипоталамуса, 
хипофизата, щитовидната и надбъ-
бречната жлеза, както и на яйчници-
те. (Причина за хормоналния дисба-
ланс при жената често е поликисто-
зен яйчник, в резултат на което се 
появява акнеподобен обрив.)
При хиперфункция на надбъбречна-

та жлеза (обилно отделяне на кор-
тизол) говорим за кортизоново акне. 
То може да се появи и при пациен-
ти, подложени на кортизонова тера-
пия заради някакво заболяване.
Други фактори за появата на акне 

могат да бъдат наследствеността, 
начинът на хранене, живот и хигие-
на, както и силният стрес. 
Една от възможните причини въз-

растните да имат акне, дори кога-
то кожата им е била чиста през 
пубертета, е стресът. Той изостря 
проблема, като кара надбъбречните 
жлези да станат свръхактивни. Това 
от своя страна увеличава производ-
ството на себум. Много от младите 
жени, които идват в клиниката, са 
изключително стресирани – обикно-
вено студенти с много и трудни из-
пити или млади хора, доказващи се в 
кариерата си. 
Други причини могат да бъдат алко-

холът и лекарствата, които отслаб-
ват имунната система и по този на-
чин предразполагат организма към об-
разуването на пъпки. Някои козме-

тични продукти също допринасят за 
проблема, като запушват порите.

4. ЛЕЧЕНИЕ
Лечението трябва да се назначи от 

лекар. Много от пациентите вярват, 
че могат сами да контролират състо-
янието на кожата си, и практикуват 
самолечение. Непознаването на този 
вид кожна болест често е причина за 
неправилно третиране на акнето. 
Първото, което трябва да се на-

прави, е хормонален тест, който да 
покаже състоянието на хормоните в 
организма на пациента. Ако се уста-
нови, че причина за акнето е хор-
моналният дисбаланс, лечението е с 
хормонален препарат и/или с антиби-
отици. (Една от най-често срещани-
те причини за поява на акне са по-

ликистозните яйчници. В този случай 
се практикува лечение с противозача-
тъчни, които да потискат функции-
те на яйчниците.) 
Ако не се регистрират хормонални 

промени или други причини за заболя-
ването, се пристъпва към стандарт-
но лечение в зависимост от състояни-
ето на акнето. То е подобно на лече-
нието на акнето в младежка възраст, 
т. е. може да бъде само локално, но 
само ако акнето е в по-лека форма. 
Ако пациентът е с тежка форма на 
акне, локалната терапия се комбини-
ра с вътрешно лечение, което включва 
антибиотици. 

Поддържането на правилна хигиена 
е част от лекуването на акне. По-
чистващите препарати обаче също 
трябва да се избират по препоръка 
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на лекар. Агресивните сапуни, пилинг 
продуктите и въобще силното тър-
кане на кожата трябва да се избяг-
ват. Препоръчват се нежни почист-
ващи препарати и непарфюмирани ов-
лажняващи кремове за лице. 
Почистване на порите и комедоните 

се прави два пъти дневно с мек са-
пун, който не изсушава кожата. Акне-
то при възрастни не е свързано с аг-
ресивно отделяне на себум от маст-
ните жлези и затова продуктите за 
ежедневна грижа трябва да са по-дели-
катни. При наличие на папули и пусту-
ли кожата е по-чувствителна и това 
налага употреба на хипоалергични коз-
метични препарати. Почистване със 
скраб или пилинг маска с микрогранули 
се прави 1–2 пъти седмично. При на-
личие на възпалителен процес скраб и 
пилинг маски не се използват. 
Въпреки че акнето е лечимо, лип-

сата на вяра у пациентите често 
е психологическа бариера, която пре-
чи за успешното му заличаване. Обик-
новено засегнатите от акне очакват 
видими резултати още след първите 
процедури или след използването на 
първия флакон мазило. Реално срокът, 
след който те могат да почувстват 
облекчение и подобрение, е едва 7–8 
седмици след началото на терапията. 

5. ПРОЦЕДУРИ
Подходящи от физиотерапевтични-

те процедури са кварцовите облъчва-
ния и третиране на поръсено със сул-
фатиацол лице с дарсонвал. Почиства-
нето на лицето от козметик, както 
и назначаването на други козметични 
процедури обаче трябва да се правят 
само и изключително по препоръка на 
дерматолог.  
Друга козметична процедура, ефек-

тивна при акне, е химическият пи-
линг с трихлороцетна киселина. Пра-
ви се серия от пилинги, но само през 
зимния сезон. За ефекта от билковия 
пилинг мненията са противоречиви – 
той не е медицинска процедура и дава 
добри резултати само при някои паци-
енти. Други не се повлияват въобще. 
Много ефективно е въздействието 

на IPL терапията, но се работи със 
специален накрайник, който третира 

акнето чрез използване на синия спек-
тър на светлината. Необходимо е да 
се направят между 10 и 15 процеду-
ри, по 2 на седмица, за да се постиг-
не очак  ваният резултат. Тези процеду-
ри не бива да се правят през лятото. 
Лазерният пилинг е също много попу-
лярен, но не бива да заблуждаваме па-
циента само за да му вземем парите, 
че лечението с лазер лекува акне. Лазе-
рът действа като шлифовка на кожа-
та и ефективно може да премахне бе-
лезите от акнето, но само след като 
активното заболяване е преминало. 

6. УЧИЛИЩЕ 
ЗА ПАЦИЕНТИ

 Не се препоръчва самосиндикално из-
стискване на пъпките с ръце, особено 
на тези, които са възпалени. Ману-
алното премахване на папули, пусту-
ли и уплътнени пъпки може да дове-
де до образуване на белези и петна 
по кожата. 

 Резултатът от лечението обикно-
вено настъпва след 7–8 седмици от 
началото на терапията. Не се пре-
поръчва промяна в терапията, пре-
ди да е изминал този период. В ня-
кои случаи кожата временно може да 
изглежда по-зле след започване на ле-
чението. 

 Лечението се прилага не само вър-
ху участъците, засегнати от акне, а 
и върху тези части на лицето/кожа-
та, които са предразположени към 
акне, дори когато тези участъци из-
глеждат напълно здрави. Като за да-
дена част от лицето (чело, буза, бра-
да, нос) количеството медикамент е 
с големината на грахово зърно. Ме-
дикаментът се втрива леко на тъ-
нък слой. Предозирането на медика-
ментите (и на тези, прилагани външ-
но) може да влоши състоянието. По-
честото прилагане на медикаменти 
не води до по-бърз ефект.

 Лечението се спира, когато акнето 
изчезне. Броят на използваните меди-
каменти постепенно се намалява до 
спиране на лечението. Но все пак се 
консултирайте с вашия дерматолог.

Материала подготви 
Теодора СТАНКОВА

Съществуват различни методи за 

третиране на белезите от акне 

– химични, механични и лазерни. Те 

трябва да се прилагат от специа-

лист, като се назначават индивиду-

ално за всеки пациент. Имайте пред-

вид обаче, че правилното лекуване 

на акнето предотвратява или значи-

телно намалява появата на белези.

Химически пилинг 
Химическият пилинг намалява броя 

на папулите и пустулите. Подходящ 

е също и за изсветляване на пигмен-

тации и за заглаждане на неравно-

сти по кожата, останали след акне. 

При сериозни белези от акне от хи-

мическия пилинг не могат да се оч-

акват големи резултати. Причина 

за това е, че той отнема от повърх-

ността на кожата не повече от 10 

микрона, а дълбочината на белезите 

след тежко акне понякога достига 

150–200 микрона (около 1–2 мм).

Микродермабразио
То се нарича още „обеден пилинг“ и 

се отнася към процедурите, които 

премахват повърхностния слой на 

кожата. Не може да премахне мно-

го дълбоки белези, но може да подо-

бри текстурата и да просветли пиг-

ментираните участъци на кожата. 

За да се въздейства на по-дълбоки-

те белези, е необходимо включване-

то на по-драстични методи на ле-

чение като фракционирани лазерни 

техники.

Фракционирани 
лазерни методи 
Това са лазерни методи, при кои-

то се използват различни режими на 

работа на лазерите. Моите пред-

почитания са за фракционираните 

аблативни лазерни методи на лече-

ние. С помощта на аблационен час-

тичен ресърфисинг (използва се ла-

зер, работещ с дължина на вълната, 

която силно се абсорбира от вода-

та в клетките) могат да се създа-

дат вертикални „дупки“ в тъканта. 

В този случай тъканта зараства по-

бързо, отнемат се около 80–100 ми-

крона от повърхностния слой на ко-

жата, което води до изравняване на 

белезите с околната кожа. 

С прилагането на инфрачервени ла-

зерни технологии във фракциониран 

режим на действие също може да по-

стигне около 30% ефективност при 

третиране на белези от акне, но 

само ако се направят поне 6–7 после-

дователни третирания.

ЛЕЧЕНИЕ 
НА БЕЛЕЗИТЕ 
ОТ АКНЕ ЕДНА ОТ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ПОЯВА 

НА АКНЕ СА ПОЛИКИСТОЗНИТЕ ЯЙЧНИЦИ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ 
СЕ ПРАКТИКУВА ЛЕЧЕНИЕ С ПРОТИВОЗАЧАТЪЧНИ, КОИТО 

ДА ПОТИСКАТ ФУНКЦИИТЕ НА ЯЙЧНИЦИТЕ.
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Жените не четат инструкции, те задават въпроси. 
Затова ние ви предлагаме отговори. Научете нещо ново 
за себе си, като прочетете нещо ново за другите хора. 
Умната жена се учи от чуждия опит.

на ч и н  н а  ж и в о т

Поуки от опита

ЛЮБОВ

Да свикнеш 
с чуждото тяло
„Дори и да харесам някой мъж, имам пси-

хически задръжки дори да танцувам с 

него. Трудно ми е да стопявам бързо дис-

танцията между телата. Помогна ми 

една масажистка от Бразилия. „Прегръд-

ката – ми каза тя – е обмяна на енер-

гия. Затова просто помисли за човека с 

нежност, отвори широко обятията си за 

него и го прегърни, тоест приеми. По-

стой така няколко секунди, без да каз-

ваш нищо. Можеш да го погалиш по гърба 

или по ръката. Ако му се довериш, ще се 

получи. При танца основният принцип е, 

че мъжът прави практически всичко, ко-

ето иска, а момичето интуитивно улавя 

движенията му.“ 

Росица Иванова, 
преводачка от испански 

Четкай мъжа!
„Трябва да внушите на мъжа си, че той е 

гениален, а другите просто не го разби-

рат. И да не му забранявате нищо. Поне 

не с думи, има си други начини за това... 

Тогава този мъж доброволно ще оста-

не с вас.“  

Анета Попова, стилист

Купете му костюм с... 
емемес
„Ако искате да купите костюм на мъжа 

си, но не сте убедени, че той ще го носи, 

снимайте дрехата и му изпратете сним-

ката на емемес. Толкова е просто.“ 

Емилия Лулчева, продавач-консултант

Любовта на възрастните
„Незрялата любов казва: „Обичам те, за-

щото имам нужда от теб.“ Зрялата лю-

бов казва: „Имам нужда от теб, защото 

те обичам.“ 

Ерик Фром, психотерапевт и философ

За главата на жената 
и любовника
„Ако жената не върви с наведена глава, 

значи има любовник. Ако жената ходи с 

вирната брадичка, значи има любовник. 

Ако жената държи главата си гордо из-

правена, значи има любовник. И въобще, 

ако жената има глава, значи има любов-

ник!“ 

Фаина Раневска, украинска актриса

РАБОТА И ОБЩУВАНЕ

Защита от глупави колеги
 „Ако някой колега ви занимава с глупос-

ти, а вие от добро възпитание или от 

служебен дълг не можете да си тръгне-

те, просто си представете, че сте пси-

хиатър с бяла престилка. Усмихнете се, 

поемете си въздух и си дайте вид, че 

внимателно слушате „пациента“ си. Ва-

жното е да се усмихвате, това ще при-

тъпи неговата бдителност и евентуал-

но мнителност.“ 

Маргарита Иванова, психолог

За благотворителността 
се иска сърце, а не пари
„Да отделяте пари за благотворител-

ност, не е лесно, но носи радост. Бла-

готворителността е естествена фор-

ма на живот – като да посадиш дърво 

или да отгледаш децата си. Всеки, кой-

то отделя малка част от заплатата си 

за нуждаещите се, първо помага със сър-

цето си, а после с парите си.“ 

Алена Ахмадулина, дизайнер

Разбор на усилията
„20% усилие дават 80% резултат, а ос-

таналите 80% усилие – само 20% резул-

тат.“ 

Вилфредо Парето, социолог 

Как се казва твърдо „не“
„Дълбоко поемете въздух, погледнете 

събеседника си в очите и ясно и кате-

горично произнесете „не“. За да звучи-

те убедително, трябва да сте наясно 

предварително кое е по-важно за вас: да 

сте добрата и отзивчивата, която ни-

кога не отказва нищо на другите, или да 

се чувствате свободна да правите само 

това, което искате.“ 

Катя Михайлова, продуцент

Да закъснееш бавно
„Ако сте закъснели, преди да влезете, 

забавете малко крачка. Баба ми винаги 

казваше: „Не бързай, ако закъсняваш.“ 

Бистра Илкова, 
изпълнителен директор
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на другите
Не задавайте много 
въпроси в деловите писма
„Те не бива да са повече от два. И без 

това ще ви отговорят само на по-лес-

ния.“

Катя Милчева, пиар мениджър

Как да се научите 
да запомняте имена
„Изричайте често името на човека, с ко-

гото току-що сте се запознали: „Благо-

даря, Иване“, „Прав си, Иване“. При след-

ващата ви среща името му само ще „из-

плува“ в главата ви.“ 

Вероника Добрева, учителка

Как да запомните лицата 
на хората
„Когато се запознаете с някого, не обръ-

щайте внимание на прическата и на дре-

хите му. Хората често се подстригват, 

а още по-често се преобличат. Докато 

разглеждате физиономията на събесед-

ника си, мислете за това, какъв е той по 

характер и какво обича според вас.“

Григор Стойнов, журналист

За да не си забравяте 
мисълта
„За да запомни събеседникът ви това, 

за което говорите, не го заливайте с по-

ток хаотични съждения. Изложете ясно 

важната мисъл, повторете я по друг на-

чин по време на разговора, а в края на 

разговора пак я припомнете.“ 

Петър Борисов, маркетинг директор

Правилната размяна 
на визитки
„Да сложите визитката си на масата 

или на бюрото на събеседника, е непри-

лично. Трябва да му я подадете в ръцете. 

По същия начин трябва да приемете и 

чуждата визитка.“

Иван Цанев, дипломат от кариерата

ЗДРАВЕ

За да не ви мъчи 
сутрешният махмурлук
„Ако си знаете, че ще ви застигне, още 

от вечерта, изпийте 4 чаши вода преди 

лягане. Още по-добре, ако водата е сме-

сена с лимонов сок. На сутринта след 

събуждане по-добре не пийте никаква 

вода.“ 

Теодора Любенова, 
артдиректор

Дишайте през носа!
„Йогите казват, че да дишаш през уста-

та, е все едно да ядеш с носа си.“ 

Маргарита Иванов, секретарка

Как да извадиш от носа 
си дребен предмет
„На 5-годишна възраст дъщеря ми си 

мушна в носа перлена обица. Изсипах в 

шепата си черен пипер, накарах дете-

то да си затвори очите и с всичка сила 

да „духне“ с носа си. Пиперът се разхвър-

ча в сив облак и само след миг дъщеря ми 

изкиха семейната реликва в шепата ми.“

София Димитрова, гримьор

Опитайте нюйоркската 
диета
Можете да ядете месо, риба, яйца, зе-

ленчуци, гъби, супи, мармалад, мед. Не мо-

жете да пиете алкохол и да ядете въгле-

хидрати (включително и сладки плодо-

ве като грозде и диня). И никакво ядене 

след 19.00 ч.“

Диана Георгева, сервитьор

Да си върнете здравия 
тен на лицето
„Сутрин намажете лицето си с кубче 

лед. Изчакайте 15 минути, преди да на-

несете дневния крем.“

Ваня Стойчева, певица 

ПЪТЕШЕСТВИЯ и 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Евтини самолетни 
билети 
„Трябва да ги купите доста отрано. 

Много авиокомпании продават суперев-

тино самолетните си билети, докато 

не съберат 65% от пътниците за съот-

ветния полет. След това предлагат би-

летите на по-високи цени.“

Камелия Дунева, рентгенолог 

Да спите спокойно 
в самолета
„Сядам до прозореца, слагам си тапи за 

уши, слагам плътна кадифена превръзка 

за очи и заспивам като бебе.“

Анастасия Грудева, ветеринар

Да изберете добър 
ресторант
„Ресторантите, пълни с туристи, както 

и тези, в които никой не влиза, са съмни-

телни. Най-вкусно е там, където се хра-

нят местните. При това не по двойки, а 

по цели семейства.“ 

Александрина Калинова, стюардеса

Да пушите в самолета
„Благодарна съм на човека, който е изо-

бретил електронната цигара. Вкусът є 

е като на истинската.“ 

Нина Нейкова, юрист

Живот на колела
Моята кола прилича на гардероб на коле-

ла. Дрехи, обувки, козметика... в багажни-

ка имам всичко подръка. Научих се дори 

да се преобличам в купето. Отпускам 

седалката назад и включвам аварийните 

светлини.“ 

Юлиана Стоянова, 

фоторепортер 
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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 почив-

ки“. Не питайте с какво се занимават тези две дами – с много неща. Питайте ги обаче как от толкова много работа на-

мират време не само да водят рубрика за почивката, но и да си почиват качествено. Те очакват вашите мнения, споме-

ни, мечти, споделен опит и въпроси по темата за почивката на електронен адрес: 365@365adv.eu Най-интересните от 

тях ще публикуваме в следващия брой.

Можете да споделите и мнението си за самата рубрика – четете ли я с удоволствие, какво ви харесва и какво – не, и как-

во още да добавим?
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К
огато решим да почиваме, 
първият въпрос, който си 
задаваме, е „Къде?“. А защо 
не задаваме въпроса „Как“? 

Нали почивката е преживяване, а не 
място? Места много, предложения – 
още повече. Тогава как избираме къде 
точно да почиваме? Важният въпрос 
е кое ни води към взимането на ре-
шение на кое място и по какъв на-
чин да почиваме? Защо ли? Защото 

от отговора бихме разбрали какво 
ни пречи да се радваме на идеалната 
за нас почивка. Вярно е, че хора раз-
ни, мотиви – много, но... Как напри-
мер бихте избрали тоалета, с който 
ще се появите на сватбата на най-
добрия си приятел?
Искате да блестите и да изглеж-

дате неотразимо или смятате, че 
трябва да се облечете по-практично 
и удобно, за да можете да танцува-

КАК ИЗБИРАМЕ КАК ИЗБИРАМЕ 
КЪДЕ ДА ПОЧИВАМЕ?КЪДЕ ДА ПОЧИВАМЕ?

ИЛИ ИСТОРИЯ ЗА ЕДИН ОФИЦИАЛЕН 
ТОАЛЕТ, ДОМАТИ И... МОЖЕ БИ МЪРФИ

КАК ТОЧНО ИЗБИРАТE 
ПОЧИВКАТА СИ? 

Може пък, като прочетете техните 

отговори, да улесните своя избор:

„За мен най-важното е мястото да 

е диво – без телефони и компютри. И 

задължително да е до вода – язовир, 

река и в много краен случай море.“

Константин Илиев, 
системен администратор

„Всички членове на семейството ни 

предлагат разни места и накрая сяда-

ме, анализираме и избираме място, ко-

ето предлага най-добро съчетание на 

цена и удобства.“

Виолета Симова, 
касиер-счетоводител

„Аз избирам почивката си спонтанно, 

в последния момент. И тръгвам. Ако 

мястото не ми хареса, без проблеми 

си тръгвам и търся друго.“

Милена Карапетрова, преподавател 
и графичен дизайнер

„Самата мисъл, че трябва да избирам 

къде да почиваме, вече ме е отказа-

ла от почивката. Търсене, ровене, пи-

тане и накрая вече ми е все тая. Ос-

тавям тези дейности на човек, който 

ме познава, и се доверявам на избора 

му. Досега не съм съжалявал. Поне не 

много.“

Петър Киров, математик

МИНИАНКЕТА
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те и щуреете на воля? Или пък се 
опасявате да не „засенчите“ булката 
с тоалета си и затова избирате ня-
кой по-семпъл? А как избирате дома-
ти на пазара или в магазина? Кое е 
важно за вас – да са едри и червени, 
нищо че са по-скъпи, или да са от 
екологичен район с доказан произход? 
Или не ви интересува нито едното, 
нито другото, просто купувате ня-
какви домати, за да ви се намират в 
хладилника?
Кое е общото между почивката, 

официалния тоалет и доматите? 

ВИЕ И ВАШИЯТ НАЧИН 
НА ИЗБОР

А сега да се върнем към почивка-
та. Тъй като ние и двете сме семей-
ни и с деца, в основата на избора ни 
на почивка са ползите за членовете 
на семействата ни. И не само. Игри, 
смях и ако е възможно – по-малко не-
гативни дразнители. Избираме внима-
телно не само мястото, но и компа-
нията – хора, с които имаме общи 
„почивни“ интереси. 

И работим здраво през непочивните 
дни, за да осигурим средства и време 
за семейната почивка.
Понеже съвременният човек се оп-

итва да улеснява избора си, затова 
често избира по навик и тоалета си 
за сватба, и доматите, пък и почив-
ката си. Прави така, за да не хаби 
много енергия.
Хората, който държат на себе си и 

на близките си обаче, хабят енергия 
и правят усилия при избора. Опит-
ват се да си представят подробно 
каква почивка (като място и начин) 
би била най-полезна за тях и/или се-
мейството им. Какво включва това 
усилие? Първо, разглеждането на мно-
го оферти и избора на една, после – 
планиране на почивката, и трето – 
следването на плана. Сигурно ще ка-
жете, че 

ИДЕАЛНА ПОЧИВКА НЯМА 
Да, така е. Има почивка, която ще 

е идеална за вас, ако, разбира се, сте 
се отнесли отговорно към предишни-
те стъпки. Ако ли не, може би сте 

се поддали на някое „изкушение“ – 
ниска цена или мода. Има една много 
вярна мисъл на небезизвестния Мър-
фи: „Трябва да знаеш, че като изби-

раш по-лесния път, врагът вече го е 

минирал.“ 

Целта обаче не е да изберете тру-
ден път, а просто вашия път.

КАМЕН РАНГЕЛОВ, 
МЕНИДЖЪР 

„ВЪНШНИ ПАЗАРИ“

ИРИНА МИТЕВА, 
ОФИС МЕНИДЖЪР

КАЛИНА ГЕОРГИЕВА, 
МЕНИДЖЪР

КРАСИМИРА 
СТАМЕНОВА, 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 „ИЗБОР НА 
ПОЧИВКА“ ЗА МЕН 
ОЗНАЧАВА...

...да проуча различни и 

много оферти. Това ме 

забавлява.

...подготовка и енту-

сиазъм. И доста оглеж-

дане, сметки и преце-

няване.

...избор на най-до-

брото.

...да се съсредоточа в 

търсенето на точно 

определено място и/или 

преживяване.

 КОГАТО МИ 
ПРЕДЛОЖАТ 
ЕКСКЛУЗИВНА 
ОФЕРТА...

...съм недоверчив. Къде 

ли е динената кора?

...разпитвам „до дуп-

ка“ този, който ми я 

предлага. Търся инфо 

в нета, питам за мне-

ния. 

...гледам дали тя ми 

дава право да използ-

вам времето си за 

почивка така, както 

сметна за добре. Не 

обичам да се съобра-

зявам с програми.

...я изслушвам учтиво, 

но обикновено не проя-

вявам сериозен интерес 

към такива оферти.

 БИХ ИЗБРАЛ МО-
ДЕРНО МЯСТО ЗА 
ПОЧИВКА, КОГА-
ТО...

...спре да бъде модерно. 

Или по-точно, преди да 

е станало модерно, че 

след това се превръща 

в грозно, боклучаво и ко-

мерсиално.

...мога да си го позволя 

финансово.

...то предлага доста-

тъчно възможности 

за усамотяване.

... му е дошъл моментът 

и има нещо, което мно-

го бих искала да прежи-

вея там.

 СПОКОЙСТВИЕ 
ЗА МЕН ОЗНАЧА-
ВА...

...по цял ден да чета 

криминалета.

...да мога да общувам с 

нови и интересни хора, 

да научавам за техния 

живот и за нещата, 

които ги вълнуват.

...релаксиращ масаж. ...да не трябва да се съ-

образявам с никого.

 БИХ ЗАМЕНИЛА 
ПОЧИВКАТА С...

...С нищо не бих могъл 

да я заменя. Нужно ми 

е от време на време да 

зареждам батериите, 

за да работя по-ефек-

тивно след това.

...щуро околосветско 

пътешествие.

...по-дълга почивка. ...полет до Луната или 

до друга планета.

4 блицинтервюта

Очаквания и резултати...
В следващия брой ще обсъждаме тема-

та „Покриват ли се очакванията и ре-

зултатите от почивката ви“. Изпра-

щайте вашите мнения или продълже-

ните от вас пет изречения по-долу на 

електронен адрес: 365@365adv.eu
1. Когато тръгвам за почивка, си ми-

сля...

2. Очакванията ми за почивката ви-

наги...

3. Бих почивал/а дори ако...

4. Когато това, което бях планирал/а 

за почивката, се провали, тогава...

5. Моите очаквания от почивка се 

сбъднаха, когато...

Ваши Аги и Ради
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Ч
овек от раждането си започва 
да се бори за самостоятелност. 
Бебето безапелационно сигнали-
зира кога е гладно и кога – не, 

кога иска да спи и кога да бодър-
ства. После, когато поотрасне, ми-
нава през наречената от психолози-
те „аз“ фаза, в която всичко тряб-
ва да опита самї и в която всич-
ко, направено от възрастните, тряб-
ва да мине и през неговите ръце. И 
така година след година до мечта-

ния абитуриентски бал, когато обик-
новено родителите изричат съдбов-
ното: „Досега беше под крилото ни, 
от сега нататък тръгваш сам да се 
бориш с живота.“ Но само ден след 
това са готови да извадят пари, за 
да платят таксите за кандидатсту-
дентските изпити или пък шофьор-
ския курс на своите наследници. И 
абитуриентите са обречени да про-
дължават да търсят самостоятел-
ност... Парадоксално, но колкото и 

бунтарски настроени да изглеждат 
(да апелират никой да не им се меси 
в избора на гадже, приятели и дори 
на дневен режим), дълбоко в себе си 
те предпочитат някой друг да взи-
ма решения в живота вместо тях. 
И ако този друг случайно сгреши, да 
има на кого да се сърдят. Тук теза-
та, че човек се стреми към самос-
тоятелност, се пропуква. Затова да 
анализираме какво означава да си са-
мостоятелен.

ЗА САМОСТОЯТЕЛНОСТТА
ЧУВСТВАТЕ ЛИ СЕ САМОСТОЯТЕЛНИ ДНЕС? А ВЧЕРА? А УТРЕ, КОГАТО ЩЕ ТРЯБВА ДА ВЗЕМЕТЕ ВАЖНО 
РЕШЕНИЕ ЗА ВАС ИЛИ ЗА ЦЯЛОТО СИ СЕМЕЙСТВО? КОЛКО ЧЕСТО ПОСТАВЯТЕ ПОД ВЪПРОС СВОЯТА 
НЕЗАВИСИМОСТ ОТ  ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ОТ ПРОМЕНИТЕ, ОТ ДРУГИТЕ ХОРА?
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Текст Венета МЛАДЕНОВА, психолог

ИСТИНСКАТА

1. ИМА СМЕЛОСТТА ДА СМЕНИ ПЕТ-ШЕСТ МЕСТО-

РАБОТИ, докато не намери работата, която му е 
по сърце.

2.ОТКРИЛ Е СОБСТВЕНАТА СИ ВИЗИЯ, която да го 
кара да се чувства добре в кожата си.

3.ПРИЕМА КРИТИКА, отправена към него, без от 
това да го боли с месеци. 

4.МОЖЕ ДА НАМЕРИ ПРИЯТЕЛ, С КОГОТО И В 

МЪЛЧАНИЕТО ДА МУ Е ХУБАВО.

5.В СЪСТОЯНИЕ Е ДА ПРИКЛЮЧИ ИЗЧЕРПАНА 

ВРЪЗКА (в това число и приятелска), без да из-
питва вина.

6.САМ ИЗБИРА ИМЕ НА ДЕТЕТО СИ, без да робува 
на правила, традиции и стереотипи. И е готов да 

отгледа детето си сам, без помощта на бабите и дядо-
вците, на които е дръзнал да не го кръсти.

7. ДОРИ И ДА ЖИВЕЕ ПОД НАЕМ, С ЛЮБОВ НАРИ-

ЧА КВАРТИРАТА СИ „МОЙ ДОМ“. 

8. НАМИРА ПОДХОДЯЩИТЕ АРГУМЕНТИ, С КОИТО 

ДА УБЕДИ ИНТИМНИЯ СИ ПАРТНЬОР, ЧЕ Е ПРАВ 

В СПОРА, който са водили с часове, но без да се гневи. 

9.ВСЛУШВА СЕ В ЧУЖДИ СЪВЕТИ, НО НАКРАЯ 

ВЗИМА РЕШЕНИЕТО САМ. 

10.ПОЗНАВА ДОБРЕ СЕБЕ СИ И ЧУВСТВАТА СИ.

Ако списъкът ви се струва дълъг, започнете от 
последното – разровете собствените си чувства, напра-
вете го самостоятелно и после те ще ви покажат пътя 
към постигане на всичко останало.

ВСЪЩНОСТ, КАТО СЕ ЗАМИСЛИМ САМОСТОЯТЕЛНО, ЗА ИСТИНСКИ САМОСТОЯТЕЛЕН ЧОВЕК 

МОЖЕ ДА СЕ СМЯТА, КОГАТО:

МНИМАТА
ПРИЕТО Е, ЧЕ ЧОВЕК СТАВА САМОСТОЯТЕЛЕН, КОГАТО:

1.ИМА ПРАВО ДА ГЛАСУВА. Но това, че вече можеш 
да дадеш гласа си за някого, който да управлява дър-

жавата, в която живееш, съвсем не означава, че можеш 
да владееш добре собствения си свят. Точно обратното, 
чрез гласа си доброволно поверяваш съдбата си в ръцете 
на някого, който смяташ, че може да я дирижира.

2.МОЖЕ САМ ДА ИЗБИРАШ ПРИЯТЕЛИТЕ СИ. По-
вечето от нас до края на живота си поверяват 

тайните и споделят съкровените си чувства с неподхо-
дящи хора. Факт. Иначе нямаше толкова често да се оп-
лакваме от предателства всякакви. Тогава за каква са-
мостоятелност говорим?!

3.КУПИ СИ СОБСТВЕНА КОЛА И Я УПРАВЛЯВА 

САМ. Само че и колата се управлява съгласно пра-
вилници и закони. А ограниченията, независимо от какъв 
характер са, ограничават свободата и респективно самос-
тоятелността ни.

4.ПРЕМЕСТИ СЕ В САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ. 
Твърде често обаче по нашите географски шири-

ни жилището, в което живееш самостоятелно, е купе-
но с парите на родителите ти. И обикновено това им 
дава правото цял живот да се разпореждат с... личния 
ти живот. 

5.СКЛЮЧИ БРАК. Не са малко обаче младите хора, 
които и този избор са предоставили на татко и 

мама. Е, не става дума за изцяло аранжиран брак, а по-
скоро за съобразяване с мнението на родителите по от-
ношение на избор на спътник в живота. А това няма 
нищо общо със самостоятелността. 

6.СЪЗДАДЕ ДЕЦА И ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЯХ-

НОТО ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. Никак не е 
малък броят на хората, които, дори и да са станали ро-
дители, си остават зависими деца. А пък грижата за от-
глеждането и сигурността на собствените си деца пове-
ряват на бабите и дядовците (тоест пак на родителите 
си), които колкото повече – толкова по-добре.

7.ЗАВЪРШИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. За жалост обра-
зованието в България учи на всички други теоретични 

знания, но не и на това, как да бъдеш самостоятелен.

8.ИЗБЕРЕ ПРОФЕСИЯ И ЗАПОЧНЕ ДА Я УПРАЖНЯ-

ВА. Невинаги обаче професията подлежи на обмис-
лен избор. Често човек започва да работи нещо, защото 
просто е завършил такова образование или пък няма друг 
избор и трябва все с нещо да си изкарва хляба.

9.СЕДНЕ В ШЕФСКО КРЕСЛО. Но практиката сочи 
много случаи, когато подчинените решават съдбата 

на шефа си, а не той тяхната.

10.СМЕЛО И ПРЕД ВСИЧКИ ИЗКАЗВА МНЕНИЕ-

ТО СИ. Колко пъти обаче в уж твоите думи 
прозират запаметени фрази на социолози, футболни ко-
ментатори, анализатори или звезди от екрана.©
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

AC/DCAC/DC
ДНЕС СЪЩИТЕ ДНЕС СЪЩИТЕ 
КАТО ВЧЕРАКАТО ВЧЕРА

Н
еписано правило в музикалния бизнес е, че ако не 
си в крак с най-новите тенденции, бързо те за-
бравят. Или с други думи, ако не променяш зву-
ка си, пътят към кварталната кръчма е съвсем 

кратък. Има обаче едно голямо изключение от правило-
то, изключение, кръстено на... надпис върху шевна машина 
и състоящо се само от четири букви. Дори и да не при-
тежавате нито един техен албум и да не можете да раз-
познаете нито един от членовете им, няма как да не сте 
чували за AC/DC.  
Създадени преди 37 години, AC/DC и до днес си оста-

ват уникални с това, че и последният им албум не се от-
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личава особено от първите им тави 
от 70-те години на миналия век. Или 
както китаристът Ангъс Йънг спо-
деля: „Ние винаги ще си звучим като 
AC/DC“ – кратко и ясно! Вече поч-
ти четири десетилетия австралий-
ската банда залага на здравите ки-
тарни рифове, на чудовищните бий-
тове, на възхвалата на секса, алкохо-
ла и рокендрола. 

НИКАКВИ БАЛАДИ 
никакви компилации с най-добрите им 
хитове... И макар че отказват да се 
променят и да вървят по течение-
то за разлика от много знайни и не-
знайни вече ексрокери, популярност-
та на бандата расте с всяко ново 
поколение. 

AC/DC СА ЖИВОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ 

ПРОМЯНАТА НЕВИНАГИ Е ЗА ДОБРО. НЕОБХО-

ДИМО Е САМО ДА НАМЕРИШ СВОЯ СИ ЗВУК, 

ДА ГО СЪЗДАДЕШ,  РАЗВИЕШ И ДА СИ ГО ПА-

ЗИШ.

Тогава феновете безапелационно ще 
те разбират и обичат. „Не че се 
страхуваме да се променяме, напро-
тив. Да се придържаш към един и 
същ саунд обаче, е по-голяма смелост 
от промяната. Натискът да записва-
ме любовни балади и да носим коже-
ни облекла през 80-те и 90-те годи-
ни на миналия век бе голям. Но из-
държахме и ето ни и днес същите 
като вчера“ – казва вокалистът Бра-
йън Джонсън.
Още от самото начало AC/DC ни-

кога не са се вслушвали в съвети-
те на медийни или музикални експер-
ти. Основатели на групата са Ангъс 
и Малкълм Йънг, които днес твър-
дят, че тогава им било писнало от 
поп лигочите по местното радио и 
затова решили да основат своя бан-
да. Братята с шотландски произход 
(противно на всеобщото мнение, днес 
само един от членовете на бандата 
е истински австралиец) заимстват 
името на групата от надпис върху 
шевната машина на сестра си, кой-
то буквално е съкращение на слово-
съчетанието „прав и променлив ток“. 
Всъщност сестра им е „виновна“ и за 
емблематичното сценично облекло на 
Ангъс, който и до днес се показва 

ПРЕД ПУБЛИКА 
В УЧИЛИЩНА УНИФОРМА 

Тя му дава идеята, след като ста-
нала свидетел на не особено успеш-

ните му опити да открие най-подхо-
дящия си сценичен костюм (изборът 
му впрочем се колебаел между кос-
тюм на Спайдърмен, Зоро, Супермен 
и на... горила).
През годините AC/DC минават през 

не една промяна в състава, но може 
би най-значимата е през 1980 г., кога-
то Брайън Джонсън поема ролята на 
вокалист. Това се случва, след като 
Бон Скот, предишният вокалист на 
AC/DC, умира внезапно след нощ на 
тежко пиянство. Преодолявайки же-
ланието да прекратят съществува-
нето на AC/DC, момчетата решават 
да продължат напред, смятайки, че 
това би било решение и на самия 
Бон. Така с включването на Джонсън 
няколко месеца по-късно на пазара из-
лиза Back In Black – и до днес един 
от най-успешните албуми на всич-
ки времена, продаден в над 45 ми-
лиона копия! Текстовете и вокалите 
на Брайън превръщат AC/DC в све-
товен феномен. Хиляди ученици, от 
най-отворените до най-големите загу-
беняци, научават куплетите на парче-
та като Hells Bells и You Shook Me All 

Night Long, които припяват на първи-
те си купони 

ГАРНИРАНИ С 
МНОГО АЛКОХОЛ И СЕКС

Въпреки че в наши дни малцина кри-
тици ще се опитат да оспорят ка-
чеството на музиката на бандата, 
това невинаги е било така. През 
1975 г. списание „Ролинг стоун“ опре-
деля албума им High Voltage за най-го-
лямото падение в рок музиката. Ето 
какво споделя и самият Ангъс: „Ни-
кой не ни разбираше, нямахме комер-
сиален звук. Хората искаха да слушат 

лека и приятно звучаща музика. Гледа-
ха ни и се питаха: „Какво по дяволи-
те е това?“ Дори отказваха да пуб-
ликуват снимките на Бон и неговите 
татуировки, защото това се смята-
ше за неблагопристойно.“
В края на 2008 г. AC/DC издадоха 

и шестнадесетия си студиен албум 
Black Ice, за който получиха и първо-
то си „Грами“, прекратявайки една 
от най-големите несправедливости в 
историята на американските награ-
ди. А освен че ще зарадват фенове-
те си с настоящото си турне, ро-
керите предоставиха множество от 
хитовете си за саундтрака към вто-
рата част на блокбастъра „Железни-
ят човек“. 
Ако запитате момчетата защо са 

толкова популярни и до днес, ще ви 
отговорят, че рецептата се състои 
в това, че не са спирали да свирят 
музиката, която искат, и че 

НИКОГА НЕ СА СЕ СМЯТАЛИ 
ЗА ЗНАМЕНИТОСТИ 

Брайън Джонсън разкрива, че винаги 
е харесвал факта, че AC/DC са далеч 

Голотата не е проблем, 
щом си от AC/DC
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от шума на масмедиите, ток шоу-
тата и реалити простотиите. Може 
би скромността на вокалиста се крие 
във факта, че преди да се присъеди-
ни към групата, е обикалял сцените 
на местните кръчми. За тази пуб-
лика от отрудени мъже твърди, че 
е най-взискателната и невъзможна за 
заблуждаване. 
Самият Брайън не е човек, който 

няма какво да разкаже от дългата 
си кариера. Наскоро той дори изда-
де книга, Rockers and Rollers, включва-
ща забавни истории от живота му, 
навързани с любимите му автомоби-
ли. Фен на бързите скорости, Брайън 

твърди, че рокендролът нямаше да 
бъде това, което е, без подходящи-
те коли – кадилакът на Елвис Пресли 
или Rocket 88 на Айк Търнър.
Без да подценяваме заслугите 

на Малкълм Йънг, Клиф Уилямс и 
Фил Ръд, какво ли щяха да са днес 
AC/DC без Брайън и особено без Ан-
гъс – може би най-известния кита-
рист в историята на хард рока. С 
неизменната ученическа униформа, ин-
спирирала дори модни тенденции, и 
незабравими подскоци на сцената ви-
сокият едва 157 см музикант е прос-
то изключителен. Твърди, че любими-
те му магазини са павилионите за ци-
гари и че мрази спорта (не че не из-
ползва фитнес треньор, за да е във 
форма и на тази възраст). А и не 
трябва да се забравя, че една от пър-
вите му професии е като... печатар 
в порно списание.
Макар и да остава леко в сянка, 

брат му Малкълм не само забива яко 
с китарата си, но и до днес продъл-
жава да е духовен водач на групата. 

Негова е заслугата останалите да са 
на първо място рок музиканти, а чак 
след това знаменитости. Научава ги 
да стоят 

ДАЛЕЧ ОТ МЕДИЙНАТА 
ШУМОТЕВИЦА 

да не се въвличат в политиката и 
най-вече да не се възвеличават на 
сцената.
Ето че съвсем скоро всички фено-

ве на рока в България (а те въобще 
не са малко) ще имат шанса най-на-
края да куфеят здраво с музиката 
на AC/DC. Със сигурност температу-
рата на стадион „Васил Левски“ ве-
черта на 14 май ще е нажежена до 
максимум. Всеки, който вече е имал 
късмета да слуша Ангъс и компания 
на живо, твърди, че няма друго шоу 
като тяхното – в аудио- и визуал-
но отношение. Безспорно, докато AC/
DC са наоколо, рокът продължава да 
е жив.

Текст Траян КОЯНКОВ

Снимки „Болкан ентъртейнмънт“

SOFIA ROCKS ПРЕЗ ЮНИ

В рамките на два дни (22 и 23 юни) 

София ще бъде разтърсена от мощен 

рок фест. Сцената на Националния 

стадион „Васил Левски“ ще срещне за-

едно т.нар. Голяма четворка в хеви 

метъла – „Металика“, „Мегадет“, „Сле-

йър“ и „Антракс“. Ако вече сте гледа-

ли „Металика“ у нас, а те бяха тук два 

пъти, то със сигурност няма да про-

пуснете и концерта им тази година. 

Определено голям интерес ще предиз-

вика и вторият ден от Sofia Rocks, ко-

гато на сцената ще се появят „Алис 

ин чейнс“, „Мастодон“ и „Меноуър“. Въ-

преки че тези имена заслужават на-

шето внимание, особено „Алис ин 

чейнс“, то хардлайнерите на вечерта 

са тези, които ще привлекат тълпи-

те от фенове. Става дума за най-из-

вестна немскоезична група в света, 

а именно „Рамщайн“. Скандални в тек-

стовете, във видеоклиповете си (по-

следният си бе 100% порно), в изяви-

те си, „Рамщайн“ на живо са мечта за 

всеки фен на музиката. И напълно мо-

жем да сме сигурни, че такова огне-

но шоу като тяхното едва ли ще гле-

даме отново. Заявете си отпуска още 

отсега, обуйте кубинките, сложете 

черната тениска и отивайте на ста-

диона. Бирата ще се лее като порой, 

а рокът ще е разтърсващ като земе-

тресение.

Ангъс във вихъра си 
с неизменната си 
училищна униформа

Бела, брой 5 (147), 201052



из г р я в а щ а  з в е з д а

М
алко са хората днес, кои-
то могат да се похвалят, 
че работят нещо, кое-
то им доставя удоволст-

вие. Сред тези щастливци е актьорът 
от театър „Българска армия“ Леонид 

Йовчев. Завършил НАТФИЗ преди три 
години, в момента той е сред най-ан-
гажираните млади актьори у нас. Поч-
ти всяка вечер участва в предста-
вление по софийските сцени. „Много 
е приятно, чувствам се във форма и 

бих искал да играя повече. Естествено, 
че няма навсякъде да се справям до-
бре – някъде ще бъда и по-зле, другаде 
направо катастрофално, – но това не 
ме притеснява. Искам да изпробвам за 
себе си някои неща и накрая да напра-
вя някой удивителен спектакъл.“
Като дете Леонид опитал от всич-

ко. Пробвал се като шахматист, като 
футболист, ходил и на танци. Трени-
рал и езда, но го било страх, а пък 
се срамувал да си признае. След едно 
фатално падане в една дълбока кал се 
отказал от ездата. Един ден обаче 
отчаяната му майка видяла един пла-
кат, на който пишело, че театрално 
студио в Плевен набира нови членове, 
и решила да запише сина си там. 

И СТАНАЛО ЧУДО 
Хлапакът най-после намерил своето 

място. Още в началото всички го ха-
ресват, преподавателите успяват да 
поддържат интереса му, а той пък 
успява да се отпусне и да докаже, че 
наистина го бива. На втората годи-
на получава и първата си главна роля 
в „Синята птица“. 
„Аз исках да стана геолог или архе-

олог, но успяха да ме задържат в те-
атралното студио. Всички наоколо ме 
окуражаваха. Пък и трябва да призная, 
че актьорството ми доставяше удо-
волствие. Никога не съм бил физически 
силен и умел в спортовете, нито пък 
отличник в училище. Това беше място-
то, където чувствах, че се изявявам.“  
След като завършва училище, Леонид 

има идея да продължи с актьорство-
то. Майка му го окуражава да канди-
датства в НАТФИЗ, обаче той е бая 
изплашен. Приемат го във Великотър-
новския университет, а за НАТФИЗ 

з г р я в а щ а  з в е з д а

ЛЕОНИД ЙОВЧЕВ

ЕДИН ЕГОИСТИЧЕН 
РАЦИОНАЛИСТ
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той се подготвя сам. „Не бях серио-
зен, пропуснах датите за изпита, а и 
вече ме бяха приели в Търново. Ми-
слех, че няма повече да се занимавам 
с театър, но се записах в театрално-
то студио към университета.“ Така 
тръпката от изявите му на сцена 
се запазва и на следващата година го 
приемат в НАТФИЗ като 

УЧЕНИК НА ПРОФЕСОР 
ДИМИТРИНА ГЮРОВА 

„Още в началото тя каза, че не 
може да ни превърне в добри актьо-
ри, може само да ни научи на дисци-
плина и професионализъм. Което и на-
прави. От нея възприех много неща, 
без които не може в тази профе-
сия.“ Най-важният урок е, че актьор-
ът трябва да взима на сериозно не 
себе си, а работата си. 
Хубаво е да завършиш НАТФИЗ, про-

блемът е какво ще се случи с теб 
след това. За първи път Леонид усе-
ща напрежението от неясното бъде-
ще, когато е в четвърти курс. Всич-
ките му колеги са адски нервни по 
този повод, защото са наясно, че ака-
демията бълва повече актьори, от-
колкото театрите могат да поемат. 
Йовчев все пак е поканен от режи-
сьора Богдан Петканин да участва 
в негов спектакъл в плевенския те-
атър. Още по време на репетиции-
те пък му се обаждат от „Българска 
армия“. Режисьорът Андрей Аврамов, 
който е гледал дипломния му спекта-
къл „Предградие“, започва работа по 
пиесата „Събота, неделя, понеделник“ 
и го кани за една от ролите.
Така Леонид изведнъж се озовава 

В КОМПАНИЯТА НА ВИДНИ 
НАШИ АКТЬОРИ 

като Илия Добрев, Меглена Каралам-
бова, Елена Райнова, Вълчо Камара-

шев. „Беше ми много странно в на-
чалото. Не смеех да заговоря никого, 
нито пък да погледна някого в очи-
те. И до днес изпитвам огромен рес-
пект от тези хора. Благодарение на 
тях започнах да се отпускам.“ Цяла-
та трупа много бързо го приема. Ле-
онид никога няма да забрави първона-
чалното си учудване как така всич-
ки тези хора искат той да успее. И 
режисьорът подхожда с много внима-
ние и усмивка към него, не му създава 
никакво напрежение. Разбира се, има 
я и сценичната треска, но тя не е 
чак такъв проблем. „Като излезеш на 
сцената, забравяш за страха, който 
си брал преди това. Хем те е страх, 
хем и ти доставя удоволствие. Все 
едно че скачаш с бънджи.“ 
Като всеки млад актьор, и на Ле-

онид му се налага често да се явя-
ва на кастинги. Но тук не е Амери-
ка, където студентите по актьор-
ско майсторство ги учат в специал-
ни часове как да се представят на 
кастинги. И Йовчев трудно свиква с 
отношението към себе си на подобни 
прослушвания. Трудно му е да приеме 
и факта, че 

САМ ТРЯБВА ДА ПРЕГОВАРЯ 
ЗА ХОНОРАРА СИ 

„Нямаме си мениджъри, актьорите 
са принудени да се правят на таки-
ва. Аз не съм добър търговец, кое-
то е проблем, а и няма единна та-
рифа за участие. Не обичам да споря 
за пари, но пък от това живея все 
пак.“ Леонид споделя, че често е по-
падал на хора, които са се опитвали 
да го използват, сблъсква се и с лошо 
отношение от страна на някои про-
дуцентски къщи. Най-много се драз-
ни, когато му поставят унизителни 
условия и му заявят: „Ако не се съ-

гласиш, има и други безработни ак-
тьори.“ 
Още като кандидатства в НАТФИЗ, 

Леонид знае, че няма да получава голя-
ма заплата, че ще му се налага дос-
та да свива бюджета си. „Хората в 
Министерство на културата на това 
разчитат – че ние работим, защото 
тази професия много ни харесва. Те 
знаят, че актьорите не стоят в те-
атъра заради малката заплата, нито 
защото е толкова престижно, както 
е било преди.“ Йовчев не може да се 
примири с 

ОТНОШЕНИЕТО НА 
ДЪРЖАВАТА КЪМ АКТЬОРИТЕ 
Разбира хората, които не успяват  

да отделят пари за театър, но е 
убеден, че „именно тук трябва да се 
усеща работата на държавата“. За 
жалост тя се оттегля, а все пак е 
нейно задължение да се грижи за об-
разование, здравеопазване и култура. 
„Аз съм за това да има разнообра-
зие. Културата може да съществу-
ва само в държава, която държи на 
нея. Моето лично мнение е, че дър-
жавата не държи да има не само те-
атър, но и култура като цяло.“ Като 
заговорихме за пари и държава, дали 
пък Леонид не се е замислял някога 
да емигрира? „Да, даже едни прияте-
ли, след като завършиха висше обра-
зование, заминаха да си търсят рабо-
та в Испания. Предложиха ми да се 
кача в колата с тях, имаше място, 
а и международният паспорт беше у 
мен. Можех да се кача и да замина, 
но не го направих.“ 
Звучи като заклет идеалист, но той 

ме поправя. „Това не е идеализъм, а 
егоистичен рационализъм. Аз искам да 
играя, защото това ми доставя удо-
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волствие. Ще продължа да го правя, 
докато се чувствам добре на сцена.“
Прави го, и то доста успешно. И 

успява да се открои с всяка своя 
роля, затова и толкова го търсят 
и ценят. Наскоро той получи награда 
„Максим“ от колегите си в театър 
„Българска армия“. 

БЕ НОМИНИРАН 
ЗА ИЗГРЯВАЩА ЗВЕЗДА 

ЗА „ИКАР“
Скромно признава, че в изкуството 

спортният дух е излишен и е глупаво 
то да се превръща в някакво състе-
зание. Хубаво е, че те забелязват, но 
наградите са успех за всички, за те-
атъра като цяло. 
Най-новата роля на Леонид е в спек-

такъла „След дъжда“, който Николай 
Ламбрев поставя в „Българска армия“. 
Пиесата на Серджи Белбел е за лип-
сата на комуникация между хората, 
за липсата на лична свобода. „В нея 
е представено едно офис общество, 
затворено в огромен небостъргач, от 
който може и да не се излиза. Пу-
шачите са подложени на такива го-
нения, сякаш са вещици през средно-
вековието. Само че не ги изгарят на 
клада, а ги изхвърлят от работа. За 
своя герой, който работи в този ог-
ромен консорциум като куриер, Ле-
онид казва, че е един от най-свобод-
ните хора, волна птица. „Той е пред 
уволнение и няма никаква работа, а 
и трудът му е изместен от новите 
технологии. Имитира, че върши ня-
каква дейност, а от скука се закача 
със секретарките.“
Въпреки успешните си театрални 

изяви, засега Йовчев не може да се 
похвали с роля в киното, а и няма се-
риозни предложения за снимки. Не го 
блазни и телевизията, макар да разби-
ра, че покрай такива участия се пе-
челят добри пари. Преценява, че тези 
телевизионни изяви ще попречат на 
развитието му, затова отказва. Ина-
че в свободното си време обича да 
чете, най-вече любимите си автори 
Толкин, Набоков, Казандзакис, да гле-
да филми и най-вече да играе компю-
търни игри. Последното е може би 
най-големият му порок, към който е 
пристрастен от дете. 

Интервю на Ивайло ПЕТКОВ

Снимки Личен архив 

и театър „Българска армия“

във фризьорския салон
БЛИЦинтервю

Днешните фри-

зьорски сало-

ни са със ста-

тута на Ганки-

ното кафене от 

„Под игото“. Ре-

ших да заведа 

своя събеседник 

Леонид Йовчев 

в новооткрития фризьорски салон на 

Нора Дянкова „Норафюр“, за да му раз-

вържа езика. Пък и да поговорим по ня-

кои теми, които са „горещите карто-

фи“ на този брой. Докато задоволява-

ше любопитството ми, Нора удовлет-

вори естетическото чувство на Ле-

онид  и му направи доста свежа мъж-

ка прическа. 

– Денят ти започва с...

...Приятна книга.

– За работа се зареждаш с...

...Музика. 

– Никога не би участвал в...

...Порнофилм. 

– Мечтаеш да участваш в...

...Археологическа експедиция.

– Мечтаеш да работиш с...

...Алън Рикман.

– Най-голямото предизвикателство 
в живота ти е...

...Да продължавам да се боря, да не се 

успокоявам с това, което съм постиг-

нал, да не се успивам. 

– Парите са...

...Полезно нещо от време на време. 

– Най-важното нещо от визията на 
един мъж е...

...(При)видната небрежност.

– Какво мислиш за прическата си?

...Ще я използвам някъде.

Преди Сега

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

фризьорски салон

ЗА ВАС, АБИТУРИЕНТИ!
Нора 

Дянкова

 фризьорство
 педикюр

 грим
 маникюр



ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ
Снимка Дилян МАРКОВ

Грим Кирил ЧАЛЪКОВ

З
а първи път влизам в гримьорна 
на театрална актриса – в „бу-
доара“ на Аня Пенчева в Народ-
ния театър. Стаята за слага-

не и махане на маски. Не знам защо 
си бях втълпила, че специално за раз-
говора ни Аня ще се появи в маска 
на разглезена императрица, благоволи-
ла да обърне внимание на... дъждовен 
червей. „Такива са си те, хубавиците 
– високомерни и жестоки“ – мислех 
си, докато я чаках пред служебния 
вход на театъра. А и отнякъде ми се 
беше набило в главата, че е, цитирам, 
„котка, която пуска нокти“... 
Тя се появи ухилена до уши, висо-

ка една такава, с широка, енергична 
крачка. Здраво стъпва на земята, ма-
кар и на токчета. Напето. „Балкан-
джийка“ беше първото, което си по-
мислих, когато я видях. Гласът є – 
наистина котешки, но без примеси на 
високомерна фалцетност. Поуспокоих 
се, че на мен самата няма да ми се 
налага да слагам никакви маски. 
Остави ме за малко сама в гри-

мьорната, за да свърши някаква рабо-
та. Успявам да разгледам козметика-
та пред огледалото – навсякъде ши-
шенца и тубички с надписи LUMENE. 
„Явно сте истинска почитателка на 
тази марка – опитвам се да започна 
женски разговор, когато Аня Пенчева 
влита в малката гримьорна. – Не е 
фалшиво поклонничество, защото сте 
рекламно лице...“ – „Да, да. Елате да 
видите, че дори шампоанът и балса-
мът ми в банята са LUMENE. Когато 
г-жа Олга Петрова от „Олком“ ми 
предложи да стана лице на марката, 
аз я помолих за тримесечен период на 
„дегустация“ на продуктите. Хареса-
ха ми. Затова и приех. Сега всичко 
ми е LUMENE.“

– САМО НА „ПРАВИЛНАТА“ КОЗ-

МЕТИКА ЛИ РАЗЧИТАТЕ В БОР-

БАТА С ОСТАРЯВАНЕТО? АКО 

СЕ НАЛОЖИ ДА СИ НАПРАВИТЕ 

ПЛАСТИЧНА ОПЕРАЦИЯ, БИХТЕ 

ЛИ ЛЕГНАЛИ ПОД НОЖА В ИМЕ-

ТО НА КРАСОТАТА?

– Да. Живеем в XXI век все пак. Не 
крия, че за моя външен вид се грижи 
д-р Мадлен Кокева – изключително 
добър дерматолог. Направо имам къс-
мет да є бъда приятелка. В момен-
та, в който обаче тя ми каже „Виж 
какво, моето момиче, не мога да те 
спася вече“, сигурно ще прибегна до 
пластична операция. 

– СТРАХУВАТЕ ЛИ СЕ ОТ ВИДИ-

АНЯ АНЯ 
ПЕНЧЕВА:ПЕНЧЕВА:
„ИСКАМ ДА МИ 
ЗАВИЖДАТ ЗА 
МЪЖА ДО МЕН“

„„ИСКАМ ДА МИ 
ЗАВИЖДАТ ЗА 
МЪЖА ДО МЕН““
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МОТО ОСТАРЯВАНЕ?

– Не, но в никакъв случай не ис-
кам да остарявам кичозно и некраси-
во. Да, няма нищо по-хубаво от това 
да си млад, красив и пълен с енергия, 
но няма и нищо страшно в това да 
си зрял и да носиш годините си с 
достойнство. Младостта продължа-
ва много по-дълго, отколкото млади-
те си мислят. Ако не се чувстваш 
излишен, ако си в хармония със себе 
си, всичко е наред. Човек не бива да 
се вкопчва в младостта. 

– ЛЕСНО Е ДА ГО КАЖЕ АНЯ 

ПЕНЧЕВА. ЩОМ ВИ ТЪРСЯТ ЗА 

РЕКЛАМНО ЛИЦЕ, ЗНАЧИ ВИ 

СМЯТАТ НЕ САМО ЗА ПРИВЛЕ-

КАТЕЛНА, НО И ЗА МОДЕЛ НА 

ПОДРАЖАНИЕ...

– Аз много трудно казвам „да“ в об-
ластта на рекламата. Да, изкушена 
съм да призная, че много ме търсят 
за реклама, но то е, защото имам 
лека ръка и много ми върви. Спомням 
си, че бях първият клиент на Жени 
Живкова в бутика є в едно гараж-
че на „Сан Стефано“. Тогава никой 
не си представяше, че Жени ще ста-
не това, което е в момента. На от-
криването на бутика никой не смее-
ше нищо да купи. Аз обаче прецених, 
че парите, които имах, ще ми стиг-
нат точно за един панталон. Купих 
си го за 10 долара, 30 марки и 70 
лева – с това разполагах в портмоне-
то. Тогава една колежка от ВИТИЗ, 
която продаваше в бутика, се прови-
кна: „Имаме първи клиент и това е 
Аня Пенчева.“ Подариха ми един ри-
суван шал. Наскоро направих изненада 
на Жени, като се явих в едно преда-
ване със същия панталон, който ку-
пих от магазина є. Аз обичам класи-
чески неща. Класиката е модерна. 

– НЕ РОБУВАТЕ НА МОДАТА И 

НА МАРКИТЕ ЗНАЧИ? ПОЛА ИЛИ 

ПАНТАЛОН ПРЕДПОЧИТАТЕ?

– Според моята класация на първо 
място са дънките, следва ги панта-
лонът, след това е роклята и най-
накрая е полата. Напълно подкре-
пям мнението, че модата е измисле-
на за жени, които нямат достатъч-
но вкус и въображение, а етикетът 
– за жени, които нямат достатъчно 
възпитание. След модата може да се 
върви или да се тича. А на зрялата 
възраст не є отиват бързите спор-
тове. Затова след модата аз вървя – 
бавно вървя, но съм в крак. Не се оп-
итвам да надскачам себе си. 

– БОЛЕЗНЕНО ИЛИ УМЕРЕНО СУ-

ЕТНА СТЕ?

– Всеки актьор е свръхболезнено су-
етен. Лично аз, освен че съм сует-
на, съм и суеверна, което е ужасна 
комбинация. Много искам да преодо-
лея суетата да ми пука за това, как-
во мислят хора, които нямат никак-
во значение и дори контакт с мен. 
Но не мога... 

– КАКВО НАЙ-МНОГО ХАРЕСВА-

ТЕ У СЕБЕ СИ? 

– Чувството си за хумор. Щастли-
ва съм, че децата ми го наследиха.

– А ВИЕ КАКВО СТЕ НАСЛЕДИЛИ 

ОТ СВОЯТА МАЙКА?

– Чувството за хумор дължа на 
татко. Но от мама наследих увле-
чението по моторите. Като млада 
тя караше мотор. Заедно ходехме в 
гората, за да стреляме с „Валтер“ 

6,35. Спомням си, че улучваше цига-
ра. И любовта към ездата съм насле-
дила от нея. Като млада тя много 
обичаше да язди. Мама е най-добра-
та мама. Има толкова доброта, съ-
брана в нея – никога през живота си 
не е казала „искам“ или „нямам“. Тя 
е и най-добрата баба. И Пипи мисли 

С дъщеря си Пипи

С малкия Ачко на ски
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така. Мама е боец. Мама и досега 
ходи с дънки. Претърпя много сложни 
сърдечни операции. Никой не вярваше, 
че ще стане отново това, което е. 
Абсолютно всичко преодоля обаче – 
хвърли количка, патерици и сега от-
ново е „Пършинг“. Гордея се с нея. Тя 
е здрав корен... 

– КАТО ВИ ВИДЯХ, СИ ПОМИ-

СЛИХ, ЧЕ СТЕ БАЛКАНДЖИЙКА 

СЪС ЗДРАВ КОРЕН. СЕТИХ СЕ, ЧЕ 

СТЕ РОДЕНА В ТРОЯН...

– Мама е от Смолян, и аз съм ро-
дена в Смолян. Живели сме в Тро-
ян, да. 

– КОЕ ВИ Е ЛЮБИМОТО МЯСТО 

В БЪЛГАРИЯ?

– Има няколко града в България, къ-
дето се чувствам супердобре – в Шу-
мен, в Пловдив и навсякъде на мо-
рето. Не обичам зимата. Обичам да 
ми е топло, по-малко дрехи да нося. 

Обичам топлината във всичките є 
измерения. 

– КАТО КАЗАХТЕ „ПО-МАЛКО 

ДРЕХИ“, ДРАЗНИ ЛИ ВИ НАПО-

СЛЕДЪК ГОЛОТАТА, КОЯТО Е 

ПРЕВЗЕЛА ВСИЧКО НАОКОЛО? 

НАВРЕМЕТО ВИЕ БЯХТЕ ЕДНА 

ОТ ПЪРВИТЕ АКТРИСИ, КОИТО 

СЕ РАЗСЪБЛЯКОХА ПРЕД КАМЕ-

РА. НО СЕГА Е ДРУГО КАТО ЧЕ 

ЛИ...

– Не, не ме дразни голотата. Ко-
гато бях бременна със сина ми, чух 
за себе си ужасяващи неща. Проче-
тох, че съм симулирала бременност, 
че ходя с възглавници, за да си ми-
слят, че съм бременна... Писна ми и 
реших да направя голи снимки с един 
фотограф, Роми – да ме видят гола с 
корема и да престанат да спекулират 
с това. Когато Мартин Захариев оба-
че ме покани да се съблека за „Плей-

бой“, аз му отказах. Имах две деца, 
които един ден със сигурност щяха 
да ме питат защо съм го направила и 
да се срамуват от мен. Така че все-
ки в различен момент си има различен 
мотив да се съблече... А иначе разгол-
ването, в това число и душевното, 
притеснява не толкова човека, който 
го демонстрира, а този, който го на-
блюдава. То е провокация.

– А ВИЕ ДУШЕВНО ДОКОЛКО СТЕ 

СКЛОННА ДА СЕ РАЗГОЛИТЕ? 

ВСЪЩНОСТ ПОЗНАВАТЕ ЛИ ДО-

БРЕ СЕБЕ СИ?

– Не мисля, че се познавам добре. 
Но мисля, че никой не ме познава по-
добре от мен самата. Със сигурност 
знам, че съм авантюристка. Много 
грешки направих в този живот точ-
но защото съм авантюристка. Но 
ако трябва да се върна назад, пак 
бих направила същите грешки, само 
че малко по-бързо. (Смее се.)

– ТОВА ПРИЗНАНИЕ ЗА ГРЕШКИ-

ТЕ Е ТРУДНО ЗА ПРИЗНАВАНЕ... 

А ВИЕ НЕ ИЗОПАЧИХТЕ ДУМАТА 

„ГРЕШКА“...

– Мисля, че жените по-лесно си при-
знаваме от мъжете, че правим греш-
ки, и затова изглежда, че правим по-
вече грешки. По-характерно за пове-
дението на мъжа е да се прави, че из-
глежда непогрешим. Мъжете смятат 
това за мъжкарско.

– ДОБЪР ЧОВЕК ЛИ СТЕ?

– Не знам. Ако питате мъжа ми, 
ще ви каже, че съм много наивна. 
Много е отговорно да кажа, че съм 
добър човек. Със сигурност съм чес-
тен, прям и директен човек, което 
ми е създало и продължава да ми съз-
дава много проблеми. Ако нещо не ми 
хареса, не мога да кажа, че ми харес-
ва. Усетя ли преграда между мен и 
човека срещу мен, прекратявам кон-
такта. Дъщеря ми ме обвинява, че 
не давам втори шанс на хората. Но 
аз съм интуитивна, вярвам на инту-
ицията, на първото си впечатление 
за човека. 

– НАЙ-ГОЛЯМАТА ВИ БОЛКА, 

СВЪРЗАНА С ДЕЦАТА ВИ... 

– Много е странно, но аз не съм 
изпитвала болка с тях даже и кога-
то съм ги раждала, защото и двете 
съм ги раждала със секцио. Аз съм 
тази, която им е причинявала болка-
та. Това, че съм Аня Пенчева, доста-
тъчно им е вгорчило живота. Това не 
е комплекс, това е реалността.

Снимка Енчо НАЙДЕНОВ

Приликата с 
Изабел Аджани е... вярна
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Снимки Божидар МАРКОВ

– А НЕ МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕ СЕ 

ГОРДЕЯТ, ЧЕ СТЕ АНЯ ПЕНЧЕ-

ВА? ЗАЩО ПОСТОЯННО СЕ ОП-

ИТВАТЕ ДА УБЕДИТЕ АУДИТОРИ-

ЯТА, ЧЕ НЕ СТЕ ДОБРА МАЙКА? 

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА СИ ДОБРА 

МАЙКА?

– Добра майка е тази, която, кога-
то има деца, вече няма нищо друго. 
Вечер добрата майка си стои вкъщи, 
чете приказки на децата си, приспива 
ги. Добрата майка е тази, при която 
децата тичат с мъката, нуждите и 
мечтите си. А когато моите деца са 
имали нужда от мен, аз съм била ня-
къде на... изкуство. Живея в един из-
мислен свят, с едни измислени хора и 
мисля този свят за истински.

– ДЕЦАТА ОБВИНЯВАТ ЛИ ВИ ЗА 

ТОВА?

– Не, но ме съветват и аз се вслуш-
вам вече в съветите им. Наскоро по-
лучих предложение да водя едно тв 
предаване и синът ми каза: „Мамо, 
нали няма да го водиш това предава-
не?“ Той е на 15 години, но ми е ба-
рометър за много неща. Съгласих се 
да не водя предаването само защото 
той беше преценил, че аз там няма 
да „стоя“ добре.

– БРАКЪТ СПОРЕД ВАС ПРОМЕНЯ 

ЛИ ЛЮБОВТА? ИМА ЛИ ТАКОВА 

НЕЩО КАТО БРАЧНА ЛЮБОВ?

– Моята версия за любовта е, че 
трябва многократно да се влюбваш 
в един и същ човек. Хората мислят, 
че бракът е това, което остава от 

любовта. А пък аз си мисля, че вся-
ка истинска любов трябва да завърш-
ва с брак. Може и старомодно да ви 
звучи това, но аз така мисля. Тряб-
ва много да обичаш един човек, за да 
сключиш брак с него и да останеш 
при него. 

– КОГАТО СРЕЩАТЕ НЕРАЗБИРА-

НЕ ОТ СЪПРУГА СИ, КАКВО ВИ 

СПАСЯВА, ЗА КАКВО СЕ ХВАЩА-

ТЕ?

– Думата „неразбиране“ не е точна, 
когато говорим за моя съпруг. Ако аз 
направя „беля“, той не ми чете кон-
ско. Приел ме е за лудичка в добрия 
смисъл на думата, приел е, че бъркам 
не от лошотия, а от наивност, не-
знание, неможене. Често ме нарича на 
шега „беладжийка“. Смята, че не тру-
пам житейски опит. Аз съм прекале-
но доверчива и това ми създава про-
блеми. 

– ДЪРЖИТЕ ЛИ НА ВЪНШНИЯ 

ВИД НА МЪЖА ДО СЕБЕ СИ?

– Да, но това не е свързано толкова 
със суетата ми. Просто искам да ми 
завиждат за мъжа до мен. И понеже го 
искам, така се случи. Случих на мъже 
в този живот. И за Сашо (Сашо Ди-

ков – бел. ред.) ми завиждаха преди, и за 
сегашния ми съпруг ми завиждат. 

– КОЯ Е ВАШАТА РОЛЯ СЪДБА? 

– Ролята на Елисавета от „Кра-
децът на праскови“. В продължение 
на седем години три пъти получавам 
предложение за нея. Първото беше 
от професор Гриша Островски, но 
трябваше да репетираме в провинци-

ята, а аз нямаше как да игнорирам 
ангажиментите си в театъра. Вто-
рото беше на Борето Панкин, но му 
отказах. За трети път ми предло-
жи ролята Бойко Илиев – на  сцена-
та на Народния театър. И на него 
му отказах първоначално. Помислих, 
че съм страшно стара за тази роля, 
след което Бойко ми вика: „Я, вземи 
да прочетеш книгата...“ Още щом я 
разгърнах, установих, че Елисавета е 
жена, попреминала младостта. Заблу-
дата ми идеше оттам, че като всич-
ки свързвах с тази роля Невена Ко-
канова, която я изигра, когато беше 
на 24 години. 

– ЗАД КАКВА КАУЗА БИХТЕ ЗА-

СТАНАЛИ?

– Не само бих застанала зад благот-
ворителна кауза, а и няколко пъти 
съм заставала. Благотворителността 
бе една от причините да не бъда до-
бра майка. Отделях време и внима-
ние на чуждите деца, на чуждите 
хора, а на моите – не. Сега, когато 
за моето дете трябва да се намерят 
пари (той е вицесветовен и европей-
ски шампион по супермото), разби-
рам колко е трудно да се молиш. За 
чуждите е по-лесно. Аз обаче, когато 
мога да направя нещо за някого, го 
правя без излишни агитации. 

– НЕЩО, КОЕТО НЕ ЗНАЕМ ЗА 

АНЯ ПЕНЧЕВА?

– Слава богу, че нищо не знаете за 
Аня Пенчева. 

Интервю на Мариана ЯНЕВА

С актьора Юлиан Вергов С Рангел Киров – момент от участието им 
в „Денсинг старс“

Със Захари Бахаров в „Макбет“ 
(на режисьора Пламен Марков)
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М
она Чобан е авторката на първите чиклит ро-
мани у нас, а иначе момичето, което от години 
познавам и с което заедно сме дундуркали деца-
та си, се казва Цанка Цанкова. Не трябва да сте 

чели предишните є книги, за да разберете, че зад гърба 
си това момиче крие нещо. Всъщност много неща. Като 
например това, че предпочита да пише пред това да го-
вори. На поканата ми за интервю отвърна: „Абе, скром-
на съм и това си е, особено пред приятели. Пред непо-
знати не съм. Та, Теди, с две думи – не останаха много 
тия, дето не са пускали интервю с мен. Чудя се защо 
ме интервюират толкова. Не се женя за Азис, че да има 
събитие. Само книги издавам. Поне едни цици да си бях 
сложила, та новина да стане. Ама, не съм.“

– СЪБИТИЕТО Е, ЧЕ ЖИВЕЕШ В ПАРИЖ ОТ ГОДИ-

НА. КАКВО НАУЧИ ЗА СЕБЕ СИ ТАМ?

– Още нищо съществено, но съм убедена, че нещата ни 
се случват, за да научим нещо. Явно тепърва ще разбера 
защо точно в Париж ме е отвял вятърът. Засега със си-
гурност знам едно – че в България ми е много добре.

– КЪДЕ ДРУГАДЕ ТИ СЕ ЖИВЕЕ ОСВЕН В ПАРИЖ 

И В СОФИЯ? 

– Колкото и да обичам София, колкото и да харесвам 
Париж, всъщност ми се живее на самотен остров или в 
запустяло село в Родопите. Общото между двете са лип-
сата на суета и наличието на тишина. Надявам се нещо 
такова да е следващата ми спирка.

– СМЯТАШ ЛИ, ЧЕ ЕДИН РОМАН МОЖЕ ДА БЪДЕ 

ИЗЦЯЛО РЕАЛИСТИЧЕН? КЪДЕ Е ГРАНИЦАТА 

МЕЖДУ РЕАЛИСТИЧНОТО И ФАНТАСТИЧНОТО? 

– Ха, че той животът ни отдавна не е само реалисти-

чен, та камо ли един роман. Ако погледнем с друго око 
на света, а не с критикарското, и се изкефим на това, 
което ни се случва, ще открием, че наред с делничното 
всеки ден се случва и по едно малко чудо. 

– КАКВО СЕ СЛУЧВА, КОГАТО ИЗЧЕЗНЕ ЛЮБОВ-

ТА?

– Ще ми се да си мисля, че когато любовта я има, тя 
не изчезва. Изчезва страстта, изчезва влюбването, но не 
и любовта. Когато децата ни се държат безобразно, а 
това често се случва, не спираме да ги обичаме, нали? А 
когато мъжът ни не е такъв, какъвто ни се ще, казва-
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„КУЧКАТА МОЖЕ ДА ЖИВЕЕ В ХАРЕМ, 

ФЕМИНИСТКАТА – НЕ“

МОНА ЧОБАН:

Мона Чобан е автор на първите български чиклит романи „Сексът 

не е повод за запознанство“ и „Никакви мъже повече“. Както и на 

сборника с новели „Раз, два, три“. След двегодишно мълчание автор-

ката ни изненадва с нова книга. Романът є „Париж 18“ носи подзагла-

вието „Антиутопичен романс“. Книгата разказва една история от 

бъдещето – далечно или не съвсем. Ако случващото се в книгата е 

възможно, то плаши и стряска. И задава въпроси: какво би станало, 

ако емоциите изчезнат, ако хората не се влюбват, не живеят заед-

но и ако сексът е просто механично занимание...

Визитка
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ме, че любовта си е отишла. Ами, значи толкова и сме 
го обичали май...

– МОЖЕ ЛИ ЛЮБОВТА ДА БЪДЕ ЩАСТЛИВА? 

– Ето, виждаш ли, непрекъснато я квалифицираме, слага-
ме є етикети, опитваме се да я вкараме в рамки. Защо? 
И докато се опитваме да разберем и определим любовта, 
не ни остава време да обичаме. Мисля, че когато наис-
тина обичаш – ама, така, дълбоко и всеотдайно, не ка-
тегоризираш.

– КОГА ЕДНА ЖЕНА Е ЩАСТЛИВА? 

– Точно тогава, когато и един мъж е щастлив, когато 
и едно дете е щастливо. Тоест когато реши, че иска да 
е щастлива. Щастието е въпрос на вътрешно равновесие, 
на невидима хармония, а не на имане и нямане.

– КАКВА Е ГЕРОИНЯТА НА НОВИЯ ТИ РОМАН? 

ЖЕНА, КОЯТО ЗНАЕ КАКВО ИСКА ЛИ, ИЛИ 

ЖЕНА, КОЯТО НЕ ЗНАЕ КАКВО ИСКА?

– В „Париж 18“ главните герои са мъж и жена и може 
би различното от другите ми книги е, че и двамата в 
един момент разбират какво искат, но е твърде късно. 
Мисля, че това е едно от наистина страшните неща, да 
разбереш какво искаш, когато вече е необратимо късно. 

– КАК МОЖЕШ ДА НАКАРАШ НЯКОГО ДА ТЕ ОБИ-

ЧА?

– Никак. Ако можеш толкова лесно да пречупиш воля-
та му, защо ти е той тогава? Нали обичаме някого, за-
щото той според нас е уникален такъв, какъвто е? За-
щото ни е привлякъл именно с тази си уникалност. Ко-
гато започнем да се моделираме и променяме един друг, 
става страшно. Да, човек се променя, но никога по чуж-
ди критерии и желания. Променят ни обстоятелства-
та, действията на другите, любовта им. Но „силовите 
мерки“ и женското мърморене – ооо, това не променя, 
това убива.

– ПРОТИВОРЕЧАТ ЛИ СИ ЛЮБОВТА И БРАКЪТ?

– Убедена съм, че когато има любов между двама души, 
бракът е прекрасен. Каквото и да се случва в този брак, 
все е с любов. И да се скарате, с любов е сладко. Ко-
гато я няма, е, няма я, и тогава решаваме, че бракът е 
кофти нещо. 

– КАКВО ПРАВИ ЖЕНАТА УВЕРЕНА В СЕБЕ СИ? 

– Никакъв външен фактор не може да те направи увере-
на. Ако си облякла красива рокля, ще се чувстваш важна 
най-много ден. А утре какво? Нима не си важна и без 
тази рокля?! Думата „увереност“ съдържа думата „вяра“. 
Ако вярваш на себе си, тогава всичко ти е наред.

– ЗАЩО ЖЕНИТЕ, КОИТО СЛАГАТ КАРИЕРАТА СИ 

ПРЕД ВРЪЗКАТА С МЪЖ, СЕ ОПРЕДЕЛЯТ КАТО 

МОДЕРНИ? 

– Този начин на живот е модерен, да, но не знам дали 
е желан от самите жени. Най-сладкото нещо в живота 
е балансът. За добро или зло добрата работа не може 
да замести мъжа и обратното. Не мисля, че работата и 
мъжът си пречат или изключват взаимно – стига и две-
те да са най-доброто за нас. 

– МОГАТ ЛИ ЖЕНИТЕ БЕЗ МЪЖЕТЕ?

– Жени много и всякакви. Сигурно има някоя, която 
може и без мъж. За себе си знам, че не мога. Мъжът, и 
той е човек, и понякога много добър и читав. Та нима аз, 
такава прекрасна, мога да си избера кофти мъж?! (Смее 

се.) Неее, мога да си избера прекрасен, най-прекрасния за 
мен. А щом съм си го избрала, значи ми е нужен. И аз 
на него, разбира се.

– КЪДЕ Е ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ФЕМИНИСТКАТА И 

КУЧКАТА? 

– Кучката живее във всяка една от нас, но не всяка є 
позволява да се покаже. А не всяка жена иска да е фе-
министка. Май няма много общо между кучката и феми-
нистката. Но като се замисля, кучката може да живее 
и в харем, докато феминистката – едва ли.

– КАКВИ СА ГРЕШКИТЕ, КОИТО МЪЖЕТЕ И ЖЕ-

НИТЕ ДОПУСКАТ В ОТНОШЕНИЯТА СИ?

– Като деца никой не ни учи да общуваме помежду си. 
Оттам идват така наречените грешки в любовните от-
ношения. Следваме чужди модели на поведение – тези на 
родителите си или на други възрастни, които са ни впе-
чатлили. И рядко опознаваме и се вслушваме в себе си. 
Но ако спрем да се възприемаме като нещо различно от 
мъжете, ако спрем да си мерим, каквото там си мерим 
с тях, ще ни стане много по-лесно и приятно да си об-
щуваме с другия пол. 

– ЗАЩО МЪЖЕТЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАТ ОТКРИТО 

ДА ГОВОРЯТ ЗА ЛЮБОВ, А ПРЕДПОЧИТАТ ДА ОБ-

СЪЖДАТ СЕКСА?

– Това изобщо не е вярно. Мъжете си говорят за лю-
бов и мнозина споделят чувствата си съвсем открито. 
А и кой е казал, че ние, жените, не говорим за секс?! 
Всичко е индивидуално. Не полът определя темите ни за 
разговор. 

– НАШИТЕ БАБИ/МАЙКИ СИ НИ УЧИЛИ, ЧЕ СЕ-

КСЪТ НА ПЪРВА СРЕЩА НЕ ВОДИ ДО НИЩО ДО-

БРО. ТИ НА КАКВО УЧИШ ДВЕТЕ СИ ВЕЧЕ ПОРА-

СНАЛИ ДЪЩЕРИ?

– На каквото и да ги уча, те си вървят по своя път 
и усвояват своите си уроци. Ние, родителите, често се 
възприемаме като гуру, а всъщност сме само обслужващ 
персонал. Научила съм се да съм невидимият, към когото 
могат да се обърнат за помощ, когато те решат. Стру-
ва ми се, че най-важното е да ги науча на самостоятел-
ност. Лесно е да научиш едно дете да си мие зъбите или 
да решава задачи, трудното е да му покажеш как да си 
избира мъж и приятели, как да познава доброто ястие в 
менюто на ресторанта, как да взима решения и да носи 
отговорността за тях след това, дори решенията му да 
са били тъпи. На това трябва да научим децата си. А 
как? Като на поне половината от гореизброените аз са-
мата още се уча.

– ИМА ЛИ НЕЩО, НА КОЕТО ДЕЦАТА СА ТЕ НАУ-

ЧИЛИ?

– На много неща. Според мен това е истинската връз-
ка между деца и родители – когато се учим взаимно, а 
и често когато заедно учим това-онова. Ние сме си нуж-
ни взаимно. Аз ги уча, те ме учат и така... цял живот 
навярно.

– ЛЮБИМОТО ТИ ЗАНИМАНИЕ?

– Ааа, най-любимо ми е да не се занимавам с нищо. Обо-
жавам моментите, когато оставам насаме със себе си и 
не ми се налага да правя нищо. Просто така – свещени-
ят избор да се отдадеш на нещо за собствен кеф или 
просто да не се отдаваш на нищо.

Интервю на Теодора СТАНКОВА
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М
исията є е да бъде из-
дател. Пътят є е пре-
допределен от силното 
є влечение към книгите. 

Разбирам, че за нея писането на ранни 
стихове не е било опит за самоут-
върждаване. По-скоро е искала да чуе 
вътрешния си глас, да усети алгори-
тъма на римите. Духът на текста 
е съвършено конкретна материя, ви-
брираща с формулите на любимата є 
математика. 
Една година преди да завърши Со-

фийския университет, с група при-
ятели започва да издават литера-
турното списание „Стрелец 2“. Дори 
в онези благодатни времена на об-
ществен кипеж списанието се прода-
ва трудно. Тогава, през 1990 г., заед-
но със своя покоен съпруг Роман То-

мов създава първото си издателство 
„Прозорец“. „Така се завъртя всичко 
– разказва тя. – Животът ми някак 
се развива от неща, които следват 
от предходни неща. Но през цялото 
време се опитвам и аз да се намес-
вам. Понякога успявам да сменя по-
соката.“ 
С майка, преподавател по матема-

тика, и баща, физик и метеоролог в 
БАН, Йоана от малка има пред очи-
те си различни версии на житейско 
поведение. Културната атмосфера на 
Бургас, морето и поезията са я под-
тикнали да изгради и своята версия 
– да възприема живота като шанс за 

нещо ново и полезно, а всеки ден – 
като трамплин към сбъдване на меч-
тите.
От 1999 г. Йоана Томова поема уп-

равлението на „Просвета“ – най-голя-
мото издателство у нас за учебници 
и учебни помагала, основано през да-
лечната 1945 г. Последните двадесет 
години є спечелват мястото и авто-
ритета на един от най-успешните 
български издатели. 
В реда на своите приоритети в жи-

вота Йоана обаче избягва да поставя 
успеха. „Успехът е относително поня-
тие – казва тя с усмивка. – Доста-
тъчно е удовлетворението от това, 
което правиш, усещането, че си по-
лезен. И най-важното – постигането 
на вътрешна хармония.“ 
Работата я зарежда с енергия и тя 

няма намерение да забавя темпото. 
Освен че продуцира нови и нови из-
дания, пътува непрекъснато и е в 
крак със 

СВЕТОВНИТЕ СТАНДАРТИ 
В КНИГОИЗДАВАНЕТО 

Грижи се постоянно за обучението 
на своите екипи. Вътрешното є спо-
койствие и увереността є определе-
но се дължат на издателския про-
дукт, който създава, който се чете 
и „диша“ чрез многобройните чита-
тели, ученици и учители.
„Прозорец“ издава художествена ли-

тература и едни от най-качествени-
те автори, които в момента са на 
издателския хоризонт навсякъде по 
света. Известни са неговите поредици 
„Хроника“, носител на голямата награ-
да „Христо Г. Данов“, и „Скрипта мо-
дерна“ с качествените европейски ро-
мани. Да издаваш книги, е нещо съв-
сем различно. Натрупваш познания, но 
и преживявания. Особено ако познаваш 
Далай Лама лично и притежаваш ав-
торските му права или си добър прия-
тел с Ян Мартел, носител на „Букър“ 
за романа „Животът на Пи“. 
Йоана Томова е в началото на сво-

ите 40 години и се чувства по-жиз-
нена от всякога. Може би това е 
причината да се отдаде пълноценно 
на правенето на добри и все по-до-
бри учебници. „Просвета“ няма ана-
лог в предлагането на разнообразие 
от учебни помагала за всички класо-

2 4  м а й

ЗА „А“ И „Б“ 
НА БУКВАРИТЕ
РАЗГОВАРЯМЕ С ЙОАНА ТОМОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА“

ДОБЪР Е УЧЕБНИКЪТ, КОЙТО ПОМАГА НА УЧЕНИЦИТЕ ДА МИСЛЯТ, 
КОЙТО ИМ ВДЪХВА УВЕРЕНОСТ, ЧЕ МОГАТ ДА СЕ СПРАВЯТ САМИ.
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ве по всички предмети на средното 
образование. 
От думите на Йоана разбирам, че 

учебникарското книгоиздаване е нещо 
много специфично, увъртяно във во-
довъртежа на реформи, наредби, кон-
курси и ежегодни кампании. Трябва си 
и бизнес нюх, който издателката е 
наследила явно от дядо си – голям 
предприемач по черноморския бряг, 
произхождащ от уважаван тревнен-
ски род. Сякаш по наследство Йоана 
знае как да води и печели битки и 
как да прави добри учебници. 
Според нея добър е учебникът, кой-

то помага на учениците да мислят, 
който им вдъхва увереност, че могат 
да се справят сами.
Няма учебник, който да е еднакво 

добър за всички. Учениците са различ-
ни, учителите са различни, културна-
та среда е различна... „Всъщност све-
тът е интересен, защото хората са 
различни“ – пояснява Йоана. – Точно 
затова „Просвета“ не прави по един-
единствен учебник за клас и пред-
мет. Защото 

НЕ МОЖЕ ДА ИМА 
УНИВЕРСАЛЕН УЧЕБНИК 

Има добри учебници за конкретни 
общности. Една е ситуацията в голе-
мите градове, друга – в малките села 
и смесените райони на страната...“
Йоана се съмнява в ефективност-

та на претоварените учебни програ-
ми. Тя не е сигурна, че огромният 
масив от информация, който се за-
лага в съдържанието на учебниците, 
води до натрупване на знания. „По-
скоро води до механично заучаване на 

факти, дати, имена и понятия – убе-
дена е тя. – Мисля, че може да се 
намери модел, в който класически-
ят учебник да си сътрудничи с но-
вите технологии и най-вече с модер-
ната педагогика и либералната идея 
за образование. Важно е учебникът 
да е удобен за ползване, да е интере-
сен за тези, за които е предназначен, 
и да учи не на факти, а на техника 
на учене. Статистиката и фактите 
утре ще бъдат други, защото све-
тът се променя постоянно.“ 

БУКВАРЪТ  – „БЕСТСЕЛЪРЪТ“ 
НА „ПРОСВЕТА“ 

Поколения българи са сричали по бук-
варите и читанките на това изда-
телство. От 1945 г. насам „Просве-
та“ е издала над 12 буквара. „Няко-
га е издавало и буквари за неграмот-
ни (дано не се връщаме към такава 
практика), за малцинствата, за деца-
та със специални здравословни нужди 
– напомня Йоана. – Вложихме много 
усилия по така направените учебни 
програми да създадем едно ново поко-
ление читанки и буквари, които да са 
близки до децата и по някакъв начин 
да ги карат да участват в учебния 
процес, да го съпреживяват. Защото 
в момента, в който учителят успее 
да направи това чудо – съпреживява-
не в рамките на един учебен час, – 
детето вече е спечелено за науката, 
амбицирано е да се развива.“  
Някои смятат буквара за консерва-

тивна „книга“, но според Йоана той 
е най-носталгичната „книга“. „Когато 
днес отворя моя буквар от 1974 г., 
картинките ме връщат във време-

то и аз сякаш пак преживявам нано-
во уроците. Тази носталгия обаче не 
е повод да спрем да подобряваме бук-
вара. Педагогическата наука непрекъс-
нато се развива, появяват се модерни 
техники, с чиято помощ могат да се 
направят нови чудесни издания.“
Йоана твърдо вярва, че букварът ви-

наги ще има бъдеще. Според нея няма 
значение дали утре той ще бъде 

НА ХАРТИЯ ИЛИ 
В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД 

или пък ще се чете през електронен 
четец (устройство, което все повече 
се разпространява в Европа и САЩ 
и става все по-евтино, което значи, 
че скоро ще бъде достъпно и у нас). 
„Не знам как ще изглежда букварът 
след сто години, но при всички случаи 
ще го има.“ Права е, защото все от-
някъде човек трябва да научи букви-
те – тези вълшебни знаци, върху ко-
ито се крепят цивилизационните на-
трупвания. Дали пък не трябва бук-
варите да се препрочитат и от въз-
растните?
„Ето един парадокс – възрастните 

пишат учебните програми и учебни-
ците за децата, без да се допитват 
до мнението на самите деца. Ние от 
„Просвета“ се опитваме да коригира-
ме тази несправедливост. Всяко едно 
наше издание се тества пред деца в 
реални учебни условия още преди да 
бъде публикувано. Струва ми се, че 
трябва да обърнем внимание на учас-
тието на децата в създаването на 
букварите и на всички образователни 
продукти. Независимо че възрастни-
те са едни пораснали деца, те труд-
но биха могли пълноценно да оценят 
буквара, защото са изгубили голяма 
част от детската сетивност.“

Разговора води Нели ЦОНЕВА

ВАЖНО Е УЧЕБНИКЪТ ДА Е УДОБЕН ЗА ПОЛЗВАНЕ, ДА Е 
ИНТЕРЕСЕН ЗА ТЕЗИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН, И ДА УЧИ НЕ 

НА ФАКТИ, А НА ТЕХНИКА НА УЧЕНЕ.

Букварът с автори Владимир 
Попов, Мария Бунева и Лилия 
Вълков е предпочитан от 
учителите и обичан от 
първокласниците

Децата бързо научават всичко за буквата „Я“ със 
забавните текстове и красивите илюстрации на Маглена 
Константинова

В читанката за 1. клас, 
съставена от поетите 
Иван Цанев и Владимир 
Попов, децата за първи път 
се срещат с творбите на 
любими писатели

Корица на стар буквар 
от 1947 г. Поколения 
българи помнят с 
благодарност букварите 
и читанките на 
„Просвета“
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– Имам желание да похарча всичките си пари. Дори от сто-тинките в джоба си гледам да се освободя. Мъжът ми често ме съветва да си оставям поне по 100 лева в портмонето, защо-то, ако ме спре катаджия, да има с какво да си платя глобата. А аз се прибирам вкъщи и казвам: „Всичко си похарчих.“ Като доброто дете, което всичко си е изяло. Аз съм прахосница. – Не си. Познавам те. Не си харчиш парите глупаво.– А не е ли глупост да имам 200 чифта обувки, защото прибли-зително толкова имам, и онзи ден да си купя още три чифта?– Това притеснява ли те? Обвиняваш ли се?– Не.
– Мога да те притесня, като ти кажа, че снощи гледах един репортаж за представянето на новата колекция обувки на Синди Крауфорд. Имаше и интервю с нея, в което тя сподели, че има около 100 чифта обувки. Само. Ха-ха-ха!

– Сигурно си си купила дънките от мола, защото 

точно такива светлосиви нямаш...

– Имам, имам. Няколко чифта. 

– Защо не помисли за децата в Сомалия или за 

тези, които са засегнати от земетресението в 

Чили – преди да си ги купиш?

– Моите дънки кого ще нахранят?

– А давате ли пари за благотворителност? 

– Ако ме поканят на благотворителна вечер или на 

някакво друго организирано събитие, ще отида и ще 

си платя куверта, но не бих търсила къде да си пра-

тя парите благотворително – например в Сомалия. 

– Е, различните хора използват различни начини 

за събиране на пари благотворително. Инициативи-

те с есемесите дават възможност дори и на бедни 

хора да дадат един-два лева за благотворителност.

– Отношението към парите е фундаментално и е част от любов-

ните отношения. На тази база хората могат да живеят заедно 

или да не живеят заедно. Парите са една от най-честите причини 

за раздяла между хората, особено пък във времена на криза. 

– Трябва да уточним за липсата на пари ли говорим, или за раз-

лично отношение към парите. Ако едно семейство има пари, какъв 

е проблемът? 

– Ако единият иска да инвестира парите си в нещо, а другият е 

прахосник – това е причина за раздяла. 

– Би било причина, ако се карат и по някакви други линии.

– Като откриха новия мол, си 

купих чифт дънки. И тях не знам 

защо си ги купих, след като имам 

близо 200 чифта. Обаче тази музи-

ка, която дъни в новите магазини, 

сякаш те подканя: „Купи си, купи 

си, купи си!“ И за какво ми бяха 

тези дънки?! А пък са и скъпи на 

всичкото отгоре.

– Колко струват?

– 100 лева.

– Не са пък чак толкова скъпи.

– Да, но мога да си ги купя от 

аутлет за 40 лева.

– Аз много мразя да дам много 

пари (според мен много) за нещо, 

на което не му личи, че е толко-

ва скъпо. Имам едни дънки за сто 

лева, които изглеждат като купе-

ни за 25 от някоя сергия.

– В същото време тези хора, които дават големи суми пари за благотворителност, в живота харчат много вни-мателно. Събирала съм се с чужденци на вечеря. Те напри-мер казват: „Нека бъдем на отделни сметки.“ С българи сядаме, ядем, пием и после всеки, кой каквото обича, дава за сметката. 
– Ха-ха-ха, кой каквото обича. 
– Понякога излиза сметката, понякога не излиза...– А чужденците стоят и си чакат стотинките от рес-тото. Това не мога да го разбера.
– Това не е скъперничество, а уважение към парите. – Отношението към парите е много важна човешка ха-рактеристика. Всъщност по него можеш направиш ця-лостна характеристика на даден човек. 
– Но чужденците, с които общувам, имат едно и също отношение към парите... 
– Да, това отношение е плод по-скоро на възпитание, а не е резултат от индивидуалната нагласа към парите.

За парите

ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ
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– Установих, че много лесно човек хар-

чи за деца. Докато бях с племенницата 

си през уикенда, є купих толкова много 

неща... Сред които и един балон за осем 

лева, представете си!

– Харчиш, защото ти е племенница. 

Ако ти е собствено дете, пак ще хар-

чиш, но по друга схема – само за най-не-

обходимите неща. Родителите казват: 

„Днес едно нещо ще ти купим, утре – 

друго. Не може всичко накуп.“ Ти виж-

даш племенницата си веднъж на няколко 

месеца и си решила да є стовариш един 

чувал с подаръци като компенсация за 

времето, през което не си я виждала.

– Никога не съм искала да имам много пари. Само толко-

ва, колкото да мога да си позволя разни хубави неща и да пъ-

тувам. 

– Аз искам да имам пари, за да мога да помагам. Дори и за-

ради това трябва да се стремиш да имаш пари. Защото 

може да нямаш и два кинта да дадеш на някого. 

– Онзи ден срещнах едно циганче, ама едно „направено“ – с 

гел, едно такова тежкарче. И то ми вика: „Како, како, зна-

еш ли какво знам? „Бяла спретната къщурка с две липи от-

пред, тука майчина милувка сетих най-напред...“ А аз му ви-

кам: „А знаеш ли кой го е написал това стихотворение?“ То 

вика: „Ран Босилек.“ Дадох му доста пари. Много ме зарадва 

това цигане, защото освен „дай“ беше научило и нещо друго. 

– За плащането на сметките да говорим ли? 
Ние много пъти сме я обсъждали тази тема. 
– Винаги е въпрос на ситуация, на игра. Аз 

много пъти съм плащала сметка на мъже, но не 
мога да кажа, че абсолютно винаги ми е било 
приятно, че те са се съгласявали аз да платя. 

– Аз защо не мога да пестя? Дисциплиниран човек съм иначе. – По-добре, че не можеш. 
– Не е. Защото това означава, че не си владея живота. По-бедни хора от мен имат спестени пари – например хиляда лева на влог. А аз нямам...
– Е, ти имаш друго качество на живот – общуваш с много хора, трябва да си облечена добре. Подозирам, че тези, които успяват да спестят някакви пари, гледат само телевизия. От всичко друго се лишават. Ами, това е почти безплатен живот. – Повечето пари означават повече възможности и комфорт. Вместо да се качиш на рейс 76, хващаш такси и си у вас за пет лева. 

– Искате да кажете, че имам добро отношение към парите, щом не съм спестила и лев? 
– Ами, да. Да си позволяваш да харчиш за себе си, означава да се обичаш много. 
– Освен това няма правилно и неправилно отношение към па-рите. Няма единен критерий за оценка.

– Аз съм се разбрала с брат ми от следващия месец да 

отделяме определена сума пари, които да даваме на наши-

те. Досега не сме го правили. Това е инвестиция в залеза. 

– Е, ти пък как го каза. Ами, какво да правиш? Преди те 

са ти помагали, сега ти помагаш.

– На колко години изкарахте първите си пари?

– Беше хонорар от списание „Родна реч“ – 

пет лева за едно мое публикувано стихотво-

рение. Дадох ги за нещо, което и досега пазя – 

един смешен сервиз. Тогава пет лева бяха мно-

го пари. 

– Аз пък получих една парична награда в осми 

клас. Бяха към 200 лева, които бяха огромна 

сума пари. Изпратих половината от тях в ра-

диото. Тогава водещ на „Нощен хоризонт“ беше 

Румен Ивайлов, който беше направил един фонд 

„Будни българи“ – събираше пари и помагаше на 

хора в беда. Аз сложих парите в плик и ги изпра-

тих. После слушах по радиото къде са отишли 

и на кого са помогнали.  

– Моите първи пари изкарах като много малко 

дете на село, при баба ми. Тя работеше сезонна 

работа и ме взимаше със себе си. Останалите 

работници бяха забелязали, че аз работя нарав-

но с възрастните, направиха събрание и ми пла-

тиха надница. Нашите, естествено, ми я взеха, 

защото парите бяха доста.

– А стремите ли се да изкарвате повече?
– Искам да изкарвам повече, но първата ми мисъл ви-наги е да работя повече, за да изкарвам допълнително. А това не е решение на проблема.

– Кои са най-красивите банкноти според вас?

– На мен всички са ми еднакви. 

– Монетите евро, защото са на различните държави. 

– Еврото не е атрактивно. Няма хора по банкнотите и не можеш да ги запомниш. 

Двата лева по времето на соца бяха много атрактивни – онези, с гроздоберачката.
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С
ловосъчетанието „любов и 
пари“  смущава слуха. Меж-
ду двама влюбени разговори-
те за пари или не се под-

хващат, или задължително се израж-
дат в скандали. В резултат партньо-
рите сериозно нарушават разбирател-
ството си по този тъй важен семеен 
въпрос. Парите, както и сексът все 
още са тема табу. Нищо чудно – нас 
от малки ни възпитават, че те са 
неприятна и деликатна за обсъждане 
тема. Но начинът, по който се раз-
пореждаме с финансите си, неизбеж-
но се отразява на отношенията ни с 
интимния партньор. 

За рентабилността 
на домакинята

Парите дават възможности. За все-
ки един от нас е важно да има мно-
го възможности пред себе си. Сигур-
но затова е прието да се смята, че 
колкото повече пари притежава чо-
век, толкова по-ценен е той. 
По принцип домакинската работа 

не се оценява високо. Дори и да я 
признава за тежка и времепоглъща-
ща, мъжът оценява далеч по-високо 
своята заетост извън домакинство-
то. Нещата се влошават още повече, 
ако той се съмнява в мъжественост-
та си. Тогава размерът на заплата-
та чу се явява единственият начин 

за повишаване на самочувствието и 
престижа му. А понякога конфликти-
те избухват и заради висока самоо-
ценка: „Получавам повече, значи стру-
вам повече!“ Михаил е финансов ди-
ректор на голяма компания и печели 
около 10 000 на месец. Жена му Ана 
гледа двете им деца. „Харча за лични 
неща абсолютния минимум, защото 
се чувствам неудобно пред Мишо. Той 

е убеден, че аз съм търтей. „Докато 
аз ходя на работа, ти се разхождаш с 
децата в парка“ – често ми подхвър-
ля той“ – сподели с нас Ана. 
Доста мъже наистина не разбират 

колко е трудно да гледаш деца и да 
въртиш къща. И не се замислят, че 
ако жената ходи на работа, това би 
означавало „сбогом“ на топлите ве-
чери, изгладените ризи и добре въз-
питаните деца. Струва си да се пре-
сметне каква материална изгода из-
влича семейството от това, че же-
ната „работи“ домакиня. Дори само 
заради това, че на работещия мъж не 
му се налага да плаща за детегледач-
ка и чистачка. 

А ако жената 
печели повече?!

Дълги години жената (в традицион-
ното семейство) е зависела финансо-
во от мъжа. Но в наши дни ролите 
все по-често се сменят. Това дава зе-
лен светофар на някои жени да от-
мъщават на мъжете си за дългите 
години финансово подчинение. Техни-
ят горд девиз е „Мъжът в семей-
ството съм аз!“, което неусетно и 
постепенно лишава мъжа от него-
вата мъжественост (става дума за 
символична кастрация). 
Като сътрудник в юридическа кан-

тора Таня получава два пъти пове-

Парите ни дават възможност 
да се почувстваме независими, 
осигуряват ни комфортен 
живот и ни позволяват да 
помагаме на близките си. Но и 
ни докарват различни видове 
конфликти. Най-вече семейни.

Брачен договор ли?
Когато се готвят са сватба, хора-

та обикновено не си мислят за пари, 

а за чувства. Разбира се, че бракът 

не е едно голо счетоводство, но ако 

анализираме изначалната идея за 

него, ще видим, че тя включва идея-

та за продължение на рода, умение-

то да се води домакинство и да се 

преживява в трудни икономически ус-

ловия. По двойки тези задачи са да-

леч по-лесни за изпълнение, отколко-

то ако човек живее сам. Може да се 

каже, че хората, които посещават 

нотариуса преди брака, за да склю-

чат брачен договор, се отнасят ра-

ционално и разумно към съвместния 

живот, което не изключва любов по-

между им. Като отчетем факта, че 

най-често браковете се разпадат 

именно поради проблеми с парите или 

различно отношение на двамата към 

парите, можем да заключим, че брач-

ният договор е полезно нещо.

Да обичаш и да броиш
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че от мъжа си. „Когато отидем на 
ресторант, все аз плащам. Иван, ес-
тествено, преживява тежко този 
факт – разказва съпругата. – Наско-
ро искахме да си купим плазмен теле-
визор, но този, който Иван хареса, се 
оказа много скъп. След дълги спорове 
не издържах и избухнах: „В края на 
краищата нали аз го плащам!“
Все още малцина от нас могат да 

се противопоставят на стереоти-
па за мъжа ловец и жената, пази-
телка на семейното огнище. Затова 
в семейства, в които мъжът печели 
по-малко, проблемите са неизбежни. 
Обикновено жената започва да въз-
приема мъжа като неразумно дете и 
да игнорира неговото мнение. Мъжът 
се чувства по-комфортно, ако пече-
ли, макар и не с много, но повече от 
жената – единодушни са психолозите. 
Но при всички случаи пълненето на 
семейния бюджет не бива да се раз-
глежда като съревнование между по-
ловете и да се пресмята механично – 
кой какво точно е внесъл в общата 
хазна. Това е еснафско и пак би раз-
валило семейните отношения. Просто 
жената трябва да бъде по-деликатна, 

когато печели повече.  

Безработицата 
като изпитание

Бездействието по принуда много 
променя човека. Цялата енергия на 
безработния е насочена към нарци-
стично самобичуване – той се свива 
в себе си и губи интерес към живо-
та. Другият в двойката пък се чув-
ства неудовлетворен и несигурен и 
неволно започва да упреква безработ-
ния партньор пряко („Ти не носиш 
пари вкъщи!“) или косвено („Не ти 
пазаруваш в супермаркета!“).
Безработицата безспорно травмира 

повече мъжете. Затова отново зада-
чата на жените е доста деликатно – 
максимално да подкрепят безработни-
те си мъже и да им помагат да пре-
живеят трудния период (да се надя-
ваме само, че той ще бъде кратък). 
Има и една полза от тази ситуа-

ция – ако до този момент скъпите 
развлечения и подаръците са маскира-
ли отсъствието на истинска близост 
и топлота между съпрузите, то фи-
нансовите проблеми могат да ги под-
тикнат към осъзнаване на този ва-

жен проблем и да ги сближат. 

Сметката – 
лична или обща

Контролирайки разходите на парт-
ньора, мъжът (или жената) утолява 
своята жажда за контрол над дру-
гия. Въпросът е къде минава граница-
та, зад която ние трябва да преста-
нем да броим парите, заработени от 
партньора като общи, и доколко той 
има право на лични разходи (в смисъл 
на харчене на пари за лични капризи, 
хобита и прочее).
Ако тези въпроси започнат да зву-

чат прекалено остро, значи е назрял 
моментът съпрузите да обсъдят фи-
нансовите си отношения и дори да 
прибегнат до сключването на брачен 
договор. Впрочем за идеален може да 
се смята вариантът, при който все-
ки от двамата участва с лепта в се-
мейния бюджет (съгласно своите до-
ходи, разбира се), но разполага и с из-
вестна сума пари само за себе си. С 
тези пари никой никому не е длъжен. 
Притежателят им не бива да изпит-
ва чувство за вина, ако ги похарчи, за 
да задоволи някой свой каприз.
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П
арите са символ на могъщество, 
сила, неограничена свобода. Те 
дават правото на притежателя 
си да упражняват власт и кон-

трол в двойката, семейството, об-
ществото.
Парите са гаранция за сигурност. Те 

се явяват особен вид 

ЗАЩИТА СРЕЩУ САМОТАТА, 
СТАРОСТТА И СМЪРТТА

Накрая – парите са източник на 
удоволствие, дори и на такова, ко-
ето може да доведе и до физиче-
ско унищожение на личността, кога-
то са призвани да запълват вътреш-
на пустота.

ВЪПРОСИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПАРИТЕ, ОТНОШЕ-
НИЕТО КЪМ ТЯХ, НАЙ-МАЛКО СА ИЗЛАГАНИ НА 
ПОКАЗ, НО СА ОСНОВНА ПРИЧИНА ЗА НАСТЪП-
ВАНЕ НА КРИЗА В БРАЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ЗА 
РАЗДЯЛА НА ДВАМАТА ПАРТНЬОРИ.

Те са онзи индикатор за взаимно до-
верие, който отчита съгласуването 
или разединяването на усилията на 
двамата при преодоляване на проти-
воречията в тази понякога толкова 
брутална сфера на живот – матери-
алната. Да запазиш или обратното, 
да прахосаш парите на семейството, 
е начин да се изправиш срещу другия 
и да потърсиш отговор за собстве-
ната си идентичност: „Каква цена 
имам в твоите очи? Защо ме обичаш 
– заради това, което съм, или заради 
това, което мислиш, че съм?“
Парите са ябълката на раздора, що 

се отнася до 

СЪСТАВЯНЕ НА СЕМЕЙНИЯ БЮДЖЕТ 
и личните разходи на всеки един от 
двамата партньори.
Така наречените алчни личности се 

чувстват ощетени винаги и във всяка 

ситуация от своя брачен партньор. Те 
се стремят към трупане и увеличава-
не на финансовите средства. Крият 
богатството си, защото за тях то 
означава мощ и контрол над другия. 

КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ИМАТ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ СЕ 
УГОЛЕМЯВА ЕГОТО ИМ. БОГАТСТВОТО Е СМИ-
СЪЛЪТ НА ЖИВОТА ИМ, ЗАЩОТО СА УБЕДЕНИ.
ЧЕ ТО ГИ ПРАВИ ОБИЧАНИ.

КЛАСИЧЕСКИТЕ ПРАХОСНИЦИ 
обожават да харчат. Те пилеят пари 
не само за себе си, но и за другите. 
Трудно правят разлика между собст-
веното „аз“ и обекта на тяхната 
любов. Това е техният начин да оби-
чат и да бъдат обичани. И нико-
га не се замислят какво иска чове-
кът до тях.
Съществува и категорията на 

ВЕЧНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ 
Те задължително се поставят в си-

туация на финансова опасност и из-
питват несъзнателна радост от 
евентуална разруха. Трупат дългове, 
без да се замислят кога ще се издъл-
жат. За жалост техният риск се на-
лага да бъде споделян от семейство-

то им.

ПАРАЛИЗИРАНИ ПРЕД ВИДА НА ПАРИТЕ, КАКТО 
И ОТ ФАКТА, ЧЕ МОГАТ ДА ГИ ИЗХАРЧАТ, НЯ-
КОИ ЖИВЕЯТ ВЪВ ВЕЧЕН СТРАХ, ЧЕ МОГАТ ДА 
ГИ ЗАГУБЯТ.

Мисълта за бедността ги превръща 
в скъперници, а понякога блокира и 
инициативността им за печалба. Тях-
ната тревожност се превръща в емо-
ционален товар за останалите члено-
ве на семейството. 
Отношението към парите 

НАЧИНЪТ НА ХАРЧЕНЕ 
ИЛИ СПЕСТЯВАНЕ 

е в основата на повечето раздели. 
Независимо от факта, че винаги се 
изтъкват други причини – несходство 
в характерите, изневери, сексуални 
проблеми, – парите и по-скоро тяхна-
та липса са основният, макар и ряд-
ко споменаван повод за раздори меж-
ду двама души. Неслучайно се твър-
ди, че парите са мръсна тема. Може 
би. Важно е, че определят поведение-
то ни и регулират или сриват отно-
шенията ни с човека до нас. Дори и 
да не го признаваме.

Райна АНГЕЛОВА, психолог
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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“.

ХАРТИЙКИТЕ НА РАЗДОРАХАРТИЙКИТЕ НА РАЗДОРА
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Д
ребни монети, ценни книжа, добре изгладени или 
смачкани банкноти – начинът, по който докосва-
ме и подреждаме парите, разкрива нашата същ-
ност.

БАНКНОТИТЕ – НА ПАЧКИ Пачките банкноти се асоци-
ират с идеята за свобода, за автономност. Хората, кои-
то имат маниер да носят пачки банкноти в чантата си, 
мечтаят за нов живот във всеки един момент. Пачките 
(многото пари) им позволяват да избягат бързо, където 
пожелаят. Тези хора са обаче и много тревожни. 
Някои мъже изпитват голямо удоволствие да държат 

пачки банкноти в ръце – сякаш държат фалоса си и за-
това се чувстват могъщи. Това е някакъв вид ексхиби-
ционизъм. 
Допирът до пачка банкноти носи успокоение на онези, 

които се страхуват, че лесно могат да изгубят богат-
ството си. 
ПОРТФЕЙЛЪТ КАТО БАРИЕРА Носенето на парите в 
портфейл е знак, че човек иска да избегне всякакъв допир 
до тях, независимо дали обича да харчи, или пък да спес-
тява. Подсъзнателно тези хора възприемат парите като 
нещо мръсно, с неясен произход. Дори и да ги обичат, те 
се стремят да ги държат на разстояние от себе си.
В ДЖОБЧЕТО МИ ДРЪНКАТ... Предимно мъже обичат 
да слагат парите си направо в джобовете на сакото си. 
Това говори за желание постоянно да контролират налич-
ността им, т. е. искат парите им да са леснодостъпни 
по всяко време. 
Други ги тъпчат директно в задния джоб на панталона. 

За тях може да се предположи, че несъзнателно отказ-
ват да гледат пари, до степен че ги държат на място, 
откъдето лесно могат да бъдат откраднати. И това ако 
не е неразбирателство с парите...
Или пък в предния – заради нуждата непрекъснато да ги 

докосват. Опипването на пари, поставени в предния джоб 
на панталона, прилича малко на... мастурбация, но не съв-
сем. Все пак е социално приемливо да пипаш банкноти в 
присъствието на други хора, а не директно члена си!
НИКОГА ПАРИ В БРОЙ Липсата на налични пари е харак-
терно за богатите. Тези личности живеят с фантазия-
та за неограничено могъщество, което могат да им 
осигурят единствено виртуалните пари. Те предпо-
читат кредитните карти, които от една страна 
символично им доставят безкрайно богатство, а 
от друга – чистота, тъй като им позволяват да 
избегнат допира с мръсната „хартия“.
Тази илюзия за богатство и чистота е използва-

на в казината, където жетоните заместват банк-
нотите.

СМАЧКАНИ И СКЪСАНИ Клишето гласи, че тези, ко-
ито не обичат парите, увреждат банкнотите. Това не 
е съвсем вярно. Смачквайки ги, те увеличават обема им 
и си създават илюзия, че притежават по-голямо количе-
ство пари.
От друга страна, увреждането на банкнотите говори 

за озлобление срещу тяхната липса, както и за страх от 
ред при изготвянето на собствения бюджет.
Не е изключено обаче хората, които увреждат банкно-

тите, на по-късен етап грижливо да ги изгладят. Отно-
шението към парите не е константа все пак. 
СГЪНАТИ ГРИЖЛИВО Грижливо сгъват банкнотите хо-
рата, които боготворят парите. За тях те стоят над 
реалността, но притежават сила да контролират самата 
реалност. Обикновено тези хора никога не използват ре-
ално силата на парите – тоест не ги харчат. Старите 
хора, които кътат пари, най-много обичат да изглаждат 
и подреждат грижливо банкнотите.
НА ЕДРО И НА ДРЕБНО Тези, които предпочитат едрите 
банкноти, оценяват високо себе си и обикновено се смя-
тат за повече от другите хора. 
А онези, които предпочитат да носят в себе си мно-

го на брой банкноти с ниска стойност, са обикновено с 
ниско самочувствие. 
ЗВЪН НА МОНЕТИ През средновековието, когато за 
единствени истински пари са били признавани златните 
монети, вместо думата „портмоне“ хората са използвали 
думата „кесия“. А кесията е алюзия за мъжки тестис. 
Оттам и изводът, че мъжете, които обичат да броят 
монети, обичат да мастурбират.

КАКВО КАЗВАТ 
ПАРИТЕ ЗА ХОРАТА
КАКВО КАЗВАТ 
ПАРИТЕ ЗА ХОРАТА
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С
поред последните „калкулации“ 
на анкета, проведена от „Евро-
барометър“ във всички държа-
ви, членки на ЕС, 62% от евро-

пейците смятат, че неравенството 
между половете е широко разпрос-
транено в две основни направления – 
насилието срещу жените и неравнос-
тойното заплащане. 

ЗА ВСЯКО ЕВРО, СПЕЧЕЛЕНО ОТ МЪЖЕТЕ, ЖЕ-
НИТЕ ПЕЧЕЛЯТ САМО ПО 82 ЕВРОЦЕНТА. ЗА 
ЩАСТИЕ ЦИФРИТЕ СОЧАТ, ЧЕ ЖЕНАТА В БЪЛ-
ГАРИЯ Е С БЛИЗО 5% ПО-БЛИЗО ПО ЗАПЛА-
ЩАНЕ НА ТРУДА ДО МЪЖА ОТ СРЕДНАТА ЕВРО-
ПЕЙКА.

Разликата в заплащането между по-
ловете у нас е 13,6% в полза на мъ-
жете, докато средно в ЕС разликата 
е 18%. Впрочем тревожната тенден-
ция е, че въпреки мерките, които ЕК 
и ЕП взимат за заличаването на тази 
пропаст, цифрата, вместо да намаля-
ва, расте (преди 1 година бе отчете-
но, че тя е 16%).
Но да оставим цифрите и да се ог-

ледаме. Колко жени, назначени на 

ВИСОКОПЛАТЕНИ ДЛЪЖНОСТИ

познавате лично? Да, продавачките, 

медицинските сестри, секретарките 
и лелките в детските градини са 
цяла армия, но тези изключително 
женски професии са и изключително 
ниско платени. Редки птици са жени-
те, заети в сферата на информаци-
онните технологии например – един 
наистина високоплатен, но за жалост 
окупиран от мъжете сектор. 
Днес трудно ще се сблъскате с при-

мери на пряка дискриминация на за-
плащането по полов признак – напри-
мер една жена продавачка да получава 
по-малко от мъж продавач само за-
щото е жена. Тази практика отдавна 
е изкоренена в Европа – най-малкото 
заради действащите европейско и на-
ционални законодателства в условия 
на демокрация. Но способностите и 
уменията на жените продължават да 
бъдат подценявани и в най-демокра-
тичните общества. 

В РЕЗУЛТАТ ЖЕНИТЕ ПО-ЧЕСТО ПОЛУЧАВАТ 
ПО-МАЛКО ОТ МЪЖЕТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА 
РАБОТА С ЕДНАКВА СТОЙНОСТ, Т. Е. РАБОТА, ЗА 
КОЯТО СЕ ИЗИСКВАТ СХОДНИ УМЕНИЯ, КВАЛИ-
ФИКАЦИЯ И ОПИТ.

Христоматиен пример за това са 

жена, касиерка в супермаркет, която 
получава по-малко от мъж, складов 
работник, в същия супермаркет.
Ако продължим да се оглеждаме по-

внимателно, не можем да не забеле-
жим, че

НАЙ-ДИСКРИМИНИРАНИ СА 
МЛАДИТЕ МАЙКИ 

Заради наболелия проблем с детски-
те градини у нас някои от тях са 
принудени да работят на половин ра-
ботен ден, а други напускат въобще 
работа, когато родят. Проблемът е 
сериозен, защото тези жени са за-
страшени от бедност, когато изля-
зат в пенсия. Е, някои имат късмет, 
след като спрат да кърмят, да си 
намерят работа, но повечето губят 
тренинг и след това работодателите 
трудно ги назначават на работа по-
ради факта, че... имат дете. Нали се 
сещате – детето може да се разбо-
лее и на тези жени по-често ще им 
се налага да ползват отпуск...
„Трябва да променим манталитета 

си по отношение на родителството 
– заяви новият комисар по правосъ-
дие, основни права и гражданство Ви-

ЖЕНИТЕ СА ПО-ЕВТИНИ ОТ МЪЖЕТЕЖЕНИТЕ СА ПО-ЕВТИНИ ОТ МЪЖЕТЕ
А МЛАДИТЕ МАЙКИ „СТРУВАТ“ ЖЪЛТИ СТОТИНКИ
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виан Рединг на среща с журналисти 
през март. – Не само жената тряб-
ва да остава вкъщи, за да отглеж-
да децата. 

ЩЕ Е ПО-ДОБРЕ ЗА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО, АКО 
МЛАДИТЕ МЪЖЕ СЕ ЧУВСТВАТ МАЛКО ПОВЕЧЕ 
БАЩИ, УЧАСТВАЙКИ ПО-АКТИВНО В ОТГЛЕЖДА-
НЕТО НА ДЕЦАТА СИ. В СКАНДИНАВСКИТЕ ДЪР-
ЖАВИ НАПРИМЕР БАЩИТЕ СЕ ГРИЖАТ ПОВЕЧЕ 
ЗА ДЕЦАТА, А ЖЕНИТЕ РАЖДАТ ПОВЕЧЕ ДЕЦА И 
РАБОТЯТ И ПЕЧЕЛЯТ ПОВЕЧЕ.

От това обществото не е постра-
дало – напротив, спечелило е.“
Скандинавците да са живи и здра-

ви, но са доста далече на север. Да 
видим какво се прави у нас, та да 
се „затопли“ климатът за раждае-
мост, да се спре порочната практика 
на работодателите да не назначават 
млади жени с потенциал за забреме-
няване на работа и да се възстано-
ви балансът на родителските задъл-
жения. Големият напредък засега е, 
че в Кодекса на труда и на мъжете 
бе дадено право на родителски от-
пуск от 15 дни. Сега сме в очакване 
на мерки, които да насърчават бащи-
те да си вземат отпуск за отглеж-

дане на дете. Но това едва ли ще 
се случи, докато по въпроса за равен-
ството между половете българските 
мъже мислят горе-долу така: „Що за 
глупост – тя да работи като ва-
тманка, а аз да пера пелени вкъщи! 
Ще хвърчи гаечният ключ към глава-
та є, само да разбера, че є минават 
подобни мисли на моичката.“
Колкото и крайно да звучи горното 

изказване, то доста добре отразява 
манталитета на българския мъж.
Проблемът е, че самите мъже не са 

осъзнали колко полезно за тях, а и за 
цялото общество (особено по време 
на криза!) би било да има

РАВНОПРАВИЕ НА 
ПАЗАРА НА ТРУДА 

„По време на криза Европа не може 
да си позволи подобно различие в за-
плащанията„ – заяви комисар Рединг 
на пресконференция по повод старта 
на втората поредна кампания, целя-
ща премахването на половата дискри-
минация при заплащането в Европа. 
(Тази кампания се поде и в България. 
Не може да не са ви направили впе-
чатление големите постери по авто-

бусите на градския транспорт – под 
изображенията на мъж и жена е из-
писан въпросът „Еднакво ли се оценя-
ва работата ни?“.)
„Различията в заплащането 

РАЗКОЛЕБАВАТ 
ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ 

Затова стратегията на ЕК за 2020 
г. предвижда все повече жени да се 
включат в трудовия живот. В криза 
ние не бива да губим най-вече жени-
те, в които сме инвестирали пари за 
образование. Целта ни е да намалим 
нивото на бедността сред жените“ 
– заяви Вивиан Рединг.
И изненада всички журналисти, че 

ако разликата в заплащането на мъ-
жете и жените се стопи, тогава 
брутният вътрешен продукт би мо-
гъл да се увеличи поне с 15%. Зву-
чи икономически стимулиращо. Оста-
ва ни да се надяваме, че и в България 
ще бъдат предприети всички законо-
дателни и извънзаконодателни мерки, 
за да се вдигне цената на жените на 
трудовия пазар.   

Материала подготви 

Мариана ЯНЕВА

– В България мъжете смя-
тат, че темата за разлика-
та в заплащането между по-
ловете за измислена. Твър-
дят, че тя е плод на феми-
нистки напъни, че жените 
получават точно толкова, 
колкото мъжете, та даже и 
повече...

– Ако проучите внимателно анкетата на „Евробарометър“ за 

равенството между половете, ще видите, че това не е феми-

низъм, а реализъм. Да, има държави в Европа, където жените 

са по-добре платени. И, да, вярно е, българите в по-голямата 

си част смятат, че такъв проблем в тяхната държава няма, 

което мен лично ме изумява... Но защо е така?! 57% от бълга-

рите са на мнение, че в България по-тежкият проблем за ре-

шаване е този за насилието над жени. Когато в общество-

то има толкова наболял проблем, всички други е естествено 

да изглеждат като несъществуващи. Макар че те съществу-

ват.

– За мен е честно една жена, която гледа деца, да работи 
на половин ден, но да получава заплата като за цял рабо-
тен ден. Това може ли да се уреди според вас?

– Това е невъзможно да бъде уредено. А и не е честно! Мисля, 

че това е чиста проба дискриминация спрямо мъжете. Да, ние 

искаме да направим ситуацията в Европа по-добра за жените, 

но не искаме да дискриминираме мъжете. За съжаление мъже-

те не могат да раждат деца. Това го могат само жените. И 

раждането е единственият момент, в който жените имат 

нужда от нашата подкрепа. От подкрепата на бащите, които 

също трябва да участват активно в отглеждането на деца-

та. Средностатистически в Европа работят 67% млади жени 

с деца срещу 92% младите татковци. Нещо не е както тряб-

ва тук... Смятам, че отговорностите по отглеждане на деца-

та трябва да бъдат поделени между бащата и майката.

– Защо за вас персонално като жена темата за неравен-
ството между половете е толкова важна? Виждам, че 
много се вълнувате и демонстрирате непоколебимо жела-
ние да решите този проблем…
– Първо, защото смятам, че нямаме морално право да оста-

вим жените да получават по-малко пари от мъжете за работа 

с еднаква стойност. Второ, убедена съм, че от чисто иконо-

мическа гледна точка е глупаво да не се използва оптимално 

потенциалът на жените. И трето, вярвам, че като общество 

ние губим, ако не се борим за равенство между половете. За-

щото равенството е в основата на добрия стандарт на жи-

вот на всяко едно общество. И четвърто – дълбоко в себе си 

като жена се възмущавам за всяка жена в Европа, която е фи-

зически и сексуално малтретирана. Насилието над жени е не-

щото, което ме влудява. Това е табуто, което трябва да бъде 

разчупено, това е темата, която трябва да бъде дискутирана 

открито в публичното пространство. Защото статистика-

та е шокираща – 25% от жените в Европа поне веднъж в жи-

вота си са били жертви на насилие.

Вивиан Рединг: „Насилието над жени е нещото, което ме влудява“
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ
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„З
ащо все още си с него/нея?“ 
Колко пъти сте задавали 
подобен въпрос на свои при-
ятели или дори на себе си? 

Какво кара хората да бъдат заедно и 
дали всяка двойка дължи съществува-
нето си на истинска любов? А какво 
е любовта? Достатъчно ли е опреде-
лението, че тя е чувство, което ви-
наги ни прави щастливи? 
Любовта, ако е истинска, не озна-

чава непременно и единствено спокой-
но блаженство. Дори когато отмине 
първоначалният възторг от сливане-
то на душите, любовта въпреки раз-
пространеното мнение не ни успоко-
ява. Тя ни вълнува, разтърсва ни по 
тайнствен начин и оплита две съдби 
в един сюжет, който не следва ня-
каква предначертана логика. Все пак 
любовта е истинска...

1. КОГАТО ЧУВСТВАМЕ 
ТАЙНАТА НА ДРУГИЯ

Любовта е енигма и за тези, кои-

то са нейни пленници, и за тези, кои-
то са просто нейни свидетели. Ниш-
ките, които ни свързват с любимия 
човек, са невидими. Ние я чувстваме, 
но не я разбираме. Защо ли? Защото 
нишките, които ни свързват с дру-
гия човек, са необясними. Към онзи, 
когото обичаме, ни привлича не само 
външността му (красотата му, при-
ликата му с някого другиго), нито 
само образите и ценностите, които 
той символизира (баща, майка, власт, 
пари), а по-скоро тайната, която ние 
усещаме смътно, че носи в себе си. 
Често тя не може да се опише с 
думи, но много прилича на онази тай-
на, която самите ние крием в ду-
шата си – тъга по нещо, което не 
сме имали или преживели в детство-
то, или пък някакво страдание, кое-
то не можем да конкретизираме. Два-
ма души винаги си остават отдел-
ни личности, дори и любовта да се 
стреми да ги слее в едно. Всеки си 
носи своите тайни. Впрочем любо-

вта засяга и тази част от личност-
та ни, която е непозната за самите 
нас. В душата на всеки  един от нас 
има частица гибелна пустота, която 
е в състояние да ни разруши. Любо-
вта не е нищо друго освен 

СРЕЩА НА ДВЕ СТРАДАНИЯ 
на две несъвършенства. В любовта 
ние делим с другия човек това, с кое-
то не можем да се справим сами. Ис-
тинската любов не се изразява в мол-
би – „Дай ми това, което ти имаш, 
а на мен не ми достига“, – а по-скоро 
с признанието: „Харесва ми открити-
ят от теб път към спасението, как-
то и начинът, по който ти се спра-
вяш с житейските беди.“
С тази ситуация обаче легендата 

за двете половинки, които образу-
ват едно щастливо цяло, няма нищо 
общо. Точно вярата в тази легенда 
е виновна за разпадането на много 
двойки. Когато установите, че други-
ят човек се чувства неудовлетворен 

Любовта е истинска,
когато...когато...
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въпреки любовните отношения, може-
те да решите, че просто не сте на-
мерили своята половинка и трябва да 
смените партньора. Но това въобще 
не е така!

2. КОГАТО СЕ СТРАХУВАМЕ 
ДА НЕ ИЗГУБИМ ДРУГИЯ

Да обичаш, означава да се стра-
хуваш. При това постоянно. Фройд 
обяснява това по следния начин: „Ние 
изпадаме в зависимост от другия, ко-
гато изпитваме непрестанна нужда 
той да ни подкрепя в живота.“ От-
тук и страхът от загубата. Любо-
вта предполага някакъв риск. Затова 
често ние се страхуваме от силата 
на своята любов и съответно нароч-
но омаловажаваме нейната значимост, 
впускайки се в дела, които ни ка-
рат да се чувстваме самодостатъч-
ни си. И всичко това – за да се за-
щитим от заплашителната власт на 
другия човек над нас. Както подчер-
тава Фройд, Ерос и Танатос са не-
разделни – 

АЗ ТЕ ОБИЧАМ, АЗ ТЕ РАЗРУШАВАМ 
Ерос – това е нашето желание да 

се съединим един с друг в любовно 
чувство, Танатос е влечението към 
смъртта, което ни подтиква да раз-
рушим тази връзка, за да може „аз“-
ът ни да си остане всемогъщ. Трудно 
ни е да се откажем от самите себе 
си в името на любовта. Затова лю-
бовта винаги ни носи мъка. Тя засяга 
най-дълбоката ни същност. Това оба-
че го осъзнават само единици. И точ-
но те умеят да се наслаждават на 
самотата си. В нея те се чувстват 
защитени от свързания с любовта 
импулс към разрушение и смърт. 
Истинската любов не е бизнес до-

говор. Тя непрекъснато излага на риск 
и двамата партньори. Не бива да за-
бравяме за това, ако ни се стори, че 
другият ни е разлюбил, защото стра-
ни от нас. Това може просто да оз-
начава, че той се страхува да не за-
губи себе си. 

3. КОГАТО СМЕ ГОТОВИ 
ДА ТРЪГНЕМ КЪМ НЕИЗВЕСТНОТО

В любовта нищо не е предопределе-
но. Никой от нас не може да гаран-
тира постоянна взаимност на чув-
ствата, нито пък да предвиди бъ-
дещото развитие на отношенията с 
любимия човек. Прието е, че в нача-

лото страстта е най-силна, а след 
това бавно започва да изтлява. Но 
това е предубеждение. В своето раз-
витие 

ЛЮБОВТА МОЖЕ ДА ВЪРВИ 
И ПО ВЪЗХОДЯЩА ЛИНИЯ

Когато се влюбим и обикнем, ние 
попадаме в свят, в който законите 
на волята и разума не са властни. 
Вървейки по любовната пътека, по-
някога ние сме на върха на щастие-
то, понякога пропадаме в бездна. Но 
ако от самото начало сме убедени, 
че любовта винаги е нещастна, зна-
чи нещо от миналото ни ни пречи да 
вярваме в себе си и в другия човек. 
Да обичаш истински, означава почти 
да вярваш в чудеса. Фройд говори за 
очакване, изпълнено с вяра. Необходи-
мо е да поддържаме огъня, който би 
могъл да се разгори отново и отново 
с пълна сила.

4. КОГАТО ИЗПИТВАМЕ 
СЕКСУАЛНО ЖЕЛАНИЕ

Няма никакво съмнение, че да оби-
чаш някого, означава да го желаеш. 
Физическата близост ни помага да 
обичаме повече. Без обмяната на лас-
ки в любовта остава неизпълнено 
нещо много важно. Любовниците, ко-
ито се обичат много силно, получа-
ват от секса специфична наслада – 
наистина се сливат в едно цяло по 
време на секс. И губят усещането си 
за пол. Сякаш са едно тяло – и мъж-
ко, и женско едновременно. Тази сек-
суална наслада е всепоглъщаща и все-
побеждаваща. 
Сексът без любов не е лишен от 

наслада – той ни помага да се разто-
варим физически, той е средство за 
преодоляване на стреса, но ако иска-
те да изпитате космическа наслада 

ТРЯБВА ИСТИНСКИ 
ДА ОБИЧАТЕ ДРУГИЯ

Настъпва ли обаче краят на любо-
вта, ако сексуалното желание отслаб-
не? Психолозите са уверени, че не. 
Има щастливи минути, когато ни е 
достатъчно само, че любимият човек 
съществува, че го има до нас. Има 
жени, които по принцип правят раз-
лика между секса и любовта. Защото 
се страхуват от силата на чувства-
та си, от това, че могат да се са-
мозабравят и едва ли не да изчезнат 
заради любовта. Най-вероятно таки-

ва жени ги мъчат някакви нерешени 
проблеми още от детството или пък 
идеалът им за любим мъж е в прека-
лено тясна връзка с образа на баща-
та. Когато изпитват силни чувства, 
те отново се превръщат в малки мо-
миченца и за тях случващото се при-
лича на нещо подобно на инцест. Ка-
зано по-просто, когато правят секс 
с мъжа, когото обичат силно, те ся-
каш правят секс с баща си. Обикно-
вено такива жени са склонни към пла-
тонична любов. Те избягват сексуал-
на близост с обекта на любовта си 
и правят секс с други мъже, към ко-
ито не изпитват силни чувства. На 
тях им трябва време да свикнат на 
близост с обичания от тях мъж. Ако 
той го разбира, нека прояви търпе-
ние, защото, когато първоначалният 
атавистичен страх премине, сексуал-
ното желание на тези дами е напра-
во неудържимо.           

5. КОГАТО УСЕЩАМЕ, 
ЧЕ ЖИВОТЪТ Е ПЪЛНОЦЕНЕН

„Да бъдеш любим, означава да усе-
щаш, че имаш право на съществува-
не.“ Думите са на Сартър. Истинска-
та любов е неповторимо усещане за 
оправданост на човешкото битие. Тя 
ни прави отново деца, уверени в сво-
ето всемогъщество и убедени, че ако 
тях ги няма, светът губи нещо мно-
го важно. В любовта ние придаваме 
на другия особена значимост, призна-
ваме безспорната му важност. Ценим 
го високо и вярваме, че той е неза-
меним. Открили сме находка 

ПОПАДНАЛИ СМЕ НА СЪКРОВИЩЕ 
Вече не сме сами на света. Другият 

човек ни открива и ни подарява своя 
свят и своите хоризонти. Изпитва-
ме чувства, които не сме изпитва-
ли толкова ярко преди срещата си с 
него. Чрез любовта ние с удоволст-
вие се пробуждаме за нов живот и у 
нас се пробужда чувството за защи-
теност. Това чувство е продиктува-
но и от факта, че има друг, кого-
то ние ценим и който е в състоя-
ние да оцени нашата ценност. Кога-
то се избираме един друг, ние взаим-
но се превръщаме в избраници, в спе-
циални за някого. 
Любовта ни помага да намерим сми-

съла на съществуването. Когато оби-
чаме истински, усещаме, че живеем 
по-ярко.   

Бела, брой 5 (147), 201074





П
очти всички деца (с малки из-
ключения) тръгват здрави на 
училище, но 30–40% от тях го 
завършват с хронично заболява-

не. За основна причина лекарите со-
чат липсата на двигателна актив-
ност (особено при по-големите, кои-
то все повече се заседяват пред ком-
пютрите). Сметнете сами: общото 
време за факултативни и училищни 
занимания е средно 9 часа за ученици-
те в горните класове. Прибавете не-
изменния около час и половина задъл-
жителен престой пред телевизора и 
ще получите около 10–11 часа заседя-
ване на ден. За компютърните игри 
тук въобще не споменаваме.
Втората, но не и по важност причи-

на за високата заболеваемост сред де-
цата докторите наричат „стрес от 
липсата на време“, в който детето 
се намира ежедневно в продължение 
на 12 дълги и трудни ученически го-
дини. На въпроса „Какво те безпокои 
най-много?“ от една анкета, проведе-
на сред ученици, най-често срещаният 
отговор бил: „Недостигът на време.“

ЗАЩО УЧЕНЕТО ВРЕДИ 
НА ЗДРАВЕТО?

Още от първи клас децата имат не 
по четири, а по пет ( а понякога и по 
шест) учебни часа. В учебния план ня-
кои от тези уроци са наречени факул-
тативни занимания по избор, но така 
или иначе са задължителни за всички. 
И домашни работи учителите започ-
ват да дават още от първите дни, 
а за подготовка на уроците за след-
ващия ден на децата им трябват не 
по-малко от час и половина, два. 

Особено трудно се учи в онези учили-
ща, в които повечето родители се на-
тискат да записват децата си. Става 
дума за специалните учебни заведения 
с по-задълбочено изучаване на някои 
предмети. „Работният ден“ на уче-
ниците в тези училища понякога над-
хвърля 12 часа. Фактически децата не 
се разхождат, не почиват, те нямат 
време дори за четене на книга за удо-
волствие, а камо ли за спортуване. 
Родителите обичат да записват 

малките си наследници и на различ-
ни допълнителни уроци – например по 
музика, по английски език. През деня 
времето на малчуганите е разчетено 
до секунда, поради което подготов-
ката на уроците остава за вечерта, 
когато умората вече си казва думата 
и възприемчивостта е много ниска.  
Доста деца не само пропускат раз-
ходките (а те трябва да се разхож-
дат не по-малко от два часа и поло-
вина на ден), но и не си доспиват.

ВНИМАНИЕ, 
ПРЕТОВАРЕНО НАПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ Като че ли възраст-
ните са се наговорили да натъпчат в 
детската главица колкото може по-
голям обем от знания. С годините 
в учебните програми все се появява 
нова и нова информация, която, пред-
ставете си, била абсолютно нужна на 
образования човек. И тази информа-
ция просто де добавя към старата, 
а не се променя начинът на нейното 
преподаване. 
МЕТОДИ В българското училище е 
все още властна системата на запа-
метяване и репродуктивно възпроиз-
веждане на информация, която не е 
особено ефективна – губи много вре-
ме и сили. Децата просто се стре-
мят да назубрят уроците си, поняко-
га доста безсистемно. В процеса на 
обучение не се отчитат нито възрас-
тта, нито индивидуалните особено-

ДЕЦАДЕЦАДЕЦА

Училище мъчилищеУчилище мъчилище
ОТ 20 ГОДИНИ НАСАМ СЕ ГОВОРИ КОЛКО 
ГОЛЯМА И НЕПОСИЛНА ТЕЖЕСТ ПАДА 
ВЪРХУ ПЛЕЩИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИКА. НО 
МЕРКИ НЕ СЕ ВЗИМАТ НИКАКВИ. С ВСЯКА 
ИЗМИНАЛА ГОДИНА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ ГИ 
ТОВАРЯТ ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ.

Много ми се спи!

© Andrejs Pidjass – 123rf.com
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сти на развитие на детето. А това 
е главното условие за съхранение на 
физическото и психическото здраве 
на нашите наследници.
ПЕДАГОЗИ Съвременни изследвания 
на европейски учени сочат, че опти-
малният брой ученици в един клас 
трябва да е 25 души. В такава среда 
детето получава възможност за създа-
ване на достатъчно контакти с други 
деца. Най-важното нещо за едно дете 
е да общува активно със себеподоб-
ните и с преподавателите в училище. 
Но заради увеличения обем информа-
ция за преподаване, повечето учите-
ли си преподават постарому – тоест 
застават пред класа и разказват уро-
ка. В резултат децата не проявяват 
творчество и не придобиват умения 
за изследователска работа. 
Всичко в училище се случва на бър-

зи обороти. Лекарите са единодуш-
ни, че такова едно форсиране води 
само до негативни резултати. Да не 
говорим, че желанието на детето да 
чете, пише и учи спада. 
РОДИТЕЛИ Те допълнително услож-
няват ситуацията. Например заста-
вят децата си да ходят на частни 
уроци. И това понякога се случва още 
в първи клас! Правят го уж за добро, 
но творят зло.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИ

Учителите трябва да минат прек-
валификационни курсове, за да се на-
учат как да преподават по-лесно и 
по-интересно огромния масив от ин-

формация, както и как да включат в 
обучението новите технологии като 
интерактивни дъски и чинове, ин-
струменти за дистанционно препода-
ване, електронни дневници...
Що се отнася до намаляването на 

натоварването на учениците, тук ре-
шение още не е намерено. Лекари-
те настояват за въвеждането на 
„здравословна“ методика на обучение 
и за това, че задължително тряб-
ва да бъде увеличено количеството 
на часовете по физкултура, а в тях 
да се въведат нови елементи, които 
да развиват двигателната култура на 
децата. Освен това образователните 
програми задължително трябва да се 
тестват за вредите, които евенту-
ално могат да нанесат на здравето 
на учениците. 
Отново трябва да се възобнови дис-

кусията за това, трябва ли предме-
тите да се делят на „сериозни“ и 
второстепенни. И ако има такова де-
ление, доколко е целесъобразно пред-
метите от групата на „сериозните“, 
като български език, литература, ма-
тематика и физика, да се включват 
като поредни в учебната програма 
за деня. Даже за възрастен човек би 
било трудно да се пренастрои от 
една „сериозна“ материя на друга, пък 
и отгоре на всичкото да задържи 
вниманието си. Точно в качеството 
си на „паузи“ могат да се впишат 
в учебната програма предмети като 
музика и физическо възпитание. 
А какво да правят родителите? 

Първо и най-важно по значение – да 
не нагнетяват ситуацията и да не ус-
ложняват и без това сложната учебна 
програма на ученика. И нека не бър-
зат да записват по-рано децата си в 
първи клас. Това е погрешна страте-
гия. Лекарите твърдят, че преди на-
вършването на шест години и полови-
на детският мозък още не е готов да 
се справи със системно учене.
И преди да запишете детето си на 

поредното извънкласно занимание или 
да му наемете частен учител, се по-
съветвайте с лекар и с психолог дали 
това е уместно в неговия случай. За-
помнете едно важно нещо – не бива 
да лишавате детето си от благослове-
ното детско безделие – време, когато 
то може с нищо да не се занимава. 
И накрая, старайте се да прекарва-

те колкото може повече време с де-
тето си – да се разхождате, да спор-
тувате, да играете, да си разказвате 
истории. Колкото по-любимо се чув-
ства едно дете, толкова му е по-лес-
но да учи.

УЧЕБНАТА НАТОВАРЕНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ В ГОРНИТЕ 
КЛАСОВЕ СРЕДНО Е 50 ЧАСА И ПОЛОВИНА НА СЕДМИЦА, 

А РАБОТНАТА СЕДМИЦА НА ВЪЗРАСТНИЯ ПО ЗАКОН НЕ БИВА 
ДА ПРЕВИШАВА 48 ЧАСА.

Първи признаци 
за напрежение 
и претоварване

 Рязко влошаване на почерка.

 Зачестяване на нелепите грешки.

 Повишено безпокойство.

 Вялост, сънливост или обратното 

– възбудимост, особено преди сън. 

 Липса на апетит.

 Рязка смяна на настроенията (от 

смях в сълзи и обратно).

 Неспокоен сън.

 Поява на страхове (всякакви).

 Оплаквания от главоболие, болки в 

стомаха и умора. 

 Отслабване (на килограми).

 Сини кръгове под очите.

Бойко Борисов откри 

THE MALL
Министър-председателят Бой-
ко Борисов, изпълнителният ди-
ректор на „Карфур България“ 
Кристиан Шарита, Клаудия Рес-
тис, представител на инвести-
тора Асос Капитал и Етиен дьо 
Понсен, посланикът на република 
Франция у нас прерязаха лента-
та на най-големия търговски цен-
тър в България – THE MALL. THE 

MALL е разположен на бул. „Цари-
градско шосе“ 115 в столицата и 
е уникална дестинация за забавле-
ние, хранене и пазаруване, каква-
то до момента липсваше в Со-

фия. Освен хипермаркет Карфур, 
лидерът в търговията на дребно 
в Европа, в шопинг мола с обща 
площ от 66 000 кв. м., са разпо-
ложени 185 магазина на голям брой 
чуждестранни и български бран-
дове, ресторанти и места за за-
бавление. Комплексът предлага на 
посетителите си бърз и лесен 
достъп до 2800 паркоместа. Една 
от атракциите в THE MALL е 

кинокомплекс Арена. Той разполага 
с десет зали с общо 1800 места, 
включително и луксозна VIP зала. 
С отварянето на кино Арена The 
Mall, кинокомплекстите Арена в 
цялата страна стават вече осем.

Кризата в грижата 

за ноктите приключи 

Shellac e революционна UV3 тех-
нология, която комбинира удоб-
ството на лака и трайността на 
гела. Истинска иновация без из-
носване и напукване, с гарантира-
на дълготрайност. Този продукт е 
разработен с идеята за лесно на-
насяне и бързо сваляне. 

Shellac се нанася като лак – нуж-
даете се само от шишенце и 
четка. Shellac се третира под UV 
лампа и така времето за съхне-
не е практически нулево. Проду-
ктът е тънък и гъвкав като лак 
и това придава естествен вид на 
ноктите, като в същото време 
ги защитава ефективно. Резулта-
тът е 14 дни великолепие и бля-
сък, които пристрастяват!

Красиви новини
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ЧИКСПОРТЧИКСПОРТЧИКСПОРТ

В 
кабинета на доцент Църов има 
бюро, един голям стар плакат 
на Майкъл Джордан и чувал с 
топки. 

Баскетболистите са високи хора със 
силни ръце. Имат красиви длани с 
дълги пръсти, по които личи, че цял 
живот са насочвали топката в поле-
та є към коша. Човекът пред мен се 
отличава с осанка на треньор. Спом-
ня си, че когато за пръв път за-
станал под баскетболен кош, изпитал 
страхопочитание, защото кошът бил 
много висок, топката – много голяма, 
а той самият – малко дете... Може 
би подобно е било чувството и на 
момчетата, които тренира сега, ма-
кар че те не са деца. 
Разговарям с доцента преди трени-

ровката в единствената зала в Бъл-
гария, която е снабдена с подход за 
инвалидни колички. Тук, в спортната 
академия, всеки вторник идват осми-
на мъже, тренира ги доктор Кръстю 

Църов, доцент в катедра „Баскет-
бол“ на НСА. Събират се, обединени 
от каузата на Българската федерация 
по баскетбол и „Ротаракт клуб Со-
фия Балкан“ в България да бъде по-
пуляризиран 

БАСКЕТБОЛЪТ ЗА ХОРА 
С ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ

Малката дъщеря на Църов също е 
треньор и всеки път помага на баща 
си в тренировката. Впрочем в за-
ниманията се включват и студенти 
по баскетбол и кинезитерапия. Съ-
пругата на доцента също е препо-
давател в академията. Заедно са от 
деца. Като ученици оставали толко-
ва до късно на игрището, че играели 
баскетбол на лунна светлина. Усмихва 
се, казва, че е било отдавна, и доба-
вя, че е станал треньор, защото по 
негово време нямало много треньори, 
той самият не е имал треньор и бас-
кетболистите са се учели на играта 

едни от други. 

ДВИГАТЕЛ НА ПРОЕКТА 
е „Ротаракт клуб София Балкан“. 
Първото, което всички искат да по-
стигнат, е да популяризират спорта 
както в обществото, така и сред 
самите хора с увреждания. Следващи-
те цели са участия в международни 
турнири и олимпиади. 
Активистите на клуба са осигури-

ли средствата за шест колички за 
баскетбол. Те са изработени според 
индивидуалните мерки на всеки със-
тезател, снабдени са с едно специ-
ално трето колело в задната част, 
което ги предпазва от обръщане. По 
проекта се работи от две години 
и на практика доставянето на ко-
личките го придвижва на нов етап. 
В началото на декември миналата 
година „Ротаракт клуб София Бал-
кан“, федерацията по баскетбол и 
НСА организират семинар, в който 

ИЗВЪНЗЕМЕН БАСКЕТБОЛ
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участва председателят на европей-
ската федерация по баскетбол в ин-
валидни колички, както и треньорът 
на холандския национален отбор. Още 
тогава нашите момчета се включ-
ват в 

ПЪРВИТЕ ДЕМОНСТРАТИВНИ 
ТРЕНИРОВКИ 

„На първите занимания момчетата се 

чувстваха много добре. Стана промяна 

с тях. В очите им се виждаше нещо дру-

го“, казва треньорът. 
Съществуват много спортове, ко-

ито могат да бъдат практикувани 
от хора с различни видове уврежда-
ния, но при тях количката не е оп-
ределяща. Тук от съществено зна-
чение са движението в количката и 
силите на състезателя. Единствени-
ят колективен спорт, който досега 
е бил практикуван у нас от момче-
та като тези, с които се срещнах, 
е кърлингът. Някои от тях са тре-

нирали и кърлинг, но баскетболът им 
харесва повече. Един от тях тренира 
и тенис на корт за инвалидни колич-
ки. Казва, че и тенисът, и баскет-
болът са страшно динамични. Неза-
висимо че като чуят „човек в инва-
лидна количка“, всички си представят 
някого, който едва ли не издъхва. Ня-
кои от момчетата не използват за 
ежедневното си придвижване колички, 
а само патерици. Те трябва да овла-
деят допълнителни умения по упра-
влението на количката. То е като да 
караш кола. Разбирам, че баскетболът 
им харесва и заради това, че е колек-
тивен спорт.

„ПОМАГАМЕ СИ“ – 
ТАКА МИ КАЗВАТ 

Треньорът допълва, че баскетбо-
лът може да повиши много тяхната 
функционална годност, тяхната гъв-
кавост, сръчност, точност, сила и 
издръжливост. „Те сила имат повече от 

нас, защото с ръцете компенсират дви-

жението на долните крайници.“ 

И ТРЕНЬОРЪТ СЕ УЧИ 
КАК СЕ РАБОТИ С ТЕЗИ ХОРА 

Доцентът веднага разбрал, че пред-
ставите, които има за баскетбола 
и за тренировката като процес, са 
много различни от това, което тряб-
ва да се прави при работата с мом-
четата. Трябвало да учи всичко от-
начало, защото не може да се рабо-
ти как да е, има си методика. Той 
се опитва да вникне в техните про-
блеми, те разбират това и го обуча-
ват също. 

„За себе си поставих едно условие. Аз 

ще поема тези момчета, ще науча колко-

то се може повече за заниманията с ин-

валидни колички. Баскетболът си е бас-

кетбол, но има много специфични неща. 

Искам да ги науча и да ги предам на ня-

кое младо момче или момиче и после само 

да помагам. Няма да избягам, но само ще 
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помагам.“ 

Според треньора момчетата все 
още са далеч от играта, защото те-
първа трябва да се отработват мно-
го елементи, но 

НАПРЕДЪК ВЕЧЕ ИМА 
и всички са доволни от всяко малко 
постигнато нещо. 

„Има едни елементарни упражнения за 

стречинг. Едната ръка е горе, а с друга-

та трябва да се докосне подът. Някои 

могат да го направят, други не могат. 

Казват ми: „Тренер, не мога.“ Аз им каз-

вам да запомнят колко им остава и че 

на следващата тренировка ще бъдат с 

половин сантиметър по-близо до пода. 

Така постепенно, постепенно ще се раз-

ширяват и възможностите, и само-

чувствието им, и работоспособността 

им. Животът не е пълноценен без двига-

телна активност. 

Тренировките, които провеждаме, за-

реждат човека с положителни емоции 

и омразата, лошото в нас, се изразход-

ва като енергия в спорта. След една до-

бре организирана тренировка човек из-

питва блаженство, една нега, духът му 

се успокоява.“ 

На тяхна тренировка в залата няма 
да чуете специфичното скърцане на 
баскетболните обувки, нито пък ще 
видите стрелба с отскок. Но се чува 
знаете ли какво? 

ПРОНИЗВАЩИЯТ ШУМ 
НА МРЕЖИЧКАТА

когато топката влиза в коша. Ни-
кой от тях не е тренирал баскетбол 
преди. Всички те правят първите си 
сериозни „стъпки“ в тази игра сега. 
На този етап от тях не се изисква 
резултатност, достатъчно е да ус-
пяват да се концентрират в стрел-
бата. Със сигурност сте хващали ба-
скетболна топка и знаете колко е 
трудно да я изхвърлите към коша. 
Още по-трудно е да го направите с 
добра техника. На практика стрелба-
та започва от стъпалата, пръстите 
на краката сочат към коша, коленете 
са леко свити... Освен всичко тези 
хора имат много по-различна подвиж-
ност на ставите от нашата, но ус-
пяват да бележат кошове! 
Специфичното за баскетбола в ин-

валидни колички е, че всеки спортист 
трябва да бъде класифициран в зави-
симост от степента на заболяване-
то си и според тази класификация 
получава съответен брой точки, кои-
то могат да бъдат от 1 до 4,5. По 
време на игра в игрището могат да 
бъдат десет души, чийто сбор от 
точки е равен на не повече от 14. В 
тези отбори е разрешено да играят 
и мъже, и жени. 
Няма съществени разлики в правила-

та на играта в сравнение с конвенци-
оналния баскетбол. Размерите на иг-
рището са същите. 
От разговора си с доцента и състе-

Владимир Гюров Борис Томов Марио Шуманов
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зателите научих, че в България няма 
статистика за хората с увреждания. 
Не се знае нито броят им, нито как 
са категоризирани. И както казват 
момчетата 

КОГАТО СТАНЕ БЕЛЯТА, 
ХОРАТА СЕ ЗАТВАРЯТ 

и не знаят какво да правят, към 
кого да се обърнат. Ето защо имам 
за задача да ви предам думите на до-
цент Църов, че всеки, който желае, 
може да тренира заедно с тях. Тре-
ньорът няма познати в подобно поло-
жение и не знае много за личните ис-
тории на момчетата. Приема ги та-
кива, каквито са, и не се интересува 
какви са били преди. И продължава: 
„Ние се правим, че тези хора не същест-

вуват. Не ги забелязваме. Отбягваме 

ги. Незнайно защо. Може би от злорадо-

то чувство, че ние не сме като тях. А 

те имат по-силен дух от нас, склонни са 

сами да решават проблемите си.“ 
Тренировката започва в девет ве-

черта, защото това е единственото 
свободно време в претоварения гра-
фик на залата, и свършва на... лун-
на светлина. Докато гледам, си ми-
сля за различни неща. Помислям си 
дали някой от момчетата няма се 
откаже. Здравият човек има избор и 
може да каже: „Аз не ставам за бас-
кетбол, ще играя футбол.“ Всеки от 
нас се занимава не само с това, кое-
то му харесва, но и с това, за което 
има талант. Впрочем човекът, кой-
то помогна тази статия да достиг-
не до вас и със снимки ми сподели, 
че в Гърция хората, които ние нари-
чаме хора с увреждания, се наричат 
хора със специфични таланти. Бас-
кетболът ми е любима игра и чети-
ри-пет пъти миналото лято ходих да 

играя на половин игрище в квартал-
ното училище. На шестия път оба-
че предпочетох да пия бира, на сед-
мия – също. На осмия „съотборнич-
ките“ спряха да ме викат. Не пове-
че от седем пъти през живота си 
съм ходила на фитнес, веднъж – на 
пилатес, за тичането само съм чела 
в три от новите текстове на Иво 
Иванов. Е, какъв е смисълът от из-
бор, удавен в бира? И не е ли заблуда 
това, че тези момчета нямат избор? 
Отказвам се от работното заглавие 
на този текст. Не мога да го озагла-
вя „Треньорът и неговите наставни-
ци“. По-правилно е да използвам изра-
за „Треньорът и нашите наставници“. 
Но къде сме ние, когато става дума 
за подобни неща? Сещам се за думи-
те на една моя приятелка, която ме 
попита разбирам ли ги тези хора. Не 
е ли това, че играят баскетбол, още 
едно доказателство, че са в неравнос-
тойно положение? Защо се мъчат? 
Знаете ли какво разбрах за тях? 

ТЕ НЕ СЕ МЪЧАТ, А СЕ БОРЯТ 
Трудно им е и хем стискат зъби, 

хем се усмихват широко. Никой от 

тях няма да се откаже. И няма сми-
съл да се мъчим да ги разбираме. 
Няма смисъл да се мъчим. Питам ги 
от какво имат нужда, а един от тях 
ми отговаря: „Трудно е да отидеш 
някъде и да кажеш „Дайте ми пари 
за количка за спорт“, когато в стая-
та има дете, което казва: „Дайте ми 
пари, за да прогледна.“ Представяте 
ли си какви хора са тези?! Впрочем 
двама от тях нямат спортни колич-
ки и тренират с тези, които използ-
ват за ежедневното си придвижване. 
Не е нужно да търсим свещените 

места за баскетбола чак в неговата 
родина Америка. Ако сте истински 
поклонници на тази велика игра, за-
повядайте на тренировката на тези 
момчета. На игрището ще бъдат Бо-
рис Томов, Марио Шуманов, Владимир 
Гюров, Светлозар Киров, Сергей Серге-
ев, Кристиян Костадинов, Радослав Ге-
оргиев, Ивелин Манолски. 
По-високи са от баскетболисти. 
И те като въздушния Майкъл Джор-

дан не докосват земята. 
Текст Мирослава ИВАНОВА

Снимки Антимос ГЕОРГИАДИС

Радослав Георгиев Светлозар Киров Ивелин Манолски Кристиян Костадинов
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BG МАРШРУТИBG МАРШРУТИBG МАРШРУТИ

В 
автобуса от София за Априлци можете да свърши-
те точно това – да си починете малко и да проче-
тете вестниците от тази събота и от миналата 
събота. Рейсовете тръгват от Централна автога-

ра всеки ден в 8.30 ч. сутринта или в 12.30 ч. на обед. 
Пътуването трае около четири часа. С кола ще стигне-
те за поне час по-бързо, но отново няма да можете да 
прегледате пресата...
Селището Априлци е обявено за град през 1976 г., кога-

то България е отбелязвала 100-годишинината от Април-
ското въстание. Априлци обединява цели четири села, ко-
ито днес се наричат градски квартали – Ново село, Ос-
трец, Зла река и Видима. Във връзка с тази голяма про-
мяна за селището и местните хора ето каква весела ис-
тория ми разказа една жена, с която се заприказвах в 
центъра на Априлци. Внукът є трябвало да напише съчи-
нение къде е прекарал пролетната ваканция. Шестоклас-
никът започнал така: „През ваканцията аз бях на село. 

МОЕТО СЕЛО Е ГРАД АПРИЛЦИ 
В своеобразен център на днешния град е най-голямото 

от четирите села – Ново село. 
Първото, за което се сещам винаги когато стане дума 

за Априлци, е Новоселската епопея. Балканджиите от 
този край взимат активно участие в Априлското въста-
ние. Те отбраняват смело обявената от тях Новоселска 
република, която просъществувала цели девет дни. 

„ПРОДАЙ НИВАТА, КУПИ ПУШКА“ 
От тези думи са били водени новоселките патриоти. 

Интересното в случая е, че хората от региона не въста-
ват от немотия, а защото искат да бъдат свободни в 
своето отечество. В края на ХVІІІ и началото на ХІХ 
век тук вече занаятите са в своя разцвет. Нарасналото 
самочувствие на балканджиите намира израз и в строи-
телството. Точно тогава е построен първият християн-
ски храм в региона от времето на Възраждането. Смята 
се, че е завършен около 1814 г. Може да се каже, че този 
храм слага началото на религиозното строителство в ре-
гиона във време, когато то е възпирано от османската 
власт. Ето защо храмът „Св. Параскева“ е дълбоко, поч-
ти до прокрива, вкопан в земята и няма купол. 
Друг интересен обект от религиозния живот на Ап-

рилци е 

ЖЕНСКИЯТ МЕТОХ „СВЕТА ТРОИЦА“ 
Мястото е посещавано от Левски, а монахините били 

посветени в революционното дело. Метохът се превръща 
в арена на кръвожадните жестокости на поробителите 
по време на епопеята от 1876 г. Свещеникът, който под-
държа защитата на манастира, е зверски убит, турците 
нахлуват в обителта, убиват няколко монахини, а други 
раняват тежко. Манастирът е ограбен и опожарен. Съ-
щите тежки безчинства турците вършат в цялата окол-
ност. Именно тук е ранен и заловен (а по-късно осъден 
на смърт от турския съд и обесен) Цанко Дюстабанов, 

ХВЪРЛИ САКА, КУПИ РАНИЦА
СОФИЯ – АПРИЛЦИ – ВРЪХ БОТЕВСОФИЯ – АПРИЛЦИ – ВРЪХ БОТЕВ

АКО СТЕ ТРЪГНАЛИ НА ПЪТ В СЪБОТА С НЕПРОЧЕТЕНИЯ ВЕСТНИК ОТ 
ПРЕДИШНАТА СЪБОТА, ЗНАЧИ НАИСТИНА ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОЧИВКА...

Изглед към връх Ботев
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един от главните воеводи на Априлското въстание. И 
неслучайно преди да бъде обесен от поробителите, висо-
кообразованият за своето време Дюстабанов изрича пред 
съда думите: „Нашата цел прочее не е била да ви над-
вием със сила, но само да ви предизвикаме и да направи-
те зверства, които вече направихте премного и благода-
рение на което се компрометирахте пред целия образован 
свят, а тая наша цел е достигната вече. Бъдете следо-
вателно известени, че 

НИЕ ПОБЕДИХМЕ 
Вие, като изгорихте толкова къщи и села на мирните 

българи, като изклахте толкова невинни старци, бабички, 
жени и деца, като разорихте толкова църкви и училища, 
трябва да знаете, че цяла Европа се възмути от вашите 
зверства и тя скоро ще дойде да ви изгони оттука.“
Малкият параклис музей в двора на метоха е приел име-

то на св. Иван Рилски и пази костите на убитите мо-
нахини. Честно казано, усещането зад тази врата е мал-
ко зловещо и когато човек напусне малкото помещение, 
се чуди дали не е по-добре костите да намерят мир и 
да бъдат погребани...
Третият храм в Арилци се казва „Св. Георги Победоно-

сец“ и е строен след Освобождението в чест и памет на 
загиналите във въстанието. 
Ако вече си мислите, че съм ви вкарала в „капана“ на 

историята и че тук няма какво друго да се прави, ос-
вен да се палят свещички, жестоко се лъжете. Ако пък 
си мислите, че ще ви съобщя какво може да се хапне и 
пийне тук – пак сте „в беда“, защото 

ЩЕ ВИ ВОДЯ В ПЛАНИНАТА 
Зарежете заведенията, къщите за гости, семейните хотели 

и по-големите от семейни хотели. Тръгнете покрай реката. 
Ако сте дошли в Априлци и останете в рамките на града, 
макар това да са рамките на цели четири села, знайте, че 
сте стигнали само до някъде. Предлагам ви да се отправите 

към хижа „Плевен“. Изходният пункт за хижата е от квар-
тал Видима, по пътя за ВЕЦ „Видима“. Ако не ви се ходи 
пеша по асфалта, можете да стигнете до края на пътя и 
с кола. Шосето преди пътеката за хижата завършва с пло-
щадка, на която можете да паркирате. После ви очаква око-
ло 40 минути преход по стръмна пътека. За да бъдете спо-
койни по време на това активно мероприятие, бихте могли 
да използвате услугите на планински водач, който може да 
ви бъде осигурен от туристическото бюро в Априлци. 
Когато излезете пред постройките на хижата и базата 

на Троянската спасителна служба – можете да отдъхне-
те и да се насладите на гледката. На терасата на хи-
жата можете да пийнете бира. Съветът ми за пиенето 
на бира е само в случай, че сте решили да останете тук 
за нощувка. Ако активната почивка, която ви предлагам, 
ви е харесала, имате още поне 

ТРИ ЧАСА И ПОЛОВИНА ПЪТ ДО ВРЪХ БОТЕВ 
Изцяло ваша работа е как ще изберете да изгубите 

хижа „Плевен“ от поглед. Дали ще є обърнете гръб и ще 
се върнете надолу към Априлци, или ще є обърнете гръб 
и ще поемете по пътеката към връх Ботев. 
Оттук нататък не знам какво точно ви очаква, но един 

приятел се опита да ми го разкаже със снимки. 
Докато пиша тези редове, в офиса ни нахълта иначе 

симпатично момиче с листовки за някакъв нов и по-раз-
личен спа хотел. Не разбрах къде се намира. „Всички спа 
хотели си приличат“, обърна се една от колежките към 
нахълталото иначе симпатично момиче. 
Всички къщи за гости и всички обикновени и необикно-

вени хотели също си приличат. Впрочем в Априлци също 
има спа хотел, за един знам, но вероятно са повече. Но 
едно е да си на спа в подножието на връх Ботев. Съв-
сем друго е да си на връх Ботев. 
Истината е, че и хижите си приличат, но много ми 

се иска да обърнете внимание на снимките на този мой 
приятел, които ви размахвам пред очите, и да ви нака-
рам да планирате ходене до връх Ботев още през след-
ващия уикенд. 
Отиването ми до Ботев ще изпревари излизането на 

този брой и не смятам, че ще се изморя, вместо да си 
почина. За всеки случай обаче спрях да си купувам вест-
ници. Така не разбирам кога имам нужда от почивка. А и 
кой пълни раницата си с вестници?

Текст Мирослава ИВАНОВА

Снимки Христо СЛИВКОВ и Авторът

Първенецът на Стара планина
Старото име на върха е Юмрукчал. Надморската му висо-

чина е 2376 м. До върха се стига за около 4 часа по марш-

рут от хижа „Плевен“. Към Ботев можете да стигнете и 

от хижите „Тъжа“, „Левски“ и „Рай“ (най-краткият марш-

рут).  Връх Ботев е сред стоте национални туристиче-

ски обекта. 

Женският метох „Света Троица“ Параклисът „Св. Иван Рилски“
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ПО СВЕТАПО СВЕТАПО СВЕТА

„С
поменът е единственият рай, от който не мо-
жем да бъдем напъдени“ е казал Жан-Пол Ри-
хтер, немски писател, но „истинският рай е 
онзи, който сме изгубили“ е „отговорил“ Марсел 

Пруст в „Намереното време“.

ПРЕД РАЙСКИТЕ ПОРТИ

Че заставам пред дверите на рая, няма никакво съмне-
ние, когато се озовавам в началото на пътя, водещ към 
замъка на Сьонеф. Пускам куфара и задържам дъха си. А 
после няколко минути се опитвам да обема с поглед и да 
понеса плисналата се насреща ми красота, без да се срутя 
от възторг. Трудно. И стъпка по стъпка, сред шпалир от 
три реда букови дръвчета, благоговейно извървявам 600-
те крачки по алеята, които ме водят от катедралата на 
градчето зад гърба ми право в сърцевината на имението 
насреща. Величествената метална ограда и двата мрамор-
ни лъва на входа ме допускат в павирания двор. Когато го 
прекрачвам, попадам в обятията на протегналите се като 

ХРАМ НА ЗНАНИЕТО, ЗАМЪК НА ЩАСТИЕТО

Сьонеф

Замъкът така, 
както очите ми го 

съзряха първия път

Театърът, построен, за да служи за сцена на пиесите, разигравани 
между приятели и роднини, каквато била модата в края на XVIII в.
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ръце от замъка две 80-метрови галерии. Те „подпират хъл-
боци“ на йонийски колони, край които са се умислили ан-
тични статуи и вази. Материално замъкът е съграден от 
син местен камък, а духовно архитектурата му е вдъхно-
вена от античния Рим и Италианския ренесанс. На фрон-
тона оранжевеят гербовете на граф Жюлиен Депестър и 
съпругата му Изабел, които го построили преди 242 го-
дини. Ако ви гложди как, историята мълви, че графът се  
замогнал с алъш-вериш, банкерство, морско застраховане, 
но най-вече от военни сделки, след като пласирал за нуж-
дите на 7-годишната война 6000 жребеца и 1400 впрегат-
ни карети на маршал дьо Субиз. И една малка забе(ле)жка 
– доколкото по онуй време да си маршал на Франция било 
достолепие, а да кулинарстваш – знак за добър вкус, съ-
щият този Субиз за всеки случай се увековечил и със соб-
ственоръчно изобретения си лучен сос за патици, познат 
и до днес под неговото име в гастрономията.
Още ненарадвал се на замъка обаче 

ГРАФЪТ СЕ ПОМИНАЛ 
като оставил стопанството в ръцете на жена си и 
16-годишния им син, силно запленен по изкуството. Еди-
пово или не, монолитното съдружие майка и син се оказа-
ло особено благотворно за естетизирането на имението. 
Именно тогава замъкът бил „докомплектуван“ с театър 
в дорийски стил, оранжерия (за многочислените порто-
калови и други чуждоземски дръвчета), ледница (нарочна 
шахта за целогодишно съхранение на лед), огромна клет-
ка за екзотични птици, две езера, френска градина. Един-
ственото нещо, не стигнало до нас оттогава, бил парни-
кът, предвиден да прислонява 460-те ананасови дръвчета, 
ботаническа рядкост за времето си.
Владеенето на сьонефското бижу обаче не било за вся-

ка уста лъжица и през годините собствеността му попа-
дала в ръцете ту на една, ту на друга фамилия. За къс-
мет преди 4 десетилетия държавата се намесила, експро-
приирала замъка и така го спасила от съсипия и разруха. 
Сетне го поверила на френската общност в Белгия, коя-
то довършила реставрацията му. Та ето ви прочие 

СЮРРЕАЛИЗЪМ ПО БЕЛГИЙСКИ

как одържавяването (при това в едно кралство!) може 
да доведе до благоприятни исторически и културни по-
следствия. 
„Замъкът ви принадлежи“ – такова е мотото днес. Той 

е превърнат в един от най-големите музеи на ювелирното 
изкуство на френскоезична Белгия със своите 800 екзем-

Архитектурата на оранжерията е вдъхновена от римската антич-
ност. На преден план – една от инсталациите на Вершуерен

Замъкът, видян отзад. На преден план е езерото, в което се стрелкат 
огромни златни... рибища, които, надявам се, изпълняват желания

Едно от двете езера в парка, с изкуствено островче по средата. На 
върха му е инсталацията на Вершуерен „Викът на липата“

Говорещото гинко билоба на Вершуерен
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пляра, непринудено аранжирани сред разточителния инте-
риор от XVIII в. Почитателите на изтънчения вкус мо-
гат да отскочат до салона за дегустация, където да се 
насладят на различни еликсири по рецепти от графската 
епоха – кафе, чай, шоколад, охлаждащи напитки от мимо-
за, роза или лавандула (но не очаквайте за нищо на све-
та да ви издадат тайнствените им съставки!). Замъкът 
предлага територията си и за „простосмъртни събития“ 
от всякакво естество – празнуване на  детски рождени 
дни, сватби, организиране на професионални мероприятия. 
Театърът и оранжерията са място за спектакли, концер-
ти, изложби, семинари. Паркът (цели 22 хектара) е с без-
платен достъп за посетителите. Към пищността му 

САМОУКИЯТ АРТИСТ БОБ ВЕРШУЕРЕН 
за втори път е притурил и 10 свои произведения на ланд 
арта, които след няколко месеца ще бъдат деинсталира-
ни, за да напомнят, че всичко на този свят е ефимер-
но. Най-странното хрумване на твореца са „говорещите 
дървета“ – от клоните им се спускат саксии с вградени 
микрофони, през които при повей на вятъра (а поняко-
га съвсем ненадейно) струи поезия. В края на август по 
традиция в парадния двор пред замъка се разстила килим 
от цветя и зеленчуци. Това лято той е „изтъкан“ от 
100 000 цвята на бегонии в акомпанимент на картофи, 
тикви, моркови и праз, които след това ще се предоста-
вят на благотворителни организации в региона. 
Ала вие, надявам се, не сте забравили за куфара, който 

въведох на първа страница. Е, той е като пушка в на-
чално действие на Чехова пиеса – непременно ще влезе в 
употреба накрая. В случая двамата сме се запътили към 
нашия пристан – ремонтираните пристройки в имение-
то на замъка, където се помещава Европейският колеж 
на литературните преводачи, или 

ТЕЛЕМСКОТО АБАТСТВО 
Така сполучливо (по аналогия с прочутото абатство от 

творчеството на Рабле) хърватската колежка Босилка 
Бърлечич кръсти нашата преводаческата обител. И наис-
тина, външните сходства са изумителни – същият пра-
воъгълен двор със заоблени кули по краищата и фонтан в 
средата, библиотека, театър, прекрасни градини. Родство-
то е и духовно – Телемското абатство за Рабле е среди-
ще на свободната воля, а целта му е процъфтяването на 
човешкия дух. Хората в него, добавя той, говорят по 5–6 
езика и си служат с тях, за да създават стихове и проза. 

„Зеленчуковата градина на графа“ е прозаичното название на килима 
от цветя и зеленчуци тази година, опнат в почетния двор. В далечи-
ната е катедралата на градчето

Вътрешният двор на колежа – реплика на Телемското абатство 
на Рабле

Из експозициите в замъка – облеклото на кокетката от XVIII в. Кой 
казва, че само рицарите са надявали доспехи!

Френската градина в парка, малкото езерце с водните лилии напом-
нят удивително картина на Моне
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Подобен е замисълът и на Сьонефското абатство – тук 
дори се ползват много повече езици, които се превръщат 
сетне в поезия и проза, поемащи по четирите посоки на 
света. Ще съм сред 17-те преводачи от 13 националности, 
привилегировани да работят над текстовете си сред це-
лия този омагьосващ декор. Ще имаме насладата не само 
да се запознаем с богатата белгийска литература, но и да 
разговаряме „на живо“ и да седнем на една маса с някои 
от най-ярките є представители: Каролин Ламарш, Жаклин 
Арпман, Франсоа Еманюел, Вернер Ламберси, Венсан Енгел, 
Тиери Дьобру, Жан-Люк Утерс и др. 

НО НЕ САМО ЕЗИКЪТ, А И НЕБЦЕТО 
на това блажено място триумфира, изпратено на сед-
мото небе от Клод – „трубадура в бялата престил-
ка“, който, след като посипе с омайни билета блюдата 
си, ще погъделичка и слуха ни, като ги „поръси“ с рими, 
щом като ги поднесе. Ще си оближем пръстите (а ня-
кои – и раните*).
Работата на колежа ще приключи с церемония по връ-

чване на голямата награда за преводачески заслуги към 
френскоезичната белгийска литература. Тази година лауре-
атка е латвийката Инезе Петерсон. 
А после? После всеки ще напусне това магично място. 

И дълго, много дълго ще го дави носталгията по вкуса 
и вида на рая.

Розалина ДОЧЕВА

С черпачен звън Клод призовава колежаните на вечеря и за да почер-
пят от поредната му кулинарна поема

Гъшият дроб според Клод 
трябва да се подправи с 
лист оксалис (лилавата де-
телинка) и лист розмарин

* Прочетете и интервюто с Франсоаз Уилмар, за да разберете защо.



– ФРАНСОАЗ, ЩЕ ПРЕДСТАВИШ ЛИ НА ЧИТАТЕ-

ЛИТЕ СРАВНИТЕЛНО НЕПОЗНАТАТА У НАС ФРЕН-

СКОЕЗИЧНА БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА?

– Тя е доста млада, като самата Белгия, която впро-
чем датира от 1830 г. От една страна, немалко фламан-
дци пишат на френски език и това е специфика, защото 
те творят на френски, ала духът на книгата, атмосфе-
рата е във Фландрия. (Имам предвид Жорж Роденбах и Ги 
Ваес, а Шарл Бертен също разполага действието на мно-
го от романите си във Фландрия.) Ако трябва да обоб-
щя, ще посоча 3 основни характеристики на белгийската 
литература: тя е силно белязана от сюрреализма (авто-
ри като Пол Нуже, Андре Байон, Анри Мишо), от симво-
лизма (Морис Метерлинк, нобелов лауреат за литература 
през 1911 г., Емил Верхарн, който е нашият Виктор Юго) 
и е литература на фантастичното (Томас Оуен, Жан-Ба-
тист Барониан и др.). Накратко, сюрреализъм, символизъм 
и фантастично – това е душата на белгийската литера-
тура. Имаме, разбира се, Амели Нотомб, която е много 
популярнаписателка, както и онзи прочут лиежец – Жорж 
Сименон, който наред с романите си за Мегре е написал 
и своите истински, „безмилостни“, мисля, че ги нарича 
той, романи. На френскоезичната белгийска литература 
принадлежат големи фигури като Кристиан Дотрмон, Уи-
лям Клиф, Ги Гофет, Лилиан Утерс и др.

– ПРИВКУСЪТ КЪМ ФАНТАСТИЧНОТО, КОЙТО 

СПОМЕНАВАШ, РЕЗОНАНС ОТ ВАШИЯ ФОЛКЛОР 

ЛИ Е, ИЛИ ПЪК Е ВИБРАЦИЯ НА НЯКАКВА СПЕ-

ЦИАЛНА СТРУНА В БЕЛГИЙСКАТА ДУША?

– Не съм сигурна, че иде от фолклора, но е вярно, че 
съществува „белгийска душа“. Би могло да се каже, че 
белгийците сме много сюрреалистични в ежедневието, не-
вероятно е само какви сюрреалистични и фантастични 
неща се случват у нас! Но, да, магическият реализъм е 
нещо твърде белгийско, във Фландрия – също, особено с 
Йоан Дейн, който е майстор на магическия реализъм. Ние 
сме магнетично привлечени от този литературен жанр, 
така както англичаните са привличани от готическите 
новели. В нашите народни приказки наистина присъства 
фантастичният елемент, но може би и в германските 
също го има. Та не зная на какво точно се дължи прив-
кусът на литературата ни към фантастичното... Само 
вмъквам, че ние притежаваме изострено чувство за са-
моирония, белгиецът никога не се взема на сериозно. Тук 
малцина се имат за големи азовци...

Франсоаз Уилмар е белгийка, германист по образование. Посветила е 40 години на 

преводаческа дейност: работила е за големи издателства като френските „Гали-

мар“, „Фламарион“ и белгийското „Лабор“. Преводите є на немския философ Ернст 

Блох и на австрийския писател и есеист Жан Амери са отличени с 3 награди: ед-

ноименната „Ернст Блох“ през 1991 г.; европейската награда за най-добър литера-

турен превод „Аристейон“ (1993 г.) и с „Жерар дьо Нервал“ през 1996 г. Загрижена 

за развиването и препредаването на преводаческото изкуство, Франсоаз основава 

и ръководи в Белгия две важни институции: Центъра за литературен превод (две-

годишен  следуниверситетски цикъл на обучение, осъществяван от мастити име-

на в бранша) и Колежа на литературните преводачи в градчето Сьонеф, на час път 

от Брюксел.

Визитка

ФРАНСОАЗ УИЛМАР:ФРАНСОАЗ УИЛМАР:

„БЕЛГИЙЦИТЕ СА „БЕЛГИЙЦИТЕ СА 
СЮРРЕАЛИСТИЧНИ“СЮРРЕАЛИСТИЧНИ“
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– ЧУВАМ, ЧЕ И ГОТВАЧЪТ ВИ КЛОД Е БИЛ ОТЛИ-

ЧЕН С НАГРАДА ОТ ПРЕВОДАЧЕСКИЯ КОЛЕЖ, 

КОЙТО РЪКОВОДИШ...

– А, един път бяхме поканили автора Жан-Филип Ту-
сен и неговите 10 преводачи от най-различни държави. В 
края на сесията предложихме на преводачите да напишат 
текст от една страничка, който да включва заглавия на 
книгите на Тусен, които са много конкретни, много ти-
пизирани (например „Банята“, „Фотоапаратът“, „Телеви-
зията“, Господинът“, „Колебанието“, „Бягам“, „Правя лю-
бов“). Търсеха се обаче изработени текстове, в които за-
главията да фигурират добре въплътени, а не да са на-
вързани изкуствено или елементарно като „Аз съм в ба-
нята да взема фотоапарата, за да избягам да правя лю-
бов“. И тъй, ние подготвяме текстовете си анонимно и 
ги предаваме на авторитетно жури, което оценява твор-
бите, и ми връчват класираната на първо място. Аз я 
чета. Дружно аплодираме. После се питаме – чий е тек-
стът? Беше… на Клод, готвача на колежа! Е, аз му ди-
шах във врата с второто си място, хе-хе!

– БИ ЛИ МОГЪЛ ПРИМЕРНО ЧОВЕК БЕЗ КАПЧИЦА 

ХУМОР ДА ПРЕВЕЖДА ХУМОРИСТИЧЕН ТЕКСТ?

– Не. Смятам, че човек може да преведе добре един-
ствено нещо, което чувства. Принципът на емпатия е 
задължителен в работата на преводача – да си на съща-
та дължина на вълните с автора. 

– А КАК КОМЕНТИРАШ КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НЕ-

ПРЕВОДИМОСТТА НА ТЕКСТА, ОНОВА ПРОЧУ-

ТО ИТАЛИАНСКО „ПРЕВОДАЧО, ПРЕДАТЕЛЮ“ 

(TRADUTTORE TRADITORE)?

– Преводачът не е предател. Когато превеждам от 
немски на френски, аз трябва да преобърна всички нем-
ски културни елементи, които са просмукани в този 
език на френски. Но френският не разполага със същи-
те средства, за да го сторя. Френският е друг инстру-
мент. То е като да свириш на цигулка нещо написано за 
пиано. Звукът на цигулката ще произведе друг ефект. И 
да, това е предателство, но цигуларят не е предател, 
тази слабост не е негова. Представи си стих на Феде-
рико Гарсия Лорка, преведен на датски. Та цялата стой-
ност на поемата е в звуците, в музиката, в ритъма, в 
акцента, в стъпките – ами, ще изчезне испанската душа, 

която е в езика. Докато датските звуци ще извикват 
Дания, т.е. друг манталитет, ще рече – имаме преда-
телство, да, но преводачът не може да постъпи другоя-
че, той е принуден да използва датския език и няма как 
да го избегне. 

– И ТВЪРДИШ, ЧЕ ВИНАГИ СИ НАМИРАЛА НАЧИН 

ДА ПРЕВЕДЕШ ИГРАТА НА ДУМИ?

– Жан Амери има един роман – „Льофьо, или разруше-
нието“ (Lefeu oder der Abbruch е оригиналното немско за-
главие – бел. ред.), – който минава за непреводим, поне-
же от началото до края е изграден върху игра на думи. 
Аз здраво работих върху него и преводът ми бе отли-
чен с награда именно поради това, че книгата минава-
ше за непреводима. И ето ти впрочем още един анек-
дот, пример за моята най-прекрасна, най-възхитителна 
преводаческа грешка. На финала на романа главният ге-
рой произнася едно изречение на немски: Seien Sie mein 

Peter Gast. Буквално преведено е „Бъдете мой гост“, но 
се питам каква е тази дума Реter пред думата „гост“ 
(Gast). Ровя в речниците за евентуални немски изрази, 
разпитвам немски говорещи. Напразно. В един момент 
получавам просветление. Казвам си: Peter = petra, т. е. 
камък на латински. От друга страна, главният герой 
има намерение да пали мансардата си в края на романа, 
което ми напомня за финала на Дон Жуан с Каменния 
гост – статуята на Командора, която пристъпва към 
него, а Дон Жуан потъва в пламъци. И така по алюзия 
с petra и Дон Жуан аз превеждам Peter Gast като Каме-
нен гост – „Бъдете моя Каменен гост“. За мен това 
бе бляскава находка. Минава време. Появява се интерне-
тът и във връзка с някакво преиздаване на книгата се 
сещам да надзърна из виртуалното пространство. Из-
писвам Peter Gast. Кликвам. Насреща ми излиза „Псевдо-
ним на Хайнрих Кьозелиц, близък приятел на Ницше!“, 
когото прочее Амери често цитира във въпросния ро-
ман. Петер Гаст е собствено име, псевдоним! А аз, ко-
ято от 9 кладенеца вода донесох и си мислех, че съм 
разбулила загадката, е трябвало просто да преведа „Бъ-
дете моя Петер Гаст“ с евентуална бележка на прево-
дача „Голям приятел на Ницше“. 

Интервю на Розалина ДОЧЕВА

Снимки Личен архив

Аперитив в двора на колежа с руската преводачка Нина и хърватската 
Босилка (вдясно) – същата Босилка Бърлечич, измислила аналогията с Те-
лемското абатство (вж. предишната статия)

С големия поет Вернер Ламберси (вляво) и българския преводач Красимир 
Кавалджиев, лауреат за 2003 г. на голямата награда за превод на френ-
скоезичната общност в Белгия
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ПОЛЕТО НА НЕОГРАНИЧЕНИТЕ 

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЕКОЕКОЕКО

П
рез 90-те години на миналия век 
един учител по математика се 
пенсионира заедно със своята 
половинка, която явно споделя 

не просто живота, но и интересите 
му... Следва етюд, който преобръща 
всички сценарии a la трета възраст, 
защото вместо двама недоволни пен-
сионери (всъщност най-многобройната 
пенсионерска категория у нас) се раж-
да експеримент, преобръщащ предста-
вите ни в няколко категории. 

ТОЗИ ФИЛМ НЕ ГО ДАВАТ В КИНАТА

Двамата се хващат да садят кар-
тофи, домати и какво ли още не в 
градината си в с. Бачково – дотук 
тривиално, биха казали всички... Кул-
турите, които никнат, също са три-
виални, макар че съседите им не биха 
го твърдели стопроцентово. Защото 
нещата, които правят Стоянови в 
двора си, са особени, откъдето и да 
го погледнеш. Не орат и не копа-
ят, лехите им са стъпка над земята 
вместо изкопани в нея, а и бурените 
се ширят по своя си нахален начин... 
Понякога пенсионерите спират сякаш 
в захлас – тогава отстрани може да 
му се стори на човек, че дори тан-
цуват с овошките, вместо просто да 

ги подрязват...

ЗЕМЕДЕЛИЕТО СЕ ПРЕВРЪЩА 
ВЪВ ФИЛОСОФИЯ

Тайни обреди обаче Димитър Стоя-
нов и съпругата му не извършват. В 
сила е даже точно обратното – ра-
ботата им по насажденията е стро-
го научна, колкото и да не му се вяр-
ва на човек от пръв поглед. Система-
та, която прилагат, има своите ко-
рени назад във времето – за неин ос-
новоположник в съвременния свят се 
смята всъщност философът Рудолф 
Щайнер, който пръв привежда всич-
ки дейности на човека под общ зна-
менател. Така се ражда методът би-
одинамично земеделие, който разглеж-
да всяка една тревичка като част 
от цялото – затова и растенията 
не са полезни и вредни, а за растежа 
им отговарят не торове и химикали, 
ами балансираността им на полето и 
фазата на луната например.

НЕ МОТИКАТА ПРАВИ ЛОЗЕТО

Един от основните принципи на би-
одинамичното земеделие e ненамеса-
та – по-точно казано, минималната 
намеса. Агресивното селско стопан-
ство в наши дни си играе с почва-
та и нейните обитатели на котка и 
мишка. В резултат се храним с пло-
дове и зеленчуци, израснали едва ли 
не в изкуствена среда. Биодинамично-
то земеделие, напротив, разчита на 
естествения баланс. Според негова-
та теория дори камъкът се смята 
за жив организъм, който има своето 
място на полето или в градината. 
Всъщност тя наистина е място за 
ритуали, но такива ритуали, от кои-
то ще се роди богата реколта, неза-
страшаваща здравето ни.

И ТРУДЪТ Е СЛАДЪК

Градината на семейство Стоянови по 
площ наподобява малка плантация. Под 
попечителството на семейната двойка 
са 3,5 дка плодородна земя. От 1998 г. 
насам по нея не са разпръснати и грам 
изкуствен тор или каквато и да била 
отрова. Нещо повече, там не се из-
вършва и нито една механизирана опе-
рация. Това не пречи наред със зелен-
чуците да има истинска овощна гради-
на и лозе с много позабравени сортове 
грозде. Грижат се за тях в тон с фи-
лософията на биодинамичното земеде-
лие и затова например прилагат така 
нареченото зелено торене – напролет 
и наесен окосяват специално засетите 
овес и грах, които завяхват върху зе-
мята, а после се закопават в нея. Ре-
зултатът е, че почвата става все по-
плодородна, при това отново с мини-
малната намеса на човека.
Истинският земеделец постига син-

хрон в градината си. Това означа-
ва, че вместо да се бори непрекъс-
нато със земята и нейните обита-
тели, той впряга видими и невидими 
създания на работа. Димитър Стоя-
нов го обяснява така: „Човек не бива 
да разпределя растенията на полезни 
и вредни, плевелът е просто съпът-
стващо растение. То може да навре-
ди, когато потиска другите, но в би-
одинамичното земеделие се смята за 
помощник.“ Растения, които в дру-
гите градини смятат за излишни, в 
градината на Стоянови са специал-
но обгрижвани с цел да предотвра-
тяват вредители например. Собстве-
ният почерк на тези двама земедел-
ци личи и в начина, по който съче-
тават различните култури. Моркови-
те пазят лука, в сила е и обратното 

ОТКРИХМЕ ГО В БЪЛГАРИЯ – ПРИ ТОВА НЕ Е ВИРТУАЛНО, КАКТО СМЕ 
СВИКНАЛИ НАПОСЛЕДЪК, АМИ ПОКРИТО ПРОСТО С... ЧЕРНОЗЕМ

В тези таблици Димитър 
Стоянов разчита 
космическата енергия
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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



(на езика на науката това се нарича 
алелопатия) – растение се грижи за 
друго растение чрез веществата, ко-
ито отделя.

НАЙ-ВАЖНИЯТ ЕЛЕМЕНТ 
Е НА НЕБЕТО

Системата, която създава Рудолф 
Щайнер, щеше да си остане просто 
добра практика, ако в нея липсва-
ше принципът на общото. Има кос-
мични процеси, учи философът, кои-
то засягат всяко наше действие на 
земята. Хората опитват да прила-
гат тези закони в живота си, сле-
дейки циклите на Луната, но няма 
нищо по-естествено от това повли-
яни да се оказват и растенията. За-
това не е чудно, че именно лунният 
календар определя последователност-
та и времето на различните опера-
ции в градината на Стоянови. „Най-
важно е пълнолунието – казва Дими-
тър, – защото тогава се пресажда, 
но всъщност всяко време, т. е. вся-
ка фаза на Луната, носи специфична-
та си енергия.“ Както има време за 
пресаждане, така има и време, в кои-
то важен е покоят, разчита той ка-
лендара. Тогава се смесват различни-
те енергии и резултатът от земе-
делската работа може да се окаже не 
толкова добър.
Динамичното начало на биодинамич-

ното земеделие приема Луната за 
трамплин, от който „отскачат“ към 
Земята импулсите на различните съз-
вездия. Когато лунното сърпче расте, 
то се „изкачва“ от знака Стрелец 
към знака Близнаци и повлиява расте-
жа на плода и зърното. Най-подходя-
щото време за садене е тогава, кога-
то Луната е в най-ниската си точ-

ка, тогава растението се вкоренява 
бързо и лесно. А „опре“ ли Луната 
тавана, се прибира реколтата... Ще я 
усетите във вкуса!
Биодинамичното начало е 

ВКОРЕНЕНО В РИТЪМА НИ 
НА ЖИВОТ

Димитър Стоянов разказва как уме-
нията и на нашите баби са сякаш 
„отгледани“ от системата на Рудолф 
Щайнер. Фасула например садели, ко-
гато опадат цветчетата от череша-
та. Тази връзка с природата е лес-
на за възстановяване, показва ни пък 
градината му. Доказателствата са и 
на хартия заради сертификатите, ко-
ито удостоверяват биопроизводство-
то на Стоянови. Не обаче докумен-
тите ги карат да събуват обувки-
те си и да пристъпват към млади-
те овошки като на поклонение – с 
голи ръце и крака край дърветата се-
мейство Стоянови демонстрират как 
никой не е по-голям от природата.

Текст Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор на списание „Усури“

Снимки Деница ДАБИЖЕВА

ВИДИМОТО И 
НЕВИДИМОТО СА ЕДНО 
в света на Рудолф Щайнер. Филосо-

фът премахва границите между ду-

ховно и материално, за него това 

са категории, които произлизат от 

един и същ източник. Не се задоволя-

ва обаче само с обща фразеология и 

показва на практика как да живее но-

вият човек. Голямото наследство, ко-

ето оставя, е антропософското об-

щество, чиято дейност се вижда във 

всякакви измерения. Например във 

валдорфските училища, в които де-

цата се обучават по много по-разли-

чен дори за съвременните норми на-

чин. Основна ценност е детето да 

се възпитава с любов и да бъде сво-

бодно. Затова и методите на въз-

питание включват основно игри. За-

ниманията прерастват в плетене и 

месене – всичко е естествено и не-

принудено, при това изключително с 

естествени материали. Децата са 

и на двора, където засаждат и пле-

вят, а после берат и не спират да се 

усмихват на слънцето. В този мини-

модел на биодинамичното начало на 

земеделието малките питомци от-

криват и своята култура на разви-

тие, далеч от агресия и пороци, ко-

ито обществото предлага в изоби-

лие. Защото и валдорфският метод, 

и биодинамичното земеделие са съз-

дадени, за да има в живота ни пове-

че красота.

Рудолф Щайнер първи обяснил защо чушките и 
доматите зависят от... съзвездията

Астрокалендарът крие не само тайната на на-
шето отслабване, но и рецептата за растежа 
на зеленчуците и плодовете

Най-пъл-
на връзка 
с природа-
та се осъ-
ществява, 
когато сме 
боси, каз-
ват сем. 
Стоянови
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e к о л о г и я  н а  п р а к т и к а

 Индезит Кампъни взе 

участие в специализи-

раното изложение Bright 

Green Expo за иноватив-

ни екологични решения, 

където представи про-

ект за оптимизиране на 

използването на енергия 

от възобновяеми източ-

ници.

ЕКОфакти

И
ндезит Кампъни разработва 

и предлага на пазара модер-

ни и мултифункционални уреди 

за вграждане Hotpoint-Ariston, които се 

отличават с изискан италиански ди-

зайн, достъпен начин на управление и 

енергийна ефективност.

ФУРНИТЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ 
HOTPOINT-ARISTON 

от енергиен клас А гарантират максимални резул-

тати при минимална консумация на електричество! 

Особено фурната Openspace – единствената на паза-

ра, която не само позволява готвене на 4 нива ед-
новременно, но разполага и с 20% повече прос-
транство в сравнение със стандартните фурни. 

Обособеното във вътрешността малко простран-

ство за малки количества храна и бързо затопляне 

представлява фурна с капацитет 20 литра и рево-
люционната функция Fast Cooking, която разви-

ва 200 °С само за 4 мин. С помощта на подвижен то-

плинен разделител вие сами определяте необходимо-

то пространство за готвене – малко, средно или го-

лямо, като по този начин контролирате консумация-

та на електроенергия и бързината на загряване на 

фурната.   

СЪДОМИЯЛНИТЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ 
HOTPOINT-ARISTON 

са снабдени с мотор от ново поколение Flexipower. 

Той е в състояние да променя в 

широки граници налягането на 

водата в зависимост от замър-

сеността и материала на съ-

довете. Това го прави изклю-

чително енергийно ефективен. 

Новата сензорна система 
Intuition автоматично регулира 

необходимото количество и ин-

тензивност на водната струя, 

температурата на водата и про-

С фурна Openspace 

спестявате до 30% 

електроенергия 

благодарение на 

подвижен топлинен 

разделител, който 

изолира идеално 

вътрешното 

пространство на уреда. 

Така не губите топлина.

ЕКО 
НОВИНА

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ТОЗИ НЕВЕРОЯТЕН ШАНС ДА СПЕЧЕЛИТЕ ПЕРАЛНЯ AQUALTIS!

Пералня AQUALTIS

КОЛКО ПОВЕЧЕ ПРОСТРАНСТВО 

ПРЕДЛАГА ФУРНАТА 

ЗА ВГРАЖДАНЕ OPENSPACE?

„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 

Екоестетично вграждане

   О Т Г О В О Р А  =    П Е Р А Л Н Я33 1
ВЪПРОС № 3През 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 № 3 

(можете да отговаряте и в сайта на списанието):

А. 20%       Б. 30% 

В. Не предлага повече 

пространство от всяка 

друга фурна за вграждане 

дължителността на програмата. 

Тези характеристики, съчетани с 

троен клас A, гарантират макси-

мални резултати при минимално 

потребление на вода.

ПЕРАЛНИТЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ 
HOTPOINT-ARISTON 

са поредното доказателство 

за ангажираността на Индезит 

Кампъни към околната среда, 

тъй като те предлагат голям ка-

пацитет на пране – до 7 кг – и по 

този начин гарантират спестя-

ване на време и електроенергия.
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Завръщането на Барбра
На 26 септември 2009 г. 

Барбра Стрейзанд изне-

се уникален концерт пред 

малко повече от сто из-

брани чрез лотариен прин-

цип свои заклети фенове. 

Ето че сега едно от най-

нашумелите концертни съ-

бития през последните го-

дини излиза на CD, DVD и 

Blu-Ray.

One Night Only – Barbra 

Streisand And Quartet At The 

Village Vanguard включва 

първо кабаретно изпълне-

ние на легендарната певи-

ца и актриса от 48 години. Концертът отвежда зрителя в малък клуб и 

го превръща в свидетел на една изключителната интимна вечер. Бар-

бра, която е изпълнителката с най-продаваните албуми, достигала до 

№1 в продължение на пет десетилетия, е във вихъра си, докато пее 

Gentle Rain, If You Go Away (Ne Me Quitte Pas) и My Funny Valentine.

Впечатляващ старт 
на Джейсън Деруло

Той е новата звезда, взри-

вила ар-ен-би сцената. Още 

с първия си сингъл Джейсън 

Деруло оглави три от кла-

сациите на „Билборд“ и при-

влече вниманието на му-

зикалните специалисти. 

Whatcha Say беше четири 

седмици №1 в поп чарта и 

от него се продадоха чети-

ри милиона копия в свето-

вен мащаб. Вече е факт и 

дебютният албум на млада-

та звезда, носещ неговото 

име. В него се наблюдава 

влечението на Деруло към различните музикални стилове, той е една 

уникална смесица от поп, рок, електрони и ар-ен-би елементи. „Опреде-

лено може да се нарече албум, породен от любовта ми към музиката“, 

коментира 20-годишният изпълнител и добавя: „Той отразява всичките 

ми музикални влияния.“

„Професия 
жиголо“
Със сигурност няма по-прият-

на професия от тази да задо-

воляваш жените, а в замяна да 

получаваш безплатно място за 

живеене, скъпи подаръци и, раз-

бира се, много секс. Поне на 

тази карта залага Ники (Аш-

тън Кътчър), който дава на же-

ните, това което те искат, за 

да живее така, както той иска. 

Когато попада на привлекател-

ната адвокатка Саманта (Ан 

Хечи), младежът се сдобива с 

много повече, от това, което 

някога е имал. Всичко изглежда 

прекрасно, докато Ники не сре-

ща красивата сервитьорка Хе-

дър. Момчето и не подозира, че тя играе неговата игра. Между двама-

та започва своеобразна надпревара, докато идва задължителният мо-

мент да направят своя избор между любовта и парите.

„Аватар“
Това трябваше да бъде филмът, 

който да промени коренно раз-

витието на киното. Обикновено 

големите надежди не се оправда-

ват, особено когато са заложе-

ни много пари, но Джеймс Каме-

рън отново успя да избегне всич-

ки холивудски капани. Големият 

режисьор сътвори истинско ки-

ночудо, посвещавайки му няколко 

години от живота си и влагайки 

в него средства, за които други 

негови колеги не смеят и да меч-

таят. „Аватар“ е фантастичен 

епос от ново поколение за сблъ-

съка на два свята, в който, не-

типично за жанра, хората са ло-

шите. Може би заради това получи само три „Оскара“, при това в тех-

ническите категории. Най-важното в този филм е заплашителното 

предупреждение на Камерън, че Земята е поела по лош път и че за чо-

века е опасно да скъса връзките си с майката природа.

„Лило и Стич. 
Сериалът“ диск 4

Тя е шестгодишно хавайско 

момиче, а той е нейният най-

добър приятел. Всъщност 

Стич не е куче, а извънземно, 

което преобръща живота на 

малката Лило и е непрекъснат 

източник на проблеми. Два-

мата са главни герои в еднои-

менния филм на „Дисни“, който 

след големия си успех по кина-

та прерасна в сериал. В този 

диск са събрани четири епи-

зода от техните невероят-

ни приключения. В „Лъжльото“ 

Лило и Стич попадат на нещо, 

което издава пиукащ звук все-

ки път, когато чуе лъжа. „Лош 

Стич“ пък показва какво се случва с пакостливия извънземен, подмамен 

от телевизионна реклама, която обещава голяма парична награда за 

доказателство за съществуване на извънземни.

„Опасен бизнес“
Младо момиче се забърква в 

куп проблеми в този шоки-

ращ трилър. Албърта (Лийли 

Собиески) губи голяма сума 

пари, които принадлежат на 

тираничното є гадже. От-

чаяна, тя бяга от родния си 

град и се свързва със стара-

та си приятелка Силийн. Ал-

бърта я моли да остане при 

нея, докато си стъпи на кра-

ката. Тя обаче не може и да 

предположи, че Силийн е прос-

титутка, и при това с много 

успешна кариера. Нуждаейки 

се от пари, след като отго-

варя на повикване за Силийн 

от нов клиент, Албърта ре-

шава да се представи за нея, 

без да  знае за опасностите, които є предстоят, и за избора, който 

ще є се наложи да направи. Това ще промени живота є завинаги.

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР
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„Клопката 
на Данте“
Опасна секта заплашва същест-

вуването на Венецианската ре-

публика в средата на XVIII век. В 

разгара на карнавала във Венеция 

празникът е помрачен от жесто-

ки и садистични убийства. Трупо-

вете са театрално аранжирани, 

така че да напомнят за някой грях 

или друга наклонност на жертва-

та. Разследването е поверено на 

бившия затворник Пиетро Вира-

волта – мъж със съмнителна репу-

тация и окултни интереси, добре 

познат като авантюрист и пре-

лъстител. Следите го отвеждат 

до знаменитото произведение на 

Данте „Ад“, което се оказва и ключът към зловещите престъпления. 

Всички убийства възпроизвеждат наказанията от деветте кръга на 

Ада. Интригуващият роман на Арно Дьолаланд се състои не от глави, а 

от девет кръга и 27 песни.

„Балконски 
цветя – част 1“
В натовареното ежедневие 

през седмицата не ни остава 

много време да излезем сред 

природата. Но можем да вне-

сем природата на балкона, за 

да имаме поне половин час пъл-

ноценна почивка сред цвят 

и зеленина. В първа част на 

„Балконски цветя“ са включени 

70 растения с описание и съ-

вети за отглеждане, подходя-

щото за тях изложение, схеми 

на торене, проблеми, заболява-

ния и неприятели. Отделено е 

внимание и на един от най-не-

обходимите елементи – вися-

щите кошници. За атрактивен 

балкон през цялата година цветята са групирани по сезони. Лесна за 

използване и придружена с много илюстрации, тази книга е полезна за 

любители и професионалисти.

„Бранителката 
на портата“
Мишел Зинк продължава сложна-

та и заплетена сюжетна линия 

на поетичния разказ за Лия и Алис 

във втория роман от трилогия-

та за пророчеството, тегнещо 

над двете сестри близначки. Бит-

ката между сестрите е в разга-

ра си, а изходът є може да има ка-

тастрофални последици. Докато 

шестнайсетгодишната Лия Мил-

торп търси начин да сложи край 

на древното пророчество, нейна-

та близначка използва заложбите 

си, за да я победи. Алис няма да се 

спре пред нищо, за да накара сес-

тра си да изпълни ролята си на 

Порта, отредена є в пророчест-

вото. Но това не е единствената є цел. Тя се домогва и до Джеймс, 

приятеля на Лия. Романтичната история, изпълнена с готически ужас, 

е заредена с напрежение до последната страница.

„Лейс – книга 
втора“ 
Шърли Конран доказа, че по-

знава добре тайните на 

женската душа с „Лейс“. 

Сега историята на четири 

фатални жени, споделящи от 

години една срамна тайна, 

и страстта им към шемет-

ните изживявания достига 

своята кулминация във вто-

рата част на романа. 

Издадена за първи път през 

осемдесетте години на XX 

век, когато Конран е на пет-

десет години, книгата е 

също толкова въздействаща 

и днес. Разточително екзо-

тичен, романът съблазнява 

с блясък и еротика, които не 

могат да бъдат помрачени 

от изпитанията, през които трябва да преминат героините.

„Димитър“
След години мълчание култовият 

автор на „Екзорсистът“ се за-

връща с обсебващ трилър в тра-

дицията на „Името на розата“. В 

Албания през 1973 г. полиция за-

държа неизвестен чужденец, кой-

то отказва да проговори въпре-

ки неописуемите изтезания. Не-

известно как той изчезва, а за 

разпитващия го полковник оста-

ва единствено слухът за Дими-

тър, легендарния „агент от ада“. 

Година по-късно в Йерусалим се 

случват необясними събития, ко-

ито изискват решителна наме-

са на полицията. В болница „Ха-

даса“ умират твърде много хора. 

Трупове се появяват навсякъде, 

включително върху надгробна-

та плоча на Христос в Църквата на Божи гроб. Какво е общото между 

тези странни случаи, ще стане ясно едва на изумителния финал.

„Тамплиерът 
магьосник“ 
Докато империята на кръсто-

носците владее Светите земи, 

а в Англия се разгаря жесто-

ка гражданска война, едно убий-

ство ще стане повод  за жес-

токо клане на мирни граждани. 

Едмънд дьо Пайен, потомък на 

основателя на тамплиерския ор-

ден, е изпратен да преговаря с 

главатаря на асасините, които 

според мълвата са отговорни 

за убийството на графа на Три-

поли. Така тамплиерът науча-

ва, че в самия орден на рицари-

те-храмовници се крият вещици 

и магьосници и вероятно те са 

отговорни за смъртта на граф 

Реймон. Чистосърдечният Едмънд тръгва по следите на предводителя 

на вещерското сборище, който няма да се поколебае пред нищо, за да 

отстрани всеки, застанал на пътя му, дори самия крал.
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два ли мнозина са вярвали във фе-

номеналния успех, който „Сексът 

и градът“ постигна при пренася-

нето си на голям екран преди две годи-

ни. Обнадеждени от добрия прием, Сара 

Джесика Паркър и компания са отново 

на линия в дългоочакваното продълже-

ние. Всичко около сюжета му се пази в 

строга тайна, но части от нея посте-

пенно вече ни  се разкриват. Кари Брад-

шоу, омъжена от две години за своя лю-

бим Тузара, се готви да публикува чет-

въртата си книга. Тя продължава винаги 

да намира време да се види със Саман-

та, Миранда и Шарлот. Голямата въпро-

сителна е дали Кари и Тузара ще се сдо-

бият и с наследник в този филм? Всъщ-

ност на идилията им май ще бъде сло-

жен край, след като при едно пътува-

не до Абу Даби Кари ще срещне свое-

то бивше гадже Ейдън. Както самата 

тя казва, това, че двамата се виждат 

на другия край на света след толкова 

време, определено означава нещо. Ина-

че любопитното в „Сексът и градът 2“ 

е как модната четворка ще оцелее след 

сблъска с традициите и морала на Да-

лечния изток. Въобще възможно ли е мо-

дата да бъде част от тази култура, в 

която жената трябва да бъде покрита 

от глава до пети, и дали с това ще се 

примирят най-популярните дами от лъс-

кавия Манхатън? 

Мама Сара
Благодарение на нея Маноло Бланик и 

Вера Уанг станаха водещи имена в мод-

ната индустрия. Сара Джесика Паркър 

обаче продължава да настоява, че въ-

обще не си прилича със своята героиня 

Кари Брадшоу и затова не разбира нищо 

от мода и модни марки. Неслучайно си 

позволява демонстративно да носи фла-

нелка с надпис „Модата не е лукс“. Осно-

вен приоритет на Паркър е семейство-

то є. През миналата година се заговори, 

че двамата със съпруга є Матю Броде-

рик са пред развод, но се оказа, че това 

съвсем не е вярно. Дори напротив, с по-

мощта на сурогатна майка те стана-

ха родители на близначките Марион и 

Табита. Двамата имат и син Деивид, 

който е на седем години. „Децата ми 

са най-важното нещо за мен. Възхища-

вам се на жените, които работят и от-

глеждат децата си и го правят с мно-

го по-малко средства и възможности от 

тези, с които разполагам аз“ – споделя 

актрисата. Иначе заедно с премиерата 

на „Сексът и градът 2“ тя ще пусне на 

пазара новия си парфюм SJP NYC с аро-

мат на ягоди. 

Борбената Синтия
2010 г. е от специално значение за Син-

тия Никсън. Тя се кани отново да ста-

не майка и да се... ожени. Актрисата, из-

вестна с ролята на адвокатката Ми-

ранда Хобс в „Сексът и градът“, има две 

деца от своя стара връзка, но от 2004 

година живее с учителката Кристине 

Маринони. През миналата година двете 

дами отпразнуваха своя годеж и споде-

лиха, че имат намерение да се оженят в 

Ню Йорк през лятото на 2010 г. За цел-

та Никсън започна кампания за легали-

зиране на еднополовите бракове, кои-

то все още са забранени във Флорида. 

Освен това тя е ангажирана и с друга 

кампания – за възможността гей двой-

ки да осиновяват деца. „Във Флорида мо-

гат да осиновяват всички – и престъ-

пниците, и малтретиращите съпругите 

си, и насилващите деца. Само гейове-

те не могат да станат родители. Иска-

ме да имаме равни права с всички оста-

нали“ –  настоява Синтия. Тя и Кристи-

не са трърдо решени да имат собстве-

но дете и за целта се допитаха до Сара 

Джесика Паркър за връзка с агенцията, 

помогнала є да открие сурогатна майка.

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ
Снимки Александра филмс

Великолепната четворка – 
ОТНОВО ЗАЕДНО
Великолепната четворка – 
ОТНОВО ЗАЕДНО
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 За всич ки, ко и то се су е тят око ло уреж да не то и о жи вя-
ва не то на но вия си дом
 За оне зи, ко и то ис кат да про ме нят не що, ма кар и мал ко, 
в ста ро то си жи ли ще 
 За лю би те ли те на цве тя та и гра ди нс ка та ра бо та
 За же на та, ко я то ос вен да ма има пре тен ци и да е и доб-
ра до ма ки ня
 За це ни те ли те на ку ли нар ни те из не на ди
 За кре а тив ни те и сръч ни те, ко и то мо гат да превър нат 
ни що то в не що

В този 
брой:

бела къща

КУЛИНАРНИ ИДЕИ 
С ПИЛЕ
Опитайте се да пригот-
вите някоя от рецеп-
тите, които ви предла-
гаме на стр. 106–107, и 
ще се убедите, че яс-
тията с пилешко месо 
могат да бъдат много 
оригинални на вкус. 

ПЪЛНА ПРАЗНОТА
Според разбиранията 
на хората от Изтока 
уютът е празнота, 
предразполагаща 
към спокойствие 
и пълно отпускане. 
Прави са, защото 
претрупаният с 
детайли интериор 
наистина напряга. 
Спокойно можете 
да се възползвате 
от принципите на 
стила японски ми-
нимализъм, които 
сме представили на 
стр. 98–99, ако има-
те непоносимост 
към претрупани 
домове.

ИКЕБАНА – ПОЛЕЗНАТА КРАСОТА
Или как едно изкуство може да се превърне 
в хапче против стрес, разговаряме на стр. 
100–101 с Мария КЕМЕНЧЕДЖИЕВА –  
психолог и преподавател в школа „Сога“, чие-
то любимо хоби са заниманията с икебана.

ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОЙТО 
НЕ САДИ...
Отглеждането на зеленчу-
ци в градината е приятно 
занимание, но дори и да не 
разполагате с толкова много 
място, можете да изпитате 
удоволствие от това да обе-
рете със собствените си ръце 
зрели домати или свежи зеле-
ни подправки от своята мини 
градинка, направена в сандъче 
или друг подходящ контейнер. 
Как, разберете от стр. 109.

СЪВЕТИ ЗА КЪЩОВНИЦИ 
ДЕБЮТАНТКИ
Натрупаха ни се доста съвети и 
съветчета. Някои от публикуваните 
на стр. 102 може наистина да са ви 
полезни, когато решите да почис-
тите огледалото вкъщи или пък да 
излъскате до блясък някоя загоряла 
тава.
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Н
е ви ли се приисква понякога, докато чисти-
те къщата си, да изхвърлите повечето неща на 
боклука – старите мебели, „колодата“ от по-
овехтели възглавници върху дивана в хола, потъ-

налите в прах стари книги, всички битови вази, изтър-
каните чипровски килими и килимчета и кичозни стату-
етки, подарени ви от кого ли не... Този порив за изхвър-
ляне е здравословен. Да не говорим, че на никоя жена не 
є се иска всяка година да пере и прибира на съхранение 
дрехи, които не облича, и чаршафи от епохата на социа-
лизма, които за зла беда не се късат и това си е. 

Деликатността на Изтока
Славяните разбират уюта като запълване на помеще-

нията с джунджурии, създаващи прословутата „домаш-
на обстановка“: перденца с къдрички, картини (а в някои 
жилища и килими) по стените, вази и вазички, помпозни 
нощни лампи, любими сувенири, натрупани във всеки ъгъл, 
и цветя в саксии, много цветя в саксии. И тук въобще 
не отваряме дума за ужасяващ кич от сорта на рога на 
елен над входната врата в коридора или пък меча кожа, 
разпъната на празна стена в гостната...

Според разбиранията на хората от Изтока уютът е 
празнота, предразполагаща към спокойствие и пълно от-
пускане. Прави са, защото претрупаният с детайли ин-
териор наистина напряга. Съгласно принципите на фън 
шуй наличието на свободно пространство е необходи-
мо условие за безпрепятствено циркулиране на жизнена-
та енергия ци. 
Напоследък доста западняци оценяват 

предимствата на незапълненото 
жилищно пространство 

Особено при преместване на жилището, когато и един-
ствената стая в 
една гарсониера из-
глежда суперпрос-
торна преди още да 
е запълнена с мебе-
лите и дреболиите 
от кашоните. След 
операция „обзавежда-
не“ тя става супер-
тясна и се превръща 

празнота

Принципите на стила японски минимализъмПринципите на стила японски минимализъм
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в катакомба. Толкова тясна, че няма къде да се обърнеш. 
В последно време обаче минимализмът се налага и в ев-

ропейския интериор, вследствие на което на вилите ни 
се оказват „заточени“ доста от задушаващите мебели, 
като огромните дивани и фотьойли, трикрилните гарде-
роби и масивните кухненски маси. На тяхно място се на-
станяват модерните леки кресла и дивани, които в нераз-
тегнат вид заемат много малко място. Същото важи и 
за техниката – огромните телевизори и компютърни мо-
нитори бяха заменени от по-тънки, плазмени екрани. 
В името на справедливостта трябва да отбележим, че 

в Япония минимализмът е толкова популярен и обичан не 
само от естетически съображения. Чувството за само-
съхранение подтикнало японците да строят жилища, ко-
ито много лесно могат да бъдат възстановени след по-
редното земетресение (Япония е сеизмичен район все пак). 
Пък и опасността от летален изход под срутена къща 
от бамбук, дори и тя да е изцяло разрушена от земетре-
сението, е нищожна. 

Традиционната японска къща
се характеризира с лекота на постройката, с принци-
па на хоризонталност, владеещ вътрешните помещения, 
както и с изящните подвижни врати прегради от хартия 
и бамбук. Продължение на интериора се явява пейзажът, 
тъй като японската къща е почти винаги част от гра-
дина. В нашите домове тази особеност на японския стил 
може да бъде реализирана с помощта на подвижна стена 
на терасата (плъзгаща се балконска стена) или чрез обо-

собяването на зимна градина. 
Подът в японската къща е застлан обикновено с ро-

гозки от слама, за да е комфортно не само стъпването 
върху него, но и сядането. Въобще японският дом е по-
лупразен. Смята се, че натрупването на много предмети 
отвлича хората от хубавите мисли. Японският интери-
ор е с терапевтичен ефект – влизаш вкъщи и стресът 
и неприятностите остават от външната страна на вра-
тата. Ако в жилището има все пак някакви предмети 
на изкуството, от типа на картини и статуетки, то за 
тях са създадени специални ниши и те не привличат към 
себе си толкова много внимание, както стоящите на ви-
дни места вещи в европейските домове. 

Ако искате да обзаведете дома си в японски стил, не е 

нужно точно да копирате подредбата на една японска 

къща – следвайте само основните принципи. 

МАТЕРИАЛИ Трябва да започнете от нулата, тоест от 

материалите, защото едва ли ще успеете да имитирате 

японски стил на обзавеждане в гарсониера с балатум по по-

довете и тапети на цветчета по стените. Всички използва-

ни материали трябва да бъдат естествени. За пода е най-до-

бре да изберете дюшеме или дървен паркет, който можете да 

покриете с рогозки. На почит в японската къща е окаченият 

таван, който е разделен на квадрати с помощта на дървени 

летви. Стените в прекия смисъл на думата ги оставяме голи, 

тоест светли, едноцветни, без украшения. 

ЦВЕТОВЕ Японският минимализъм предполага и минимално 

количество цветове в интериора. Приветстват се белият, 

черният, сивият, а също така и кремавият цвят, както и не-

говите нюанси. За да „разнообразите“ спокойствието, по же-

лание можете да добавите мебел в ярък цвят (например чер-

вен). 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОСТРАНСТВОТО В дома, об-

заведен по японските правила, има много свободно простран-

ство. Тук няма стени, има само условно разделение на „функ-

ционални зони“ с помощта на стъпала на пода и раздвиже-

ни дървени паравани и/или завеси. Променяйки техните мес-

та, ще можете постоянно да видоизменяте интериора в зави-

симост от потребностите (например дошли са ви непредви-

дени гости) и настроението си. Това е много важно, защото 

еднообразието омръзва и периодично на човек му се иска да 

вижда нещо ново около себе си. 

ПРОЗОРЦИ Японският минимализъм не приема щорите, 

така популярни в нашите жилища. Ако не можете да си пред-

ставите дома си без щори обаче, изберете т. нар. японски 

панели (наричат ги още японска стена). Това са платна, зак-

репени върху дървени летви, кръстосани така, че да оформят 

квадрати. През самите прозорци, които трябва да са обрам-

чени с природни материали (да напомнят рамката на карти-

на), е добре да се виждат дървета.  

МЕБЕЛИ Красотата по японски е изключително лапидарна 

(лаконична), лишена от излишества. Главният принцип на ес-

тетиката в Страната на изгряващото слънце е „Всичко из-

лишно е грозно“. Затова ви предстои неизбежно сбогуване 

с огромните и тежки мебели. Изхвърлете и всички излишни 

вещи, а останалите подредете в просторни стенни шкафове, 

така характерни за японския дом. Не се събират?! Раздайте 

това, което отдавна не ползвате, на бедните тогава. 

Често мебелите в японски стил са с кубична форма (или с 

форма на паралелепипед). За тапицирането им изберете 

светли едноцветни платове с гладка повърхност. От гледна 

точка на минимализма идеалните материали за стелажи, по-

лици и столове са стъклото и металът. 

ОСВЕТЛЕНИЕ Светлината трябва да бъде много, затова 

не се ограничавайте с едно осветително тяло на стая. Лам-

пите и лампионите обаче трябва да изглеждат незабележими 

– да са изчистени като форма. 

ИЗТОЧНИ МОТИВИ Украсата, която можете да си поз-

волите, е бонсай, изображения на йероглифи и икебана. Япо-

нците много държат на икебаната, символизираща различни-

те сезони и привличаща дълголетие, късмет и всякакви блага 

за дома. Но не прекалявайте с декорациите. Домът все пак не 

е музей. А и няма да ви се налага постоянно да бършете прах 

от дребни предмети, което много ще улесни домакинската ви 

работа и ще ви спести време. 

Минимализмът като стил подхожда особено на малкото жили-

ще, в което всеки квадратен метър ни е скъп.

УЮТНО ПРАЗНО И ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ

Така 
изглеждат 

щорите 
тип японска 

стена
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– КАКВО СТОИ В ОСНОВАТА НА 

ИКЕБАНА?

– В началото на новата ера с дума-
та „ками“ японците означавали вся-
ко нещо, което смятали за божест-
вено – одушевени или неодушевени 
предмети. Японецът се прекланя пред 
природните сили, заключени в живи-
те според него камъни, дървета и 
цветя. Това преклонение постепенно 
се трансформира в сложна религиоз-
но-митологична система шинто, или 
„път към боговете“. Шинтоизмът се 
гради на  любов и признателност към 
природата, проповядва хармонично съ-
жителство на човека и природата. 
По-късно японецът безболезнено при-
ема и будизма   и богатата китай-
ска култура. Но за разлика от китай-
ската екстравагантност и пищност 
японците запазват типичния японски 
почерк в изкуството – реализъм, чис-

тота на линията, свежест на цвето-
вете. „Некрасивото е недопустимо“ 
е също един от девизите на японеца, 
съхранен от древността до днес.

– А КОГА ИКЕБАНА ОТ РЕЛИГИ-

ОЗЕН РИТУАЛ СЕ ПРЕВРЪЩА В 

ИЗКУСТВО?

– През ХV век, когато при подреж-
дането на цветя изкристализира сти-
лът рика. Основни елементи в този 
стил са въздух (небе), земя, вода, огън 
и вятър. Днес в нашата школа при 
първите уроци учениците се запозна-
ват с основните елементи при изра-
ботване на композициите си шин, сое 
и хикае (или небе, човек и земя). 

– ВИЕ СТЕ ОТ ШКОЛАТА ПО 

ИКЕБАНА „СОГА“, ОСНОВАНА 

ОТ РИМА МИРСКА ПРЕЗ 1995 Г. 

РАЗКАЖЕТЕ НИ МАЛКО ПОВЕ-

ЧЕ ЗА РИМА.

– Рима Мирска получава своята ди-

плома за преподавател в школата по 
икебана „Согецу“ в Токио през 1976 г. 
Завръща се в България и усърдно за-
почва да популяризира това изкуство 
у нас – години наред издаваше кален-
дари със свои композиции икебана, во-
деше курс по икебана към фондация 
„Св. Кирил и Методий“. След три-
годишна подготовка на преподавате-
ли през 1995 г. Рима основа школата 
по икебана „Сога“ в София. „Сога“ е 
името, което Рима получи при ди-
пломирането си от японците и оз-
начава „нежна, елегантна трева“. Ус-
поредно с работата си в датското 
посолство в България Рима разви бо-
гата дейност в школата – обучение, 
изложби, демонстрации, украси. През 
юни 2009 г. твърде рано си казахме 
последно сбогом с Рима, но всички 
ние, нейните последователи, си обе-
щахме да продължим това, което тя 

Èêåáàíà
ПОЛЕЗНАТА КРАСОТА

ИЛИ КАК ЕДНО ИЗКУСТВО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ХАПЧЕ ПРОТИВ СТРЕС, 
РАЗГОВАРЯМ С МАРИЯ КЕМЕНЧЕДЖИЕВА –  ПСИХОЛОГ, ЧИЕТО ЛЮБИМО ХОБИ СА 
ЗАНИМАНИЯТА С ИКЕБАНА, И ПРЕПОДАВАТЕЛ В ШКОЛАТА ПО ИКЕБАНА  „СОГА“

Мария КЕМЕНЧЕДЖИЕВА
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ни завеща. 
– ПРИСЪСТВАЛА СЪМ НА ВАШИ 

ИЗЛОЖБИ ПО ИКЕБАНА...

– „Сога“ организира както самосто-
ятелни, така и съвместни изложби с 
млади или изтъкнати представители 
на живописта, керамиката, скулпту-
рата, фотографията, плаката. Тради-
ция стана и участието ни с излож-
би в рамките на Дните на японската 
култура в България. На 22 и 23 май 
„Сога“ ще участва във втория фен-
фест на азиатското кино в Пловдив 
по покана на „Истърн спирит“.

– КАК ВИЕ СТАНАХТЕ ЧАСТ 

ОТ „СОГА“ И ЗАНИМАНИЯТА С 

ИКЕБАНА?

– С Рима се запознах в Япония през 
далечната 1975 г. Тогава аз преми-
нах само едно начално ниво на обуче-
ние по икебана в нашето посолство 
в Токио, което се водеше от една 
много приятна японка. Тъй като ос-
новно се грижех за малките си дъ-
щери, тези занимания по икебана за 
мен бяха невероятно удоволствие и 
глътка въздух в ежедневието на една 
млада майка. Влюбих се в това изку-
ство. Участието ми в Школата по 
икебана „Сога“ дължа изцяло на Рима, 
с която имахме едно забележително 
приятелство. Аз съм една от нейни-
те ученички. 

– КАК ПРОТИЧА ЕДНО ЗАНИ-

МАНИЕ В ШКОЛАТА? КОЙ ОП-

РЕДЕЛЯ ТЕМИТЕ, ЦВЕТЯТА, МА-

ТЕРИАЛИТЕ, С КОИТО РАБОТИ-

ТЕ?

– Учим по издадените от японската 
школа „Согецу“ учебници за четирите 
нива на обучение. Уроците се провеж-
дат три пъти седмично – във втор-
ник, петък и събота. Повече подроб-
ности всеки може да намери в сай-
та ни адрес www.ikebana-bg.com. Към 
всеки урок в учебниците има и схеми, 

по които работим. Първо трябва да 
се усвоят композиционните принципи 
и правила, за да се премине по-късно 
към изучаване и на т. нар. свободен 
стил в икебаната. Следвайки прави-
лата обаче, учениците влагат и свое-
то настроение и отношение в това, 
което правят. 

– В НАЧАЛОТО НА ГОДИНА-

ТА ИЗЛЕЗЕ ПОСЛЕДНАТА КНИ-

ГА-АЛБУМ НА РИМА МИРСКА 

„ИКЕБАНА“. КОМЕНТИРАЙТЕ 

ТОВА СЪБИТИЕ.  

– Благодаря за този въпрос! Кога-
то говорим за икебана в България, не 
бива да пропускаме да споменем Рима 
Мирска – човек с неугасващ ентуси-
азъм. Както вече споменах, японците 
я припознаха като „нежна, елегантна 
трева“. Да, тя беше крехка, но не-
уморима. Всяка изложба, всяко съби-
тие, всеки урок изискват невероятни 
усилия – и физически, и творчески. 
Рима успя да организира повече от 50 
изложби, 40 демонстрации, 7 пленера 
и многобройни украси по различни по-
води. Тя издаде четири книги: „Изку-
ството икебана“, книга за деца „Ике-
бана“, за която получи годишната чи-
тателска награда на вестник „АБВ“. 
През 2005 г издаде „Вдъхновения“ – 
впечатляващ албум, в който компози-
циите от цветя са умело съчетани с 
традиционни български съдове и „под-
крепени“ тематично от традиционни 
български и английски поговорки. Раз-
глеждайки този албум, човек попада в 
света на българските традиции, осве-
жени невероятно сполучливо от цве-
тя, подредени по законите на япон-
ското изкуство икебана. Преди Коле-
да миналата година успяхме да изда-
дем и последния албум на Рима „Ике-
бана“ – още една красива следа, коя-
то тя остави след себе си.

– ЛЮБИМОТО ВИ ЦВЕТЕ И 

МЯСТО… 

– Нямам  любимо цвете. По прин-
цип не обичам превъзходната степен 
„най“. Красотата има много лица. 
Обичам много природата, разходките 
в планината. В момента ме радва 
това, че вече е пролет и че ни оч-
аква поредното лято с дългите лет-
ни дни. Не че не виждам хубаво и в 
зимата...

– КАТО ПСИХОЛОГ ДЪЛГО ВРЕ-

МЕ СТЕ СЕ ЗАНИМАВАЛИ С ИЗ-

РАБОТВАНЕТО НА АНТИСТРЕ-

СОВИ ПРОГРАМИ. МОГАТ ЛИ 

ЗАНИМАНИЯТА С ИКЕБАНА ДА 

ЛЕКУВАТ СТРЕСА?

– Да. Когато се настроим така, че 
да виждаме цялата красота на света 
в едно-единствено клонче или цвете, 
душата ни се изпълва с хармония, ти-
шина и спокойствие – все антистрес 
оръжия. Достатъчно е дори само да 
насочим усилията си към създаване на 
атмосфера на спокойствие и изящ-
ност (каквото правим, докато изра-
ботваме нашите композиции), и вече 
сме емоционално уравновесени, с по-
философски поглед към живота. 

Разговора води 
Елена ВАСИЛЕВА-ИВАНОВА

Снимки Личен архив
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Съвети за къщовници 
дебютантки
Натрупаха ни се доста съвети и съветчета. 
Някои от тях може и да са ви полезни...

ГРИЖИ ЗА ОГЛЕДАЛОТО
Огледалото играе немаловажна роля в нашия живот и е добре винаги да бъде 

чисто и блестящо. Ето какво измъкнахме от старите (не на години, разбира 

се, а по стаж) домакини.

1. За да предпазите огледалото от влагата, намажете го от обратната 

страна с домашно приготвена амалгама от 1 част разтопен восък и 2 час-

ти терпентин. 

2. Огледалото е най-добре да почиствате със суха мека кърпа, а един-два 

пъти месечно – с невлакнеста плътна кърпа, напоена с оцет. 

3. Огледалото ще заблести, ако във водата, с която го миете, разтворите 

малко синка. Може също така да го изтъркате и с отвара от черен чай. 

4. Ако задната страна на огледалото не е покрита със защитен слой, не бива 

да я бършете с влажен парцал, а само със сух, и то много внимателно, за 

да не я надраскате. 

5. Ако огледалото е потъмняло, минете го с парцал, напоен с водка или ниша-

дърен спирт, след което го изтъркайте и със суха кърпа. 

6. За да кацат на огледалото мухи, натъркайте повърхността му с половинка 

глава кромид лук, след което го минете със суха мека кърпа.

ГРИЖИ ЗА ПОСУДАТА И ПЕЧКАТА

1. За да измиете бутилка без помощта на четка, е нужно да...

...Нарежете на дребно един вестник или някаква друга хартия, да напълни-

те бутилката с парченцата хартия, да сипете и 1 с. л. пясък, да налеете 

чаша вода и енергично да миксирате. Бутилката ще се почисти, след което 

вие ще трябва само да я изплакнете. 

...Изсипете в бутилката малки парченца суров картоф, да я напълните до 

половината с вода и енергично да я разклатите. След това я изплакнете 

първо със сапунена, а след това с чиста вода. 

2. Загорелите домакински съдове накиснете във вода, в която сте добави-

ли малко веро и 1 с. л. сол. Нека да постоят в този разтвор поне 1 час. 

След това ги измийте с помощта на гъба и препарат за миене на съдове. 

3. Тенджерите и тиганите от стоманено-никелови сплави, електрически-

те и газовите котлони и фурните се нуждаят от специалното внима-

ние на домакинята, защото случайно излялата се супа, загорелият върху тях 

сос или мазнината оставят върху тях неприятни и трудни за почистване 

петна. Справянето с тях е възможно с помощта на традиционни средства: 

оцет, сода, нишадърен спирт и даже набухвател за тесто. Впрочем напомня-

ме ви, че съвременните химически средства за почистване съдържат веще-

ства, замърсяващи околната среда и вредни и за човешкото здраве. 

4. Ако сте използвали фурната 2–3 пъти и след нито едно използване не 

сте я измили, пригответе специално средство за размекване на петна-

та в нея. Настържете домашен сапун, разтворете го във вода и добавете 

сода за хляб. Изтъркайте стените на фурната с получената каша. 

© TONO BALAGUER – 123rf.com

Бела, брой 5 (147), 2010102









в к у х н я т а

Кулинарни идеи Кулинарни идеи 
с с ПИЛЕПИЛЕ
Опитайте се да приготвите 
някоя от рецептите, 
които ви предлагаме, и ще 
се убедите, че ястията 
с пилешко месо могат да 
бъдат много оригинални.

ЗА 4 ПОРЦИИ:
 4 пилешки бутчета  200 г пу-

шен колбас, нарязан на кръгче-

та  1 глава кромид лук  8 ски-

лидки чесън  кората от 1 лимон 

 1/2 чаша бяло сухо вино  6–7 

доматчета чери  купичка мас-

лини  няколко клончета мащерка 

 прясно смлян черен пипер  2 с. 

л. зехтин  червен пипер  дафи-

нов лист

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Зехтинът се загрява в дъл-

бок съд (тенджера) и бутчета-

та се запържват от двете стра-

ни. Когато месото леко се зачер-

ви, се изважда в чиния. 2. В съща-

та мазнина се запържват и кол-

басът, и нарязаните на ситно лук 

и чесън. 3. Когато лукът стане 

златист, в тенджерата се нали-

ва виното и се разбърква. Доба-

вят се доматчетата, маслините, 

мащерката, дафиновият лист и 

парчетата пържено пиле. Оставя 

се къкри на слаб огън под капак. 

Ястието се задушава около час, 

като от време на време полива-

те бутчетата със соса. Поднася 

се със салата от домати.

Задушено с вино 
и зеленчуци
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ЗА 4 ПОРЦИИ:
 4 парчета пилешки гърди (пилешки филета)  1 

чаша тъмна бира  2 с. л. зехтин  1 ч. л. браш-

но  1 скилидка чесън, стрит  3 тиквички, наряза-

ни на едро  1 глава лук, нарязан на кръгчета  сол 

 червен пипер, лют  мащерка  лайм, нарязан на 

кръгчета

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Бирата се налива в тенджерка и се загрява до 

кипене. Оставя се да ври около 3 мин – докато 

течността изври наполовина – и се отстранява 

от огъня. Пяната се отстранява и в тенджерката 

се добавя брашното. Бърка се, докато се разтво-

ри. Добавят се чесънът, олиото, солта, разбърк-

ва се и се оставя да изстине. 2. Пилешките гърди 

се натриват със сол, мащерка и лют пипер и заед-

но с нарязаните зеленчуци и лайма се подреждат 

върху голям лист пергаментова хартия за печене. 

Заливат се с 2 с. л. от бирения сос и се завиват с 

пергамента. 3. Поставете пилето с пергамента 

във фурната и печете в предварително загрята до 

200° С фурна. Пече се 25–30 мин, докато пергамен-

тът леко не потъмнее.

ЗА 4 ПОРЦИИ:
 1 маруля/салата (китайско зеле)  4 парчета пи-

лешки гърди без кожа  1 ч. л. червен пипер  1 с. л. 

настъргана кора от портокал  сол  2 с. л. наряз-

ан на дребно пресен джинджифил

За соса:  6 стръка зелен лук  3 с. л. портокалов 

сок  3 с. л. соев сос  2 с. л. оризов оцет  2 с. л. 

зехтин  1 с. л. настърган корен от джинджифил 

 щипка захар

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1.Салатата се нарязва по дължина и листата се 

подреждат върху решетка за готвене на пара. Вър-

ху тях се подреждат парчетата пиле, овкусени със 

сол, червен пипер, джинджифил и настъргана кора 

от портокал. Готви се, докато месото напълно 

омекне. 2. Сосът се приготвя в дълбока купа: смес-

ват се ситно нарязаният зелен лук, соев сос, зех-

тин, настърган джинджифил, оцет, портокалов сок, 

щипка захар. 3. Приготвеното на пара пиле се сер-

вира залято с лучения сос.

Печено в пергамент

Пилешко на пара
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ЗА 4 ПОРЦИИ:
 4 парчета пилешки гърди без кожа 

 1/4 чаша брашно  2 с. л. краве масло 

 1 с. л. зехтин  настъргана кора от 1 

лимон  3 големи глави лук   500 г гъби 

 1/3 чаша сухо червено вино  1/3 чаша 

пилешки бульон  прясно смлян черен пи-

пер  сол  2 с. л. нарязан магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1.Парчетата пиле се осоляват, овал-

ват се в брашно и се запържват в 1 с. 

л. масло и зехтин – по 3 мин от двете 

страни. Изваждат се в чиния. 2. В тен-

джерата се добавя още една 1 с. л. мас-

ло и се запържва и нарязаният лук. Пър-

жи се 2 мин, като се разбърква. Приба-

вят се и нарязаните гъби и се пържи 

още 2–3 мин. 3. В тенджерата се вли-

ват виното и бульонът, разбърква се и 

се прибавят пилешките филета с кожа-

та нагоре. Подправя се на вкус и се ос-

тавя да къкри до пълна готовност на 

месото. Сервира се поръсено с нарязан 

магданоз.

ЗА 6 ПОРЦИИ:
 1 пиле  100 г краве масло  1 с. л. на-

стъргана кора от лимон  1 ч. л. чубри-

ца  1 ч. л. розмарин  1/4 чаша пилеш-

ки бульон  сок от 1/2 лимон  сол  че-

рен пипер

1.Фурната се загрява до 200 °С. Размек-

натото масло се смесва със зелените 

подправки, лимонената кора, черния пи-

пер и солта. 2. Кожата на пилето леко 

се отделя от месото и образувалите 

се джобчета се пълнят с подправеното 

масло. 3. Пилето се поставя в тава за 

печене и се залива с бульона  и сока от 

лимон. Пече се около час и 15 мин, като 

от време на време се полива със соса, 

за да се образува апетитна златиста 

коричка. 4. Готовото пиле се изважда от 

фурната и се оставя да престои 15 мин 

преди сервиране.

Пиле соте с гъби

Печено с лимон и билки
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В
сичко, от което имате нуж-
да, е подходящ по размер 
контейнер, хубава почва и 
подходящо място – тераска-

та, малкото дворче или ъгъл от ня-
коя стая, в която има поне по шест 
часа светлина на ден. 
Всъщност сандъчето е добро реше-

ние за отглеждане на зеленчуци и по 
много други причини, като например 
трудно отцеждаща се почва, едри 
вредители, зарази и болести, развива-
щи се в почвата. 

В ТАКАВА МИНИГРАДИНКА 
повечето зеленчуци се захващат лесно 
и се развиват по-бързо поради факта, 
че почвата в нея се затопля по-лесно 
и бързо през пролетта. Контейнери-
те са лесно мобилни, така че расте-
нията по-рядко се увреждат при пре-
насянето им. 
Изберете ефектни по форма и ма-

териал контейнери, разположете ги 

в група, направете комбинация 
със саксии или сандъчета с 
цъфтящи цветя, и ще има-
те ефектна композиция 
през цялото лято. 

ЗА ЗАСАЖДАНЕ 
на растенията използ-
вайте подходящ тор и 
висококачествена почва, 
съдържаща перлит. За 
да дадете добър старт 
на растенията при заса-
жадането, добавете в пръс-
тта тор или сух органичен 
продукт. Подходящи са торове, 
които се разграждат бавно в про-
дължение на 3–5 месеца.
Най-добрият начин да поливате зе-

ленчуците в сандъчетата е 

КАПКОВО НАПОЯВАНЕ 
С ЕЛЕКТРОНЕН ТАЙМЕР 

Не оставяйте никога почвата да из-

съхне напълно.
Ако по растенията се появят лист-

ни въшки, червеи или други вредите-
ли, напръскайте ги незабавно с ин-
сектицид. 

ОБЕРЕТЕ ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ

когато са узрели съвсем и преди да 
са пуснали семената си в сандъчето.  
Краставиците и тиквичките напри-
мер се обират, когато са се изпълни-
ли съвсем, но не са станали с големи 
семена, патладжанът –  докато кора-
та му е лъскава, а чушките и дома-
тите, когато са станали най-едри и 
са придобили напълно цвят.

ц в е т а р  и  г р а д и н а р

ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОЙТО 
НЕ САДИ...
ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЗЕЛЕНЧУЦИ В ГРАДИНАТА Е ПРИЯТНО 
ЗАНИМАНИЕ, НО ДОРИ И ДА НЕ РАЗПОЛАГАТЕ С ТОЛКОВА 
МНОГО МЯСТО, МОЖЕТЕ ДА ИЗПИТАТЕ УДОВОЛСТВИЕ 
ОТ ТОВА ДА ОБЕРЕТЕ СЪС СОБСТВЕНИТЕ СИ РЪЦЕ ЗРЕЛИ 
ДОМАТИ ИЛИ СВЕЖИ ЗЕЛЕНИ ПОДПРАВКИ ОТ СВОЯТА 
МИНИГРАДИНКА, НАПРАВЕНА В САНДЪЧЕ ИЛИ ДРУГ 
ПОДХОДЯЩ КОНТЕЙНЕР.
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info

за месец МАЙ

Професионални Професионални 
астрологични анализи астрологични анализи 

за всеки зодиакален знакза всеки зодиакален знак

ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение, ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение, 
почистване на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекарпочистване на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекар

ЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

ЛУНЕН КАЛЕНДАРЛУНЕН КАЛЕНДАР

ОВЕНОВЕН

Погрижете се за здравето сиПогрижете се за здравето си

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

В отлична форма сте
В отлична форма сте

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Време за сериозна равносметкаВреме за сериозна равносметка

РАКРАК

Генерална промяна на плана
Генерална промяна на плана

ЛЪВЛЪВ

Марс е на ваша странаМарс е на ваша страна

ДЕВАДЕВА
Благоприятни шансове
Благоприятни шансове

ВЕЗНИВЕЗНИ

Тръгвате по нов пътТръгвате по нов път

СКОРПИОНСКОРПИОН
Само напрежение и проблеми
Само напрежение и проблеми

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Време е за някаква промянаВреме е за някаква промяна

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Хармония и оптимизъм
Хармония и оптимизъм

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Семейни и битови неразборииСемейни и битови неразбории
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РИБИРИБИ

Много работа и общуване
Много работа и общуване
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ОБЪРНЕТЕ СИ ВНИМАНИЕ И най-
вече на тялото, здравето и душев-

ния си комфорт. Ще започнете да дейст-
вате по-практично. Натрупването на фи-
зическа и духовна енергия трябва да е ос-
новната ви задача до 21 май, когато Слън-
цето ще се премести от знака Телец в 
знака Близнаци. След това, от 21-ви до 31-
ви, е целесъобразно да дадете преднина на 
пътуванията, обучението и събирането на 
полезна информация чрез активно общува-
не. През целия период от 1-ви до 21-ви вни-
манието ще ви бъде фокусирано и върху 
другата форма на енергията – парите. Ще 
оцените правилно и стойността на всич-
ко, което се случва в живота ви – на как-
во държите и какво ви дава сигурност, 
стабилност и защита. Направете всичко 
възможно да задържите позитивно мисле-
щите хора около себе си. Но непременно 
се отървете от старите, ограничаващи 
ви и неравностойни (във ваш ущърб, раз-
бира се) връзки, ангажименти или работа, 
които само „изпиват“ силите ви и ви гу-
бят времето. 

ГРИЖИ ЗА ЗДРАВЕТО Моментът 
е подходящ да подобрите здраво-

словното си състояние. Докато Слънце-
то транзитира в Телец от 1-ви до 21-ви, 
получавате уникалния шанс да укрепите 
имунитета си, като се заредите с по-
лезни хранителни вещества. Стремете 
се да консумирате само качествена хра-
на. Започнете лечение, ако имате оплак-
вания – гарантирано ще се възстанови-
те бързо. 

НЕ СИ ТЪРСЕТЕ НОВА РАБОТА 

Мнозина от вас ще получат импулс 
да си потърсят по-удовлетворителна и 
доходна работа. Погледнато реално, до 12-и 
няма да може да намерите и да започнете 
нищо ново. През този период не ви пре-
поръчвам да започвате каквито и да били 
нови инициативи (особено ако имате час-
тен бизнес), защото няма да се радвате 
на бърз и лесен напредък. 

ХАРМОНИЯ В ЛИЧНИТЕ ОТНО-

ШЕНИЯ Разчитайте на разбирател-
ство с интимния партньор от 1-ви до 20-
и. Ако не сте обвързани, ви очакват при-
ятни флиртове и нови запознанства с 
представители на противоположния пол. 
Нови интимни връзки можете да завърше-
те, особено ако през периода от 12-и до 21-
ви сте на път.  

НАЙ-БЛАГОПРИЯТНИЯТ ДЕН ЗА 

ЗАПОЧВАНЕ НА НЕЩО НОВО – 
търсене на нова работа или стартиране 
на ново лечение – е 14-и. Действайте ор-
ганизирано и ударно на 14-и и 15-и, и ще 
останете доволни от себе си. Не прене-
брегвайте дори и най-минималната въз-
можност за заработка на повече пари. 

КРИЗА В ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

След 20-и Венера се премества в не-
хармоничния ви знак Рак и в личните от-
ношения се задават кризи и напрежения. 
Особено да внимават семейните двойки. 

НАЙ-ИНТЕРЕСНИЯТ ДЕН за Овни-
те през май е 28-и, когато планета-

та на неочакваните обрати, озарението и 
новите знания Уран навлиза във вашия 
знак Овен. Принципно всички ще го усе-
тят, но най-вече родените през първите 
10 дни на зодията. Пригответе се да по-
срещнете мощната енергия на тази плане-
та – която ще ви предостави нови въз-
можности за развитие, нови идеи и ще ви 
отвари врати, за които дори не сте и 
мечтали. В никакъв случай не се противо-
поставяйте на промените, които могат 
за засегнат почти всички сфери в живота 
ви. Уран не търпи противопоставяне! За 
всеки случай обаче бъдете внимателни зад 
волана чак до 14 август, когато Уран от-
ново се връща за известно време в знака 
Риби.

Сблъсък с властимащи
На 1-ви успявате да се ориентирате в 

правилната посока и взимате поне едно 

вярно решение. Но през следващите три 

дни – от 2-ри до 4-ти включително – 

бъдете много предпазливи и максимал-

но тактични. Очаквайте голям сблъсък 

с властта и с властимащи. Дори и да ви 

дразнят и предизвикват, не влизайте в 

противоречия с тях. Ще бъде само изли-

шен разход на сили. Не е добре да спорите 

също със съдружници и колеги. Ако имате 

някакви разногласия, не изразявайте вед-

нага недоволството си, защото има риск 

да изгубите влияние, пари и нерви. Напра-

вете си изводи хладнокръвно и вземете 

решение, какво да промените в бъдеще, 

за да се задържите на печеливши позиции. 

Другите напрегнати дни през май за вас 

са 17-и, 18-и, 23-ти, 24-ти, 29-и и 30-и. То-

гава се постарайте да избягвате големи-

те натоварвания.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
От 1-ви до 20-и е добре да се освободи-

те от всичко, което ви ограничава и за-

държа. Предприемете лечение, ако имате 

оплаквания. Лечението ще е успешно. Ще 

се радвате на хармония в отношенията с 

интимния партньор.

От 12-и до 21-ви ще ви върви в любо-

вта, особено ако сте на път през този 

период.

От 2-ри до 4-ти дните ще са напрегна-

ти за вас.

На 14-и и 15-и действайте организирано 

и съсредоточено и не пропускайте и най-

малката възможност да спечелите пари.

ЗА ПО-ЕНЕРГИЧНА КОСА

Хвани оранжевата бутилка. Щракни капачката. Мо-
жеш ли да го помиришеш? Сладко е, всъщност толко-
ва сладко, че можеш да усетиш наситената сладост-
на текстура в устата си. Това е бялата нектарина.
Продължавай да държиш очите си затворени! Твоите 
други четири сетива са се пренесли в една магическа 
овощна градина, където слънцето е ярко и цветове-
те са разцъфнали. 
Сложи малко от магическата емулсия върху длани-
те си. Втрий я в косата си! Усети изобилието от сла-
дост на небцето си. Бяла нектарина и екстракт от 
розов корал галят сетивата ти. Освежи се. Косата 

ти се прочиства с всяко движение на ръката. Повди-
гането е започнало. Започва с духа ти, на върха на гла-
вата. То се стича надолу, като енергизира всичко, до 
което се докосне.
Отвори очите си! Погледни! Косата ти, изпълнена с 
обем, радва окото. 
Това блаженство на четирите сетива можеш да по-
стигнеш с новата колекция Herbal Essences Uplifting 
Volume – ти ще бъдеш ободрена и косата ти ще бъде 
изпълнена с обем. И шампоанът, и балсамът Herbal 
Essences Uplifting Volume са обогатени с бяла нектари-
на и екстракт от розов корал. Те осигуряват обем 
и грижа за фина и нормална коса, без тя да натежа-
ва надолу.

УДОВОЛСТВИЕ БЕЗ КРАЙ
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В ОТЛИЧНА ФОРМА СТЕ Мотиви-
рани сте за действие. Сега няма сила, 

която да ви спре да действайте и да се 
развивате, защото Слънцето е във вашия 
знак до 21-ви и ви зарежда с енергия и чар. 
Ще успеете да осъществите и най-смели-
те си мечти, особено след новолунието в 
Телец на 14-и. Използвайте периода от 1-ви 
до 12-и да довършите свои стари проекти 
или занемарена работа. Сега наистина 
имате чудесен шанс за това. След като 
приключите със старото, ще „разблокира-
те“ и нови шансове. Ще се появят нови 
и градивни неща в живота ви. 

МЕРКУРИЙ Е РЕТРОГРАДЕН във ва-
шия знак от 1-ви до 12-и и ви предос-

тавя възможност да се върнете символич-
но назад и да поправите стари грешки в 
общуването и работата си. В живота ви 
се връщат стари проблеми, които възпри-
емате и решавате по нов начин. Дните 
ще са много динамични, с лекота ще се 
справяте, с каквото и да се захванете. 

НАПРЕГНАТИ И ИЗНЕРВЯЩИ ДНИ 

са 5-и, 6-и и 7-и (до обяд), особено ако 

сте заобиколени от много хора и имате 
публични изяви. Не пилейте енергията си 
за глупости, няма да можете да угодите 
на всички. Внимавайте да не бъдете под-
ведени неволно от приятели. 

НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО от 
1-ви до 12-и, колкото и да ви се стру-

ва наложително. Отложете и командиров-
ки, лични пътувания и важни разговори, 
ако е възможно, за след 12-и. В случай че 
нещата не търпят отлагане, тогава мно-
го внимавайте какво подписвате, на кого 
се доверявате. Шофирайте с повишено 
внимание и бъдете внимателни за редов-
ността на документите си по време на 
пътуване. 

МНОГО ЗАДАЧИ ЩЕ ТРЯБВА ДА 

ОТХВЪРЛИТЕ през периода от 1-ви 
до 21-ви. Обърнете сериозно внимание на 
всяка една нова възможност, особено ако 
ви предложат работа, съдружие или ново 
партньорство след 12-и. 

НАЙ-БЛАГОПРИЯТНИЯТ МОМЕНТ 
за вас настъпва с новолунието в Телец 

на 14-и. „Рестартирайте“  и тръгнете в 

нова, желана от вас посока. Само веднъж 
в годината ви се дава подобен шанс да 
сложите символично начало на нещо важно 
и желано от вас в живота си. Дори и да 
не направите нова и решителна крачка, 
все ще посеете някое малко семенце, кое-
то ще роди нещо ново и хубаво за вас в 
бъдеще. Погрижете се за външния си вид, 
култивирайте маниерите и поведението 
си. Ще се почувствате добре, а и околни-
те ще ви възприемат по-положително. 

ПЪРВИТЕ ХУБАВИ РЕЗУЛТАТИ От 
14-и до 21-ви имате шанса да развие-

те това, което сте започнали и замисли-
ли. Най-силният ви ден е 19-и. Заздравя-
вате позициите си и получавате призна-
ние. Но трябва да внимавате с финанси-
те, защото днес има опасност от загуби. 
Не сключвайте съмнителни сделки, дори и 
да познавате много добре хората, с които 
искате да ги сключите. 

ГОЛЯМ ШАНС се открива за вас на 
20-и – внезапно получавате изгодно 

предложение. Хрумва ви оригинална идея. 
Това е ден на приятните изненади. 

СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ФИНАНСИ-

ТЕ Впрегнете усилия за печелене на 
пари след 21-ви. Идва период на стабили-
зиране на финансовото ви положение. Въз-
ползвайте се от всички благоприятни 
предложения от началото на месеца. 

СПАД НА ЕНЕРГИЯТА можете да 
усетите от 21-ви до 31-ви. Нямате на-

строение. Това обаче ще е абсолютно за-
кономерно, не се мъчете излишно да опра-
вяте изкуствено настроението и да пов-
дигате самочувствието си. Не се самона-
казвайте и с диети. Просто се движете 
повече. След 28-и ще се почувствате най-
уморени. Но не се притеснявайте. Този 
период ще е кратък. Стиснете зъби. 

Силни дни
за всички Телци са 2-ри, 3-ти и 4-ти. Полу-

чавате подкрепата на авторитетни хора 

и институции. Това обаче са и дни на уси-

лена трансформация с положителен ре-

зултат за вас. Всичко, което започнете 

сега, ще има своето положително разви-

тие на 19-и, когато ще се зарадвате от 

първите конкретни и добри резултати от 

усилията си. През тези три дни се осво-

бождавате поне от едно бреме. Справя-

те се достойно във всяка ситуация. Дни-

те са добри за обучение, за взимане на из-

пит, за анализиране на факти и събития. 

Все пак бъдете малко по-внимателни на 

4-ти, когато са възможни конфликти за-

ради конкуренция.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
От 1-ви до 12-и не започвайте нищо 

ново.

На 14-и вече може да стартирате нещо, 

за което отдавна мечтаете. Погриже-

те се за външността си, отървете се от 

стари и вредни навици. Звездите ще ви 

подкрепят в това отношение.

На 20-и ви хрумва оригинална идея. Въз-

ползвайте се от късмета, който е на 

ваша страна.

2-ри, 3-ти и 4-ти са много силни дни за 

Телците. Получавате подкрепа от авто-

ритетни хора и институции и всичко ви 

върви по вода. 

На 19-и внимавайте с финансите – има 

риск от загуби.

НОВО ЗА МЪЖЕ

STR8 UNLIMITED – НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА
STR8 представя новия STR8 UNLIMITED – за мъжа откривател, със силен и 
страстен дух. За мъжа, който дава свобода на своите неограничени възмож-
ности. 
Връхните пикантни нотки на черен пипер и канела създават усещане за не-
зависимост и естественост. Сърцето на аромата е наситено с шафран и 
масло от листа от кедрово дърво, а мускусните нотки придават по-голяма 
изтънченост на парфюма. 
Дизайнът на STR8 UNLIMITED внушава елегатност, сила и изключителност.
STR8 UNLIMITED се предлага като тоалетна вода (50 и 100 мл), афтър шейв 
лосион (50 и 100 мл), дезодорант спрей за тяло (150 мл), рол-он (50 мл) и душ 
гел (250 мл).
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ЗАБАВЕТЕ ТЕМПОТО Не се нато-
варвайте с нищо, което ще изисква 

от вас инициативност, концентрация и 
напрежение. Постарайте се да се освобо-
дите от всичко, което активно ангажира 
вниманието ви, и да се оттеглите от на-
прегнатото ежедневие, доколкото това е 
възможно. Намирате се в период, в който 
трябва да се обърнете навътре към себе 
си, да си направите равносметка и да пла-
нирате бъдещето си. Тази „профилактика“ 
е задължителна за всички Близнаци от 
1-ви до 21-ви, защото за вас това е период 
на кармично прочистване (от събития, 
хора и емоции). Важно е да подредите 
приоритетите си. Много по-лесно ще на-
правите това, ако се оттеглите някъде 
на спокойствие. Твърде е възможно да на-
мерите решение и на много от проблеми-
те, които ви измъчват в личния живот.

БЛАГОПРИЯТНИТЕ ДНИ за вас през 
май са 5-и, 6-и, 14-и и 15-и, когато с 

лекота ще отхвърлите най-належащите 
задачи и ще си направите план за дейст-
вие до края на месеца. 

НАПРЕЖЕНИЕ ще изпитате на 1-ви, 
7-и, 8-и и 9-и. Тогава не ви съветвам 

да се преуморявате нито с работа, нито 
с анализи, защото може да си докарате 
лошо настроение и още по-лошо – някое 

здравословно неразположение. 
НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ НИЩО 

НОВО от 1-ви до 21-ви и особено 
през периода от 1-ви до 12-и, най-вече пъ-
тувания, подписване на договори и пре-
мествания, защото ще бъдат проблема-
тични. Това е време за приключване на 
всичко старо, за осмисляне на опита и за 
събиране на сили за новия жизнен цикъл, 
който ви очаква след 21 май. Пазете сили-
те и всичките си находчиви идеи и нови 
намерения за тогава. 

МЕРКУРИЙ Е РЕТРОГРАДЕН Вто-
рата причина да не проявявате ини-

циативност в периода от 1-ви до 12-и е 
вашата лична управляваща планета Мерку-
рий, която тогава се намира в ретроград-
на фаза и всичко, с което се захванете ще 
се развива бавно, трудно и със съпътства-
щи усложнения. Вие и Девите ще усетите 
най-силно ретроградността на Меркурий, 

но пък това си има и добра страна – ще 
успеете да приключите със стари и зале-
жали задължения. Ако през този период в 
живота ви се завърнат стари теми, при-
ятелства и уж приключили любовни отно-
шения, непременно им обърнете по-специ-
ално внимание. 

ПОДКРЕПА ОТ ВЕНЕРА От 1-ви до 
20-и ще се радвате на хармония в 

любовта и на разбиране от страна на ин-
тимния партньор. Каквото и да ви се 
случи, ще можете да разчитате на безре-
зервната помощ от близки хора – люби-
мия човек или роднините. Все пак бъдете 
бдителни за подмолни камъни в личните 
отношения на 17-и и 19-и, когато са въз-
можни резки обрати, намеса на трети 
лица и неочаквани конфликти, които да 
развалят хармонията ви. 

ПРОМЯНА НА ИМИДЖА За дамите 
периодът от 1-ви до 20-и е отличен за 

промяна на външния вид, подмяна на гар-
дероба и посещение на фризьор и козме-
тик. Обърнете внимание на всичко, което 
ще повиши настроението и самочувстви-
ето ви. След 21-ви сменете изцяло ритъма 
си на живот. Мобилизирайте се за голяма 
активност! Все пак не се насилвайте вед-
нага да свършите всичко наведнъж, защо-
то 21-ви и 22-ри могат да се окажат мно-
го затормозяващи дни, пълни с безброй за-
дължения и капризи от близки и колеги 
(очаква се вие да ги задоволите!). 

 ВРЕМЕ ЗА СРЕЩИ И ОБЩУВАНЕ 
На 23-ти непременно се срещнете с 

важни хора и обменете идеи с тях. Въз-
можно е да ги направите свои партньори 
в бъдеще. С наближаването на пълнолуни-
ето напрежението около вас ще нараства 
– бъдете по-въздържани в колектив, пред 
публика и в личните си отношения на 27-и 
и 28-и. 

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА „1 ОПАКОВКА = 1 ВАКСИНА“

С благотворителен концерт и караоке на български изпълнители официал-
но стартира кампанията „1 опаковка = 1 ваксина“ на Pampers & UNICEF за 
2010 г. Тя е част от глобалната инициатива за набиране на средства за жи-
вотоспасяващи ваксини за милиони новородени, изложени на риск от тета-
нус в развиващите се страни. Начало на проекта у нас дадоха Ива Дойчино-
ва – посланик на кампанията, и музикантите Хилда Казасян, Деси Добрева, 
Любо, Елица Тодорова и Стоян Янкулов. 
От всеки продаден специално маркиран пакет пелени след 1 април Pampers 
ще дарява средствата за 1 ваксина. 
Кампанията се провежда за четвърта година в световен мащаб. България се 
включи в глобалния хуманитарен проект през 2008 г. У нас инициативата 
дава много добри резултати благодарение на помощта на хиляди български 
семейства, които даряват 885 220 ваксини. Това нарежда страната ни на 
2-ро място по дарителски приходи на Балканския полуостров (1-ва е Румъ-

ния, 3-та – Сърбия). 
„Все още в повече от 47 
страни по света на все-
ки 4 минути неонатал-
ният тетанус отнема 
живота на новородено, 
въпреки че болестта е 
напълно предотврати-
ма от 70 години насам. 
Близо 130 000 бебета 
няма да доживеят до първия си рожден ден!“, коментират от UNICEF.
Тази печална статистика може да бъде променена и всеки от нас може да 
помогне – за всеки закупен пакет пелени Pampers дарявате на UNICEF стой-
ността за една животоспасяваща ваксина. Целта на Pampers & UNICEF е 
чрез осигуряване на тези ваксини срещу неонатален тетанус да се елимини-
ра болестта до 2012 година.

За вас 2010 г. 
започва на 21 май 
с навлизането на Слънцето във вашия 

знак. Символично, разбира се. Дотогава 

„подредете“ вашия вътрешен свят, анали-

зирайте събитията за последната годи-

на и се опитайте да си отговорите защо 

сте преживели определени събития и как-

во е било посланието на съдбата до вас. 

Постарайте се да си извадите поне една 

поука от преживяното. Бъдете сигурни 

– нищо не е било случайно. Ако успеете 

да се поучите от грешките си, бързо ще 

спрете въртенето си в „омагьосан кръг“. 

Силен ден на прозрения е 3-ти, когато ще 

откриете поне една причина за ваши до-

сегашни грешки. Подобна ще е ситуация-

та и на 19-и. Впрочем тези два дни ще са 

свързани помежду си – каквото не сте ус-

пели да разберете и свършите на 3-ти, 

ще се случи на 19-и. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ   
От 1-ви до 12-и не предприемайте нови 

действия. Отложете и пътуванията за 

друг период.

От 1-ви до 20-и ще се радвате на хар-

мония в отношенията с любимия човек. 

Той ще ви подкрепя и разбира.

След 21-ви започвате нов силен период в 

живота си.

На 27-и и 28-и внимавайте да не разва-

лите отношенията си с колегите. Рабо-

тата в екип няма да ви спори.

ДОБРА ИНИЦИАТИВА
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 ОБЗЕЛО ВИ Е ЖЕЛАНИЕ ЗА САМО-

УТВЪРЖДАВАНЕ Можете да се на-
ложите бързо, ако успеете да постигнете 
хармонични отношения с членовете на ко-
лектива, в който учите или работите. 
През този месец работата в екип ще ви 
помогне да осмислите своето място в со-
циума, както и какви знания и умения 
имате, които да ви помогнат да реализи-
рате амбициите си. От 1-ви до 21-ви мо-
жете без притеснения да споделяте идеи-
те си със съмишленици и приятели – така 
те ще намерят бърз отзвук и признание. 
Сега може кардинално да промените и пла-
новете си, не се притеснявайте да пред-
ложите това, което ви се струва най-ло-
гично и практично. На хората, с които 
работите, може да им се стори малко 
странно, че така необяснимо рязко си 
сменяте желанията и настроенията, но 
нека това не ви притеснява. Вие сте мно-
го интуитивни и малко трудно ви се уда-
ва понякога да облечете в думи прозрени-
ята и намеренията си. Често ви се нала-
га да правите генерална промяна на плана. 
Точно такава промяна очаквайте от 1-ви 
до 21-ви. Всичко, което ви се случи сега, 
ще бъде полезно не само за вас, но и за 
всички, с които сте свързани, независимо 

дали професионално, или лично. 

 ТРУДНО НАЧАЛО, СЕМЕЙНИ ПРО-

БЛЕМИ Малко трудничко започвате 
месеца. На 2-ри, 3-ти и 4-ти ви измъчват 
семейни проблеми, които ще ви извадят 
от равновесие и ще ви отклонят от кур-
са, който сте поели в живота. Погледне-
те на тях като на малки предизвикател-
ства, които ще ви послужат за трамплин 
към реализиране амбициите ви. Добрата 
новина е, че много бързо успявате да овла-
деете ситуацията – на 5-и вече сте на 
линия, с нови сили и благородни намере-
ния. 

 ПРОВЕРКА НА ПРИЯТЕЛИТЕ, 

БЛИЗКИТЕ И КОЛЕГИТЕ Трябва да 
я направите. Подходящите за това дни са 
от 5-и до 9-и включително. Тогава ще раз-
берете на кого можете да разчитате и на 
кого спокойно можете да доверите плано-
вете и идеите си. Внимавайте да не се 
заблудите. Старайте се да сте максимал-
но обективни. 

 АКО СЕ ЗАНИМАВАТЕ С ОБЩЕСТ-

ВЕНА ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙ-

НОСТ, периодът от 1-ви до 12-и ще е дос-
та интересен момент за преосмисляне на 
собствената ви политика. Много ситуа-
ции и казуси от близкото минало отново 
ще станат актуални и този път ще 
трябва да ги решите по възможно най-до-
брия и полезен за всички страни начин. 

 БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД ЗА РАЦИ-

ТЕ Едва след новолунието на 14-и ще 
е подходящо да започнете всичко, което 
сте замислили в началото на май. Тогава 
ще имате необходимите и сила и мотива-
ция. Хубавият ви период продължава от 
14-и до 21-ви. Особено силни дни са 16-и 
вечерта, 17-и и 18-и, когато успявате да 
се възползвате от благоприятното разпо-
ложение на звездите и да получите нужна-
та ви емоционална и материална подкрепа. 
Тогава се постарайте да обедините семей-
ството около себе си и да изречете на 
глас чувствата си. Впрочем вие се чувст-
вате отлично, когато около вас има спо-
койна и хармонична семейна атмосфера. 

 ХАРМОНИЯ В ЛЮБОВТА След 20-и 
Венера минава в знака Рак и ви прави 

влюбени чак до 14 юни. Много самотни 
Раци ще успеят да намерят своята поло-
винка. 

 НАМАЛЕТЕ ТЕМПОТО След 21-ви е 
добре да намалите малко темпото в 

работата – енергията и ентусиазмът ви 
са поспаднали, имате нужда да останете 
насаме със себе си. Не се напрягайте из-
лишно. 

 НАПРЕЖЕНИЕ В РАБОТАТА очак-
вайте на 27-и, 28-и и 29-и. Не се под-

давайте на агресията. Вероятни са труд-
ности с началниците ви, а и с родители-
те ви. Не прибързвайте с взимането на 
решения от 29-и до 31-ви. 

ЗА ПО-ЕСТЕСТВЕН ТЕН

Опасност 
от злепоставяне
Бъдете нащрек на 2-ри, 3-ти, 4-ти, 10,-

и, 11-и и 12-и (до обяд), защото може да 

привлечете нечие недоволство или зло-

намереност. Тогава се постарайте да 

сте максимално изрядни във всичко, кое-

то вършите. В случай че усетите неуве-

реност, липсват ви знания или необходи-

мият опит, по-добре не се захващайте с 

работата, защото ще се злепоставите. 

Всъщност колкото и да бързате да напра-

вите някаква промяна в живота си (неза-

висимо дали тя ще засяга професионалния 

ви, или личния ви живот), няма да успеете 

да се организирате преди 12-и. Целият 

период от 1-ви до 12-и е приключващ и об-

общаващ. Тогава само водете предвари-

телни разговори и проучвания.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
До 12-и обмислете плановете си. Про-

верете хората, на които можете да раз-

читате.

След 14-и можете да стартирате реали-

зацията на новите си намерения.

След 20-и ще ви върви в любовта.

От 24-ти до 31-ви бъдете внимател-

ни в работата си, особено на 27-и, 28-и и 

на 31-ви.

На 2-ри, 3-ти и 4-ти очаквайте семей-

ни проблеми, които ще ви извадят от рав-

новесие.

CARROTEN

Никой не може да отрече, че слънцето освен вреди ни носи 
и ползи – например подобрява настроението ни и ни зареж-
да с енергия. Всеки ще се съгласи, че лятото е любим пери-
од от годината за много хора. Тогава радостните моменти 
на плажа са ни в повече. 
В същото време, въпреки ползите от слънчевите лъчи, дъл-
готрайното излагане на слънце може да доведе до нежелани 
и дори сериозни кожни и здравословни проблеми, в случай че 
не вземете предпазни мерки. 
Carroten е водеща марка на масовия пазар на слънцезащитни 
продукти в Гърция за последните 9 години. С грижа и от-
говорност към потребителите Carroten комбинира в най-

ефективна степен сигурната защита срещу UV лъчите със 
здравословен и естествен тен, осигурен от екстракта от 
моркови и витамин А.
Продуктовата линия на Carroten за 2010 г. се съсои от пъл-
на гама слънцезащитни продукти за лице и тяло, които за-
доволяват всички нужди на различните типове кожа. Всич-
ки продукти отговарят на препоръките на ЕС и са разра-
ботени въз основа на най-новите технологични открития 
в научноизследователската и развойната дейност в козме-
тичния сектор. 
Продуктите на Carroten се отличават с иновативните си 
формули, приятното усещане, което носят на кожата, оси-
гурявайки є сериозна защита срещу слънчевите лъчи и не-
вероятен екзотичен тен.
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МАРС Е НА ВАША СТРАНА Въпро-
сите за вашата кариера и социална 

реализация ще бъдат много актуални 
през този месец. Всичко, което до този 
момент сте отлагали, сега излиза на дне-
вен ред. Конкуренцията е безпощадна и 
ще се наложи да демонстрирате Лъвски 
характер, за да я победите. Планетата 
Марс, която сега се намира в знака Лъв, 
много ви помага. Тя ви зарежда с воля и 
амбиция да се утвърдите. Само не забра-
вяйте, че докато Слънцето се намира в 
нехармоничния ви знак Телец – от 1-ви до 
21-ви, всичко ще ви се струва, че става 
трудно и мъчително. Все ще ви се иска 
да отложите задълженията си и да на-
мерите време за това, което ви е пове-
че по сърце. 

ХУБАВИТЕ ВИ ДНИ ПРЕЗ МЕСЕ-

ЦА, когато ще се чувствате силни 
и уверени, са 1-ви, 10-и, 11-и, 19-и, 20-и, 
27-и, 28-и и 29-и. Някои от вас могат да 
се изкачат до най-високото място в ка-
риерата. Вие сте родени да бъдете на-
чалници. Други пък могат да стартират 
успешен самостоятелен бизнес. Поста-
райте се обаче да не инвестирате много 
пари в началото, не се ангажирайте и с 
непосилни за връщане кредити и не 

действайте насила. Ще успеете само ако 
имате вътрешно спокойствие и убеде-
ност, че ще се справите. Ако се съмня-
вате, по-добре отложете нещата за друг 
период. Впрочем започването на нов биз-
нес, преместване на нова работа и вся-
какви нововъведения, свързани с насто-
ящата работа, е най-добре да започнете 
след 14-и. Имайте предвид, че дори и да 
не сте инициативни за промени, живо-
тът ви така ще се стече, че все нещо 
ново ще се появи и то ще е за добро. 
По-вероятно е новостите да засегнат 
професионалния ви живот. Не бързайте 
да се противопоставяте на новите неща. 
В началото някои от тях може и да не 
ви харесат веднага, но с времето ще раз-

берете, че са много полезни и ви носят 
удовлетворение.

В ЛЮБОВНИЯ ЖИВОТ СЪЩО ОЧ-

АКВАЙТЕ РАЗДВИЖВАНЕ Ще бъ-
дете харесвани и ухажвани и в случай че 
сте искрени в чувствата и намеренията 
си към някого, отношенията ви могат да 
се задълбочат и да станат по-устойчиви. 
Несемейните Лъвове ще трябва внима-
телно да балансират, ако имат повече 
от една активна връзка, защото може 
така да се оплетат в лъжи, че да се чу-
дят как да оправят нещата след това. 
Това предупреждение важи и за семейни-
те представители на знака, които имат 
и паралелна връзка. Бъдете внимателни 
на 17-и, 18-и и най-вече на 19-и, когато не-
предвидени обстоятелства могат да ви 
изненадат неприятно. Не рискувайте 
през тези дни, внимавайте какво и пред 
кого говорите. На 18-и красиви илюзии 
могат да ви подведат да забравите за 
дискретността и сигурността в отно-
шенията. 

ВРЕМЕ ЗА ПРИЯТЕЛИТЕ След 21-ви 
излизате от напрегнатия период в 

работата и можете вече да помислите 
за приятелите си. Общуването с тях ще 
ви обогати и ще ви даде сигурност. 

УСПЕХИ През периода от 21-ви до 
31-ви ще имате успех при публични 

мероприятия, конкурси, изпити и състе-
зания. Съветвам ви да общувате по-ак-
тивно. Силни дни за завързване на кон-
такти са от 27-и до 29-и. Не се напрягай-
те много, защото това са точно дните 
около пълнолуние и всяко излишно напре-
жение може да ви изтощи. Хубавото е, 
че ще бъдете видени и оценени точно 
от когото трябва. 

Бъдете по-отговорни 
и по-спокойни
Ще се наложи бързо да влезете във фор-

ма и да се държите по-адекватно и отго-

ворно на 4-ти, 5-и и 6-и. Тогава има голя-

ма вероятност да си изпуснете нервите, 

особено ако някой с повече правомощия и 

власт от вас се опита да ви обяснява как 

да управлявате живота си. Това може да 

отключи част от стаената ви агресия и 

да се амбицирате да смените изцяло до-

сегашния си подход към преките си слу-

жебни задължения. В изблик на раздразне-

ние ще решите да си смените и работа-

та. Не ви съветвам да го правите. Всяко 

прибързване в тази посока ще ви донесе 

само негативи. От 1-ви до 12-и е най-до-

бре да се мобилизирате и да си свършите 

работата, която ви е затрупала. Ако от-

ложите старите ангажименти, има опас-

ност да усложните ситуацията на работ-

ното място. Сега всички са се вторачили 

как точно си гледате работата си и пра-

вят изводи. Затова бъдете по-прилежни 

на 5-и, 6-и и 7-и (до обяд), 12-и, 13-и и 14-и.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
От 1-ви до 12-и довършете всичките си 

стари ангажименти.

На 5-и, 6-и, 12-и, 13-и и 14-и си вършете 

работата много съвестно.

След 14-и има вероятност да си смени-

те работата или да опитате да старти-

рате самостоятелен бизнес.

На 27-и, 28-и, 29-и ще имате успех, ще 

ви забележат и оценят подобаващо.

1-ви, 10-и, 11-и, 19-и, 20-и, 27-и, 28-и и 
29-и са хубавите ви дни през май.

ЗА БЕЗУПРЕЧЕН ТЕН

PHOTO READY™ MAKE UP – СВЕТЛИНАТА Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ

Незабележимото покритие, с което се отличава Photo Ready Make up на Revlon, оставя ко-
жата съвършено гладка и сияйна, независимо дали я гледате на вътрешно луминесцентно 
осветление, или на ярка слънчева светлина.
Revlon® Photo Ready™ е обогатен със светлочувствителни пигменти, които пречупват и 
отразяват светлината, заличавайки всякакви несъвършенства и недостатъци по кожата. 
Photo Ready Make up обвива лицето с незабележим магически воал, оставяйки след себе си 
съвършено сияйно излъчване. Готови сте за снимка навсякъде и  по всяко време, изглежда-
те безупречно дори и при безмилостна светлина. 
Продуктът е с SPF 20.
Revlon® Photo Ready™ Make up се предлага в палитра от 5 нюанса от Vanilla до Caramel. 
Цена: 25,90 лв. 

ва. 

Бела, брой 5 (147), 2010116

лъ в  (24.07 – 23.08)



info

УСИЛЕН ПЕРИОД се очертава пред 
Девите. Налага се да мобилизирате 

всички сили и да довършите започнатото 
не само от началото на годината, но ве-
роятно и много преди това. Ключовите 
думи за вас от 1-ви до 21-ви ще бъдат „ус-
тременост“, „концентрация“ и „целенасо-
ченост“. Сега Слънцето се намира в хар-
моничния ви знак Телец и затова сте в 

изключително добра форма. Бъдете много 
наблюдателни – всичко, което сега ви се 
случва, ще има важна връзка с бъдещето. 
Разчитайте на благоприятни шансове и 
подкрепа от околните. В живота ви се 
връщат стари теми – получавате възмож-
ност да се възползвате от онова, което 
сте изпуснали в миналото. 

КЪСМЕТ След като Меркурий тръг-
не в директна посока след 12-и, къс-

метът ще ви следва неотклонно по пети-
те. Ставате по-инициативни и работос-
пособни. Периодът е подходящ за започва-
не нови дейности, за срещи и пътувания, 
които не са препоръчителни да правите 
преди 12-и. Много сте вдъхновени – идват 
ви интересни идеи. Очаквайте добри ве-
сти от чужбина – можете да подновите 
желанията си за пътуване, работа или 
обучение зад граница. 

РАЗЧУПЕТЕ СТЕРЕОТИПИТЕ От 
12-и до 21-ви се постарайте да излезе-

те от каноните, които сами сте си съз-
дали. Преодолейте инерцията и прескоче-
те бариерата, която сами сте си подста-
вили. На новолунието в хармоничния ви 
знак Телец на 14-и звездите ви дават шанс 
да започнете нов етап в живота си. Кол-
кото и символична да изглежда първата ви 
крачка – направете я. Рано сутринта на 
този ден (новолунието настъпва в 4.05 
ч.), преди да сте започнали работа, помис-
лете за вашите желания и намерения, на-
правите си планове за бъдещето. Това ще 
подейства като код, който отключва ус-
пеха ви в бъдеще. Каквото и да изберете 
за себе си и своите близки сега, то ще 
бъде белязано с плодотворност, устойчи-
вост и напредък от Златния Телец. Успех 
ще имате, ако активизирате бизнес кон-
тактите си с чужбина. Потърсете прес-
тижен университет в чужбина, както и 

възможности за работа или научни публи-
кации зад граница.

НАПРЕЖЕНИЕ ще изпитате на 
1-ви, 7-и, 8-и и 9-и. Няма да сте много 

стабилни емоционално. В любовта ще сте 
обидчиви и все ще имате усещането, че 
нещо ви липсва. Пазете се и открито да 
не изразявате недоволството си към сво-
ите приятели и партньори, особено на 
17-и и 19-и. 

ВЕНЕРА ВИ СЪЗДАВА НЕПРИЯТНО-

СТИ През целия период от 1-ви до 
20-и Венера ще се намира в нехармоничния 
ви знак Близнаци и оттам ще ви създава 
неприятности в интимния живот. Поради 
своята неудовлетвореност в любовта ще 
сте склонни да поддържате и паралелни 
връзки. Бъдете внимателни, лавирайте 
умно. Пак поради нехармонично разположе-
ната Венера ще изпитвате и недостиг на 
пари, затова харчете по-умерено. 

ФИНАНСОВОТО ВИ ПОЛОЖЕНИЕ 

СЕ СТАБИЛИЗИРА след 20-и. С на-
влизането на Слънцето в Близнаци енерги-
ята ви спада обаче. Вече не сте чак тол-
кова амбициозни, нито толкова силни и 
уверени да направите сериозни промени, 
както беше в началото на месеца. Затова 
ви съветвам да не действате насила и да 
не влизате в безсмислени конфликти на 
работното си място. 

ПРЕУМОРЕНИ И ЧЕРНОГЛЕДИ СТЕ 
На 23-ти има вероятност да изпадне-

те в криза. Самочувствието ви е много 
ниско. Ще ви се струва, че нищо не сте 
постигнали до този момент. Но това е 
само илюзия, просто сте преуморени. На-
прегнати дни ще са 27-и, 28-и и 29-и. Пъл-
нолунието на 28-и ще ви донесе поне една 
провокация. Не предприемайте обаче ни-
какви действия и си пазете си и гърба. 

Меркурий е ретрограден
От 1-ви до 12-и личната ви управляваща 

планета Меркурий се движи в ретроград-

на посока и ви предоставя шанс да се вър-

нете символично назад във времето и да 

направите и поправите пропуснатото. 

Това ще е период, през който ще имате и 

много работа (приключване на договори, 

проекти, съвместни дейности). Дните са 

много важни за Девите, които учат или 

се занимават с научна работа. Те получа-

ват чудесна възможност от 1-ви до 12-и 

да вземат отложени изпити или да преда-

дат писмени работи или анализи. Най-под-

ходящи за тази цел са дните 2-ри, 3-ти, 

4-ти, 10-и, 11-и и 12-и. Интересна тран-

сформация ще претърпят и вашите идеи, 

възгледи и дългосрочни планове и наме-

рения. Най-вероятно ще ги преосмислите 

сериозно и ще ги промените, но така, че 

да ви носят полза.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
От 1-ви до 12-и се мобилизирайте и до-

вършете залежалата работа. Вземете 

невзетите си изпити и приключете със 

стари ангажименти и теми.

След 14-и започвате нов житейски етап. 

Изберете нов курс, нова посока. Пътувай-

те в чужбина, разчупете досегашните си 

стереотипи.

След 21-ви щадете силите си. Не се на-

прягайте за нищо, особено на 27-и, 28-и 
(пълнолуние) и 29-и.

BU ROCKMANTIC – НОВОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА СВЕЖЕСТТА

Когато рокендролът и романтиката се срещнат, откриваме 
една нова и изтънчена женственост, изпълнена с контрасти – BU 
Rockmantic, най-новия аромат на BU! 
Елементите на неговия уникален дизайн – розата, татуировката, 
дантелата – и комбинацията от всички тях създават нови измере-
ния на предизвикателна елегантност.
Свежият аромат на BU Rockmantic е експлозия от мандаринови и пор-
токалови връхни нотки, последвани от цветен букет и сладките и 
искрящо свежи базови нотки на малини. Ефирните акорди на ванилия 
и кедрово дърво създават приятен и чувствен завършек, който пра-
ви аромата уникален!
Новият аромат се предлага като тоалетна вода (50 мл), дезодорант 
за тяло (150 мл) и дезодорант спрей (75 мл).

РОКЕНДРОЛ И РОМАНТИКАРОКЕ
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МЕСЕЦЪТ ЩЕ Е МНОГО ДИНАМИ-

ЧЕН Ще решавате спешно финансови 
проблеми, проблеми в бизнеса и в отноше-
нията с интимния ви партньор. Сега сте 
във „ваканция“ от училището на Сатурн, 
който напусна вашия знак на 7 април и 
няма да го има там чак до 21 юли. Това 
ще ви направи малко по-оптимистични и 
не толкова сериозни и сковани при взима-
нето на решения. От 1-ви до 21-ви обаче 
ще бъдете в стресова обстановка – ще 
имате усещането, че нещо ви застрашава. 
Постарайте се да не се поддавате на ло-
шото си настроение. Разполагате с дос-

татъчно енергия да се справите с всяка 
новопоявила се задача. 

ФИНАНСОВИТЕ ПРЕТЕНЦИИ НА 

ИНТИМНИЯ ПАРТНЬОР ще ви съз-
дават доста притеснения. Бъдете дипло-
матични обаче, както винаги. За ваш къс-
мет планетата Венера се намира от 1-ви 
до 20-и в хармоничния ви знак Близнаци и 
предвещава успех в начинанията ви, особе-
но ако става дума за връщане на дългове, 
дългосрочни инвестиции или стартиране 
на съвместен бизнес с внимателно подбра-
ни бизнес партньори. 

НОВ ПЪТ В ЖИВОТА Около 14-и оч-
аквайте новости и предложения за 

съвместен бизнес. Каквото и да започне-
те сега, ще ви даде преднина и сигурност, 
както и финансова стабилност след вре-
ме. След 12-и има вероятност да се реа-
лизирате в съвсем нова сфера на живота. 
Периодът от 12-и до 21-ви пък е подходящ 
за зачатие. 

НА ХАРМОНИЧЕН ЕМОЦИОНАЛЕН 

ЖИВОТ ще се радвате от 1-ви до 19-
и. Тогава поне в любовта ще ви върви. Об-
щителни и магнетични сте. Дните, през ко-
ито е добре да избягвате конфронтации с 
представители на другия пол, са 2-ри, 3-ти, 
4-ти, 10-и, 11-и, 16-и, 17-и и 18-и. Най-вече на 
16-и, 17-и и 18-и не ви съветвам да се кара-
те нито с интимния партньор, нито с род-
нините си. Не предавайте родителите си, 
дори и с нещо да ви подразнят. 

НАЙ-АДЕКВАТНИ И СИЛНИ ще бъ-
дете на 5-ти, 6-и, 7-и, 14-и и 15-и. То-

гава се мобилизирайте максимално и се 
ориентирайте бързо в обстановката. На 
17-и мъжете Везни няма да получават под-
крепа от жени. Амбициите ви са ви пре-
калено големи за дадения момент. 

ПРИЛИВ НА СИЛА И ЛЕКОТА ще 
почувствате след 21-ви, с навлизането 

на Слънцето в хармоничния ви знак Близ-
наци. Хоризонтът ви се разширява и ви 
открива много нови възможности за обу-
чение или работа в чужбина. Пътувайте 
и общувайте повече – това е най-добро-
то, което можете да сторите сега за 
себе си. 

НАПРЕДЪК ЩЕ ИМАТ ВЕЗНИТЕ, 

КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ С ИНТЕ-

ЛЕКТУАЛЕН ТРУД От 21-ви до 31-ви пери-
одът е ползотворен за всички учащи. Раз-
движване ще усетят и тези, които пряко 
или косвено са свързани с туризма и рекла-
мата. Ако сте решили да сменяте профе-
сията си и някой от тези браншове ви е 
по сърце, е добре да се насочите в тази по-
сока, където ще имате добра реализация. 

ТРУДНОСТИ И НЕДОРАЗУМЕНИЯ В 

ЛЮБОВНИЯ ЖИВОТ Чувството ви 
на неудовлетвореност расте и стига своя 
пик, когато Уран, планетата на промени-
те и внезапните обрати, се премества от 
знака Риби в знака Овен (той се явява на-
прегнат знак за вас). Любовният ви жи-
вот се разклаща – нещо старо внезапно 
може да си отиде и също толкова внезап-
но да се появи нещо ново. Напрежение оч-
аквайте и в полето на бизнес партньор-
ствата. Налага се да се простите в жи-
вота си с всичко онова, което „иска“ да 
си отиде сега. Не го задържайте насила, 
повярвайте, то не ви трябва! Вземете 
всички предварителни мерки, за да не по-
страдате прекалено (предимно емоционал-
но) и да намалите „ударната вълна“. Още 
на 24-ти ще ви стане ясно как точно да 
постъпите, за да се предпазите. Запомне-
те само едно – каквото и да става, ви-
ната не е у вас, дори така да изглежда на 
пръв поглед. Просто звездите се стараят 
да свършат това, което вие дълго време 
волно или неволно сте отлагали. 

Като хванати в капан 
ще се чувствате в началото на месеца, 

от 1-ви до 12-и. Твърде е възможно да бъ-

дете въвлечени в личните проблеми на ва-

шите интимни партньори – да трябва да 

се грижите, да работите и най-вече да 

плащате заради тях. Опитайте се да за-

пазите спокойствие и до 12-и и да изчис-

тите затрупалите ви плащания и заеми. 

През този период с лекота можете да пре-

къснете нежелана вече сексуална връзка, 

както и успешно да се преборите с безпо-

койството си и чувството си за несигур-

ност. Ще ги победите със силно желание 

за самостоятелност и самоинициатива.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
 От 1-ви до 12-и уредете финансовите 

си задължения. Отървете се и от ограни-

чаващи ви сексуални връзки.

 След 14-и проявете инициатива – има 

голям шанс да започнете нов успешен биз-

нес или любовна връзка.

 След 28-и внимавайте в сферата на лич-

ните отношения – очакват ви глобални 

промени.

 29-и, 30-и и 31-ви ще са много напрегна-

ти дни за вас.

БОРБАТА С БРЪЧКИТЕ

Когато UPGRADE=UPGRAPE!

Екипът на „Красная ли ния“ – България, пред-
стави на козметичния пазар ново поколение 
натурална козметика Bilka UPGRAPE! Проду-
ктите са разработени по съвременни револю-
ционни формули на осно вата на екстракт от 
грозде в комбинация с високотехнологични би-
ологично активни компоненти! Всички прите-
жават екосертификати за чист биопроизход. 
Използването им възражда и обновява състо-
янието на кожата, дава и усещане за коприне-
на мекота и 24-часова свежест. Клинично дока-
заният лифтинг ефект видимо намалява бръч-
ките, заглажда повърхностите и стяга конту-
ра на лицето.

Продуктите от новата серия на Bilka 
UPGRAPE можете да намерите в аптеки, спе-
циализирани козметики, супер- и хипермарке-
ти в цялата страна.
Серията съдържа: КРЕМ КОПРИНЕН 
ЛИФТИНГ ЕФЕКТ с екстракт от грозде за 
омекотяване, масло от гроздови семки за за-
щита от стареене. КРЕМ ПРОТИВ БРЪЧКИ 
TIMECODE за видимо намаляване на бръчките 
(за 42 дни употреба те се редуцират до 35%!) и 
успокояване на стресираната кожа. ВИТАЛИ-
ЗИРАЩО МАСЛО ЗА ТЯЛО за подхранване и 
овлажняване на кожата на тялото. ОЛИО ЗА 
ТЯЛО КОПРИНЕНА КОЖА с антиейдж и ан-
тистрес ефект, което коригира ефективно 
фигурата и теглото.
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НАПРЕГНАТ МЕСЕЦ очаква всички 
Скорпиони. Ще работите много, ще 

си изяснявате отношенията с другите и 
ще реализирате амбициите си. Периодът, 
когато Слънцето минава през знака Телец 
от 1-ви до 21-ви, е изключително напрег-
нат. В никакъв случай не се самоизолирай-
те точно сега. Енергията на Телеца е 
много силна, а за вас – малко дразнеща и 
провокираща. Ако не я използвате правил-
но обаче, тя може да ви „разруши“, вмес-
то да ви задвижи и премести на по-добри 
позиции в живота. Не се борете на всяка 
цена да наложите вашето мнение за неща-
та – колкото по-силно крещите да заяви-
те себе си, толкова по-слабо ще ви чуват 
другите. Сега получавате точно толкова 
разбиране и подкрепа от другите, колкото 
самите те сметнат, че заслужавате. За-
това се старайте да не разпилявате енер-
гията си в безплодни пъчения. В личните 
отношения на вас ще ви се иска събити-
ята да вървят в една посока, но за жа-
лост те ще се отклоняват точно в про-
тивоположната. 

ГОЛЕМИТЕ ВИ УРОЦИ през май ще 
са в сферата на партньорството в 

личния ви живот, бизнес сътрудничество-
то и конкуренцията. Марс все още се 
движи във враждебния за вас знак Лъв и 

ви поставя в тежка конкурентна среда. 
На моменти трудно ще сдържате гнева и 
недоволството си по въпроси, които зася-
гат вашата кариера и пряката ви работа. 
На 4-ти, 5-и, и 6-и около вас ще витае 
много напрежение – възможно е дори да се 
скарате с колегите си по стари поводи. 
От 1-ви до 12-и в работата ви, пък и в 
личния ви живот ще се завърнат много 
стари и нерешени проблеми. Разговори, ко-
ито сте водили преди около 3 месеца, пак 
изплуват на дневен ред, за да бъдат при-
ключени вече окончателно. 

ЛЮБОВНИ АФЕРИ За да разредят 
напрежението, някои (да не кажа по-

вечето) Скорпиони могат да се впуснат в 
любовни афери. Това е най-вероятно да се 
случи от 1-ви до 20-и, като на 7-и е почти 
сигурно, че ще се поддадете на сексуалния 
си порив, дори и ако това означава да из-
неверите. Но още на 17-и, 18-и и най-вече 
на 19-и ще изпитате разочарование от 
мимолетните връзки и самите вие ще 

предприемете раздяла. Само дето си загу-
бихте толкова много енергия! Ако се 
впуснете в такива рисковани връзки, ви 
съветвам непременно да вземете необходи-
мите мерки по време на секс, защото сте 
предразположени към заболявания, предава-
ни по полов път. Вероятни са и нежелани 
зачатия. 

КОНКУРЕНЦИЯ НА РАБОТНОТО 

МЯСТО На 19-и и 20-и ще изпитате 
силно напрежение в работата. Ще се на-
ложи да изтърпите нечии претенции. Кон-
куренцията ще ви диша във врата. Ста-
райте се да останете хладнокръвни и да 
не участвате в спорове на дребно и 
сплетни. През тези два дни могат да пре-
живеят криза онези от вас, които се за-
нимават с няколко дейности едновременно 
и се чудят с коя да продължат да се за-
нимават и коя да приключат. Звездите ви 
съветват да стиснете зъби и да продъл-
жите с двете дини под една мишница. За-
сега. 

НЕ ПРЕКЪСВАЙТЕ ОТНОШЕНИЯ! 
Не си позволявайте лукса да затвори-

те една врата, преди да сте напълно убе-
дени, че го искате. Това важи не само за 
работата, но и за по-близки отношения, 
партньорства и приятелства. Мисли за 
прекъсване на отношения най-вероятно ще 
ви минат през главата около 14-и, но не 
прибързвайте с решението си, преди да е 
настъпил точния момент. 

ГЛЪТКА ЛЮБОВ След 20-и Венера 
се премества в хармоничния ви знак 

Рак и ви подарява малко любов. До края 
на месеца концентрирайте усилията си 
обаче основно в работата и то върху 
най-належащите задачи. Финансовото ви 
положение се подобрява след 20-и. Щаст-
ливите ви дни през този период са 25-и, 
26-и и 27-и. 

Трудни дни 
за вас са 13-и и особено 14-и, когато е но-

волунието в нехармоничния ви знак Телец. 

Това е ден, на който символично се обявя-

ва приключването на един етап и се да-

ват възможности за започването на друг. 

Лошото е, че вие няма да имате нито ен-

тусиазъм, нито достатъчно сили и енер-

гия да обмислите какво ново да въведете 

в живота си. Ще трябва да се съобразява-

те с текущите събития. В известен сми-

съл събитията ще ви бъдат натрапени от 

вашите бизнес партньори и близки хора, 

а вие ще трябва да ги решавате в движе-

ние. Но дори и да се напрегнете много, пак 

няма да успеете да се измъкнете от не-

чия зависимост. Все с нещо ще трябва да 

направите компромис. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
 От 1-ви до 12-и се появяват стари теми 

в работата и в личните ви отношения. 

 На 4-ти, 5-и, и 6-и си сдържайте нер-

вите.

 На 17-и, 18-и и 19-и са вероятни разоча-

рования от кратковременни връзки. Пра-

вете секс само с предпазни средства! Ве-

роятни са нежелани зачатия или болести, 

предавани по полов път.

 След 20-и ви потръгва в любовта. 

Чувствате се добре в кожата си.

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ“

„ПОКАНИ МЕ ДА ВЛЯЗА“
Оскар и Ели. И двамата жертви, всеки по свой начин. 
И всеки от тях разчита на другия за своето спасение. 
Оскар е плахо и затворено дванайсетгодишно момче, 
което живее с майка си в мрачен жилищен комплекс 
в покрайнините на Стокхолм. Той мечтае да срещне 
отсъстващия си баща, ежедневно е преследван, тор-
мозен и унижаван от съучениците си, подмокря лег-
лото, когато го е страх. 
Ели е странното момиче, което се премества да жи-
вее в съседство. Тя не ходи на училище, никога не из-
лиза на улицата денем и излъчва студенина и миризма 
на мъртвец. Оказва се, че Ели е двестагодишен вам-
пир, затворен завинаги в тялото на дете, обречен да 
се храни само със свежа кръв. Ели и Оскар се сприяте-
ляват и тя променя изцяло неговия малък свят, дока-

то големият остава все така сив и враждебен. Ми-
тът, че вампирът не може да влезе при човек, ако не 
бъде поканен, е превърнат от автора в леко зловещ, 
но чудесен символ на близостта и доверието.

Ужасяваща свръхестествена история, която е същевре-
менно затрогващ разказ за приятелството и спасението. 
Мрачното иносказание на Линдквист би се приело като са-
моцелно насилие, ако не беше написано толкова интелигент-
но и не разтърсваше с посланието си.

в. „Таймс“
Напомня за най-доброто от Стивън Кинг, а страховити-
те сцени дълго ще ви преследват насън. Да се чете само на 
дневна светлина.

в. „Индипендънт“
Търсете на книжния пазар от издателство „Колибри“
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ВРЕМЕ Е ДА НАПРАВИТЕ НЯКАК-

ВА ПРОМЯНА В работата ще сте 
много заети. Но грижите за близките и 
тревогите по тяхното здраве ще поглъ-
щат по-голямата част от времето ви. 
Важно е правилно да разпределите време-
то си, за да успеете да се справите с 
всичко. Дошло е време да разчупите сте-
реотипите си, да промените навиците си 
и да заживеете малко по-комфортно. На-
лага се обаче първо да се освободите от 
всичко ненужно, което ви пречи и ви дър-
па назад. Чувството ви за дълг ще бъде 
много силно от 1-ви до 21-ви – ще бъдете 
много всеотдайни и концентрирани. 

ЗАТРУПАНИ СТЕ С РАБОТА от 1-ви 
до 12-и, и то от стари ангажименти, 

които не търпят вече отлагане. Това, ко-
ето ще ви изнерви и ще ви държи под на-
прежение, е чувството ви, че стоите на 
едно място. Да, до 12-и няма да отбеле-
жите никакъв напредък. Затова не пред-
приемайте нищо ново, особено в работа-
та, защото няма да ви зарадва с успех. 
Постарайте се да приключите всичко за-
почнато, защото само ако разчистите 
старото (това се отнася не само за за-
дачите ви в работата, но и за отговор-

ностите ви към семейството, дома, близ-
ките ви), ще освободите съзнанието си да 
започнете нещо ново и начисто. 

ПОВРАТЕН МОМЕНТ за Стрелците 
е датата 14 май. Вече сте наясно 

какво точно искате и как да го постиг-
нете. Решенията за начина на действие 
обаче ще взимате в малко конфликтна и 
напрегната среда на 14-и, 15-и и 16-и, но 
пък точно конфликтите ще ви направят 
по-решителни и инициативни. Първо, ще 
въведете ред в отношенията с колегите 
си, при това без да вдигате скандали. Не 
ви съветвам пасивно да чакате новости-
те, които ще се случат в работата ви. 
По-добре сами ги провокирайте да се слу-
чат. Важното е, че колегите ви вече ще 
се забелязват и оценяват по достойнство 
онова, което знаете, можете и вършите, 
а няма да ви подценяват и пренебрегват. 
През периода от 12-и до 21-ви помислете 
дали пък не сте заслужили да бъдете пре-
назначени на друга позиция, в друг отдел? 
А защо пък и да не смените работата си, 
ако някой ви предлага нещо по-добро? На 
19-и и 20-и има голяма вероятност да ви 
направят такова предложение. 

ПРОСТЕТЕ СЕ С ВРЕДНИТЕ НАВИ-

ЦИ след новолунието на 14-и. Отка-
жете се от цигарите например, започнете 

диета или се запишете някъде да спорту-
вате. Това със спортуването трябва да го 
направите задължително! Лечението с ал-
тернативни методи като хомеопатия и 
билки ще даде добър резултат сега. Из-
ползвайте силната енергия на новолуние-
то, за да „кодирате“ вашето решение, и 
след това в продължение на 21 дни се при-
държайте към онова, което сте си обеща-
ли, и неусетно ще победите навика, с кой-
то искате да се простите.

ФИНАНСОВИ И ЛЮБОВНИ ПРО-

БЛЕМИ От 1-ви до 21-ви ще изпитва-
те липса на пари. Личните ви отношения 
също няма да са много хармонични, а по-
скоро проблемни. Най-трудни дни по отно-
шение на парите и чувствата ще са 17-и, 
18-и и 19-и. 

НАПРЕГНАТ ПЕРИОД се установява 
за вас след 21-ви, когато Слънцето 

навлиза в нехармоничния ви знак Близнаци. 
Предстоят ви много разговори, срещи, 
контакти, които няма да ви донесат удо-
влетворение, особено на самия 21-ви, на 22-
ри и на 23-ти. На 23-ти някои събития ще 
ви попречат да напреднете, ще се наложи 
временно да отстъпите крачка назад. 

ИЗЯВА И ПОПУЛЯРНОСТ На 27-и и 
на 28-и, когато е пълнолунието в Стре-

лец, ще можете да се изявите много до-
бре и да спечелите популярност. Можете 
също така да спечелите конкурси, състе-
зания и съдебни дела. Нещата тръгват в 
желаната от вас посока. 

НЕОЧАКВАНА ЛЮБОВ На 28-и, 
както и няколко дни след това бъде-

те нащрек, защото има риск от неочак-
вани проблеми в любовния ви живот. Връз-
ки, които до този момент са били ста-
билни, могат да се „разклатят“ по неза-
висещи от вас причини. Възможно е даже 
да се влюбите в друг човек. 

Най-силни и адекватни 
ще се чувствате от 1-ви до 6-и, както и 

на 10-и и 11-и. Приключените на тези дни 

ангажименти, както и съответните на-

правени изводи ще отключат огромно ко-

личество градивна енергия, които спокой-

но можете вече да насочите към бъдеще-

то. Трудни дни за вас ще са 7-и, 8-и и 9-и, 

когато ви съветвам да проявите макси-

мум търпение и състрадание всекиго, кой-

то се обърне с молба за помощ към вас в 

този момент.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
 От 1-ви до 6-и, както и на 10-и и 11-и 

ще ви бъде предоставена възможност да 

приключите с важни, но проточили се за-

дачи.

 На 14-и вземете решение да се отър-

вете от вреден навик. Погрижете се за 

здравето си.

 От 12-и до 21-ви се замислете сериозно 

дали не е настъпил моментът да смените 

работата си.

 След 21-ви ви очаква напрегнат период. 

 На 27-и и 28-и очаквайте внезапни обра-

ти в любовта.

НЕЩО ДОБРО ЗА ЧЕТЕНЕ

„ПАРИЖ – 18“  

На книжния пазар е новата книга на Мона Чобан 
„Париж – 18“. След двегодишно мълчание авторка-
та на първите чиклит романи у нас ни изненадва с 
нов жанр. Без да изоставя емоционалната темати-
ка, тя я доразвива, дообогатява я, навлизайки и в 
един чисто мъжки жанр – антиутопията. Затова и 
новият є роман неслучайно носи подзаглавието „Ан-
тиутопичен романс“. 
„Париж – 18“  ни стряска с една история, която се 
развива в бъдещето. Емоциите са изчезнали, хора-
та не се влюбват, не изпитват никакви трепетни 
чувства и не съжителстват... Представяте ли как-
во би станало, ако сексът е само механично занима-
ние, а проституцията е законна, ако изчезнат кни-

гите, ако децата ни се правят, раждат и отглеж-
дат изкуствено, ако самотата е основият начин на 
живот... 
Романът „Париж – 18“ отговаря на всички тези въп-
роси. Един разказ, който плаши, допълнен с много 
носталгични спомени. Пътешествие на безпамет-
ните в миналото, на циника в романтиката, на без-
сърдечните в любовта. И всичко това се случва 
не вследствие на някаква диктатура или режим, а 
просто така, съвсем доброволно, по желание, поради 
смяна на потребностите.
Мона призна, че предишните є три книги са писа-
ни от любов или за любов, а тази книга е писана от 
страх! На въпроса „Кои са съвременните убийци на 
емоции?“ авторката отговори: „Ние самите се от-
казваме от емоциите си, като не знаем какво искаме.“
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ХАРМОНИЯ И ОПТИМИЗЪМ От-
давна не ви се беше случвало да из-

питвате такава радост от общуването с 
децата, интимния партньор и приятели-
те. Това са и темите, които ще са ак-
туални за вас от 1 до 21-ви. Подхождате 
по нов начин към стари приятелства и 
любовни връзки. От 1-ви до 12-и обаче не 

се изкушавайте да започвате нови връзки, 
защото те ще имат временен характер. 
По-скоро предприемете заздравяващи мер-
ки към старите. До 12-и не ви съветвам 
да пътувате, защото периодът ви е от-
реден за приключване на стари дела и за 
анализ. Вие се налага да направите анализ 
най-вече на интимния си живот. И една 
хубава новина – творческите личности 
сред Козирозите ще имат суперползотво-
рен период.

КЪСМЕТЛИЙСКИТЕ ВИ ДНИ СА 
2-ри, 3-ти, 4-ти, 12-и, 13-и, 14-и, 21-ви 

и 22-ри. Тогава с лекота ще постигате 
неща, които трудно са ви се удавали. 

ЗАЧАТИЯ И ВДЪХНОВЕНИЕ Период-
ът от 1-ви до 21-ви е особено подхо-

дящ за зачатия, най-вече след 14-и. Той ще 
е продуктивен за всичко, което правите с 
творческо вдъхновение. 

ПЕЧЕЛИТЕ КОНКУРСИ И СЪСТЕ-

ЗАНИЯ от 12-и до 21-ви, като най 
силните ви дни за това ще са 13-и, 14-и, 
19-и, 20-и и 21-ви. 

ТРУДНОСТИ В ЛЮБОВТА След пре-
местването на Венера в нехармонич-

ния ви знак Рак на 20-и любовните ви от-
ношения могат да пострадат от намеса-
та на странични фактори. Възможни са 
дори раздели. Най-напрегнатият ден ще 
бъде 24-ти. Тогава се постарайте да за-
пазите добрия тон в отношенията с лю-
бимия човек. И в никакъв случай не праве-
те сцени на ревност. Ревността ви ще се 
окаже неоснователна. 

МНОГО РАБОТА ви очаква след 21-
ви, но вас човек с работа не може да 

ви уплаши. На 20-и ви хрумва много добра 
идея или получавате интересно предложе-
ние, което не бива да отклонявате, защо-
то още през следващите дни ще ви се 
удаде възможност да го реализирате. Раз-

читайте на добри доходи.
НАСТРОЕНИ СТЕ КРИТИЧНО От 
24-ти до края на месеца периодът се 

очертава като напрегнат. Сега вашата 
управляваща планета Сатурн забавя свое-
то движение и на 30-и се обръща от рет-
роградна в директна посока. Това ще ви 
накара да се вгледате много сериозно в 
себе си и в другите около вас. Ще бъде-
те настроени много критично както към 
себе си, така и към другите. Дори и най-
обикновени събития ще ви се струват 
много трудни за преживяване. 

ГЛАВНОТО АСТРОЛОГИЧНО СЪБИ-

ТИЕ ЗА ВАС през май е преместване-
то на Уран от знака Риби в знака Овен, 
което ще се случи на 28-и. Тази планета 
има прекалено силна енергия и е много не-
предвидима. Събитията, свързани с нея, са 
винаги много внезапни, неочаквани. Уран е 
носителят на новото, на прогреса и на 
вдъхновението. Но ако се противопоста-
вяте на тези негови принципи, той може 
да действа прекалено разрушително на 
чисто материално ниво. Промените ще 
засегнат на първо място отношенията с 
родителите ви. Може да се проявят про-
блеми с тяхното здраве. Второ – дома 
ви, който внезапно ще има нужда от ре-
монт например. Внимавайте, обезопасявай-
те добре вратите и прозорците, а най-до-
бре застраховайте жилището си. Има 
риск от кражби. Действайте по-внима-
телно и с електричеството около 28-и. 
Най-добре е да не използвате стари и не-
изправни електроуреди, защото има опас-
ност от инцидент. 

МАКСИМАЛНО СТЕ МОБИЛИЗИ-

РАНИ на 30-и и 31-ви. Взимате много 
правилни решения. Каквото и да ви се 
случи през тези дни, за добро ще е, дори 
и в момента да не ви изглежда така. 

Направете анализ
Подходящият период за това е от 1-ви до 

14-и. Установете с какво разполагате и 

от какво се нуждаете. Направете план как 

да задоволите желанията си. След новолу-

ние на 14-и получавате уникален шанс да 

започнете нови романтични отношения 

или да походите по нов начин към насто-

ящата си любовна връзка. Тази дата 14-и 

ще е вододел за вас – до 14-и анализирай-

те, а след 14-и променете нещо в емоцио-

налния си живот. Мнозина Козирози ще по-

добрят отношенията с децата си, ще ус-

пеят да вникнат в проблемите им и да по-

гледнат на живота през техните очи. Ще 

се почувствате идеално, когато усетите, 

че дарявате и получавате любов – към и 

от деца, любими хора и приятели.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ    
 От 1-ви до 12-и в живота ви се връщат 

стари теми, приятелства и дори интим-

ни връзки.

 До 14-и задължително анализирайте 

какво се е случило в интимния ви живот 

досега и предприемете действия за него-

вото подобряване. 

 След 28-и очаквайте промени в дома. 

Възможно е да се наложи да се грижите 

за здравето на един от родителите си.

 На 30-и и 31-ви се справяте максимално 

добре с всички задачи. 
 На 2-ри, 3-ти, 4-ти, 12-и, 13-и, 14-и, 21-

ви и 22-ри късметът ще е неотлъчно с 

вас!

ЕДНА ДОБРА ИНИЦИАТИВА

AVON И „ТОКУДА“ ОБЕДИНЕНИ ОТ ЛЮБОВ КЪМ ЖИВОТА
AVON отваря нова страница в кампанията, посветена на превенцията на 
рака на гърдата – „От любов към живота“.  На специално събитие компа-
нията обяви старта на партньорски отношения с болница „Токуда“, за да 
осигури нужната профилактика с модерна мамографска апаратура и съвре-
менно обслужване. Амбицията на компанията е да осигурява винаги най-до-
брата грижа за здравето и реализацията на жените по света. „Вярвам, че 
дължим това на българските жени“ – сподели Валентина Бешевишка, мар-
кетинг директор на AVON България, Унгария, Сърбия, Албания, Македония, 
и Черна гора.  
За да отговори напълно на нуждите на обществото, от AVON планира-
ха чрез новото партньорство да се осъществяват както  профилактич-
ни, така и диагностични прегледи за жени в риск. Записването за прегледи 
стартира на 15 април, като всяка жена е свободна да се регистрира в елек-
тронен формат на сайта на „Токуда“ – www.tokudabolnica.bg, на телефон – 
02/403 4922 или на регистратурата в болницата. Резултатите от прегле-

дите ще са достъпни за пациента в електронен регистър, както и при зая-
вено желание на хартиен носител. 
За миналата година, благодарение на средствата, събрани от продажбата 
на благотворителни продукти на AVON, са осъществени над 6000 безплат-
ни профилактични прегледа в 16 населени места в Северна и Североизточ-
на България. С това общият брой на прегледите, осигурени от кампанията, 
надхвърля 22 000. 
Приятелите на кампанията Диана Лю-
бенова, Силвия Кацарова, Йорданка 
Кузманова, Деси Добрева, Елен Колева, 
Маргарита Хранова, Мирослава Кацаро-
ва, Гергана Гунчева, Биляна Петринска, 
Димо от П.И.Ф., Наско от Б.Т.Р. и Нора от 
квартет „Стрингс“ уважиха събитие-
то и още веднъж показаха безрезервната 
подкрепа към добрата инициатива.
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ЩЕ ДЕМОНСТРИРАТЕ НЕЗАВИСИ-

МОСТ В СЕМЕЙСТВОТО, което ще 
ви докара много главоболия през май. Как-
то се досещате, конфликтите с роднини-
те са ви в кърпа вързани. Постарайте се 
обаче бързо да ги потушите. Традиционно, 
докато Слънцето се намира в нехармонич-
ния ви знак Телец, вие се чувствате на-
прегнати и неудовлетворени. Трудно ще ус-
пеете да се вкарате в рамките, в които 
искат да ви видят околните. През по-го-
лямата част от месеца – от 1-ви до 21-ви 

– ще имате потребност да се усамотява-
те, да избягвате шумните компании и на-
прегнатите разговори. Цялата ви енергия 
ще е пренасочена към подреждане на въ-
трешния ви свят. От 5-и до 9-и искрено 
ще се наслаждавате на усамотението си. 
Повече внимание ще отделяте на родите-
лите, близките роднини, децата и дома. 
Несправедливо ще ви упрекват, че не дър-
жите на семейството и традициите. Сега 
ще докажете точно обратното. 

СЕМЕЙНИ И БИТОВИ ПРОБЛЕМИ 
От 1-ви до 12-и времето и внимание-

то ви ще бъдат приковани от семейни и 
битови проблеми. Не са изключени неочак-
вани ремонти и подобрения по дома. Пос-
тарайте се да внесете уют в дома си. 
Отново започвате да мислите за пре-
местване на жилище, прехвърляне на 
имот, управление на наследствени земе-
делски земи. Сложете в ред документаци-
ята за имотите, разплатете се с данъч-
ните. Належащите семейни пътувания, 
както и подписването на нови договори 
за наеми или покупко-продажби отложете 
за след 12-и, а още по-добре за след 14-и. 
Като трудни дни в битово отношение се 
очертават 13-и и 14-и. Ще усетите липса 
на ентусиазъм да се справите с каквото 
и да е било. Добре ще бъде да не се на-
прягате за нищо и да не взимате важни 
решения, защото е по-вероятно да са по-
грешни. 

НЕЩАТА ЗАПОЧВАТ ДА СЕ ОПРА-

ВЯТ Късно вечерта на 14-и чувството 
на дезориентация и тревога постепенно 
изчезва и нещата започват бавно да се 
оправят. След новолуние ви чака нещо 
ново, нов цикъл и нови възможности. През 
следващите два дни, на 15-и и 16-и, с леко-
та ще установите, че поне един проблем 
в дома ви се е уредил и вече не ви тре-

вожи. Постарайте се в тези два дни да 
намерите общ език с родители, близки и 
деца. Забравете за различията и не позво-
лявайте дребните кавги да застанат меж-
ду вас.  

ХУБАВИ ДНИ за вас са 17-и и 18-и. 
Подходящи са за придобивки за дома, 

нови покупки, подреждане и хармонизиране 
на интериора и най-важното – за изхвър-
ляне на всички стари вещи, които ви уг-
нетяват с присъствието си. Успявате да 
намерите подходящото жилище за закупу-
ване или за живеене под наем. 

ЛЮБОВНИ ИЗНЕНАДИ За несемей-
ните Водолеи имам добра новина: от 

1-ви до 20-и Венера ви гледа благосклонно 
от знака Близнаци и ви гарантира хармо-
нични лични отношения, нови приятели и 
ползотворно общуване. Около вас се поя-
вяват подходящите хора, които повдигат 
самочувствието ви. На 7-и и на 19-и ви оч-
акват приятни любовни изненади. Но на 
19-и бъдете внимателни, защото любовта 
върви ръка за ръка и с големите илюзии – 
гледайте да не се подведете по нещо илю-
зорно.

ПО-ВЕДРА ОБСТАНОВКА настъпва 
за вас след 21-ви. По-оптимистично 

настроени сте, имате желание да се по-
разтоварите с приятели и да общувате 
повече. Като малко по-напрегнати се оч-
ертават 25-и и 26-и. Не допускайте тогава 
да ви обземат неясни страхове и фобии. 

РАБОТА В ЕКИП На 28-и сте много 
силни в работата в група, ще имате 

подкрепата на и разбирането на екипа, с 
който работите. Това е ден, в който мо-
гат да ви предложат ненадейно едно пъ-
туване. Приемете го. Имате нужда от 
промяна. След 28-и може да се наложи и 
много бързо да смените учебното заведе-
ние или квартирата си. Действайте! 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
 На 4-ти, 12-и, 13-и, 14-и, 19-и, 20-и, 25-

и, 26-и и 27-и си сдържайте нервите. Не 

позволявайте някой да ви извади от рав-

новесие.

 След 14-и ви очакват приятни новости 

у дома и подобряване на отношенията с 

околните.

 От 1-ви до 20-и ви върви в любовта. 

Но на 19-и внимавайте да не повярвате в 

една илюзия.

 След 21-ви настроението ви става по-

ведро. 

 След 28-и очаквайте голямо раздвижва-

не – интересни предложения за обсъждане 

или преместване на жилище.

ИНОВАЦИИ

INDESIT COMPANY на EUROCUCINA 2010

През месец април бе открито XVIII издание на Eurocucina, къде-
то Indesit Company представя нови линии електродомакински уреди за 
вграждане с авангарден дизайн и технология. Изложението Eurocucina е 
най-значимото международно събитие в областта на кухненското об-
завеждане.
Новите линии уреди за вгрaждане с марка Hotpoint-Ariston и Scholtus, които 
компанията представя на своя щанд, се характеризират с множество 
подобрения по отношение на дизайн, технология и комфорт при упо-
треба. Посетителите на зоната Innovation (Иновативност) ще станат 
свидетели на изцяло нов подход при оползотворяване на пространство-
то в кухнята. Архитектите и дизайнерите имат възможност да се за-
познаят с новите тенденции за постепенно интегриране на елементи, 
по отношение на дизайн, технология и функционалност на уредите.

Марсова енергия
Конфликти вкъщи очаквайте на 4-ти. 

Няма да успеете да сдържите нервите си, 

а после ще съжалявате. Не ставайте пре-

калено критични. През май общуването 

със семейството и близките ви ще е мал-

ко по-трудно от обикновено. Постарайте 

се да не избухвате, въпреки че през цели-

ят месец агресивният Марс ще ви гледа в 

опозиция от знака на Лъва. Тази Марсова 

енергия често ще ви идва в повече и ще 

ви прави нетърпеливи, гневни и избухливи. 

Критични дни са 4-ти, 12-и, 13-и, 14-и, 19-

и, 20-и, 25-и, 26-и и 27-и.
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МНОГО РАБОТА И ОБЩУВАНЕ 
Много приземяващо ще ви подейства 

Слънцето в знака Телец, което през този 
месец ще се задържи там до 20-и. Трудно-
стите и многото работа ви мобилизират. 
Ще докажете на другите и най-вече на 
себе си, че когато поискате, можете да 
бъдете концентрирате и да демонстрира-
те изключително висока работоспособ-
ност. Май ще е наситен с много общува-
не. Често разговорите няма да са ви мно-
го приятни, но ще се справите като ис-
тински актьори. Околните няма да забе-
лежат вашето отегчение или изнервяне. 
Неща, които сте отлагали от месеци, 
сега вече ви притискат в ъгъла и няма из-
мъкване. Постоянно ще бъдете заети с 
издирването на информация, документи, 
писане на писма и телефонни разговори, 
повечето от които, напълно безплодни, 
особено през периода от 1-ви до 12-и. 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СТАРИ ТЕМИ 

Колкото и да се опитвате да напра-
вите нещо ново, да тръгнете в нова по-
сока, стари сенки от миналото ще ви 
„връщат“, за да си довършите започнато-
то. Както вече се досещате, това е ра-
бота на ретроградния Меркурий, който 
най-педантично ще ви призове да разчис-
тите всичко, което се е натрупало до 

този момент. А казано най-откровено, то 
изобщо не е малко. От 1-ви до 12-и ще 
продължи ретроградността на Меркурий 
– тогава ще приключвате със стари теми 
и залежала работа. Ограничете до мини-
мум пътуванията, особено служебните, за-
щото ще са с нулева ефективност. Много 
внимавайте при работа с поверителна ин-
формация, както и с всякаква друга ин-
формация, може да се получат неочаквани 
усложнения (нещо да забравите, или да го 
изпратите на когото не трябва).

ВЪЗМОЖНИ СА ГРЕШКИ На 1-ви, 
5-и, 6-и, 10-и и 11-и сте претоварени и 

притеснени и тогава е вероятно да допус-
нете грешки. В тези дни внимавайте какво 
и пред кого говорите. Думите ви могат да 
бъдат изтълкувани превратно и погрешно. 

КОНЦЕНТРИРАНИ СТЕ ВЪРХУ ДЕ-

ЛОВИТЕ ЗАДАЧИ след 12-и. Колкото 
по-организирано действате, толкова резул-
татите ще бъдат по-качествени. Хората 
ще ви помагат и ще ви насочат в правил-
ната посока. Ще се оказвате на правилно-
то място в точното време. 

НОВОЛУНИЕТО В ТЕЛЕЦ на 14-и ще 
ви донесе нови запознанства и сфери 

на влияние. Не пренебрегвайте никакви 
форми на общуване, Колкото повече кон-
такти сега, толкова повече възможности 
в бъдеще. 

ВРЕМЕ ЗА ИЗЯВА, ПЪТУВАНИЯ И 

ОБУЧЕНИЕ От 12-и до 21-ви спокой-
но пътувайте, оформяйте документи, из-
дирвайте нова информация и най-важното 
– трупайте знания. Вземете мерки да по-
вишите квалификацията си, да научите 
нещо ново, да откриете информация, кои-
то ще ви дадат сериозна преднина пред 
останалите. 

От 1-ви до 20-и Венера ви гледа лошо 
от нехармоничния ви знак Близнаци и 

обърква чувствата ви. Може да станете 

жертва на паралелна връзка или самите 
вие да завържете такава (макар че чув-
ството на вина ще ви изтощи). Критич-
ните дни за връзката и личните ви отно-
шения са 17-и, 18-и и най-вече 19-и. И за да 
не мислите за личните си проблеми, ще 
прехвърлите цялото си внимание към пря-
ката си работа. Добрата новина е, че 
след 20-и Венера вече минава в хармонич-
ния ви знак Рак и емоционалният ви жи-
вот постепенно се подобрява. 

С ЛЕКОТА ИЗУЧАВАТЕ ЧУЖДИ 

ЕЗИЦИ След 14-и се фокусирате само 
върху дейностите, които ви носят прият-
ни преживявания. Много добре ще ви се 
отрази, ако се запишете на преквалифика-
ционен, езиков или шофьорски обучителен 
курс. Изучаването на езици сега ще ви се 
удава много лесно. От 14-и до 21-ви успява-
те да намерите учителя или курса, който 
ще ви е най-полезен.

НЯКОЙ ВИ НАБЛЮДАВА На пълнолу-
нието на 27-и сте като на сцена – 

всичко, каквото правите ще бъде наблюда-
вано, особено в работата. Бъдете максимал-
но подготвени, защото сега някой ви гледа 
под лупа, анализира ви и ви търси слабото 
място. Ако се почувствате неподготвени 
за нещо, по-добре отложете изявата си. П
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Семейни проблеми
След 21-ви и Слънцето навлиза в знака 

Близнаци и това приковава цялото ви вни-

мание върху семейните проблеми. Премест-

вания, дребни ремонти и належащи плаща-

ния ще ви отровят живота в този пери-

од. Постарайте се максимално елегантно 

да преодолеете тези дребни баналности и 

гледайте да не си влошите отношенията 

с близките ви хора вкъщи. Най-напрегнати 

ще са дните 21-ви, 22-ри, 27-и и 28-и. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
 На 17-и, 18-и и 19-и бъдете по-внима-

телни в личните отношения.

 След 14-и е добре да повишите квали-

фикацията си и да попълните знанията 

си. Запишете се на курс за изучаване на 

чужд език.  

 След 21-ви ви очакват семейни конфли-

кти. Най-напрегнати ще бъдат 21-ви и 
22-ри.

 На 27-и се постарайте да се предста-

вите много добре, ако ви предстоят изя-

ви, защото някой ви наблюдава под лупа.

ТЕНДЕНЦИИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА РАК НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО

През април „Рош България“ организира семинар, посветен на възможностите за лечение на 
рак на дебелото черво. Ракът на дебелото черво е най-честият рак на органите на храно-
смилателния тракт. Представлява вторият по честота  карцином при мъжа (след бело-
дробния и преди стомашния) и трети при жената (след карцинома на млечната жлеза и 
матката). Честотата му в последните години непрекъснато нараства. 
В България годишно се откриват над 4000 нови случая на рак на дебелото и правото черво 
по данни на Националния раков регистър. Въпреки това заболяването в много случаи може 
да се предотврати и излекува, ако бъде установено в ранен стадий. За съжаление около 47% 
от случаите се откриват, когато ракът вече се е разпространил в други органи или систе-
ми на организма. Болестта засяга най-често хора между 50- и 70-годишна възраст. 
На семинара беше представена и информация за фармацевтичния пазар и регулацията в ле-
карствената сфера.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

15–28 май 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Периодът не е подходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, трябва 
да се храните разделно. Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – 
тогава организмът ще разгражда калориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да 
не напълнеете.  Белтъчините (от мляко, сирене, извара и  нетлъсто месо) и плодовете ще се усвоя-
ват оптимално на 19, 20 и 28 май.  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените хра-
ни ще се преработват най-добре на 21 и 22 май.  Мазни храни, както и различни видове ядки е най-це-
лесъобразно да консумирате на 15, 16, 23 и 24 май.  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) 
се усвояват най-добре на 17, 18, 25, 26 и 27 май.

28 май, 2.08 ч., 

Луната е 

в СТРЕЛЕЦ 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Подбирайте храната много внимателно, особено ако имате проблеми с килограмите, черния дроб 
или жлъчката. Хипертониците да спазват строго диетата си, защото има опасност от кризи.  

Мазното, пърженото и соленото трябва да бъдат забравени днес. Впрочем черният дроб и жлъчка-
та са уязвими днес дори и при здрави хора, затова всички трябва да внимават с храните, които кон-
сумират. За предпочитане е те да са без консерванти. Пийте лекарства само при реална нужда и 
лекарско предписание, всяко самолечение ще ви донесе проблеми, защото натоварвате излишно чер-
ния си дроб.  На пълнолуние трябва да спазвате пост и въздържание. Не яжте месо, не пийте алко-
хол. Ако искате да отслабнете, преминете само на плодови сокове и чай с мед.  Пълнолунието 
ще ви направи неспокойни и може да прекалите с храната, за да се опитате да „приглушите“ чув-
ството си за тревожност.  Добре е да избягвате пресолената храна, защото тя  ще провокира 
задържането на излишни течности в организма.

1–14, както и 

29–31 май 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ус-
корите отслабването, ако спортувате повече. 1, 10, 11 и 29 май са препоръчителни дати за зани-
мания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 2, 3, 4, 12, 13, 14, 30 и 31 май са датите за скулптиране 
и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 7, 8 

и 9 май се препоръчват сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен самома-
саж под душа. Водните процедури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържана-
та между мастните клетки вода, което води до изглаждане на целулита. 5, 6 май са дните на ди-
хателни упражнения, разходки на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробика.

14 май, 4.05 ч., 

Луната е 

в ТЕЛЕЦ 

НОВОЛУНИЕ

 Днес е добре да гладувате, но това трудно би ви се удало при Луна в Телец, защото Телецът 
обича да си хапва вкусни неща.  На този ден ви съветвам да направите профилактика на щито-

видната си жлеза, която е пряко свързана и с обмяната на веществата, а оттам и с регулиране на 

теглото.  Добре ще е да си осигурите 4–5 приема на храни, които съдържат йод – на първо мяс-
то риба (най-вече скумрия, херинга, сьомга и пъстърва), морски дарове (скариди и раци). Ако сте 
вегетарианци, тогава наблегнете на кафявите водорасли (може и във вид на таблетки).  Упраж-
нението от йога „Рало“ е най-подходящото за масаж на щитовидната жлеза. Ако имате тренинг и се 
занимавате с йога, постойте в тази поза поне 2–3 мин.  За да изчистите организма от токсини, 

е добре днес да се подложите на пълен глад. Пийте повече течности, за да подпомогнете процеса на 
изчистване на организма. Ако изберете по-лек вариант на диета, не яжте консервирани продукти. 
Откажете се и от вечерята. Днес се отслабва най-лесно и трайно.  ЗА ВАШАТА ЛУННА МАГИЯ 
при Луна в Телец  добре да предприемете действия за материалното си осигуряване. Замислете 
конкретни действия, които ще донесат не само материален, но и душевен комфорт в живота ви. 
Този ден се управлява от Венера, затова всичко, свързано с любовта и чувствените удоволствия, 
ще бъде успешно. Проявете търпение, постоянство, но се не падайте жертва на ината си.

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 МАЙ
ПРОЦЕДУРА

ПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 7, 8, 9, 17, 18
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

15, 16, както и 19–28 – Ако искате косата ви да расте бързо.

1–6, както и 29–31 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

12, 13, 14 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 

Ефектът ще е поразителен.

3, 5, 6, 10, 11, 12, 19, 
23, 25, 26, 31

–
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

– 7, 8, 9, 17, 18 –

2, 3, 4, 12, 13, 21, 22, 
23, 24, 30, 31

– Къдренето ще е най–безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

19, 20 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 7, 8, 9, 17, 18 –

21, 22, 23, 24 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

5, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 
25, 26, 27

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

– 7, 8, 9, 17, 18
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то 
ще е много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 15–28 Датите са неподходящи за епилация.

1–6, както и 10–14 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

1–6, както и 10–14 и 
29–31

–
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 

ще растат по-бавно.

2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 
30, 31

– Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.
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1–6, както и 10–14 и 
29–31

– –

Парна баня

– 15–28 Има опасност да ви останат белези.

1–6, както и 10–14 и 
29–31

– –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов
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ки

се
ли

ни 1, 2, 10, 11, 19, 20, 27, 
28, 29

– –

Д
ъл

бо
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3, 4, 12, 13, 21, 22, 
30, 31

– –

П
од
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ж
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-

щ
и 

м
ас

ки

15–28 –
Най–ефективни ще са процедурите на 19 и 20 май, когато кожата 

ще има нужда от много влага.
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15–28 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 15–28 – –

Оформяне 
и лакиране

2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 
19, 20, 22, 23, 25, 26, 

27, 30, 31
– –
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15–28 – –

1–14, както и 29–31 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 1–14, както и 29–31 –

15–28 – –

С
А

У
Н

А

1–14, както и 29–31 – Ефектът ще е максимален на 1, 10, 11 и 29 май.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ МАЙ

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допит-

вате“ до нея. Почистването на прахта, прането и миенето на 

прозорци ще ви се удават много бързо и лесно, ако ги правите 

в периода на намаляваща Луна. Вярно е, че през месеца тези дни 

са твърде недостатъчни, за да поддържате дома си изряден, но 

поне по-голямата част от домакинската работа ви съветвам 

да свършите тогава.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:

Основно почистване: 1–14, както и 29, 30 и 31 май.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите 7, 

8, 9, 17, 18, 25, 26, 27 май. Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсява-

ния и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 5, 6, 7, 15, 16, 23 и 24 май.

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 МАЙ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-

зикални инструменти и аудиозаписи: 8, 9, 12, 13, 14, 23 и 24 май.

Недвижими имоти, мебели: 2, 3, 4, 12, 13, 14, 17, 18, 30, 31 май.

Автомобил, мотор или колело: 10, 11, 15, 16, 25 и 26 май.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 10 и 11 май.

Канцеларски материали и книги: 15, 16, 21 и 22 май.

Спортни стоки: 1, 2, 10, 11, 19, 20, 28 и 29 май.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 5, 6 и 

7 май.

Обувки и дрехи: 2, 3, 4, 12, 13, 14, 30 и 31 май.

Бижута, злато, луксозни вещи:19 и 20 май.

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 

МАЙ 2010 г. и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.

ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервен-

ции на 28 МАЙ (пълнолуние), както и на 14 МАЙ (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

10, 11
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
23, 24

12, 13, 14 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 25, 26, 27

15, 16 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 1, 2, 28, 29

17, 18 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 3, 4, 30, 31

19, 20 Сърце, слезка (далак) 5, 6, 7

21, 22
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 

черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система
8, 9

23, 24
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
10, 11

25, 26, 27 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 12, 13, 14

1, 2, 28, 29 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 15, 16

3, 4, 30, 31 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 17, 18

5, 6, 7
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
19, 20

8, 9 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 21, 22

* 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: 7, 8, 9, 17, 18, 25, 26 и 27 май.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 5, 6, 7, 15, 16, 23 и 24 май.

На тези дни с поливането има опасност да провокирате появата на листни 

въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 8 и 9 май.
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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 НА 1, 5, 6, 7, 8, 9 и 29 МАЙ!

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 2, 3, 4, 10, 11 май, както и през 

периода от 15 до 28, а също и на 30 и 31 май. И в никакъв случай (освен в 

спешен!) не ходете на зъболекар на 28 МАЙ (пълнолуние), както на 14 МАЙ 

(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
31 май 1 май 2 май

19-и ЛД от 23.58 ч., 
както и 3.05 (от 
0.48 ч.) Запалете по-

вече свещи у дома, 

направете анализ на 

постъпките си. Ще 

успеете да се отър-

вете от чуждото 

влияние.

17-и лунен ден (ЛД) 
(настъпил е още пре-
дходният ден на 30.04 
в 23.04 ч.), както и 
29.05 (от 22.40 ч.)  
Дните са подходящи за 

удоволствия, общува-

не и физически нато-

варвания. И за брак по 

любов.

18-и ЛД от 0.01 ч., 
както и 30.05 (от 
23.23 ч.)  Изгонете 

лошите мисли. Про-

чистете стомашно-

чревния тракт – дни-

те са подходящи за 

гладуване.

3 май 4 май 5 май 6 май 7 май 8 май 9 май

19-и ЛД от 0.48 ч., 
както и 31.05 (от 
23.58 ч.)  Запалете 

повече свещи у дома, 

направете анализ на 

постъпките си. Ще 

успеете да се от-

ървете от чуждото 

влияние.

20-и ЛД от 1.28 ч. 
Получават се духов-

ни знания и прозре-

ния. Не проявявайте 

гордост!

21-ви ЛД от 2.06 ч. 
Много активен, твор-

чески ден. Отличен е за 

започване на нова рабо-

та, спортуване и пъте-

шествия.

22-ри ЛД от 2.27 ч. 
Ден на мъдростта. 

Предайте на другиго 

своите знания. Посе-

тете астролог.

23-ти ЛД от 2.51 ч. Този 

ден е символ на само-

жертвата – простете 

на другите, разкайте се. 

Добре е да се пости. Не 

правете секс. Почисте-

те дома си.

24-ти ЛД от 3.13 ч. Ак-

тивен, творчески ден. 

Използвайте го за ук-

репване на духа и тяло-

то. Ден за нов строеж.

25-и ЛД от 3.24 ч. 
Всичко на този ден 

става с лекота, с въ-

трешен порив. Спон-

танно могат да се 

появят телепатия и 

ясновидство. Днес не 

бързайте!

10 май 11 май 12 май 13 май 14 май 15 май 16 май

26-и ЛД от 3.56 ч. 
Въздържайте се от 

активна дейност и 

постете. Пестете 

си енергията и мъл-

чете.

27-и ЛД от 4.18 ч. 
Ден за прекратява-

не на контакти с 

лоши хора. Почивай-

те и медитирай-

те. Ще имате про-

зрения.

28-и ЛД от 4.45 ч. Ден 

за покупка на жилище 

или началото на ремонт. 

Сънищата са верни.

29-и ЛД от 5.16 ч. 
Опасен, сатанински 

ден. Препоръчват 

се пост и въздържа-

ние. Не планирайте и 

не започвайте нищо 

ново. Запалете свещ 

вкъщи и окадете на-

всякъде.

1-ви ЛД от 1.05 ч. Чист 

и светъл ден. Припом-

нете си детството. 

Ще ви осенят творче-

ски идеи. Не започвайте 

нищо ново. Посветете 

този ден на всичко, кое-

то възвисява духа.

2-ри ЛД от 5.54 ч. Не се 

поддавайте на гнева, из-

бягвайте конфликтите 

и изблиците на емоции. 

Дните са подходящи за 

нови  начинания.

3-ти ЛД от 6.40 ч. 
Енергетиката на този 

ден изисква да сте ак-

тивни. Пасивност-

та е противопоказна и 

опасна.

4-ти ЛД от 7.37 ч. Не 

взимайте прибързани 

решения. Усамотете 

се. Разходете се сред 

природата. Занима-

вайте с дома и семей-

ството си. Колектив-

ната работа няма да 

ви спори.

17 май 18 май 19 май 20 май 21 май 22 май 23 май

5-и ЛД от 8.43 ч. 
Делови ден. Подхо-

дящ е за пътувания 

и за планиране на ге-

нерални промени. Ра-

ботете концентри-

рано. Не преяждай-

те. Целеполагането 

ще е успешно.

6-и ЛД от 9.55 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 11.10 ч. Ден 

за молитва. Сбъдват се 

желания.

8-и ЛД от 12.24 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 13.38 ч. Не е 

успешен. Склонни сте 

към заблуждения и само-

измами. Добре е да да-

дете прошка. Практику-

вайте йога.

10-и ЛД от 14.51 ч. Не 

планирайте нищо ва-

жно. Изкъпете се с го-

реща вода. Медити-

райте.

11-и ЛД от 16.03 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.

24 май 25 май 26 май 27 май 28 май 29 май 30 май

12-и ЛД от 17.16 ч. 
Дава се милостиня. 

Молитвите се чу-

ват. Подходящ е за 

взимане на важни 

решения.

13-и ЛД от 18.29 
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 19.41 ч. Мно-

го подходящ за започва-

не на важна работа, за 

физическо натоварване, 

за работа с информаци-

онни източници и све-

щени текстове. Отва-

ря се третото око. Про-

чистете организма си.

15-и ЛД от 20.48 ч. 
Сънищата са ве-

рни и важат за ме-

сец напред. Лош ден 

за секс. Сатанин-

ски ден, у нас се про-

буждат зли изкуше-

ния. Проявете аске-

тизъм.

16-и ЛД от 21.49 ч. Ден 

за постигане на въ-

трешна хармония. Ста-

райте се да вършите 

само добри дела.

17-и ЛД от 22.40 ч., 
както и 1.05 (настъ-
пил е още предход-
ният ден на 30.04 в 
23.04 ч.) Дните са под-

ходящи за удоволст-

вия, общуване и физиче-

ски натоварвания. И за 

брак по любов.

18-и ЛД от 23.23 ч., 
както и 2.05 (от 
0.01 ч.) Изгонете ло-

шите мисли. Про-

чистете стомашно-

чревния тракт – дни-

те са подходящи за 

гладуване.
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО: „Купена жена“. „Еврика“. Дакел. Пелед. Тлак. Бином. Кегел. Каиса. Регата. „Алеко“. Фас. Кано. Инат. „Неа“. Риф. Омар. Лидар. Но. Им. Его. Дека. Строп. 

Загар. „То“. Щат. Чироз. Мус. Об. Калем. Тезис. Увина. Анти. Рило. Лопен. Шамар. Рид. Режим. Рено. „Але“. Куп. Лукас (Джордж). Фаворит. Сатир. Низам. Сити.

ОТВЕСНО: „Луди пари“. Трама. Опус. „Пан“. Сидер. Тулуп. Па. Чекор. Фагот. Север. Немек (Корин). Ропот. Минели (Лайза). Вал. „Га“. Жур. Кан. „Ашик“. „Репето“. Аман. 

Нега. АМ. Си. Шале. Нар. „Елан“. Трефа. Лед. Ла. „На М“. Кетон. Зачот. Ров. Ортак. Мода. Ибери. Ос. Илиона. „Егер“. „Зидари“. Окас. Ерика. „Одил“. Лит. Акага. Ма-

риз. Солети.
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Вложените в серия DeBa DNAction активни 
съставки защитават ДНК на кожата от 
увреждане и водят до естественото й 
подмладяване – подобряват хидратацията, 
възвръщат еластичността и свежестта на 
епидермиса, заглаждат бръчките

Вложените в серия DeBa DNAc
ДНКсъставки защитават ДНК на

увреждане и водят до есте
подмладяване подобряват хподмладяване – подобряват х
възвръщат еластичността и с
епидермиса заглаждат бръчкиепидермиса, заглаждат бръчки

www.rubella.bg
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