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Прекрояване на времето
Искате нещо да промените в 
живота си, но не можете да 
намерите в себе си вдъхнове-
ние и воля да го направите?! 
Започнете обновителната 
програма веднага, от днес.

Не от понеделник, 
а от утре
Помните ли колко пъти си обе-

щахте твърдо „От понеделник 

ще спортувам“. Предлагаме ви 

да не започвате от понеделник, 

а от утре сутринта. За нача-

ло можете да направите няколко 

стречинг упражнения в леглото. 

Но не само протягания, защото 

след тях рискувате да заспите 

отново сладко-сладко! Да избег-

нете този капан, е лесно – след 

няколко протягания в легнало по-

ложение задължително се изпра-

вете и продължете да правите 

упражнения, но от седеж. Мо-

жете например да изпълнявате 

усуквания или пък да седнете по 

турски и да изпълнявате наклони 

напред и настрани с прав гръб.

Бегом под душа!
След кратката гимнастика сутрин – бързо под душа. 

Сега е моментът да обявите война на целулита с помо-

щта на гелове, скрабове или антицелулитни сапуни. Полез-

но ще е да използвате и помощни средства – груби ленти, 

четки или специални уреди за антицелулитен масаж. Под 

душа окончателно ще отмиете остатъците от съня.

15 минути за 
съставяне на план
Ако постоянно се оправдавате с липса-

та на време, ще ви отправим нестан-

дартно предложение – правете си план 

за деня сутрин в тоалетната. Но не из-

исквайте от себе си невъзможното. 

Написаните на хартия задачи са прос-

то начин да се организирате по-добре 

и по-лесно да свършите всичко, което 

трябва.

Повече разходки
Всеки петък вие планирате да прекара-

те уикенда сред природата, но още в 

събота сутринта променяте плановете 

си на сто и осемдесет градуса по една-

единствена причина – леност! 

А иначе искате кожата ви да бъде кра-

сива и винаги да изглеждате добре! Све-

жият въздух е по-ефикасен и от най-

ефикасната козметика. Повторете 

това изречение двадесет пъти. Прият-

на разходка!

Без похапвания!
Още от детството знаете, че е много вредно да яде-

те нещо просто ей така. Това не ви е попречило, разбира се, да унищожите купчина пакетчета 

чипс или бисквити пред компютъра. Ако сте решили да живеете здравословно, ще ви подска-

жем как да го направите. Занесете си на работа здравословен обяд в пластмасова кутия. Же-

лателно е порцията да е голяма. Щом ви се прииска нещо да похапнете, отсипете си в чинийка 

част от съдържанието на кутията (на половината на шепата ви), и ще утолите глада. Дъвче-

те, без да бързате! А за кифлите, баниците и чипса просто забравете, че съществуват.

Няколко дини под 
една мишница
Отчитайте своите индивидуални спадове и пикове 

на енергия през деня. Старайте се да не планирате 

важни мероприятия за часовете, когато умствена-

та ви дейност е ленива. По-добре посветете тези 

часове на второстепенни дела, които, макар и да не 

ви се иска, се налага да свършите.

Опитвайте се да уплътнявате времето си, като 

комбинирате съчетаващи се помежду си дейности. 

Например докато говорите по телефона, подредете 

бюрото си или прегледайте електронната си поща.

©
 A

le
na

 O
ze

ro
va

, l
an

ak
, P

ru
de

nc
io

 A
lv

ar
ez

, L
ev

 D
ol

ga
ts

hj
ov

, E
di

to
ri

al
z,

 L
iu

dm
il

a 
Su

nd
ik

ov
a 

– 
12

3r
f.

co
m

Бела, брой 6 (148), 20104



АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

©
 1

23
rf

.c
om

„Н
яма ли най-сетне да пора-
снеш?!“ е най-безсмисленият 
въпрос, който съм чувала. 
Че защо ми е да пораст-

вам?! Порастването е за децата. На 
възрастните им трябва вдетиняване, 
за да сe чувстват обнадеждени и ок-
рилени (или, както ние му казваме – 
творчески настроени). 
Заблуда е, че като растем на годи-

ни, растем и на акъл. Не, не става-
ме по-умни, а ставаме по-нещастни 
с възрастта. И по-истерични, и по-
страхливи. Децата понякога постъп-
ват по-умно от нас и винаги – по-
смело. Стиска ли ви да скочите в ня-
коя локва барабар с току-що изпра-
ните си дрехи, които сте облекли за 
работа – ей така, от любов към ска-
чането в локви? Ако да – има спасе-
ние за вас. Останали са ви трохич-
ки от дързостта и безгрижието на 
Пипи Дългото чорапче. Ако не – пре-
върнали сте се значи в безнадеждно 
скучен и недоволен възрастен. 
Животът би бил още по-недруже-

любен и сив, ако не го гледахме от 
време на време изпод сламенорусия 
перчем на детето в нас... 

За голям наш късмет детето в нас 
е надарено с извънземна жизнеустой-
чивост. То оцелява и след най-изпепе-
ляващия пожар на душата, и след най-
тежките житейски изпитания. Чер-
тае кръгчета в пясъка, пие кафето 
си с много захар, обожава шоколадови 
бисквити и сладолед, постоянно иска 
нещо и ако не му го дадете, мрънка. 
Цупи се и своенравно тропа с крак, 
когато не стане неговото, кара коле-
ло, смее се с пълна уста на масата, 
захласва се от смях без причина, меч-
тае, беснее и после пак мечтае... 
Детето е топка енергия. То посто-

янно прави нещо. Постоянно си иг-
рае на нещо. Възрастният постоянно 
планира нещо и рядко се осмелява да 
действа. И въобще не си играе, а... 
взима важни решения, прави съдбовни 
избори. Възрастният обмисля всичко 
– дори и почивката си. И затова тя 
никога не е... синьо лято. 
Детето и без план прави всичко 

правилно, така, както е угодно на 
вселената. Затова никакво пораст-
ване! Вдетиняването според мен не 
само че не бива да бъде осъждано, а 
даже трябва да бъде насърчавано. 

Угаждайки на прищевките на дете-
то в себе си, човек прави спасителен 
скок във времето и пространството 
– от трудното към лесното, от се-
риозното към играта, от сивото към 
жълтото, от греховността към не-
винността, от глупостта към мъд-
ростта. А всичко това го води към 
безусловното щастие. 
Последния път, когато послушах де-

тето в мен, буквално бях изстре-
ляна на седмото небе. Бях набрала 
смелост да се кача на една много 
страшна люлка в „Пратера“ във Ви-
ена. Детето в мен настояваше и аз 
го направих. И добре че не му отка-
зах. Защото, въпреки че крещях от 
ужас като зверче, когато земята се 
люшкаше под краката ми (или под 
главата ми – не мога да уточня!), се 
почувствах горда от безстрашието 
си и... странно спокойна. Спокойна, че 
все още мога да рискувам, а следова-
телно и да живея правилно.
Детството е царството на блаже-

ното спокойствие. Когато детето в 
нас е будно, вселената е спокойна. 
Спокойна е за бъдещето си. 

Мариана ЯНЕВА

ВДЕТИНЯВАЙ СЕ!ВДЕТИНЯВАЙ СЕ!
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Какво 
ново в...

И
зглежда, че всичко в живота си 
това момиче дължи на родители-
те си, на Обединеното кралство 

и на... един куфар. Не попитах къде 
є е хвърлен пъпът, но разбрах, че 
нейното първо детско креватче бил 
един стар куфар. От тогава досега е 
изтекла много вода. Мила Христова 
е на 22 години, завършила е частен 
колеж в Брайтън, който е в първата 
двадесетица на елитните английски 
колежи. Продължава да живее в Обе-
диненото кралство като студентка 
в най-големия университет по изку-
ствата в Европа.  
Семейството є не подценява обра-

зованието в България, но родителите 
є искали Мила 

ДА БЪДЕ САМОСТОЯТЕЛНА

Била е само на 13 години, когато е 
дошла в непознатата страна. Първите 
є  впечатления за живота в чужбина 
са свързани с колежанския живот. 
Първо видяла колежа в брошура. Ха-

ресали є зелените ливади, с които 
била оформена рекламната листовка 
на учебното заведение. Изобщо не по-
дозирала какво я очаква тук.
Тя и останалите възпитаници на 

учебното заведение имали право да 
го напускат единствено в събота, но 
им било забранено да ходят в големия 
град, защото все още нямали 18 годи-

ни. Пътували (впрочем отивали пеша, 
като вървели през полето) единстве-
но до малките селца, отдалечени на 
по 5–6 километра.
С родителите си контактувала пре-

димно по телефона, защото интер-
нет можела да използва единствено 
за училищните работи. Необичайните 
от гледна точка на нашите възгле-
ди неща, с които Мила се сблъсквала, 

били най-различни. Например докато 
често боледувала от ангина в колежа, 
тя с изумление открила, че според 
англичаните, когато едно дете има 
температура, то трябва да си вземе 
студен душ и непременно да отвори 
широко прозореца... 
Тя е от онези млади хора, които ве-

роятно никога няма трайно да се за-
върнат в родината си. Въпреки това 

НЕ МОГА ДА Я НАРЕКА 

ЕМИГРАНТ 

Тя е по-скоро космополит, млад чо-
век, свързан чрез една невидима, но 
осезаема пъпна връв, която ще се за-
хранва завинаги от куфара, в кой-
то са минали първите дни от жи-
вота є...
Във всеки случай опитът, който е 

натрупала в странство, е по-голям 
от този на връстниците є, които не 
са се отделяли нито от семейство-
то си, нито от родината си. 
Това младо и красиво момиче вече 

носи с иначе крехките си рамене 
свръхпознания, впечатления, приятел-
ства и възможности... Колко струва 
този свръхбагаж? С какво се запла-
щат изпитанията и трудностите?
А ако се чудите откъде вече позна-

вате това момиче, ще ви припомним. 
Мила Христова украси корицата на 
априлската „Бела“.  

(Пълния текст четете в раздела ВИпЗИТА на Хотел РОДИНАТА)

ХОТЕЛ РОДнИНА неМИЛИ-неДРАГИ ВИпЗИТА ЛОБИ форум БАРАААХОТЕЛ РОДИНАТА

МИЛА родино от Мирослава ИВАНОВА

Снимка BeLIGHT STUDIO

Бела, брой 6 (148), 20106



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...

ЖИВОТЪТ 
НА ДРУГИТЕ

Това е заглавието на един уникален германски 
филм, който ни припомня една отминала дейст-
вителност. Той описва съвсем нагледно какво оз-
начава нарушаване на човешките права. Във фил-
ма един служител на тайните служби на бивша-
та ГДР е натоварен да подслушва денонощно пи-
сател дисидент и неговата съпруга, което раз-
бива живота и на тримата. Отминала дейст-
вителност, за която не искаме да си спомняме? 
Не, вече съвсем чиста българска реалност. Спо-
ред влезлите в сила промени в Закона за елек-
тронните съобщения (ЗЕС) отново ще бъдем 
следени. Вярно, само в интернет, но пък това е 
едно добро начало. Всъщност ще бъдат следени 
само престъпниците или потенциалните такива, 
така че „спете спокойно, деца“.
Но все пак някой знае всичко за вас. Знае къде 

сте, с кого разговаряте, в какви сайтове влиза-
те, от какво се интересувате. Този виртуален 
Биг Брадър разполага с всичко това и може да 
се възползва от него, когато поиска. 
„Ама, това е само за престъпниците, аз не 

съм такъв, и няма от какво да се притеснявам“ 
– ще възразят някои. А кои всъщност са тези 
потенциални престъпници и какво ви разграни-
чава от тях? Ако аз имам връзка с жената на 
някой голям шеф и той настоява да ме следят, 
това превръща ли ме в престъпник? Превръща 
ли в престъпници и хората, с които си пиша в 
Skype или Facebook и за които съответно тези 
виртуални проследители също ще получават ин-
формация? А как ще се използва тази информа-
ция, кой ще има достъп до нея и до тези сво-
еобразни виртуални досиета? Въпросите са тол-
кова много и наистина препращат към едни вре-
мена, когато да се подслушват хората, бе начин 
да ги накараш да ти се подчиняват. 
„Промените в ЗЕС няма да доведат до безкон-

тролно следене в интернет и гарантират сигур-
ността на отделните потребители.“ Тези успо-
кояващи твърдения на управляващите обаче не 
ми звучат никак успокояващо. Да, престъпнос-
тта трябва да бъде преборена, но едва ли точно 
това ще я сплаши. А и колко кадри на ДАНС и 
МВР са необходими, за да следят денонощно ин-
тернет трафика, публикациите и коментарите, 
поствани във виртуалното пространство, пред-
ставляващи заплаха за националната сигурност? 
Е, поне разкриването на нови работни места за 
„следачи“ ще намали безработицата и ще подо-
бри икономическия климат в страната.
Всеки има право на лична свобода и неприкос-

новеност. Поне така гласи чл. 30 от Конститу-
цията на Република България. Като един норма-
лен гражданин на тази държава аз искам моите 
лични права да си останат лични. Гражданските 
права винаги са били основата на една демокра-
тична държава. Нарушаването им по един или 
друг начин „в името на държавата“ си е чист 
недемократичен акт, колкото и да се опитват 
да ни убедят в противното. С него май се връ-
щаме години назад, а претендираме, че сме мо-
дерна демокрация и че сме част от ЕС. 
Абсурдни и противоконституционни, промени-

те в ЗЕС влязоха в сила. Не знам доколко те ще 
сплашат престъпниците, които явно вече няма 
да ползват интернет, за да си уговарят поред-
ния удар. А ако целта на промените е да рес-
пектират обикновените граждани да внимават 
какви мнения изказват в интернет, какво кач-
ват и свалят и с кого си пишат, май няма та-
кава опасност. Компетентни специалисти вед-
нага разясниха как може да се справите с тази 
намеса в личното пространство. Трябва само да 
се поровите в Google, за да разберете повече. 
Е, хайде, спете спокойно.

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

Ивайло ПЕТКОВв й О
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ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

По мнение на психоаналитиците потребителската страст е 

сурогат на... сексуалното влечение. И в двата случая хо-

рата се ръководят от едно и също желание – да при-

тежават. 

А една жена, колкото и да има, винаги може и 

още, и още...

Впрочем има и друга причина. Колекционерките 

обожават да бъдат в центъра на вниманието. 

А много по-вероятно е да се окажеш в центъра на 

събитията, качена на чифт екстравагантни обувки 

с 12-сантиметрово токче (колкото по висок е токът, 

толкова повече шансове имаш да бъдеш забелязана).

Модата да се търси G-точката доведе до уни-

кални прозрения в потребителското простран-

ство: тя всъщност била... на края на дума-

та „шопинг“. Финалът обаче съвсем не е за 

точка, а за многоточие... Точно сега, в на-

чалото на новия моден сезон – безкрайни 

мигове на съзерцателно блаженство, пла-

менна страст, екстаз и дори оргазъм пред 

витрините с новите летни колекции. 

По-хубаво от... 
секс

Текст Теодора СТАНКОВА
Снимки Миряна КОСТАДИНОВА
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БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА
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А
ко вече сте направили своя 
избор, няма как да оста-
вите любимия човек сам 
в неговото страдание. Ва-

жното е да избегнете опасностите, 
които са по петите на близките на 
алкохолиците. 

„В началото на връзката ни ние 

обичахме да се разхождаме по ули-

ците с бутилка вино или бира, оп-

иянени от любов. Това толкова ми 

харесваше в началото. Казвах си – 

това е любовта. А Лили – тя ми се 

струваше най-жизнерадостният 

човек, на когото бих могъл да по-

падна. Непрекъснато танцуваше, 

пееше, смееше се.“ 

Но едно е поведението на младото 
момиче, което се държи като всич-
ки останали девойки на неговата въз-

раст, съвсем друго е поведението на 
момиче, в което прозира нещо различ-
но от обикновената жизнерадост на 
младостта. 

„Когато сега ходим на гости, аз 

уж на шега є налагам ограничение 

за алкохола – тя ме гледа и се дър-

жи с мен, сякаш съм най-големи-

ят є враг. Не исках да повярвам, 

че моята жена е алкохолик. Сраму-

вам се от това и ми е тъжно, но 

е факт.“

За 15 години брак Антон неведнъж е 
бил принуден да се мъкне със своята 
съпруга Лили по клубове и в компании 
на хора, които обичат да пият.
 

„Живеем в кооперация, в която 

няма асансьор, и често ми се на-

лага да мъкна Димитър до петия 

етаж. Много пъти ми се е иска-

ло да го оставя да спи на пейка-

та пред блока, но са ме възпира-

ли срамът от съседите и голе-

мият страх, че може да измръз-

не или направо да умре там, долу, 

на пейката. В такива моменти 

впрягам всичките си сили и за-

почвам да го мъкна нагоре по 

стълбите.“

p f© Nikola Spasenoski – 123rf.comp f

КЪМ АЛКОХОЛИКА
КАК МОГАТ ДА СТРАДАТ ОТ 

АЛКОХОЛИЗМА ХОРА, КОИТО НЕ БЛИЗВАТ 
И КАПКА КОНЦЕНТРАТ?! КАКВО СЕ 

СЛУЧВА, КОГАТО СЕ СЪБЕРЕШ С ЕДИН 
ЧОВЕК, А АЛКОХОЛЪТ ГО ПРЕВЪРНЕ В 
ДРУГ... ЖИВОТЪТ В ДВОЙКА С ЧОВЕК, 

ПОДВЛАСТЕН НА ЗАВИСИМОСТ, Е 
ТЕЖЪК. ТОВА ОЗНАЧАВА ЕЖЕДНЕВЕН 

ТРУД И ГРИЖИ, НАДЕЖДИ И СТРАХОВЕ, 
НЕЖНОСТ И ОТЧУЖДЕНИЕ.
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34-годишната Елена говори за това 
спокойно. Като жена, която дълго 
време е мислила върху тези въпроси. 
Мъжът є е трезвен много рядко, но 
тя не го напуска и не мисли да го на-
пуска. Без нея Димитър ще пропадне 
съвсем и наистина ще се погуби. 

„Той е много талантлив. Пише 

прекрасни текстове и музика  за 

песни. Сега вече почти не го пра-

ви, но когато се оженихме, непре-

къснато измисляше песни и ги пос-

вещаваше на мен. Бяха добри. По-

някога му ги пея и се опитвам чрез 

тях да го върна в онези времена. 

Искам да му внуша колко хубаво си 

живеехме тогава, когато той не 

пиеше толкова много. Само че той 

непрекъснато крещи „Млъкни!“ и 

започва да хвърля разни неща. Пре-

връща се в друг човек – зъл, жес-

ток, способен на всичко лошо.“

Много жени и мъже могат да се 
подпишат под тези истории. Много 
семейства не издържат на алкохол-
ното изпитание и се разпадат. Има 
обаче двойки, в които 

ДРУГИЯТ НЕ ИЗОСТАВЯ 
АЛКОХОЛИКА

– остава редом с него, и ежедневно 
си задават въпроса „Как да є/му по-
могна? Какво да направя, за да върна 
любимия човек отново към пълноцен-
ния живот?“. 
За жалост няма универсален отго-

вор на този въпрос. Съществуват 
обаче няколко модела на поведение, 
които дават възможност да бъдете 
до любимия човек в неговото стра-
дание и да му помогнете да не се съ-
сипе съвсем.

ПОМОГНИ СИ САМ

Когато човекът сам не желае да се 
справи с проблема, опитите на дру-
гите да се борят с неговата зави-
симост са напразни. Той сам знае, че 
неговият начин на живот е разруши-
телен, и атаките на близките до-
пълнително го карат да се скрие от 
света чрез пиянството. 
Алкохоликът посяга към чашката 

по силата на различни причини, ко-
ито го правят зависим. Дори тези 
причини да са известни и съвсем 
ясно формулирани, не е възможно да 

настъпи мигновено преориентиране 
към здравословен начин на живот и 
причините да се изкоренят като с 
магическа пръчка. Алкохоликът сам 
трябва да стигне до решението да 
изостави пиенето, а близките му 
трябва да изчакат този момент и 
да бъдат готови за мига, в който 
той ще започне лечение. През това 
време те могат да свършат своята 
работа, като се сдобият с информа-
ция за клиниките за лечение. Могат 
също така да издирят координатите 
на дружествата на анонимните ал-
кохолици и да проучат къде се пред-
лагат най-добрите условия. Това не 
означава, че близките трябва да за-
пишат алкохолика. Това е акт, кой-
то зависимият трябва да направи 
сам. Близките могат да помогнат, 
като го придружат, а после – като 
го подкрепят на всеки етап от ле-
чението.
Всичко това означава, че трябва да 

се опитат да посрещат без пани-
ка пристъпите на рецидивите на бо-
лестта. Когато съпровождате люби-
мия си човек по пътя на негово-
то лечение, не бива да забравяте за 
себе си.
За да бъдете рамо до рамо с алко-

холик, са ви необходими много сили. 
Постоянното притеснение, че парт-
ньорът ви би възвърнал предишното 
критично си състояние, може да раз-
руши собственото ви здраве – както 
душевното, така и физическото. 

НЕ ГО ПРИНУЖДАВАЙТЕ 
ДА ПРИЗНАВА БОЛЕСТТА СИ

Причините, които принуждават 
хората да посягат към алкохола, са 
много. Това могат да бъдат гене-
тична предразположеност, нездрави 
отношения в семейството, както 
и влиянието на околните. Механи-
змът на развиването на зависимост 
е сложен. Ние обаче сме склонни 
да обясняваме зависимостта с мак-
симално прости понятия. Внушава-
ме си, че партньорът ни просто е 
със слаба воля и е достатъчно да 
му скрием бутилката. Тези разсъж-
дения и тези обяснения отклоня-
ват близките от сложността на 
проблема и ги предпазват от нега-
тивни емоции. С това желание да 
се защитят се обяснява и неисто-
вият стремеж на близките да на-

З аболяването не се дефинира на 

базата на количеството изпит 

алкохол. Много хора периодично при-

емат относително голямо количе-

ство алкохол, но не са алкохолици. Въ-

просът е в 

КАЧЕСТВОТО НА ОТНОШЕНИЯТА 
МЕЖДУ ЧОВЕКА И АЛКОХОЛА 
Ако те са отношения на зависимост, 

тогава човекът е алкохолик. 

Зависимостта е психологическа 

връзка, която подчинява човека на 

нещо, което го разрушава – алкохол, 

наркотици, хазартни игри, работа, 

друг човек. 

Ето някои от най-често срещаните 

признаци на алкохолизма. Ако забе-

лежите проявлението на който и да 

било от тях, можете да се усъмните, 

че болестта е в начален стадий. 

Алкохолът се приема често в го-

леми количества или в течение 

на прекалено дълго време, отколкото 

човекът възнамерява първоначално. 

Въпреки сериозното желание на 

човека да намали консумацията 

на алкохол той вече има няколко неус-

пешни опита зад гърба си да напра-

ви това. 

Човек отделя много време на за-

нимания, които са свързани с на-

мирането и консумацията на алкохол.  

Към чашката човек посяга, кога-

то е длъжен да изпълни поет ан-

гажимент, да свърши работа, когато 

е под напрежение и т.н.

Човекът продължава да пие не-

зависимо от предизвиканите от 

този акт проблеми (семейни сканда-

ли, депресии, влошаване на стари за-

болявания, проблеми в работата). 

Изпитване на потребност от 

увеличаване на дозата, за да 

бъде постигнато състояние на опи-

янение. 

Прием на алкохол за облекчаване 

на махмурлука или с цел да се из-

бегнат симптомите на абстиненция.

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ 
АЛКОХОЛИЗМА
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карат алкохолика да си признае, че 
е алкохолик. 

„В един момент започнах да да-

вам на Димитър да чете статии 

за алкохолизма. Струваше ми се, 

че ако той признае, че е алкохолик, 

ако произнесе тази дума, всичко ще 

тръгне по друг начин. През цялото 

време се опитвах да го накарам да 

каже на глас думата, в отговор на 

което той пиеше все повече и по-

вече.“                                     (Елена) 

Прието е да се мисли, че алкохо-
ликът просто е длъжен да си даде 
сметка за своите проблеми и да прес-
тане да лъже себе си и другите. А 
всъщност той не се лъже, нито лъже 
другите. 

ПРОСТО СЕ 
ЗАЩИТАВА 

Човекът, който страда от алкохо-
лизъм, има право да не желае да го 
свеждат до етикета „алкохолик“ и да 
се вторачват непрекъснато в лично-
то му пространство. Това би нака-
рало зависимия партньор да се почув-
ства унижен и да се отърве от не-
приятното чувство по обичайния на-
чин – с пиене.
Емоционалната атмосфера в едно 

семейството е един от главните 
фактори, които влияят на желание-
то на човека да пие. 

„Положих много усилия, за да 

освободя Лили от много от до-

машните є задължения. Разчитах, 

че като има повече свободно вре-

ме, тя ще си намери някакво инте-

ресно занимание или хоби. Но не-

щата станаха още по-тежки. Тя се 

прибираше вкъщи пияна и започва-

ше да крещи: „Не съм ти нужна. Ти 

ме ненавиждаш! Дори не ми позво-

ляваш да ти измия чиниите.“ 

(Антон) 

Ситуацията може да бъде още по-
сложна. Драмата е изгодна за тези, 
които я преживяват. Жената или 
мъжът на алкохолика не осъзнават 
това, но те всъщност са 

ПРИВЛЕЧЕНИ 
ОТ РОЛЯТА НА ЖЕРТВА 

– от възможността да бъдат бол-
ногледачи. Освен това мисълта за 
собствената значимост в живота на 
партньора може да направи така, че 
непиещият съпруг да провокира ал-
кохолика в периода на въздържание, 
като например му обръща внимание 
върху отдела с вина в магазина или 

Желанието да пиеш и желанието 

да живееш с алкохолик са яв-

ления, които са сходни едно с друго. 

В основата им лежи недостигът на 

нещо важно за човека.

ЗАЩО ХОРАТА СВЪРЗВАТ 
ЖИВОТА СИ С АЛКОХОЛИЦИ 
въпреки че знаят за тяхната склон-

ност към алкохола? Човек се стреми 

към това, от което се нуждае. В на-

чалото на запознанството той може 

да чуе от любимия „Не мога да живея 

без теб“. Да чуеш нещо такова, е на-

истина приятно, защото те кара да 

се чувстваш значим и всемогъщ, но 

по своята същност това е шантаж: 

„Ако ме изоставиш, аз ще умра.“ 

Личността на човека, който изрича 

това, изначално е склонна към разви-

ване на зависимости. Той изпитва по-

требност някой постоянно да го води 

през живота и да го спасява. Фра-

зата „Ти ме спасяваш“ се превръща 

в основна за него. Ако пък спасите-

лят реши да остави алкохолика, има 

опасност самият той да престане 

да се изживява като герой. Или може 

би като жертва? Защото животът с 

алкохолик дава повод хем за жалване 

пред околните (Много ми е тежко да 

живея с този човек!), хем за получава-

не на порция възхищение (Леле, какъв 

герой/героиня е този/тази мъж/жена. 

Не всеки може да живее с алкохолик!). 

У нас вече има много самотни жени и 

поради тази причина пък 

ЖЕНИТЕ НА АЛКОХОЛИЦИ 
трудно биха сменили своя статус. 

„Да носиш кръста“ – това е по своята 

същност мъченически път, който удо-

влетворява потребността от реали-

зация. А мисълта „Никой освен мен не 

може да направи това“ кара „мъчени-

ците спасители“ да се чувстват все-

могъщи. Но способен ли е такъв съ-

пруг да помогне на зависимия, след 

като по всичко изглежда, че и той са-

мият е зависим? Партньорите на ал-

кохолици често подсъзнателно са за-

интересувани техният съпруг или съ-

пруга да продължават да пият и зато-

ва на практика и двамата се нужда-

ят от помощта на специалист. Само 

ако партньорът на алкохолика не виж-

да смисъл в такива отношения и ако 

не изпитва нужда да се доказва, изжи-

вявайки се като мъченик и спасител, 

само тогава той е способен действи-

телно да помогне на любимия си. Осо-

бено на етапа, когато алкохоликът се 

срамува от проблемите си с алкохола. 

Тогава е важно да му внушите, че не-

говата тяга към алкохола разрушава 

най-ценните неща в живота му– здра-

вето, работата, печеленето на пари, 

общуването, живота на децата му.

ДА НОСИШ 
КРЪСТА
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пък като оставя бутилка в хладил-
ника. 

„Ужасно е, когато Димитър пие. 

Но когато дълго не е пил, аз за-

почвам да се чувствам странно. 

Мъжът ми се занимава с работа-

та си, а на мен ми се освобождава 

много време, защото не съм заета 

с него и разправиите, които избух-

ват винаги, когато той е пиян.“

(Елена)

ДА ГО ВЪРНЕТЕ КЪМ ЖИВОТА 
Вие искате да отнемете на алкохо-

лика целия му свят, но какво ще му 
дадете в замяна? Следва да му пред-
ложите други варианти на мястото 
на времето, което той е прекарвал с 
бутилката – посещение на кино, сре-
щи с приятели, пътешествия. Вмес-
то за алкохола препоръчително е да 
говорите с партньора си за своите 
чувства, пък дори те да са безсилие 
и негодувание. 
Не е лесно обаче да престанете да 

играете играта на алкохолика.

 „Като оставих Лили сама да се 

бори със страстта си към пиене-

то, се чувствах виновен, че съм я 

изоставил  в беда. Но ако не бях 

прекратил играта „Ти пиеш, аз те 

спасявам“, тя нямаше да намери 

„спасителните пояси“, с чиято по-

мощ да се измъкне от зависимост-

та си от алкохола.“           (Антон)

ПРИЕМЕТЕ ГО НЕПИЕЩ

Уви, въздържанието от спиртните 
напитки все още не означава край на 
трудностите. Дори партньорът на 
алкохолика дълго да е чакал този мо-
мент, той може да се окаже непод-
готвен да се срещне с личността, 
която до този момент се е криела 
зад бутилката. 

„В един момент Димитър реши 

твърдо да спре с пиенето. Това не 

продължи дълго, но помня колко не-

приятен стана той тогава – заяд-

лив, мърморещ, с вечно недоволно 

изражение. Не ми се прибираше от 

работа вкъщи.“                    (Елена)

Лошото настроение не е единстве-
ната неприятна промяна, която на-
стъпва в поведението на оставения 
на „сухо“ алкохолик, и трябва да бъ-
дем готови за това. 
Лишен от постоянно внимание, чо-

векът, който е престанал да пие, за-
почва да 

ПРИВЛИЧА ВНИМАНИЕТО 
С ДРУГИ МЕТОДИ

Например със скандали в семей-
ството и на работното място. 
Можете да помогнете на своя бли-
зък човек да се адаптира към но-
вия си безалкохолен живот, като му 
помогнете отново да намери себе 
си в обществото и семейството. 
И ако по-рано му е била отреде-
на ролята на алкохолик, то с нача-
лото на въздържанието този човек 
трябва да бъде възстановен в роля-
та на съпруг, колега или родител, за 
да може отново да се възцари рав-
новесието му, но вече в нормалния, 
здрав живот.



МОДАМОДАМОДА

Какво се носиСъвети за 
всякакви случаи

В
ече предвкусвате дните на годишната отпус-
ка на море, нали? Или се каните да тръгнете 
на път просто защото времето е хубаво. Все-
ки път обаче се сблъсквате с един и същ про-

блем – куфар, който се пука по шевовете. За да попра-

вите положението веднъж и завинаги, планирайте внима-
телно какво ще вземете. По време на отпуска със си-
гурност ще имате нужда от удобни дрехи за пътуване и 
нещо ярко за плажа. И, естествено, не може да минете 
без красива вечерна рокля.

На плажа
Роклята с прилеп ръкави от лека, по-

лупрозрачна материя и „обичайните 

заподозрени“ флорални мотиви ефек-

тивно ще ви скрие от дневното жар-

ко слънце. А за допълнителна защита 

се запасете с очила и широкопола сла-

мена шапка.

На път
Ако ви предстои дълъг път, отдайте 

предпочитание на широкия ленен панта-

лон в светъл цвят и на свободна туника. 

Дългият памучен шал ще е спасителни-

ят ви пояс в помещения с климатик. Рав-

ните сандали или чехли са удобни обувки 

дори и за най-чувствителните ходила. 

Вечер
Нищо не ни прави толкова женстве-

ни и изискани като красивата вечерна 

рокля. Доукрасете я с екзотични аксе-

соари и ще се превърнете тутакси в 

най-желаната жена. Подходящи са оби-

ците и гривните от естествени ка-

мъни и едрите метални гердани. 
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ФЛОРАЛНИ ПРИНТОВЕ Нищо не е толкова 

удобно за летните вечери от една дълга до 

земята хипи рокля. Този вариант с приятни 

флорални принтове по края ще е модерен си-

гурно още десет години напред. 

РОЗОВИ САНДАЛИ Високи токчета – да, 

но не и по време на отпуска. Дайте възмож-

ност на краката да си починат от градско-

то цивилизационно фръцкане върху нестабил-

ни обувки. За да сте по модата обаче, избе-

рете розови сандали. 

ВИСЯЩИ ОБИЦИ Роклите на флорални мо-

тиви и на всевъзможни пъстри принтове из-

искват по-семпли обици. Тези са хем семпли, 

хем оригинални. 

ЖИЛЕТКА ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ Понякога 

летните вечери са коварни и ни изненадват с 

хлад и вятър. За да не сещате студ, ви тряб-

ва тънка лятна кашмирена жилетка по тяло-

то в бонбонен цвят. 

ПАК XXL ОЧИЛА Тези са в стила на 70-те 

години на миналия век, но пазарът предлага 

доволно голямо разнообразие за всеки вкус и 

за всяко лице.

НЕКА ДА Е ЛЯТО!

през лятото?

И сутрин, и вечер
Яркоцветната памучна рокля в свобод-

на кройка е незаменима дреха от лет-

ния гардероб. През деня можете да я 

носите направо върху банския, а вечер-

та да я допълните с модерни аксесо-

ари и да я превърнете в изискано об-

лекло за коктейл или бар.

За разходка
Вталено яке или риза в сафари стил и 

лека пола с дължина малко под колене-

те е най-удобният вариант за летни 

разходки из града. В такива дрехи ще 

се чувствате суперкомфортно и даже 

мюсюлманите не биха ви упрекнали в 

леконравност.
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у р о ц и  п о  с т и л

Какво „отива“ на вашите крака
С БРИЧОВЕ
Притежателките на крака с такава форма е желателно да 

избират или разкроени поли и рокли, или такива с А-кройка. 

С панталоните бъдете по-внимателни –  в широки краката 

ви биха изглеждали по-пълни. Парадоксално, но точно при-

лепналите плътно по тялото ще направят така, че визуал-

но краката ви да изглеждат по-стройни. Излишния обем в 

областта на бедрата маскирайте с по-дълги блузи.

КАТО СТЪЛБОВЕ
Въобще не е задължително да криете под дълги поли пра-

вите, лишени от женствени извивки крака. В дрехи с нео-

бичайни кройки – с асиметрична долна част например или с 

обемни декорации – краката ви ще изглеждат далеч по-из-

ящно. Само чорапогащите трябва да са винаги тъмни на 

цвят. Избирайте панталони от леки материи със свобод-

на кройка.
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Струва ви се, че точно вашите са с несъвършена форма, нали? 
Спокойно, всичко е поправимо – с помощта на правилно избраните дрехи 
можете да коригирате проблемните зони...

КАТО КЛЕЧКИ
Впитите панталони ще подчертаят слабостта им, а в 

широките краката ви могат да се „загубят“. Модерната 

кройка „банани“ – обемна в бедрата, свободна по дължини-

те и леко стесняваща се към края – ето това ви е нужно! 

Не носете прекалено къси и прилепнали по тялото минипо-

ли. Избирайте поли с дължина малко над коленете в свобод-

ни кройки, например тип „прегърни ме“, но не много обемни, 

тъй като в контраст с тях краката ви ще изглеждат още 

по-тънки.

ХИКСОВИДНИ
Актуалните бридж панталони в свободна кройка и с ман-

шети под коленете идеално ще се справят със задачата 

да маркират Х-формата на краката ви. 

За ваше добро ще е да забравите за съществуването на 

късите и прилепнали по тялото ви поли и панталони. От-

дайте предпочитание на моделите със свободна, права 

кройка и задължително с дължина малко под коляното. Във 

вашия случай тази дължина е идеална и за рокля с А-силует.

попо т-тънънкики.
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А
ко се замислим, „Жената и обувките“ си зву-
чи като глава от учебник по световна история. 
Представителките на нежния пол са придавали и 
продължават да придават на този аксесоар тол-

кова голямо значение, че той много често диктува избо-
ра на дрехи. 
Едно от възможните обяснения на толкова важна-

та функция на обувките намираме в разсъжденията на 
Фройд. Според австрийския учен за жената стъпалото е 
това, което е пенисът за мъжа. Тази връзка обуславя въ-
трешната сила, увереността, дееспособността и стреме-
жа да се движиш напред. И ако мъжете си избират обув-
ки, водени повече от съображения за удобство, то жени-
те са движени от желанието за красота при този избор. 
С помощта на психолозите ще се опитаме да повдигнем 
завесата на тези сложни и любопитни взаимоотношения 
между жената и нейните обувки. 

ГРАНИЦИ НА РЕАЛНОСТТА
Стъпалото е зоната на контакт на тялото ни с окол-

ния свят, и по-точно с неговата материална, земна част. 
В същото време то е опора на цялото тяло. От това, 
доколко стабилно чувстваме почвата под краката си, за-
висят нашето физическо и емоционално равновесие. 
Да си спомним приказката – кристалната обувка свърз-

ва Пепеляшка с онази реалност, в която тя е принцеса. 

Всички останали атрибути на принцесата изчезват, един-
ствено кристалната обувка остава. Благодарение имен-
но на нея Пепеляшка се превръща в принцеса, независимо 
от дрехите, с които е била облечена. Възможно е именно 
това вълшебство да тласка жените към безразсъдни по-
купки на стотици обувки. Те не могат да устоят на же-
ланието си да купуват „кристални пантофки“, при все че 
повечето от тях през цялото време стоят в шкафа. 

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА РОЛИТЕ
Като предпочитаме тази или онази обувка, ние избира-

ме образ, персонаж, с който се съотнасяме в даден мо-
мент. Когато разсъждаваме за обувките като символ, 
обръщайки се отново към приказките, ще забележим, че 
всяко ново житейско предизвикателство, което донякъ-
де променя жизнения път, води и до... смяна на обувки-
те. Тази справедливост от приказките се запазва и в ре-
алния живот. Усвоявайки нови социални роли, съвремен-
ните жени адаптират и приспособяват за себе си много 
от видовете мъжки обувки. Днес жените разделят с мъ-
жете абсолютно всички сфери на дейност и всички въз-
можни жизнени пътища. Независимо от това те са съх-
ранили единствено за себе си непрактичната бална пан-
тофка на висок ток. 
Токът изразява желанието на жените да бъдат носе-

ни на ръце.     

ЧУПЛИВИ И ИЗЯЩНИ
Смята се, че токът зрително удължава крака, визуално 

намалява ходилото и усилва общото впечатление за изя-
щество и крехкост, които съответстват на представи-
те за женска красота. 
В отминалите епохи на дългите рокли кракът е бил из-

цяло покрит и само върхът на ходилото е бил достъпен 
за мъжките погледи. Скритото означава интимно, интим-
ното означава желано. В крайна сметка обувката е на-
товарена с еротичен заряд. Не можем да не подчерта-
ем и това, че самата женска дреха, независимо дали тя 
е индийско сари, японско кимоно, или рокля с кринолин, в 
продължение на векове е сковавала свободата на движе-
ние и особено движението на краката и долната част на 
тялото. В патриархалното общество на жената е била 
отредена пасивна роля, която е била неразривно свърза-
на с представите за женственост. Високите токове бук-

ак ц е н т и

© iofoto – 123rf.com

Обув(ал)ки
Чувственост, свобода, комфорт, увереност и стремеж към 
разнообразие – обувките отразяват всички тези ценности, 

на които държи съвременната жена. Достатъчно е да 
погледнете собствените си крака.

ТОКЪТ ИЗРАЗЯВА ЖЕЛАНИЕТО НА ЖЕНИТЕ ДА 
БЪДАТ НОСЕНИ НА РЪЦЕ.
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вално създават чувство за несигурност (с тях не може-
те да се почувствате стъпили на твърда почва) и неса-
мостоятелност (изразяват желанието на жената да бъде 
носена на ръце). 
Фръцливите обувки на високи токове са както въплъ-

щение на сексуалното желание, така и олицетворение на 
желанието на жената да бъде покровителствана. 

УДОБНИ И НАДЕЖДНИ
Дамите винаги искат да бъдат привлекателни. Размива-

нето на образа на мъжа като опора и защитник все по-
често принуждава жените да избират комфортни обув-
ки, които все по-често приличат на мъжки. Тенденцията 
не е въпрос на икономическа криза, която според някои 
ни заставя да избираме единствено универсални и удоб-
ни модели. Тук става дума по-скоро за криза на разбира-
нията ни за полова принадлежност. Кризата на взаимо-
отношенията също ни кара да купуваме по-скоро мъж-
ки тип обувки. 

ПЛАТФОРМА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ
Изгубената женственост е платформа за независи-

мост.
В последно време сред модните дизайнери се ползват 

ugg boots ботушите. Моделът, наричан още „овчи чизми“, 
е изключително удобен. Земеделските производители от 
Австралия носели прототипа на съвременния модел. 
Два противоположни типа жени могат да си позволят 

точно тези ботуши. Първият са асексуалните, уверени 
в своята красота богини (или по-скоро тези, които смя-
тат себе си за такива). Те мислят, че щом са краси-
ви, могат да си позволят небрежност в облеклото, не са 
комплексирани по отношение на ръста си и дължината 
на краката си и са убедени, че могат да свалят мъже и 
без да се качват на високи токове. Тези жени умеят да 
играят с контрастите. 
Вторият тип жени, които биха „гласували“ за това то-

пло облекло на краката си, са онези, за които освен удоб-
ството нищо друго не е важно. Красотата е в ущър б 
на удобството. 
А има и доста жени, които се разхождат с този мо-

дел ботуши само вкъщи. 

КРАСИВИ И/ИЛИ УДОБНИ
Създава се впечатление, че красотата и удобството са 

две противоположни неща. Красотата се свързва с жен-

ствеността и респективно с пасивността, а практич-
ността се асоциира по-скоро с мъжки качества и актив-
ност. Когато обаче разсъждаваме за това, какво издават 
обувките, които избираме, можем да говорим за няколко 
двойки противоположности. 
Първата противопоставя стремежа към промяна на же-

ланието за постигане на стабилност. Двойката откри-
та–закрита обувка показва пък степента ни на доверие 
към света, готовността ни да му се покажем (отдадем) 
или пък напротив – да се скрием (уединим) от него. 
Не се налага обаче да правим радикален избор между 

всички тези противоположности, а още по-малко между 
красотата и удобството. Всяка жена е добре да има в 
своя шкаф за обувки освен един чифт от типа кристал-
ни пантофки, за които не може да се каже нищо друго, 
освен че са секси, и един крайно практичен чифт. Жена-
та може да играе с всички видове обувки, които прите-
жава, но винаги трябва да се чувства в... обувките си.
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ФРЪЦЛИВИТЕ ОБУВКИ НА ВИСОКИ ТОКОВЕ СА 
КАКТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ НА ПРИЗИВА ЗА СЕКС, ТАКА 
И ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ЖЕЛАНИЕТО НА ЖЕНАТА 

ДА БЪДЕ ПОКРОВИТЕЛСТВАНА.
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

ХАЙ-ТЕК 
ИЛИ БИО

ПРИТЕЖАВАТ ЛИ ВЕЩЕСТВАТА ОТ ПРИРОДАТА СЪЩАТА ОБГРИЖВАЩА СИЛА КАТО СИНТЕТИЧНИТЕ, ДОБИТИ В 
ЛАБОРАТОРИЯТА? НАШИЯТ СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ТОП 3 И ОТ ДВАТА ВИДА ПОКАЗА, ЧЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА 
МНОГО КРЕМОВЕ ЗАВИСИ ОТ ХАРМОНИЧНОТО СЪЧЕТАНИЕ НА ПРИРОДА И ХИМИЯ В СЪСТАВА ИМ.

ХАЙ-ТЕК 

Който иска да има кожа без бръчки и 
с идеален тен, e препоръчително да се 
възползва от талантите на тези три 

основни anti-age „суперзвезди“

1. ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА

Прозрачното, подобно на желе веще-

ство е естествен градивен елемент 
на съединителната тъкан. В ортопе-
дията се използва като един вид сма-
зочно средство за ставите. 
Популярността си обаче хиалуро-

новата киселина дължи най-вече на 
ефективното си участие в поддържа-
не на кожата опъната и млада. Тай-
ната на нейните подмладяващи свой-

ства се крие във факта, че тя може 
да задържа много по-голямо количе-
ство вода (с близо хиляда пъти пове-
че), отколкото собственото си те-
гло. По този начин хиалуроновата ки-
селина подпълва бръчките. 
За жалост с напредване на възрас-

тта организмът намалява производ-
ството на това толкова важно за 

Бела, брой 6 (148), 201020



младостта на кожата ни вещество. 
А за радост тя успешно се синтези-
ра вече в козметичните лаборатории 
по цял свят. 
Ефективност „Убиецът“ на бръчки 
действа като светкавичен лифтинг, 
тъй като попива и задържа вода-
та като микроскопична гъба. Послед-
ствията – кожата изглежда по-опъна-
та, по-еластична и видимо по-млада. 
Идеална е за сухата кожа, върху ко-
ято са се появили първите бръчки. 
Хиалуроновата киселина не е алерген 
и не провокира кожни раздразнения. 

2. ПЕПТИДИ

Това са новите „гълъби“ на надеж-
дата в козметичната anti-age индус-
трия. Те са градивни елементи на 
белтъчините, които се произвеждат 
в човешкото тяло, и са отговорни за 
естествения процес на самовъзстано-
вяване на кожните клетки. За да бъ-
дат вложени в козметичните продук-
ти, се добиват синтетично или се 
извличат от природни суровини като 
млякото и соята. 
Ефективност Като транспорт-
ни вещества пептидите сигнализи-
рат на тялото, че възстановител-
ният режим на кожата е включен, и 
се грижат за това регенерацията на 
кожните клетки на повърхността на 
епидермиса да протича с двойно по-
голяма бързина. Освен това подпома-
гат активно синтеза на колаген в чо-
вешкия организъм. 
Идеални са за жени около 40-годиш-
на възраст, тъй като тогава кожата 
започва да става все по-тънка и по-
тънка. Обгрижването с пептиди за-
бавя този процес, а също така пома-
га лицевият контур да изглежда по-
стегнат. 

3. РЕТИНОЛ

В козметичната индустрия ретино-
лът (чиста форма на витамин А) 
се числи към най-дълго използваните 
и най-добре проучените anti-age суб-
станции. Ефектът от него е доказан 
в многобройни научни разработки. Ре-
тинолът от най-ново поколение пред-
пазва чувствителната кожа от раз-
дразнения. 
Ефективност Козметичните проду-
кти, съдържащи ретинол, се грижат 
съединителна тъкан да бъде в по-
малка степен повреждана и разруша-
вана от ензимите, които отделя тя-

лото, и стимулират производството 
на нови клетки. Освен това витамин 
А „поправя“ дребните „повреди“, на-
несени от ултравиолетовото излъчва-
не (изсветлява пигментни петна на-
пример), подобрява цялостния външен 
вид на кожата и укрепва бариерната 
є защитна функция. 
Идеален е за кожа с бръчки, увреде-
на от слънцето, или за такава с не-
равномерен тен. Витамин А е и из-
вестен с това, че предотвратява по-
явата на пъпки. 

БИО
Разхубавяващата сила на растител-
ните вещества в състава им прави 
долуизредените три продукта най-

желаните суровини в био или хай-тек 
козметиката. 

1. НАР

В Китай нарът е почитан 
като афродизиак. В Аме-
рика – като здравословна 
напитка, която служи за 

превенция на сърдечносъдови и ракови 
заболявания. От семената и кората 
на този митичен плод учените днес 
са изолирали лабораторно полезни под-
младяващи вещества. 
Ефективност Онова, което превръ-
ща плода в оръжие срещу преждевре-
менното стареене на кожата, са по-
лифенолите в състава му. Елаготани-
нът, който се извлича от кората на 
нара, стимулира уплътняването на ко-
лагеновите влакна, произведени от са-
мото тяло. Този „звезден“ полифенол 
притежава много по-силни антиокси-
дантни свойства от червеното вино 
и зеления чай. 
А изключително рядко срещаната 

гама линоленова киселина в състава 
на зърната на нара ускорява самооб-
новяването на кожните клетки и тъ-
каните в човешкия организъм. 
Идеален е за дами с взискателна и 
груба кожа и за притежателки на 
кожа с отслабена бариерна функция. 

2. МАСЛИНИ

Цялото растение е еликсир 
за здраве и красота. Зехти-
нът със своето високо съ-
държание на вторични рас-

тителни вещества, есенциални маст-
ни киселини и витамин Е може да се ©
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ВСИЧКО ЗА КРАСОТАТА

Официален вносител „Ралица“ ООД:

1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35,

тел. 02/980 33 15, факс 02/980 48 99,

Е-mail: dinpg@techno-link.com.
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прилага и външно, и вътрешно за по-
стигане на равна и мека кожа. Сокът 
от сурови маслини, листата и месес-
тата част на плодовете са източни-
ци на вещества, подобряващи струк-
турата на епидермиса и защитния 
механизъм на кожата. 
Ефективност Изследвания сочат, 
че извлек от листата на маслиново-
то дърво стимулира синтеза на ко-
лаген и разгръща антиоксидантния 
ефект на олеуропеина и тирозола – 
други две ценни вещества, съдържащи 
се в маслината. В комбинация с оли-
гозахаридите в състава на месеста-
та част на плода на растението те 
стимулират образуването на защитни 
протеини в организма. 
Идеални са за нормална и суха кожа 
и въобще за кожа, която има нужда 
от стягане и хидратиране. 

3. МАТОЧИНА

В градините на среднове-
ковните манастири това 
растение е било засажда-
но специално и нарочно. 

От векове маточината помага срещу 
нервност, простуди и мускулни раз-
тежения. Междувременно е доказано 
колко ефективна е тя и за предпаз-
ване на кожата от стрес. 
Ефективност В органично доби-
тото етерично масло от маточи-
на учените открили трикратно anti 

age въздействие. Първо, етерично-
то масло от маточина неутрализира 
свободните радикали в кожата (знае-
те, че те са главните виновници за 

стареенето), второ – възпрепятства 
работата на транспортните веще-
ства, взимащи участие в процеса на 
преждевременно стареене на кожата, 
и трето, стимулира производството 
на колаген и еластин в човешкия ор-
ганизъм. 
Идеална е за кожа с много бръч-
ки, загубила еластичността си. Вся-
ка раздразнена кожа видимо се успо-
коява, след като се третира с крем, 
съдържащ извлек от маточина.

РЕТИНОЛ
Свойства В организма ретинолът се превръща във вита-

мин А киселина (третиноин). 

Най-добри постижения Ретинолът отдавна се използва 

от дерматолозите като извънредно ефективно средство 

срещу появата на бръчки, отпусната кожа и пигментни 

петна. Дори и незначителна концентрация (докъм 1%) по-

мага за възстановяване на съединителната тъкан и от-

меня действието на ензимите, които разграждат колаге-

на. В САЩ витамин А киселина се предписва много често 

за лечение на последиците от въздействието на слънцето 

върху кожата, а в Германия – за лечение на акне. 

Най-големият є недостатък Витамин А киселината 

за жалост много дразни кожата. Затова в Германия рети-

нолът се използва в козметиката в изключително ниски 

концентрация – от 0,3%, а в Америка най-високата разре-

шена концентрация за прилагане на ретинола е 1%. Рети-

нолът може да направи чувствителната кожа по-тънка и 

с това още по-чувствителна (особено към слънцето, за-

ради което допълнителното използване на слънцезащитни 

средства е повече от задължително).

Кратка история Ретинолът е от крит през 1909 г., но 

дълго време е бил прилаган само за лечение на пъпки. Днес 

той е основно оръжие в борбата с бръчките и увредите, 

нанесени от слънцето на кожата. В козметиката го нари-

чат още „златното“ вещество, което е признание за не-

говата научно доказана в близо 2000 научни изследвания 

ефективност.

РЕТИНОЛ или ПЕПТИДИ
ВИЕ РЕШЕТЕ КОЕ ОТ ДВЕТЕ ANTI AGE „ОРЪЖИЯ“ НА КОЗМЕТИКАТА ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ПО-ЕФЕКТИВНО СРЕЩУ БРЪЧКИТЕ?

ПЕПТИДИ
Свойства Пептидите, или по-точно казано, палмитол-

пентапептидите, са градивни елементи на белтъчини-

те, които сигнализират на клетките, че е стартирал ес-

тественият процес на регенерация на кожата. 

Най-добри постижения Пептидите се посочват като 

по-ефективни от ретинола, но предимно от хора, които 

имат чувствителна кожа и по тази причина ги понасят 

по-лесно. 

Най-големият им недостатък Има безброй научни из-

следвания за палмитол-пентапептидите, но не чак толко-

ва много и толкова категорични като за ретинола. 

Кратка история Първи от козметичния концерт „Прок-

тър и Гембъл“ изследват по-подробно пептидите и финан-

сират включването им в съдържанието на продуктите 

от регенериращата серия „Ойл ъф олаз“. По същото вре-

ме и една американска козметична фирма се заинтересу-

вала от пептидите с цел да ги вложи в продукт за залича-

ване на стрии. Тестовете на продукта обаче установили, 

че той е по-ефективен за лице, а не за тяло, срещу бръчки, 

а не срещу стрии. Много скоро холивудските звезди започ-

нали да си купуват кремове с пептиди, за да изглеждат ко-

жата на лицето си.
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Ж
ивотът понякога е толкова несправедлив! За да имаме идеална 

фигура, оптимално здраве и добър тонус, е нужно да се лиша-

ваме от толкова много любими неща! Не си позволяваме слад-

ко, намаляваме хляба, избягваме газираното и така до безкрай! Дните 

ни минават в броене на калории, изтощителни тренировки в залата и 

постоянно гладуване. И в повечето случаи не постигаме особени резул-

тати, а си оставаме вечно недоволни. Но не бива да се превръщаме в 

роби на телата си. Просто трябва да си изградим полезни навици и да 

живеем в хармония със себе си. 

ЗАЩО НЕ ГАЗИРАНО
Газираните напитки са сред най-обичаните и най-отричаните проду-

кти в условията на консуматорската култура. Те са от тези ежеднев-

ни изкушения, които знаем, че трябва да избягваме, но без тях не мо-

жем. Учени от западни университети отдавна алармират за вре-

дата от газираните напитки и ги изтъкват като причинители 

на редица заболявания. Заради наличието на консерванти и оц-

ветители в съдържанието им те са набедени като виновни-

ци за различни алергични реакции, за хиперактивността при 

децата и дори за някои психични проблеми. 

Може би звучи пресилено и стряскащо, но тези обвине-

ния не са безпочвени – голяма част от масово предлага-

ните газирани напитки наистина съдържа вредни състав-

ки. Опасните оцветители, консервантите, изкуствените 

аромати и подсладители и кофеинът в някои от тях пре-

връщат безалкохолните в опасен за здравето химичен кок-

тейл. 

От друга страна, точно тези съставки помагат на про-

дукта да добие привлекателния си вид и вкус – ярък цвят, 

приятна сладост и силен аромат. Заедно с красивата опа-

ковка и достъпната цена това са определящи фактори за по-

пулярността му. Газираните напитки се харесват най-много 

от младите, макар че имат многобройни почитатели от всич-

ки възрастови групи. 

ДОБРАТА АЛТЕРНАТИВА
За щастие любителите на газираното могат да си отдъхнат спо-

койно, защото на пазара вече има напитка, която може да задоволи 

всички техни капризи, без да им навреди. С липсата на каквито и 

да било изкуствени добавки, с по-слабата си газировка, ниската 

си калорийност и чудесния си вкус напитката DEVIN Fresh е ре-

зултат от усилията на своите създатели да открият по-здра-

вословна алтернатива на газираните безалкохолни. Този про-

дукт е част от отдавна предлагащите се на световния па-

зар „овкусени води“, които са предпочитани и харесвани от 

мнозина. Те са едни от най-модерните напитки, които се 

продават с огромен успех. Представителят на тази кате-

гория у нас DEVIN Fresh е произведен само с натурални със-

тавки. Този продукт е добър към фигурата и здравето ни 

и при това е със страхотен вкус. „Лайм“, „Ягода и Гуава“, 

„Ябълка“, „Портокал и Киви“ са четирите предлагани вку-

са до момента. Предимствата на DEVIN Fresh са безспор-

ни пред другите най-често консумирани безалкохолни.  

Затова  „Обичайте газираното – вече е възможно”!

без консерванти
обикновено 

с консерванти

без изкуствени 

оцветители

често с изкуствени 

оцветители

фруктоза 

(плодова захар)
захар, аспартам и др.

малко калории обикновено калорични

леко газирани силно газирани

изворна вода чешмяна вода

ГАЗИРАНИ 
БЕЗАЛКОХОЛНИ 

НАПИТКИ
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П
илингът може да направи ко-
жата на всяко тяло сияйна. 
Но всяка кожа си има специ-
фични потребности, затова 

ви предлагаме не един, а четири ва-
рианта за пилинг в домашни условия. 
Който и да изберете, ще ви помог-
не да освободите тялото не само от 
омразните мъртви клетки, натрупали 
се върху епидермиса, но ще стимули-
ра допълнително микроциркулацията, 
а някои съставки в пилинг продукти-

те ще донесат и допълнителни ползи 
– нещо като разкрасяващи бонуси.

ПОДХРАНВАЩ 
С КАФЕ И ОЛИО

Който обича аромата на прясно при-
готвено еспресо, ще заобича и арома-
та на този пилинг продукт, чиято 
прахообразна текстура ще ексфолии-
ра перфектно загрубялата кожа. Съ-
държащият се в смлените зърна кафе 

кофеин активизира кръвообращение-
то и преобразява уморената, посивя-
ла кожа в розова и тонизирана. Съ-
щевременно активизира лимфопотока 
и подпомага елиминирането на натру-
палата се и застояла в съединител-
ната тъкан вода. 
Ако кожата ви е много чувстви-

телна и склонна към образуване на 
стрии, е добре да смесите смляно-
то кафе с малко бадемово етерич-
но масло, преди да пристъпите към 

За домашно: 

пилинг

Гладка, розова, мека... С подходящия пилинг 
кожата на всяко тяло може да стане такава. 
Пък и е нужно да я обработим добре, преди да 
я изложим на слънце, за да се радваме на по-
равномерен загар след това. Предлагаме ви 
четири рецепти за пилинг, които можете да 
направите сами вкъщи.

Бела, брой 6 (148), 201024
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пилинга. Бадемовото масло допълни-
телно ще подхрани кожата с ценни-
те омега-6 ненаситени мастни кисе-
лини, ще предотврати по-нататъш-
ното є изсушаване и ще я пропие с 
нежен аромат на бадеми. Хм, по-ско-
ро на марципан. 
Как точно се прави 
Съставките се разбъркват и се на-
насят с кръгообразни движения върху 
кожата и нежен натиск с възглавнич-
ките на пръстите. За да подсилите 
тонизиращия ефект на пилинга, е до-
бре да отмиете кашичката с хлад-
ка вода, а накрая да завършите и със 
струя студена. 

ЩАДЯЩ

С ОВЕСЕНИ ЯДКИ, МЕД И МАЛКО 

МЛЯКО

Една истинска здравословна закуска 
за кожата е този апетитен пилинг 
продукт, приготвен от овесени ядки, 
мед и малко прясно мляко. Благода-
рение на успокояващото въздействие 
на овесените ядки върху кожата и 
противовъзпалителните свойства на 
меда нечистотиите и дребните сухи 
пъпчици по гърба, раменете и декол-
тето изчезват като че са докоснати 
с магическа пръчка. А млечните про-
теини укрепват киселинната защитна 
мантия на кожата. 
Как точно се прави 
Съставките се разбъркват до получа-
ването на гъста каша, нанасят се на 
плътен слой върху кожата и се оста-
вят да подействат като маска. На-
края кашата се отмива с обилно ко-
личество вода, кожата се минава с 
остра ръкавица (с нежни движения) и 
се изплаква с хладка вода накрая. 

СТЯГАЩ
С МОРСКА СОЛ И ВОДОРАСЛИ

Минерали, микроелементи и екстра 
порция влага – този пилинг е идеа-
лен за всички, които искат да осво-
бодят кожата от натрупалата се в 
нея шлака. Морската сол се смесва 
с екстракт от водорасли, които ус-
пешно елиминират водата от съеди-
нителната тъкан и също така рабо-
тят в полза на заздравяване на сама-
та съединителна тъкан. Грубата мор-
ска сол е перфектен пилинг продукт, 
но не бива много да натискате и да 
търкате, докато правите пилинг с 
нея, за да не нараните кожата. Не 
е препоръчително да прилагате този 
вид пилинг непосредствено след обез-
космяване. 
Как точно се прави 
Смесете екстракта от водорасли 
(той обикновено е течен като ло-
сион) и морската сол непосредствено 
преди пилинга, за да не се разтопят 
кристалите на солта. Масажирайте 
смело и енергично, след което отмий-
те продукта с хладка вода. 

ИЗГЛАЖДАЩ
ОТ ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕ

Този карибски пилинг коктейл ухае 
екзотично и изглажда перфектно ко-
жата благодарение на две ексфолиира-
щи съставки: докато захарта израв-
нява грубите неравности по кожата, 
папаята пък разгражда белтъчините 
в най-горния є рогов слой и по мно-
го нежен начин отстранява мъртви-
те клетки. Освен това тези две със-
тавки леко изсветляват кожата. Ко-
косовото масло в състава на този 
пилинг продукт пък е с подхранващи 
свойства.
Как точно се прави 
Направете папаята на пюре и го сме-
сете с малко захар и малко кокосо-
во масло. Тъй като кокосовото масло 
се разтопява при по-високи темпера-
тури, преди да го смесите с други-
те съставки, затоплете опаковката, 
в която то се намира, под струя го-
реща вода. 
Приготвената вече смес нанесете с 

кръгови масажни движения върху ко-
жата, изчакайте 5 минути да подейс-
тва и я отмийте с топла, а накрая 
с хладка вода. 
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А
ко не чувате често комплимен-
ти по повод на прическата си, 
значи нещо правите неправилно... 
Възможно е:

1. Да пропускате редовно да се 
подстригвате

Поддържането на перфектна форма 
на косата значително ще облекчи жи-
вота ви. Да не говорим за това, че 
добре оформената прическа, независи-
мо от модните тенденции, винаги из-
глежда стилно. Само че подстрижка-
та, направена от професионален фри-
зьор, запазва формата си най-дълго 
от 5 до 7 седмици, след което за-
почва да губи контурите и обема си 
и вече е трудно да бъде стилизира-
на. Затова не забравяйте да посеща-
вате фризьорския салон системно и 
редовно.

2. Да се стараете да оформи-
те цялата коса наведнъж 

Неслучайно, докато работят по ко-
сата ни, професионалните фризьо-
ри я разделят на големи участъци 
и отделят кичурите със специални 
фиби. Това им позволява по-внимател-
но и перфектно да подстрижат вся-
ка част от косата. Когато вие се 

стараете да направите каквото и да 
било с гъстата си грива, навярно ще 
пропуснете най-долния слой, кичурите 
около слепоочията или пък няколко 
кичура отзад, в резултат на което 
прическата ви ще изглежда деформи-
рана. Докато сушите косата със се-
шоар, навивате я на ролки или я боя-
дисвате в домашни условия, първо за-
дължително я разделете на три хо-
ризонтални реда и започвайки от зад-
ния, работете поотделно върху все-
ки един. Ако е нужно спешно да си 
направите прическа, а нямате време, 
внимателно оформете предния ред и 
само отгоре-отгоре задния. 

3. Да забравяте 
за корените

И това е важно не само когато 
става дума за боядисване на косата. 
Повечето жени правят прическата си 
с помощта на сешоар и стилизира-
щи средства, започвайки от темето 
или от бретона. Но истината е, че 
ако първо отделите внимание на ко-
рените на косата, ще се сдобиете с 
повече обем, а краищата на косата, 
които в голяма част от случаите са 
сухи и повредени, ще пострадат мно-
го по-малко от химическите състав-
ки в стилизиращите продукти, както 
и от горещия въздух на сешоара. 

ф р и з ь о р с к и  с а л о н
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Грешки 
вредни 
навици

които ви пречат да имате 
разкошна прическа
които ви пречат да имате 
разкошна прическа

Да имате красива коса, 
е много лесно. Трябва 
само да не разваляте 
онова, с което ви е 
дарила природата, и да 
не допускате грешки 
при грижите за косата 
и при стилизирането на 
прическата.
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4. Да „изгаряте“ 
косата

Само много плътните или много 
къдравите коси могат да издържат 
на най-горещата възможна темпера-
тура, която развиват сешоарът или 
пък машата. Ако това не е ваши-
ят случай, трябва да използвате из-
ключително и преимуществено само 
средната и най-ниската степен за на-
стройка на температурата на сешо-
ара. Може също така допълнително 
да защитите косата от пренагряване 
и изгаряне, като предварително нане-
сете по дължините є термален мо-
делиращ спрей, като използвате прис-
тавката с голяма площ на раздухва-
не и не се концентрирате дълго вре-
ме да сушите един и същ участък 
от косата. 

5. Да използвате неправилни-
те четки и гребени

Много жени използват за оформяне-
то на прическата си прекалено малка 
кръгла четка. Кръглите четки с диа-
метър, по-малък от 3 см, са предназ-
начени за коси с дължина до под бра-
дичката и по-къси, а също така за 
придаване на обем на много тънки и 
редки коси. За оформянето на по-дъл-
гите коси ви е нужна четка с диаме-
тър между 4 и 7 см, която ще на-
прави красиви естествени вълни или 
много равномерно ще изглади правата 
коса. За придаването на блясък на ко-
сата е най-добре да използвате чет-
ка с естествен косъм. 

6. Да нанасяте козметични 
средства на суха коса

Косата е по-добре да се оформя на 
прическа, когато е току-що измита 
или дори само леко навлажнена. Освен 
това повечето козметични средства 
се разпределят лесно и равномерно 
точно върху влажна коса. Изключение 
правят само спрейовете, защитава-
щи косата от високите температу-
ри, които е добре да нанасяте върху 
суха коса преди използването на маша 
за накъдряне или за изправяне. Лако-
вете също по изключение се нанасят 
на суха коса. 

7. Да прекалявате с 
количеството стилизиращи 

средства 
Предозировката на пяната, гела, 

лака и другите средства за оформя-
не на прическата ще направи косата 
ви да изглежда мазна, слепена, а при-
ческата – плоска или пък като кас-
ка (в случай че сте нанесли прекале-

но много лак).  

8. Да използвате неправилни-
те средства за обгрижване

Козметичните средства трябва да 
съответстват на текстурата и със-
тоянието на вашата коса в дадения 
момент. При сегашното изобилие от 
козметика за коса това съвсем не 
е трудно. Да предположим, че има-
те желание да постигнете по-голям 
обем. Тънката и лека коса ще ста-
не по-обемна, ако използвате спрей за 
обем – той няма да я натовари и да 
я направи да изглежда като залепена 
за скалпа. Ако косата ви е по-плът-
на като текстура, тогава е по-до-
бре да постигнете обем с помощта 
на пяна – тя ще втвърди и ще по-
вдигне корените. „Най-тлъстите“ и 
къдрави коси се нуждаят от използ-
ването на крем за обем, който е же-
лателно да смесите с малко количе-
ство серум. Същото се отнася и за 
миенето на косата. Внимателно из-
бирайте шампоаните – те трябва да 
са предназначени специално за вашия 
тип коса: мазна, суха, тънка, бояди-
сана и т.н. 

9. Да не давате възможност 
на косата да слегне

Искате прическата ви да трае по-
дълго? Тогава дайте време на косата 
си да изстине и да приеме желаната 
от вас форма, след като сте използ-
вали сешоара или машата. Обезсмис-
ляте целия труд, който сте вложили, 
ако сресвате или пръскате с лак все 
още топлата коса. 

10. Да носите косата посто-
янно на конска опашка

Естествено, това е най-демократич-
ната и удобна прическа, но тя поч-
ти винаги изглежда неестетично. За 
да изглежда красиво конската опаш-
ка, към направата є трябва да бъде 
подходено като към произведение на 
изкуството. Толкова време трябва да 
загубите за нея, колкото ще ви оти-
де и за една по-сложна прическа. В 
противен случай опашката ще симво-
лизира единствено отсъствие на вся-
каква прическа. Освен това тя прос-
то е вредна за косата – честото из-
ползване на метални клипсове, фиби, 
прекалено силни ластици или пък съ-
бирането на опашка на влажната коса 
водят до появата на цъфтящи краи-
ща и до чупливост на косъма. Къде-
къде по-естетично би изглеждала ко-
сата ви, ако я пуснете и поприберете 
оттук-оттам с красиви шноли. 

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

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



ф и з к у л т у р е н  с а л о н

Б
итува мнението, че сериозното 
натоварване на краката по вре-
ме на занимания по степ аероби-
ка не се отразява добре на със-

тоянието на ставите и увеличава риска 
от травми. Това наистина е така, но 
само отчасти. Да си изкълчите крака, 
можете и по време на тичане, на тенис-
корта или в танцовото студио. По вре-
ме на тренировка по степ аеробика по-
добни травми са изключение. По правило 
неприятности се случват само на тези, 
които по време на тренировка пренебрег-
ват елементарните правила за безопас-
ност. Ще ви запознаем с някои от тях.

ПЛАТФОРМА 
ЗА ФОРМА

ЗАНИМАНИЯТА ПО СТЕП АЕРОБИКА СА 
ИДЕАЛНИЯТ ИЗБОР ЗА ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ 
ДА СЕ ОТЪРВАТ ОТ ИЗЛИШНИ КИЛОГРАМИ, 
КАКТО И ДА ИЗВАЯТ ФИГУРАТА СИ – НАЙ-ВЕЧЕ 
КОЛЕНЕТЕ, БЕДРАТА И СЕДАЛИЩЕТО.

По време на загрявка-

та мускулите тряб-

ва да се подготвят 

за предстоящото фи-

зическо натоварване. 

Добре е да загреете 

всички групи мускули. 

Продължителността 

на загрявката е мини-

мум 10 минути.

Подгответе се за натоварването

Загрявката се 
прави на пода, без 
степ платформа.
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Основен комплекс

Разтягане

Спускайки крака на пода, първо стъпвайте на пръ-
сти, а след това – на пета. Стремете се да разпре-
делите теглото на тялото равномерно върху цяло-
то стъпало.

Основния комплекс от упражнения завършете с ве-
лотренажор или с ходене на пътечка. Едва след това 
пристъпете към упражненията за разтягане.

Пуснете лека танцова музика и преминете към основната 

част от тренировката. Изпълнявайте упражненията върху 

степа, като гледате право пред себе си. Ако гледате в крака-

та си, рискувате да разтегнете мускул на шията и да нато-

варите извънредно гърба. Разстоянието от носа на маратон-

ката на опорния крак да платформата/степа трябва да не 

е по-голямо от дължината на стъпалото. Иначе ще постра-

да ахилесовото ви сухожилие. Не злоупотребявай с подскоци-

те и не отскачайте твърде нависоко – това не е безопасно 

за ставите.

След основната тренировка на мускулите сухожилията и 

връзките стават по-гъвкави, затова ще изпълните без про-

блем серията от упражнения за разтягане. По време на стре-

чинга следете за дишането – то трябва да бъде бавно и 

ритмично.
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К
огато тръгваме на почивка, 
освен обстановката сменя-
ме и ритъма си на живот, 
което включва и стерео-

типа на хранене. С други думи, кули-
нарните ни навици се „развалят“. Раз-
кошът и изобилието, които предлага 
шведската маса, сухата храна по вре-
ме на дълги преходи и полети и неу-
толимото любопитство по отноше-
ние на местните екзотични кухни ни 
отмъщават не само с излишни кило-
грами, но и със сериозни разстрой-
ства в храносмилането. 

ОЛ ИНКЛУЗИВ

Шведската маса, както показва 
практиката, оглавява списъка с кули-
нарните изкушения за повечето ту-
ристи. Тя е неизменната част от 
системата „ол инклузив“, която за-
действа елементарната човешка ла-
комия. От една страна, сме изкуше-
ни от изобилието красиво подредени 
предястия, салати, горещи блюда и 
десерти. А от друга, почти несъзна-
телното (а понякога и напълно съзна-
телно!) се поддаваме на желанието да 
изядем колкото може повече, защото 

„нали всичко е платено предварител-
но“. Получава се така, че по време на 
едно хранене ние опитваме риба, раз-
лични видове меса, зеленчуци, плодо-
ве, крем супа, паста, морски дарове, 
а след това идва ред на нескончаемо 
разнообразие от десерти.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Най-ефективни-
ят начин да се избавите от съблазни-
те на шведската маса е да изберете 
варианта „бед анд брекфаст“ (тоест 
само закуска). Необходимостта всеки 
път да си плащате от джоба обяда 
и вечерята, освен да сте пресметли-

ДИЕТА ПРЕЗ

ЛЯТНАТА ПОЧИВКА?!

ДА СЕ ПРИДЪРЖАТЕ КЪМ ПРАВИЛАТА НА ЗДРАВОСЛОВНО 
ХРАНЕНЕ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСКУРЗИЯ И ПЪТУВАНЕ, СЪВСЕМ 
НЕ Е ТРУДНО. ДА НЕ ГОВОРИМ, ЧЕ Е АБСОЛЮТНО 
НЕОБХОДИМО.
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ви, ще ви принуди и да се въздържа-
те от неразумно преяждане. 
Ако не ви се удаде да избегнете 

шведската маса, поне се постарайте 
да спазвате следните правила:

Отивайте на обяд и особено на ве-
черя още в самото начало: всич-

ки салати (върху които би трябвало 
да акцентирате!) се нарязват навед-
нъж и колкото по-късно се доберете 
до тях, толкова по-малко витамини и 
микроелементи ще консумирате през 
съответното хранене.  

Избягвайте майонезата, сметаната 
и въобще мазните овкусители, осо-

бено в хотелите средна ръка. Имай-
те предвид, че всички бели сосове са 
няколко пъти по-калорични от черве-
ните и освен това се развалят дос-
та по-бързо. 

Обърнете най-голямо внимание на 
салатите и леките закуски. Хра-

нете се бавно и с удоволствие – вие 
сте на почивка и няма закъде да бър-
зате. Ако можете, откажете се от 
десертите заради тяхната несъмнена 
калоричност и понякога съмнително 
качество. Нерядко на шведската маса 
едни и същи торти и пудинги се по-
явят две-три вечери поред, ако все 
още са съхранили относително добър 
външен вид.  

Отдавайте предпочитание на се-
зонните плодове – така ще под-

държате постоянния воден баланс на 
организма и освен това ще получава-
те и редовни порции целулоза, благо-

приятстваща храносмилането.

ЧРЕВОУГОДНИЧЕСТВО 
С УСЛОЖНЕНИЯ

Хранителните отравяния и сто-
машно-чревните разстройства са 
първи в списъка с напасти, способни 
да ви развалят лятото. Заради топ-
лото време бактериите се размно-
жават изключително бързо. 20% от 
туристите страдат от стомашно-
чревни разстройства при адаптиране 
към нов климат. 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Избягвайте бър-
зо развалящите се продукти и сурови-
те храни (месо, колбаси, яйца, особено 
разбити на пяна белтъци като добав-

ка в десерти или коктейли). Не на по-
следно място, на забравяйте да спаз-
вате и елементарните хигиенни пра-
вила – когато сте в чужбина, на друг 
континент, се налага да бъдете особе-
но стриктни по отношение на хигие-
ната. Не защото в Африка или Азия 
е по-мръсно (макар че има места, за 
които това е факт), а на първо мяс-
то, защото на другите континенти се 
развива съвършено друга микрофлора, 
към която ние за разлика от местни-
те жители нямаме имунитет. Именно 
тази наша „непригодност“ към среща-
та със задгранични бактерии предиз-
виква продължителни хранителни не-
разположения и отравяния. 

МИЙТЕ СИ ЗЪБИТЕ... ПРЕДИ ХРАНЕНЕ Ако видът на шведската маса ви на-

прави неблагоразумни, почистете зъбите си преди обяда или вечерята с освежа-

ваща ментова паста. Ментолът притъпява чувствителността на вкусовите 

рецептори и съответно намалява желанието да опитвате излишни вкусове/вку-

снотии. 

ЗАКУСКА НА ТУРИСТА Когато тръгвате на дълга екскурзия, не се запасявай-

те с пакет суха храна (тя е трудносмилаема и трудноусвояема). Вместо това 

си вземете измити плодове и разбито кисело мляко. Вземете си и бутилка с не-

газирана минерална вода, в която можете да сложите и парченце лимон. Лимо-

нът не само освежава, но и убива чувството на глад. 

ПОВЕЧЕ ВОДА Правилото „1,5–2 л вода на ден“ по време на почивката трябва 

да се спазва особено стриктно. Изпивайте по малко вода на всеки половин-един 

час. Така ще притъпите чувството на глад и ще помогнете на организма да под-

държа нормална обмяна на веществата.  

ПО-МАЛКО КОФЕИН Не пийте повече от 2 чаши кафе и 4 чаши чай на ден. Из-

кушението да превърнете почивния си ден в безкрайна кафе пауза може да дове-

де до превъзбуждане на нервната система заради повишеното количество кофе-

ин в кръвта. Което впоследствие води не само до нарушение на съня, но и до по-

вишен апетит.

КЪДЕТО И ДА ОТИДЕТЕ

Ваксинацията може да 

предотврати 28 болести
Семинар на тема „Безопасност и 
стойност на ваксините“ бе про-
веден в София в рамките на Ев-
ропейската имунизационна седми-
ца, която се провежда за тре-
та поредна година в у нас. В се-
минара участваха д-р Ангел Кун-
чев, директор на дирекция „Над-
зор на заразните болести“ в Ми-
нистерство на здравеопазването, 
проф. Мира Кожухарова, национа-
лен консултант по епидемиология, 
и д-р Атанас Мангъров, начал-
ник на Първо детско отделение 
със сектор за интензивно лечение 
към Клиника по детски болести 
за деца с инфекциозни заболявания, 
Инфекциозна болница – София. 
Ваксините отварят нова ера в 
биотехнологиите. Повече от век 

след появата на първите ваксини 
те продължават да бъдат в ос-
новата на научния и медицинския 
прогрес. Изследванията при вак-
сините никога не са били толко-
ва активни и иновативни, както 
днес. Сега ваксините се насочват 
не само към инфекциозните боле-
сти, но и към заболявания, инди-
ректно свързани с инфекциозни-
те заболявания, като рака (рак 
на черния дроб, причинен от хепа-
тит В, рак на маточната шийка, 
причинен от HPV). 
Вече 28 болести могат да се пре-
дотвратят чрез ваксини.  
Имунизациите са едновременно 
най-безопасният и ефективен на-
чин за предпазване от остри за-
разни заболявания  и последствия-
та от тях – 
трайни увреждания, дори смърт. 

Ваксините отговарят на най-висо-
ките стандарти за безопасност, 
тъй като се прилагат върху го-
леми групи от здрави хора. Всяка 
година в Западна Европа се раз-
пространяват 220 милиона дози 
ваксини, като се ваксинира един 
на всеки трима европейци (прибли-
зително 130 милиона).  

Подаръци от 

Serdika Center Sofia 
ЗА МИЛИОННИЯ ПОСЕТИТЕЛ 

Сердика център София отли-
чи подобаващо милионния си посе-
тител, преминал главния вход на 
най-големия шопинг център в Со-
фия и въобще в България. Освен 
любезното посрещане лично от 
управителите на центъра, които 
поднесоха красив букет и ваучери 
на стойност 100 лв., Вера Кисева 

получи подарък – обувки по свой 
избор от магазина на известната 
верига Humanic.
„Изключително се радвам, защо-
то за пръв път в живота си пе-
челя награда. Идваме почти всеки 
ден със семейството ми в Сер-
дика център. Подаръците днес 
страхотно ме впечатлиха“ – каза 
Вера Кисева.

Шарени новини
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О
т векове знаем, че организмът не може да функцио-

нира добре без сол. Но проблемите възникват пора-

ди прекомерната є употреба. Световната медицина 

и СЗО препоръчват да приемаме дневно до 3–5 г сол (натри-

ев хлорид), от които 1,2–2 г са натрий. Но реално близо 3/4 

от населението надхвърлят значително тези норми. За наше 

голямо съжаление България е сред топстраните в света по 

консумация на сол с над 12 г на ден и по сърдечносъдови за-

болявания на глава от населението. Това е една от основни-

те причини смъртността от сърдечносъдови заболявания 

у нас да е около 4 пъти по-висока от тази във Франция и око-

ло 2,5 пъти по-голяма от средната за ЕС.

Прекаляването със солта води до увреждане на бъбреците, 

сърцето и артериите. Освен това заради солта в организма 

се задържат течности, появяват се отоци и се трупат над-

нормени килограми. Консумирането на много сол е най-лес-

ният и пряк път към проблеми със сърцето и хипертония, 

затова и лекарите ни съветват да контролираме и огранича-

ваме количеството на солта, особено в „златната“ възраст 

след 55 години. 

В много храни и напитки обаче солта е „скрита“ – 

дори и не подозираме, че я има. Само 10–20% от поема-

ната дневна доза сол са от „посоляване“. Основният дял се 

натрупва именно от „скритата“ в готовите хранителни про-

дукти сол. 

Храните с повече сол са предимно от групата на полуфаб-

рикатите и преработените: солети, чипс, снакс, готовите 

супи на прах, бързите закуски, пресолени сирена и кашкавали, 

майонеза, маслини, консервирани храни, мюсли, кетчуп и дома-

тени сосове, маринати, соев сос, осолени ядки и повечето са-

лами и наденици. Можем много отчетливо да усетим вкуса на 

солта в тях и да ограничим консумацията им. Дори можем да 

намалим степента на соленост на някои от тях – като на-

пример консумираме сиренето, изкиснато във вода, а масли-

ните залеем с гореща вода.

По-рискови храни са тези, за които не си даваме 

сметка, че съдържат сол. Те не са солени на вкус, но съ-

държат повече натрий, като газираните напитки, минерал-

ните води и алкохолните напитки (без виното). Да вземем на-

пример минералните води – всички знаем, че водата е източ-

ник на дълголетие и красота. Повечето минерални води съ-

държат средно 45–65 мг/л натрий. Затова специалистите 

пропоръчват минералните води да се редуват с изворни води 

с ниско съдържание на натрий. А хората със сърдечни про-

блеми или с наднормени килограми е добре да консумират 

само изворна вода. Чешмяната, уви, не е решение, тъй като 

е различна във водопроводните мрежи, а ВиК не ни предоста-

вя информация за минералния състав на онова, което излиза 

от чучура на мивките ни. Що се отнася до водата, която се 

точи директно от изворите, често тя е с висока минерали-

зация и много натрий, което я прави още по-неблагоприятна 

за продължителна консумация. Затова най-добре четете 

етикетите на бутилираните изворни води и търсе-

те тези с минимално съдържание на натрий. 

Напоследък и сред газираните напитки се откриват таки-

ва, които са произведени от... изворна вода. А ако говорим за 

алкохолни напитки, изборът е един – вино, но в умерени коли-

чества все пак. 

от скритите солиот скритите соли
Да пазим сърцето 
и бъбреците си

1 Да използваме пресни подправки вместо сол – лук, магданоз, 

копър, целина, чубрица, червен или черен пипер, канела, къри, 

босилек, лимонов сок и др.

2 Да употребяваме повече пресни или замразени храни без сол 

и да приготвяме сами храната си от пресни и непреработе-

ни продукти. 

3 Да намалим консумацията на консервирани храни и полуфаб-

рикати за сметка на плодовете и зeленчуците.

4 Да сме бдителни за „скрита“ сол – да пием изворна вместо 

минерална вода, вино вместо алкохолни напитки, да намалим 

газираните напитки. 

5 Да обезсоляваме маслините, сиренето и туршията.

 

6 Да избягваме добавената сол – обикновено е написана  като 

натрий, бакпулвер, сода за хляб, натриев алгинат/хидроксид/

нитрит/сулфит. 

7 Да се научим как да четем етикетите – за да разберем кол-

ко сол има в 100 г продукт, трябва да умножим натрия по 2,5 

пъти (1 г сол съдържа 0,40 г натрий). Допълнително да внима-

ваме за колко грама е съдържанието – обичайно не е за цялата 

опаковка, а само за 100 г. 

8 Да използваме сол с намалено съдържание на натрий или за-

местители – калиев хлорид и сол с намалено съдържание. Ва-

жно: Морската сол и йодираната сол са чиста готварска сол и, 

уви, нямат предимства при високо кръвно налягане.

9 Да не пресоляваме! Щипка сол = 1 г сол, а равна лъжичка – 

на цели 5–6 г.

10Да намаляваме солта постепенно, а не рязко, за да не ни 

се струва храната безвкусна.

10 ЗЛАТНИ ПРАВИЛА
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Необикновена
Мечтаете да свалите няколко излишни килограма, но не ви достига 
сила на волята? Започнете с разтоварващи дни. Изберете си рецепта 
и отслабвайте с удоволствие.

О
пределете си някой ден от сед-
мицата за разтоварващ и когато 
той настъпи, винаги съблюдавай-
те специфичен режим на хране-

не. Така психологически по-лесно ще се от-
кажете за денонощие поне от обичайните 
ястия, които консумирате. 
Принципът на диетата е прост: намаля-

вайки енергийната стойност на храната 

от 2000–3000 кал до 900–1000 кал дневно, 

вие принуждавате организма си да вклю-

чи резервния механизъм за набавяне на 

енергия, тоест да си набави липсващата 

му енергия от запасите натрупани маз-

нини.

При това вие не нанасяте на организма 
никаква вреда, тъй като въпросните огра-
ничения в храненето са краткотрайни. 
По време на разтоварващия ден е добре 

да практикувате любими дейности или 
просто да правите нещо приятно – посе-
тете фризьорския или козметичния салон 
например, разходете се с приятелка из гра-
да или пък поплувайте в басейна след рабо-
та. Това ще ви отвлече от мисли за ядене 
и ще ви създаде усещане за празник.

Целина и джинджифил
Супата от корени целина и джин-

джифиловият чай са идеални по-

мощни средства за сваляне на ки-

лограми.

Полезните вещества в състава на 

целината са добре балансирани и 

се усвояват много лесно от орга-

низма. Точно по тази причина рас-

тението притежава силно очист-

ващи и подмладяващи свойства. 

Приготвеният от джинджифи-

лов корен чай пък доказано забърз-

ва обмяната на веществата в чо-

вешкия организъм благодарение 

на съдържащите се в растението 

специфични етерични масла. 

 Чай от джинджифил В термос 

сложете нарязан на тънки филий-

ки корен от джинджифил, залейте 

ги с вряла вода и пийте в течение 

на целия ден.

 Супа от целина Нарежете на 

кръгчета 300 г моркови, сложете 

ги в тенджера, залейте ги с вря-

ла вода и сложете съда на котло-

на. 200 г корен от целина нареже-

те на сламки и подправете с мал-

ко олио или най-добре със зехтин. 

Когато морковите се сварят, до-

бавете и целината. Оставете 

тенджерата още няколко минути 

на котлона. Готовата супа може-

те да подправите с пресни зелени-

ни като магданоз и копър.
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„Сити“ и „гладни“ 
дни
1. „СИТИТЕ“ са подходящи 

за онези, които искат да 

отслабнат, но все още не 

са избрали най-подходящия 

за техния начин на живот 

На картофи 
и вода
Обикновено жените, кои-

то искат да отслабнат, 

незнайно защо, изключ-

ват картофите от меню-

то си. Несправедливо, за-

щото в 100 г картофи се 

съдържат всичко на всичко 

90 кал. Същото количество 

калории има и в пълномас-

леното кисело мляко. Освен 

това под тънката кожа на 

младите картофи са „стру-

пани“ 80% от всички полез-

ни за човешкия организъм 

вещества – витамини и 

минерали (калий, магнезий, 

желязо и натрий). 

Отлично допълнение към 
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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?

©
 V

oj
te

ch
 V

lk
, ©

 G
ar

ry
 B

as
ne

tt
 –

 1
23

rf
.c

om

лекота

+

Авокадо и 
портокалов сок
Обичате ли авокадо? Ако да 

– чудесно! То е богато на 

калий и на витамините В1, 

В2 и Е. Освен това благода-

рение на голямото количе-

ство лесно усвояеми мазни-

ни в състава си авокадото 

потиска чувството на глад 

дълго време, след като сте 

го хапнали. Именно зато-

ва този маслен зеленчук се 

препоръчва да бъде включен 

в разтоварващи диети. 

Ние ви предлагаме да го съ-

четаете с прясно изцеден 

портокалов сок. Витамин 

С, съдържащ се в цитрусо-

вите плодове, забързва об-

мяната на веществата и 

„разгражда“ излишните маз-

нини. 

 Салата от авокадо и ру-

кола Разполовете 1 аво-

кадо, извадете костилка-

та му, извадете „месото“ 

му с лъжица и го залейте 

със сока от 1 лимон. Сло-

жете го в блендера заедно 

със 150 г рукола. Разбийте 

добре всичко до получаване 

на гъста каша. Полученото 

пюре прехвърлете в салати-

ера, подправете с черен пи-

пер и украсете със зелени 

подправки. Отделно можете 

да сервирате салата от на-

стъргани моркови и накъса-

на маруля. 

+
диетичен режим. И за онези, 

които по принцип са против 

резките промени в режима 

на хранене. По време на „си-

тите“ дни приетите кало-

рии трябва да са между 900 

и 1200. 

2. „ГЛАДНИТЕ“ дни обик-

новено включват няколко 

хранения, но на един и същ 

хранителен продукт – на-

пример само кисело мля-

ко, само ябълки и т.н. Коли-

чеството на приетите ка-

лории не бива да превиша-

ва 900.

картофения разтоварващ ден 

е минералната вода (но не га-

зирана!).

 Сварени картофи Измий-

те много добре с четка 500 

г пресни картофи и ги пус-

нете във вряща, предвари-

телно подсолена вода. Го-

товите картофи сложете 

в чиния, полейте ги с малко 

олио (а най-добре с олио от гроз-

дови семки) и след това ги по-

ръсете с нарязани на дребно 

пресни зелени подправки.
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К
омбинацията от антибиотик и аналгин е пър-
вото нещо, което пият повечето българи при 
болка, ситуирана в устната кухина. Странно 
защо, при главоболие или при коремни болки не 

пият същата комбинация. Гарантирам им, че ако го на-
правят, болката би спряла навсякъде, където и да се е 
появила по тялото. Антибиотиците и аналгетиците 

ЛЕКУВАТ САМО СИМПТОМИТЕ

тоест болката, а болката е алармен сигнал на организма 
за проблем. Вместо да решат проблема си, хората предпо-
читат самосиндикално да прережат жиците на алармата. 
Ако пиете антибиотици масово и произволно, един ден, 
когато наистина ви се наложи да предприемете антибио-
тично лечение, защото животът ви е застрашен, анти-
биотикът няма да ви помогне, защото бактериите в ор-
ганизма ви са станали резистентни спрямо него.
Антибиотици 

ЧЕСТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ В СТОМАТОЛОГИЯТА 
Те решават проблемите, свързани със заздравяването на 

тъканите в мястото, най-богато на микроби в човешко-
то тяло – устната кухина. Освен това забавят разви-
тието на пародонтозата, предотвратяват подуването и 
събирането на гной от възпален зъб, ускоряват възстано-
вяването на зъбите.
Медицината като цяло се дели на до- и следантибио-

тичната ера. Без тях се връщаме в средновековието и 
всяка рана става смъртоносна.
Антибиотици трябва да се приемат обаче само след 

като лекарят е дал преценка за ползата от тях. Те се 
пият по точно определена схема (за доза и за време). Ан-
тибиотичното лечение 

НИКОГА НЕ БИВА ДА СЕ ПРЕКЪСВА

Да се спре приемът на антибиотика само защото по-

добрението на състоянието на пациента е налице, е гру-
ба грешка. 

ЦЕЛТА НА АНТИБИОТИКА Е НЕ САМО ДА ИЗЛЕКУВА ВЪЗПАЛЕНИЕТО, НО 

И ДА УБИЕ ВСИЧКИ ЦЕЛЕВИ МИКРОБИ И ТЕХНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ, ЗА ДА 

НЕ ОСТАНАТ ЖИВИ ЕКЗЕМПЛЯРИ, КОИТО ПО-КЪСНО ДА СТАНАТ РЕЗИС-

ТЕНТНИ НА ЛЕКАРСТВОТО. 

Антибиотик се пие 

МИНИМУМ 5 ДНИ

– иначе само потиска растежа на бактериите и впослед-
ствие от тях се раждат резистентни към него поколе-
ния. Никога не бива да се сменят видът, дозата, схема-
та и времетраенето на приема на антибиотик, ако има 
подобрение в състоянието.
Системното безконтролно пиене на антибиотици освен 

до появата на резистентни микроби води и до 

РАЗВИТИЕТО НА ДИСБАКТЕРИОЗА И ГЪБИЧКИ

Човекът е сложно устроен – в здравия организъм има 
баланс между всички микроби (никой микроб не взима пре-
вес). Убиването на голямо количество развили се микро-
би с антибиотици води до връщане на състоянието на 
баланс в организма, тоест до състояние на здраве. Пре-
каляването или непознаването на правилата за приема на 
антибиотици обаче може да доведе до потискането на 
развитието на едни за сметка на развитието на други 
микроби. Тези микроби, които не са чувствителни към 
антибиотика, се размножават прекомерно, защото нямат 
конкуренция, и, естествено, започват да нанасят вреди 
на организма. 

ЗАБЛУДА Е, ЧЕ ИМА ПОЛЕЗНИ МИКРОБИ 
Всеки микроб, развил се в прекалено голямо количе-

ство, е вреден. Здравето е баланс. Човек може да умре 
от попаднал не където трябва уж полезен Lactobacillus 

bulgaricus. Само един такъв микроб да премине от черва-
та в коремната кухина, и без участието на антибиотик 
изходът е летален. Непознаването на всички аспекти на 
медицината може да доведе до сериозни проблеми при са-
молечение. Затова не бива да се сърдим на фармацевти-
те, които не продават лекарства без рецепта, а да ги 
уважаваме, защото тези хора вредят на бизнеса си, за да 
помогнат на здравето ни. 

Д-р Цветан ПЕШЕВ, стоматолог

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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С
амо изглежда, че страхът няма 
пол. Да, мъжете и жените се 
страхуват еднакво от смър-
тта, от тежките болести и 

от загубата на близък човек. Но все 
пак мъжете най-много от всичко на 
света се боят да не изгубят по-
тентността си, парите и работата 
си. А жените – да не остареят, пог-
рознеят и напълнеят. Даже страхът 
за децата и този от загубата на лю-
бимия човек не могат да затъмнят 
тези приоритетно женски истерии. 

БУНТ ПРОТИВ ПРИРОДАТА

Психолозите наричат състояние-
то, което поражда гореспоменатите 
женски безпокойства, екзистенциална 
криза, бунт против законите на при-
родата, нежелание да се приеме край-
ността на човешкото съществуване. 
Би било странно, ако преживяваме 

толкова драматично, че първите неж-
ни зелени листенца само след няколко 
месеца пожълтяват и падат от дър-
вото. Или пък че лятото се сменя 
с есен. Точно толкова естествен е и 
процесът на възрастовите изменения 
при човека. 

ГОЛЕМИЯТ ПАРАДОКС Е, ЧЕ СТРАХ ОТ ОСТАРЯ-
ВАНЕ ВСЕ ПО-ЧЕСТО НАПОСЛЕДЪК ИЗПИТВАТ 
МЛАДИ ЖЕНИ НА ВЪЗРАСТ ОКОЛО 30 ГОДИНИ.

Тази възраст очевидно е психологи-

ческият вододел, след който млади и 
в цветущо здраве жени започват с 
маниакално упорство да се самоин-
спектират пред огледалото в търсе-
не на признаци на стареене. 
Истината е, че колкото повече се 

страхуваме да не остареем, толкова 
по-бързо се случва това – не толкова 
външно, колкото вътре в нас. 
Както сочат последните научни из-

следвания, страховете и тревогите 
причиняват на организма продължите-
лен стрес, който пък води до психосо-
матични заболявания – тялото става 
„мишена“, по която негативните емо-
ции стрелят от упор. На тези драз-
нения отвън първи реагират, разби-
ра се, най-уязвимите човешки органи: 
сърце, кръвоносни съдове и стомах. 

ЦЕННОСТТА НА ЖИТЕЙСКИЯ ОПИТ

Как да се освободим от страха от 
остаряване? Въпросът не е коректен. 
Не е нужно въобще да се освобожда-
ваме от него, защото не е възможно. 
Първо, тъй като така или иначе ста-
реем с всяка изминала минута след по-
явяването си на бял свят. И второ – 
неизбежно се учим да извличаме полза 
от своята възраст, или по-точно, от 
жизнения си опит. Та нали колкото по-
възрастен е един човек, толкова пове-
че знае (поне на теория е така!). 

И ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ АКТИВНАТА ЖИЗНЕНА ПОЗИ-

ЦИЯ И ВЪТРЕШНАТА ХАРМОНИЯ СА В ОСНОВАТА 
НА ТОВА ДА СЕ ЧУВСТВАМЕ МЛАДИ ДО... ДЪЛ-
БОКА СТАРОСТ!

А за да съответства и тялото ви 
на това усещане, трябва да се гри-
жите за него, но (това е особено ва-
жно!) без фанатизъм – изключително 
и само за бодрост и здраве, за под-
държане на добра форма.
Неотдавнашни научни изследвания 

доказаха, че наследствеността влияе 
само на една малка част от процеси-
те, отговорни за стареенето на ор-
ганизма. Останалото зависи от начи-
на ни на живот, екологията, успеха и 
наличието или отсъствието на вред-
ни навици, например тютюнопушене 
или прекаляване с алкохола. Излиза, че 
съхраняването на младостта в голяма 
степен зависи от нас самите. 

ЖИВОТ В ДВИЖЕНИЕ

Седем повода да започнете да се дви-
жите по-активно

1. Ще удължите живота си. Из-
следвания сочат, че редовната 

умерена физическа активност, напри-
мер ходенето пеша, удължава живота 
с около 1,3 години, а редовното ин-
тензивно физическо натоварване – с 
3,7 години. 

2. Половин час гимнастика на ден, и вие автоматично ще бъдете 

ТИПИЧНИ 
ЖЕНСКИ 
СТРАХОВЕ

КОЯ ЛИ ЖЕНА НЕ МЕЧТАЕ ДА 
ИЗГЛЕЖДА МЛАДА ДО ДЪЛБОКА 
СТАРОСТ?! НО ЧЕСТО ТЕЗИ МЕЧТИ СЕ 
ПРЕВРЪЩАТ В НАТРАПЧИВИ СТРАХОВЕ 
– ВСЯКА БРЪЧИЦА СЕ ВЪЗПРИЕМА 
КАТО ТРАГЕДИЯ. И ЖИВОТЪТ ПРОСТО 
МИНАВА ПОКРАЙ НАС...
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изключени от рисковата група на па-
циентите със сърдечносъдови заболя-
вания и инсулт. Има и още бонуси: 
по-ниски нива на артериалното наля-
гане и на холестерола и сериозна пре-
венция на артрита. 

3. Никога не е късно да започне-те да спортувате. Изследвани-
ята сочат, че даже онези, които са 
започнали редовно да се занимават 
със спорт след 40-годишна възраст, 
са намалили риска от развитие на 
сърдечносъдови заболявания с 55% в 
сравнение със своите връстници.

4. Стресът изчезва от живота ви. Физическата активност не само 
ви помага да преодолеете стреса в 
момента, но тренира организма да 
отделя по-малко количество от хор-
мона на стреса кортизол и да се 
справя по-лесно с нервните претовар-
вания в бъдеще. 

5. Ще отслабнете. Физическите 
упражнения заякчават мускулите, 

забързват обмяната на веществата 
и по този начин помагат на орга-
низма по-бързо да изгаря калориите. 
Освен това редица научни изследва-
ния са доказали, че редовното спор-
туване води до значително намалява-

не на апетита. 

6. Ще изглеждате доста по-млади. 
Физическата активност подобря-

ва циркулацията на кръвта и дейст-
ва благотворно на лимфната систе-
ма, така че клетките да са по-до-
бре снабдени с необходимите им цен-
ни вещества и по-бързо да се осво-
бождават от токсините. 

7. Колкото повече и по-упорито се занимавате със спорт, толкова 
повече ще ви се удава спортуване-
то. Старайте се да не се поддава-
те на мързела. Ако прекъснете дори 
и за малко, после ще ви бъде трудно 
да възобновите тренировките. Така 
че изберете такъв вид физическа ак-
тивност, която ви е по душа и ви 
доставя радост, за да не ви се налага 
да се борите с нежеланието да тръг-
нете за тренировка. Приобщете към 
спортните занимания и приятелите 
си, за да се радвате заедно с тях. 

И ТАКА, ЦЯЛ ЖИВОТ

Психолозите твърдят, че в основа-
та на повечето страхове е ниската 
самооценка. Научете се да се обичате 
такива, каквито сте, такива, какви-
то ви е създала природата. 

У ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА И ДОБРО, И ЗЛО. ДА СЕ 
ИЗБАВИТЕ СЪВСЕМ ОТ ОНОВА, КОЕТО НЕ ХАРЕС-
ВАТЕ В СЕБЕ СИ, Е НЕВЪЗМОЖНО! ПО-УМНО БИ 
БИЛО ДА ПРИЗНАЕТЕ ПРАВОТО НА СЪЩЕСТВУ-
ВАНЕ И НА НЕДОСТАТЪЦИТЕ СИ.

Много успокояващо ще ви подейс-
тва, ако мислите за себе си като 
уникална единна и неделима цялост, 
която се развива и променя с възрас-
тта. А също така да погледнете на 
процеса на остаряване не като на за-
губа, а като на трансформация. Па-
зете своето безценно „аз“ както от 
чужди атаки, така и от собствени-
те си атаки. 
И най-важното – научете се да се 

отпускате и да почивате. Източни 
практики, медитации и други начини 
за психическа и физическа релаксация 
ще ви помогнат да се справите с де-
пресията, чувството на тревога, без-
съницата и нервните разстройства, 
които провокират преждевременно 
стареене и съпътстващите го забо-
лявания. Страхът, тревогата, фобия-
та са неразривно свързани с напреже-
ние. Няма ли напрежение, не може да 
има и страх. С други думи, ако човек 
се научи да се отпуска, страховете 
му изчезват. 
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П
о данни на Световната здрав-
на организация 85% от заболя-
ванията по света са на нерв-
на почва. Напоследък все повече 

хора са наясно, че негативните емо-
ции могат да бъдат причина за сери-
озни здравословни проблеми, и взимат 
мерки: пият хапчета, ходят по лека-
ри (по-добре би било, ако първо хо-
дят по лекари, а после пият хапче-
та!), оплакват се от нервния си жи-
вот и... продължават да си боледу-
ват. За да открият лек за болките 
си, тези хора са готови да се ровят 
в купища специализирана литерату-
ра, в която 

ИДЕЯТА ЗА „НЕРВНИЯ ПРОИЗХОД“ 
на различните заболявания понякога 
е доста изопачена. Любопитно зву-
чат обяснения от сорта, че ако ня-
кой, да кажем, страда от късоглед-
ство, значи просто не желае нещо 
да види. Отитът пък явно е забо-
ляване, при което пациентът не же-
лае да чува разни неща. Появата на 
гастрит се сочи като резултат от 
„нежеланието“ на стомашно-чревния 
тракт да приеме и преработи опре-
делени храни. Всички тези полунауч-
ни, полуфантастични обяснения обик-
новено са представени доста систе-
матизирано в таблици и схеми (така 
де, нали трябва да се придаде науч-
на тежест на написаното!). Поняко-
га научността е езотерично оцветена 
– авторът се намира в пряка връзка 

с космоса, откъдето му се съобщава 
всичко за всички заболявания. 
Доверчивият „болен“ с възторг чете 

всичко това, цъка с език в почуда до-
къде е стигнала науката и продължа-
ва да боледува. Но след посвещава-
нето в тези знания вече боледува с 
пълната увереност, че му е известна 
причината на заболяването. Това до-
някъде го успокоява. 
През последните години лекарите 

започнаха да изпращат такива паци-
енти, където трябва – при психо-
терапевта. Само дето не всеки би 
отишъл на психотерапевт, особено 
пък ако е българин. Българинът не се 
осмелява току-така да признае пред 
себе си, че нещо с него не е наред, че 
радостта е избягала от живота му, 
че душата, а не тялото му, е сда-
ла багажа. 

ИСТИНАТА Е, ЧЕ ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ БОЛЕСТИ 
НА НЕРВНА ПОЧВА СА ХАРАКТЕРНИ НАЙ-ВЕЧЕ ЗА 
ХОРАТА, КОИТО НЕ СЕ РАЗБИРАТ ДОБРЕ СЪС СА-
МИТЕ СЕБЕ СИ.

Когато човек е готов да си при-
знае, че вътре в душата му нещо не 
е наред, то проблемът няма да засег-
не организма (тялото) му. 
И така, първият значим извод е, че 

много по-често боледуват хората, ко-
ито не смятат за нужно да решават 
личните си проблеми. Ако говорим на 
научен език, то 

ЛИПСАТА НА РЕФЛЕКСИЯ 
създава предразположеност към пси-

хосоматични заболявания. Рефлексия е 
термин в психологията, който озна-
чава самоанализ на собствените ми-
сли и преживявания. Процес, при кой-
то човек опознава своите вътрешни 
психически нагласи, размишлява вър-
ху това, което се случва в негово-
то съзнание. Думата идва от латин-
ски, означава „отражение“, „обръща-
не назад“.    

РЕФЛЕКСИЯТА ОБАЧЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ 
ТРЯБВА ДА ВОДИ ДО САМОВГЛЪБЕНО ЗАТВА-
РЯНЕ В СЕБЕ СИ, А ДО АКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ, ДО 
ИЗХОД, ДО НАМИРАНЕ НА КОНСТРУКТИВЕН ОТ-
ГОВОР НА ВЪПРОС, ОТНАСЯЩ СЕ ДО САМИТЕ 
НАС, ДО САМОПОЗНАНИЕ. 

Не е достатъчно да си зададете 
въпроса „Защо точно на мен?“, кой-
то обикновено въобще не предпола-
га търсене на отговор. Рефлексия-
та, точно обратното, задължително 
е насочена към търсенето на конкре-
тен отговор на конкретен въпрос – 
отговор, който може да бъде използ-
ван в реалния живот. 
Хората, които не искат да намерят 

отговора, се отнасят към 

ГРУПАТА НА ЗАСТРАШЕНИТЕ

от психосоматични заболявания. Пси-
хосоматиката включва взаимодейст-
вията между поведението (мисли, 
чувства) и телесната болест. Психо-
соматиката се характеризира с нео-
боснована загриженост за собствено-
то здраве и нереалистично убеждение, 
че физическите белези сочат сериозно 

На нервна На нервна 
почва е...почва е...

ИЛИ ЗА ПСИХОСОМАТИКАТА И ЕНЕРГИЯТА НА ЧУВСТВАТА
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заболяване. Вниманието на пациента 
е изцяло фиксирано върху функциите 
на собственото му тяло.

СЪОТВЕТНО ПОЛУЧАВАМЕ ВТОРИ ЗНАЧИМ ЗА 
НАС ИЗВОД – ЗА ДА СИ ПОМОГНЕМ ДА СЕ ИЗ-
БАВИМ ОТ НЯКАКВА ПСИХОСОМАТИЧНА БОЛЕСТ, 
ТРЯБВА ДА НАМЕРИМ КОНСТРУКТИВЕН ОТГОВОР 
НА НЯКАКЪВ ЗНАЧИМ ЗА НАС ВЪПРОС.

Тоест трябва да си зададем такъв 
житейски въпрос, чийто отговор да 
ни помогне да бъдем здрави. Знаем, 
че следването на здравия разум е аб-
солютен залог за щастлив живот. А 
от гледна точка на здравия смисъл за 
което и да било действие (физическо 
или мисловно) ни трябва енергия. На-
шият разум ни дава знание да разбе-
рем какво и как трябва да правим. 
Нашето тяло реализира тези дейст-
вия, а енергия за всички тези ва-
жни жизнени процеси ни дават имен-
но чувствата. Тренираността помага 
на състезателя да победи, но именно 
радостта от победата е онова, кое-
то вдъхновява и окрилява. И ако 

ЕНЕРГИЯТА НА ЧУВСТВАТА  
може да бъде достатъчна за извою-

ване на победа на олимпийските игри 
или за написването на концерт за 
пиано и оркестър, то можете да 
си представите тогава колко много 
енергия има човек. 

ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ОЩЕ КАКВО СЕ СЛУЧВА С 
ТАЗИ ЕНЕРГИЯ, КОГАТО НЯМА КЪДЕ ДА Я НАСО-
ЧИТЕ И НЕ ЗНАЕТЕ КАКВО ДА Я ПРАВИТЕ. ТО-
ГАВА ТЯ СЕ ОКАЗВА ПОВЕЧЕ ОТ ДОСТАТЪЧНА, 
ЗА ДА ВИ ОСИГУРИ ДВЕ-ТРИ МНОГО НЕПРИЯТ-
НИ БОЛЕСТИ.

За да не се стига дотам, се налага 
да се погрижите навреме да впрегне-
те енергията за по-полезни дела. 
Да се опитаме да си представим 

как изглежда това в реалния живот. 
Човекът има някакъв сериозен про-
блем. Ясно е, че по тази причина въз-
никват силни чувства в достатъчно 
големи количества. Ако той си на-
прави труда да разбере какво точ-
но се случва и вземе решение да про-
мени живота си, то енергията от 
тези чувства ще бъде оползотворе-
на за конструктивни действия, ще 
бъде насочена към положителна про-
мяна. А ако не бъде? Къде в такъв 
случай да се дянат напиращите от-

вътре емоции?
От всичко това следва трети ва-

жен извод – за да живеем здрави, е 
необходимо 

ДА РАЗБИРАМЕ 
СОБСТВЕНИТЕ СИ ЧУВСТВА 

С други думи, човек често тряб-
ва да си задава три важни въпроса: 
„Какво чувствам в момента?“, „Как-
во изпитвам сега към...“, „Какво усе-
щам, когато мисля за...“. И, разбира 
се, да може да им отговори. 

КОГАТО РАЗБЕРЕТЕ ЧУВСТВАТА СИ, ЩЕ ВИ СТА-
НЕ ЯСНО КАКВО И ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ 
НАПРАВИ. И, КОЕТО Е ОСОБЕНО ПРИЯТНО, НЕ-
ОБХОДИМАТА ЗА ТОВА ЕНЕРГИЯ  ВЕДНАГА ЩЕ СЕ 
ОКАЖЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ. ОСТАВА САМО ДА Я 
НАСОЧИТЕ И ИЗПОЛЗВАТЕ.

Нима да живеете болни и нещастни 
е по-лесно от това да се помъчите 
да разшифровате емоциите си?! 
А някой доказал ли е според вас, 

че е достатъчно да бъдем здрави, за 
да сме щастливи? Може би е точ-
но обратното – за да бъдем здрави, 
трябва да се поддържаме в „режим 
на щастие“. 



О
тговорът на въпроса, как 
влияе върху нас положи-
телното мислене, много би 
ни помогнал да си обясним 

какво точно представлява ЕЕГ био-
фидбек, иначе наричан в България не-
вротренинг. Всеки от нас е чeл за 

положителното мислене и удивител-
ното му влияние върху човешкия жи-
вот. Всеки е чувал, че богатите хора 
си имат лични психотерапевти. Все-
ки иска да е щастлив. Всеки има пра-
во на спокоен и пълноценен живот. 
Често обаче горните изречения зву-

чат само като декларации. 

СТО „ЗАЩО“
Защото въпросите „Какво да напра-

вим, за да почувстваме, че животът 
ни е пълноценен и спокоен?“, „Как да 
накараме хората около нас да са ус-

ИМАМ ВРЪЗКА 
С ГЛАВНИЯ МОЗЪК
ТРЯБВА ЛИ НИ ВЪОБЩЕ ДА МИСЛИМ ПОЛОЖИТЕЛНО И АКО ТВЪРДО „ДА“ – ЗАЩО? 
ИЗВЛЯКОХМЕ ПОУКИ ОТ РАЗГОВОРИТЕ НИ С НЕВРОТЕРАПЕВТА И ОТ НЕГОВИТЕ РАЗГОВОРИ С ОПОНЕНТИ 
НА МЕТОДА ЕЕГ БИОФИДБЕК, ИЛИ ПО-ИЗВЕСТЕН У НАС КАТО НЕВРОТРЕНИНГ.
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михнати?“, „Можем ли да контроли-
раме емоциите си и реалността, в 
която живеем?“, „Как да работим ус-
пешно, получавайки признание и необ-
ходимо за живота ни възнагражде-
ние?“ си остават без отговор. 
Има и още важни въпроси. Каква е 

причината да се караме постоянно с 
хората около нас? Защо ни липсва чув-
ството на пълноценност? Защо поня-
кога сме готови да се разплачем ис-
терично по незначителен повод? Защо 
ревнуваме толкова отчаяно? Защо ни 
завладява чувство на безсилие и – аха! 
– да изпаднем в депресия? Защо поня-
кога се чувстваме размазани, отчаяни 
и излъгани и толкова силно преживя-
ваме това? Защо не можем да прове-
дем един спокоен разговор с интимния 
си партньор, с детето си, с родите-
лите си, с приятелите си... 

ПРИЧИНИТЕ СА И В НАС, 
И ИЗВЪН НАС

А още по-точно казано, те са в 

нас, но ние нямаме съзнателно вли-
яние върху тях. Защо ли? Защото 
това е ресурс, недостъпен в опреде-
лен момент. 
Всичко, което се случва извън и в 

нас (чувството на спокойствие и пъл-
ноценност, отношенията ни с другите 
хора, усещането за щастие или умо-
ра, това, дали се усмихваме, или не), 
и начинът, по който го възприемаме 
(виждаме, чуваме, реагираме на него и 
го анализираме), зависят от това, как 
сме „живели“ досега. Човек се ражда 
„обременен“ единствено от генетична-
та си информация и с пълен набор от 
неврони. И от деня на раждането му 
невроните в неговата глава започват 
процес на свързване помежду си с цел 
да изградят мрежа, която за жалост 
невинаги е идеална. Като пътнотранс-
портната мрежа в един град – като 
цяло транспортът обхваща целия град, 
но все пак остават места, до които 
придвижването е трудно (трябва да 
се придвижваме до тях чрез прекачва-

ния на няколко транспортни средства) 
или дори невъзможно. 

МОЗЪКЪТ Е И 
ТРАНСФОРМАТОР, 

И ПРЕДАВАТЕЛ 
на онова, което виждаме, чуваме и 
усещаме. Той може да реагира правил-
но, когато мрежата между невроните 
в него е добре изградена. 
Между всеки два свързани неврона 

има записана конкретна информация, 
която е различна в зависимост от 
мястото, на което се намират не-
вроните. Например информацията, за-
писана в зоната под челото, е свър-
зана с емоциите (дали нещо е добро 
или лошо, дали е красиво или не, как-
во обичаме, какво мразим, какво е мо-
рално, агресивно и прочие). В облас-
тта над ушите например се записват 
информации, свързани с различаването 
на думи (какво значат или как да ги 
изговаряме). Малко по-назад се запис-
ва информацията за чуждите думи и 
„шифър“, как да ги използваме. Така 
е и със „записите“ на спомените от 
живота ни (какви книги сме чели, 
дати и информации, научени в учили-
ще, и прочие). 
В мозъка също така са записани 

препоръки и насоки за „управление“ на 
сърцето, храносмилателната система 
или дишането или въобще за контрол 
върху цялото ни тяло. 
Трудно е с няколко думи да се раз-

каже за мозъка, тъй като той крие 
тайни дори и за учените. Но едно е 
сигурно – 

МИСЛЕНЕТО Е НЕЩО КАТО 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЦЕС 

Припомняне на определена ситуация 
или преживяването на някаква емоция 
протича в мозъка като ток, измер-
ван от неврофизиолози в микровол-
тове (като тока в нашите жилища, 
който пък се мери във волтове).  
За нашето съзнателно съществуване 

най-голямото значение има начинът 
на изграждане и поддържане на не-
вронните електрически мрежи в мо-
зъка. Във всеки момент на денонощи-
ето са активни 7 различни честотни 
мрежи. Всяка от тях трябва да ра-
боти на различно напрежение за раз-
лика от тока вкъщи, където има-
ме само една-единствена електриче-
ска мрежа, която работи на 220 V. 
Можем да си представим какво ще 
се случи у дома, ако напрежението е 

ЗА АБСОЛЮТНО ЗДРАВИ ХОРА 
Преди всичко за онези, които изпитват необходимост постоянно да се усъвършен-

стват – мениджъри, шефове на големи компании, лекари, спортисти, юристи, шо-

фьори и други. Въобще хора, живеещи в голямо напрежение, на които им се нала-

га да взимат бързи и точни решения, да са в пълна готовност и концентрация по 

всяко време. И също така за хора, които искат да намалят напрежението си, да 

контролират емоциите си, да живеят по-здравословно и пълноценно. 

С помощта на невротерапията се подобрява значително имунитетът ни, започ-

ваме да контролираме по-добре емоциите си, да постигаме по-добри резултати 

в професионалния и личния си живот, а също така и в спорта. След 15 сеанса ЕЕГ 

биофидбек човек наистина се чувства по-весел и по-щастлив. Този метод е нещо 

като фитнес за мозъка! Като модерен масаж на... мозъка! Както тялото се чув-

ства по-добре, ако спортуваме редовно, така и мозъкът ни би се чувствал по-до-

бре, ако го „раздвижваме“ с помощта на ЕЕГ биофидбек. 

ЗА ДЕЦА 
Невротренингът може да се прилага и на деца над 3-годишна възраст. В кабине-

тите по ЕЕГ биофидбек могат да се срещнат деца с училищни проблеми (невъз-

можност за концентрация, хиперактивност, липса на мотивация за учене и дру-

ги подобни). В тези случаи невротренингът помага на децата да усъвършенстват 

уменията си за концентрация, да са по-спокойни и тушира агресията им. По све-

та този метод се прилага често и при деца с говорни проблеми, тикове, а даже и 

при аутисти. Предлага се и като помощна терапия при работата с деца с епилеп-

сия, детска церебрална парализа, епилепсии и други. 

ЗА БОЛНИ 
Невротренингът дава добри резултати като помощна терапия и при работа с 

хора в депресии, с различни фобии и паники. Освен това повлиява добре булимия и 

анорексия и зависимости като алкохолизъм и наркомания. Прилага се като спома-

гателен метод при рехабилитация след инсулти или мозъчни травми. 

Важно е да запомните, че невротренингът изисква постоянство, време, много 

желание и мотивация от страна на човека, който иска да посети кабинета на 

специалиста. Ако смятате, че сте готови да го направите, повече информация 

и контакти за записвания можете да откриете на сайта www.elmiko.bg. 

За кого е предназначен 
невротренингът?
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по-ниско или по-високо – уредите ще 
спрат да работят или просто ще 
гръмнат. 
Така е и с човешката мозъчна „елек-

трическа“ система. За жалост няма 
човек с идеално изградена електриче-
ска невронна мрежа. 
Например ако в шестата електро-

мрежа (тя работи обикновено на чес-
тота в обхвата 20–34 Hz) вместо 
ток с напрежение 6–7 mV тече ток 
с напрежение 12–17 mV, това може да 
стане причина за „гръмване на бушони-
те“. Или иначе казано, това е признак 
за стрес или депресия. На липсата на 
правилното напрежение в конкретната 
електрическа мрежа в мозъка се дъл-
жат също така чувството ни за ма-
лоценност, усещането, че сме нещаст-
ни, изпитването на липса на любов 
и признание и т. н. Защото липсата 
на правилно напрежение в конкретната 
електрическа мрежа в мозъка е онзи 
ресурс, върху който не можем да вли-
яем, но който определено влияе върху 
това, как се чувстваме ние – добре 
или зле, здрави или щастливи. 
И така, стигнахме до въпроса 

ЗА КАКВО НИ Е ПРИТРЯБВАЛО 
ДА МИСЛИМ ПОЛОЖИТЕЛНО  
Положителното мислене (но не еу-

форичното и маниакалното) ни въ-
вежда в състояние на обективно при-
емане на света. То дава възможност 
на мозъка ни да работи с пълна сила, 
с целия си потенциал, тоест пълно-
ценно. Двете мозъчни полукълба рабо-
тят синхронно, съзнанието ни прие-
ма информация, за да я обработва по 
време на съня. Тогава микроволтове-
те в невронните ни електромрежи са 
в норма и респективно мозъчният ни 
процес също е в норма.
Когато човек реши да се остави 

В РЪЦЕТЕ НА 
НЕВРОТЕРАПЕВТА 

на главата му се закрепват два елек-
трода. Сигналът от тях се обработ-
ва от специализиран софтуер и невро-
терапевтът вижда какво е напреже-
нието на електромрежите. Специалис-
тът установява къде то е по-високо 
и къде – по-ниско. Информацията (на-
прежението) се предава само в една 
посока – от човека към софтуера. 
Трениращият мозъка си (иначе казано, 
пациентът) наблюдава същата инфор-
мация, която е достъпна и за невро-
терапевта, но под формата на игра 

на монитора пред себе си. Така той 
получава обратна връзка в какво ре-
ално състояние е. Например в игра-
та „Кола“ трениращият вижда какво 
става с втората му електромрежа. 
Ако е мотивиран, ако му е интересно, 
ако е буден и мозъкът му работи бър-
зо, човекът ще кара колата в дясна-
та лента. Тогава микроволтовете му 
са в норма. Загуби ли концентрация, 
загуби ли интерес – колата се откло-
нява в лявата лента, а микроволто-
вете се покачват. В играта има още 
две условия, чието изпълнение сочи, че 
всичко е наред – на монитора да няма 
мъгла и човекът да кара колата бързо. 
Ако трениращият почувства напреже-
ние, стрес или раздразнение, мъглата 
на монитора става плътна. При липса 
на напрежение човекът вижда на мо-
нитора си чудесен планински пейзаж. 

Когато успее да задържи вниманието 
си, колата започва да се движи бързо 
напред. Тази или друга игра са просто 
онагледяване на това, какво се случ-
ва на ниво биохимични реакции и про-
водимост в мозъка ни. С други думи, 
какво е напрежението в седемте ни 
електрически невронни мрежи. 
След минимум 15 тренировки (всеки 

сеанс трае по около 60 мин) човек се 
научава да регулира сам микроволто-
вете на различните мозъчни мрежи. 
Резултатът е траен, тъй като се 
задейства условен рефлекс. Продължи-
телното стимулиране за волево под-
държане на определено електрическо 
напрежение в съответната ни елек-
тромрежа води до установяването на 
постоянно такова в нея.

Консултант на статията 
д-р Стоян ВЕЗЕНКОВ, невробиолог
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з д р а в н а  к о н с у л т а ц и я

Р
акът на дебелото или пра-
вото черво е сред най-често 
срещаните злокачествени ту-
мори. В много от случаите 

обаче заболяването може да се предо-
тврати или да се излекува, ако бъде 
установено в ранен стадий. За съжа-
ление в повечето от случаите то се 
открива, когато ракът вече се е раз-
пространил в други органи или систе-
ми на организма. 
Комбинирането на различни подходи 

на лечение води до по-дълъг и по-до-
бър живот на пациентите. Ако оба-
че пациентът изпадне в шок след по-
ставяне на диагнозата и се парализи-
ра от сложните медицински терми-
ни, с които специалистите го атаку-
ват, може лесно да стане жертва на 
информационното затъмнение. Зато-
ва ви поощряваме да научите повече 
подробности за т.нар. 

ТАРГЕТНИ (ПРИЦЕЛНИ) 
ЛЕКАРСТВА 

Лечението на рака е комплексно. 
Целта е да се унищожат раковите 
клетки, без да се увреждат нормални-
те, и това да стане с минимални не-
желани ефекти за пациента. По тази 
причина вече са установени уникални 
специфични „мишени“ върху раковите 
клетки, по които се целят новите 
лекарства. Тези лекарства (т. нар. 
прицелни лекарства) пречат на тумо-

рите да растат и да се разпростра-
няват в други части на организма, но 
по много специфични механизми и за-
това не убиват нормалните клетки. 
Вследствие на това дават и имат 
много по-малко странични ефекти в 
сравнение с химиотерапевтичните ле-
карства.
Сега, след многогодишни изследвания, 

е налице един 

НАПЪЛНО РАЗЛИЧЕН ПОДХОД 
В ЛЕЧЕНИЕТО НА РАКА 

Посредством предотвратяване на 
растежа на кръвоносните съдове в 
тумора, снабдяването на тумора с 
хранителни вещества и кислород се 
прекъсва. Или, казано по друг начин, 
туморът се оставя да „умре от 
глад“. Този принцип е наричан инхиби-
ране на ангиогенезата, а лекарствени-
те средства за реализирането му на 
практика се наричат инхибитори на 

ангиогенезата. 
Инхибирането на ангиогенезата може 

да се прилага при напреднал рак на де-
белото или правото черво. На етапа, 
при който вече са възникнали метас-
тази, може да се приложи инхибитор 
на ангиогенезата съвместно с химио-
терапия, за да се удължи преживяе-
мостта и да се забави развитието на 
заболяването. 
Този принцип в лечението на тумо-

рите се разработва от няколко го-
леми фармацевтични компании, за да 
бъде от помощ на лекарите и паци-
ентите. 

ТЕРМИНЪТ „АНГИОГЕНЕЗА“ 
е въведен от считания за баща на съ-
временната хирургия шотландски хи-
рург Джон Хънтър. Наблюденията му 
нямат нищо общо с онкологията – 
още през далечната 1787 година той 
се е интересувал от процеса на заз-

СПАСЯВАТ СЕ САМО 
ИНФОРМИРАНИТЕ

КАКВО Е ДОБРЕ 
ДА ЗНАЕТЕ ЗА 

ЛЕЧЕНИЕТО НА РАКА 
НА ДЕБЕЛОТО ИЛИ 
ПРАВОТО ЧЕРВО?
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дравяване на костите и е наблюдавал 
растежа на нови кръвоносни съдове 
в рогата на елените. За първи път 
през 1939 г., в навечерието на Вто-
рата световна война, един друг хи-
рург публикува снимка на туморната 
ангиогенеза, като не се знае дали той 
или сътрудниците му са се досети-
ли, че има някакъв фактор, отделян 
от тумора, за да си набавя кръвонос-
ни съдове. След това през 1971 г. д-р 
Джуда Фолкман първи предложил те-
орията, че растежът на тумора за-
виси от ангиогенезата. Пророчество-
то му се състояло в това, че тумо-
рите, които нямат собствена кръво-
носна мрежа, се намират в „спящо“ 
състояние и едва след като отделят 
един специфичен фактор, те започ-
ват да растат и да се разпространя-
ват. Теорията на Фолкман е доказа-
на чак след 18 години. През следващи-
те 2 десетилетия учените работят 
върху изолирания от Фолкман фак-
тор. Едва през 1989 г. Наполеоне Фе-
рара и учени от „Дженентек“ (компа-
ния, вече изцяло собственост на фар-
мацевтичната фирма „Рош“) успяват 
да изолират фактора и това довеж-
да до създаване на лекарството, при-
лагано днес. 
Въпреки многото идеи за блокиране 

на ангиогенезата единственият под-
ход, който дава резултат в клинична-
та практика, е

БЛОКИРАНЕТО 
НА САМИЯ ФАКТОР

който се нарича съдов ендотелен ра-
стежен фактор. 
От многото молекули, които имат 

за цел да блокират ангиогенезата, 
само едно биотехнологично лекарство 
(моноклонално антитяло) е на път да 
стане стандартно лечебно средство, 
благодарение на натрупаната солидна 
база данни за ефективността му и 
профила му на токсичност. 
Ракът на дебелото или правото чер-

во се нарича още колоректален кар-
цином. Основните видове колоректа-
лeн карцином са съставени от добро-
качествени образувания, познати още 
като 

АДЕНОМИ/ПОЛИПИ 
В ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО 

В ранен стадий на развитие на рака 
аденомът много прилича на полип. В 
някои случаи обаче аденомите имат 
потенциал да нарастват на големина 
и клетките им да преминават през 
различни промени. Тези клетки могат 
да променят нормалната си функ-
ция, структура и форма. Този про-
цес обикновено води до появата на 
рак. Колоректалният рак може да се 
предотврати по много начини, ако се 

диагностицира в ранен стадий. Има 
много различни начини да се тест-
ва дали има наличие на тумор. Та-
кива са изследване на червата чрез 
тънка гъвкава тръбичка с лампичка 
накрая, която се нарича колоноскоп 
(това изследване се нарича колоноско-
пия или сигмоидоскопия); прост и ле-
сен домашен тест за определяне дали 
има следи от кръв в изпражненията 
(този тест се нарича тест за окул-
тна кръв във фекалиите); компютър-
на томография на корем; ядрено-маг-
нитен резонанс (изследване на дебело-
то черво чрез силни магнитни и ра-
диовълни). Впрочем последният тест 
се провежда само ако има подозре-
ние за рак на правото черво (ректу-
ма) или когато тази диагноза е по-
твърдена.

АКО ПАЦИЕНТЪТ ИМА ТУМОР

и това е медицински установено, ле-
карят трябва да определи стадия на 
заболяването. Чрез системите за оп-
ределяне на стадия се описва тумо-
рът, така че лекарят да реши как-
во лечение е нужно. Така се определя 
например дали туморът подлежи на 
операция (тоест дали да се използва 
хирургично лечение, за да се отстра-
ни туморът). 
Системата ТВМ (ТВМ = тумор, въ-

зел, метастази) е най-често използва-
на, зад да се определи на какъв ста-
дий на развитие са туморите. Според 
тази система ракът на дебелото или 
правото черво е групиран в 5 стадия 
(номерирани са от 0 до 4) в зависи-
мост от това, колко голям е тумо-
рът, дали раковите клетки са дости-
гнали лимфните възли и дали тумо-
рът е метастазирал (тоест разпрос-
транил се е извън червото). 

За повече информация: www.roche.bg – „Новини и събития“ – „Здравен справочник“ – „Рак“

Стадий 0 Туморът се намира само в най-вътрешната част на чревната 

тъкан. Другото име на този стадий е Carcinoma in situ. 

Стадий I Туморът е прораснал към вътрешната стена на дебелото или 

правото черво, но не я преминава. 

Стадий II Туморът е прораснал по-надълбоко във вътрешната стена на 

дебелото или правото черво, може дори да е в околните тъкани, 

но клетките му не са се разпространили в лимфните възли. 

Стадий III Туморните клетки засягат близките лимфни възли, но не и дру-

ги части на тялото. 

Стадий IV Ракът се е разпространил из други части на тялото, каквито 

могат да бъдат черният дроб или белите дробове.

Лечението на рака обикновено е свързано с 
вливането на лекарства в болнична среда
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К
ралят на рокендрола! Единственият, неповто-
рим и уникален Елвис Пресли! Няколко поколе-
ния са израснали с неговите песни. Талантът, 
вроденият му чар и, разбира се, гласът му го 

записват със златни букви в историята на музиката... 
Когато е на 12 години, му подаряват китара за рожде-

ния ден. Започва да свири на нея, без изобщо да познава 
нотите. През 40-те години на миналия век американското 
общество още не се е отърсило от своите расови пред-
разсъдъци. Тогава се е слушала предимно кънтри музика. 
Елвис обаче се увлича по всички стилове – 

БЛУС, РИТЪМЕНДБЛУС, РАГТАЙМ

По-късно семейството се премества в Мемфис. През 
1953 г. в едно малко звукозаписно студио забелязват та-
ланта му. Междувременно се изхранва като шофьор на 
камион. Първият му продуцент Сам Филипс го изпраща 
на едно кънтри шоу и там вече той придобива нацио-
нална популярност.
Голямата му кариера започва от 1955 г. Изпълнения-

та му са на първо място във всички класации. Вече пее 
истински рокендрол. Участва и в телевизионни програ-
ми. Поведението му на сцената побърква публиката. За-
почват да го забелязват и филмовите компании. Така се 
стига и до първия му филм. Той, разбира се, става сен-
зация. А влизането на Елвис в казармата през 1958 г. се 
превръща в медийно събитие. Следват златни години на 
огромен успех и популярност.
През 1967 г. звездата се жени за Присила и след девет 

месеца се ражда дъщеря им Лиса-Мари. 
Непрекъснатите турнета, записите, снимките посте-

пенно подкопават здравето му. Неразборията в личния 
му живот и разводът му психически го натоварват. За-
почва да 

ПИЕ ХАПЧЕТА ПРОСТО ТАКА, ЗА ТОНУС 
Постепенно се пристрастява към различните стимулан-

ти, успокоителни и приспивателни. Наркотиците стават 
част от начина му на живот. Кариерата му започва да 
залязва. Феновете вече виждат един друг Елвис – с над-
нормено тегло, пищни сценични костюми, граничещи с 
кича, и едни по-тъжни очи. 
Самотата в душата му се отразява и в творчество-

то му. Независимо от красавиците, с които е обграден, 
той се чувства нещастен – още една причина за при-
страстяването му.

Умира на 16 август 1977 г. 

ВЕРСИИТЕ ЗА СМЪРТТА МУ СА МНОГО 
Самоубийство, свръхдоза, сърдечна недостатъчност. 

Върви и още един слух: че кралят е жив и с друга само-
личност се подвизава в някое затънтено местенце.
Светът обаче не го забравя. След смъртта му са изда-

дени още повече негови албуми. Времето така и не можа 
да изтрие таланта му. Все още слушаме неговите песни, 
все още Елвис Пресли е на първо място в сърцата ни и 
тихо прошепва „Обичай ме нежно“!

Адриана ДИМИТРОВА

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

ЗАЩО СА ТЪЖНИ 
ОЧИТЕ НАЕЛВИС
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„Историите, които разказвам, са понякога тъжни, понякога весели, но най-често ужасно 

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

Ина Илиева, клиничен психолог и психотерапевт

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

Ж
ивотът в своята същ-
ност е постоянно пра-
вене на избор и взима-
не на решения – от 

най-дребните и незначителни до тези, 
които го променят генерално. Какво 
да ям? Какво да си купя? Какво да 
уча? Какво да работя? Къде да жи-
вея? Как да живея? С кого да бъда, 
с кого да остана?
Зад всеки един от тези въпроси 

стоят поне няколко алтернативи, 
презумпции, опции и комбинации от 
тях. Понякога в дадена ситуация мо-
жем да вземем много различни и дори 
противоречиви решения. 

НО КОЙ Е ПРАВИЛНИЯТ 
ИЗБОР?! 

По всичко личи, че колкото повече 
възможности има, толкова по-труден 
става изборът. За много хора това 
си е проблем. А в света, в който жи-
веем, предизвикателствата към уме-
нието ни да избираме и да взима-
ме решения се 
умножават с 
всеки изми-
нал ден. 
Т ъ й 

като вся-
ко човешко 
същество пра-
ви безброй много из-
бори в своя живот, без да 
се опасявам, че съм крайна, 
бих казала: „Да живееш, зна-
чи да правиш избор. Да умееш 
да живееш добре, означава да ус-
воиш изкуството да правиш до-
бър избор.“ 

Всъщност 

МОЖЕ ЛИ ТОВА ДА СЕ НАУЧИ 
и защо някои хора правят своя из-
бор така естествено, както дишат, 
а други това ги докарва до болест. 
Да, правилно прочетохте – до бо-
лест. Защото неспособността да 
правиш избор в своя живот създа-
ва доста неприятни ситуации, кои-
то водят до тревожност, а тя, как-
то знаем, може да разболява. Почти 

целият спектър тревожни разстрой-
ства може да бъде пряко или косвено 
свързан в произхода си с неумението 
да се прави избор. Ето затова сме в 
„моя кабинет“ (разбирайте тези две 
страници в списание „Бела“) и диску-
тираме тази тема. 
Ако сте забелязали, че често се 

случва да стоите като парализира-
ни пред някакъв избор и не можете 
да вземете решение (дори за нещо не 
особено съществено), може би е вре-
ме да потърсите каква е причина-
та. Представете си какво би ста-
нало, ако сте изправени пред съдбо-
вен избор. Както се развива, наши-
ят модерен свят видимо и занапред 
ще предлага 

ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ 
АЛТЕРНАТИВИ 

– които обхващат всички сфери на 
съществуването ни. А това е истин-
ско изпитание на способността ни 
да правим избор и да взимаме реше-

ния. 
Това не 
може да 
се научи 
за един 
д е н . 

Н и т о 
може да се купи готова ре-
цепта, която да е „по мяр-
ка“ за всяка една ситуация. 
Необходимо е най-напред да 

се разбере причината, която 
поражда затруднението. След 

това трябва да се разградят 
старите стереотипи на мислене и 

поведение, които са били използвани ©
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ИЗБОРЪТ ИЗБОРЪТ 
Е Е ВАШВАШ
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Ако в горните редове разпознавате нещо от себе си, ако скрити мисли и чувства провокират тревожни въпроси, когато че-

тете историите, които разказвам, ако с вас се случва същото, което се случва и с моите „герои“, съберете кураж да погово-

рим и заедно да потърсим решенията. Можете да се обадите на 0898/464-770 или да ми пишете на e-mail: infoprim@mail.bg. Ако 

пък се притеснявате да позвъните директно на мен, обадете се на приятелката си БЕЛА. Тя ще намери начин да ни събере.

досега, и накрая – да се усвоят но-
вите и по-ефективните. Ако напра-
вите това, вие ще направите и жи-
вота си по-добър и по-лесен. Човек, 
който е развил това умение, държи 
живота си под контрол, в свои ръце, 
така да се каже.
Кои са факторите, играещи роля в 

този процес? На първо място 

НЯКОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА ЛИЧНОСТТА

Ето няколко типа личности спо-
ред поведението си при правене на 
избор.

МАКСИМАЛИСТИТЕ Те винаги 
са решени да търсят най-доброто. 

Никога не са готови докрай с избора 
си, защото имат за цел най-доброто 
качество на най-добрата цена. Те не 
могат да кажат „това е достатъч-
но добро“ и да спрат. Вместо това 
се бавят с крайното решение, защо-
то продължават да търсят по-до-
бри възможности. Често пъти, дори 
и направили своя избор, те продължа-
ват да търсят, защото са останали 
с чувството, че са направили компро-
мис или че са взели решението си под 
натиск или принуда. Винаги намират 
аргумент, защо изборът им не е бил 
достатъчно добър. Когато впослед-
ствие намерят нещо по-добро, те се 
опитват да променят нещата и се 
чувстват зле, ако не им се удаде.

РЕШИТЕЛНИТЕ Други хора имат 
високи изисквания, но след като 

тези изисквания са изпълнени, те пра-
вят избора си окончателно и пове-
че не се занимават с него. Понякога 
може да изглеждат дребнави, но щом 
направят своя избор, те са готови за 
следваща стъпка.

ИМПУЛСИВНИТЕ Те „взимат“ 
от живота, каквото им попадне. 

Не правят избор, а „взимат“, онова, 
което им е подръка. Ако то се ока-
же лош избор, „хвърлят“ го и взимат 
следващо. Естествено, резултатите 
при тях са на случаен принцип. 

ПЕРФЕКЦИОНИСТИТЕ приличат 
на максималистите, но не са съв-

сем като тях. Истинският пер-
фекционист винаги се опит-
ва да получи по-добро и по-
добро, но дълбоко в себе 
си прекрасно знае, че съвър-
шенството е недостижимо 
и все пак прави окончателен 
избор в някакъв момент. 

ИМА И ОЩЕ ЕДНА КАТЕГОРИЯ 

ХОРА – онези, които абсолютно не 
са в състояние да правят избор и да 
взимат решения. Те винаги трябва да 
бъдат „тласкани“ отвън. В живота 
си те са колебливи, несигурни, пасив-
ни. Неспособни са на самостоятелен 
живот, но също така се страхуват 
да създадат и сериозна връзка. Това 
често се случва при деца на силно до-
миниращи родители, които наблюда-
ват и коригират непрестанно всичко, 
което детето прави. В резултат то 
развива страх от това да направи 
каквото и да било по своя инициати-
ва. И за да избегне критиката, изби-
ра пасивния стил на живеене. 
Почти никой обаче не може да бъде 

„зачислен“ окончателно само към една 
от гореизброените групи. Защото

ПРИ РАЗЛИЧЕН ИЗБОР 
НИЕ ИМАМЕ РАЗЛИЧНО 

ПОВЕДЕНИЕ 
Във всеки случай хората, които по-

дълбоко познават себе си и своите 
несъзнавани импулси, правят избор 
значително по-лесно. 
На второ място бих поставила ин-

формацията. Тя е изключително ва-
жна при взимането на решението. За 
да бъде един избор успешен, е необхо-
димо да има достатъчно информация 
за различните  възможности. Обик-
новено не можем да имаме цялата и 
изчерпателна информация, но колко-
то повече успеем да съберем, толкова 
повече се улесняват изборът и шан-
сът ни той да се окаже добър.

ЕМОЦИОНАЛНОТО 
ОТНОШЕНИЕ

към предмета на избора, пристрас-
тията и влиянието на външни фак-

тори, като социалния натиск, да 
речем, също трябва да бъдат 
отчетени, тъй като те вна-
сят допълнителна окраска и 
замъгляват реалните факти. 
Тоест внасят „смущения в 
ефира“, така да се каже.
И накрая искам да спомена ня-

колко простички истини, които чес-
то ни убягват, 
когато се из-
правим пред 
избор.

 Една 
от при-
ч и н и -
те да не 
м о ж е м 
да на-
п р а в и м 
избор е 
усещането 
за предвари-
телна загуба. Ние 
винаги имаме чувството, че нещо 
изпускаме или губим, когато избира-
ме. И това наистина е така.

 Необходимо е да осъзнаем пара-
докса на избора. Изборът носи зало-
жена в себе си загубата. Фактът, 
че избираме нещо, вече значи, че се 
лишаваме от друго. И колкото пове-
че възможности имаме, сред които 
да избираме, толкова повече възмож-
ности ще загубим в мига, в който 
направим избора. 

 Страхът, че ще сгрешим, че ще 
направим лош избор, е друг парализи-
ращ фактор. Но изборът може да бъде 
добър или лош само спрямо момента, 
в който е направен. След това об-
стоятелствата се променят, инфор-
мацията, с която разполагаме, също 
се променя. И в светлината на но-
вите условия  ние трябва да взима-
ме нови решения. 
Така тече животът. Няма човек, 

който може да прави само и един-
ствено добър избор. Не е възможно. 
На всеки от нас се полага да греши. 
Но и да печели – също. 
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м и к р о ф о н  з а  п с и х о л о г а

Очакваме вашите въпроси
Ако сте се озовали в безизходица, ако сте се сблъскали с проблем, който не можете 
да решите, помолете психолога Райна Ангелова за помощ. Можете да го сторите лично 
(на тел. 0888/56-99-53) или чрез БЕЛА. Напомняме, че адресът на редакцията е 1124 София, 
ул. „Загоре“ 4, ет. 2, а имейлът ни: bela@bela.bg. На плика (в имейла) отбелязвайте 
„За рубриката „Микрофон за психолога“.
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Д
а стъпят на върха и да се задържат там, е жизне-
на цел за мнозина. Желанието за постижения е мо-
торът за нашето развитие. И в това няма нищо 
лошо, стига да не води до обезценяване на „аз“-а, 

изразено в грандоманско поведение, жажда за възхищение-
то на околните и липса на всякаква чувствителност към 
проблемите на другите. 
Когато мечтите се превръщат в задължения, а начини-

те и средствата за постигането на първото място не 
се подбират (може да включват шантаж, лъжи, съблазня-
ване и дори вербално насилие), тогава желанието за по-
стижения се е трансформирало в 

ОБИКНОВЕНА НАТРАПЛИВОСТ

Стигането до шефското място на всяка цена е стре-
меж, характерен за нарцистичните личности, за които 
никакъв успех не е достатъчен. 

ОЩЕ, ОЩЕ И ОЩЕ. ЦЕЛИЯТ СВЯТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ В КРАКАТА НИ, ПОД-
ЧИНЕН И ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА ОНЕМЯЛ ОТ НАШАТА ИЗКЛЮЧИТЕЛНОСТ.

Това завоевателско поведение се определя от любовта, 
дарена ни от нашите родители, и страха да не я загу-
бим в случай на провал. Тъкмо върху сигурността и полу-
чената любов се гради и доверието в самите нас, необ-
ходимо ни да напредваме в живота и да намираме своето 
място сред другите. Но ако тази любов е била твърде 
изискваща (да бъдем най-красивите, най-умните, най-сил-
ните, най-блестящите), като възрастни ние 

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА УЧАСТВАМЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО

„Кой е по-по-най“ на Бате Енчо с една-единствена цел 
– да останем на върха, за да не изгубим признанието на 

родителите си и на обществото.

ДВИГАТЕЛ ЗА НЕСТИХВАЩ СТРЕМЕЖ КЪМ ПОСТИЖЕНИЯ Е И ЧУВСТВОТО 
НА ЛИПСА НА ЛЮБОВ. ТО СЕ ПОРАЖДА ОТ НЕОБХОДИМОСТТА ДА БЪДЕМ 
ПРЕДПОЧИТАНОТО ДЕТЕ В СЕМЕЙСТВОТО.

Това изискване трудно може да се задоволи, когато лю-
бовта на родителите трябва да бъде поделена между 
повече деца. В очите на по-голямото дете малкото е 
обект на цялата родителска нежност и грижа. Най-мал-
кото дете пък винаги се чувства по-неумеещо по от-
ношение на голямото. В семействата с по три деца на 
средното дете му е най-трудно в сравнение с голямото, 
което командва, и малкото, което е галеникът. Благода-
рение на родителската обич всяко от децата намира сво-
ето място и 

РЕВНОСТТА ПОСТЕПЕННО ИЗЧЕЗВА 
И все пак у индивида може да остане неосъзнато чув-

ство, че е изместен от лидерското място в сърцето на 
своите родители. 

ЗА ДА ГО ЗАВОЮВА ОТНОВО, ТОЙ ЩЕ СЕ ОПИТА ДА СТАНЕ ЛИДЕР В ОБЩЕ-
СТВОТО, ЩЕ ГОНИ НЕПРЕКЪСНАТО УСПЕХА, НО ДОРИ И НА ВЪРХА ЩЕ БЪДЕ 
ВИНАГИ НЕУДОВЛЕТВОРЕН. ДОСТАТЪЧЕН Е ЕДИН МАЛЪК ПРОВАЛ, И ТОЗИ 
ЧОВЕК ВЕДНАГА ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВА НА ДЪНОТО.

Желанието да бъдем първи на всяка цена може да се 
превърне в източник на депресия. При липсата на опреде-
лени способности неоснователните ни претенции не во-
дят до успех, без значение колко усилия полагаме. Тогава 
настъпват срамът и нарцистичното срутване, след кое-
то е трудно да се изправим сами.

Райна АНГЕЛОВА, психолог

Винаги 
първи

Бела, брой 6 (148), 201052





3 6 5  п о ч и в к и

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?

© iofoto – 123rf.com

Н
ека първо уточним поняти-
ята. С какво асоциирате 
„дива почивка“ – с „диви и 
яростни“ или с „вдън гори 

тилилейски“? Ако е с първото, ви съ-
ветваме да посетите някой футбо-
лен мач в Англия и после да следва-
те по петите най-заклетите фенове 
на спечелилия отбор. Такъв адреналин 
ще се излее във вените ви, че... Но 
ако дивото означава за вас далеч от 

всичко и всички, тогава да изкачите 
Килиманджаро би бил по-подходящият 
вариант за вас. Малко физическа под-
готовка ще ви е необходима, но пре-
живяването си заслужава. 
Ако под „луксозна почивка“ си пред-

ставяте ол инклузив на Карибите, 
тогава знаете какво да правите: ре-
зервация за хотела, търсене на по-
евтини самолетни билети и дъъл-
го стягане на куфарите... Но има 

ДИВО ИЛИ ЛУКСОЗНО?
„Ако мога да избирам, предпочитам 

луксозна почивка в компанията на 

жена си. Не искам да се притеснява-

ме топло ли е, хладно ли е, какво ще 

ядем...“

Георги Георгиев, ветеринар

„Предпочитам да почивам в компа-

ния сред природата. Мир и тишина... 

Само тогава наистина мога да отмо-

ря. А и игрите с децата навън са ми 

много забавни.  След такава почивка 

мога „планини да местя“. 

Бояна Янкова, архитект

„Предпочитам дива почивка със се-

мейството. Всяко лято поне 10 дни 

сме на палатка в планината  все-

ки път на различно място, само да е 

близо до река или язовир. Има неудоб-

ства, но удоволствието сам да си за-

палиш огън е повече от лукс.“

Петър Карапетров, ИТ специалист

МИНИАНКЕТА

ДИВО ИЛИ ЛУКСОЗНО? ДИВО ИЛИ ЛУКСОЗНО? 
САМ ИЛИ НАКУП?САМ ИЛИ НАКУП?

АКО ТРЯБВА ДА ИЗБИРАМЕ МЕЖДУ ДВЕ АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОЧИВКА, 
Е ПОЧТИ ЛЕСНО. НО КОГАТО АЛТЕРНАТИВИТЕ СА ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ, 
НИ ТРЯБВА СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА.
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и още един вариант – луксозна, но 
дива почивка. Например две седмици 
по стъпките на Марко Поло в Мон-
голия – това е дивото. А луксозно-
то са... луксозните юрти, в които 
ще спите. Е, цената е седемцифрена, 
но пък преживяването си заслужава. 
Дали можем да получим сравнително 
луксозно и същевременно диво прежи-
вяване на достъпна цена? Да, ако ус-
тановим 

КАКВО НИВО НА 
ЛУКСОЗНОТО ТЪРСИМ

и каква степен на дивото би ни задо-
волила. Тогава и търсенето става по-
лесно. Но преди да се заемем с тър-
сенето, не е зле да си зададем въпро-
са „Сам или с компания искам да по-
чивам?“. Но като се каже „сам“, зна-
чи сам. А не сам с още петима-шес-
тима души познати около вас. Важно 
е да сте наясно какво е за вас са-
мостоятелна почивка. Ако изберете 

този вариант, ще разполагате с ця-
лото време на света, за каквото по-
желаете. С никого няма да се съобра-
зявате. Но да не забравяме, че само-
тата е вид изолация, която е една 
от причините за стрес. Май изборът 
на почивка в компания ще ви донесе 
много повече плюсове. 
А сега дойдохме до най-важната 

част – да обобщим и да изберем.
Ето възможностите: дива почивка 

сам; дива почивка в компания; лук-
созна почивка сам; луксозна почивка 
в компания; дива и луксозна почивка 
сам; дива и луксозна почивка в компа-
ния. Какво означава това ли?
А дали не може почивката да е хем 

дива, хем луксозна, хем с компания, 
хем с възможност за лично време и 
усамотяване? Въпрос на комбинация 
от място и хора, бихме казали... 

ОЩЕ НЕЩО ПО ТЕМАТА 
Кое е общото между аспиковата 

торта, Никълъс Кейдж и попопера-
та?
Разбира се, дивото. Аспиковата тор-

та се прави с месо от диво прасе, 
Никълъс Кейдж играе главната роля в 
култовия филм „Диво сърце“, а попо-
перата е стилът, с който четирима-
та тенори – Дейвид Милър, Себасти-
ен Изамбард, Урс Тони Булер и Карлос 
Марин – от „Ил диво“ превзеха поп 
класациите през 2005 г.

МАРИЕТА ГРИГОРОВА, 
маркетинг специалист

ПЕТКО ИВАНОВ, 
дистрибутор

ПЛАМЕНА КИРИЛОВА, 
еколог

 „ДИВА ПОЧИВКА“ ЗА 
МЕН ОЗНАЧАВА...

...да избягам от шума и на-

прежението.

...много емоции и екшън. ...да не се застоявам на едно 

място повече от една вечер.

 „ЛУКСОЗНА ПОЧИВКА“ 
ЗА МЕН ОЗНАЧАВА...

...да се отпусна в басейна и 

да няма много хора около мен.

... ол инклузив, барове и става-

не за следобедна закуска.

...напрежение да не объркам с 

коя вилица какво се яде в ня-

кой луксозен ресторант.

 БИХ ПОЧИВАЛ/А 
САМ/А...

...винаги когато мога да си 

го позволя.

...само ако съм си взел отпус-

ката през януари.

...Никога! Компанията е най-

важната част от една ус-

пешна почивка.

 ПОЧИВКА „НАКУП“ ЗА 
МЕН ОЗНАЧАВА...

...да съм с двама-трима близ-

ки приятели.

...да не си почина въобще. ...да съм с поне трима добри 

приятели.

 НИКОГА НЕ БИХ ЗАМЕ-
НИЛА ПОЧИВКАТА С...

...гледане на телевизия. ...на море с такава на плани-

на.

...такава в хотел.

3 блицинтервюта

Така отговориха трима наши читатели на петте въпроса, 

които публикувахме в предишния брой.

В следващия брой ще обсъждаме 

тема:

„Ловец, спасител или 
златната цаца по време 
на почивка?“
Не се колебайте да продължите петте 

изречения, изписани по-долу, и да ни ги 

изпратите на електронния ни адрес: 

365@365adv.eu. 
Най-интересните от тях ще публику-

ваме в юлския брой на списание „Бела“.

1. По време на почивка влизам в ролята 

на ловец, когато...

2. По време на почивка влизам в ролята 

на спасител, когато...

3. По време на почивка съм в ролята на 

златната цаца, когато...

4. По време на почивка се държа...

5. По време на почивката моята поло-

винка се държи...

И най-интересно ще ни бъде как бихте 

довършили изречението:

„Когато почивам, най-често съм в ро-

лята на ловец/спасител/златната 

цаца, защото...“

Ваши Аги и Ради

Дива почивка сам Риболов На вилата пред телевизора

Дива почивка 
в компания

Къмпинг Сред английски футболни фенове

Луксозна 
почивка сам

Кинофестивал в Кан Лас Вегас

Луксозна почивка 
в компания

Круиз Малдивите – гмуркане, гребане с 

лодка, летене с хеликоптер

Дива и луксозна 
почивка сам

Две седмици на се-

верния полюс

Бутан, в Хималаите

Дива и луксозна по-
чивка в компания 

Лед и диаманти в 

Канада

Околосветско пътешествие: 242 

пристанища в 59 страни, 14 море-

та и океани, 4 канала и 85 обекта 

под егидата на ЮНЕСКО
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

ОТЗАД-НАПРЕД

ДЖЕНИФЪР 
ЛОПЕС
ДЖЕНИФЪР 
ЛОПЕС

Т
рудно е да се каже кое є 
носи по-голяма известност – 
филмите, албумите, бурните 
връзки или... дупето є. Дже-

нифър Лопес наистина дължи много 
на тази част от тялото си, която 
е безкрайно коментирана и дори ос-
мивана в редица филми и тв шоута. 
„Не съм го застраховала за милиони 
долари и не обичам да заглеждам зад-
ниците на хората“ – категорична е 
тя по въпроса. Факт е, че Джени-
фър се превърна в най-високоплатена-
та латиноамериканска актриса, коя-
то може да се похвали и с успешна 
музикална кариера. За момиче, роде-
но в Бронкс, което превзе Холивуд и 

продаде милиони албуми, талантите 
є изглеждат прекалено много. Лопес 
е и танцьорка, продуцентка и модна 
дизайнерка, а популярността є може 
да съперничи само с тази на Мадона. 
Точно като нея 

ЛАТИНОЗВЕЗДАТА СИ ПАДА 
ПО ПРОВОКАЦИИТЕ 

Спомнете си прозрачната рокля, 
с която не се посвени да разкрие 
прекрасния си бюст на наградите 
„Оскар“ и заради която камерите я 
показваха само от раменете нагоре. 
А заради връзките и разделите си с 
няколко известни мъже се превърна в 
любимка на жълтата преса. Едва ли 

има друга звезда, подлагана на такъв 
обстрел от таблоидите. За Джени-
фър се изписа какво ли не: че е труд-
но да се работи с нея, побърква пер-
сонала в хотелите, в които отсяда 
с всевъзможните си прищевки (често 
се цитира случаят как искала специ-
ално ушити ленени чаршафи), а ан-
туражът, които я следва навсякъде, 
застрашително нараства (сред асис-
тентите є наистина има специалист, 
който се грижи за... веждите є). 
За нея обаче клюките, подмятания-

та в пресата и амбицията постоян-
но да е на върха вече не са от зна-
чение. Поне откакто стана майка на 
близнаците Макс и Еми преди две го-
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дини. Сега вместо бляскави парти-
та Дженифър предпочита да си стои 
вкъщи и да се грижи за своите деца 
заедно със съпруга си Марк Антъни. 
„В един етап от живота ми карие-
рата ми беше най-важното нещо, но 
сега това не е така. Марк и децата 
ми са най-важни за мен. Моето щас-
тие зависи от това да бъда колкото 
се може повече време с тях“ – из-
пада в умиление мама Лопес. Все пак 
нейната отпуска по майчинство май 
е към края си. След неколкогодишно 
отсъствие от снимачната площадка 
тя се снима във филм, в който 

ИГРАЕ... БРЕМЕННА 
С БЛИЗНАЦИ 

Подготвя и нов албум, така че – 
добре дошла отново, Джей Ло!
Музиката винаги е била определя-

ща за Дженифър. Родена и израснала 
в Бронкс, тя и двете є сестри са 
насърчавани от майка им да пеят и 
танцуват вкъщи, за да не излизат на 
улицата. Момичетата са пристрас-
тени към салсата и меренгето, как-
то и към музиката от „Уестсайдска 
история“. За Дженифър това е фил-
мът на живота є и твърди, че го е 
гледала над 100 пъти! Тя започва уро-
ци по пеене и танци още от 5-го-
дишна и нито за миг не спира да се 
занимава с това. Дори когато след 
завършване на гимназията работи за 
кратко в една адвокатска кантора, 
тя живее в очакване на вечерта, ко-
гато ще се развихри в танцовите 
студиа и дискотеките. Лопес участ-
ва в постановки на известни мюзи-
къли и в крайна сметка осъществява 
своя пробив като танцьорка в теле-
визионно шоу. Уменията є на дансин-
га са наистина забележителни. Дори 
Джанет Джексън я харесва и є пред-
лага да участва в клипа є към That’s 

The Way Love Goes. Джанет кани Дже-
нифър да я придружи на предстоящо-
то є световно турне, но бъдещата 
звезда има по-големи амбиции и от-
казва. След няколко малки роли 

ТЯ СЕ ГОТВИ ЗА СВОЯ ГОЛЯМ 
ПРОБИВ В КИНОТО 

Това се случва през 1995 г. с фил-
ма „Моето семейство“, който є носи 
първите награди и е забелязана от 
критиците. Следват няколко успешни 
филма в компанията на Уесли Снай-
пс, Робин Уилямс и Джак Никълсън, 

които прокарват пътя є към вър-
ха в Холивуд. Най-важен за Лопес 
е филмът „Селена“, в който тя иг-
рае известната латинопевица, на чи-
ято шеметна кариера е сложен край, 
след като е убита от своя почита-
телка. В образа на Селена актрисата 
дава всичко от себе си, а и успява 
да разкрие, че освен добра танцьор-
ка тя е и чудесна певица. Усилията 
є са увенчани с номинация за „Златен 
глобус“, а хонорарите є чупят рекор-
дите като за латинозвезда. Следват 
два от най-добрите є филми – „Об-
ратен завой“ (видяхме я като фатал-
на жена, оплела в мрежите си Шон 
Пен) и „Извън контрол“ (като поли-
цайка, поддала се на чара на престъп-
ника Джордж Клуни). Последният 
филм допринася за 

ЛАНСИРАНЕТО Є КАТО 
СЕКССИМВОЛ 

С хитове като „Сватбе-
ният агент“ и „Петзвезден 
романс“ Дженифър се пре-
връща в кинозвезда, чий-
то хонорар стига 15 мили-
она долара. „Сватбеният 
аген т“ е важен за карие-
рата є, защото с него-
вата премиера тя по-
стига нещо, немисли-
мо за друга звезда – 
№1 филм и №1 ал-
бум (J. Lo). С успешна 
кариера, включваща и 
модна линия за обувки 
и бельо и козметика 
(тя може да се пох-
вали с три парфюма и 
свой бутик в Москва), 
Лопес започва да предиз-
виква все по-голям интерес 
от страна на медиите. За-
това си има и друга причина 
– нейният бурен личен жи-
вот. Още от самото начало 
є лепват етикет „мъжеме-
лачка“, а таблоидите твър-
дят, че никой мъж не може 
да издържи дълго с нея. Всъщ-
ност първата връзка на Лопес 
продължава цели девет години. Тя 
е на 15, когато започва да излиза с 
Давид Крус, когото с гордост пред-
ставя като „най-готиното момче в 
квартала“. Години по-късно, по вре-
ме на снимки, актрисата се запозна-
ва с кубинеца Оджани Ноа, бивш мо-

дел, който работи като сервитьор в 
ресторанта на Глория Естефан в Ма-
ями. Хлътнал до уши по нея, по вре-
ме на парти за промоцията на „Се-
лена“ той грабва микрофона, скача в 
средата на дансинга и пред събрало-
то се множество 

ИЗВАЖДА 
ДИАМАНТЕН ПРЪСТЕН 

Дженифър, разбира се, с радост при-
ема предложението да му стане съ-
пруга, но бракът им продължава само 
десет месеца. Причина за раздялата е 

Бела, брой 6 (148), 2010 57



бурната є връзка с Пъф Деди, който 
е основният двигател в подготвяния 
є дебютен албум. След успеха на „Се-
лена“ Лопес доказва, че има потенци-
ал и като певица, дори лично босът 
на „Сони мюзик“ Томи Мотола прави 
всичко възможно да я привлече за ар-
тист на компанията му. Романсът є 
с Деди е и добре дошла реклама за 
албума, достигнал мултиплатинен ти-
раж. Рапърът обаче не може да излезе 
от образа си на лошо момче и след 
престрелка в заведение в Ню Йорк 
Лопес решава да го зареже. Тя се озо-
вава в обятията на танцьора Крис 
Джъд, с когото снима видеоклипа на 
известния си хит Love Don’t Cost A 

Thing. И този брак обаче се разпада 
след малко повече от година. 

НОВИЯТ ЛЮБИМ МЪЖ 
НА ЗВЕЗДАТА 

се казва Бен Афлек, с когото скоро 
обявяват годежа си. Огромният ме-
диен интерес към двойката, кръсте-
на от журналистите Бенифър, и не-
прекъснатите спекулации, кога ще е 
сватбата им, обаче водят към раз-
пада и на тази връзка. Междувремен-
но двамата снимат два филма, които 
са пълен финансов провал. Репутаци-
ята на Джей Ло е силно разклатена, 
но тя няма намерение да се предава. 
Изненадващият є брак с Марк Антъ-
ни сварва всички неподготвени. Дори 
гостите на церемонията мислели, че 
идват на обикновено следобедно пар-
ти, поне така пишело на поканите. 
Всъщност двамата се познават от 
години, записали са няколко дуета, но 
никой не може да предвиди, че само 
седмица след раздялата си с Бен Дже-
нифър ще се омъжи за друг мъж. И 
докато всички залагат колко месеца 

ще продължи и този брак, този път 
интуицията є не є изневерява. 

В МАРК ТЯ НАМИРА МЪЖА 
за когото винаги е мечтала. А и с 
него продължават да записват пес-
ни, дори и се снимат във филма El 

Cantante. Единственото, което липс-
ваше в семейната им идилия, бяха де-
цата. През 2006 г. Лопес отложи све-
товното си турне (така пропадна и 
концертът є у нас), като упорито се 
говореше, че е бременна. Ето че на 
22 февруари 2008 г. двамата с Марк 
станаха горди родители на близна-
ци. Дженифър най-много обича да ги 
приспива с песни на испански, които 
нейната майка є е пяла като бебе. 
За актрисата най-трудният момент 
след раждането е отново да влезе 
във форма. Тя никога не се е ограни-
чавала по отношение на храната, но 
този път 

СПАЗВА СТРОГА ДИЕТА 
и не излиза няколко месеца от фит-
нес залата. Все пак предложенията за 
нови роли в киното вече са налице. 
Като репетиция за дългоочакваното 
си завръщане тя беше водеща на пре-
даването Saturday Night Live, участва 
и в епизод от сериала „Как се за-
познах с майка ти“. Следваща стъп-
ка е участието є във филм, който 
тя избира, „защото е забавен и ро-
мантичен, но с много изненадващи об-
рати“.
„План Б“ може би ще промени неща-

та за Дженифър. Тя 

РАБОТИ УСИЛЕНО 
И ПО СВОЯ ШЕСТИ АЛБУМ 

който трябва да излезе в края на ля-
тото. Клипове и може би турне ни 

очакват през есента. Звездата разра-
ботва и няколко телевизионни шоу-
та, предстоят є и няколко филмо-
ви проекта, сред които римейкът на 
„Зад борда“ – култова комедия с Гол-
ди Хоун. 
Каквото и да направи Лопес, то 

обаче ще бъде подчинено на нейна-
та роля на родител. „Всичко, което 
ми предстои, е много вълнуващо и ме 
радва идеята, че отново ще работя. 
Вълнуващо е, но и плашещо, защото 
вече имам деца, и трябва да наме-
ря начин да балансирам с кариерата 
и майчинството. Определено това е 
нов период за мен, но животът ми 
вече е пълноценен.“

Текст Ивайло ТОДОРОВ

Снимки „Александра филмс“

Жена със силен характер – това 

е героинята на Лопес в тази 

романтична комедия. Зои е незави-

сима бизнес дама от Манхатън, коя-

то се убеждава, че прекалено дълго 

е чакала мъжа на живота си. Все пак 

биологичният є часовник тиктака и 

твърдо решена да стане майка, тя 

се подлага на изкуствено опложда-

не. Но ето че се появява Стан – ис-

тинският Господин Съвършенство. 

Те се срещат точно след процеду-

рата, което кара Зои горчиво да съ-

жалява за прибързаното си решение. 

Какво би направила в такъв момент 

една модерна жена? Ами, опитва се 

да скрие истината, поне доколкото 

това е възможно. „Обичам романтич-

ните комедии. Нещата, представе-

ни във филма, напомнят, че често из-

куството имитира живота“ – казва 

Лопес, чиято героиня прекарва по-го-

ляма част от времето си бременна 

с близнаци, борейки се с желанието 

си да се тъпче с храна. Самата ак-

триса твърди, че майчинството я е 

направило както по-добра актриса, 

така и по-добър човек. Хм, може и да 

е права, но тя и преди си беше добра 

актриса, пък за човек... никой не знае.

„План Б“
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А
ктриса, пиар, преподавател в 
НАТФИЗ – Лора Мутишева е 
леко встрани от определението 
„изгряваща звезда“. Хората, кои-

то се интересуват от театър, от-
давна са научили името є. Телевизи-
онните маниаци пък може би са я 
гледали вече в малка роля в „Стък-
лен дом“, а тепърва ще я видят и 
в ново комедийно шоу по Тв 7. Но 
Лора е театрална актриса и поводът 
да се видим е новата є роля в пие-
сата „Господин Колперт“, която мла-
дият режисьор Крис Шарков поста-
ви в театър „София“. Признавам си, 
че тази постановка е сред любимите 
ми за този сезон и изгарях от же-
лание да се видя с една от изпълни-
телките в нея. С Лора се познаваме 
покрай работата є като пиар в Са-
тиричния театър, но за първи път я 
гледам на сцена и съм приятно изне-
надан. А и тя ме спечели още в на-
чалото на разговора ни, като заяви, 
че е пич. „Гледам да правя неща, ко-
ито ме правят щастлива – и в теа-
търа, и извън него. Имам реални ам-

биции за себе си и не се смятам за 
гений.“ Освен това не чете женски 
списания, „защото съм мъжко моми-
че“. В тази връзка 

ОБИЧА ДА ИГРАЕ ТЕНИС НА МАСА, 
ДЖАГИ И БЕЛОТ 

Обича и екстремните спортове, 
дори е скачала с бънджи. 
Родителите на Лора много трудно 

приемат новината, че ще става ак-
триса. Те са от монтански села и 
детството на малката Лора минава 
изцяло на село – на колело и на поле-
то. Обяснява ми, че знае какво е да 
храниш прасета, да копаеш цареви-
ца, дори била колила собственоръчно 
кокошка! В гимназията една френска 
преподавателка запалва момичето по 
театъра. Лора се записва в театрал-
ната школа, а след това постъпва в 
школата на Бончо Урумов, където из-
карва пет прекрасни години. Родите-
лите є обаче не могат да се прими-
рят, че ще става актриса, особено 
баща є. „Той не може да разбере как-
во е удоволствието да си от 8 до 

22 часа в театъра без почивен ден, 
и то не за пари“ – казва Лора. Като 
за капак не я приемат в НАТФИЗ, но 
тя не се отчайва. „Просто знаех, че 
това ще правя. Слава богу, на тре-
тия път ме приеха, макар че щях да 
кандидатствам до дупка.“ 
В НАТФИЗ Лора е 

УЧЕНИЧКА НА ПЛАМЕН МАРКОВ 
От този си период тя няма спо-

мени за щури купони. Със своя клас 
работи по цял ден с почивки само 
за Нова година и Великден. Сформи-
рат екип от хора, с които и досе-
га са заедно и са много добри прия-
тели. След НАТФИЗ целият клас за-
почват работа в старозагорския те-
атър. „Но да живееш и да правиш 
нещо извън София, винаги е временно. 
Затова реших да се върна в София, 
без да имам покана от столичен те-
атър“ – обяснява Лора. Все пак тя 
плаща скъпа цена за това да е далеч 
от столицата близо четири години. 
За да отиде в Стара Загора 

ПРЕКЪСВА ДЪЛГОГОДИШНА ВРЪЗКА 
С ПЕРСПЕКТИВА 

„Заради театъра обърнах гръб на 
личния си живот. Има и някаква не-
възможност да си с някого, който не 
се интересува от театър. Или тряб-
ва да си с колега, или с някого, кой-
то е много добър човек и може да 
разбере, че в седем вечерта не се 
сяда на маса, а се ходи на работа, че 
няма почивен ден и че има един пе-
риод от месец и половина, когато ре-
петираш и няма нищо друго по-важно 
от това.“ 
Все пак в старозагорския театър 

Лора прави две големи роли. Едната е 
в „Асансьорът“, който е 

ПЪРВОТО Є ПРОФЕСИОНАЛНО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Казва, че целият репетиционен про-

Лора МутишеваЛора Мутишева
ИСТИНСКО МЪЖКО МОМИЧЕ
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цес е много личен, защото с коле-
гите си вкарват в пиесата реплики 
от живота им. „Не беше страшно 
да показваш себе си. Установих, че е 
много по-лесно да си искрен, а не да 
си лицемер. Затова се получи толко-
ва добър спектакъл.“ Другата є ус-
пешна изява е в „Тайбеле и нейният 
демон“. В тази пиеса играе с Тигран 
Торосян, който е идеалният є парт-
ньор и с когото много се обичат на 
сцената. Спектакълът обаче е тежък 
физически. Сценографията е на две 
нива – над сцената е опъната рибар-
ска мрежа, където са любовните сце-
ни. Огромните възли на мрежата оба-
че са ужасно неудобни за... правене на 
любов. „Цялата бях в сини и лилави 
петна, ревях, като отивах на репети-
ции. Всеки ден използвах по една туба 
обезболяващ крем, за да се кача горе. 
Мотивираше ме да го правя крайни-
ят продукт и това, че знаех, че ко-
гато го направя, ще бъде нещо кра-
сиво, от което няма да боли. Всички 
усещахме, че се получава добро пред-

ставление. В такива моменти си го-
тов на всякакви компромиси, само за 
да запазиш това усещане.“
За Лора най-хубавият спомен в те-

атъра е 

РЕПЕТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС 
Тогава тя се чувства като бог, кой-

то създава нещо, което го няма по 
света, случва се за първи път. Нау-
чавам и че е много суеверна. За вся-
ко представление си има различни ри-
туали. Например използва различен ло-
сион за тяло, който е само за кон-
кретното представление. Освен това 
преди представление пръска малко 
от парфюма си на сцената, един вид 
маркира си територията. За всяка 
премиера ходи и по определен марш-
рут до театъра. „Когато ме къса-
ха в академията, си бях наумила, че 
ако стигна до светофара на „Раков-
ски“ и той светне зелено, значи ще 
ме приемат. Правих какви ли не ма-
неври само като стъпя там, да све-
тне зелено.“ 

С Лора си говорим 

ЗАЩО ХОРАТА ХОДЯТ НА ТЕАТЪР 
Тя обаче не споделя мнението ми, 

че това е модерно занимание. „Това 
ще стане, когато билетите стигнат 
нормална цена от 50–60 лв. Иначе 
публиката се върна в театъра, за-
щото много хора станаха известни 
от други жанрове като телевизията, 
промени се и самата политика на те-
атрите, а и има среда от млади ра-
ботещи хора, за които това е нещо 
различно. Надявам се, че и качество-
то на продукцията се промени. Теа-
търът е друго изкуство, не е като 
да си свалиш филмче или да отидеш 
на кино. Нещо истинско и живо е, 
което не можеш да превключиш вед-
нага, когато ти стане скучно.“ 
Естествено, стигаме и до отноше-

нието на държавата, за която това, 
което Лора и колегите є правят, не 
е приоритет. „Давам си сметка за 
това, но ме мотивира този месец и 
половина, в който си бог. Нищо дру-
го. Заплатата те мотивира да не се 
занимаваш с театър. Ние работим 
въпреки всичко останало. Никой не 
ни помага, но в това има и нещо ху-
баво. Май големите неща не се случ-
ват на щастливите, богатите и спо-
койните хора.“ 
Лора не споделя всеобщото мнение, 

че киното е по-велико от театъра. 
Затова и не полага усилия да влезе в 
киноиндустрията. Виж, за телевизи-
ята мисли съвсем различно. Отскоро 
тя се снима 

В ЕДНО ЗАБАВНО ШОУ 
Не го нарича комедийно заради не-

избежните асоциации с други подобни 
шоута. У нас няма такова шоу, в Ан-
глия има подобни програми. Иначе тя 
се снима и в „Стъклен дом“, което е 
повод да си поговорим за нивото на 
родните сериали. „Всеки следващ се-
риал у нас става все по-добър. Ха-
ресват ми начинът, по който е сни-
ман „Стъклен дом“, и актьорската 
игра. Надявам се домакините да гле-
дат този сериал, а не турските.“ 
Актрисата е убедена, че имаме ре-

сурс да правим наши сериали. Роля-
та є в „Стъклен дом“ е на прости-
тутка и тя ми обяснява, че досега 
режисьорите я канят или за образи 
на силни, страстни жени, или на раз-
вратни жени. „Имам нещо като ам-
плоа. Харесва ми, че ме търсят за 

С Михаил Милчев в 
„Господин Колперт“
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такива героини, не се оплаквам.“ 

РОЛЯ НА СИЛНА ЖЕНА 
играе актрисата и в „Господин Кол-
перт“. Отдавна не съм гледал тол-
кова до болка оголени отношения на 
сцена, без никакво лустросване и за 
нея и останалите актьори това се 
постига най-трудно. „Пиесата те 
принуждава да донапишеш по някакъв 
начин текста, сътворявайки отноше-
ния, които ги няма в него. С актьор-
ите се сработихме страхотно. Не-
прекъснато сме заедно на сцената и 
ни се наложи да се опознаем. Сближи-
хме се много помежду си, а и с ре-
жисьора. Като усетиш, че нещо ста-
ва хубаво, влагаш всичко от себе си.“ 
Лора вече е играла тази роля в ста-
розагорския театър, но това съвсем 
не я улеснява в работата по този 
спектакъл. „Там работата по текста 
беше съвсем различна. Не залагахме 
на тази крайност в отношенията, 
не се стараехме да оправдаем нито 
едно от нещата, които тук успяхме. 
Трябваше да забравя какво съм пра-
вила там и да направя нещо съвсем 
друго.“ Текстът на Давид Гизелман 
може да смути доста хора, но Лора 
не се притеснява от това. Напро-
тив, тя се радва, че във всеки човек 
този текст провокира нещо и го ли-
шава от спокойствието му.
Отскоро Лора е част от трупата 

на театър „София“. Тя приема пока-
ната на директора Ириней Констан-
тинов и не крие удоволствието си 
да стане 

ЧАСТ ОТ ЕДИН СТРАХОТЕН ЕКИП 
„Ужасно е уютно тук и хората се 

обичат – нещо, което го няма нався-
къде.“ Лора вече започна репетиции 
за нова пиеса, която тук ще поставя 
Иван Добчев. Досега актрисата не е 
работила с него и винаги много е ис-
кала това да є се случи.
От тази година Лора преподава сце-

нична реч в НАТФИЗ. Казва ми, че 
често попада на студенти, които 
не са чели класици като Достоевски 
и когато ги накара да го направят, 
вижда как очите им и самите хора 
се променят. „Ти си човекът, който 
е повод за това. Това е страхотно 
усещане.“ 

Текст Ивайло ПЕТКОВ

Снимки Личен архив и 

театър „София“

във фризьорския салон
БЛИЦинтервю

Разговорът ни 

с Лора продъл-

жава във фри-

зьорския салон 

на Нора Дянкова 

„Норафюр“. Дока-

то си говорим за 

„нещата от жи-

вота“ и по някои 

от темите на броя, Нора є прави стра-

хотна прическа, която кара Лора да под-

скача като малко момиче от радост.

Денят ти започва с...
...Кафе и цигара. 

Никога не се разделяш с...
...Кръстчето си и с оптимизма си.

Никога не би участвала в...
...Халтура, както я разбирам аз.

Мечтаеш да участваш в...
...Зрелищен театрален спектакъл, в 

който да са включени всички жанрове 

на изкуството.

Мечтаеш да работиш с...
...Явор Гърдев и с всички млади режи-

сьори. 

Най-големият ти недостатък е... 
...Заради работата си пренебрегвам 

хората, които държат на мен.

Най-голямото ти достойнство е...
...Това, че съм искрена.

Най-голямото предизвикателство в 
живота ти е...
...Да продължа да съм актриса.

Гордееш се най-много със...
...Себе си.

Би живяла в чужбина, ако...
...Имам възможност да се занимавам 

с театър.

Децата са...
...Най-пълното щастие.

Живо ли е още детето в теб?
...У всеки актьор е живо. Освен това 

аз обичам всякакви видове игри и съм 

по детски наивна.

Най-важното нещо за добрата визия 
на една жена е...
...Хигиената є. 

Какво мислиш за новата си приче-
ска?
...Много ми харесва! 

Преди Сега

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

фризьорски салон

Нора 
Дянкова

 фризьорство
 педикюр

 грим
 маникюр



ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

Р
оз-Мари Франсоа е белгийска пи-
сателка и поетеса и нарича себе 
си „рапсод“ (странстващ певец 
и декламатор на народни песни). 

Потребността є да го прави се въз-
пламенила на 4-годишна възраст от 
емоцията, която я разтърсила след 
прочита на Андерсеновата кибритоп-
родавачка. Когато няколко години по-
късно нейната майка є забранява да 
говори на пикардски (френско наре-
чие), малката бунтарка не само че 
не се подчинява, но и скришом гово-
ри този език с баба си по бащина ли-
ния. С времето, разбира се, пикард-
ският се позатрил, ала продължил да 
съществува у нея под формата на 
страст към чуждите езици (изучава-
ла е около 15!) и към странствания-
та (през 70-те години на миналия век 
с торба на гръб, сама или с другар, 
на автостоп или пеша се скита от 
най-северните точки на Скандинавия, 
та до Нигерия, Нигер, Бенин, Маро-
ко, Того, Тунис, Египет, Гърция и Тур-
ция на юг). Някъде по същото време 
(и съвсем закономерно) Роз-Мари е в 
епицентъра на борбата на белгийски-
те жени за равноправие и свободи – 
кауза, която между другото я среща 
с френската писателка и феминист-
ка Симон дьо Бовоар. 
Освен всичко друго Роз-Мари е и до-

цент в Лиежкия университет и док-
тор хонорис кауза в университета в 
Рига, Латвия. Омъжена е за германец 
и е майка на три деца.
Позната е на българския читател 

с издадените у нас стихосбирки „Ги-
белният прашец на незабравките“ и 
„Сага Дишанас“ (излязла преди месе-

ци в превод на Красимир Кавалджи-
ев). Имах случая да се срещна и да 
поговоря и с двамата в Белгия, кога-
то още бяха потопени във водовър-
тежа на работата си над поетиче-
ския сборник.

– РОЗ-МАРИ, ТИ ИМАШ СПЕ-

ЦИАЛНО ИМЕ И НЕЕДНО-

ЗНАЧНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ 

НЕГО: ОТХВЪРЛЯШ ГО, ИРО-

НИЗИРАШ ГО, ПОЕТИЗИРАШ 

ГО. ЧУХМЕ ТЕ ДА СЕ ЗАКА-

ЧАШ С ДУМИТЕ НА НЯКАКВО 

КЮРЕ, КОЕТО ТЕ НАПЪТСТВА-

ЛО: „ЦВЕТЕТО ПЪРВОМ, ДЕВА-

ТА ПОСЛЕ“…

– Възпитаваха ме в покорство и не 
обичах, когато майка ми произнасяше 
моето име, защото го изричаше заед-
но с глаголи в повелително наклоне-
ние. Исках да се казвам другояче и за 
известно време наистина бе така – 
измислих си псевдонима Маржори. Но 
след фазата на юношеското роптаене 

РОЗ-МАРИ ФРАНСОА:

„БЕЗ ПОЕЗИЯТА ЩЯХ ДА 
СЪМ СЕРИЙНА ЛЮБОВНИЦА“
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аз се спогодих с името си, избрано с 
толкова обич от баща ми. Всъщност 
желанието на майка ми било да се на-
ричам Клер. Но тъй като леля ми Роз, 
единствено момиче сред петте деца 
на баба ми по баща, починала едва на 
20-годишна възраст, малко преди да 
се появя, то е трябвало да по(д)ема 
нейното име. И отново да възобновя 
и да продължа това идеализирано мо-
миче. Аз очевидно никога не успях да 
бъда на нейната висота, защото тя 
се бе превърнала в ангел на доброде-
телта, в светица някаква – образец, 
на който не прилягах. Върхът на зло-
щастието бе, че и началната ми учи-
телка, изгубила единствената си дъ-
щеря, я припознаваше в мен. Следова-
телно трябваше да бъда и като тази 

дъщеря. Всичко това ми позволи да се 
превърна в бунтарка от много мал-
ка. В своя кратък католически период 
майка ми ме наставляваше: „Добрият 
отец наказва онези, които не са до-
волни от съдбата си, ти трябва да се 

смириш!“ По това време не проумявах 
смисъла на глагола „смирявам се“ (se 

rѓsigner), в него разпознавах единстве-
но пикардската дума rѓzinѓ (стафида, 
сушено грозде), сиреч нещо гроз(д)но, 
старо, спаружено, отблъскващо. И не, 
аз не исках в никакъв случай да се пре-
връщам в спаружена стафида!

– И ЕТО ТЕ ПОСЛЕ В АВАНГАР-

ДА НА ФЕМИНИСТКОТО ДВИ-

ЖЕНИЕ ПРЕЗ 70-ТЕ ГОДИНИ В 

БЕЛГИЯ…

– По онова време бях част от т.нар. 
Група на жените от Лиеж – среди-
ще за размишление върху положението 
на жената, както и за борба за сво-
боден достъп до противозачатъчните 
средства. Тогава все още контрацеп-
цията и абортите не бяха легализи-
рани в Белгия (което се случи отно-
сително късно!), т.е. те фигурираха в 
наказателния кодекс като престъпле-
ния и подлежаха на наказание. Спом-
ням си как манифестирахме в подкре-
па на д-р Перс – лекар, хвърлен в за-
твора, понеже правел аборти. А той 
същевременно беше емблематична фи-
гура за времето си, защото немалко 
бездетни двойки бяха заченали благо-
дарение на него! Ние раздавахме на 
малките деца балони с надпис „Аз съм 
желано дете“, фламандките издигаха 
немислими, революционни за времето 
си лозунги, които разклащаха патри-
архалните устои, като „Baas in eigen 

buik“ („На моята утроба аз съм гос-

подар!“). От друга страна, колкото и 
парадоксално да звучи, битуваше схва-
щането, че да се разрешат абортите, 
би било равнозначно едва ли не те да 
се превърнат в задължителни. 

– КОЛКО СТРАННО...

– Аз принадлежа към една от ред-
ките страни в света впрочем, в ко-
ято ние нямаме свободата да гласу-
ваме, но имаме задължението да гла-
суваме. Тъй че тогава в Белгия жи-
веехме  между „забраняването“ и „за-
дължаването“, сякаш че не съществу-
ва свобода на избор между двете. И 
щом нещо се разрешеше, хората ми-
гом започваха да се опасяват, че ще 
бъдат насилени да го спазват. Това 
е абсурдно, но може да се обясни с 
известна психическа „закостенялост“. 
Затова у нас съществуваше също и 
силна съпротива срещу легализиране-
то на абортите. 

– НО ЗАЩО ТОЧНО В БЕЛГИЯ 

ТАЗИ СЪПРОТИВА Е БИЛА 

ТОЛКОВА СИЛНА?

– Всъщност политическият аспект 
на проблематиката се разгърна, ко-
гато и във Франция (където ситу-
ацията бе аналогична) Жизел Алими, 
писателка и адвокатка от тунизий-
ски произход, се ангажира в процеса 
от Бобини със защитата на непълно-
летно момиче, направило аборт след 
изнасилване, както и на няколкото 
жени (сред които майка му), обви-
нени, че са го подпомогнали в „прес-
тъпното деяние“. Понеже животът 
бил свещен! Хм, животът на жената 
няма значение, а е от значение този 
на зародиша, който още не е роден. 
Намирам това за голямо двуличие, за-
щото никой не тръби, че животът 
е свещен, когато хиляди са изтреб-
ват по време на войни, ала внезап-
но, когато едно дете бъде изнаси-
лено и забременее, няма правото на 
избор, защото, видите ли, животът 
бил сакрална работа. От друга стра-
на, тогава белгийските жени имаха и 
различна участ според социалната си 
принадлежност – заможните просто 
прескачаха границата и отиваха в Хо-
ландия, където абортите бяха разре-
шени... Така че ние се опитвахме да 
разобличим цялото това двуличие и 
да установим по-голяма солидарност 
между жените. 

– ГОВОРИМ ЗА АБОРТИ И БУН-

ТОВЕ, ЗА ВРЕМЕТО НА БУНТО-

ВЕТЕ ЗА ПРАВОТО НА АБОР-

ТИ... ВРЕМЕТО И ПОЕЗИЯТА В 

КАКВА ВЗАИМНА ВРЪЗКА СЕ 

ОПЛИТАТ СПОРЕД ТЕБ?

– Времето на поезията не е часов-
никовото време, нека си го кажем. То 
няма нищо общо с хронологията. Ма-
лък пример. През онзи 11 септември 
2001 г. се намирах в Латвия за Дни-
те на поезията и след като видях 
по телевизията катастрофата в Ню 
Йорк, си рекох: „Високите кули близ-

наци в пламъци – някъде трябва да 
съм го (о)писала.“ И наистина, като 
се поразтършувах, го открих в едно 
свое стихотворение, публикувано пре-
дишната година в Канада. Ето го и 
самото стихотворение, такова, как-
вото е то:
„Нали солта на сълзите/я вкамени, 

когато се обърна/към града, потънал 
в огън,/кейовете, градините,/високите 
кули близнаци,/храсталаците от диви 
рози?/Пламъкът, заплетен в къпина-
ка,/принуждаваше камъка да хрущи,/
да хрипти пясъка на равнинния бряг./
Всяко връщане/назад/е невъзможно:/
тя/бе/тази/жарава.“
Това е нещо, което бях изживяла, 

което е трудно да се преразкаже и 
е илюстрация на така наречения спо-
мен за онова, което още не е настъпи-

ло. Поетът е във време, което няма 
нищо общо с хронологията. Времето 
на поезията е отпреди Хронос, нещо 
като вид вечност. За мен поезията е 

като Касандра – тя не знае какво казва, 

но го казва.

– А МИСЛИШ ЛИ, ЧЕ ИМА РАЗ-

ЛИКИ В СТИЛА НА ПИСАНЕТО 

СПОРЕД ЖЕНСКИЯ ИЛИ СЪ-

ОТВЕТНО МЪЖКИЯ ПОЛ НА 

ПИСАТЕЛЯ?

– Оценявам, че ме попита за рода, 
а не за пїла на писателя, защото по-
лът не покрива понятието род. Ми-
сля, че писателят е андрогин. Ако 
не е такъв, той не е добър писа-
тел. Това е характерното за писа-
теля, бих казала, също и за поета – 
да може да изрече „аз“ във всякакви 
ситуации. Жюлос Бокарн (съвременен 
белгийски писател, поет, певец, ар-
тист – бел. ред.) казва „Аз съм Чер-
ната жена, аз съм Жълтата жена“, а 
той е мъж, глава на семейство.

– ВЪПРОСЪТ, КОЙТО СЕ ПО-

РОДИ ТУК У МЕН, ИСКАМ ДА 

ГО ОТПРАВЯ КЪМ ТВОЯ ПРЕ-

ВОДАЧ. А МОЖЕ ЛИ МЪЖ ДА 

ПРЕВЕЖДА ПОЕЗИЯТА НА 

ЕДНА ЖЕНА, ПРИ ТОВА ФЕ-
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МИНИСТКА?

Красимир Кавалджиев: Защо да не 
може? Ами, ако и той самият е 
скрит феминист, т.е. застъпник на 
равенството между половете в соци-
ален и артистичен план? Освен това 
за мен човекът е създаден мъж и жена 
едновременно и това не ме притесня-
ва. Женската чувствителност не ми 
е чужда, аз съм цялостна личност, за 
която се предполага, че има мисли и 
чувства колкото мъжки (по-сурови), 
толкова и женски (по-„нежни“). Стру-
ва ми се в края на краищата, че един 
мъж също е способен да бъде нежен, 
той няма монопол върху разрушения-
та и убийствата, така както и же-
ната не би могла да монополизира фи-
неса, чувствеността, нежността. Що 
се отнася до мен самия, ако ме запи-
тат какъв пол бих предпочел, не съм 
в състояние да отговоря еднозначно, 
а и природата вече е отсякла. Не ми 
остава друго, освен да приема ста-
туквото, така е по-просто… Аз вяр-
вам в „мъжкото“ и „женското“ писа-
не, но при условие че мъжете не прак-
тикуват непременно мъжко, а жените 
– женско писане. Така за мен Марсел 
Пруст притежава по-скоро „женски“ 
стил на писане (и аз го твърдя с ця-
лата си симпатия), докато Амели Но-
томб – „мъжки“. 

Роз-Мари: Съгласна съм, ние носим 
и мъжкото, и женското в себе си и 
навярно нашата култура много пове-
че, отколкото нашата природа (!) ни 
налага разни роли. Учат ни: мъжете 
не плачат. Добре, но когато изгубе-
ли битка, древните гърци са плаче-
ли, разказва Омир в „Илиада“. Като 
дете, щом подсвирквах с уста, ме 
скастряха: „Недей да свириш, че ко-
гато малките момиченца го правят, 

Божията майка ридае.“ А майка ми 
се вайкаше, понеже бях онова, което 
на пикардски се нарича djambot falu 
(„несполучило момче“): не се решех, не 
носех чантичка, а тъпчех всичко по 
джобовете на връхната си дреха, и 
от съвсем малка се катерех по дър-
ветата, да, аз обожавах да се катеря 
по дърветата… И един ден, на гребе-
на на една топола, почувствах нещо 
много силно, някакво опиянение. Мно-
го години по-късно можах да сравня, 
да проумея и да си кажа, че онова 
необичайно изживяване там, горе, в 
обятията на тополата, сред вятъра, 
е сравнимо с оргазъм. Да, да, това 
беше оргазъм! Високо, в клоните на 
дърветата, сред облаците…

– МИСЛЯ СИ ЗА СУБЛИМА-

ЦИЯТА1 В ПСИХОАНАЛИТИ-

ЧЕН СМИСЪЛ. ТВОРЧЕСКИЯТ 

АКТ ФОРМА НА СУБЛИМИРА-

НЕ ЛИ Е СПОРЕД ТЕБ? 

– Напълно. В стихосбирката „Сага 

Дишанас“ цитирам Томас Оуен (бел-
гийски писател, автор на криминал-
ни романи – бел. ред.), когото през 
80-те години в Монс съм чувала да 
твърди: „Без моите криминални ро-
мани мисля, че щях да стана сери-
ен убиец.“ И това е пример за субли-
мация. Аз пък казвам: „С изцапани от 

мастило/или ябълка пръсти/аз описвам/

престъпления от луда любов,/безподоб-

ни изстъпления.“ 2

Той би бил сериен убиец, а аз бих 
била... серийна любовница! И вместо 
(безразборно) да правя любов, аз пра-
вя поеми. Това е също сублимация.

Интервю на Розалина ДОЧЕВА

Снимки Личен архив 

1  „Сублимация“ е термин, измислен от 
Фридрих Ницше, който обяснява, че духът е 
отражение на либидото или че творческата 
енергия е следствие от сексуалната

2  Стихът е в превод на Красимир Кавалджи-
ев в „Сага Дишанас“

Новата фурна Combi Steam 
на Electrolux дава възможност на 
своите потребители да погъде-
личкат вкусовите си рецептори 
по начин, който преди беше дос-
тъпен само за „звездите“ в ку-
линарията.
Една от най-големите тайни на 
професионално приготвената хра-
на е запазването на нейната текс-
тура. Рискът да приготвите нещо 
много хрупкаво, без то да изсъхне, 
е голям. Ето защо професионал-
ните готвачи отдавна използват 
фурни, които предлагат както то-
пъл въздух, така и пара. Точно та-

кава фурна е и Combi Steam.

Чрез нея Electrolux представя 
ново техническо решение за го-
твене на пара, което може да се 
опише като „суха пара“. Във фур-
ната Combi Steam парата се ге-
нерира само над 140 °С, създавай-
ки „суха пара“ без никаква влага 
(тъй като съдържанието на вода 
се отделя, преди парата да по-
падне във вътрешността), но все 
пак запазвайки вкусовите качества 
на хранителните продукти, хра-
нителните им свойства и влага-
та в тях. 
Когато готвите само с топъл въз-

дух, водата, която се съдържа в 
храната, се изпарява. При готвене-
то на пара сочността на ястието 
остава непокътната. Водата пома-
га на човешкия език да регистрира 
всички вкусове, което означава, че 
ако е сочна храната, която хапва-
ме, значи тя е и по-вкусна. 
Друго предимство при готвенето 
на пара е, че то се извършва на 
ниска температура, което не раз-
рушава клетките в храната. Ос-
вен това в процеса на приготвя-
не се губят много по-малко ценни 
хранителни вещества и минерали, 
което е в полза на здравето ни.

Шарени новини

С преводача Красимир Кавалджиев
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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. 



Щ
е ви срещна с двама души, 
чийто живот доказва, че бъл-
гарското семейство има жиз-
нени сили и че младите хора у 

нас се събират, опитват се да живе-
ят смислено, създават деца и се гри-
жат за тяхното бъдеще. 
Когато се запознали, и двамата ис-

кали да имат сериозна и дълга връз-
ка. Точно в такъв съюз се превърнала 
тяхната среща. Нещо повече – днес 
те са едно 

ЩАСТЛИВО ТРИЧЛЕННО СЕМЕЙСТВО 
Влизам в дома им точно когато 

малката Анджи се събужда от следо-
беден сън, търка очички и казва: „Ис-
кам тати да ме гушне.“ Но да запо-
чнем отначало. 
Тя е на 29 години, той – на 32. По-

знават се отдавна. Тя все още била 
ученичка, а на него му предстояла 
казарма. Били гаджета 4 месеца и 
той заминал да отбива военната си 
служба. 
Войнишкият дълг е изпитание как-

то за него, така и за нея, а и за 
връзката им. Отначало Данчо служил 
в Банско, а после – в Горна баня. Пи-
шел на Нина писма, събирал ги и є ги 
давал, когато тя отидела да го види. 
В тях описвал ежедневието си и из-
ливал всичките си любовни блянове 
към Нина. Казва, че повечето момче-
та, с които служел, прекъснали ин-
тимните си връзки, но той и Нина 

УСПЕЛИ ДА ОСТАНАТ ЗАЕДНО  
Питам Нина дали веднага е разбра-

ла, че това е човекът, с когото иска 

да има семейство. Защо го е чакала? 
Момичетата на 17 години (на тол-
кова е била тя, когато са се запоз-
нали) са склонни по-скоро да сменят 
често партньорите си. Тя ми отго-
варя, че се дразнела, когато хората 
не вярвали, че те двамата ще оста-
нат заедно. Та той отивал в казарма, 
връзката им била още нова! Влюбила 
се в отношението, което той имал 
към нея, а не в сините му очи, как-
то очак вах да ми каже. 
И двамата са завършили икономи-

ка и бизнес администрация. Учили са 
задочно. 
Нина и Данчо не се колебали дълго 

дали да заживеят заедно. Никой от 
двамата не обича да бъде сам. Оби-
чат да са един до друг през по-голя-
мата част от времето. Сигурно за-
щото Нина останала без майка на 13 
години, а Данчо пък е дете на разве-
дени родители. Отношенията им са 
се изграждали постепенно, но тяхно-
то усещане за семейство възникнало 

МНОГО ПРЕДИ ДА СЕ РОДИ 
ДЪЩЕРЯ ИМ 

Правели това, което правят всич-
ки хора. Ходели на работа, пазарува-
ли, преди да се приберат вкъщи, при-
готвяли нещо за хапване... Започнали 
да мислят по какъв начин биха могли 
да изкарват достатъчно пари, за да 
могат да си позволят да имат дете, 
на което да осигурят прилично бъде-
ще. Така възникнала идеята да опи-
тат със свой бизнес. Отворили мага-
зин за дамско облекло, който по-късно 
преобразували в детски магазин. По-

Всеки месец тук ще представяме по едно от семействата, участвали със снимка в конкурса „Моето семейство“, 
организиран от bela.bg – сайта, който дава трибуна само на доброто и красивото.
Всеки месец тук ще пр

МОЕТО СЕМЕЙСТВОМОЕТО СЕМЕЙСТВОМОЕТО СЕМЕЙСТВО

ПРОЩЪПАЛНИК
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степенно разбрали, че ако чакат до-
ходите им да станат наистина висо-
ки и стабилни, може и никога да ня-
мат дете или пък „да остареем пре-
калено много“, смее се таткото. На-
дяват се кризата да отмине и 

ДА ИЗВАДЯТ БИЗНЕСА СИ 
ОТ ПЕПЕЛТА

– защото той „изгаря“, както казват 
те. Нина се плаши от мисълта, че 
отново може да изпадне в ситуация, 
която я принуждава да работи за ня-
кой друг, да не знае дали ще си полу-
чи заплатата и да търпи хиляди не-
приятности с непочтени колеги. 
Дъщеря им прилича на баща си. Май-

ка є пък направо се скъсва да я сни-
ма и да изпраща снимките є в различ-
ни списания и сайтове. Усилията на 
Нина и чарът на детето дават до-
бри резултати. Засега Анджи е 

БИЛА КОРИЦА НА СПИСАНИЕ 
и лице на рекламен календар. 
„На две годинки и половина май ни-

кое дете не играе с играчките си – 
само ги разхвърля“ – казва майката. 
Анджи обича да сяда на раменете 
на баща си. Доскоро харесвала много 
приказката за Червената шапчица, но 
сега любимата є е за Снежанка. За-
почва да става забавна, защото мно-
го от нещата, които е гледала, сега 
повтаря и прави и сама. Опитала да 
накърми една от куклите си просто 
защото Нина все още кърми малка-
та Анджи.  
Нина казва, че не си представя, че 

може да бъде майка на момче. Вина-

ги си е представяла, че ще бъде пъл-
ноценна майка на момиче, ще връзва 
опашки и ще облича роклички на де-
тето си. 
Една от причините за избора на 

името на детето е Анджелина Джо-
ли. Нина много харесва актрисата 
като човек. Допадат є каузите, с ко-
ито красивата американка се ангажи-
ра много често. Другото име, което 
є харесвало много, било Ванеса. 
Засега Нина и Данчо не мислят за 

второ дете. Впрочем не мислят и за 
сватба, защото истината е, че 

НЕ СА СКЛЮЧВАЛИ БРАК

Казват, че се подкрепят в трудни 
моменти, но много мислиха, когато 
ги помолих да разкажат един труден 
момент. Може би така се случва, ми-
сля си аз: когато намираш подкрепа 
в човека до теб, трудният момент 
престава да бъде труден, не го за-
бравяш, но и не можеш да го опреде-
лиш като труден. Спомниха си време-
то, когато и двамата били без рабо-
та. Първо Данчо и само след няколко 
дни и Нина.  
Техният живот ги ориентира пре-

димно един към друг. Никой от тях 

няма занимание или стремеж, които 
да не са свързани със заниманията и 
стремежите на другия. Съсредоточе-
ни са в работата, която е обща, и в 
семейството, което е обща работа.
Питам ги дали са правили прощъ-

палник на малката? Нина веднага за-
почва да разказва как наредили много 
предмети на един стол (не на земя-
та, защото детето можело да тръг-
не да лази). Това, което малката Ан-
джи хванала, била една статуетка 
на капитолийската вълчица с Ромул 
и Рем. Предметите, колкото и оче-
видна да е символиката на някои от 
тях, се наричат предварително. Ста-
туетката означавала, че ще бъде ар-
тистична и може би ще се занимава 
с изкуство. Родителите є са катего-
рични, че искат тя сама да прецени 
с какво ще се занимава. Нина напри-
мер искала да стане лекар, но баща є 
я насочил към математиката, иконо-
миката. Впрочем нейният баща жи-
вее с тях и често помага в грижи-
те за малката.  
Нина признава, че не е чела списание 

„Бела“, но е фен на конкурсите, кои-
то непрекъснато организираме в сай-
та на „Бела“ bela.bg.
Пожелават успех на новата ни ру-

брика, пожелават ни и семействата, 
с които ще срещнем читателите на 
„Бела“, да бъдат искрени и интерес-
ни. 
Ние пък тепърва ще проверяваме 

какво означаваше нашият прощъпал-
ник. Търкулнахме един конкурс вмес-
то питка и започваме да „хваща-
ме“ семейства. Ако искате следваща-
та разказана история да бъде ваша-
та, изпращайте ни снимки за фото-
конкурса „Моето семейство“ на ад-
рес bela@bela.bg.   

Мирослава ИВАНОВА
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АХ, ТЕЗИ 
БИСЕКСУАЛНИ 
ХОРМОНИ

ИНТИМНОИНТИМНОИНТИМНО

Н
ие имаме бюст, ПМС и ову-
лация и в определени дни 
от месеца се превръщаме 
в демони. На мъжете оба-

че също не им е скучно. Според по-
следните изследвания те също имат... 
mAnstruation. Събрахме всичко, което 
е известно до момента по въпроса за 
тайната, наречена живот на мъжки-
те хормони. Вероятно когато знаете 
всичко това, ще ви бъде по-лесно да 
разбирате мъжете и при необходимост 
да се съобразявате с техните малки 
месечни и други неразположения. 

1. КОЛКО ДНИ ИМА В 
МЪЖКИЯ МЕСЕЦ?

По този въпрос съществуват ня-
колко различни гледни точки. За да 
бъдем по-точни, в мъжкия организъм 
едновременно протичат няколко ци-
клични процеса. 
Андролозите обясняват, че на спер-

матозоидите са им необходими 72–
74 дни, за да съзреят напълно. Ето 
защо в центровете за репродуктивно 
здраве препоръчват спермограмата да 
се прави на всеки три месеца. Неот-
давна беше оповестена друга стран-
на закономерност. Още през вече да-
лечната 1996 г. американски учени из-
казаха хипотезата, че мъжете също 
имат месечен цикъл. Доказателства за 
това се търсят и до днес. Например 
неотдавна фармацевтичният концерн 
„Байер“ проведе изследване, според ко-
ето мъжете периодично преживяват 
критични дни. Причината – хормонал-
ните колебания, които влияят както 

на либидото, така и на общото със-
тояние на мъжа и на неговите емо-
ции. През определени периоди от вре-
ме мъжът ту се перчи, ту се отпус-
ка като мекотело. Учените предпо-
лагат, че периодичността на мъжкия 
цикъл е 22–23 дни. Въпреки всичко, ко-
ето е написано, Луната влияе и върху 
мъжкото либидо и самочувствие. През 
своя месечен цикъл мъжете изпитват 
силно сексуално влечение, което има 
два пика: основният е на пълнолуние, 
а вторият – на новолуние. 
В заключение само ще кажем, скъ-

пи мъже, че има смисъл да започнете 
да си водите мъжки менструален ка-
лендар. Вероятно в дадения контекст 
думата „менструален“ ви смущава. В 
Америка много активно се използва 
думата mAnstruation – мъжете също 
я употребяват. 

2. ИМАТ ЛИ МЪЖЕТЕ 
ЖЕНСКИ ХОРМОНИ?

Нашата природа е парадоксална и 
съвършена. На практика мъжете и 
жените се допълват един друг. Спом-
няте ли си диалога на Платон за две-
те половинки? Не? Ще ви го разка-
жем накратко. Някога хората били 

двуполови същества (андрогини), но 
боговете се почувствали застрашени 
от тяхната огромна сила и решили 
да разделят всеки човек на две поло-
вини. От тогава до сега всеки от нас 
се скита по света, търсейки своята 
половинка. Тази история има смисъл и 
от чисто физиологична гледна точка. 
Както в женския организъм присъст-
ват мъжки хормони, така и мъжки-
ят не може да съществува без жен-
ски хормони. И по-точно без хормо-
ните естрадиол и естроген. Естроге-
нът е най-активният женски хормон, 
който при жените се произвежда от 
яйчниците и от надбъбречната жлеза, 
а при мъжете – от тестисите, над-
бъбречната жлеза и периферните тъ-
кани. При възрастните мъже за едно 
денонощие се образуват около 40 мкг 
естрадиол. Този хормон има определя-
що влияние върху мъжката фертил-
ност. Освен това женските хормони 
са като корсет за костите на мъжа. 
На нас, жените, мъжките хормони са 
ни необходими, за да укрепват пък 
здравината на нашите кости и муску-
ли, а също и за да изпитваме по-силно 
сексуално желание. При жените с по-
вишено ниво на тестостерон либидо-

ПМС и ову-
ределени дни
превръщаме

мъжете оба-
. Според по-
също имат...
сичко, което
по въпроса за
т на мъжки-
огатто знаете на либидото, така и на общото със- двуполови същества (андрогини)иии , но 

И МЪЖЕТЕ ИМАТ 
МЕСЕЧЕН ЦИКЪЛ МАЙ
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то обикновено е високо, те са по-бо-
дри, енергични, инициативни и по-ус-
пешно напредват в кариерата. Един-
ственият им проблем е, че на тях по-
често им се налага да си правят епи-
лация, понеже от тестостерона кос-
мите навсякъде растат по-бързо. 

3. РАСТАТ ЛИ МУСКУЛИТЕ 
ОТ ТЕСТОСТЕРОНА?     

Отговорът е „не“. От него зави-
си силата на сексуалното желание на 
мъжа. Но не се заблуждавайте, че 
мускулестият мъжага е непременно 
„културист“ и в леглото. Изсечена-
та челюст, широките рамене и мус-
кулите се явяват вторични полови 
белези, за които е отговорна мъжка-
та Y-хромозома. Върху формирането 
на фигурата влияе още и наследстве-
ността. Високият и мъжествен баща 
по-скоро би се радвал на син, който 
прилича на Шварценегер, отколкото 
на Уди Алън. Впрочем за сексуалния 
живот на Уди Алън се носят какви 
ли не легенди, а Шварценегер е извес-
тен предимно със своите бицепси.

4. КАКВО СЕ СЛУЧВА С 
МЪЖА В ХОДА НА ДЕНЯ?  

Изобщо не си въобразявайте, че само 
жените са съсредоточени до обед, а 
след обедната почивка се отдават на 
всякакви фантазии, в това число и 
неприлични. Неоснователно е твърде-
нието, че мъжете са примитивни съ-
щества. Те са устроени също като 
нас – т.е. сложно. Тъй като тестос-
теронът при мъжете не се произ-
вежда постоянно, съответно нивата 
от този хормон в мъжкия организъм 
са различни в различните периоди от 
денонощието. Тестостеронът дости-
га максималното си ниво между 2.00 
ч. през нощта и 6.00 ч. сутринта. 
Ето защо на мъжете много им харес-
ва сексът на разсъмване. При жените 
пикът на сексуалното желание е око-
ло 16.00 ч. Истина е, че хормонални-
те колебания при мъжете не влияят 
толкова силно върху настроението и 
тонуса им, както влияят върху жени-
те. Или пък просто мъжете са нау-
чени от детството си да крият ко-
лебанията в настроенията си?

5. ЗАВИСИ ЛИ МЪЖКА-
ТА АГРЕСИЯ ОТ КОЛИЧЕ-

СТВОТО ТЕСТОСТЕРОН 
В ОРГАНИЗМА?
Този мит вече е опроверган науч-

но. Независимо от това, че в света 
на животните самците с ниско ниво 
на тестостерон губят схватката с 
тези, чието ниво е високо, при хора-
та всичко е различно. Главният мъж-
ки хормон влияе изключително върху 
либидото. Както при мъжете, така 
и при жените. Вярно е обаче, че мъ-
жете са по-агресивни по природа от 
жените. Според официални данни до 
десет години средностатистическо-
то момче е участвало в минимум 
една схватка или в истински бой и 
само 1 от всеки 5 момичета може да 
се „похвали“ с това. За да се случ-
ва всичко това обаче, не е виновен 
само тестостеронът. „Доброто мо-
миче“ и „лошото момче“ са преди 
всичко социални роли, чиито поведен-
чески модел ние следваме през целия 
си живот. 

6. УСПЕШНИЯТ МЪЖ ПРЕ-
ЛИВА ОТ ТЕСТОСТЕРОН?!  

В това твърдение има доза истина. 
Учени от университета в Харвард 
публикуваха наскоро откритието си, 
че съществува пряка връзка между 
развитието на дясното полукълбо на 
мозъка и тестостерона. При мъже-
те с по-високо ниво на тестосте-
рон в организма лявото полукълбо на 
мозъка било развито по-зле, а дясно-
то – значително по-добре. Ето защо 
такива хора имат извънредни способ-
ности за пространствено-образно ми-
слене, на тях с лекота им се удават 
математиката, архитектурата, гео-
метрията и още много точни науки. 
В същото време обаче те са способ-
ни и на творчество. Мъжете с добре 
развито дясно полукълбо на мозъка не 
просто запомнят всяка информация, 
а веднага я преосмислят и синтези-
рат, като по този начин произвеж-
дат нов информационен продукт. За-
това сред научните среди съществу-
ва мнение, че тестостеронът е дви-
гател на цивилизацията. Често го на-
ричат още „хормон на статуса“.  

7. ЗАЩО ЕДНИ МЪЖЕ 
ОСТАРЯВАТ ПО-БЪРЗО 

ОТ ДРУГИ?
Работата отново опира до хормо-

ните. Тестостеронът започва да се 
произвежда в тестисите на момчен-
цето още докато то е в утробата 
на майката и пикът на това про-
изводство е в края на подраства-

щата възраст. Благодарение на тес-
тостерона при подрастващите започ-
ват да растат пенис, брада, муста-
ци, започва преразпределение на маст-
ните клетки по мъжки тип, проме-
ня се тембърът на гласа и в крайна 
сметка възниква сексуално желание. 
С течение на възрастта количество-
то на този хормон постепенно нама-
лява. При всеки мъж това се случва 
според индивидуалната му генетична 
програма. Средно след 30-годишна въз-
раст нивото на тестостерон започ-
ва да намалява с 1–2 % на година. За 
да бъде задържано нивото на хормо-
на в норма, е необходимо теглото да 
се поддържа в норма. Доказано е, че 
при мъжете с наднормено тегло ни-
вото на тестостерон е с 10–20% по-
ниско в сравнение с по-слабите мъже. 
Честите занимания със секс и спор-
туването стимулират изработването 
на хормона. 

8. КАКВО ВЛИЯЕ ВЪРХУ 
РАЗМЕРА НА ПЕНИСА?  

Дааа. Факторите са генетични. 
Чиста лотария. Ако трябва да да-
дем научно обяснение, то размерите 
на члена зависят от изпълването на 
пещеристите тела с кръв по време 
на ерекцията. Притежателят на пе-
нис, чиито пещеристи тела по рож-
дение притежават свойството да се 
разширяват много, трябва да почер-
пи. Такъв пенис увеличава три пъти 
размера си в сравнение със състояни-
ето си в покой. Има и мъже, при ко-
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ито размерът на пениса се увелича-
ва съвсем незначително. Размерите на 
еректирал пенис, които се приемат 
за нормални, са от 5 см (не плаче-
те и не се мръщете, скъпи жени!) до 
13–18 см. Пенисът расте до 23–24-го-
дишна възраст.   

9. МОЖЕ ЛИ РАЗМЕРЪТ НА 
ПЕНИСА ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ 

ПО... ФОРМАТА НА НОСА?  
А също и по дължината на палеца 

на крака? Или пък по дебелината на 
палеца на ръката? Според лекарите 
нищо не пречи човекът с малки дла-
ни да бъде надарен с впечатляващ по 
размер полов орган. Ето защо съвсем 
не на шега ви препоръчваме да обръ-
щате внимание на автомобила, който 
притежава мъжът, чиято анатомия 
искате да разгадаете. Обикновено не-
говите размери са обратно пропорци-
онални на размера на пениса. 

10. ИСТИНА ЛИ Е, ЧЕ 
КОСМАТИТЕ МЪЖЕ 

СА ПО-ПОТЕНТНИ?
Азиатците или индийците на прак-

тика нямат никакво окосмяване по 
тялото си, но това не означава, че 
те отстъпват по потентност на 
испанците или грузинците. Освен 
това с напредването на възрастта 
при мъжете окосмяването по тяло-
то се увеличава, а при жените, тък-
мо обратно – намалява. Е, според вас 
уместен ли е изводът, че застаре-
лите космати мъже са по-потентни 
от младите?

11. ЗАЩО ПРЕЗ ПУБЕРТЕ-
ТА ТОЙ ПОВЕЧЕ ИСКА, 

А ТЯ ПОВЕЧЕ МЕЧТАЕ?    
Невропсихолозите обясняват това с 

факта, че при момчетата по вре-

ме на преходната пубертетска въз-
раст нивото на тестостерона може 
за два-три месеца да „подскочи“ 18 
пъти. При момичетата този процес 
протича по-плавно – производството 
на тестостерона се увеличава едва 
3–4 пъти за 2–3 години. Отчасти 
именно поради тази причина за неж-
ния пол романтичният аспект на вза-
имоотношенията е толкова важен, 
колкото и физическият. 

12. ЗАЩО НА МЪЖЕТЕ 
ИМ РАСТАТ ГЪРДИ?

Излишък на женския хормон естро-
ген, който въздейства върху гръдни-
те жлези и феминизира мъжката фи-
гура, обикновено се наблюдава при мъ-
жете с наднормено тегло. Безброй 
изследвания са доказали, че мастната 
тъкан е огромен ендокринен орган, 
който синтезира множество хормо-
ни. В това число и хормона естроген. 
Ето защо, когато мъжките гърди за-
почнат да предизвикват завистта на 
момичетата, то мъжът трябва да се 
обърне към ендокринолог. 

13. ОТКЪДЕ ИДВА 
СЕКСЪТ?

От тестисите, които при повечето 
мъже имат еднакви размери – около 4 
см в диаметър. По-малките тести-
си би трябвало да изострят внима-
нието ви, защото те биха могли да 
означават, че с хормоните на вашия 
човек нещо не е наред и че има про-
блеми с либидото. Оперативното от-
страняване на единия тестис поради 
травма или тумор може въобще да 
не окаже влияние върху сексуалната 
функция и нивата на тестостерона 
при един мъж. Нали помните симпа-
тичния Стив от „Сексът и градът“, 
който имаше рак и се наложи да му 
отстранят единия тестис? Помните 
какво се случи, нали? Приятелката 
му Миранда, която беше „със затих-
ващи функции на яйчниците“, забре-
меня от Стив от един път! В ред-
ки случаи нивото на мъжките хор-
мони може да се понижи вследствие 
на отстраняването на тестис и то-
гава мъжете наистина трябва да се 
обърнат към ендокринолог. Или пък 
към пластичен хирург, който може да 
имплантира силиконов тестис, кой-
то по своята форма няма да от-
стъпва на истинския. Необходимост-
та от това „упражнение“ обаче е 

само естетическа, но имплантиране-
то на тестис като с магическа пръч-
ка би подобрило самочувствието на 
мъжа. А както е известно, високото 
самочувствие може да направи чудеса 
с мъжкото „достойнство“. 

14. ЗАЩО МЪЖЕТЕ 
НЯМАТ ЦЕЛУЛИТ?

Много просто – мъжете имат мно-
го по-плътна мускулна тъкан, а ко-
жата им съдържа по-голямо количе-
ство колагенови влакна, отговарящи 
за кожната еластичност. С напредва-
нето на възрастта обаче, ако мъжът 
не се занимават със спорт, мускули-
те му се обвиват от мазнина и по-
степенно изчезват. Природата, как-
то можете да забележите, е напълно 
справедлива. 

15. СТРАДАТ ЛИ МЪЖЕТЕ 
ОТ СТРЕС?    

Дори страдат повече, отколкото 
жените. Работата е там, че емоцио-
налният център в мозъка при мъже-
те е свързан с хипоталамуса и хипо-
физата, които в мъжкия организъм 
(както и в женския) основно отгова-
рят за производството на хормони. 
Това означава, че тежите емоционал-
ни преживявания при мъжа много лес-
но могат да доведат до тежки хор-
монални изменения. На този риск са 
изложени най-вече мъжете над 45-го-
дишна възраст. 

16. НИМА И ПРИ ТЯХ 
ИМА КРИТИЧЕСКА 

ВЪЗРАСТ?    
По-добре е да не използвате това 

определение в присъствието на мъжа 
на живота си. Със сигурност ще из-
падне в паника. Така наречената ан-
дропауза не протича толкова интен-
зивно като менопаузата при жените, 
но от нея мъжът няма къде да из-
бяга. Така или иначе след 50-годиш-
на възраст нивото на тестостерона 
в мъжкия организъм намалява мини-
мум с 10–20%, но този процес мина-
ва някак по-незабележимо. Симптоми 
все пак има – отслабване на памет-
та и вниманието, проблеми с ерекци-
ята и либидото, силно изпотяване и 
лесна уморяемост. Питате се как се 
лекува всичко това? С повече спорт 
и много секс. А също и с любов, та-
кава, каквато сте я усещали, когато 
сте били на 17.  
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„О
бичах да правя секс дори когато не изпитвах 
оргазъм. Бях убедена, че въобще не мога да из-
питам оргазъм – разказва 28-годишната Катя. – 
Веднъж една приятелка ми каза, че ако мъжът 

остане достатъчно дълго в мен, то насладата непремен-
но ще настъпи. Следващия път по време на секс за първи 
път успях да усетя върховното удоволствие. Не контро-
лирах движенията си, а напълно се отдадох на усещането 
и тогава изпитах нещо... с нищо несравнимо.“

КРЕХКОСТТА НА ЖЕНСКАТА СЕКСУАЛНОСТ

Сексуалният живота на жената е заключен в едно мен-
тално пространство, затова повечето житейски ситуа-
ции – като събитията от изминалия ден, отношенията 
с партньора, фазата на менструалния цикъл – се отразя-
ват на либидото є. То може да бъде „извадено“ от рав-
новесие от най-незначително недоразумение (обидна репли-
ка от колега например), а да не говорим за нещо по-се-
риозно като уволнение от работа, болно дете и прочее 
неприятности. 
Силата на женското сексуално влечение се регулира от 

работата на лимбичния дял на мозъка, който управлява 
емоциите и нашето инстинктивно поведение. 

СИТУАЦИЯ, ПРИ КОЯТО ЕРОТИЧНОТО ВЛЕЧЕНИЕ ОТСЪСТВА НАПЪЛНО, СЕ 
СРЕЩА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО РЯДКО. САМО В ТОЗИ СЛУЧАЙ СЕКСОЛОЗИТЕ ГО-
ВОРЯТ ЗА ФРИГИДНОСТ.

Обикновено жените изпитват влечение и получават удо-
волствие от секса, но невинаги стигат до оргазъм. В по-
следния случай става дума за анаоргазмия. Но ако жената 
получава оргазъм само при мастурбация, въобще не става 
дума за анаоргазмия.
Периодичното отсъствие на оргазъм е съвсем нормал-

но нещо. 

ПОВЕЧЕТО МЛАДИ ЖЕНИ В НАЧАЛОТО НА СЕКСУАЛНИЯ СИ ЖИВОТ МНОГО 
РЯДКО ИЗПИТВАТ ВАГИНАЛЕН ОРГАЗЪМ.

Те все още опознават ерогенните си зони и трупат сек-
суален опит. 

ТЯЛОТО КАТО УЛИКА 
Аноргазмията може да продължи дълго, ако причина за 

нея е изневярата на партньора. Жената спира да му има 
доверие и, естествено, не може да се разкрие и отпусне 
докрай в момент на физическа близост. 

ПОСТОЯННАТА АНОРГАЗМИЯ БЕЗ ВИДИМА ПРИЧИНА ГОВОРИ ЗА ДЪЛБОКИ 
НЕРЕШЕНИ ВЪТРЕШНИ ПРОБЛЕМИ. ТЯ МОЖЕ ДА ОТРАЗЯВА НЕСЪЗНАТЕЛ-
НО ЖЕЛАНИЕ ЗА ОТМЪЩЕНИЕ НА МЪЖА ЗА НЕГОВАТА ИЗНЕВЯРА.

Някои жени изпитват нарастваща възбуда по време на 
секс, но не стигат пика на наслаждението, просто го 
„пропускат“. Повечето такива жени обикновено са расли 
в пуритански семейства – родителите им са ги наказвали 
за невинни експерименти със собственото им тяло. Но 
има и други случаи. Като този на 27-годишната Пепа, ко-
ято не може да приеме своята женственост, защото ви-
наги е била комплексирана от по-малката си сестра, коя-
то е красавица, любимка на баща им. „Така и не се нау-
чих как да използвам козметика и да се интерeсувам от 
мода – признава младата жена. – А по време на секс ви-
наги се чувствам... излишна.“
Понякога жените несъзнателно си забраняват да изпит-

ват чувствени наслади. Други пък осъзнато отбягват 
сексуални отношения, за да не попаднат в зависимост от 
мъжа. „Струва ми се, че ако изпитам оргазъм, ще с пре-
върна във вещ, която му принадлежи – казва 35-годишна-
та Ана. – По време на секс се разсейвам нарочно, като 
гледам наоколо. Искам да съм свидетел на неговото удо-
волствие, но той на моето – не.“
В сравнение с мъжете процесът на възбуждане и пости-

гане на оргазъм при жените протича по-разнообразно и 
доста по-индивидуално. 

ЖЕНИТЕ СА СПОСОБНИ НА МНОГОКРАТЕН ОРГАЗЪМ. И В СЪЩОТО ВРЕМЕ 
МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ СЕКСА, БЕЗ ДА ИЗПИТВАТ ОР-
ГАЗЪМ С ГОДИНИ.

За разлика от мъжете, при които изчезването на ор-
газма води до загуба на сексуално влечение и ерекция. И 
още нещо интересно – не е възможно женският оргазъм 
да се локализира в някаква отделна точка на тялото или 
в половете органи. Той се заражда в мозъка, усеща се със 
цялото същество и може да се предизвика дори и само 
от играта на въображението. Да, истина е!

НЯМА „СТУДЕНИ“
ЖЕНИ
СЕКСУАЛНОСТТА НА ЖЕНАТА Е ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПО-СЛОЖНА ОТ ТАЗИ НА МЪЖА. 
ТЯ ЗАВИСИ НЕ САМО ОТ ТЕЛЕСНИТЕ РЕАКЦИИ, НО ПРЕДИ 
ВСИЧКИ ОТ ЕМОЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ.
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– Децата са бъдещето на една нация. Така съм свикнала да мисля за тях. Но нямам деца... 
– Ще говориш за децата на другите. – Веднъж влязох в спор с една приятелка, която няма деца. Сподели ми, че я обвиняват в егоизъм заради това. Тя обаче ми разви теорията, че тия, които имат деца, са егоистите. Не знам, аз имам деца. И си бях загубила самоличността дълго време след като ги родих. Не можеш да ставаш по 18 пъти на нощ заради децата и да те наричат егоист.  – Има основание тази твоя приятелка според мен обаче. Познавам много жени, които са родили дете от чист егоизъм. Това са жени, кои-то виждат в раждането единственото свое осъществяване. Превръ-щат го в истерия: „Искам дете! Искам дете! Ще си родя дете! Ще си родя дете!“ Те не го правят, за да създадат семейство...– Да осигурят бъдещето на нацията...– И когато детето е родено вследствие на този егоистичен истери-чен женски напън, не съм сигурна дали самото майчинство отменя его-изма на жената. Майката може да не спи по цяла нощ, но причината, поради който се е сдобила с дете, си остава същата – егоистична.

– По каква друга причина жените раждат деца?

– Поради страх от старостта. Защо те е 

страх от старостта? Не от бръчките. 

– Ами, аз нямам този проблем, защото съпругът 

ми е с десет години по-голям от мен. Колкото и 

да остарявам, винаги ще бъда по-младата. 

– Но твоето усещане за старостта щеше да 

бъде друго, ако мъжът ти не беше по-голям от 

теб. Също както и усещането за децата щеше да 

бъде друго, ако нямаше деца.

– Аз скоро питах една приятелка защо иска 

да има дете и тя ми отговори долу-горе след-

ното: „Жената променя мисленето си. Става 

по-грижовна, по-добра, по-отговорна...“

– Чрез детето родителите си припомнят 

неща, които отдавна са забравили, или таки-

ва, които са загубили смисъла си за тях. Де-

тето започва да ги учи на тези неща. Чрез де-

цата си родителите могат да изживеят мо-

менти, които самите те са пропуснали в дет-

ството си. Изобщо човек, ако има желание, 

може да научи много за себе си от децата.

– Какво ще стане от децата при тази криза в 

отношенията между хората?

– Това е клише за кризата в отношенията. 

– Еее, не можеш да отречеш, че все повече от 

„здравословните“ задръжки на хората падат. На-

родът е озверял, неграмотен, беден – това е кри-

за. Рефлектира в отношенията. Все по-често се 

чува за убийства, побоища. Както си живяло едно 

семейство от кротки хора и – хоп! – изведнъж 

мъжът нарязва жената на парчета. Или пък же-

ната убива детето си. Все повече са тези ужасии. 

– Както хората са станали една идея по-интуи-

тивни заради Ерата на Водолея, така са станали 

една идея, или две-три даже, по-агресивни заради 

целия този социален ужас, в който живеем.

– Става дума за жените, 

които не са готови да бъдат 

майки, но за да не пропуснат 

случайно нещо, натискат се 

да имат и деца. Като хора-

та, които не са готови да 

бъдат шофьори, но препират 

да имат книжка.

– Мен са ме били доста като дете и аз сигурно бих шляпа-ла детето си. 
– Еее. Не. Детето, докато е малко, можеш да го шляп-ваш по дупето, през памперса. Просто да му дадеш по този начин знак, че има неща, които не бива да прави. Но да го биеш... 
– Не казвам, че са ме насинявали от бой. Това не е наси-лие. Просто са ме побийвали. 
– Хората си мислят, че насилието означава системно да пребиваш дете от бой. Насилието може да бъде емоционал-но. Затова е изпитание родителството. То не е изпитание, защото трябва да станеш и да смениш един памперс.

За децата
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Игрите на „
лаф да ста

ва” и 

Игрите на „
лаф да ста

ва” и 

шоутата от
 вида „ток

” се роят, 
но 

шоутата от
 вида „ток

” се роят, 
но 

хубавите р
азговори са

 на изчезва
не. 

хубавите р
азговори са

 на изчезва
не. 

„Бела” ви п
редлага сво

ята „игра 
на 

„Бела” ви п
редлага сво

ята „игра 
на 

разговор”. П
онеже сме сигу

рни, че 

разговор”. П
онеже сме сигу

рни, че 

невъзможността да
 водим раз

говор 

невъзможността да
 водим раз

говор 

рано или к
ъсно ще ни вкара

 в беда, 

рано или к
ъсно ще ни вкара

 в беда, 

решихме да се
 опитаме 

заедно да 

решихме да се
 опитаме 

заедно да 

спасим гов
оренето. О

питайте з
аедно 

спасим гов
оренето. О

питайте з
аедно 

с нас „стъп
ка по стъп

ка”, „тема
 по 

с нас „стъп
ка по стъп

ка”, „тема
 по 

тема“, „от
 токче на 

токче”...

тема“, „от
 токче на 

токче”...

Бела, брой 6 (148), 201072



– Сега хората отглеждат само по едно 

дете. Това също е променена ситуация. 

Преди 10–20 години в семействата има-

ше по две деца. 

– Както е тръгнало, тези понятия 

„брат“ и „сестра“ могат да изчезнат. 

– Представяте ли си? 

– Е, ще изчезнат за българската нация. 

За другите няма да изчезнат.

– Това, което най-много ме вбесяваше у нашите, е, че 

те не ме оставяха на мира. Аз си го обяснявам с това, че 

са били много възрастни, когато съм се родила. 

– Възрастните родители гледат детето, както баба-

та и дядото. 

– На колко години са били вашите, когато си се родила?

– Баща ми е бил на 41, майка ми – на 30. 

– Ужас! Аз ще бъда свръхвъзрастна. 

– Това е масово явление сега.

– Но не означава, че е правилно. 

– Когато повечето родители са на подобна възраст – 

няма да прави впечатление. 

– Мисля, че това е много неприятно за едно дете. Ние 

не можем да си представим колко е страшно. Децата 

обичат да се фукат с родителите си. Как да се фука едно 

малко дете с възрастни родители?

– Не е минало толкова време, че ние 
да проследим какво става с децата 
на възрастните родители. – В крайна сметка възрастните ро-

дители са заклеймени. На първо мяс-
то от децата си. – Аз пък съм на 40 години и искам да 

имам дете.
– Да имаш още едно дете. Съвсем 

различно е да родиш за първи път на 40 и да родиш на 40, когато вече 
имаш две големи деца. – В нашия блок имаше такъв случай. 

В едно от семействата, които имаха 
момче на 18 години, жената роди още 
едно дете. Беше шок за всички съседи 
и повод за непрекъснати коментари. 
– Ние щяхме да говорим за децата, 

а пък пак за себе си говорим.– Егоизъм.

– Лили Иванова защо няма деца? 
– Егоизъм. 
– Тя по чисто физиологични причини няма деца. И е предупреждавала всичките си мъже за това. 
– Собственичката на това заведение има три деца. Много са свестни. 
– Какво означава свестни деца?
– Може би послушни.
– А, не. Моите деца никога не са били послуш-

ни, но и те са свестни. 
– Послушно означава смотано. 
– Аз съм спокойна с моите деца. Това значи 

свестни. Имам им доверие.

– Много ми е интересен този феномен, който е измислила 

природата, че да не можеш да си спомниш нищо от най-ран-

ното си детство. А това са много интересни неща. Прогова-

рянето, прохождането. Нямаш спомен за това, но имаш спо-

мен за детето в себе си. Знаеш какво дете си бил. Каквото 

дете си бил, такъв си оставаш и като възрастен. 

– Детството ти трасира живота. Грешките, комплексите. 

– Тоест още като дете ти си бил завършен. Край. 

– Така че толкова е важно как живеят децата ни, толкова е 

важно. А ние го неглижираме.

– Прохождането е много интересно. Не 

казваме нища за ритуалите, които същест-

вуват около детството и децата. Например 

прощъпалника. 

– Интересно дали другите народи имат та-

къв ритуал. 

– Сигурно нямат. Може и да празнуват ня-

какъв празник, но не съм чувала да търкалят 

питка пред детето.

– Орисването също е интересно. 

– Това пък при нас го няма. Има по-скоро 

пожелавания.

– Орисването го има в приказките.

– А вярно ли е, че който не обича живот-

ни, не може да понася и деца?

– Ако съдя по себе си – не. Аз не обичам 

животни, но много се радвам на деца. Зака-

чам се с тях по улиците или в заведенията.

– Хайде в един глас да кажем кой ни е лю-
бимият детски филм!

– „Синьо лято“ (два гласа). 
– „Васко да Гама от село Рупча“ (един глас).
– „Войната на таралежите“ (един глас).
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О
коло Бате Енчо винаги нещо се 
случва, или, казано по-точно, по-
стоянно се случват неща, беля-
зани със смях, фантазия и ори-

гиналност. Водещ е на тв-предаване-
то „Кой е по-по-най“, художествен 
директор е на комплекс „Палавници“, 
организатор и участник в много бла-
готворителни и обществени празнен-
ства, автор и режисьор на пиеси за 
куклен театър, телевизионни предава-
ния, преподавател в НАТФИЗ... Има 
издаден диск с детски песнички, на-
града за японско ораторско майстор-
ство... 
Но най-неотразимият му талант-

призвание е, че е творец на детската 
усмивка. Смехът и доброто настрое-
ние са отличителни характеристики 
на живота на Бате Енчо. И аз изклю-
чително се радвам на нашия разговор, 
който още от първата дума се „зап-
ревива“ от смях. 

– ТИ ЛИ ПОТЪРСИ ПРЕДИЗВИ-

КАТЕЛСТВОТО ДА РАБОТИШ С 

ДЕЦА, ИЛИ ТО ТЕ НАМЕРИ?

– То ме намери. Явно е някаква спе-
цифична енергия, която излъчвам – 
само да изляза из махалата, веднага 
ми се „лепват“ деца. Най-интересно-
то е, че аз не се изморявам да об-
щувам с тях. Това общуване с деца 
ме зарежда с енергия. Като отида 
в комплекс „Палавници“ и като чуя 
глъч на деца, изпадам в една нирва-
на. Аз явно съм създаден за тази ра-
бота. Казват, че е много важно чо-
век да си намери призванието. То ме 
е намерило. А аз исках да стана шо-
фьор. Давам си сметка, че и във ВИ-
ТИЗ – в кукления театър – попаднах 
случайно. Преди това бях шофьор на 
самосвал и винаги кабината ми е била 
пълна с деца, които се возят, сме-
ят се, пеят. 

– КАК СЕ ПОДДЪРЖАШ ТОЛКО-

ВА СВЕЖ? ЧЕТЕШ ЛИ ДЕТСКИ 

КНИГИ, ГЛЕДАШ ЛИ ДЕТСКИ 

ФИЛМИ? 

– Постоянно. Пред един трилър пред-
почитам детско. Вчера гледах „Ледена 
епоха – 2“, че не бях го гледал. 

– ВЛАДЕЕШ УМЕНИЕТО ДА СЕ 

РАДВАШ ПО ДЕТСКИ НА НЕЩА-

ТА, КОИТО ТИ СЕ СЛУЧВАТ... 

– Много хора казват, че най-цен-
но е да запазиш детското в себе си. 
Обаче някой замислял ли се е какво 
е да запазиш детското? Това в ника-
къв случай не означава да си играеш 
с куклички или с камиончета. Правя 
разлика между инфантилното и на-
ивното. „Детско“ на чуждите езици 

е „инфан“, но в българския език има-
ме „наивност“. Именно наивитетът 
е носител на детското. Инфантил-
ността вече е психологическо изкри-
вяване. Китайците казват, че децата 
са най-големите мъдреци. Децата мо-
гат да видят 10 пъти едно нещо и 
все едно че го виждат за първи път. 
Винаги откриват невероятни подроб-
ности в живота наоколо, които въз-
растният човек с набито конюнктур-
но мислене не може да види. 

– КАК ТАКА ВСЕ СИ ВЕСЕЛ, УС-

МИХНАТ И В ДОБРО НАСТРОЕ-

НИЕ?

– Въпрос на отношение към живо-
та – аз го гледам като спектакъл. 

Âëàñòåëèíúò íà 
èãðèòå è çàáàâëåíèÿòà
Âëàñòåëèíúò íà 
èãðèòå è çàáàâëåíèÿòà
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А иначе имам една техника. Сутрин 
като се събудя – събуждам се, но не 
бързам да си отворя очите. Ако ня-
мам настроение, продължавам да спя, 
докато ми дойде доброто настрое-
ние. (Смее се.) 

– АМИ, АКО ТРЯБВА ДА ХОДИШ 

НА РАБОТА?

– Ега ти работата без настрое-
ние! Аз на работа без настроение не 
ходя. (Кикот.) Но имам една рецеп-
та. Аз съм привърженик на причин-
но-следствената връзка в живота, по-
неже нищо не е случайно. Животът 
се движи по законите на закономерна-
та случайност. Според причинно-след-
ствената връзка, когато на мозъка му 
е весело, той праща сигнали до гру-
па лицеви мускули, които се разтягат 
в усмивка. По причинно-следствената 
връзка, когато ти е много тъжно, то-
гава други центрове на мозъка са въз-
будени, но ако разтегнеш мускулите в 
усмивка, ти задействаш нервите, ко-
ито са свързани с щастливата част 
на мозъка, и ти става весело след 5 
минути. (Смее се.) Изпробвал съм го и 
работи. Че даже като си помислиш 
колко ти е тъпо, а пък ти се хилиш, 
пак ти става весело. (Смее се.) 

– КАК ИЗБИРАТЕ ДЕЦАТА В 

ШОУТО „ПО-ПО-НАЙ“?

– Гледаме да имат настроение в мо-
мента. И да имат силен глас – това 
е важно, защото се прави запис. При 
децата трябва да се хване моментно-
то настроение. Имало е случаи, кога-
то едно детенце не се представя до-
бре, но идва за втори, за трети път. 
Накрая го избираме, а публиката взе-
ме, че го хареса, и то става победи-
тел. Както и обратният вариант – 
деца, които безспорно са ми харесали, 
се разплакват по време на предаване-
то и се отказват от участие. На-
строенията на децата се менят мно-
го често. Особено като са малки. Ко-
ето е съвсем нормално за възрастта. 
Да не говорим, че и професионални 
артисти, като видят камера, про-
жектор, публика, и си гълтат езика, 
та какво да говорим за децата, кои-
то са на по 3–4 години. Случвало се 
е в предаването да дойдат отворени, 
готини, общителни деца, с енергиен 
заряд за участие. Избирам ги, а те 
ми викат: „А, не, не, аз съм дошъл 
да погледам.“ Друг път се е случвало 
свити, тихи деца, които, като ви-
дят камери и публика, им идва ищах 
за изява. Ние затова действаме на 

момента, според настроението им, и 
винаги предупреждаваме родителите, 
че всички влизат като публика и от 
публиката избираме участници. 

– КАКЪВ Е ПРОЦЕНТЪТ НА РО-

ДИТЕЛСКА АМБИЦИЯ И НА 

ЧИСТИЯ НЕПОДПРАВЕН ДЕТ-

СКИ ЕНТУСИАЗЪМ? 

– Повече е родителската амбиция. 
Много се сърдят, когато не им из-
берем децата. Понеже сме имали за-
плахи – някакъв министър, така и 
не разбрах кой, беше казал, че ще ни 
махне всички от телевизионния ек-
ран, ако... Абе, не ми се говори. 

– ТРУДНО ЛИ РАБОТИШ С РО-

ДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА?

– Не мога да кажа че е трудно, за-
щото има много родители, които се 
занимават с децата си. Чета им, иг-
раят си. Не съм съгласен, че родите-
лите не обръщат много внимание на 
децата. Но понякога не е еднозначно. 
Ако родителят има условия да играе 
с децата си, той ще го направи. Но 
ако ходи на три места да работи и 
не си е получавал заплатата от месе-
ци... Познавам хора, които сега, през 
юни, ще си получат аванса за януари. 
Промяната в България е много теж-
ка и дълго продължава. Това пречи на 
много родителите да си играят с де-
цата. Семейството не може да бъде 
изолирано от обществото. 

– ИЗЛИЗАШ ЛИ ОТ РОЛЯТА НА 

БАТЕ ЕНЧО?

– Ами, то каква роля е Бате Енчо? 
Стремя се, ако има някакъв худо-
жествен образ Бате Енчо, да го при-
ближа максимално до себе си и да го 
накарам да бъде по-естествен и не-
принуден. А това си е голямо усилие, 
защото на всеки актьор му се иска 
да играе някаква роля. Само че Бате 
Енчо в „По-по-най“ гледа да не се из-
явява толкова много, а да накара де-
цата да се изявят. Защото децата 
правят предаването. То не е форма 
на някаква моя изява – аз да се пока-
жа какъв голям артист съм. Аз съм 
просто водещ.

– КАК ТИ ВИКАТ ПРИЯТЕЛИТЕ?

– Приятелите? Енчо ми викат. И 
Бате Енчо. Някои ми викат само 
Бате. 

– НА КОЛКО ГОДИНИ Е БАТЕ 

ЕНЧО?

– Тази година ще направя 53.
– НА 53 Е ЕНЧО ДАНАИЛОВ. А 

БАТЕ ЕНЧО?

– (Смях.) Родителите вече започнаха 

да викат: „Виж го тоя чичко, моето 
дете, той е Бате Енчо...“ След време 
ще викат: „Тоя дядо е Бате Енчо.“ 
(Смее се.) На 50-годишнината си казах 
да ми смятат годините така, както 
аз ги смятам. Като тези на кучета-
та – 1 година се равнява на 7 човеш-
ки. Тогава реших, че 10 мои ще се 
броят за 1. Значи сега съм на 5 го-
динки. Искам така да ми се брои, за 
да ме държат по-дълго в онова пре-
даване, дето е за деца до 7 години. 
(Хи-хи-хи.) 

– КАКВО СЕ ПРОМЕНИ В ПРЕ-

ДАВАНЕТО „ПО-ПО-НАЙ“ ПРЕЗ 

ГОДИНИТЕ? 

– В периода на промените (Къци 

прави предаването от 1991 г.) много 
от децата искаха да стават мутри. 
Сега вече се ориентираха към полици-
ята. Модно е да стават космонавти. 
И, разбира се, традиционните герои – 
Спайдърмен и Батман също минават 
за хубави професии. 

– ТИ СПОМНЯШ ЛИ СИ КАКЪВ 

ИСКАШЕ ДА СТАНЕШ КАТО 

МАЛЪК?

– Понеже съм зодия Везни – какво-
то видя, това искам да стана. Като 
видя някой полицай, решавам, че ще 
стана полицай, като видя някой с ба-
гер, викам, че ще ставам багерист. 
Като излетя Юрий Гагарин, викам, 
че ще ставам космонавт. И веднъж 
споделям на баба ми, че не мога да 
реша какъв да стана, а баба ми вика, 
няма да го забравя това никога: „Най-
важното е да станеш интелигентен 
човек с висока култура.“ И оттога-
ва, когато ме питат какъв искам да 
стана, отговарям: „Интелигентен чо-
век с висока култура.“ 

– СУЕВЕРЕН ЛИ СИ? ИЗПОД 

РЪБА НА ПАНТАЛОНА ТИ СЕ 

ПОДАВАТ ЧОРАПИ С НЯКАКВИ 

ЧУДОВИЩА… 

– Не, това са мишки! (Показва ми 

чорапите.) Тези чорапи са от първо-
то ми предаване „По-по-най“. От Гер-
мания са. Сменям дрехи, костюми, но 
чорапите – никога. И си ги нося само 
като ходя на „Кой е по-по-най“. И 
още са здрави. Мисля си, че като се 
скъсат, ще трябва да спирам. Залагам 
на немското качество – няма късане. 
(Смях.) По отношение на психо-физиче-
ската подготовка на актьора облекло-
то, костюмите носят някаква енер-
гия. Нещо закодирано, което дава опо-
ра. Много от децата например, като 
се готвят за „По-по-най“, ходят на 
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фризьор. Всеки си избира нещо, което 
да му даде самочувствие. На мен ми 
помагат чорапите. Никой не ги виж-
да, а аз си имам самочувствие. Показ-
вам си ги чат-пат. 

– КАКВО БЕШЕ ТВОЕТО ДЕТ-

СТВО?

– Беше много хубаво. Може да се 
каже, че съм отраснал с удоволстви-
ето от миризмата на къдрин и ми-
ризмата на бензин. Баща ми беше 
шофьор и моторист. Преподаваше на 
полицаите мотори. Беше и състеза-
тел. А майка ми – фризьорка. Покрай 
фризьорския салон започнах да разби-
рам с какви усилия се постига жен-
ската красота. Бил съм и свидетел 
на смяната на стилове в модата – 
дребно къдрене, едро къдрене, мода-
та калипсо...

– КОЙ ТИ ПРАВИ ПРИЧЕСКИТЕ?

– Аз си ги правя. Между другото 
от едно детенце прекопирах тази, с 
която съм в момента. 

– КАК ЩЕ ОТБЕЛЕЖИШ ДЕНЯ 

НА ДЕТЕТО 1 ЮНИ?

– Цял ден игри и забавления! Вечер-
та ще направя концерт с талант-
ливи деца. Подготвил съм една про-
грама с български традиционни игри 
и забавления (По програма за възста-

новяване на български фолклорни игри и 

забавления. По линия на глобалния дого-

вор на ООН). Ръченици, хора, изпълне-
ния на различни традиционни музикал-
ни инструменти. Имам сериозни на-
блюдения и изследвания върху тради-
ционните детските игри и забавле-
ния. Мечтата ми е да отида в Аф-
рика – там, където са били Адам и 
Ева, и да видя на какво си играят 
децата на този континент. И се на-
дявам, че ще стане. 

– Е, НИЕ ВЕЧЕ СМЕ ЕВРОПЕЙ-

ЦИ. СИГУРНО ОТ ГЛЕДНА ТОЧ-

КА НА ЕВРОПЕЕЦА ТИ Е ИНТЕ-

РЕСНО ДА ВИДИШ КАК ЖИВЕ-

ЯТ АФРИКАНЦИТЕ?

– Струва ми се, че с влизането ни 
в Европейски съюз хората започнаха 
да се връщат към фолклора, което 
е много готино. Защото, колкото и 
да е европеец, българинът трябва да 
си запази самобитността. Възхища-
вам се на умението на японците да 
съчетават традициите на древност-
та със съвременността. На официал-
ни случи – за по-големи тържества, 
празници, сватби, за излизане в петък 
вечер и в събота вечер – си обличат 
кимоната. 

– КОЕ ОТ ПРАВАТА НА ДЕТЕТО 

УВАЖАВАШ НАЙ-МНОГО?

– Наскоро се проведе консултати-
вен съвет на световната организа-
ция за детската игра, която защита-
ва член 3 от Конвенцията за правата 
на детето. А той е, че всяко дете 
има право да играе. Обикновена игра 

– на двора, на почивка... Не само чрез 
спорт. А пък държавната политика, 
общо взето, е насочена само към спор-
та. Не всички момчета обичат фут-
бола, а да не говорим за момичета-
та. И много трудно може да се на-
прави женски футболен отбор. Знаеш 
ли защо? Защото как ще намериш 11 
жени, които да се облекат еднакво?! 
(Хи-хи.) А за играта на театър, за пе-
енето, за музиката... Най-малко се за-
нимават децата с музика, тъй като 
самият музикален инструмент е тру-
ден за купуване. Никой родител няма 
да даде 300 лева за китара, а ще даде 
10 лева за топка и ще пусне дете-
то на улицата. Плюс това, като се 
знае музикантите колко получават и 
колко получават футболистите... Има 
един виц: „Един баща се прибира и 
гледа, детето му заляга над домашни-
те – чете и пише. И му вика: „К`во 
правиш? (Бум, един зад варта!) Марш 
с топката навънка, бе, не четеш ли 
колко получава Бербатов?!“

– КАКВО ЩЕ ПОЖЕЛАЕШ НА 

ДЕЦАТА?

– Вярвам в децата, че когато пора-
снат и станат родители, всичко ще 
се е оправило. Ние затова прекръсти-
хме „Патиланци“ в „Палавници“. Сти-
га толкова патила. Край на световна-
та икономическа криза, край на гло-
балното затопляне, край на неочак-
ваното застудяване, край на вулка-
ните, край на земетресенията... Ха-
ха-ха, няма птичи грип, няма свински 
грип! И само да палуваме, да няма па-
тила! А имам едно сериозно пожела-
ние. То е за родителите – като се 
приберат от работа, колкото и да са 
изморени, колкото и да нямат пари, 
да обърнат внимание на децата си. 
Защото за децата невинаги е тол-
кова важно дали ще ядат и как ще 
бъдат облечени. По-важно е, като се 
върнат от работа родителите им, 
да забравят всички грижи пред пра-
га и да влязат вкъщи с настроение. 
Детето има нужда да си поприказва, 
да си сподели, защото родителят му 
е най-близкият човек. Казват, че най-
силната връзка била между първата 
и третата възраст, защото бабата 
и дядото чрез внуците си поправят 
грешките, които са направили на мла-
дини, когато са гледали собствените 
си деца. Не знам дали е така – чакам 
внуци да го изпитам. 

Интервю на Теодора СТАНКОВА

Снимки Личен архив
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– Г-ЖО БАРУХ, В ПОРЕДНИЯ НИ 

РАЗГОВОР БИХ ИСКАЛА ДА ВИ 

ПОПИТАМ ТОВА, КОЕТО НЕ ПО-

СМЯХ ОЩЕ В ПЪРВИЯ, А МНО-

ГО МИ СЕ ИСКАШЕ. НА ЕДНИ 

УЧЕНИЦИ ИМ ВЪРВИ ЛИТЕ-

РАТУРАТА, НА ДРУГИ – НЕ. НА 

ПЪРВИТЕ – БРАВО, НО КАКВО 

ДА ПРАВИМ С ВТОРИТЕ?

– Правилно ли ви разбирам, че „пър-
вите“ са безпроблемни и можем само 
да им пишем шестиците, а на „вто-
рите“ сме длъжни да помогнем да до-
избутат този предмет и да забра-
вят мъките?

– ДА, МАКАР ДА МИ Е НЕУДОБ-

НО, ЧЕ ЗВУЧИ ТАКА ГРУБО.

– Струва ми се повече невярно, от-
колкото грубо. Първо, досега не съм 
виждала „безпроблемни“ ученици по 
литература и не вярвам да същест-
вуват в друга област. Имала съм и 
имам ученици проницателни, анали-
тични, философски настроени, въоду-
шевени, начетени, знаещи, с отлични 
умения за изразяване, някои дори съче-
тават всичко това. Обаче не съм сре-
щала ученик, за когото да си пестя уси-
лията и от когото да не изисквам по-
вече, защото така или иначе всичко си 
знае и може. Важи за всички предме-
ти, не само за хуманитарните.

– КАЧЕСТВАТА, КОИТО ИЗБРО-

ИХТЕ, МИ СЕ СТРУВАТ МАК-

СИМУМЪТ. КАКВО ПОВЕЧЕ 

МОЖЕ ДА БЪДЕ ЕДИН УЧЕНИК, 

ЗА ДА УГОДИ НА УЧИТЕЛЯ СИ?!

– Ако ученикът угажда на учителя, 
като демонстрира качествата си, без 
да ги развива, и ако учителят угаж-
да на родителя, като пише желана-
та оценка, то училището е тъжна и 
безполезна институция. В основата на 
ученето трябва да стои принципът за 
най-добрите интереси на ученика. То-
ест развитието на личността. 

– БИХТЕ ЛИ ДЕФИНИРАЛИ „РАЗ-

ВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА“?

– Момичето/момчето да разкрие 
своите възможности – и неподозира-
ните – в сферите на науката, изку-

ствата, спорта; да се подбуди интере-
сът му към различни форми за изява; 
да усъвършенства уменията си.

– КОГАТО ЕДНО ДЕТЕ ПОЛУЧА-

ВА САМО ШЕСТИЦИ, ТРУДНО 

МОЖЕ ДА СЕ СТИМУЛИРА КЪМ 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ.

– Забравяме нещо просто – учили-
щето е общообразователно. Обемът 
знания и умения е предвиден за средно 
равнище на интелектуални и твор-
чески способности. Никоя държава не 
може да си позволи да прави средно об-
разование за гении. Шестицата е чу-
десно постижение и детето заслужа-

КОГАТО НЕ НИ 
ВЪРВИ ПО...

СРЕЩАТА С Г-ЖА ШЕЛИ БАРУХ, 
ДЪЛГОГОДИШЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ТОЗИ 
ПЪТ Е ПОСВЕТЕНА НА ВЕЧНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ 
ВЪПРОС „ЗАЩО МЕ МЪЧАТ, КОГАТО 
НЯМАМ ТАЛАНТ ЗА...“.
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ва похвала, но не и самонадеяността, 
че от това по-високо няма. 

– ВСЪЩНОСТ Е ТАКА, ВСЕ 

ЕДНО ЕДИН СПОРТИСТ ДА 

ПРЕСТАНЕ ДА ТРЕНИРА, ЗАЩО-

ТО ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ Е НАЙ-

СИЛНИЯТ В СТРАНАТА.

– Някои ученици престават да тре-
нират и когато са най-изявените в 
квартала. Учителите от горния курс 
знаят за феномена „седми клас“: шес-
тицата от изпита за езиковите гим-
назии се приема като вечен сертифи-
кат за безукорни знания и умения по 
литература. Досадно е да видиш как 
единадесетокласник пише като сед-
мокласник – текстът е гладък, без 
особени грешки, но вече наивен и по-
върхностен. Ами, тези ученици, кои-
то „знаят“ английски още преди под-
готвителния клас, а още в края на 
учебната година ги изпреварват оне-
зи, които през септември са били 
начинаещи?! Въобще съм против прин-
ципа да се работи главно с изостава-
щите и недотам добрите, а отлични-
ците в училището и в различните про-
фесии да се справят сами, защото има 
от тях по-зле. И най-талантливият 
ученик се нуждае и от нови знания, 
и от развитие на уменията, и от 
коректива на другата гледна точ-
ка. И най-оригиналното есе например 
не казва последната истина по да-
ден проблем.

– ЗНАЕМ, ЧЕ НЕ Е ПРОДУКТИВ-

НО ДА ОБЯВЯВАМЕ УЧЕНИ-

КА НИТО ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН, 

НИТО ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕ-

СПОСОБЕН.

– Ако спрем да даваме характерис-
тики на личността, а преценяваме 
постиженията, ще бъдем и по-точ-
ни, и по-полезни на детето. Бих ис-
кала и в най-ранна възраст да се каз-
ва „Прекрасна рисунка!“, „Колко бър-
зо реши задачата!“, „Много ми харе-
са твоят вариант на приказката!“, а 
не „Ама, ти си роден художник /мате-
матик/писател“. Важи и обратното. 
„Има неясни твърдения в есето ти“, 
а не „То е ясно, че от теб философ 
няма да стане“.

– ЧУВАЛА СЪМ УЧИТЕЛ ДА КАЗ-

ВА: „ПИША МУ ШЕСТ ЗА УМА, 

НО Е РАЗСЕЯН И ЛЕНИВ.“

– А би трябвало да напише ниска 
оценка. Ученето е труд. Не е редно 
някой да не учи, да не участва в рабо-
тата в клас, да не си пише домашните 
и от време на време да показва превъз-
ходството си с гениални проблясъци. 
С такива шестици се стимулира само 
арогантността. Нека бъде поощрен 
ученикът с по-скромни възможности, 
който е работил и ги е развил. За-
сягате болезнен проблем, свързан не 
само с училището, но и с начина на 
мислене у нас. Склонни сме да се въз-
хищаваме на качества, преди те да 
са произвели нещо. 

– ОТ ДРУГА СТРАНА, КАКВО 

ЛОШО ИМА ДА КАЖЕШ НА 

ОЩЕ МАЛКОТО ДЕТЕ, ЧЕ Е РО-

ДЕНО ЗА ЕДИ-КАКВО СИ ИЛИ 

ЧЕ НЯМА КАК ДА СТАНЕ ЕДИ-

КАКЪВ СИ?

– Когато внушаваме на детето, че 
има талант, „силни“ и „слаби“ стра-
ни, ние му втълпяваме образ за само-
то него, който може да не е верен. 
Обаче тази преценка предопределя из-
бора му, да не говорим за случаите, 
когато родителите са изявени в ня-
каква област и са сигурни, че детето 
им има същите способности и същия 
път. Безотговорно и рано обявяваме 
някое дете за литературен тип и то 
започва да мисли, че математиката, 
физиката, химията са му излишни, 
но езиците, историята, философията 
трябва да му се удават. Колеги лите-
ратори споделят като куриоз, че са 
печелили олимпиада по физика, биоло-
зи казват, че са пишели хубави есета 
навремето – но с такъв тон, сякаш 
другите няма да повярват.

– ВСЕКИ ИСКА СИНЪТ МУ, ДЪ-

ЩЕРЯ МУ ДА РАБОТЯТ ТОВА, 

КОЕТО ИМ СЕ УДАВА…

– Защо родителите не виждат в 
детето си човека с много възмож-
ности, а не тесния специалист? Ос-
вен това нещо може да се прави с леко-
та и все пак да не  изпълва с ентусиа-
зъм и дори успехът да не носи удовлет-
ворение. Мой познат, способен музи-
кант от музикантско семейство, сега 
е щастлив специалист по информаци-
онни технологии. Пренасочи се след 
30-годишна възраст. 

– ОСВЕН ТОВА НЕ ЗНАЕШ 

В КАКВИ ОБЛАСТИ ДЕТЕТО 

МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ ОТЛИЧ-

НО.

– Самото разделение на учебни 
предмети подвежда, че се изискват 
някакви свръхспецифични способно-
сти, даже взаимноизключващи се. А 
„общообразователно“ няма лош сми-
съл – всички предмети развиват раз-
личните видове памет, стратегии за 
възприемане и справяне в конкретни 
ситуации, полезна минимална култура 
в основните сфери. Във всеки час се 
развива критичното мислене, изграж-
дат се и се аргументират станови-
ща, ползва се алгоритъм на познава-
телните операции, усвояват се мето-
дика и култура на работа. „В мате-
матиката всичко е точно, а в лите-
ратурата – импровизирано; хуманита-
ристиката е за отнесените натури, 
а научната сфера – за прагматични-
те.“ Това са абсурдни клишета. 

– КАКВО ДА ПРАВЯТ УЧИТЕЛИ-

ТЕ, ЗА ДА СТИМУЛИРАТ ЖЕЛА-

НИЕ ЗА ВСЕСТРАННО РАЗВИ-

ТИЕ У УЧЕНИЦИТЕ?

– Можем да не въртим театрал-
но очи, когато разберем, че ученици-
те идват от час по някой нелюбим 
за нас предмет; да не им обясняваме 
как ето, цял живот не ми е трябва-
ла химията, а така ме мъчеше. Сами-
те ние бихме могли да проявим любо-
знателност, учениците обичат да обу-
чават. Да не се отказваме от учени-
ци, които са обявили непоносимост-
та си към нашия предмет или пък са 
толкова изявени в друг, че всичко ос-
танало е в повече. 

– АПЕТИТЪТ ИДВА С ЯДЕНЕТО?

– Понякога чак в 8., 9., 10. клас ня-
кой с изумление установява, че враж-
дебният преди предмет всъщност му 
е интересен, печели награди в съот-
ветните състезания...

– И СЕ ПРЕНАСОЧВА.

– Понякога – да, понякога – не. Цел-
та не е да се замести една способ-
ност с друга. Можем да бъдем добри 
в много неща.

– В ИЗРЕЧЕНИЕТО „ИНЖЕНЕР 

Е, ОБАЧЕ МОЖЕ ДА СВИРИ НА 

ПИАНО“ ИМА ГРЕШКА…

– Да, от грубите.
Интервю на Марина ЯВОРОВА

Центърът за обучение и квалификация „Лого 3“ организира курсове за ученици от V до XII клас по предметите български език и литература 

за обща академична подготовка и за подготовка за приемни и зрелостни изпити. Контакти: тел. 02 987 04 16, e-mail: office@logo-3.com
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– Знаем, че на срещата с родите-

лите на първокласници в начало-

то на юни се дават подробни ука-

зания, и все пак дайте ни за всеки 

случай своите.

– Обичайно се изискват 10 тетрад-
ки с тесни и широки редове (с поле!), 
10 тетрадки с големи квадрати, блок 
№4 по изобразително изкуство, глан-
цова хартия, водни бои, пастели, 
пластилин, цветни моливи и един че-
рен, линия, гума, хартия за подвър-
зване, етикети. Също и комплект за 
физическо възпитание и спорт – ан-
цуг и маратонки.

– Децата като че ли се вълнуват 

най-много от избора на раница?

– Наистина е важен! Има красиви 
и функционални раници, с много раз-
пределения, но подходящата е задъл-
жително лека. Надявам се родители-
те да избират вещите до последната 
дреболия с мисълта, как ще се полз-

ват. Например обувките с лепенки са 
за предпочитане заради бързото пре-
обличане преди и след физическото. 
Или пък несесерите за химикалки и 
моливи – текстилните са по-подходя-
щи от металните, защото са леки и 
не трещят при падане, а падат чес-
то. Практични са и прозрачните пап-
ки плик с копче. В една от тях се 
слага всичко необходимо за часа по 
български език, в друга – по матема-
тика, и т.н. Папката се измъква за 
секунда и ученикът е готов за часа. 

– Сигурно ще препоръчате и не-

щракащи химикалки?

– Химикалките във всевъзможни 
форми (герои от комикси, гигантски 
моливи, висулки) разсейват повече. Те 
някак между другото пишат, поняко-
га в златно, сребърно, розово... Някои 
измишльотини и на мен са ми забав-
ни, но не стават за продължително 
писане, за игра са. Просто не са ер-

гономични – държат се неудобно и 
изморяват. Неслучайно хората, които 
пишат много, използват семпли хими-
калки. С повече търпение родителите 
и първокласникът ще могат да избе-
рат най-хубавите неща, които при 
това са удобни.

– Всички вещи трябва да се надпи-

шат или маркират по някакъв на-

чин, за да не стават обърквания и 

спорове…

– Винаги има по един шал, който 
стои с месеци, без някой от пър-
вокласниците да си го познае. Деца-
та масово не си спомнят какво точ-
но притежават, особено щом става 
дума за дрехи.

– Ами, идва първи клас, на детето 

му изсипват лавина от неща и му 

казват „Оправяй се!“, а дотогава в 

детската градина са го преоблича-

ли и са му проверявали шкафчето.

– За някои деца първи клас дейст-

1. КЛАС1. КЛАС
нещо трудно, 
нищо страшно
КАКВО ДА НАПАЗАРУВАМЕ 
ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ, 
ПРЕДИ ТЪЛПИТЕ ДА СА ЗАЛЕЛИ 
МАГАЗИНИТЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ?

СРЕЩАМ СЕ СЪС СИЛВИЯ НИКОЛОВСКА, НАЧАЛНА 
УЧИТЕЛКА В 38-О ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ 
АПРИЛОВ“ В СОФИЯ, ЗА ДА ПОЛУЧА СПИСЪКА... И 
МОЖЕ БИ НЯКОЛКО СЪВЕТА. ПОСЛЕ РАЗБИРАМ, ЧЕ СЪМ 
ЗАПОЧНАЛА С ПО-МАЛОВАЖНОТО.

Силвия НИКОЛОВСКА
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вително се стоварва изневиделица. Не 
се чувстват пораснали, активни. Ча-
кат плахо-плахо в училище да им се 
случва нещо, а не те самите да пра-
вят нещо.

– Задължителната подготвител-

на година не помага ли? 

– Помага, и то много, но родители-
те би трябвало да следят какво ста-
ва там, справя ли се детето им. На-
пример в първи клас идват и учени-
ци с логопедични проблеми. Кой знае 
защо, вкъщи не е стигнала преценката 
на специалиста, който задължително 
проверява говора на децата в подгот-
вителната година. Или пък е прене-
брегнат проблем, а той точно тогава 
би могъл да се реши най-успешно. 

– А какво трябва да знаят децата 

преди първи клас?

– В първия учебен ден раздавам на 
учениците лист, разделен на четири 
квадрата. В единия пишат цифрите, 
които знаят, във втория – буквите, 
в третия – геометричните фигури, а 
в последния рисуват дома си. В този 
„преговор“ проличават и подготовка-
та, и увереността в собствените 
сили. След подготвителната година 
от децата се очаква да знаят да бро-
ят до десет и обратно (обратният 
ред ги улеснява, когато учат изваж-
дане), азбуката, геометричните фигу-
ри, посоките, часовника, парите... Би 
трябвало да могат да се обличат и 
събличат сами, да свикнат да си под-
реждат раницата. Особено важно е 
да се представят свободно, да знаят 
трите си имена, имената и професи-
ята на родителите си, адреса, да мо-
гат да разкажат нещо за себе си.

– Как децата да се научат да общу-

ват с възрастните, при положение 

че често ги изключваме от разго-

вора? Казваме на съседчето напри-

мер „Леле, колко сте пораснали!“, 

майката или бащата отговорят 

„Да, ще бъдем в първи клас!“, а „по-

расналият“ мълчи притеснено.

– После това момче или момиче 
идва в клас и на всеки въпрос се 
озърта за възрастния да отговори 
вместо него. Доста деца не умеят да 
говорят на „вие“, не използват „гос-
подине/госпожо“. Често напомняме да 
казват „добър ден“, дотам стига не-
удобството да се говори с „големи-
те“. Нормално е първокласниците да 
се чувстват неориентирани в нова-
та среда, а някои и по темперамент 
са по-стеснителни. Винаги проявява-

ме търпение, но за са-
мото дете е по-леко, 
ако е било приучено 
към известна самос-
тоятелност. 

– Какво могат да 

направят родите-

лите през летните 

месеци, за да се по-

чувства първоклас-

никът по-уверен на 

15 септември?

– В училище се по-
ставят задачи, изис-
ква се да се изпълнят 
в срок, и то добре. Затова, ако дете-
то е свикнало с някакви леки задълже-
ния вкъщи (например да храни рибките 
или котката, да полива цветята или 
да прибира пощата), бързо ще се адап-
тира към учебната среда. Нека домаш-
ното му задължение да изисква редов-
ност и самостоятелност; детето да 
осъзнае, че му поверяват нещо важно и 
то се справя. 

– Как да изграждаме навик за из-

пълнение на задача за определено 

време?

– И възрастните не сме отличници, 
ако става дума за разпределението на 
времето и точността. Но можем у 
дома да използваме повече часовника: 
„Ще вечеряме след 20 минути“, „Мо-
жеш да рисуваш още 25 минути, но 
после се приготви за сън“. Моля, на-
учете децата да си лягат по едно и 
също време през учебната седмица! 
Не чакайте 15 септември, започнете 
в краен случай от първи. Ако видите 
колко трудно се концентрира недос-
палото дете в клас, няма да се под-
дадете на „Нека още малко!“. Дете-
то не разчита на кафета, не компен-
сира пропуснатия сън, остава неспо-
койно и разсеяно. Закъсненията пък 
създават лоши навици и пречат на 
целия клас.

– А как да го подготвим за това, 

че ще го изпитват, ще проверяват 

тетрадките му и ще преценяват 

как се е справило?

– Би трябвало да е нещо естестве-
но и преди първи клас да отговаря на 
въпроси, да изразява мнение, да спори. 
След 3-годишната си възраст децата 
ни засипват с въпроси и ние им се 
радваме, че са толкова любознателни. 
Но ако и ние ги питаме, ще активи-
зираме наблюдателността, аналитич-
ността и въображението им. Нека 
свикнат, че знанията не се „наливат“ 

и „попиват“, а се търсят. 
– Какво да ги питаме?

– Всеки знае, че не можеш да разго-
вориш едно дете с въпроси за „да“ и 
„не“. Затова нека описват впечатле-
нията си (Кое най-много ти хареса в 
планината?), да анализират постъпки 
(Защо според теб рицарят не извика 
на помощ никого?), да правят прецен-
ки (Кой беше правият? Защо?), да ре-
шават подходящи логически задачи. 

– Някои деца са по-несдържани, 

трудно се концентрират. 

– И за кротките, и за буйните – 
спорт. Прави чудеса за самочувстви-
ето, съсредоточеността и за двига-
телната култура. 

– И двамата родители ли да се ан-

гажират с първокласника, или да 

определят кой от тях ще се зани-

мава с училищните въпроси?

– Това решава семейството, но... 
Обикновено майката поема ежеднев-
ната отговорност по подготовката 
за деня, ученето, а бащата предпочи-
та да не се меси в „подробностите“. 
И в училището – все госпожи пре-
подаватели. Ако искаме да създадем 
впечатление, че ученето е „женска 
работа“, за съжаление успяваме.

– Във всеки случай първокласни-

ците страшно се вълнуват преди 

първия учебен ден.

– И аз се вълнувам, това е праз-
ник! Била съм в първи клас 4 пъти 
(като учителка) и не мисля, че няко-
га ще претръпна за „първолашките“ 
емоции, винаги ги усещам като свои. 
Но вълнението на момчетата и мо-
мичетата ще бъде радост, а не тре-
вога, ако ги окуражаваме. В училище 
наистина има някои трудни неща, но 
няма страшни, а веселите са страш-
но много.

Интервю на Петя РУСЕВА

Снимки Личен архив
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Т
ригодишният Любо става два, 
три, дори четири пъти от лег-
лото си, преди да заспи. Роди-
телите му са безпомощни, щом 

се стигне до приспиването му. Осем-
годишната Ангелина отказва да яде 
друго освен бисквити. Нито спокойни 
обяснения, нито заплахи могат да я 
накарат да включи в менюто си зе-
ленчуци. Десетгодишният Пепи сяда 
пред телевизора от момента на връ-
щането си от училище. Майка му не 
може да го накара да прави каквото 
и да било друго. Едва вечерта, след 
връщане на баща му от работа и 
след поредния скандал, Пепи сяда на 
бюрото си да учи. Краси, на 14 го-
дини, с часове разговаря по телефо-
на и чати на лаптопа си по време 
на вечеря пред погледа на уморените 
си родители. 

ПОЗНАВАТЕ ТЕЗИ ДЕЦА, НАЛИ? 
Те са вашите, нашите, децата на 

нашите приятели. Те не са наркома-
ни, нито престъпници, не страдат 
от тежки психически отклонения, 
понякога дори са симпатично чаров-
ни в своенравието си. Единственият 
им проблем е, че отхвърлят всеки ав-
торитет. Защо родителите им из-
питват трудности да налагат воля-
та си? Защо децата им се бунтуват 
срещу всякакви забрани? Защо е тол-
кова трудно да кажем „не“? И ако не 
е толкова трудно, как точно трябва 
да го кажем това „не“?

ЗАЩИТНАТА РЕАКЦИЯ

Олимпийското спокойствие е иде-
алът, към който всеки родител се 
стреми. Но е трудно постижим. Кря-
съците, заплахите, шамарите и шан-
тажите са защитна реакция на ро-

дителите, които са безсилни да на-
лагат забрани и ограничения на свои-
те деца. Тези родители никога не се 
виждат като победители в трудната 
„война“ с децата си. Накрая започват 
да се съмняват в правотата си. 
Тяхното раздразнение е породено не 

само от това, че самите те не мо-
гат да казват „не“, но и от това, 
че често чуват от устата на деца-
та си „не“. „Дори собственото ми 
дете ми отказва“ – мисли си родите-
лят и тази мисъл му идва в повече. 
В такъв момент от безпомощност 
той е готов да удари шамар на де-
тето си. Наказвайки и удряйки, ро-
дителят се опитва 

ДА СЪЗДАДЕ ИЛЮЗИЯ 
ЗА МОГЪЩЕСТВО 

което дълбоко в себе си знае, че 
му е отнето от собственото му 
дете. Всички родители се чувст-
ват зле в такива ситуации. И 
всички родители се чувстват ви-
новни. Нещо повече – те са 
убедени, че всички други ро-
дители са по-добри родители 
от тях. Това, разбира се, 
не е истина. 
За никой родител не е 

лесно да се налага на 
детето си. Това не се 
постига с магическа 
пръчка. Трябва истин-
ска работа. Ако ви-
наги запазва спокой-
ствие, в очите на 
детето си той би 
изглеждал като всемогъ-
що същество – толкова 
силно, че никой не би по-
смял да го пипне даже. За 
детето този родител при-

лича на чудовище от фантастичен 
филм, по което човек може да стре-
ля, колкото си иска, но никога не 
може да убие. А това е истински 
кошмар за едно дете.

НЕРАЗБИРАЕМИ АБСТРАКЦИИ

На всяко дете му е трудно да раз-
бере и вникне в някакви абстракт-
ни правила, които родителите му на-

по л е з н о  з а  р о д и т е л и

©
 S

ou
ps

to
ck

 | 
D

re
am

st
im

e.
co

m

Шамар за родителския 
авторитет

СТРАХЪТ ОТ КОНФЛИКТИ И НАЙ-ВЕЧЕ СТРАХЪТ, ЧЕ ЩЕ ПРЕСТАНАТ ДА БЪДАТ 
ОБИЧАНИ ОТ СВОИТЕ ДЕЦА, ПРИНУЖДАВАТ МНОГО СЪВРЕМЕННИ РОДИТЕЛИ 
ДА ЖЕРТВАТ ТЕЖЕСТТА НА РОДИТЕЛСКАТА СИ ДУМА И ДА СЕ ОПЛЕТАТ В 
ТРУДНИ И СТРАННИ ОТНОШЕНИЯ СЪС СВОИТЕ ДЕЦА.
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лагат. Думите не са най-ефективно-
то средство за възпитание. Детето 
трябва да усети, че възрастният с 
цялото си същество не приема него-
вото поведение. Например родител, 
който вижда, че детето измъчва до-
машната котка и се втурва да го 
спре, чрез своята емоция му помага 
по-добре да разбере жестокостта на 
постъпката му. Но ако детето види 
същия този родител да си седи спо-
койно във фотьойла и да се прави на 
педагог с думите „Виж, това, което 
правиш, не е хубаво. Не трябва да 
се измъчват животните“ – какво би 
разбрало то?!
Точно затова родителят не бива да 

се превръща в 

ХОДЕЩ УЧЕБНИК 
ПО СТЕРИЛЕН МОРАЛ

Възрастният е от плът и емоции. 
Сблъсквайки се с тези емоции, дете-
то коригира поведението си. Прави-
лата не се възприемат само с разума, 
но и с чувствата.
Невинаги родителският гняв може 

да се сметне за нещо лошо. На дете-
то може да му бъде обяснено какво 
е предизвикало гнева и по този на-
чин то да възприеме правилата, кои-
то правят възможен живота в общ-
ност. 
Когато казваме на едно дете „Не 

разрешавам да правиш това!“, то 
трябва да почувства, че действител-
но сме убедени, че онова, което пра-
ви, е крайно нередно. Тоест трябва 
да му предадем емоцията си. 
Детето се научава да възприема за-

брани в периода между 18-месечна до 
4–5-годишна възраст. Това е времето 
за истинска превенция срещу детска-
та престъпност. На тази възраст 
малкият човек трябва да научи пра-
вилата за живот в общност и прави-
лата на етиката, които отличават 
хората от животните.

РОДИТЕЛЯТ Е БОСЪТ!
Само възрастният може да издава 

команди. Децата невинаги са съгласни 
с нарежданията, които получават, и 
често задават въпроса: „Защо вина-
ги ти решаваш?“ Бихме могли да от-
говорим по следния начин: „Защото 
възрастните командват. Аз казвам 
това, което всички родители казват 
на децата си. Ако службите за за-
крила на детето знаят, че родите-

лят позволява на детето да си ляга 
в 2 ч. сутринта, то те незабавно ще 
се намесят.“
Въпреки че детето е обект на въз-

питанието, който няма много пра-
ва, неговата дума все пак трябва 
да бъде уважавана. Например всички 
деца трябва да ядат зеленчуци. Но 
ако на масата има моркови и спа-
нак, родителят трябва да предоста-
ви възможност на детето си да из-
бере онова, което му харесва повече 
за ядене. Така хем няма да отстъ-
пят от правилото, че децата тряб-
ва да ядат зеленчуци, хем ще ува-
жат личното предпочитание на своя 
наследник. Всеки път обаче на дете-
то трябва да му се припомня кой 

е шефът, кой определя правилата. 
Само така то ще се чувства спокой-
но. Ако родителите го оставят то 
да „командва“, детето започва да се 
чувства тревожно. Това е нормално. 
Как можеш да се чувстваш закрилян 
от родители, които не са в състо-
яние да те накарат да си легнеш в 
определен час?! 
Ограниченията, които поставяме 

на детето, му помагат да се раз-
вива в обстановка на сигурност. Те 
му пречат да се чувства всемогъщо 
и го държат близо до реалността. 
Така че, скъпи родители, чувството 
за вина, което изпитвате, че налага-
те правила на децата си, не е никак 
уместно!

Най-често срещаните 
Р О Д И Т Е Л С К И  Г Р Е Ш К И

„Ако си подредиш стаята, ще получиш подарък!“ 
Опитът да се получи надмощие чрез тази фраза е добре известен. Ни повече, ни 

по-малко това си е опит за шантаж. Тези думи не дават ясна представа на де-

тето за правилата, а го объркват още повече. 

Детето трябва да разбере, че изискванията на неговите родители са принцип-

но положение, че важат за всички деца, а не само за него. То трябва да обяс-

ни на себе си защо е длъжно да подрежда стаята си. Защото, ако всеки от чле-

новете на семейството остави стаята си разхвърляна, животът вкъщи ще 

се превърне в хаос. Когато се подчини на правилата, детето изпълнява своята 

задача като човешко същество, което живее с други човешки същества. Ето 

защо не трябва да бъде награждавано за изпълнението на своето задължение. 

Нещо повече – практикувайки този вид шантаж, ние караме детето да се чув-

ства всемогъщо. Молим за съгласието му, готови сме да заплатим за участие-

то му. Така то става господар на играта. Това не е неговата роля. 

Трябва ли да поискаме извинение, ако сме си 
позволили да ударим шамар на детето? 

По-скоро трябва да попитаме себе си: „Защо ударих този шамар?“ След като си 

отговорим, чак тогава трябва да поговорим с детето, но не непременно за да 

му се извиним, а по-скоро да му обясним поведението си: „Да, знам, че няма да 

постигна много с този шамар, но те ударих, защото...“ 

Да не забравяме, че децата са „магьосници“ в това да провокират насилие от 

наша страна. Действията и думите на някои деца са прекалено жестоки. Трябва 

да помогнем на малките да осъзнаят този факт, казвайки им например: „Ще по-

несеш това, че когато искаш нещо по неприемлив за нас начин, ние, родителите 

ти, винаги ще казваме „не“.

Майката възпитава, 
бащата разваля дисциплината

Да, има много такива семейства, в които единият родител налага правила, а 

другият се държи като... дете. Тоест последният няма никакъв авторитет. 

Обикновено бащите без авторитет са тези, които в своето детство са из-

питвали липсата на баща или които са имали баща тиранин и поради тази при-

чина имат негативна представа за авторитета. Тогава майката трябва да 

обясни на детето следното: „Баща ти не ти се кара, да, но и той не одобрява 

поведението ти. За съжаление с негово съгласие ще ти кажа това, което той 

мисли, но не може да ти каже сам.“

Децата могат да разберат страданията, които родителите им са изпитвали в 

детството си. Истината ги успокоява.
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Т
олкова сте се разнежили, че не-
прекъснато долавяте песента на 
птичките в безумната амалга-
ма от градски шумове? В гла-

вата ви се разхождат мисли от рода 
на „Май отново започвам връзка, на 
която є липсва концентрация?“ или 
„Преди си мислех различни неща с 
различни мъже. Сега мисля само за 
него“, или „Падам си по него, май е 
по-добре да го избягвам“. 
Диагнозата е ясна. Открили сте 

нов любовен сезон и сте... прясно 
влюбени в някого. 
Всяка любовна история започва с 

влюбване, но не от всяко влюбване 
може да започне любовна история. 

Влюбването е 

ДЪЛБОКО ПОЕМАНЕ НА ВЪЗДУХ 
Чист, или както го наричат някои, 

пресен въздух. Влюбването е пауза-
та между „Харесвам те“ и „Обичам 
те“. Но защо думата „пресен“ е клю-
чова, когато си купуваме храна, и в 
същото време изписваме отново нея 
на входа на любовта? Към какво ни 
насочва тази дума, освен че показ-
ва, че сме влюбени отскоро? Служи 
ни преди всичко, за да насочи внима-
нието ни към случка, която може да 
се превърне в голяма любов и дълга 
връзка, а може и да остане мимоле-
тен флирт.   

Тези, които търсят единствено да 
се харесат на някого или пък да ха-
ресат някого, всъщност са жертва 
на една фалшива картина и в край-
на сметка рано или късно се разоча-
роват. Тогава обикновено жените се 
чувстват разорени. Смятат, че са 
дали цялата си любов, но всъщност 
са я хвърлили и похарчили така, че 
накрая нямат нищо. Хрониките на 
любовта помнят какви ли не случаи, 
а истинското влюбване 

ОТМЕНЯ ВСИЧКИ СМЕТКИ 
То просто се случва и започва бър-

зо да превзема нашите мисли, плано-
ве, блянове, мечти... Пречка ни се на-

Прясно влюбени
КЛЮЧОВИ СЪВЕТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНА ЛЮБОВ

Бела, брой 6 (148), 201084



всякъде и във всичко. 
Прочетете внимателно следващите 

признаци, по които можете да раз-
познаете влюбването. Вгледайте се и 
в съветите към тях. Те ще ви по-
могнат да разберете как да направи-
те така, че да превърнете прясното 
влюбване в основа на здрава любовна 
връзка. Както и да разберете докол-
ко това зависи от обстоятелства-
та и доколко е въпрос на зрял любо-
вен анализ.

ВЛЮБИЛИ СТЕ СЕ И СТЕ ГО ОЧАКВАЛИ, ЗАЩО-
ТО СТЕ СВОБОДНИ – НЯМАТЕ НИТО СКЛЮЧЕН 
БРАК, НИТО ЖИВЕЕТЕ С НЯКОГО, ДОРИ НЕ ИЗ-
ЛИЗАТЕ С НИКОГО. 

Не се заблуждавайте. Любовта ни-

кога не ни заварва подготвени. Дори 

да сме се влюбвали десетки пъти. Не 

можем да предвидим влюбването. Не 

можем и да го насрочим. 

ВЪЗМОЖНО Е И ДА СТЕ СЕ ВЛЮБИЛИ И ДА НЕ 
СТЕ ГО ОЧАКВАЛИ, ЗАЩОТО СТЕ ОБВЪРЗАНИ, И 
ТО ОТДАВНА. ДЕЙСТВИТЕЛНО ИМА ХОРА, КОИ-
ТО СИ ЖИВЕЯТ ТАКА. НЕ СЕ И НАДЯВАТ, ЧЕ МО-
ГАТ ДА СЕ ВЛЮБЯТ ОТНОВО, СЛЕД КАТО СА НА-
МЕРИЛИ ГОЛЯМАТА СИ ЛЮБОВ.

През живота си човек се влюбва 

не само в голяма любов. Имайте го 

предвид, ако не искате всяко „малко“ 

влюбване след „голямото“ да ви за-

варва неподготвени. 

ИЗПАДАТЕ В ПАНИКА И ДОРИ НЕ МОЖЕТЕ ДА 
ОПРЕДЕЛИТЕ КАКВО ТОЧНО СЕ Е СЛУЧИЛО. 
МНОГО ЖЕНИ СИ МИСЛЯТ, ЧЕ МЪЖЪТ НЯМА 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЯХНОТО ВЛЮБВАНЕ. СМЯ-

ТАТ, ЧЕ ТОЙ ИЗОБЩО НЕ Е РАЗБРАЛ. ЗАПОЧВАТ 
ДА ГО ГОНЯТ ДО ДУПКА, ЗА ДА МУ СЕ ОБЯС-
НЯВАТ. СМЯТАТ, ЧЕ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ДА ИЗ-
ПОЛЗВАТ САМО ЕДНО ОТ СРЕДСТВАТА ЗА КО-
МУНИКАЦИЯ. ПРЕВРЪЩАТ ВСЯКА КОМУНИКА-
ЦИОННА ВЪЗМОЖНОСТ В ЛЮБОВЕН ПОЩЕН-
СКИ ГЪЛЪБ. ПИШАТ В СКАЙП, ФЕЙСБУК, ЕЛЕК-
ТРОННАТА ПОЩА И ПО ДВАТА МОБИЛНИ ТЕЛЕ-
ФОНА ПОЧТИ ЕДНОВРЕМЕННО. 

Ако сте решили да общувате в скайп, 

наслаждавайте се на този факт и не 

му мъркайте през пет минути. За-

творете очи и си помислете колко 

е хубаво, че усещате присъствието 

му, когато е онлайн. Той е разбрал, че 

сте влюбена в него. Показвайте му 

по-малко от 26 пъти на ден колко си 

падате по него. Помнете, че мъжете 

не са толкова големи тъпанари, кол-

кото изглежда понякога. Не им до-

саждайте. 

ИМАТЕ ЧУВСТВОТО, ЧЕ СТЕ СЕ ВЪРНАЛИ ОТНО-
ВО В ТИЙНЕЙДЖЪРСКИТЕ ГОДИНИ, КОГАТО НА-
ГОНЪТ ИЗВИРА ОТВСЯКЪДЕ. ОТ НАРАСТВАЩИЯ 
БЮСТ, ОТ ГНОЙНИТЕ ПЪПКИ, С КОИТО НЕ МО-
ЖЕТЕ ДА СЕ ПРЕБОРИТЕ, ОТ МАЛКИТЕ ЧАНТИЧ-
КИ, ПЪЛНИ С ГРИМОВЕ – СЪЩО. ОСВЕН ТОВА 
С ВАШИЯ ВЪЗЛЮБЕН СЕ СТРЕМИТЕ ДА СЕ СРЕ-
ЩАТЕ НА МЕСТА, ДО КОИТО ВИНАГИ НАБЛИЗО 
ИМА ЛЕГЛО, БЮРО, БАСЕЙН ИЛИ САМО СТЕНА. 
ВСЪЩНОСТ ПРАВИТЕ ГО НАВСЯКЪДЕ.

Сексът няма нужда от анализ, нито 

от съвети, единствено от презерва-

тиви. Поне в началото. 

АБСОЛЮТНО ВСЯКО ИЗРЕЧЕНИЕ В РАЗГОВОРИ-
ТЕ ВИ С ПРИЯТЕЛИ ЗАПОЧВА С ЕДНО ОПРЕДЕЛЕ-
НО ИМЕ НА МЪЖ.

Ако приятелите ви започнат да ви 

отбягват, значи прекалявате с лю-

бовната информацията, която сто-

варвате върху крехките им приятел-

ски рамене. Ако всеки въпрос на ва-

шите приятели започва с името на 

същия  мъж, то значи и те го харес-

ват. Толкова сте влюбени, че сте ус-

пели да влюбите и приятелите си в 

него.

ПРОВЕЖДАТЕ ПРОУЧВАНЕ И ИЗБИРАТЕ АСТРО-
ЛОГ, КОЙТО ДА ВИ НАПРАВИ ВЪЗМОЖНО НАЙ-
ДОСТОВЕРНИЯ И НАДЕЖДЕН ЛЮБОВЕН ХОРОС-
КОП.

На  това няма защо да се противим. 

Покрай информацията за любовта 

може да получите и друга важна жи-

тейска такава. 

Това са някои от мислите, действи-
ята и грешките на току-що влюби-
лите се хора. 
Както се вижда – 

ПРИ ВЛЮБВАНЕТО ВСИЧКО 
Е В ПОВЕЧЕ 

И голямата задача пред вас е да 
намерите необходимия баланс между 
близостта и дистанцията с човека, 
когото сте срещнали. Само тогава 
ще бъдете в състояние да се на-
слаждавате на времето, прекарано за-
едно. 
Ако се опитате да постигнете 

това, то вашето влюбване е събу-
дило истинската любов и предстои 
щастливо любовно лято. 

Корнелия ИВАНОВА

Кастинг агент Белла влезе в действие
Мисия „Беллисима“ привлече десетки кандидат-

звезди, желаещи да станат едно от българската 

четворка секси градски момичета

През май в The Mall с шеметен успех се про-
веде първият софийски кастинг за един уни-
кален конкурс – „Мисия Беллисима“. В ново-
то си амплоа на кастинг агент Белла Радост 
Драганова беше във вихъра си. Водена от своя 
безпогрешен нюх за потенциални звезди, мод-
ният експерт откри десетки дами, подходящи 
да станат част от звездната четворка моми-
чета, и ги вдъхнови да демонстрират своята 
уникална натура.  
Освен от Радост, кандидат-звездите бяха при-
влечени и от самата награда – договор за ре-
кламен клип на баници BELLA. За да стигнат 
до тази звездна тв кариера обаче, участнички-
те трябваше да очароват кастинг агент Бел-

ла и нейния авторитетен екип – фотографа 
Дилян Марков, гримьорката Силвия Стойчева, 
стилистката Августина Маркова-Тути, модна-
та редакторка на „Космополитън“ Гергана Ран-
гелова и бранд мениджъра на баници BELLA 
Иван Стоев. 
Критерий за успех в конкурса бе приликата с 
някоя любими героини от хитови женски се-

риали. 
Без да са участвали в кастингите, българките, 
които смятат, че отговарят на посочения 
критерий и мечтаят да заблестят на тв ек-
рана, могат да се включат в конкурса и като 
качват свои снимки на сайта
www.misiabellissima.bg до 30 юни. Колкото по-
вече техни близки и приятели гласуват за 
тях, толкова по-близо ще бъдат те до тит-
лата (и наградата съответно) „Победител на 
публиката в конкурса на „Мисия Беллисима“ 
Мащабната кастинг кампания ще излъчи чети-
ри победителки, които ще станат български-
те секси градски момичета от рекламния клип 
на баници BELLA.
На 29 и 30 май ще се проведе регионален кас-
тинг в Пловдив (в Mall of Plovdiv), на 5 и 6 
юни – в Бургас (в Mall Burgas Plaza), а на 12 и 
13 юни – във Варна (в Mall Varna).

Красиви новини
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ЦАР ФУТБОЛ И „ЛЪВЧЕТАТА“ЦАР ФУТБОЛ И „ЛЪВЧЕТАТА“
ЧИКСПОРТЧИКСПОРТЧИКСПОРТ

И
стината е, че футболът у нас 
ще има светло бъдеще, ако днес 
на стадионите играят деца и 
държавата се грижи за разви-

тието на детския футбол. За про-
блемите в българския футбол, за мал-
ките и за големите футболисти, за 
живота в тим разговарям с бившия 
селекционер на националния футболен 
отбор на България Пламен Марков.

– С КАКВО ТЕ ПРИВЛЕЧЕ ФУТ-

БОЛЪТ? КАКВО ПОМНИШ ОТ 

ФУТБОЛНОТО СИ ДЕТСТВО?

– Футболът е моя страст от дете. 
Без да е бил свързан тогава с бъдещи 
планове. Ритам, откакто се помня. 
Отначало с приятели, а след това за-
почнах да тренирам в детската шко-
ла на родния ми град Севлиево. Ро-
дителите ми не са ме насочвали към 
футбола. Баща ми никога не е имал 
клубни пристрастия, нито пък някога 
ме е водил на мач. От дете съм при-
върженик на ЦСКА и за мое щастие 
ме поканиха да играя в младежкия им 
отбор. Спомням си, че тогава нямах-
ме възможност да гледаме по телеви-
зията мачове на европейско или све-
товно ниво. Но ходехме до една хъл-
миста местност на двадесетина ки-
лометра от Севлиево, където се хва-
щаше румънска телевизия. Така гледа-
хме мачове между клубни и национал-
ни отбори. 

– МИСЛИЛ ЛИ СИ НЯКОГА ДА 

ТРЕНИРАШ ДЕЦА?

– Работата с деца сигурно е много 
интересна и забавна. Особено ако се 
вижда, че децата бележат напредък. 
Убеден съм, че е много по-спокойна 
за разлика от треньорската дейност 
с национален или професионален от-
бор. Не съм бил треньор на деца, но 
съм мислил по този въпрос. Когато 
започвах треньорската си практика в 
Севлиево, смятах паралелно да се за-
нимавам с деца. Но ме възпря невъз-

можността да тренирам децата през 
зимата, когато те са на училище, а 
се стъмва рано. Едно прекъсване от 
4–5 месеца за малките нямаше да до-
веде до добри резултати. 

– ИМА ЛИ КРИТЕРИИ, ПО КО-

ИТО ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ОТ КОЕ 

ДЕТЕ СТАВА ФУТБОЛИСТ? 

– На първо място е талантът за 
футбол. Не може без талант, колко-
то и да е трудолюбиво детето. След 
това, разбира се, следват трудът, 
хъсът и упоритостта. Не на послед-

ТОЗИ МЕСЕЦ ОСВЕН ЗАРАДИ ЛЕТНИТЕ ЖЕГИ 
ЩЕ БЪДЕ ГОРЕЩ И ЗАРАДИ ВЪЛНЕНИЯТА 
ПОКРАЙ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО 
ФУТБОЛ. БЪЛГАРСКИЯТ ФУТБОЛ НОСИ НА 
ФЕНОВЕТЕ СИ ГОЛЯМА РАДОСТ, НО ТРЯБВА 
ДА ПРИЗНАЕМ, ЧЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 
ГОДИНИ НАЦИОНАЛНИЯТ ОТБОР ПАК 
ПРОПУСНА СВЕТОВНО СЛЕД ЕВРОПЕЙСКО 
ПЪРВЕНСТВО.
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но място е късметът. Практиката 
показва, че упорити и талантливи 
деца, които имат осъзната цел да 
станат професионални играчи, пора-
ди някаква нелепа контузия приключ-
ват с футбола. 

– НА КАКВА ВЪЗРАСТ ДЕТЕТО 

ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ ДА ТРЕ-

НИРА?

– За моето поколение подборът за-
почваше от 9–10-годишна възраст. 
Сега подборът започва 2–3 години по-
рано. На тази възраст е много важно 
да се даде основата на едно дете, за 
да може то да има по-дълъг период 
за усъвършенстване. 

– КАКВО СТАВА С ДЕЦАТА, КО-

ИТО СА ТАЛАНТЛИВИ, НО ИГРА-

ЯТ В АНОНИМНИ КЛУБОВЕ?

– Най-талантливите от тях ще бъ-
дат забелязани в мачове по време на 
турнир, когато децата играят с раз-
лични отбори. Тогава те получават 
предложения от именити български 
клубове. Понеже в аматьорския фут-
бол таксите, които един клуб дъл-
жи на друг, са поносими, не е ника-
къв проблем детето да смени клубна-
та си принадлежност. Има дори клу-
бове, които купуват футболисти от 
ЦСКА и от „Левски“.

– ЗНАЕ ЛИ СЕ КОЛКО ДЕТСКИ 

КЛУБОВЕ ИМА В МОМЕНТА В 

БЪЛГАРИЯ?

– Много са. За съжаление тези деца 
нямат добри условия да тренират ... 

– А ГОЛЕМИТЕ КЛУБОВЕ НЕ ОТ-

ДЕЛЯТ ЛИ ДОСТАТЪЧНО ВНИ-

МАНИЕ ЗА ДЕТСКО-ЮНОШЕ-

СКИТЕ СИ СЪСТАВИ?

– Детският футбол е част от 
футбола в един клуб. За да има този 
клуб професионален лиценз („А“ и „Б“ 

група), едно от изискванията е да 
развива детско-юношеския футбол. 
Професионалните клубове обаче все 
още гледат на детските си школи 
като на принудителен разход, а не 
като на полезна и дългосрочна ин-
вестиция. Въпреки че на конгреси на 
БФС и на общи събрания на клубове-
те ръководителите обещават да об-
ръщат повече внимание на детските 
си школи, всички финансови потоци 
на клуба се насочват към първия от-
бор. За децата остават калните иг-
рища, разбитите съблекални, в които 
няма вода, да не говорим за недости-
га на елементарни пособия като топ-
ки, обувки... Най-големият проблем е 
липсата на добри терени, на които 
децата да тренират. Малките фут-
болисти ги разкарват да играят по 
селата около София. 

– ОБЩИНИТЕ НЕ МОГАТ ЛИ ДА 

ФИНАНСИРАТ ДЕТСКО-ЮНО-

ШЕСКИТЕ ШКОЛИ?

– Не е никакъв проблем една община 
да финансира развитието на детския 
футбол. По отношение на терени-
те общините законосъобразно могат 
да вложат средства за поддръжка на 
футболния терен, за ремонтиране на 
съблекалните, да поемат разходите за 
вода и отопление и т. н. Това обаче 
зависи от желанието на кмета и на 
общинския съвет.

– КАК ЕДИН МАЛЪК ФУТБО-

ЛИСТ СЕ НАУЧАВА ДА ГУБИ? 

– Ако детето преживява загуби-
те, значи, че то е много амбицирано. 
Няма спортист, който само да пе-
чели. Опитът калява и дава матери-
ал за разсъждение и оценка. Разочаро-
ванието от загубата може да послу-
жат на малкия футболист при след-

ваща игра. 
– ИМА ЛИ НАЙ-ВАЖЕН ИГРАЧ 

НА ТЕРЕНА?

– Всеки пост може да се яви най-
важният. Вратарят например е 
ключов състезател, който може с 
няколко индивидуални прояви да по-
могне на отбора да спечели. Как-
то и обратното – когато отбо-
рът като цяло е на ниво, може да 
се стигне до поражение само зара-
ди вратарски грешки. Няма малова-
жен пост Както успехът, така и 
загубата зависят от общите уси-
лия на всички играчи. Понеже спор-
тът е колективен, нито заслугите, 
нито вината могат да бъдат раз-
пределени пропорционално. Правилна-
та реакция от страна на треньора 
е: всички губят и всички печелят 
заедно. Така се съхранява добрият 
микроклимат в тима. 

– КАКЪВ Е „ДРУГИЯТ“ ЖИВОТ 

НА ОТБОРА? ВСИЧКИ ПОМНЯТ, 

ЧЕ ТИ КАТО ТРЕНЬОР НА НА-

ЦИОНАЛНИЯ ОТБОР ВОДЕШЕ 

МОМЧЕТАТА НА ТЕАТЪР… 

– Дано не са запомнили само това, 
че съм ги водил на театър. (Смее се.) 

Обичам театъра и смятам, че това 
е спечелено време. При всички случаи 
е по-добре отборът да гледа една ин-

ПО-ИСКРЕНО 
И ПО-ЛИЧНО

– Какво е чувството, когато скан-

дират името ти на трибуните?

– Чувството е, че в този момент си 

значим. 

– Това главозамайвало ли те е? И 

после се надуваш като плондер...

– А, не, ти можеш да се надуеш и без 

да ти скандират името. Срещал съм 

много хора, които са си плондери и 

без да им скандират името.

– Любимият ти гол?

– Голът, който вкарахме срещу Мо-

нако на европейската квалификация 

през 1984 г. 

– Сега на световното само като 

коментатори ли ще се появим?

– Ще се появим предимно като зри-

тели. Малка част от българите ще 

бъдат зрители на живо в ЮАР, а ос-

новната част ще са зрители пред 

телевизорите си в България.

– На кой отбор ще симпатизираш 

на това световно?

– Винаги съм симпатизирал на Брази-

лия. Харесват ми техният стил, ат-

рактивност и импровизация.

Отборът на „Лъвчетата“ с IV място на международния 
младежки турнир Elliott Cup – Албена за 2009 г.
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тересна постановка, отколкото фут-
болистите да се отегчават в хотела 
и да играят карти. 

– ИЗВЪН ТЕРЕНА ФУТБОЛИ-

СТИТЕ ТРЯБВА ЛИ ДА БЪДАТ 

ПРИЯТЕЛИ?

– Животът в отбора е като жи-
вота в една фирма. Някои си тръг-
ват, след като им свърши работно-
то време. Други са приятели и извън 
професионалните си отношения. Но 
не могат всички да бъдат приятели. 
Понякога изникват дрязги... Отборът 
трябва да е сплотен на терена. И 
има странни за обяснение явления, но 
се случва съотборници, които не си 
говорят, на официален мач да се про-
явят като професионалисти и да си 
помагат. Разбира се, общ интерес е 
отборът да победи. 

– ЗАЩО ВЪВ ВСИЧКИ КЛАСА-

ЦИИ ЗА ХУБАВИ МЪЖЕ НАЙ-

ЖЕЛАНИ СА ФУТБОЛИСТИТЕ?

– Защото са млади, защото са из-
вестни, защото техните имена по-
стоянно са в медийното простран-
ство. Чувал съм, че жените харесват 
мъже, за които се говори. 

– ФУТБОЛЪТ МЪЖКА ИГРА ЛИ 

Е?

– Да, много мъжка!
– А ЖЕНСКИЯТ ФУТБОЛ?

– Не бих причислил футбола към 
женските спортове. Рядко имам въз-
можност да гледам женски футбол, 

но от това, което съм видял, нами-
рам, че се развива, особено в страни 
като Швеция и Германия. Според мен 
обаче женският футбол няма сериоз-
но бъдеще. 

– КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕ-

НИ В БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ?

– Нашият футбол има сериозни 
проблеми, но мисля, че без участи-
ето на държавата те не могат да 
бъдат решени. А в близко бъдеще 
държавата трудно може да обърне 
внимание на футбола, защото, в ус-
ловия на финансова криза държава-
та има по-важни проблеми за реша-
ване. Какво имам предвид? Стадиони-
те, на които се провеждат първен-

ствата, са в разруха. Говоря за офи-
циални стадиони тук, в София – за 
„Българска армия“ и „Локомотив“ на-
пример. Те няма и да получат лиценз 
за провеждане на мачове от УЕФА. 
Не на последно място е и въпросът 
с квалификацията и преквалификация-
та на треньорските кадри. Ръковод-
ството на българския футбол трябва 
да обърне много по-сериозно внимание 
на нас, треньорите. Ние изоставаме 
по отношение на новостите, свърза-
ни с развитието на футбола, за раз-
лика от западните ни колеги. 

Интервю на Теодора СТАНКОВА

Снимки BeLIGHT STUDIO 

и Личен архив

ВАСИЛ КОСТАДИНОВ е ученик в 7. 

клас и тренира футбол. Неговият от-

бор „Лъвчетата“ тренира усилено и се 

състезава в столичното първенство. 

Явно неговите треньори Борислав Фер-

динандов и Ивайло Пешаров дават 

всичко от себе си да изградят едни 

уверени спортисти и добри хора, защо-

то Васко още отсега мечтае да тръг-

не по техните стъпки, което пък ни на-

вежда на мисълта, че спортът има бъ-

деще. Ето какво сподели той с нас. 

– КОЙ ТЕ ЗАПИСА НА ФУТБОЛ? 

– Мама.

– ОТ КОЛКО ВРЕМЕ ТРЕНИРАШ? 

– От 7-годишен. 

– КОЛКО ПЪТИ В СЕДМИЦАТА СЕ ПРО-
ВЕЖДАТ ТРЕНИРОВКИТЕ? 

– 4 пъти.

– ИМАТЕ ЛИ СПЕЦИАЛНИ ЕКИПИ? 
– Да.

– НА КАКВО ТЕ УЧИ ФУТБОЛЪТ? 

– Без битка няма победа.

– КАКВО ПРАВИТЕ В ЧАСОВЕТЕ ПО 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ В УЧИЛИ-

ЩЕ? 

– През зимата играем волейбол, а през 

останалото време от годината – фут-

бол.

– КАКВИ СА ДРУГИТЕ ТИ ЛЮБИМИ 

СПОРТОВЕ? 

– Тенис на маса, ски, волейбол.

– КАКЪВ ИСКАШ ДА СТАНЕШ, КАТО 

ПОРАСНЕШ? 

– Футболист.

– ЛЮБИМ ФУТБОЛИСТ? 

– Сеск Фабрегас.

– ЛЮБИМ ОТБОР? 

– „Арсенал“.

– КАКВО ЩЕ ПОЖЕЛАЕШ НА ДРУГИ-

ТЕ ДЕЦА?

– Да спортуват активно.

ВМЕСТО ЛЕКСИКОН

За „Лъвчетата“ футболът е ежедневие

Васил Костадинов
в акция
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ЕКОЕКОЕКО

Б
иоролята си играе не само на 
сцената, но и в живота. При 
това не е нужно да учи какъв-
то и да е сценарий, защото тя 

се е превърнала в нейна втора кожа. 
Йоана Буковска е сред особените по-
сланици – от устата є често се про-
ронва кратката думичка „био“, пък и 
усмивката є е от естествена по-ес-
тествена. Такава се опитва да бъде и 
в живота. Та именно стремежът да 
сме естествени във всякакъв смисъл, 
казва Йоана, ще покаже колко сме 
зрели по отношение на собствения си 
дом Земята. И за да илюстрира нуж-
дата от действия, превърна собстве-
ния си театър, този на Армията, в... 
зелена сцена. Там вече ползват енер-
госпестяващи крушки, но всъщност 
пазят природата по един още по-ва-
жен начин – като съхраняват първо 
себе си. За всяко свое представление 
трупата използва само биокозмети-
ка, затова и гримьорните са биогри-
мьорни, а Йоана, то се знае, вече е 
био Йоана...

– КАК СЕ РОДИ ИДЕЯТА ЗА ПЪР-

ВАТА ЗЕЛЕНА СЦЕНА В БЪЛ-

ГАРСКИЯ ТЕАТЪР И ИМАШЕ ЛИ 

НУЖДА ДА УБЕЖДАВАТЕ НЯ-

КОГО ОТ КОЛЕГИТЕ СИ?

– С надеждата, че няма да прозвучи 
нескромно, идеята беше моя. Гримът 
е „втората кожа“ на актьора – на-
шите лица никога не са били защите-
ни и обгрижвани по този начин нито 
в театъра, нито в киното, както 
е сега, в „зеления театър“. Повече-
то ми колеги се сбогуваха с алергии-
те и медицинската козметика, която 
мислеха, че е единственото решение 
на проблемите им. А един актьор без 
грим е като художник без бои... Бла-
годарение на биокозметиката имаме 
свободата да развихрим творческата 
си природа без никакви притеснения!

– БИОИДЕЯТА ЗАЛАГА НА СИЛ-

НА ВРЪЗКА С ПРИРОДАТА – 

ИМАТЕ ЛИ Я ЛИЧНО ВИЕ И 

КАКВА Е ТЯ?

– Аз съм дете на планината – ро-
дена съм в Габрово и винаги кога-
то съм изчерпана докрай, ми стига 
една седмица в Балкана или Родопи-

те, или Странджа... За мен планина-
та и морето са най-мощните акуму-
латори, които могат само да ти да-
ват, стига да им се довериш. А кога-
то не мога да се откъсна от работа 
и ежедневни грижи в града, просто 
отивам в най-близкия парк и прегръ-
щам някое дърво, без да ме е грижа 
какво ще си помислят хората. Меч-
тая за деня, когато ще можем да ля-
гаме по полянките, както това е въз-
можно в Америка или Англия, без да 
ни е страх, че ще имаме стресира-
щи срещи с онези неща, за които се 
смята, че са на пари, ако ги настъ-
пиш. Аз не вярвам, че ще стана ми-
лионер, дори ако легна върху няколко 
едновременно!

– КАКВО НЕ ХАРЕСВАТЕ В НА-

ЧИНА НА ЖИВОТ НА СЪВРЕ-

МЕННИЯ ЧОВЕК?

– Превръщането му в робот от 
плът и кръв. Обезличаването на Духа 
в името на Материята. Претопява-
нето ни като личности и неусетно-
то ни трансформиране в клонинги, в 
роби на една технологизирана цивили-

НЕЙНАТА ПЪРВА НЕЙНАТА ПЪРВА 
ПРИРОДАПРИРОДА
ЙОАНА БУКОВСКА МЕЧТАЕ ЗА ДЕНЯ, КОГАТО ЩЕ ГЛЕДАМЕ КЪМ НЕБЕТО, 
А НЕ В ЕКРАНА НА МОБИЛНИТЕ СИ ТЕЛЕФОНИ
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зация. Дори вече не забелязваме кога 
небето е синьо, има ли бели облаче-
та, какво е зеленото на разлистващи-
те се дървета, колко много са цве-
товете на пролетта и достойни съ-
перници ли са на тези от есента... 
Това сякаш наистина вече не вълнува 
почти никого. А ми е и страшно, и 
тъжно, че дори някой да го чувства, 
не го споделя, защото се бои да не 
го нарочат за старомоден или изку-
фял, или глупец...

– ЙОАНА БУКОВСКА Е ВЕЧЕ 

БИО, КОГАТО Е НА СЦЕНАТА, 

НО УСПЯВА ЛИ ДА Е ТАКАВА 

ИЗВЪН ТЕАТЪРА?

– В живота аз почти не нося грим, 
а когато слагам, то е, за да подчер-
тая устните или очите си, но не-
натрапчиво. Сигурно няма да се из-
ненадате, че любимите си пастелни 
гами открих точно в биодекоратив-
ната козметика. Причината е ясна – 
природните пигменти и масла не мо-
гат да бъдат с изкуствено наситен 
цвят. Затова най-добрият начин да 
останем верни на собствената си ес-
тественост е да се доверим на био-
козметиката! А за да стигна до иде-
ята за биосцената, доста съм я об-
мисляла преди това. Като човек, бо-
равещ с природата на много други 
хора, различни от мен, моите геро-
ини, аз, Йоана, съм доста ревностен 
защитник на собствената си природа. 
Вслушвам се и изпълнявам безпрекос-
ловно повика на интуицията си, нуж-
дите на тялото си, за да бъда в хар-

мония със себе си и света около мен. 
Не правя компромиси с храната, не 
робувам на моди, нито на диети. Не 
налагам никому своя светоглед, но не 
допускам и друг да ми диктува как 
да живея.

– КАКВО ПОЛУЧАВА ЕДНА 

ЖЕНА, КОГАТО ЗАПОЧНЕ ДА 

ИЗПОЛЗВА БИОКОЗМЕТИКА? 

ПОНЕ С ВАС СЛУЧИ ЛИ СЕ НЯ-

КАКВА ПРОМЯНА?

– Биокозметиката ти дава спокой-
ствие, сигурност и удовлетвореност 
от крайния резултат. Но тя също 
те учи да бъдеш търпелив, намира 
биологичните цикли, заложени в тя-
лото на всеки, и ги отключва без ни-
каква агресия или насилствено пости-
гане на краен резултат. Големият ни 
шанс е, че се появява и в България с 
пълната гама продукти, задоволяващи 
и отговарящи на всичките ни нужди 
– бяла и декоративна козметика за 
всеки тип кожа, включително анти-
ейдж продукти, всички стилизиращи 
продукти за коса плюс бои, шампо-
ани и балсами, измиващи и соаниращи 
продукти за тяло, както и пасти за 
зъби, бебешка и детска, пълен ком-
плект мъжка козметика, а също така 
и слънцезащитни лосиони...

– КАК МОЖЕМ ДА ЩАДИМ 

ПРИРОДАТА ВСЕКИ ДЕН – РАЗ-

КАЖЕТЕ НИ ЗА ВАШИТЕ МАЛ-

КИ „ЗЕЛЕНИ“ ТРИКОВЕ...

– Аз не пуша, използвам всеки лист 
хартия, като го изписвам така, че 
накрая не си разчитам сама, ведна-

га се присъединявам към инициативи 
като „Часът на Земята“ и кампании 
за електронни фактури... Ходя ос-
новно пеша из София, а това си има 
своите огромни предимства – винаги 
пристигам навреме, спестявам и пари 
от фитнес, а най-вече така минавам 
минимум през три парка на ден!

Интервю на Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор на списание „Усури“

Снимки Данаил Щърбанов

от ЙОАНА БУКОВСКА

„Какво лошо има в това биото да 

е модерно“, възкликва Йоана в отго-

вор на въпроса, не прекаляват ли ня-

кои с органичните си залитания. До-

казателства обаче търси не в това, 

което вижда по магазините, ами в 

състоянието на природата – и така 

бързичко съставя краткия си експер-

тен списък от причини. Та ако се пи-

тате защо трябва да сме био, най-

важните доводи според актрисата 

са три...

1. Няма по-велик алхимик от При-

родата! Единствено тя знае 

от какво се нуждае организмът на 

човека. Тя е по-велика от всяко едно 

наше откритие... По света в наше 

време има 70 хиляди широко използва-

ни химически козметични продукта, 

всяка година се внедряват по още 

1000 нови! А сега изчислете сами кол-

ко козметика използвате средно на 

ден – включете сапуна за тяло, шам-

поана, дезодоранта, кремовете, гри-

ма, разгримирането... А ако добавим 

и козметиката за бита – почист-

ващите препарати, праха за пране 

и за миялната... За всичко това има 

природни решения. Наистина ли ще 

предпочетете химията пред приро-

дата в биопродуктите?...

2. „Назад към Природата!“ Този 

призив не е просто клише, ако 

осъзнаем, че това е единственият 

верен ход, който ни осигурява скока в 

бъдещето. Земята, природата и де-

цата ни са заложени на карта и от 

нас зависи как ще изиграем следва-

щия си ход... За да докажем, че наис-

тина човекът е венец на природата, 

а не нейният палач!

3. Биото не е поредната реклам-

на кампания за козметика! Зад 

всеки от продуктите стои сертифи-

кат, отговарящ на строгите изис-

квания за органично производство – 

изключено е в тези продукти да има 

синтетични консерванти, оцветите-

ли и ароматизатори; без силикон, па-

рафин, ГМО.

Зеления театър на Армията Йоана Буковска основа не 
без помощта на биокозметиката Logona и Sante, в чийто 
посланик се превърна – на снимката до нея е Светла 
Николова от фирмата вносител „Армина“

ТРИ ПРИЧИНИ 
ДА ЖИВЕЕМ БИО
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Hitbox – денс 
безкрай
В тази гореща компила-

ция са събрани едни от 

най-излъчваните денс 

парчета в радио и тв 

ефира. Началото е за 

Sexy Love – най-силния ру-

мънски хит от начало-

то на годината у нас. Зад 

него стоят три момчета 

– продуцентският дует 

Residence Deejays, как-

то и певецът Frissco, дал 

гласа си за едни от най-

големите хитове на северната ни съседка през изминалата година. 

Любимката In-Grid също е тук с чисто новия си сингъл Les Fous – при-

ятна комбинация между силен денс аранжимент, дело на едни от най-

добрите италиански саундмейкъри. Ексклузивно в албума са включени и 

някои горещи клубни ремикси, както и хаус парчета, сред които уникал-

на хаус версия на песента на Тото Кутуньо L’Italiano.

Bionic 
от Кристина
Четвъртият студиен ал-

бум на петкратната но-

сителка на „Грами“ ще из-

ненада с уникално ново 

звучене. На Кристина Аги-

лера помагат плеяда на-

шумели имена, сред които 

и хит майсторката Линда 

Пери. Първият сингъл Not 

Myself Tonight вече успеш-

но щурмува класациите. 

Bionic е отражение на въз-

можностите на Агилера 

да достигне до нови нива, като използва гласа си по съвсем нов начин. 

Тя описва новия си албум като смесица от различни жанрове и музикал-

ни стилове. „Успях да изследвам и създам ново, секси усещане с помо-

щта на електронните и вокалните елементи и с вариращата тема-

тика – от забавна до интроспективна. Това е нещо, което не мисля, че 

някой очаква.“

„Кървавите 
скали“
Екшън специалистът Джон Ву ни 

предлага епична суперпродукция, 

с която припомня важен етап от 

китайската история. Това е про-

чутата битка при червените 

скали, отбелязваща края на ди-

настията Хан, в която стоти-

ци хиляди падат на бойното поле, 

a над 2000 кораба са изгорени. 

Хореографията на бойните сце-

ни, в които участват батальо-

ни китайски войници, разбира се, 

е впечатляваща. Както и краси-

вите кадри на свистящи стрели, 

отривистите удари с мечове и 

мъдрите послания. Ву за пореден 

път се доказва като майстор на зрелищни филми, които се получават 

толкова добре и когато не са снимани в Холивуд. Неслучайно последни-

ят му кървав епос се превърна в един от най-касовите азиатски фил-

ми, правени някога.

„Луда по Стийв“
Сандра Бълок е отново във 

вихъра си в тази романтич-

на комедия за последиците 

от една краткотрайна сре-

ща между непознати. Ексцен-

тричната и влюбчива Мери 

е уредена със среща с непо-

знат от своите родители. Тя 

веднага хлътва до уши по те-

левизионния оператор Стийв, 

но неговите чувства далеч 

не са толкова близки до ней-

ните. За любовта на Мери 

обаче прегради няма и скоро 

тя се отправя на пътешест-

вие из цялата страна само за 

да е по-близо до своя любим. 

Въпреки медийното внимание, 

което скоро я обгръща от-

всякъде, Мери може би е на път да намери истинското призвание в жи-

вота си, а покрай това – и мъжа на мечтите си.

„Стари кучета“
Чарли (Джон Траволта) и Дан 

(Робин Уилямс) са най-добри 

приятели и бизнес партньори 

от 30 години. Предстои им 

да сключат най-успешната 

бизнес сделка в живота си, 

но точно тогава животът 

им се обръща с главата  на-

долу. Двамата приятели най-

неочаквано са натоварени с 

отговорността да се гри-

жат за седемгодишни близ-

наци, чийто баща се оказва 

Дан. Неопитните ергени се 

сблъскват с много труднос-

ти в опитите си да бъдат 

страхотни детегледачки и 

търпят провал след провал. 

Натъкват се даже на една 

горила и няколко кълвящи пингвини, но може би точно затова ще откри-

ят кое е най-важното нещо в живота... Комедията е шеметно забавна.

„Рокаджии“
Тийнейджърът Уил Бъртън е 

завладян от музикални меч-

ти. Когато се премества в 

ново училище, той се запоз-

нава с талантливата певи-

ца Шарлът Барнс. Тя моли Уил 

да ръководи нейната рок бан-

да, като се надява, че това 

ще им помогне да си осигурят 

участие в състезанието за 

„Група на годината“. Но това 

ги изправя пред най-големия 

им конкурент – най-добрата 

банда на училището, в която 

е бившето гадже на Шарлът. 

Светът на Уил се преобръ-

ща, когато се оказва в цен-

търа на битки, ревност, тай-

ни и предателства. Времето до музикалния сблъсък изтича и новаците 

трябва да направят своя избор: да признаят ли поражението си, или  да 

защитят това, в което вярват?

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР
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„Махалото 
на съдбата“
Това е история за едно възроде-

но приятелство, за старата лю-

бов, за пречистващата сила на 

изкуплението в живота на три 

изключителни жени. Всичко за-

почва с предателството, което 

разделя Абигейл и Лайла, прия-

телки от деца, когато майката 

на Абигейл, икономка в семей-

ството на Лайла, е изгонена. Го-

дини по-късно животът на Лайла 

се преобръща и тя започва ра-

бота като икономка в дома на 

своята приятелка, вече извест-

на авторка на готварски книги. 

Отмъщение ли е това, или крач-

ка към възстановяване на ста-

рото приятелство? Двете прия-

телки ще се сблъскат с различни препятствия в този разтапящ роман 

за превратностите на съдбата.

„Южна Африка“
Със своите 320 страници, из-

ключителни фотографии, цвет-

ни карти и интригуващи рубри-

ки, пътеводителят на „Нешънъл 

джеографик“ е задължително че-

тиво за всекиго, решил да пред-

приеме необикновено и екзотич-

но пътуване до страната, пре-

върнала се в една от най-атрак-

тивните световни туристиче-

ски дестинации. В него не е про-

пуснато нищо от необикновена-

та история, култура, природа и 

обичаи на Южна Африка. Наред 

с традиционната и задължител-

на туристическа информация пъ-

теводителят ще ви изненада и 

с отговорите на любопитни въ-

проси като кой направи първото 

вино в Африка, защо южноафриканците са луди по спорта и вкусни ли 

са пържените гъсеници.

Много мъже оставят следа в жи-

вота на Коко Шанел. Един от тях 

е гениалният композитор Игор 

Стравински, от чийто балет „Про-

летни тайнства“ тя е възхите-

на при представянето му в Париж 

през 1913 г. Седем години по-късно 

пътищата на две от най-ярките 

личности на столетието се пре-

сичат в момент, когато и двама-

та са на прага на грандиозен ус-

пех. Стравински споделя съдбата 

на хиляди руски емигранти, потър-

сили убежище във френската сто-

лица непосредствено след Октом-

врийската революция. В очакване 

на големия си пробив, той и семей-

ството му са принудени да оцеля-

ват благодарение на милостта на 

меценати и приятели. На вечеря в дома на Сергей Дягилев Стравински 

е представен на скандалната и еманципирана Коко Шанел, която жа-

дува за признание-

то на артистични-

те среди. Тя пред-

лага на Игор да се 

премести заедно с 

болната си съпруга 

Катерина и четири-

те им деца в лятна-

та є вила край Па-

риж, където ще може 

да работи на спокой-

ствие. Постепенно 

между двамата се 

заражда разтърсва-

ща връзка, затруд-

нена от дълбоката привързаност на Стравински към семейството, от 

всеотдайността и на двамата към работата. Романът на Крис Грий-

нхалч за този преломен момент от живота на две уникални личности 

бе успешно екранизиран от режисьора Ян Кунен. Филмът „Коко Шанел и 

Игор Стравински“ имаше своята премиера на миналогодишния фести-

вал в Кан, а у нас той излиза заедно с книгата.

„Стари влюбени 
мъже“ 
Основната част на романа на 

Алистър Грей се състои от за-

писките на пенсионирания учи-

тел от Глазгоу Джон Тънок, пос-

ветил се на отвлечени идеи, но 

нелишен от интерес към плът-

ското. Тънок е забавна фигура, 

едновременно устат и старо-

моден. Историческите му съчи-

нения ни отвеждат в Атина по 

времето на Перикъл, в ренесан-

сова Италия, и най-накрая на-

тикват носа ни в торището, 

останало след група харизма-

тични сектанти от времето на 

кралица Виктория. Историко-ге-

ологическите отстъпления са 

контрапункт на записките от дневника на Тънок, описващ собствени-

те си еротични несполуки заедно с подробности около събитията от 

началото на новото хилядолетие.

„Ключът към 
бездната“
Хосе Карлос Сомоса предста-

вя един имагинерен свят в не-

обозримото бъдеще, населен 

с причудливи сенки и творе-

ния. В романа си той разсъжда-

ва за смъртта и убийството 

в името на религиозни убежде-

ния и какво всъщност се крие 

зад тях. В нормалното ежедне-

вие на Даниел Кийн – млад слу-

жител в един от скоростните 

влакове на бъдещето, настъп-

ва рязък обрат. Той се натъква 

на пътник камикадзе, вградил в 

тялото си взривно устройство. 

Даниел се оказва избраникът, 

който трябва да доведе докрай 

епохално разкритие. Така се-

мейството му попада в смъртоносен капан и единственият начин да 

го спаси е той да изпълни докрай невероятната си мисия.

„Коко и Игор“ – в книжен и киновариант

Бела, брой 6 (148), 2010 93



Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ

Мистър Елтън Джон, 
добре дошъл!

Две музикални легенди ще затвърдят факта, че вече сме на све-

товната музикална карта. Боб Дилън е хедлайнер на деветото 

поредно издание на фестивала „Арена музика 2010“ и концертът му 

е на 3 юни в зала 1 на НДК. Но безспорното събитие ще бъде дълго-

очакваното шоу на Елтън Джон. Великият музикант ще пристигне у 

нас със своя бенд от виртуозни музиканти и ще изнесе спиращ дъха 

спектакъл на столичния стадион „Локомотив“. Концертът е част от 

турнето му Rocket Man: Greatest Hits Live. Сър Елтън Джон е един от 

най-успешните музиканти на планетата, с милиони продадени албу-

ми и хитове в продължение на четири десетилетия. Изпълнителят 

на Candle in the Wind (най-продавания сингъл в историята на музика-

та!) има в колекцията си пет награди „Грами“ и още „Оскар“, „Златен 

глобус“ и „Тони“. През цялата си кариера той винаги присъства с поне 

един сингъл в Топ 40 на „Билборд“ – истински рекорд, какъвто досе-

га не е постигал никой друг изпълнител! Някои от най-характерните 

черти за таланта и работата на Джон са неговият богат тенорен 

глас, оригиналното госпъл звучене на пианото му, чувствените ор-

кестрални аранжименти и уникалното му сценично поведение, особе-

но характерно през 70-те години. Освен поп хитове като Rocket Man, 

Crocodile Rock и I’m Still Standing той  композира 

и музика за филми и мюзикъли, а последният му 

хит е играният с голям успех на „Бродуей“ „Били 

Елиът“. Елтън Джон активно участва в благот-

ворителни програми за болните от СПИН, въве-

ден е в Залата на славата на рокендрола през 

1994 г. и е посветен в рицарство през 1998 г. 

У нас той ще пристигне заедно с барабаниста 

Найджъл Олсън и китариста Дейви Джонстън. 

На 13 юни столичният стадион „Локомотив“ ще 

се превърне в гореща точка заради таланта на 

световното музикално величие. Поради елитния 

характер на събитието и впечатляващата ви-

зия на концерта за първи път у нас зоната на 

терена пред сцената ще бъде обособена като 

специален сектор със седящи места и по тази 

причина  капацитетът на стадиона е ограничен 

до 20 000 души.
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Впечатляващ воден спектакъл 
на наградите на БГ РАДИО

Истински водопад, фонтани и шадравани бяха голямата изненада на 

церемонията, събрала каймака на музикалния ни елит. Водата беше ос-

новна тема на годишните музикални награди на БГ РАДИО тази година 

и тя наистина се лееше от всеки ъгъл на сцената. Водещи на шоуто 

бяха Виктория Терзийска и Любо Киров, а победителите бяха избрани 

чрез слушателски вот. Големият победител отново бе Миро, отличен 

с три приза (за изпълнител, песен и клип на „Убиваме с любов“). За из-

пълнителка призът отиде при Деси Добрева, за група – при Deep Zone, 

а за дует/трио – при Мария Илиева и Кийт Томпсън. С награда за де-

бют си тръгна Маги Джанаварова, Графа бе отличен за текста на „Ос-

тавяш следи“, а група „Те“ за албум – „Като нея“. Шоуто в зала 1 на НДК 

откриха „Акага“ и Графа с песен, създадена специално за БГ РАДИО – 

„Песен за събуждане“. Присъстващите в залата, както и зрителите на 

bTV и City TV видяха и чуха още: феноменално изпълнената от Цветан 

Недялков любима българска ме-

лодия от филма „Осъдени души“, 

дуетната песен Truly на Мария 

Илиева и Кийт Томпсън, едно ис-

крено „Завръщане“ на дует „Аве-

ню“, Deep Zone с новия си летен 

хит Play. Сериозна заявка за бъ-

дещи хитове дадоха и впечат-

ляващите нови песни на Gаlia, 

Ирина Флорин, Орлин Павлов, Ор-

лин Горанов и Мариана Попова 

с премиера на церемонията. По 

традиция екипът на БГ РАДИО 

връчи и традиционната награ-

да „БГ вдъхновител“. Тази година 

статуетката отиде в ръцете 

на Милена Славова, която през 

миналата година чества 25 го-

дини на сцена. 
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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

ЦВЕТОТЕРАПИЯ
Цветът е много надарен, способен е на много: въздейства на 
чувствата и настроенията, на кариерата и отношенията ни 
в семейството. „Поканете“ го в дома си и след време той 
ще стане верен помощник в поддържането на вашето здра-
ве и добро самочувствие. В два последователни броя ще ви 
предложим нашите идеи за ефективно въздействащи цве-
тови съчетания. В този брой ще ги откриете на стр. 96–98.

ОСОБЕНОСТИ НА РУСКАТА КУХНЯ 
ПРИ ДОМИНИКАНСКИ УСЛОВИЯ 
Джоана и Борис Таджеда са семейство 
от 7 години. Тя е доминиканка, а Борис – 
наполовина руснак. Семейство Таджеда 
са любители на бързата кухня и на 
бавното хранене. Борис намира руската 
кухня за по-сложна и врмеемка, но 
когато имат празничен повод, готвят 
избрано ястие от необятния руски... 
рецептурник. Като това, чиято рецепта 
можете да откриете стр. 101–103. До-
миниканският десерт на Джоана обаче 
също заслужава специално внимание.

ВСИЧКО ПО МЕСТАТА
Няколко хитри идеи за копиране сме събрали за вас на 
стр. 100. Като например как да превърнете лъжици-
те, с които ядете супа, в закачалки и как да украсите 
огледалото в коридора си с веселяшки надпис...

НОВИЯТ ЕЗИК НА ЦВЕТЯТА
Малко повече знания за цветето, „малко по-
вече мисъл за другите“, както казва Мечо 
Пух, и оригиналната форма на чувствата 
ще се появи сама. А цветята ни подсказват 
много дори само с външния си вид. Трябва 
да се вгледаме в тях, за да доловим посла-
нията им, убедена е Албена УВАКОВА. За да се 
убедите и вие, отворете на стр. 109.
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ин т е р и о р

С
поред многобройните изслед-
вания на специалисти цве-
тът е ефективно, достъпно 
и безопасно средство за по-

добряване на психологическия климат 
вкъщи. Възможностите му са огро-
мни и те ще „работят“ така, как-
то вие ги „помолите“. Цветотера-
пията в дома е много ефективна не 

само защото прекарваме в жилище-
то си голяма част от своето вре-
ме (е, може би не чак толкова голя-
ма). Домът ни е пълен с цветови съ-
четания. В интериора почти нико-
га не преобладава само една цветова 
гама, т. е. той почти никога не е 
едноцветен, защото цветовите съче-
тания винаги са по-силно въздейства-

щи от един отделен цвят. Цветове-
те имат различен коефициент на по-
лезно действие. Ярките и фосфоресци-
ращите имат най-високия. Точно по 
тази причина не бива да прекалявате 
с тях от гледна точка на „домашна-
та“ цветотерапия. Недейте да боя-
дисвате цели стени в силни цветове 
– достатъчно е в стаята да имате 

Цветотерапия
Цветът е много надарен, способен е на много: въздейства на чувствата и настроенията, на 
кариерата и отношенията ни в семейството. „Поканете“ го в дома си и след време той ще стане 
верен помощник в поддържането на вашето здраве и добро самочувствие.
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някакъв ярък предмет, чиято сила на 
въздействие чрез цвета бихте могли 
да използвате. В същото време свет-
ложълтият цвят просто е създаден, 
за да бъде използван за боядисване на 
цели стени. 
Най-често задаваният въпрос към 

интериорните дизайнери, които не-
рядко се превръщат и в интериор-
ни психотерапевти, е минималното 
количество на цветовите акценти в 
интериора, за да работи благотворно 
цветотерапията. Достатъчни са три 
яркоцветни елемента, които не бива 
да са прекалено малки и които мо-
гат да бъдат разположени на различ-
ни нива в пространството. Например 
килим, масичка за вестници и пано. 
Цветовете в дома можете да про-

меняте в зависимост от настроени-
ето си, макар че ще ви излезе доста 
скъпичко това удоволствие. И поне-
же основният ремонт е сериозно на-
чинание, бихте могли да добавяте от 
време на време различни цветови де-
тайли към интериора, за да се въз-
ползвате от ефективността на цве-
тотерапията. В два последователни 
броя ще ви предложим нашите идеи 
за ефективно въздействащи цветови 
съчетания. 

БЕЖОВ И ЦВЯТ 
ФУКСИЯ*

За повече увереност в себе си

Самоопределяте се като плахи и сра-

межливи? „Излекувайте“ притеснител-

ната си натура с помощта на съчета-

нието между бежов и цвят фуксия.

 Облепете една от стените с 
декоративно фолио с флорални мо-
тиви, сред които присъства цветът 
фуксия. 

 Боядисайте кошче/поставка за 
вестници в цвят фуксия. Или пък 
цял шкаф или скрин. Ако разполага-
те с тези мебели вкъщи, но те са в 
бежов цвят, можете да ги опакова-
те с тюл и да ги напръскате с ае-
розол в цвят фуксия през тюла. Ще 
се получи ярък интересен акцент на 
бежов фон. 

 Постелете върху дивана или 
спалнята си бежово покривало, а от-
горе подредете няколко възглавници в 
цвят фуксия.

 Върху етажерка от светло дър-
во подредете съдове от стъкло в 
цвят фуксия. 

 В голяма бежова саксия бихте 
могли да засадите и истинското цве-
те фуксия. Сложете я върху маса или 

пък на пода и близо 
да центъра на ста-
ята. 

* Цветът фуксия е 
особен – нещо средно 
между цикламен и ли-
лав. За да добиете по-
ясна представа за него, 
извикайте в съзнанието 
си цветето фуксия.

ОРАНЖЕВ
За повече оптимизъм и любознател-

ност

Ако искате да усвоявате с лекота 

нови знания и да се чувствате по-енер-

гични и свежи, за да реализирате новите 

си идеи, използвайте оранжевия цвят в 

интериора си. 

 Постелете на няколко места из 
стаята малки кръгли оранжеви ки-
лимчета. Другият вариант е да зас-
телете пътека, върху която преобла-
дава оранжевият цвят. 

 Окачете на прозореца завеси от 
златиста органза и ги привържете с 
ленти на оранжеви флорални или ге-
ометрични орнаменти, за да стоят 
прибрани от двете страни на про-
зореца. 

 На една от стените закачете 
картина, изобразяваща есенен пейзаж, 
в който оранжевите краски преобла-
дават. 

 Върху масата или върху някоя 
етажерка намерете място за няколко 
керамични съда в оранжев цвят. 

 Прозрачен съд, пълен с портокали 
– това е чудесна здравословна идея, 
която съчетава цвето- и витаминоз-
ната терапия. 

Бела, брой 6 (148), 2010 97



ЧЕРВЕН
За по-динамичен живот 

Ако искате да повишите работоспо-

собността си и да принудите времето 

„да тича“ по-бързо, възползвайте се от 

свойствата на червения цвят. 

 Изрисувайте върху някоя от сте-
ните няколко червени ивици с различ-
на ширина. За целта можете да не 
използвате боя, а ивици цветен та-
пет. 

 Закачете на стената няколко 
червени квадрата от... картон на-
пример, обрамчени със семпли рамки. 
След това върху червения фон разпо-
ложете черно-бели рисунки, фотогра-
фии или апликации. 

 Спокойно можете да закачите 
две или три червени престилки върху 
плочките в кухнята. 

 Поставете върху маса или върху 
етажерка няколко червени вази. 

 Не забравяйте, че с червения 
цвят не бива да се прекалява и два-

три яркочервени аксесоара в 
интериора са напълно дос-

татъчни.

(Продължава 

в следващия брой)
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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



ид е и  з а  к о п и р а н е

Всичко по местата
Отдавна забравената в някой шкаф рамка за гоблен може да се превърне в идеа-

лен поднос, украсяващ тоалетната масичка или нощното шкафче. Ще ви трябват малко 

парче плат с красиви щампи, ножици, подлепваща лента, термопистолет и четири големи 

мъниста, подхождащи по цвят на цвета на рамката. Отстранете стъклото от рамката 

и по неговия размер и форма изрежете парче картон, след което по картонения шаблон из-

режете плата, но с по 2 см повече отстрани. Обвийте картона от всички страни с тези 

2 см плат и с помощта на подлепващата лента залепете плата върху шаблона. Обърнете 

картона с плата нагоре, закрепете го в рамката и поставете отгоре стъклото. С помо-

щта на термопистолет залепете мънистата в качеството им на краченца на подноса.

За повече настроение
Всеки ден, излизайки за работа или връщайки се вкъщи, ние се поглеждаме 

в огледалото. Защо да не повдигнете настроението си, като измайстори-

те някой развеселяващ надпис върху огледалото?! Вземете четка за рису-

ване, акрилна боя, скоч на широка лента и шаблон с букви. Сложете шабло-

на върху огледалото и закрепете отстрани скоча, така че като рисувате, 

да не изцапате самото огледало. За да изпишете надписа, взимайте мини-

мално количество боя и с четката с движения нагоре-надолу се старайте 

да нанасяте равномерно количество боя върху шаблона. Като сте готови 

с всички букви, изчакайте малко, за да засъхне боята, и отлепете скоча.

Цветя във 
водата 
Домът ви моментално ще 

се преобрази, ако направи-

те такава композиция на 

масата в гостната или на 

масата, подредена за ня-

кой празник. Вземете на-

пример жълти рози, отре-

жете стъблата им, като 

оставите само по 2 см 

под цветовете. След това 

сложете цветята да плу-

ват в красива кристална 

купа или салатиера, напъл-

нена почти до ръба с вода.

Лъжици вместо закачалки
За да направите тази оригинална закачалка в кухнята, ще ви трябват необработена дървена 

дъска, лак, лепило за дърво, дървени лъжици и дълги тънки гвоздеи. 

Лакирайте дъската и я оставете да изсъхне. Отрежете дръжките на лъжиците, като остави-

те около 14 см. На обратната страна на дъската отбележете местата, където ще се нами-

рат закачалките, т. е. лъжиците, и заковете гвоздеите така, че да излязат от другата страна 

на дъската. Върху острието на всеки гвоздей набийте дръжката на всяка лъжица, но внимател-

но и бавно. След това добавете по капка лепило и окончателно набийте лъжиците към дървото.

Няма място, 

по-хубаво от вкъщи!
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С
емейство Таджеда обича да пъ-
тува. Преди да се установят в 
България, са живели 3 години в 
Индия и 2 години в Гибралтар, 

през ваканциите обикалят из Евро-
па, а това лято ще посетят род-
нините на Борис в Русия. В Бълга-
рия се чувстват прекрасно. Борис е 
влюбен в страната ни заради бога-
тата є история. И пътуването на-
зад във времето му е хоби – всяка 
свободна минута прекарва в четене 
на историческа литература. На Джо-
ана всичко тук є харесва – срещите 
с нови и интересни хора, начинът 
на живот по български... След рису-
ването другото є любимо занимание 
е готвенето. Нейното второ ателие 
е кухнята, където изпод сръчните є 
пръсти излизат страхотни кулинар-
ни произведения. Тя е главният гот-
вач, но Борис винаги е наоколо като 
неин асистент. Дъщеричката им Лия 
също обича да помага и си има свое 
място в кухнята. Готвят по рецеп-
ти от цял свят. От българските 

манджи са фенове на сиренето по 
тракийски и на кавърма – любими-
те на Борис. Джоана пък е оценила 
вкуса на българската лютеница и на 
баницата ни. 
Любители са на бързата кухня и на 

бавното хранене. Борис намира руска-
та кухня за по-сложна и врмеемка, но 
когато имат празничен повод, гот-
вят избрано ястие от 

НЕОБЯТНИЯ РУСКИ... 
РЕЦЕПТУРНИК 

Русия е възприела кулинарни рецепти 
от много страни и народи. За щас-
тие обаче руските ястия не изис-
кват употребата на някакви суперек-
зотични продукти. Въпреки това оба-
че руската кухня е съкровищница от 
наслади за всеки вкус. Риба, домаш-
ни птици, дивеч, гъби, горски плодове, 
мед, ръж, пшеница, ечемик – това са 
най-често използваните продукти. 
Макар че кулинарните навици в Ру-

сия са се оказвали податливи на мно-
го чужди влияния през вековете, ем-

блематичните храни, които отвеж-
дат към древния руски корен, са хля-
бът, киселите супи с месо, зеленчу-
ците и най-вече ферментиралите зе-
ленчуци (кисело зеле, туршийки, кисе-
ли краставички). 

СПЕЦИАЛНО ОТНОШЕНИЕ 
КЪМ ХЛЯБА

Както българите, и руснаците не 
сядат на масата без хляб. На почит 
са и различните тестени специалите-
ти, като блини, галушки, пелмени, пи-
рожки. В миналото хлябът се замес-
вал с квас, от което е придобивал 
леко кисел вкус. 
„Сигурно има някаква дълбока исто-

рическа връзка между българската ба-
ница и многобройните разновидности 
на руския пирог – разсъждава Борис. 
– Блините например са руските па-
лачинки.“ От него научавам, че бли-
нът се поднася и като обреден хляб, 
защото кръглата му форма символи-
зира слънцето. Към края на зимата 
древните руси приготвяли блини, за 

в к у с н и  м а р ш р у т и

ОСОБЕНОСТИ НА РУСКАТА КУХНЯ
ПРИ ДОМИНИКАНСКИ УСЛОВИЯ

Джоана и Борис Таджеда са семейство от 7 

години. Тя е доминиканка, а Борис – наполови-

на руснак. Дъщеричката им Лия е 5-годишна. 

В България пристигат преди 2 години, тъй 

като Борис е назначен за мениджър в българ-

ския офис на международна онлайн компания 

за хазартни игри. Джоана пък е мениджър в 

хотелиерския бизнес. В България не практи-

кува професията си. Истинската є страст е 

рисуването и в момента е щастлива да пра-

ви това, за което винаги е мечтала – съз-

дала е школа по изобразително изкуство за 

деца и възрастни. Ангажирана е още с учас-

тие в Международния женски клуб в София.

Визитка
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да отбележат раждането на новото 
слънце. Блините могат да се консу-
мират без плънка (от хайвер, плодове 
или птиче месо) – просто намазани 
с масло. По желание навитият блин 
може да се запече или запържи.
„Принос на руските народи към го-

лямата европейска кухня е и 

СПЕЦИФИЧНИЯТ КИСЕЛ ВКУС

който не може да се постигне с ли-
мон или оцет“ – обяснява Борис. 
В традиционната руска кухня има 

десетки разновидности на борша. Ха-
рактерният му вкус се постига със 
заквасена сметана, мариновано черве-
но цвекло или кисело зеле. В някои 
стари руски ястия, като разсолник 
или солянка, търсеният кисел вкус се 
получава с кисели краставички. 
Основните съставки на борша са 

цвеклото и зелето, като допълни-
телно могат да се сложат картофи, 
моркови и лук. Боршът по московски 
е обогатен със сварено месо и наряз-
ан колбас. Може да се яде както то-
пъл, така и студен. Поднася се задъл-
жително със заквасена сметана. 

ВОДКА И СЕЛЬОДКА

В големите реки и езера на терито-
рията на Русия се въдят щуки, косту-
ри пъстърви и всякакви представите-
ли на есетровите риби – чига, есет-
ра, белуга... Напитката пък, заради ко-
ято руската кухня има собствена фи-
зиономия, е водката. Легендата раз-
казва, че любовта на руснаците към 
пиенето предопределя и избора им на 
религия. През Х в. новообединена Ру-
сия трябвало да натрупа външнополи-
тически авторитет, като отхвърли 
езичеството и приеме християнство-
то или исляма. Когато обаче узнал, 
че ислямът забранява употребата на 
алкохол, великият княз Владимир при-
ел християнството. Мотивът му бил, 
че пиенето е радостта на Русия. 

РУСИФИЦИРАНИ 
ЕВРОПЕЙСКИ ВКУСОВЕ

През ХIХ в. в Русия има две кули-
нарни течения – едното е традицион-
ното, свързано със старите славянски 
ястия, а другото – с навлизащите ев-
ропейски вкусове, пренесени от запад-

ни готвачи, каквито е имало в мно-
го от изисканите дворянски домове. 
Това трапезно раздвояване ражда ку-
линарни шедьоври като „Бьоф Стро-
ганов“, филе „Орлов“, котлети „По-
жарски“, както и салата „Оливие“.  
Според една от версиите ястие-

то „Бьоф Строганов“ носи името на 
граф Александър Строганов. Ястие-
то е приготвяно за трапезата му от 
неговия готвач. Представлява крехко 
говеждо месо със сос от гъби и за-
квасена сметана. Сервирано било с 
ориз, с юфка или елдена каша. Според 
друга версия „Бьоф Строганов“ про-
излиза от глагола „строгать“, който 
в превод означава „дялам, рендосвам“ 
т.е. нарязвам тънко. 
За да представи руската кухня, Бо-

рис избра именно „Бьоф Строганов“ 
и, разбира се, емблематичната салата 
„Оливие“. За сладкия финал на меню-
то пък се погрижи Джоана – доми-
никанският десерт „Хабикюелас кон 
лече“ е роднина на известното „Дул-
се де лече“. Представлява сладък мле-
чен крем с... червен боб.

Стъпка по стъпка:
ЗА 4 ПОРЦИИ:  4 сред-

но големи картофа  3 мор-

кова  малка консерва грах 

 2 яйца  2 кисели краста-

вички  1/2 купичка пресен 

лук, ситно нарязан  1/4 с. л. 

оцет  3 с. л. майонеза  сол, 

черен пипер  1 ч. л. сода би-

карбонат

Салата „Оливие“ 
(по-известна като руска салата)

1. Картофите и морковите 

се нарязват на дребно и се 

сваряват заедно с яйцата.

2. Нарязаните на дреб-

но краставички, пресни-

ят лук, сварените зелен-

чуци, както и нарязани-

те на дребно сверени яйца 

се смесват с майонезата. 

Овкусяват се.

3. Салатата престоява 

2 часа в хладилник преди 

сервиране.

1
2 3
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Стъпка по стъпка:

Стъпка по стъпка:

ЗА 4 ПОРЦИИ:  700 г те-

лешки стек  3 средно го-

леми глави кромид лук (на-

рязан на кръгчета)  2 с. л. 

олио  200 г гъби (без пънче-

тата), нарязани на филийки 

 100 мл готварска сметана 

 сол  черен пипер

Или сладък крем с... боб

ЗА 4 ПОРЦИИ:  2 купички сварен 

червен зрял фасул  1/4 купа суше-

ни стафиди  2 консерви кондензи-

рано мляко (едната от които може 

да е кокосово мляко)  1/2 купич-

ка захар  2 пръчки канела  2 с. л. 

масло  8–10 гвоздейчета карам-

фил  щипка сол

„Бьоф Строганов“

„Хабикюелас кон лече“

1. Месото се нарязва на 

тесни ивички (с дължина 5–6 

см и с дебелина по 1 см) на-

пречно на мускулите влак-

на. За да бъдат крехки мес-

ните хапки, преди пържене 

се овалват в 1 ч. л. сода би-

карбонат.

1. Свареният боб се 

пасира с пасатор и с 

една чаша от водата, 

в която е сварен.

2. Месото се запържва в олиото. Като покафенее, се 

прибавят гъбите и лукът. Всичко се оставя да къкри под 

капак на слаб огън 20 мин. Овкусява се, прибавя се смета-

ната и се оставя на слаб огън още 15 мин, но без капак.

1

2

2. Пасираният боб се довеж-

да до кипене. Прибавят се 

консервираните млека и всич-

ко се оставя на тих огън. До-

бавят се захарта, канеле-

ните пръчки, карамфилът и 

стафидите. Бърка се, докато 

добие гладка консистенция.

3. Овкусява се с малко 

сол. И... както повелява 

доминиканската кулинар-

на традиция, последната 

щипка сол ритуално да се 

пуска зад... гърба. Пази къ-

щата от зли духове. Не се 

чудете, на доминиканците 

пък им е непознато наше-

то „Да чукна на дърво“.

4. Сервира се топло или 

студено по избор и се гар-

нира с дребни бисквитки.

Текст Теодора СТАНКОВА  Снимки © BeLight STUDIO

1

2

3
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в к у х н я т а

ЗА 4 ПОРЦИИ:
 200 г паста (фузили или пене)  2 с. л. зехтин  3 скилид-

ки чесън  350 г домати чери  голяма връзка свежи зеле-

ни подправки: босилек, копър, магданоз  1 ч. л. лимонов сок 

 шепа кедрови ядки (леко запържени в тиган без мазнина) 

 не много голямо парче сирене пармезан  сол и черен пи-

пер на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Пригответе пестото, като в купата на блендера нале-

ете зехтина и лимоновия сок, сложите чесъна, кедровите 

ядки и нарязаните на едро зелени подправки. Смелете всич-

ко на импулсен режим до състояние на гъст сос. Подправе-

те соса на вкус.

2. Сварете пастата съгласно инструкциите на опаковка-

та и отцедете. 

3. В голям тиган запържете в зехтин малко чесън и дома-

тите чери (цели), разбъркайте ги с макароните и накрая 

добавете и соса песто. Разбъркайте добре и поднесете 

порциите, украсени с настърган на едро пармезан.

Паста с домашен сос песто

Нещо много леко
Тези ястия са идеални за началото на 
лятото, защото витамините в тях 
са предостатъчно, а калориите не са 
много. Онези, които не обичат много 
месото, ще бъдат най-щастливи, 
защото тези рецепти са 100% постни.
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ЗА 6 ПОРЦИИ:  1 пласт готово многолистно тесто  2 с. л. зех-

тин  2 домата  1 глава кромид лук (нарязана на ситно)  1/3 ч. 

ч. маслини (без костилки)  не много голяма връзка рукола  1/2 

ч. ч. доматено пюре  няколко гъбки  сол, черен пипер, подправ-

ки за пица

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Първо пригответе доматения сос. Загрейте в не много голям 

тиган зехтина, запържете в него лука до златисто, добавете до-

матеното пюре и гответе на средно силен огън около 10 мин. На-

края го овкусете с подправките. 

2. Внимателно разточете тестото, сложете го на дъното на 

правоъгълна тава, предварително застлана с хартия за печене. 

Равномерно разпределете отгоре му соса, подредете парчета до-

мати, залейте с малко зехтин, подредете гъбите, които предва-

рително сте нарязали.

3. Запечете пирога в предварително загрята до 200 °С фурна 20–

25 мин. Сервирайте го, поръсен със свежи листа рукола. 

ЗА 4 ПОРЦИИ:  50 мл зехтин  1 стрък праз лук (нарязан)  1 

тиквичка (нарязана на кубчета)  1 скилидка чесън (пасиран) 

 300 г ориз за ризото  150 мл сухо бяло вино  сол и черен пипер 

 900 мл зеленчуков бульон  50 г замразен зелен грах  50 г пар-

мезан (настърган)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Загрейте зехтина в тиган и запържете в него праз лука около 

15 мин. Добавете тиквичката и пържете още 4 мин. Сложете че-

съна и гответе още 1 мин, след което прибавете и ориза. Разбър-

кайте всичко и го оставете още 1 минута на котлона. 

2. Налейте виното и бульона, подправете ястието по ваш вкус и 

го оставете още около 15 мин на котлона. Добавете граха и варе-

те ризотото до готовност на ориза. Ако е нужно, долейте вода, 

но не го бъркайте!

3. Сервирайте го, полято с малко зехтин и поръсено с настърган 

пармезан.

Запечени зеленчуци 
с доматен сос

Пирог с домати

Ризото със зеленчуци

ЗА 4 ПОРЦИИ:  1 глава червен кромид лук  2 чушки (разрязани 

на 4 ивици и почистени от семената)  2 тиквички (нарязани на 

кръгчета)  250 г дребни млади картофи (добре измити и разполо-

вени)  6–8 доматчета чери  130 г моцарела  сол и прясно смлян 

черен пипер 

За соса:  1 с. л. нарязана на дребно прясна мента  2 с. л. на-

рязан на дребно магданоз  настърганата кора от 1 лимон  1/2 

люта чушка (почистена от семената и нарязана на ситно)  1 

скилидка чесън (пасирана)  1/2 ч. л. горчица  50 г зехтин

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Загрейте фурната до 220 °С. Нарежете лука на полумесеци (на 

8 части) и го сложете в тавата, в която ще печете зеленчуците. 

Добавете нарязаните на по 4 ивици чушки, кръгчетата тиквички, 

половинките картофи, полейте всичко с малко зехтин, подправе-

те със сол и черен  пипер и разбъркайте добре. Печете 25–30 мин, 

докато картофите станат готови. 5 мин преди да извадите яс-

тието от фурната, разбъркайте в него и доматите чери. 

2. Пригответе соса с помощта на кухненския комбайн. Сложете 

всички съставки за соса в купата, посолете ги на вкус и ги смеле-

те за няколко секунди до получаването на еднородна маса. 

3. Добавете към запечените зеленчуци моцарелата и приготве-

ния сос и пак разбъркайте добре. 

4. Сервирайте запечените зеленчуци с топлия сос и с купа наря-

зан пресен хляб. 

Съвет
Заедно с предложените в рецептата зеленчуци можете да изпе-

чете също 1 морков, нарязан на колелца, и 1 патладжан, нарязан 

на кубчета.
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Р
одината на мушкатото 
(Pelargonium) е Южна Афри-
ка. Растението попада в Ев-
ропа за първи път в начало-

то на XVIII век.

РОДЪТ ПЕЛАРГОНИУМ 
който обхваща около 400 вида расте-
ния, принадлежи към семейство Здра-
вецови (Geraniaceae).  
След продължителна селекция днес 

можем да се наслаждаваме на стотици 
хибриди, които се различават помежду 
си с невероятно многообразие на лис-
тата, с уникална форма на цветовете 
си и с неповторимите си аромати.

ГРИЖИТЕ ЗА 
ПЕЛАРГОНИУМИТЕ 

НЕ СА МНОГО 
Основната особеност е, че опти-

малната температура за развитие на 
растенията е 18–20 градуса по Цел-
зий, т.е. те не са студоустойчиви и 
през зимата преминават през период 
на покой (могат да се съхраняват в 
помещения с температура на въздуха 
10–15 °С). През това време поливане-

то им се свежда до минимум.
За тези растения 

НАЙ-ПОДХОДЯЩИ 
СА БОГАТИТЕ ПОЧВИ

Те трябва да съдържат задължител-
но чимовка, угнил животински тор и 
пясък за отцеждане.
През топлите месеци пеларгониуми-

те се поливат редовно и се дър-
жат на светло – подходящи са как-
то източни, така и западни изложе-
ния. Ако се гледат на закрито, поме-
щението задължително се проветря-
ва често.

РАЗМНОЖАВАНЕТО 
им е най-често чрез стъблени резни-
ци и като цяло е лесно за изпълнение. 
Извършва се в края на лятото и на-
чалото на есента. Резниците се ос-
тавят да позасъхнат за няколко часа 
и след това се забождат в по-дълбоки 
съдове с богата хумусна почва, приме-
сена с пясък или перлит.  

ОБРАЗУВАНЕТО 
НА КОРЕНИ СЕ СТИМУЛИРА 

чрез разрез на отрязаното място с 

остър нож във формата на кръстче.
Резниците презимуват в умерено то-

пло помещение. През март всяко рас-
тение се посажда в саксия (№ 10 или 
№ 11), където покарва, и след това 
се пресажда на постоянно място.
През пролетта преди пресаждането 

старите растения се обрязват до-
бре, като се съкращават странични-
те им клонки.
Пеларгониумите се използват успеш-

но за различни видове озеленяване.

ЗА ГРАДИНАТА 
и за оформянето на цветни бордюри 
са подходящи почти всички видове. 
Най-ефектни са висящите мушката 

пеларгониум пелтатум (Pelargonium 

peltatum), които се използват за кас-
кадно озеленяване на балкона. Те са с 
тънки дълги стъбла (понякога стигат 
до 1 м) и кичести или полукичести 
цветове. Цъфтят от април до сеп-
тември. Обичат слънчеви или полусен-
чести места. При поливане не бива 
да се задържа вода. Задължително се 
почистват след прецъфтяването. 
По-популярни висящи мушката са: 

„Шугар бейби“ (светлорозово), „Аме-
тист“ (тъмнолилаво), „Солидор“ (ро-
зово или тъмночервено), „Град Па-
риж“ (розово).
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И
мало е време, когато всяко цвете е било знак за 
чувство и емоция и този знак се е разпознавал от 
всеки. Имало е! Също както е „Имало едно вре-
ме...“. Сега обаче прословутият eзик на цветята 

звучи като приказка и ако решите да говорите на него, 
никой няма да ви разбере. 
И когато днес купуваме цвете за подарък, едва ли се за-

мисляме, че то може да ни подскаже и пожеланието. Но 
всъщност може. Малко повече знания за цветето, „мал-
ко повече мисъл за другите“, както казва Мечо Пух, и 
оригиналната форма на чувствата ще се появи сама. А 
цветята ни подсказват много дори само с външния си 
вид. Трябва да се вгледаме в тях, за да доловим посла-
нията им. 

ИМА И ЦВЕТЯ, КОИТО „ПОЖЕЛАВАТ“ СЪС САМОТО СИ ИМЕ. ЗАЩОТО ТО 
Е СИМВОЛИЧНО. ИСУСОВИЯТ ВЕНЕЦ И ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА НАПРИ-
МЕР. ТЕ И ДВЕТЕ ЦЪФТЯТ ПРЕЗ ЛЯТОТО, НО ЗА ЩАСТИЕ В ЦВЕТАРСКИТЕ 
МАГАЗИНИ МОЖЕТЕ ДА ГИ ОТКРИЕТЕ ПРЕЗ ВСЕКИ СЕЗОН.

Латинските им имена са еуфорбия мили и кампанула.

ИСУСОВ ВЕНЕЦ 
(EUPHORBIA MILII = E. SPLENDENS)

Еуфорбиите са най-ексцентричният и оригинален род. 
Защо е уникален? Нито едно цвете не прилича, даже и не 
напомня  с нещо на останалите. Те са толкова различни, 
че в специализираните издания ги разглеждат и класифи-
цират поотделно. Към тях принадлежи и коледната звез-
да. Други  всъщност са сукуленти и кактуси. Еуфорбия 
мили също е сукулент, колкото и странно да е това за 
вида є. Отглежда се като кактус, а е храстче с бодли 
и малки цветчета в червено, розово или жълто. Тя е не-
обикновена не само заради рода, към който принадлежи, 
но и защото носи името на най-противоречивия символ в 
християнската култура. 
Тръненият венец на Христос е направен от римски-

те войници и е поставен на главата му преди разпятие-
то като пародийна царска корона. Какво е посланието на 

цветето исусов венец? Символиката на това цвете е дъл-
бока. То е специално на външен вид и изисква специални 
грижи, а самото му име, като никое друго, внушава стре-
межа към слава (Исус го е носил, за да можем ние да по-
лучим неувяхващия венец на славата.) Но аз бих пожелала 
и друго с тази еуфорбия – една възкръсваща от щастие 
душа всеки ден. И венец от мигове на обич, подарени от 
най-близките и най-стойностни хора в живота. Начина-
ния, увенчани с успех. Защото тръненият Христов венец 
е код за щастие в успеха и успех в щастието.

ВИТЛЕЕМСКА ЗВЕЗДА 
(СЕМ. CAMPANULACEAE)

Кампанулата е едно от най-предпочитаните цъфтящи 
през лятото, стелещи се растения. Тя радва погледа и 
като кичесто, оформено като топка растение, и като 
висящо цвете. Можете да я откриете в бяло, синьо и 
бледомораво и е с изключително крехки и нежни, силно 
разклонени клонки. Много е ефектна, когато е обсипана 
с цветове. Те са разперени като звезди и затова е наре-
чена витлеемска звезда. 
В Християнството Витлеемската звезда е един от най-

светлите символи. Когато Исус се родил в Юдея, мъдре-
ците от изток го открили, водени от пътеводната є 
светлина. Тя е таен опознавателен знак, с който започ-
ват едно ново летоброене и един нов духовен свят. Ми-
тологичната звезда се е появила на небосклона, за да по-
сочи пътя към спасението, радостта и успеха. Има ли по-
подходящ символичен подарък от една кампанула! Аз бих 
пожелала с нея на човека срещу мен да има упоритост-
та да следва мечтите си и смелостта да ги осъществя-
ва! Любов, неподвластна на времето и  даваща смисъл на 
всичко в живота! Да е верен на своята щастлива звезда 
и никога да не губи пътя на надеждата! Защото всяка 
звезда изпраща светлина към вътрешния свят на човека. 
И носи красота! Също като цветето.

Албена УВАКОВА

НОВИЯТ ЕЗИК НА ЦВЕТЯТА
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ГОЛЯМ КЪСМЕТ Подгответе се 
да го посрещнете, както подобава. 

Подобно нещо се случва веднъж на 12 го-
дини! На 6 юни планетата на късмета, 
новите възможности, покровителите, 
растежа и развитието Юпитер се пре-
мества от знака Риби във вашия знак. 
Радостната новина е, че ще стои там до 
9 септември тази година, след което от-
ново ще се върне за малко в Риби, но до-
година, от 22 януари до 4 юни, пак ще дой-
де на гости във вашия знак. По време на 
тези два транша щастие и късмет ще 
трябва да се постараете да осъществи-
те своите най-силни желания и намере-
ния. Едва след 12 години (броени след 
2011 г.) Юпитер ще се завърне пак в зна-
ка Овен и ще ви даде шанс да действа-
те със сила и размах. 

ДИНАМИЧЕН ПЕРИОД очаквайте 
от 1-ви до 21-ви, изпъстрен с много 

контакти, пътувания и подписване на ва-
жни договори. По възможност планирайте 

всички делови задачи за този период, тъй 
като енергията и мотивацията ви са 
много силни тогава.

ПОДОБРЯВАТЕ ОТНОШЕНИЯТА С 

БЛИЗКИ, РОДНИНИ, ПРИЯТЕЛИ, 

КОЛЕГИ И СЪСЕДИ, особено след новолу-
нието в Близнаци на 12-и. Най-силните ви 
и активни дни в това отношение са 6, 7, 
8, 12, 15 и 16 юни. Все пак бъдете подгот-
вени и за спукването на няколко сапунени 
мехура някои ваши очаквания няма да се 
оправдаят, но нека това в никакъв случай 
не ви тревожи и демотивира. Трябва дори 
да се радвате, че се разделяте с някои 
илюзии, за да може да стъпите на здрава 

почва през този изключително градивен за 
вас период.

ПО-НАПРЕГНАТИ ДНИ за вас ще 
бъдат 13-и, 14-и, 19-и, 20-и и 21-ви, 

когато ще се наложи да приключите мно-
го бързо с текущата работа, както и да 
се простите с някои свои стари предста-
ви за хора и ситуации. 

ЗАПОЧВАТЕ ДА ЧУВСТВАТЕ УМО-

РА след 21-ви. Цялата тази динамика 
и новостите в началото на месеца ви 
дойдоха малко в повече. Ставате по-раз-
дразнителни и нетърпеливи и за жалост 
си изкарвате нервите на близките хора 
от семейството ви. Това, естествено, на-
рушава хармонията вкъщи. Не отлагайте 
никакви семейни задължения и ангажимен-
ти през периода от 21-ви до 30-и, защото 
това ще ви докара още по-голямо напре-
жение. 

СТАВАТЕ ИЗБУХЛИВИ И ЗАЯДЛИ-

ВИ след 25-и. Наближава и пълнолуние 
на 26-и в нехармоничния ви знак Козирог и 
започвате да си имате неприятности с 
документи, институции и началници. На-
прежението и в работата нараства и в 
един момент ще се почувствате като 
жертва, разпъната между семейни и слу-
жебни ангажименти. Най-трудните ви дни 
в това отношение са 25-и, 26-и, 27-и и 28-
и. Старайте се да избягвате конфликти-
те тогава. Не сте силни нито в прегово-
рите, нито в сделките. Деловият ви жи-
вот ще е вял. За радост повечето ви 
проблеми ще са временни. Най-добре ще 
бъде през тези дни да си дадете почивка 
и да мислите само за приятни неща. 

ОБСТАНОВКАТА СЕ РАЗВЕДРЯВА 

след 28-и и завършвате месеца с оп-
тимизъм. 

Юпитер в съвпад с Уран
Навлизайки в знака Овен, Юпитер още на 

8-и прави съвпад с Уран – планетата на 

пробуждането, на бързата и неочаквана 

промяна и на озарението. Уран подобно на 

катапулт ще ви изстреля в нова, печелив-

ша посока. Ако до този момент сте били 

зациклили или сте се колебаели в каква по-

сока да поемете, сега вече получавате чу-

десна доза енергия, идеи, нови запознан-

ства, възможности за пътуване и за обу-

чение. Всички тези нови знания и новопо-

явили се възможности ще ви отведат на 

съвсем друг бряг, където ще гледате мно-

го по-оптимистично на живота. Цялото 

това положително раздвижване на небето 

ще се отрази много положително и на дру-

гите огнени знаци – Лъв и Стрелец. Зато-

ва, ако имате приятели, познати или род-

нини от тези зодии, не се колебайте да 

действате заедно с тях за осъществява-

не на идеите си. Така ще успеете да удво-

ите късмета си. Много от младите Овни, 

на които сега им предстоят кандидат-

стване във висше учебно заведение или 

смяна на училището, ще получат солидна 

доза амбиция и късмет буквално свише и 

много добри оферти и предложения.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ       
След 6 юни навлизате в силен тримесе-

чен период. Задават се благоприятни въз-

можности.

На 8-и получавате чудесен шанс за ва-

жно пътуване, свързано или с премества-

не, или с натрупване на знания и усъвър-

шенстване на професионалните ви уме-

ния.

След 21-ви очаквайте напрежение вкъ-

щи. Постарайте се да овладеете сприха-

востта си около 26-и.

6, 7, 8, 12, 15 и 16 юни са много силни 

дни за изясняване и подобряване на отно-

шенията с близки, колеги, приятели и съ-

седи.

29-и и 30-и са дни за споразумения и ра-

бота в колектив. Приятелите ви подкре-

пят и разбират.

INDESIT COMPANY НА ЕUROCUCINA 2010
АВАНГАРДЕН ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИЯ С МАРКИТЕ INDESIT, HOTPOINT–ARISTON, SCHOLTЃS И 
ПРОТОТИПИТЕ НА БЪДЕЩЕТО 
През април бе открито XVIII издание на Eurocucina, където Indesit Company представи нови 
линии електродомакински уреди за вграждане. Изложението Eurocucina е най-значимото междуна-
родно събитие в областта на кухненското обзавеждане, което продължава цял месец. 
За да представи новите серии на Scholtѓs – S3 и Attitude, Indesit Company построи специално ателие 
извън изложбения център, наречено Atelier Scholtѓs, което включваше две части: шоурум, който пред-
ставя богат каталог с уредите за вграждане от сериите S3 и Attitude, и ресторант, където трима 
от най-известните европейски готвачи имаха възможност да покажат своите умения по време на 
изложението. Scholtѓus е третата стратегическа марка на компанията, която се продава основно в 
страните от Западна Европа и е позиционирана във високия клас при уредите за вграждане. 
Hotpoint-Ariston представя Newstyle – новата серия от вградени електроуреди, която е 
перфектният избор за онези, които държат на практичността и простотата. Серията, пред-
ставена на Eurocucina 2010, включва фурни, плотове и абсорбатори, които са  иновация в кухнята 
по най-впечатляващ начин.

ИНОВАЦИИ

Серията 
Attitude Scholtѓs 

Бела, брой 6 (148), 2010112
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ЩЕ СЕ РАДВАТЕ НА ДОБРИ ПО-

СТИЖЕНИЯ през този месец както 
в работата, така и в личните отноше-
ния, въпреки че след 14-и интимните ви 
отношения ще бъдат заплашени за малко 
от напрежения и недоразумения. Настрое-
ни сте на много практична и съзидателна 
вълна и ако се концентрирате и използва-
те правилно шансовете, които ще ви се 
предоставят от звездите още в началото 
на юни – най-вече от 6-и до 12-и, – ще ус-
пеете много сериозно да се придвижите 
напред в мечтите и намеренията си. Мно-
зина от вас ще открият, че късметът им 
е в чужбина. Не пропускайте шанса си да 
заминете зад граница, ако звездите ви го 
дадат. В чужбина ви очакват по-добри 
перспективи за развитие. Повечето добри 
вести и предложения ще идват отдалече. 
Старайте се да не проявявате малодушие 
и страх. 

НЕПОДОЗИРАНИ СИЛИ И ВОЛЯ ЗА 

ПРОМЯНА Дори и да не заминете в 
чужбина, ще откриете у себе си неподо-
зирана енергия за действие и промени през 
периода от 6-и до 12-и. Някои Телци ще бъ-
дат приятно изненадани от тайни спонсо-
ри и покровители, които ще им подадат 

ръка в много решителен момент. Други 
пък ще разберат какво е перфектен душе-
вен комфорт и щастие, но чак след като 
направят обстоен анализ на близкото си 
минало. Трети ще преоткрият вътрешна-
та си сила и устойчивост, ще придобият 
самочувствие да следват собствените си 
идеи и разбирания. Най-хубавото преживя-
ване ще ви се случи от 6-и до 12-и, когато 
всичко онова, което до този момент за 
вас е било само в сферата на мечтите, 
ще се превърне в реалност.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ Реализирате 
поне една своя мечта след новолуние-

то на 12-и. На новолунието непременно 
проведете прочистваща диета с гладуване 
или поне приемане само на плодове или зе-
ленчуци. На тази дата потърсете и адек-
ватна лекарска помощ, ако имате здраво-
словни неразположения, не отлагайте лече-
нието. Започнете нов вид лечение, което 

е от сферата на нетрадиционната меди-
цина – хомеопатия, енергийно лечение, как-
то и билколечение. Намалете приема на 
химически препарати. Това се отнася как-
то за лекарствата, така и за примесите 
и консервантите в храната, които сега 
ви действат като отрова. 

НАПРЕЖЕНИЕ В ЛЮБОВТА И ПРО-

БЛЕМИ С ПАРИТЕ очаквайте след 
14-и. Това е много неприятна комбинация 
и вие ще я усетите и преживеете доста 
болезнено. От 14-и до 21-ви се постарайте 
да намалите всички неразумни харчове, не 
се предоверявайте във финансово отноше-
ние на ваши партньори и дори на прияте-
лите си. Вероятни са загуби. В любовта 
недоразуменията ще продължат до края 
на месеца. Взаимоотношенията ще са мал-
ко напрегнати и силно неудовлетворител-
ни за вас. Колкото и да се стараете, 
няма да успете да озаптите нервността 
на интимния си партньор. 

ПОВИШЕНОТО ВИ САМОЧУВСТ-

ВИЕ е едно от най-хубавите неща, 
които ще ви се случат през юни. Стран-
но, но точно напрежението в личните ви 
отношения в края на месеца ще допринесе 
за повишаване на самооценката ви. То ще 
ви принуди да възобновите и стари кон-
такти. Този път няма да страдате в лю-
бовта така, както обикновено правят Те-
лците. Ще успеете да отделите „зърното 
от плявата“ и да действате с малко по-
вече самоуважение към себе си. След 21-ви 
се активизирате и започвате дейности, 
които изискват много движение, контак-
ти и обмяна на информация. Силни дни за 
вас са 26-и, 27-и и 28-и, когато ще видите 
реализирани някои от започнатите в нача-
лото на месеца инициативи.

Катарзис
За доста представители на зодията пе-

риодът от 6-и до 12-и ще бъде период на 

катарзис, на приключване на стар етап 

от духовното развитие и започване на 

нов. Ще се простите с остарелите си 

представи за живота, ще си извадите ва-

жни житейски поуки и ще успеете да се 

отървете от угнетяващото чувство за 

вина, което толкова дълго време ви дър-

жеше в колебание и нерешителност. До-

бре ще ви се отрази кратко усамотява-

не. Промените ще засегнат и стереоти-

па ви на живот. Обърнете сериозно вни-

мание с какво се храните и дали тази хра-

на ви дава достатъчно енергия. Самонаб-

людавайте се, в случай че след ядене губи-

те желание за каквото и да било, става-

те вяли или разсеяни – това е много сигу-

рен признак, че приеманата храна е непод-

ходяща за вас.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ   
От 6-и до 12-и към вас се задават бла-

гоприятни шансове, добри вести и предло-

жения от чужбина.

На 12-и обърнете внимание на здраве-

то и храненето, направете прочиства-

ща диета.

След 14-и се очертават напрежения в 

интимния живот.

От 14-и до 21-ви харчете по-разумно, за-

щото може да останете без пари.

След 21-ви ставате много общителни и 

възобновявате много стари контакти.

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ

ПРОЛЕТ В „МОТО-ПФОЕ“
БЛАГОРОДСТВОТО И ЩЕДРОСТТА НАДВИХА 
КРИЗАТА ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ

Традиционното благотворително ревю „Пролет 
в „Мото-Пфое“ събра близо 34 000 лева – рекорд в 
14-годишната история на проявата.
Тазгодишното издание на пролетния празник на кра-
сотата, организиран за 14-и пореден път от „Мото-
Пфое“ и Българския червен кръст, се състоя в Нацио-
налния археологически музей. Дефилето „Съвременна 
мозайКА“ представи творческата индивидуалност 
и нестандартния поглед към модата на 18 млади ди-
зайнери – бакалаври и магистри от Националната 
художествена академия, специалност мода, възпита-
ници на проф. Греди Асса. 

Манекените от High Level и My Agency демонстри-
раха с вдъхновение облеклата на младите свободо-
мислещи творци пред многобройната публика на съ-
битието. 
За пореден път щедростта доказа, че не познава 
граници и няма криза, която да я спре – събраните 
средства се използваха за закупуването на тоалети, 
обувки, аксесоари и куверти за абитуриенти без ро-
дители от контингента на БЧК. 
Духът на младостта, поривът към творческа инди-
видуалност и пътуването в света на модното и ак-
туалното, претворен в един от най-малките, сим-
патични и забавни градски автомобили – Ford Ka, съв-
сем закономерно превърна мъника на Ford в домакин и 
център на внимание на традиционната благотвори-
телна проява. 
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ВЪВ ВЪРХОВНА ФОРМА СТЕ След 
Овена вие сте следващите късметлии 

през този месец. В период на максимална 
активност сте. Голямото астрологично 
събитие на месеца – преминаването на 
Юпитер от Риби в Овен на 6 юни – ви от-
варя широко вратите на късмета. Ще 
разширите кръга и на интересите, и на 
приятелите си. Сдобивате се с популяр-
ност, активизирате обществената си 
дейност. Планетата на внезапните обра-
ти, промените и вдъхновението Уран, ко-
ято съвсем скоро (на 28 май) също се пре-
мести от Риби в огнения знак Овен, заед-
но с планетата благодетел Юпитер ще 
повлияе благоприятно зоната на вашите 
най-възвишени мечти и идеали. Това ще се 
случи на 8 юни, когато е техният точен 
съвпад. Най-неочаквано е възможно карди-
нално да промените намеренията, желани-
ята и стремежите си и да започнете да 
се държите по съвършено нов начин с 
приятелите или с колегите си. Сега смело 
можете да „поръчате“ на съдбата онова, 

което искате, без да се страхувате, че 
поръчката ви няма да бъде изпълнена. Ще 
имате силите, способностите и енергия-
та да осъществите и най-смелите си меч-
ти. Колкото по-смел, неочакван и непред-
сказуем е вашият подход към живота 
сега, толкова по-благоприятно ще се раз-
вият за вас нещата в бъдеще. Сега е мо-
ментът да промените онова, което не ви 
харесва – и в любовните, и в приятелски-
те отношения, а и въобще като житей-
ски мироглед. Всички тези трансформации 
са заложени да се случат в началото на 
месеца, но най-много събития ще ви се 
случат след 6-и и най-вече на 8-и, когато е 
съвпадът между двете планети. 

ВЪЛШЕБЕН МОМЕНТ ЗА ВСИЧКИ 

БЛИЗНАЦИ настъпва на 12-и, когато 
е новолунието във вашия знак. Дотогава 
ще сте наясно какво точно искате и как 
да го постигнете. Добри новини да очак-
ват онези, които се занимават с наука, 
творчество или задълбочени изследвания и 

анализи. От прозрения и оригинални идеи 
няма да се отървете. Вдъхновението, ко-
ето ще ви завладее, ще е направо косми-
ческо. Не пренебрегвайте никакви хрумва-
ния и идеи през този месец, защото това 
наистина ще бъде информация, изпратена 
ви свише, която вие можете много добре 
да доловите и да приложите на земно 
ниво. 

ИНТУИЦИЯТА ВИ Е МНОГО СИЛ-

НА на 10-и, затова не е зле да се 
вслушате в нея. На тази дата и вашата 
лична управляваща планета Меркурий на-
влиза в знака си на управление (Близнаци), 
където е най-силна и ви дава силен под-
тик в обучението, преподаването, търго-
вията, общуването, пътуванията и сключ-
ването на сделки. Този силен период про-
дължава до 25-и. 

НАПРЕГНАТИТЕ ВИ ДНИ са 4-ти и 
5-и, когато ще попаднете в неясна 

ситуация в работата. Нестабилни сте в 
емоционално отношение. На 11-и ви очак-
ват конфликти и нелоялна конкуренция, а 
на 19-и някакви неочаквани трудности, ко-
ито ще отложат или временно ще заба-
вят реализацията на плановете ви. 

ЗАМИСЛЕТЕ СЕ КАК ДА УВЕЛИЧИ-

ТЕ ДОХОДИТЕ СИ след 21-ви. Не е 
зле да обмислите и как да бетонирате по-
зициите, които завоювахте през този из-
ключително градивен за вас период. Тряб-
ва да се подсигурите! Ще имате възмож-
ността да увеличите доходите си най-ве-
че през периода от 21-ви до 25-и. 

ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА БРАНИТЕ ИН-

ТЕРЕСИТЕ СИ С НОКТИ И ЗЪБИ на 
24-ти и 25-и. Действайте максимално мо-
билизирано. Това се отнася както за про-
фесионалната сфера, така и за сферата 
на интимните отношения и чувствата. 

SOS ПАВИЛИОН НА ЩАСТИЕТО

В търговския комплекс The Mall на „Цариградско шосе“ в София отвори вра-
ти „Павилион на щастието“, с което стартира новата благотворителна 
кампания на SOS Детски селища – България. Красимир Балъков, Ивет Лало-
ва и Силвия Лулчева, посланици на организацията, бяха първите, отправи-
ли своите пожелания. Елена Петрова, Радост Драганова, Вера Тинкова, Ди-
ляна Попова, Димитър Павлов и други известни лица също написаха пожела-
нията си и ги оставиха в „Павилиона на щастието“. Децата от двете SOS 
детски селища в Трявна и Дрен изпратиха над 200 благопожелания. Всеки по-
сетил „Павилиона на щастието“ имаше възможност да си изтегли пожела-
ние, като направи дарение в размер на 5 лв. или сума по свой избор, както и 
да напише свое послание. 
Събраните средства в кампанията бяха пренасочени за издръжката, въз-
питанието и развитието на 150 деца от SOS детските селища в Трявна и 
Дрен. За отглеждането на едно дете са необходими 250 лева месечно. В тази 

сума са включени разходите за хра-
на, облекло, медикаменти, почист-
ващи и перилни препарати, играч-
ки, получаване на добро образова-
ние, училищни пособия, участие в 
извънкласни дейности и развитие 
на талантите на детето. „Важно 
е хората да разберат, че средствата, необходими за осигуряването на нор-
мална среда за отглеждане на децата в SOS детски селища, не са непосил-
но много и с общите усилия на всички приятели тези средства могат да 
бъдат подсигурени. Важно е всеки да помогне със своята съпричастност“ – 
отбеляза Мариян Дянков, директор на SOS детско селище – Дрен. 
Кампания на SOS Детски селища – България продължи от 27 април до 17 май. 
Информацията за набраните средства в дарителската кампания, както и 
за тяхното изразходване бе достъпна за всеки, закупил пожелание от „Па-
вилиона на щастието“ или направил дарение в рамките на инициативата.

Поставете начало на 
нещо ново
Имате достатъчно време до 12-и да пре-

цените ситуацията, да си направите план 

и на 12-и да поставите макар и символич-

ното начало на нещо ново в живота си. 

Това е много специален ден за Близнаци-

те, защото тогава разполагате с огро-

мния потенциал на вселената да въплъти-

те идеите си в реалност, да ги „свалите“ 

от сферата на менталния свят в матери-

алния. Ще се чувствате наистина силни 

и уверени, ако се отпуснете и действате 

в съгласие с „напътствията“, които ва-

шата интуиция ви дава. Така ще успеете 

максимално да се възползвате от един от 

най-силните ви моменти в астрологично 

отношение през тази година.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ 
6-и, 8-и и 12-и са много силни дати за 

Близнаците през този месец. Тогава ще 

имате сили да промените генералния план 

на живота си. Умножавате контактите 

си, разширявате възможностите си. 

На 11-и има риск някой да ви въвлече в 

конфликти или в нелоялна конкуренция.

24-и и 25-и се очертават като напрегна-

ти дни. Сериозно трябва да браните ин-

тересите си.

На 12-и, когато е новолуние в Близнаци, 

за вас настъпва вълшебен момент. Най-

облагодетелствани ще са онези от вас, 

които се занимават с наука и творчест-

во. Космическо вдъхновение – това е тай-

ната. 

ЕДНА ДОБРА ИНИЦИАТИВА
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 АКТИВЕН МЕСЕЦ Отдавна не сте 
били толкова дееспособни. Ще бъдете 

обаче под напрежение, тъй като усещате, 
че приключвате един житейски цикъл и се 
подготвяте за нов, който за вас се очер-
тава да настъпи след 21-ви. Колкото и да 
ви се иска, няма да можете да се отте-
глите на спокойствие да анализирате си-
туацията, тъй като и в работата, и вкъ-
щи ви предстоят реформи и промени. 
Няма да имате никакво време да размиш-
лявате. Някои неща ще се наложи да ре-
шавате в движение. Запомнете обаче, че 
ако ви се отвори дори и най-малка въз-
можност до 21-ви да се изолирате и да си 
починете, трябва да го сторите. Колкото 
по-често търсите усамотение, толкова 
по-ясно ще видите цялата ситуация от-
страни. След анализа на всичко, което ви 
се е случило до този момент, ще устано-
вите, че съдбата сякаш ви е подготвяла 
за всичко, което ще ви се случва в бъде-
ще. Само не губете вяра в собствените 
си сили и не се подценявайте. На 4-ти и 
5-и сте много интуитивни, но и много ра-
ними. Може да ви прозвучи банално, но 

единственото нещо, което може да ви 
спаси сега от депресия, е положителното 
мислене. Усмихвайте се повече на света.

 ВНЕЗАПНИТЕ ОБРАТИ В СФЕРАТА 

НА КАРИЕРАТА И ОТНОШЕНИЯТА 

С РОДИТЕЛИТЕ, които започнаха още в 
края на миналия месец, сега ще се задъл-
бочават. Възможни са и проблеми със 
здравето на някой от родителите ви, 
както и промяна в отношението ви към 
тях. Твърде е възможно да напуснете при-
нудително родителския дом или пък да се 
скарате с тях за недвижимо имущество. 
Всичко това никак няма да ви е приятно, 
но ще трябва да се нагаждате спрямо съ-
битията. След 8-и бъдете подготвени и за 
конфликт и реорганизации на работното 
място. Много е вероятно самите вие да 
сте двигателят на промените. Не при-
бързвайте с действията си, правете само 
най-необходимото, което се изисква от 
вас. Съветвам ви да предприемате нови 
инициативи едва след 12-и, защото тогава 
ще имате достатъчно енергия да ги реа-
лизирате. А в случай че промените и за-
почването на новите ви инициативи в 
професионалното ви развитие могат да 
бъдат отложени още, най-добре е да ги 
стартирате след 21-ви, когато Слънцето 

ще навлезе във вашия знак. 

 „РЕВОЛЮЦИОННА“ ОБСТАНОВКА 

В РАБОТАТА очаквайте на 22-ри и 23-
ти. Тогава ще се зарадвате на големи за-
воевания и на наистина мащабни реформи. 
Предизвикателството за вас е, че ви 
предстои да се изправите пред автори-
тетни личности и да заявите вашите же-
лания, намерения, но и негодувание. Въоб-
ще няма да можете да се стърпите да не 
го направите, защото енергията, която 
ще ви изпълни, ще ви създаде усещането 
за непобедимост и успех. Точно това е и 
настроението, което е добре да задържи-
те максимално дълго време. То ще ви из-
веде на успешен бряг.

 НЯКОЙ ЩЕ ВИ ИЗВАДИ ОТ РАВНО-

ВЕСИЕ на 25-и и ще ви предизвика да 
кажете неща, които не мислите. Въздър-
жайте се от бурни изблици на емоция, по-
сле ще съжалявате. На този ден не е до-
бре да подписвате документи и да сключ-
вате сделки. Застрашени сте от това да 
попаднете в манипулативните капани на 
другите. Днес внимавайте и когато се во-
зите в транспортно средство. Пазете се 
и от кражби. 

 ПРИКЛЮЧВАТЕ СТАРИ ТЕМИ На 
26-и има лунно затъмнение в Козирог, 

както и пълнолуние. Това за вас ще бъде 
важен етап на приключване на някакви 
стари теми. В професионално отношение 
ще чувствате, че вече преминавате на 
друго ниво – завършвате стари проекти 
и отдавна приети поръчки. Приключват и 
стари отношения, които вече не са ви 
нужни, а само пречат на развитието ви 
в бъдеще. А най-хубавото е, че в личен 
план ще успеете да се преборите с оста-
рели модели на поведение и ще се изпъл-
ните с вътрешната свобода, от която се 
нуждаете.  

ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ

Силна подкрепа 
от Венера
Ще я усещате до 14-и, докато планета-

та на любовта е във вашия знак. Очакват 

ви споделена любов, подновяване на ста-

ри връзки и заздравяване на съществува-

щите. В материално отношение ще се 

чувствате относително стабилни и спо-

койни. На 12-и самотните Раци получават 

шанс да намерят партньор. Връзката, ко-

ято ще започне на тази дата, обещава да 

е стабилна и продължителна.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
След 8 юни ще почувствате необходи-

мост да смените работата си и да се из-

явявате повече.

На 22-ри и 23-ти ви предстоят големи-

те реформи. Заявете своите намерения 

за професионалното си развитие. Звезди-

те ще ви „чуят“ молбите. 

На 25-и се въздържайте от бурни избли-

ци на емоции, защото после ще съжалява-

те, че сте казали неща, които не мисли-

те. Не сключвайте никакви сделки, не сте 

в изгодна позиция. 

На 26-и приключвате с някаква тема или 

връзка в живота си, която ви е огранича-

вала.

LG ПРЕДСТАВИ НОВАТА СИ ГАМА 
LED ТЕЛЕВИЗОРИ
И ПЪРВИЯ СИ 3D МОДЕЛ

LG INFINIA – това е името на новата гама LED LCD 
и LED телевизори. Тя вече е на българския пазар и 
включва 2 серии Full LED Slim модели, както и пър-
вия 3D телевизор – LD950. Останалите нови серии 
са LED Plus и LED с модели от 32 до 55 инча, както и 
изцяло обновена гама LCD телевизори. Всички нови 
модели предлагат и възможности за комуникация, 
съчетани с красив и тънък дизайн. 
„С последните си продукти LG се фокусира върху 
технологии, които предлагат нов вид домашно за-
бавление. Нашите нови серии телевизори са про-

ектирани с нови решения за по-добро качество на 
картината и едновременно с това намален раз-
ход на електроенергия. Новият 3D телевизор LD950 
и LED сериите LE8500 и LE7500 са поредните по-
твърждения за нашите постижения“ – коментира 
Иван Иванов, мениджър маркетинг и продажби за 
черна техника в LG Еlectronics – България. 
С LD950 потребителите ще могат да се насладят 
на триизмерни изображения. С този модел се пред-
лагат и четири чифта удобни очила за пълноценно 
3D изжгивяване на всички от семейството. Наред с 
триизмерното възприятия LD950 притежава пъл-
ната функционалност на LCD телевизор от послед-
но поколение – мултимедийни възможности и пер-
фектно качество на картината. 
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НАСТРОЕНИ СТЕ ОПТИМИСТИЧ-

НО още от началото на месеца, въ-
преки че на 1-ви и 2-ри ще усетите неясно 
напрежение и раздразнителност. Решение 
сте да се възползвате от всички шансове, 
които ви се дават, независимо колко са 

минимални те. Най-сетне успявате да пре-
одолеете ограниченията, които дълго вре-
ме ви тежаха. И настъпва моментът на 
голямата свобода. Юпитер, който навлиза 
в знака Овен, ви дава това вълшебно чув-
ство. Това разкрепостяване на духа ще ви 
накара да проявите и нови духовни инте-
реси, да промените мирогледа за живота. 
През този месец общуването ще ви се 
удава с лекота. Ще срещате и разбиране-
то на околните. Ще се чувствате най-
комфортно, когато работите в колектив. 
Налага се обаче да бъдете по-инициативни 
и да не се предавате в плен на характер-
ната за всички Лъвове леност.

ПОТРЪГВА ВИ НА ВСИЧКИ НИВА 
Около вас се създава позитивна ат-

мосфера – освен в любовта ви потръгва 
в работата, в бизнеса (ако се занимавате 
с частен бизнес) и най-вече в обучението. 
Гледайте само да не проспите късмета си, 
подобни възможности не се появяват все-
ки ден. Сега вратите за вас са широко 
отворени до 9 септември тази година (т.е. 
докато планетата Юпитер се намира в 
хармоничния ви знак Овен). Вие заедно с 
другите два огнени знака Овен и Стрелец 
ще бъдете от късметлиите на зодиака. 

ЗАДВИЖВАТ СЕ СТАРИ ПРОЕКТИ 

И ИНИЦИАТИВИ След 12 юни получа-
вате информация, че са задвижени проек-
ти и инициативи, които сте били подхва-
нали по-рано, но не сте успели да продъл-
жите по една или друга причина. 

НЕ СТЕ В ДОБРА КОНДИЦИЯ на 13-и 
и 14-и. Тогава ще бъдете малко по-сан-

тиментални и нерешителни, сякаш още не 
можете да се отървете от минали неус-
пехи и нерешителност. През тези дни 
трябва да обърнете внимание на децата и 
семейството си. Това ще ви зареди с по-

вече сили и с увереност в себе си. Сре-
щите ви с приятели също ще ви стиму-
лират и ще ви променят настроението и 
нагласата в положителна посока. 

НЕУДЪРЖИМО ОЧАРОВАТЕЛНИ 

СТЕ на 15-и и 16-и. Двата дни са из-
ключително успешни – ще сложите начало 
на много важни за бъдещето ви инициати-
ви в различни сфери на живота. Недейте 
да страните от никакви събития, проявя-
вайте интерес към всичко ново. Периодът 
на личната ви активност по естествен 
начин ще приключи на 21-ви. 

ВРЕМЕ ЗА ПОЧИВКА След 21-ви 
времето ви е отредено за релакс, че-

тене и подготовка на различни инициати-
ви, но не и за усилена работа. От 21-ви до 
края на месеца е отличното време да из-
лезете в отпуска и да се отдадете на ле-
ност. Сега вече това е дори препоръчи-
телно. Успяхте да изкачите доста стъпа-
ла нагоре, да промените посоката, но сега 
идва закономерният момент на усвояване 
и разширяване на завоюваното. Периодът 
е удачен и за пътувания в чужбина. 

ПСИХИЧЕСКО ЗДРАВЕ След 26-и оч-
аквайте много наложителни и „оздра-

вителни“ промени в работата си – ще ви 
олекне и душевно, и физически. Успявате 
да се излекувате от страдания, които 
дълго време са ви мъчили. По-скоро нами-
рате по-успешен метод за лечението им. 
Най-ефективното лекарство за вас в кон-
кретната ситуация обаче ще се окаже по-
зитивното мислене. Настройте се на оп-
тимистична вълна, защото така по ес-
тествен начин ще укрепите имунната си 
система, която пък от своя страна ще 
активира самолечителските свойства на 
организма. 

Сега е моментът да 
тръгнете в нова посока 
в обучението, в научната работа или да 

стегнете куфарите и да попътувате, да 

смените средата. Промяната ви влече и 

вие сякаш сте готови за нея. Самата ми-

съл за пътуване, независимо къде, ще ви 

подейства много стимулиращо и разто-

варващо. Контактите зад граница, не-

зависимо дали са лични, или служебни, ще 

разширят кръгозора ви и ще обогатят 

знанията и интересите ви. Точно те ще 

ви насочат да тръгнете в печеливша за 

вас посока. Новите запознанства в чужби-

на може да ви донесат и нова любов, осо-

бено след 14-и, когато Венера навлиза в 

знака Лъв. Но дори и да не са от чужбина, 

имате благоприятен шанс за нови щаст-

ливи запознанства – особено на 14-и и 15-

и, – които ще прераснат в много красиво 

чувство.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
След 6-и ви очаква голям късмет в общу-

ването с чужденци. Съветвам ви да пъту-

вате повече и да създавате повече кон-

такти по интереси.

На 13-и и 14-и не сте в добра кондиция. 

Обърнете внимание на децата, семей-

ството и приятелите си. Само това ще 

ви зареди с добра енергия. 

След 14-и за вас настъпва време за лю-
бов. На 14-и и 15-и шансът да се влюбите 

е много реален. Потръгва ви и в бизнеса.

След 26-и очаквайте „оздравителни“ про-

мени в работата или пък успех в лечение-

то на някоя болест, която ви е измъчвала.

ОЩЕ ПО-БЯЛО ПРАНЕ

PERWOLL WHITE MAGIC – БЯЛА МАГИЯ 
ЗА ДЕЛИКАТНИ ДРЕХИ

Бялото е цветът, който всеки избира за лятото, що 
се отнася до дрехи. За да не изглеждат обаче белите 
дрехи „уморени“ и сиви през горещите летни месеци, 
„Хенкел“ ни „въоръжава“ с новия прах за пране Perwoll 
White Magic с Re-New White Effect – формула, която връща 
бялото на бялото. Това е магичен нов перилен препа-
рат, който възвръща искрящия цвят дори на най-дели-
катните бели дрехи.
Новият Perwoll White Magic „омагьосва“ белите дрехи с 
помощта на специалната си формула и връща искря-
щия им цвят. С негова помощ дори и най-деликатното 
бельо, летните рокли или белите памучни ризи ще из-
глеждат като нови след всяко пране. 

Perwoll White Magic е единственият щадящ тъканите 
препарат, който връща бялото и на вече посивели след 
многократно пране дрехи.
Уникалната нова формула на течния перилен препарат 
Perwoll White Magic включва и инхибитори, които пред-
пазват новите бели дрехи от бъдещото посивяване. 
Perwoll White Magic се предлага в бутилки от 1, 2, 3 и 4 
литра. 
Това е последната „магия“ в гамата на Perwoll, която до 
този момент е предложила решение за всички видове 
пране:  Perwoll Balsam Magic – грижа за деликатни тъка-
ни и вълнени дрехи  Perwoll Color Magic – с формула, коя-
то връща яркостта на цветовете  Perwoll Black Magic 
– с формула, която връща черното на... черния цвят 

 НОВО! Perwoll White Magic – препарат, който поддър-
жа белотата на белите дрехи.
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АМБИЦИОЗНИ СТЕ Обзело ви е же-
лание да постигнете връх в кариера-

та си. За да се породи подобно желание у 
тихите и наглед скромни Деви, най-веро-
ятно те са минали през някакви труднос-
ти или кризи. За жалост точно заради 
това чувството ви за малоценност и не-
удовлетвореността ви ще се засилят през 
юни до непоносимост. Към недоволството 
ви от досегашната ви работа се приба-
вят и трудни взаимоотношения с начал-
ници, бизнес партньори и колеги, което 
допълнително ви натоварва. Ставате 
нервни, мрачни и затормозени от прекале-
но много мисли. Започвате юни в много 
лошо настроение, с песимизъм, който за 
щастие съвсем скоро ще ви напусне. Това 
чувство на неудовлетвореност в известна 
степен ще изиграе своята положителна 
роля, като ви създаде среда на контраст, 
в която вие лесно ще се ориентирате 
какво точно искате или пък не искате в 
настоящия момент. Голям стимул ще се 
окаже и сериозният недостиг от финан-
сови средства, което още повече ще ви 
вгорчи живота. 

НАВЛИЗАНЕТО НА МАРС В ЗНАКА 

ДЕВА на 7-и е онова събитие, което 
ще ви извади от състоянието на неудо-
влетвореност и затруднения. Не ви препо-
ръчвам да избързвате със смяна на рабо-
тата обаче. На 11-и се постарайте да се 
сдържате, независимо дали сте прави. 

КРИЗА В ОТНОШЕНИЯТА С КОЛЕ-

ГИ И НАЧАЛНИЦИ На 12-и, когато 
е новолунието в Близнаци, очаквайте кон-
фликти на работното място. Ще бъдете 
избухливи, негативно настроени. Няма да 
успеете да овладеете и туширате негати-
визма на околните към вас, както и тях-
ната разпиляност (това последното мно-
го, много ще ви дразни!) и некомпетент-
ност. Моментът е преломен за вас – в 
цялата тази негативна обстановка вие 
осъзнавате накъде трябва да тръгнете и 
какво точно искате в работата. Препоръ-
ката ми е обаче да не избързвате с дейст-

вията си. Просто се подгответе за ново-
стите, които ви предстоят. Търсете си 
нова работа, но не вдигайте много шум 
около това, тъй като звездите все още 
не са изцяло на ваша страна и ще ви из-
пратят спънки и забавяния. 

В ЧУДЕСНА ФОРМА СТЕ на 15-и, ко-
гато ще усетите цялата мощ на пла-

нетата Марс, която е в благоприятен ас-
пект с мощния Плутон. Ще се справите 
успешно с всички задачи. В състояние сте 
само с мисълта си и със силното си же-
лание да карате мечтите си да се сбъд-
ват. 

ДНИТЕ, КОГАТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ-

ТЕ МНОГО ВНИМАТЕЛНИ И ДА СЕ 

ЩАДИТЕ, СА 4-ти, 5-и, 11-и, 12-и, 19-и, 
24-и и 25-и, като на 19-и и 24-ти ще ви 
бъде най-напрегнато, защото ще се сблъс-
кате с ограничения и дисциплина, която 
трябва да спазвате. 

ПРИКЛЮЧВАТЕ ЕТАП ОТ ОТНО-

ШЕНИЯТА СИ С ДРУГИ ХОРА На 
26-и има лунно затъмнение в хармоничния 
ви знак Козирог. Това ще ви донесе свое-
образно приключване на някакъв етап от 
досегашните ви интимни и приятелски 
отношения. Те по естествен начин ще се 
трансформират и ще излязат от своя 
„млад“ стадий на развитие. Вече ще виж-
дате тези отношенията с други очи. На-
влизате в по-различна фаза на развитие, 
която ще бъде по-спокойна и сигурна за 
вас. Подобна трансформация ще претър-
пят и взаимоотношенията ви с децата 
ви, особено ако са вече поотраснали. Твор-
ческите личности ще успеят да приклю-
чат с важни проекти. Преминавате в друг 
емоционален цикъл от живота си. Чувст-
вате се по-зрели, сигурни в себе си и ус-
тойчиви. 

Проблеми и противоре-
чия, след което...
Сега Слънцето минава през конфликтния 

ви знак Близнаци и изважда на „бял свят“ 

основните ви проблеми и противоречия. 

Най трудно ще ви бъде вечерта на 3-ти, 

4-ти и 5-и, когато ще се самосъжалявате 

и ще се усетите изтощени до краен пре-

дел. За щастие много скоро обстановка-

та около вас се променя. Денят, които ще 

предизвика истински прилив на енергия, 

а оттам на идеи и сполучливи планове за 

действие, е 6-и. Тогава подобрявате ма-

териалното си благосъстояние и получа-

вате неочаквано големи подаръци (най-ве-

роятно пак под формата на пари). Ако от-

давна се стараете в някаква насока, ра-

ботите упорито, разработвате нов пазар 

или усвоявате нови умения, то едва сега 

ще започнете да получавате адекватно 

материално възнаграждение.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
След 6-и се подобрява материалното ви 

благосъстояние.

След 7-и планетата Марс навлиза в зна-

ка Дева и ви прави амбициозни и волеви.

На 10-и не ви съветвам да прибързвате 

с действията си. 

На 12-и преживявате криза в работата, 

но пък успявате да разберете какво точ-

но искате.

На 15-и сте много енергични, в състоя-

ние сте да задействате събитията само 

чрез мисълта си и силното си желание.

След 26-и ще има промяна в романтич-

ните ви отношения и в общуването ви с 

децата.

БОИТЕ НА ЛЯТОТО

M·A·C COSMETICS Е ВЕЧЕ В БЪЛГАРИЯ!

Една от най-революционните и влиятелни компании в световната козме-
тична индустрия Make up Art Cosmetics (M·A·C) бе официално представена в 
галерия „Индустриална 11” в София, където медии и професионални гримьо-
ри имаха възможността да се запознаят отблизо с артистичния свят на 
марката. 
Специално за събитието в България пристигна Лин Дезнойе – артдиректор 
„Грим” за Франция, която сподели търговски тайни, техники на гримира-
не, вдъхновение и трикове за актуалните тенденции за сезон пролет/лято 
2010. Нейните демонстрации показаха истинската същност на гримьорите 
на M·A·C – артистични и устремени към търсене на новото.
M·A·C стои зад кулисите на над 200 ревюта по време на Седмицата на мода-
та в Ню Йорк, Лондон, Милано и Париж. M·A·C подпомага и модните седми-
ци в градове по целия свят – в Атина, Копенхаген, Делхи, Сингапур, Нова Зе-
ландия и Москва. 

Към момента M·A·C Cosmetics 
е фен страницата №1 за 
козметика във Facebook и 
козметична марка №1 в 
YouTube (към април 2010 г.). 
Всеки може да се докосне до 
реалността в света на гри-
ма в двата най-нови Pop-up 
магазина в Хермес парк Со-
фия и Сердика център и да 
бъде консултиран от про-
фесионалните гримьори на 
M·A·C.
Кредото на компанията – „Всяка раса, всеки пол, всяка възраст” – отразява 
отношението на марката към индивидуалността, артистичността и си-
лата на себеизразяването. 
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ЗА ВАС ТОЗИ МЕСЕЦ ЩЕ Е МНОГО 

ВАЖЕН, защото сега в живота ви 
ще се развият важни теми, които се ак-
тивираха в края на месеца. Тези теми зася-
гат предимно партньорствата ви – както 
личните, така и служебните. В добра фор-
ма сте. Обзети сте от оптимизъм. Под-
крепят ви и планетите, които до 21-ви ще 
са максимално на ваша страна. До 21-ви 
Слънцето е в хармоничния ви знак Близнаци 
и фокусира вниманието ви в реализацията 
на партньорските ви отношения и всякак-
ви групови практики и ангажименти. 

ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ДЕЙСТВАТЕ 

БЪРЗО от 1-ви до 21-ви. Няма да има-
те много време за мислене. Ще имате усе-
щането, че някой друг диктува събитията 
във вашия живот, а вие сте поставени 
пред свършен факт. Каквото и да ви се 
наложи да промените в личните или в слу-
жебните отношения, не бива да се при-
теснявате и да съжалявате. Главната ви 
цел е да извлечете всичко най-положител-
но от всяко едно събитие, което ви пред-
ложи съдбата през този месец. Почти е 
сигурно, че ще успеете именно поради до-
брата форма, в която се намирате, и оп-
тимистичния ви подход. 

ЗАПОЧВАТЕ МЕСЕЦА МНОГО СИЛ-

НО На 1-ви, 2-ри и 3-ти ще ви върви 
в работата. Настройвате се положително 
към живота, което е вашата сила сега. 
На 6-и най-оптимистичната планета Юпи-
тер навлиза в знака Овен. Както за всич-
ки от зодиака, и за вас ще има подаръци 
от съдбата, само дето Овен е конфлик-
тен знак за вас и подаръците ще си ги 
получите малко по-бавничко. Очаквайте 
много предизвикателства – на първо мяс-
то в общуването и в партнирането на 
всички нива. 

ШАНСОВЕ ЗА ДОБРО ОБРАЗОВА-

НИЕ Студентите и кандидат-сту-
дентите да се активизират и да не се из-
кушават да прекъсват или отлагат изпи-
ти. Ще успеете да се справите с изпити 
и кандидатстване както у нас, така и в 
чужбина. На 12-и, когато е новолунието в 
хармоничния ви знак Близнаци, ще ви обзе-
ме желание да обогатите познанията си, 
да изучавате чужд език, да пътувате в 
чужбина. Ако до този момент все нещо 
ви е възпирало да работите или учите зад 

граница, след 12-и късметът ви се задвиж-
ва в тази посока. Получавате документи, 
покани, разрешителни, осъществявате ва-
жни запознанства с чужденци, които ви 
стимулират за съвместен бизнес с тях в 
бъдеще. Във ваша подкрепа действа и 
Меркурий, планетата на комуникацията, 
събирането и разпространението на зна-
ния и информация, пътуването и търгови-
ята, който от 10-и до 25-и е в хармонич-
ния ви знак Близнаци и оттам ви подкре-
пя активно. 

НЯКОЛКО НАПРЕГНАТИ ДНИ ИМА 

И ЗА ВАС СЕГА Тогава е по-добре да 
си стоите вкъщи, ако има такава възмож-
ност, далеч от деловите ангажименти. 
Дните са 6-и, 7-и, 13-и и 14-и. 

НАПРЕГНАТ И НЕВРОТИЧЕН ПЕ-

РИОД настъпва за вас след 21-ви, ко-
гато Слънцето се премества в знака Рак. 
Предстои ви много работа, а на някои – 
смяна на работата и принудителна адап-
тация. Ще ви се наложи да усвоявате 
нови умения, да се нагаждате към нова ор-
ганизация и дисциплина на работа, което 
много ще ви напрегне. 

ЛУННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ В ЗНАКА 

КОЗИРОГ на 26-и ще ви провокира 
да направите промени в дома си (ремонт, 
преподреждане) и в отношенията с родни-
ните. Ще успеете да приключите стар 
период от живота си. Първоначално ще 
изпитате стрес от новото, но скоро ще 
установите, че ви е много по-леко и ком-
фортно отпреди. 

ЗАВЪРШВАТЕ МЕСЕЦА ОПТИМИС-

ТИЧНО, както го и започнахте. 28-и, 
29-и и 30-и са успешни дни за вас. Вече 
сте овладели новите тенденции и изисква-
ния и това, което ви е било трудно в на-
чалото, сега ви носи дори успех и удо-
волствие. 

Темата за 
партньорствата
Принципно почти всичките ви житейски 

уроци ще се завъртят около темата за 

партньорствата. Сред бизнес партньо-

рите ви ще се появят напористи, нестан-

дартни и оригинални личности, с които е 

добре да се постараете да намерите общ 

език. Не си поставяйте за цел да ги кри-

тикувате и да им търсите слабите мес-

та. Опитайте се да откриете положи-

телните им черти. По-внимателни бъде-

те с интимния партньор, особено до 14-

и, защото дотогава Венера ще ви „гледа” 

строго. В любовта – анализи и преобразу-

вания. Не изисквайте прекалено много от 

любимия човек.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ 
 До 14-и внимавайте как се изказвате за 

и пред любимия човек. Има опасност да го 

нараните. 

 От 10-и до 25-и ще ви върви в обучени-

ето, общуването с чужденци и задгранич-

ните пътувания.

 1-ви, 2-ри, 3-ти, 11-и, 12-и, 19-и, 20-и, 28-
и, 29-и и 30-и са силните ви дни. 

 6-и, 7-и, 13-и и 14-и ще са напрегнатите 

ви дни през месеца.

 След 21-ви влизате в по-труден пери-

од на професионални трансформации. Въз-

можно е да смените жилището си.

ЩАСТИЕ ВИНАГИ

ДОБРИ НОВИНИ ОТ ALWAYS 

Всеки открива щастието в различни неща – удовлетворяваща връзка, ус-
пешна кариера, много приятели, здраве. Списъкът е безкраен...
Но екипът на Always знае, че предимно вярата в самата теб може да те на-
прави истински щастлива и пълноценна. Нито бляскавата кариера, нито 
поредният чифт нови обувки, нито купчината книги за самопомощ, които 
отлежават на нощното ти шкафче, няма да те направят щастлива, ако не 
умееш да приемаш положителните страни на живота и да им се радваш по-
добаващо.
Always ще ти помогне да се наслаждаваш на малките мигове щастие дори 
и през „онези дни“, когато имаш нужда от самочувствие повече от всич-
ко. Сега можеш без притеснения да се насладиш на заплануваната разход-
ка в парка или на онзи час за масаж, който запази миналата седмица, защо-
то новите Always са с подобрен вътрешен слой с 20% по-голяма попивателна 
способност. Той е обогатен с активен гел, който е специално създаден, за да 

абсорбира течността и да я задържи във вътрешността на превръзката. 
Така Always ти осигурява незабавната защита, от която имаш нужда.
И понеже специалистите знаят кое е най-доброто за теб, Always се препо-
ръчват от българското дружество по акушерство и гинекология.
Имаме добри новини за 
теб – вече няма нужда се 
тревожиш дали си доста-
тъчно добре защитена. 
Вече имаш свободата да 
правиш всички онези малки 
неща, които те карат да 
се чувстваш щастлива от 
факта, че си жена. Наслади 
се на малките мигове, кои-
то съдбата ежедневно ти 
предлага с Always.
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ИЗЛЪЧВАТЕ СИЛА И РЕШИТЕЛ-

НОСТ, типични само за Скорпиони-
те, от 1-ви до 21-ви. Да не ви е насреща 
този, чието поведение не се вписва в 
представите ви за приемливо. През този 
период ще имате и енергийни спадове оба-
че. Не е изключено да изпаднете в дълбо-
ки размишления и анализи. До 12-и има 
опасност да дълбаете в незначителни про-
блеми от миналото, което няма да ви до-
несе нищо добро. Да се връщате назад, е 
безсмислено, нищо че е с цел да се поучи-
те от грешките си. Старайте се да из-
бягвате срещи и събития, които биха 
провокирали мислите ви за миналото. По-
добре се фокусирайте върху текущите си 
задачи и финансите си. 

ТЕМАТА ЗА ПАРИТЕ става актуална 
сега. До 12-и няма да успеете да на-

правите нищо, за да повишите доходите 
си, но след това определено ще имате 
възможности, предложения или поне идеи, 
как да заработите повече пари. 

РАБОТИТЕ ПО-ПРОДУКТИВНО До-
брата новина е, че след 7-и най-сетне 

Марс се премества от неблагоприятния за 
вас знак Лъв в знака Дева и конкуренция-
та на работното ви място малко се ус-
покоява, което ви прави много по-продук-
тивни. Пренасочвате силите, които дос-
коро губехте за отбрана и състезание, 
към творчество. След 6-и получавате зави-
ден импулс за работа – очаквайте дори 
повишение. Микроклиматът на работното 
място значително се подобрява.

СИЛЕН ТВОРЧЕСКИ ИМПУЛС 8-и 
ще е интересен ден за служебните ви 

отношения. Очаквайте промяна, от която 
ще имате голяма полза. Залива ви творче-
ски ентусиазъм, хрумва ви оригинална 
идея, намирате вярно решение... 

ВНИМАВАЙТЕ В ЛЮБОВТА След 
14-и ви съветвам да си отваряте 

очите на четири и да пазите зорко оно-
ва, което е ваше. Не бъдете обаче прека-
лено мнителни, ревниви и претенциозни 
към партньора си. Само ще загубите от 
такова поведение. Трудни дни за личните 
ви отношения са 15-и и 16-и. 

МЕРКУРИЙ В РАК ще ви помага от 
25-и до 30-и (за радост тази тенден-

ция се запазва и в началото на следващия 
месец, до 9 юли). Сега е времето за взима-
не на важни изпити, за явяване на събе-
седвания, подписване на договори и до-
вършване на големи и важни писмени зада-
чи. Периодът е чудесен за стартиране на 
ново образование. Опреснете си знанията 
по чужди езици, много скоро ще ви пот-
рябват. 

ЛУННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ В КОЗИ-

РОГ на 26-и на вас ви носи шанс да 
приключите със стар етап от живота си 
и създава условия за подобряване на общу-
ването ви с братя, сестри, братовчеди, 
съседи, съученици или състуденти. Ако 
сте чувствали неудовлетворение от общу-
ването с някого, сега като с магическа 
пръчка променяте поведението си спрямо 
този човек и започвате да чувствате 
удовлетворение и полза от общуването с 
него. 

МЕСЕЦЪТ ЗАВЪРШВА НАПРЕГНА-

ТО – 28-и, 29-и и 30-и се оформят 
като много дискомфортни за вас дни. Не 
допускайте приятелите да ви се месят в 
личния живот, дръжте ги на голяма дис-
танция. Постарайте се да опазите личния 
си живот от съветите на околните. 
Обърнете в тези дни внимание на най-
близките си хора и най-вече на родители-
те си. Общуването с родителите ще ви 
зареди положително. 

Скорпионски... 
оптимизъм
Потискащите ви Скорпионски настрое-

ния се разсейват и вие се изпълвате с оп-

тимизъм на 21-ви, когато Слънцето най-

сетне навлиза в хармоничния ви знак Рак. 

От плещите ви пада поне една грижа. Ще 

запомните 21-ви и 22-ри като дните на 

сбъднатите желания. Побързайте да ги 

наречете обаче. Не е изключено да ви се 

отвори път в чужбина, взимате решение 

за ново образование, получавате подходя-

щи и много полезни покани за семинари, 

конференции или рекламни изложения, на 

които ще установите полезни връзки. За 

подаване на документи, кандидатстване 

на работа, класации, конкурси е добре да 

се възползвате от навлизането и на Мер-

курий в Рак след 25-и, когато ще имате 

повече късмет и нещата ще вървят зна-

чително по-леко. За пътуване, особено ако 

е по-продължително, е добре да изчакате 

също тази дата и едва след нея да тръг-

нете на път.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
 От 25-и до 30-и е добре да стартира-

те пътувания, да подавате важни за вас 

документи или да завършите писмена ра-

бота. 

 На 26-и успешно приключвате с важен 

етап от образованието си (възможно е 

и да завършите курс), сменяте подхода в 

общуването с близките си хора – братов-

чеди, братя, сестри, съученици и състу-

денти.

 На 28-и, 29-и и 30-и се пазете да не по-

вярвате в съветите на псевдозагриже-

ни приятели. Обърнете внимание на роди-

телите си. 

 15-и и 16-и са трудни дни за личните ви 

отношения. Не бъдете ревниви, взиска-

телни и мнителни към интимния си парт-

ньор. Само ще загубите от такова отно-

шение.

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ“
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„ПРЕСТЪПЛЕНИЕ“
Ървин Уелш, авторът на „Трейнспотинг“, „Есид Хаус“, „Гавра“ и „Креватните тайни на майсто-
рите готвачи“, е сътворил поредния си убийствен роман.
В „Престъпление“ най-големият шотландски писател на новото време отново прибягва към 
търговската си марка за успех и по свой неподражаем начин съвместява мрачния реализъм със 
сатирата и психологическото проникновение. Полицейският инспектор Рей Ленокс, когото 
вече познаваме от „Гавра“, е в принудителна отпуска след силно емоционално сътресение. За-
това той лети заедно с годеницата си Труди за Маями, където възнамеряват да си починат 
известно време и да планират сватбата си, но пътуването от самото начало се превръща в 
кошмар. Ленокс се тъпче с антидепресанти и пак започва да пие, но играта загрубява и изли-
за от контрол, когато тръгва да купонясва с нови познати и те отново внасят в живота му 
кокаина. Един от новите му приятели има десетгодишна дъщеря, в която се цели организиран 
кръг от педофили. Ще успее ли Ленокс да спаси детето и да избави себе си?
Търсете на книжния пазар от издателство „Колибри“
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ФОКУС ВЪРХУ ЛИЧНИТЕ ОТНО-

ШЕНИЯ Сега за вас е актуална те-
мата за партньорствата и любовта. Оч-
акват ви както загуби, така и късмет. 
Ще се наложи деликатно да лавирате 
между работа, спешни и напрегнати изяви 
и ангажименти и лични отношения. Цяло-
то ви внимание и сили ще бъдат концен-
трирани в сътрудничеството както с 
брачните партньори, така и с деловите. 

От вас ще се иска да проявите повече 
разбиране, търпение и такт. Напрегнато 
ще ви бъде от 1-ви до 21-ви, когато Слън-
цето е в нехармоничния ви знак Близнаци. 
След 7-и попадате в конфликтен и напрег-
нат период, засилва се конкуренцията на 
работното място. Най-много внимавайте 
да не попаднете в злонамерени конфликти 
на 11-и.

СРЕЩАТЕ ЛЮБОВТА НА ЖИВОТА 

СИ Заедно с другите огнени знаци 
Овен и Лъв вие ще изпитате благотвор-
ното действие на най-добронамерената 
планета в зодиака Юпитер, който на 6 
юни се премества в знака Овен и ще пре-
бивава там до 9 септември. Това е благо-
приятен период за вас – може да срещне-
те любовта на живота си, да намерите 
верни приятели и най-сетне да се научите 
да се отпускате през свободното време. 
Има голяма „опасност“ от зачатия през 
този период (чак до 9 септември), а 
конкретно за този месец дните, през ко-
ито има вероятност да заченете, са от 
21-ви до 30-и. Ще бъдете подкрепяни от 
съдбата, когато рискувате, особено в об-
ластта на чувствата. На 14-и Венера на-
влиза в хармоничния ви Лъв и ако до този 
момент не сте паднали в плен на любо-
вта или поне на флирта, то сега вече е 
напълно сигурно, че това ще стане. Осо-
бено ако все още не сте обвързани и ак-
тивно търсите своята половинка. А мно-
зина от обвързаните, без много да се ко-
лебаят, ще прекъснат досегашните си 
скучни любовни отношения и ще се впус-
нат в нови, по-интересни. 

ГОВОРИМ ЗА ПАРИ И БИЗНЕС След 
21-ви вече сте се чувствате малко 

по-спокойни в работата, а и самата рабо-
та ще понамалее. Вниманието ви ще е из-
цяло погълнато от търсене на възмож-

ности за печелене на повече пари. Поста-
райте се да си върнете дълговете през 
периода от 21-ви до 30-и. За Стрелците, 
които имат собствен бизнес, ще настъпи 
период на застой, но пък те ще получат 
ценна информация, която ще им помогне 
да не натрупват повече дългове в бъдеще. 
Не се изкушавайте да се забърквате в 
нищо, което не е достатъчно легално, 
правилно и законно, особено на 22-ри и 23-
ти. На 24-ти не се захващайте с нищо, 
което изисква подписа ви, и не започвай-
те никакви важни разговори. 

ОБЪРНЕТЕ МАЛКО ПОВЕЧЕ ВНИ-

МАНИЕ НА САМИТЕ СЕБЕ СИ на 
25-и – купете си книга, отидете на кино, 
вижте се с приятели, намерете време да 
си починете. На 25-и обаче вече ви потръ-
гва в сделките и в събирането на инфор-
мация. Общувате по-гладко и ползотворно. 

ЗАВЪРШВАТЕ УСПЕШНО ДЪЛГО-

СРОЧЕН ПРОЕКТ на 26-и. Приключ-
вате с важна работа, средствата от ко-
ято ще ви помогнат да придобиете пове-
че самочувствие и да оправите всичките 
си „висящи“ сметки за плащане. Това за 
вас ще е и благоприятен момент, ако про-
веждате някакво лечение. Ще успеете да 
се възстановите и окончателно да се из-
лекувате. След тази дата сякаш ставате 
много по-устойчиви на всякакви болести, 
няма да разпилявате нито силите, нито 
времето си в безплодни начинания, сменя-
те изцяло политиката си на даване и по-
лучаване на всички нива, ставате много 
по-разумни и по-малко разточителни. За-
вършвате месеца с активно общуване. В 
живота ви се появяват приятни и добро-
желателни хора, от които отдавна се 
нуждаехте и от които получавате полез-
ни за вас предложения.   

Изтощени и объркани 
сте
Ще се чувствате уморени и на моменти 

объркани до 12-и. На 11-и и 12-и ви съвет-

вам да не се напрягате с никаква работа. 

Свършете само най-належащото. На 12-

и, когато е новолунието в Близнаци (не-

хармоничен за вас знак), ще бъдете доста 

вяли. Хубавото е, че след тази дата ще 

сте успели да разчистите трудните си 

отношения с околните и да се отървете 

от поне една досадна личност (или поне 

да смените тона на общуването с нея). 

Не предприемайте никакви промени, осо-

бено в семейните отношения, до 12-и – ще 

ви липсва обективност. След 14-и любов-

ният ви живот става значително по-хар-

моничен.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
 След 7-и попадате в конфликтен и на-

прегнат период, засилва се конкуренцията 

на работното място

 До 12-и не сте в добра форма, не ви съ-

ветвам да се претоварвате с работа. 

 След 14-и ви потръгва в любовта. Хар-

монизирате отношенията си с интимния 

партньор. 

 От 21-ви до 30-и периодът е подходящ 

за зачатия.

 След 26-и приключвате с важна работа, 

удава ви се да излекувате успешно някоя 

болест, зареждате се с повече енергия.

КРАКАТА ВИСОКО ГОРЕ!

LORD OF THE DANCE 
С ЛЯТНО ТУРНЕ У НАС

След шеметния успех преди две години и два напъл-
но разпродадени концерта отново ще имаме удо-
волствието да видим най-известното танцово 
шоу в света Lord of the Dance. Танцьорите на Май-
къл Флетли ще изнесат седем концерта през юни, 
този път в цели четири български града.
Легендарната танцова трупа на Майкъл Флетли 
ще гостува за първи път във Варна на 3 юни в Дво-
рец на културата и спорта. На 5 юни ще зарадва 
с виртуозни танци жителите на Бургас в Летния 
театър, след което се отправя към Античния теа-
тър в Пловдив на 6 и 7 юни и ще завърши обиколка-

та си из България на 8 и 9 юни (два концерта) в Со-
фия, в Зала 1 на НДК.
Най-успешният пътуващ танцов спектакъл в све-
та Lord оf the Dance отново ще бъде представен у 
нас от първата трупа на шоуто, в която първона-
чално участва самият Майкъл Флетли. Гледаният 
от повече от 50 милиона души в 60 държави спекта-
къл се играе понастоящем от два паралелни съста-
ва – този, който ще видим, обикаля света, а други-
ят се изявява на територията на Северна и Южна 
Америка.
Създадено от Майкъл Флетли през 1996 г. по сюже-
та на класическа келтска легенда, шоуто Lord of the 
Dance вече 13 години е ненадминато в света по ма-
щаби, зрелищност и продажби.
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ПОТЪНАЛИ СТЕ В РАБОТА Колкото 
повече се концентрирате върху пре-

ките си задачи, толкова повече ентусиа-
зъм и решимост събирате да се справите 
с тях още по-добре. Обхванати сте от 
почти маниакалното желание да бъдете 
перфектни във всичко. Поемате прекалено 
много отговорности и то напълно добро-
волно. Добре че планетите са разположени 
благосклонно към вас и ви дават сила и 
мотивация. От 1-ви до 10-и имате шанс да 
осъществите важни срещи и събеседвания 
за нова работа. Чудесен енергиен импулс 
получавате на 7-и, когато Марс се пре-
мества в хармоничния ви знак Дева и от-
там ви дарява с воля, състезателен дух и 
амбиция. Чудесно се справяте с всичко на 
9-и и 10-и – получавате признание, похвали 
и материални стимули. 

ЗАПОЧВАТЕ ДА УСЕЩАТЕ ИЗТО-

ЩЕНИЕ Смътно си пожелавате нещо 
да се промени, и то съвсем скоро. И това 
ще стане... Сега се намирате на финала на 
малък приключващ етап, който настъпва 
на 12-и. Тогава се освобождавате от много 
ангажименти, справяте се в срок с теку-
щата работа, приключвате успешно с ана-

лизи, доклади и справки. Очаквайте поло-
жителни промени на работното място. 
Отношението ви към работата също се 
променя към по-добро. Ако планирате да 
сменяте работното си място, най-добре е 
да го направите от 12-и до 21-ви, когато 
успехът ви е сигурен.

ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА И РОДНИ-

НИТЕ, ЗА КОИТО СЕ ГРИЖИТЕ, СЕ 

ПОДОБРЯВА след 12-и. Помислете за про-
филактика на собственото си здраве. 
Една витаминозна диета от 1-ви до 21-ви 
ще направи чудеса за вас. Запишете се да 
спортувате нещо или просто ходете по-
вече пеша. След 21-ви навлизате в период, 
в който няма да се чувствате добре фи-
зически. По-скоро ще се усещате отпадна-
ли и тревожни. Точно поради тази причи-
на сега е добре да акумулирате сили чрез 
здравословен начин на живот.  

НЕЩО СИ ОТИВА ОТ ЖИВОТА ВИ 
На 26-и нещо, което с месеци ви е 

измъчвало, е на път да си отиде. Очаква 
ви положителна трансформация, след коя-
то ще се чувствате като преродени. Но 

като всяка трансформация, няма да бъде 
лесна и бърза. Събитията няма да много 
приятни за преживяване – ще се прости-
те с някои свои стари маниери на пове-
дение, които очевидно вече не са ви от 
полза. Ще се наложи да изоставите нещо 
старо, добре познато и сигурно. Впрочем 
май само сте си внушавали, че то ви е 
давало някакво чувство за сигурност. 
Това, което сте мислели – че не може да 
го намерите никъде другаде, че то е тол-
кова ценно, че не бива да го изпускате, 
сега се оказва грешно. Това нещо, каквото 
и да е то, изобщо не ви е нужно и може-
те отлично и без тази зависимост от 
него. Сега ставате по-свободни и това 
много ви харесва. Точно чувството за сво-
бода отключва и голям творчески потен-
циал у вас. Започвате да обръщате по-го-
лямо внимание на качеството на връзките 
си, ставате по-внимателни и прецизни при 
избирането на партньор.  

НАЙ-НАПРЕГНАТИТЕ ВИ ДНИ 

ПРЕЗ МЕСЕЦА са от 25-и до 28-и 
включително. Не се препоръчва тогава да 
сте прекалено нападателни, особено ако 
работите публична професия. Не предпри-
емайте и никакви действия, свързани с 
пътуване и оформяне и подготовка на ва-
жни документи. Преговорите и работата 
с важна информация по-добре оставете за 
други дни. Очаквайте неприятности и 
обърквания при пътувания, премествания 
и подписване на важни договори. Има опас-
ност да се срещнете с нервни и сприхави 
личности, които могат да ви развалят не 
само настроението, но и преговорите. 
Ако се явявате на изпити, бъдете макси-
мално подготвени за провокации, не се 
отказвайте при първите трудности.

Напрегнат, но много 
интересен период
се очертава за вас след 21-ви. Това, от ко-

ето трябва да се пазите, са енергийните 

спадове. Опитайте се да подклаждате ен-

тусиазма си. Принципно вие сте зодиака-

лен знак, който бързо губи своята енергия 

и понякога дори хронично страда от лип-

сата є. Това го чувствате особено осе-

зателно, когато източникът на енергия 

и сили Слънцето минава през противопо-

ложния ви знак Рак, каквато е ситуацията 

в момента. Има опасност да ви обхванат 

меланхолия, депресия и пълна апатия.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ     
 До 12-и сте много концентрирани в ра-

ботата си. Амбициозни и прецизни сте.

 От 1-ви до 21-ви непременно се погри-

жете за своето здраве. Подложете се на 

диета, запишете се да спортувате.

 Периодът от 25-и до 28-и е труден за 

вас. На 26-и настъпва важна трансформа-

ция в сферата на отношенията ви с дру-

гите. Освобождавате се от стари, за-

тормозяващи ви връзки, както и от стар 

модел на мислене. 

 От 12-и до 21-ви периодът е подходящ 

за смяна на работа.

БЕЗ НИ ЕДНО КОСЪМЧЕ

BRAUN SILK-EPIL XPRESSIVE – 
ПРЕДЕЛНАТА ГЛАДКОСТ

Ако ти кажем сега да отвориш очите си с уговорка-
та, че ще се почувстваш фантастично точно къде-
то си? Отвори ги, имаме няколко числа, които мно-
го бихме искали да споделим с теб.
7 – Braun Silk-epil 7 Xpressive. 
40 – Close-Contact Technology, технология за близък кон-
такт, която се състои от 40 уникално поставени и 
контролирани пинцети. 
0,5 – Изключително близък контакт с кожата, така 
че дори и косъмчета с размера на песъчинка (0,5 мм) 
могат да бъдат премахнати напълно ефективно. 
Епилаторът на BRAUN Silk-epil Xpressive може да пре-
махва косъмчета, къси колкото песъчинка, благо-

дарение на специалната технология за непосред-
ствен допир с кожата Close-Contact Technology. Така ти 
и твоите крака можете да се наслаждавате на пре-
делна гладкост, така че няма нищо, което да скри-
еш. Пясъкът наистина принадлежи само на плажа. 
Излез навън. Няма нужда да си на плажа, за да чувст-
ваш колко е божествен животът. Излез в парка, на 
кафе или по магазините. Животът е прекрасен, точ-
но каквато си и ти. Можеш да бъдеш в „страната 
на най-гладките хора“, където и да си. Това не е мяс-
то на картата, а е състояние на духа. Защото не e 
от значение къде си, а как се чувстваш във всеки от-
делен момент от живота си, когато стресът и не-
удобството са изтрити и тяхното място е перма-
нентно заето от нежността и фината красота.
Отвори очите си, нямаш какво да криеш! 
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КОНТАКТНИ И ПЪЛНИ С ИДЕИ 

СТЕ още в самото начало на месеца. 
На 1-ви, 2-ри и 3-ти улавяте много вярно 
тенденциите за месеца. Това са успешни 
дни за вас. Следвайте интуицията си и 
ще се справите отлично. Периодът е чу-
десен за пътувания, обучение и активно 
общуване – особено дните от 10-и до 25-и, 
когато планетата, която отговаря за 
тези изброени действия, Меркурий, се 
премества в хармоничния ви знак Близнаци 
и ви подкрепя оттам. Ще забележите, че 

с по-голяма лекота ще сключвате сделки 
и договори през този период.   

ТЪРСИТЕ НОВИ ЗАПОЗНАНСТВА 

Много ви се иска да разширите кръ-
га на познатите и приятелите си. На-
строени сте и много романтично. Непре-
къснато флиртувате, особено на 1-ви, 
2-ри, 3-ти, 11-и и 12-и. През периода от 
1-ви до 14-и проверявате надеждността на 
сегашните си приятелски връзки – около 
вас остават само истинските приятели. 

СЪТРЕСЕНИЯ може да преживеете 
на 8-и и на 9-и, когато са възможни 

неочаквани премествания на жилището. 
Всичко ще се случи толкова бързо, че няма 
да имате възможност дори малко да по-
мислите. Добрата новина е, че внезапно 
може да изпитате голям интерес към не-
популярни и новаторски науки като астро-
логия, астрономия, модерни компютърни 
технологии. Получавате шанс да се запоз-
наете с много интересни хора по интер-
нет, които да променят живота ви в бъ-
деще. 

ПОДАТЛИВИ СТЕ НА ЗАБЛУДИ И 

ИЛЮЗИИ на 4-ти и 9-и. Тогава тряб-
ва да внимавате как разполагате с парите 
и вещите си – разсеяни сте, внимавайте 
нещо да не забравите. Преценете дали ня-
кои връзки и отношения не ви натовар-
ват, вместо да ви обогатяват и развли-
чат. Сега е моментът да скъсате подоб-
ни отношения завинаги. 

С ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ е за-
реден периодът от 1-ви до 21-ви. Ако 

ви се твори, сега е моментът. Ако има-
те деца, това е подходящо време да им 
обърнете повече внимание. Не губете ниш-
ката на общуването с тях, опитайте се 
да погледнете света през техните очи и 
ще откриете съвършено различна реал-

ност, която много ще ви хареса и разто-
вари. 

ПОДОБРЯВАТЕ ОТНОШЕНИЯТА 

СИ С ДЕЦАТА И ПРИЯТЕЛИТЕ след 
новолунието на 12-и, когато съвсем непри-
нудено и леко, без много съмнения и отла-
гания ще поправите това, което не ви ха-
ресва, и ще установите и ще изведете 
отношенията на нов етап. Излишното, 
трудното и неправилното сякаш ще изчез-
нат от само себе си от живота ви. Пос-
тарайте се до 14-и да приключите с тези 
трансформации на отношенията с прияте-
лите и децата. След тази дата бъдете 
по-деликатни, особено когато започвате 
нови приятелства или любовни връзки.  

НЕСТАБИЛНИ И КОНФЛИКТНИ 

СТЕ след 14-и, когато Венера навлиза 
в противоположния ви знак Лъв. Любовта 
ще ви създава повече проблеми, отколкото 
радости. Ще бъдете много избухливи. Не 
се впускайте прекалено доверчиво в нови 
интимни връзки, особено с хора, които по-
знавате отскоро и ви изглеждат прикри-
ти. Ако сте по-внимателни, ще си спес-
тите много разочарования, които е веро-
ятно да настъпят още на 15-и и 16-и. 

ТРУДНОСТИ В РАБОТАТА очаквайте 
на 21-ви и 22-ри. Ще трябва да пре-

живеете голямо напрежение и стрес, про-
вокирани от колегите ви. До края на ме-
сеца ви съветвам да фокусирате внимани-
ето си върху работата. Проявете повече 
старание, за да си спестите неприятно-
сти. Интересни дни ще бъдат 26-и и 27-и 
– разрушавате стари, ограничаващи ви 
стереотипи. 

ЗАВЪРШВАТЕ МЕСЕЦА УСПЕШНО 
На 28-и, 29-и и 30-и Луната е във ва-

шия знак и ви подкрепя както в намере-
нията, така и в действията. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ     
 От 10-и до 25-и периодът е благоприя-

тен за делова работа, пътувания, срещи, 

подписване на договори. Намирате нужна-

та ви информация с лекота.

 След 12-и успявате да установите по-

хармонични отношения с приятелите и 

децата си. Възможно е да завържете и 

нова интимна връзка.

 След 14-и ви съветвам да сте с повише-

но внимание, когато общувате с любимия 

човек. Има опасност от сериозни конфли-

кти. Бъдете предпазливи с непознати на 

15-и и 16-и. Не избухвайте. 

 На 21-ви и 22-ри очаквайте напрежение 

в работата.

ПРИЯТНИ ЖЕНСКИ ИЗНЕНАДИ

Усвояването на знания 
сега ще е като детска игра за вас. Пери-

одът е подходящ да се запишете на ези-

кови или преквалификационни курсове, спе-

циализации и други форми на обучение за 

придобиване на допълнителни знания и 

умения. Чудесен импулс за това ще получи-

те още в началото на месеца, на 6-и, ко-

гато щастлива случайност (възможност!) 

ще ви изведе от продължителен застой 

или колебание и ще ви даде тласък за раз-

витие. Това може да е неочаквана покана 

за пътуване или пък за обучение.

ЗАМРАЗИ ВРЕМЕТО!
ПРОМОЦИЯ НА LUMENE TIME FREEZE  ПРЕЗ ЮНИ

За всеки закупен продукт от сирията Lumene Time Freeze (интензивни укреп-
ващи средства против бръчки) получавате Targeted Wrinkle Treatment – интен-
зивен концентрат за намаляване на бръчките. 
Този концентрат с охлаждащ и бърз лифтинг ефект стяга кожата и за-
глажда дълбоките бръчки около очите, устните и челото. Микросферите с 
хиалуронова киселина в състава му увеличават обема си чрез абсорбиране на 
влага от кожата и запълват дълбоките бръчки, а светлоотразяващите час-
тици в съдържанието на продукта допринасят допълнително за оптиче-
ското заличаване на бръчките.
Арктическият бял торф, който се използва само в продуктите от серията 
Lumene, е богат на фитостероли и растителни естрогени, които „включ-
ват“ естествения процес на обновяване на кожата и подобряват еластич-
ността є.  А фитостеролите интензивно подобряват липидния баланс на 

кожата и я хидрати-
рат. Комплексът Penta 
peptides & bio-communi-
cator™ (уникална ком-
бинация от натурал-
ни активни състав-
ки – водорасли, нек-
тар от водна лилия и 
соя) стяга кожата и 
активира естестве-
ната клетъчна кому-
никация. 
Резултати от тесто-
ве потвърждават, че само 10 минути след използването на продукта кожа-
та е по-гладка (линиите са омекотени с 22%). След 8 седмици употреба се за-
белязва трайно намаление на бръчките с 42,4%.
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В ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДЕН ПЕРИ-

ОД СТЕ Може би най-трудният за 
тази година. Докато Слънцето минава 
през нехармоничния ви знак Близнаци от 
1-ви до 21-ви, ще ви бъде доста напрегна-
то. По-късно и Меркурий, който отговаря 
за общуването, управлението на информа-
ция, пътуванията и търговията, се на-
станява в знака Близнаци за периода от 
10-и до 25-и и ви прави агресивни и раз-
дразнителни. Бъдете по-внимателни с 
представителите на зодиите Близнаци, 
Стрелец и Дева, защото те са в състоя-
ние да ви провокират и да извадят най-
лошото от вас.  

В НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦА все още 
можете да се оттеглите на уютно 

и спокойно място и да се отдадете на 
приятни занимания. Използвайте дните 
от 1-ви до 5-и да съберете сили и да си 
направите план за действие през месеца.

МОБИЛИЗИРАЙТЕ СЕ от 5-и до 21-
ви, тъй като след това навлизате в 

по-приятен период, в който работа няма 
да можете да свършите. Съветвам ви да 
отделите сили и време за дома, семей-
ството и роднините си. Сякаш всички са 
се наговорили сега да искат от вас вни-

мание, пари и помощ. Не е изключено да 
се наложи да направите дребен ремонт 
вкъщи, както и да имате недоразумения с 
хазяите (ако живеете на квартира) или 
пък забавяне на процеса по покупко-про-
дажба на имот (в случай че тече такъв).

ДРУГО ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕ-

НИЕ за вас е, че на 10-и, след дълго 
пребиваване в знака Лъв, Марс най-сетне 
се премества в знака Дева, но това за вас 
определено не е много добра новина. Марс 
ще „притегля“ към вас агресивни, напорис-
ти и нервни хора и педантични и арогант-
ни бизнес партньори. Освен с бизнес парт-
ньорите от 10-и до края на месеца бъдете 
много деликатни и в отношенията са 
брачната си половинка. Не си изяснявайте 
отношенията. Само ще провокирате гнева 
на любимия човек. 

ДОБРИ ФИНАНСОВИ НОВИНИ 
може да очаквате още в началото на 

месеца – на 6-и. Ще възникнат нови въз-
можности за изкарване на пари, а след 8-и 
ще печелите по много нетрадиционен на-
чин. Не е изключено да изкарате пари и 
от творчески труд заради оригиналните 
идеи, които ще ви хрумнат. Не пренебрег-
вайте нищо, което ви мине през главата 
около тази дата. 

ЗДРАВЕ След 6-и се погрижете за 
здравето си. Ще се възстановявате 

много лесно и бързо. Ако имате сериозни 
оплаквания, подобрението и излекуването 
ви ще се забързат. Имунната ви система 
ща укрепне, обмяната на веществата ви 
се подобрява, самочувствието ви – също 
(нещо, от което през този месец ще има-
те голямо нужда).

ДОБРАТА НОВИНА Въпреки трудно-
стите не губите положителната си 

нагласа към живота. Ще имате късмет да 
се справите с всички напрегнати ситуации 
и след 21-ви да се зарадвате на един по-
благоприятен период, наситен с приятни 
емоции и интересни събития. Особено 
дните 21-ви, 22-ри и 23-ти. Очаквайте и 
емоционално раздвижване – около вас се 
появяват хора, които няма да ви оставят 
безразлични. Първоначалните ви симпатии 
към тях много бързо могат да се превър-
нат в нещо по-голямо и по-дълбоко. 

ВЪЗМОЖНО Е ДА ПРИКЛЮЧИТЕ 

СТАРО ПРИЯТЕЛСТВО на 26-и. Не е 
нужно даже да полагате усилия. Изведнъж 
ще констатирате, че някои хора, връзки и 
ситуации по съвсем естествен начин 
трябва да си останат в миналото. Много 
скоро ще се сдобиете с нови приятели, а 
някои от вас – и с нова любов. След 25-
и, когато ви предстоят контакти с мно-
го интересни хора, приключвате месеца в 
много добра кондиция. П

ро
ф

ес
и

он
ал

н
и

т
е 

м
ес

еч
н

и
 а

ст
ро

п
ро

гн
оз

и
 п

од
го

т
ви
 М

И
Ш

Е
Л

Делби и други имотни 
въпроси
Обърнете специално внимание на докумен-

ти за делби и наследствени имоти. Проя-

вете малко повече далновидност и стопа-

нисвайте добре онова, което ви се пред-

лага. Все пак не предприемайте нищо, 

свързано с имоти, от 10-и до 25-и, кога-

то Меркурий не е благоразположен към 

вас. Но ако не е възможно прескачането на 

този период, то тогава внимателно про-

верявайте документите и се съветвайте 

с най-добрите специалисти. Чудесно вре-

ме за сделки и сключване напредварителни 

договори са дните от 1-ви до 8-и включи-

телно и след 25-и. Избягвайте да правите 

това на 10-и, 11-и, 12-и, 19-и и 24-ти. Тога-

ва са възможни недоразумения и неразбо-

рии. Най-зле ще се чувствате на 12-и, ко-

гато ви съветвам да не се захващате с 

нищо и да не форсирате ситуации.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ    
 От 1-ви до 5-и си почивайте и събирай-

те сили за напрегнатия месец, който ви 

предстои.

 След 6-и получавате шанс да подобри-

те материалното си състояние. Ще има-

те и успех в лечението на упорита бо-

лест, както и в подобряване на здравето 

ви въобще.

 На 21-ви, 22-ри и 23-ти се очаква раз-

движване в емоционалния ви живот. Около 

вас се появяват нови и интересни хора.

 На 26-и е твърде възможно да приключи-

те едно старо приятелство.

МОДЕЛИ НА БЪДЕЩЕТО

МЕЖДУНАРОДНИЯТ КОНКУРС 
„НАЙ-ДОБЪР ДЕТСКИ МОДЕЛ НА СВЕТА“
за четвьрти път ще събере професионалисти от световния моден бизнес 
от над 25 държави у нас. Той е част от световната верига състезания за 
професионални модели Best Model of the world, които се провеждат всяка годи-
на през декември в Истанбул. 
През годините на подиума на конкурса в България гостуваха френските ди-
зайнери Лойд Клайн, Стефан Ролан, както и колекциите на „Кокай“, „Пепе 
джинс“, „Мейсън“, „Пума“, „Сивен“ и много други производители на облекла, 
обувки и аксесоари. 
Конкурсът „Най-добър детски модел“ е професионален празник както за ут-
върдените модели, така и за прохождащите малки чаровници, а също и за 
модните агенции, дизайнерите, хореографите, артистите и организато-
рите му. 
Официален представител за България на конкурса e Силвестър Лолов, кой-
то от 2009 г. притежава и лиценза и за професионалния конкурс Best Model of 

the World. 
Тази година конкурсната 
програма започва на 30 май 
2010 г. в хотел „Сол Несебър 
резорт“, като се очакват 
в него да участват над 60 
деца модели от 25 страни. 
Важно условие за участие 
в световния конкурс е де-
цата модели  да са носите-
ли на титли от вьтрешни 
и международни конкурси. 
Всяка година децата учас-
тници участват в специал-
на мисия и тази година тя е посветена на опазването на разнообразието на 
фауната, затова те ще изработват къщички за птици. 
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

13–26 юни 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Сега организмът се запасява с необходимите му градивни елементи от храната. Периодът не е подхо-
дящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, трябва да се храните разделно. Из-
редените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тогава организмът ще разграж-
да 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 усвояват оптимално на 15, 16, 24 и 25 юни!  Ко-
реноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработват най-добре на 17, 18 и 26 

юни!  Мазните храни, както и различни видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 19, 20 и 21 юни! 

 Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) ще се усвояват най-добре на 13, 14, 22 и 23 юни!

26 юни, 14.31 ч., 

Луната е 

в КОЗИРОГ 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Подходящ ден за гладуване и разтоварване. Спазването на диета ще се удаде дори и на онези, кои-
то никога не са успявали в това начинание. Днес стомахът няма да ви създава проблеми, ако решите 
да гладувате или да се храните само със зеленчуци или плодове. Постарайте се да не се натоварвате 

физически (а и психически), защото днес са уязвими костите, ставите и сухожилията ви. Важно е да се 
подложите на разтоварваща диета, за да не вкарвате в организма излишни токсини, които днес със си-
гурност ще се отложат в ставите.  В случай че изпитате непреодолим глад въпреки големи количества 
приета храна, това означава, че изпитвате силно неудовлетворение от вашата реализация. Постарайте се 
да промените отношението си към работата или да смените самата работа, ако тя тотално не ви 
удовлетворява.  На пълнолуние трябва да спазвате пост и въздържание. Не яжте месо, не пийте ал-
кохол. Преяждането е противопоказно. Препоръчват се храни в свежо състояние – плодове и зеленчу-
ци. Ако искате да отслабнете, минете само на плодови сокове и чай с мед.  Пълнолунието ще ви на-
прави неспокойни и може да прекалите с храната, за да се опитате да „приглушите“ чувството си за тре-
вожност. Добре е да избягвате пресолената храна, защото тя  ще провокира задържането на излишни 
течности в организма.

1–12, както и 

27–30 юни 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ускори-
те отслабването, ако спортувате повече. 6, 7 и 8 юни са препоръчителни дати за занимания с фитнес, 
спининг, тае-бо, пауър йога. 9, 10, 27 и 28 юни са датите за скулптиране и оформяне на различни части на 
тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. 4 и 5 юни се препоръчват за сауна, плуване, тан-
ци, водна аеробика, акваспининг или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури ще ви помогнат 
по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните клетки вода, което води до изглаж-
дане на целулита. 1, 2, 3, 11, 12, 29 и 30 юни са дните на дихателни упражнения, разходките на чист въздух 
(поне по 30 мин дневно) и аеробиката.

12 юни, 

14.16 ч., Луната 

е в БЛИЗНАЦИ 

НОВОЛУНИЕ

 Това е много важен ден за вашето здраве. Добре да се спазва лек хранителен режим или да се под-
ложите на лечебно гладуване, дори и ако нямате проблеми с килограмите. Това е уникален ден, в който 
организмът спонтанно се самопочиства от токсините. Хапнете днес от 30 до 50 г ядки, които обичате 

(орехи, лешници, бадеми, фъстъци). Днес всички мастноразтворими витамини се разграждат бързо и се 

усвояват лесно от организма. Не пренебрегвайте зехтина или слънчогледовото олио в салатата си, сега 
имате нужда от тези градивни елементи.  Правете дихателни упражнения, ходете повече на чист въз-
дух и поне днес си спестете няколко цигари или влизането в задимени от цигари помещения.  За да из-

чистите организма от токсини, е добре днес да се подложите на пълен глад. Пийте повече течности, за 
да подпомогнете процеса на очистване 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 ваша-
та лунна магия при Луна в Близнаци е добре да си пожелаете всичко, което е свързано с общуване, тър-
сене и усвояване на информация, пътуване и свободно изразяване. Преодолейте смущението си при взаи-
модействие, успокойте психическото си напрежение.

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 ЮНИ
ПРОЦЕДУРА

ПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 4, 5, 13, 14 Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи и ще се омазнява по-бързо.

15–26 – Ако искате косата ви да расте бързо.

1–3, както и 
6–12 и 27–30

– Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

9, 10 – Ако имате проблем с кожата на главата направете си маска в корените. 

1, 3, 8, 9, 10, 16, 19, 22, 
24, 25, 30

–
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

– 4, 5, 14, 15 –

–
9, 10, 17, 18, 19, 20, 

21, 26, 27, 28
Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

15, 16 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е

– 4, 5, 14, 15 –

9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 
26, 27, 28

– За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

1, 2, 3, 6, 7, 8, 15, 16, 
22, 23, 29, 30

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

– 4, 5, 14, 15
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много 

болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 15–26 Датите са неподходящи за епилация.

1–3, както и 
6–12 и 27–30

– Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

1–3, както и 
6–12 и 27–30

–
Датите са подходящи за механична епилация. 
Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

1, 2, 3, 9, 10, 27, 
28, 29, 30

– Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.

К
О

Ж
А

М
ан

ип
ул

ац
ии

 з
а 

пр
об

ле
м

на
 к

ож
а 

(п
ре

м
ах

ва
не

 н
а 

пъ
пк

и,
 

пе
т

на
, б

ра
да

ви
ци

 и
 

ле
ку

ва
не

 н
а 

ак
не

)

1–12, както и 27–30 – –

Парна баня
– 12–26 Има опасност да ви останат белези.

1–12, както и 27–30 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

6, 7, 8, 15, 16, 24, 25 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
-

щ
и 

м
ас

ки

13–26 –
Най-ефективни ще са процедурите на 15 и 16 юни, 

когато кожата ще има нужда от много влага.

С
пе

ци
ал

ни
 

м
ан

ип
ул

ац
ии

 
с 

ко
ла

ге
н,

 
ел

ас
т

ин
 

и 
бо

т
ок

с

13–26 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 13–26 – –

Оформяне 
и лакиране

1, 2, 3, 9, 10, 15, 16, 
22, 23, 29, 30

– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

на
ж

-
ни

 и
 а

нт
иц

е-
лу

ли
т

ни

– 13–26 –

1–12, както и 27–30 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 1–12, както и 27–30 –

15–28 – –

С
А

У
Н

А

1–12, както и 27–30 – Ефектът ще е максимален на 6, 7 и 8 юни.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ЮНИ

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допитвате“ до 

нея. Почистването на прахта, прането и миенето на прозорци ще ви се 

удават много бързо и лесно, ако ги правите в периода на намаляваща 

Луна. Вярно е, че през месеца тези дни са твърде недостатъчни, за да 

поддържате дома си изряден, но поне по-голямата част от домакинска-

та работа ви съветвам да свършите тогава.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА: Основно почистване: 1–12, както и 27–30 юни.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите 4, 

5, 13, 14, 22 и 23 юни. Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсявания и 

петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 21, 28, 29 и 

30 юни. Тогава по стъклата след избърсване ще остават упорити бели „об-

лачета“.

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 ЮНИ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-

зикални инструменти и аудиозаписи: 4, 5, 9, 10, 19, 20 и 21 юни.

Недвижими имоти, мебели: 9, 10, 13 и 14 юни.

Автомобил, мотор или колело: 6, 7, 11, 12, 22 и 23 юни.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 6, 7 и 8 юни.

Канцеларски материали и книги: 11, 12, 17 и 18 юни.

Спортни стоки: 6, 7, 8, 15, 16, 24 и 25 юни.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 1, 2, 3, 

28, 29 и 30 юни.

Обувки и дрехи: 4, 5, 9, 10, 26 и 27 юни.

Бижута, злато, луксозни вещи: 15 и 16 юни.

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 

ЮНИ 2010 г. и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.

ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервен-

ции на 26 ЮНИ (пълнолуние), както и на 12 ЮНИ (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

6, 7, 8
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
20, 21

9, 10 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 22, 23

11, 12 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 24, 25

13, 14 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 26, 27, 28

15, 16 Сърце, слезка (далак) 1, 2, 3, 29, 30

17, 18, 19
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 

черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система
4, 5

20, 21
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
6, 7, 8

22, 23 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 9, 10

24, 25 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 11, 12

26, 27, 28 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 13, 14

1, 2, 3, 29, 30
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
15, 16

4, 5 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 17, 18, 19

* Луната е в знак, който управлява частите на тялото, посочени в средната колонка.

** На същите дати можете да лекувате съответния орган с хомеопатия, цветолечение и прочие неагресивни методи.

*** Луната се намира в противоположния зодиакален знак на този, посочен в първата колонка. Тъкмо това е подходящото време за профилактика на органите, из-

броени в средната колонка.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ
Стайните растения също са много чувствителни към лунните ритми. 

Те успяват да усвоят водата най-добре само в определени дни от месеца, 

когато Луната минава през водните знаци. Ако ги полеете в неподходящо 

време, само ще им навредите. А и хранителните вещества няма да стиг-

нат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 4, 5, 13, 14, 22 и 23 юни.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 21, 28, 29 и 30 юни.

На тези дни с поливането има опасност да провокирате появата на листни 

въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 4 и 5 юни.
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КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и венците, как-

то и поставянето на коронки и мостове могат да се окажат много мъчи-

телни, ако не сте улучили подходящия лунен момент. 

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не е спешен и е възможно сами да си из-

берете датата, най-добре посетете зъболекаря през периода от 1 до 5 или 

на 29 и 30 юни. 

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 6, 7, 8, 9 и 10 юни, от 12 до 26 

юни, а също и на 27 и 28 юни. И в никакъв случай (освен в спешен!) не хо-

дете на зъболекар на 26 юни (пълнолуние), както на 12 юни (новолуние). 

Много ще ви боли!

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ

Лунните дни са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). 

Лунният ден започва с изгрева на Луната. Само първият лунен ден започва от новолуние и завършва с първия изгрев 

на Луната. Лунният месец може да бъде от 29 или от 30 дни. Понякога разликата в продължителността на първия 

и последния лунен ден варира от по няколко минути до цяло денонощие.

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
1 юни 2 юни 3 юни 4 юни 5 юни 6 юни

19-и ЛД (от 0.08 ч.), 

както и 30.06 (от 

23.19 ч.) Запалете по-

вече свещи у дома, на-

правете анализ на по-

стъпките си. Ще успе-

ете да се отървете от 

чуждото влияние.

20-и ЛД (от 0.27 ч.) Полу-

чават се духовни знания и 

прозрения. Не проявявай-

те гордост!

21-ви ЛД (от 0.53 

ч.) Много активен, 

творчески ден. От-

личен е за започва-

не на нова работа, 

спортуване и пъте-

шествия.

22-ри ЛД (от 1.16 ч.) 

Ден на мъдростта. 

Предайте на другиго 

своите знания. Посе-

тете астролог.

23-ти ЛД (от 1.37 ч.) 

Този ден е символ на са-

можертвата – простете 

на другите, разкайте се. 

Добре е да се пости. Не 

правете секс. Почистете 

дома си.

24-ти ЛД (от 

1.58 ч.) Акти-

вен, творчески 

ден. Използвай-

те го за укреп-

ване на духа и 

тялото. Ден за 

нов строеж.

7 юни 8 юни 9 юни 10 юни 11 юни 12 юни 13 юни

25-и ЛД (от 2.20 

ч.) Всичко на този 

ден става с лекота, 

с вътрешен порив. 

Спонтанно могат да 

се появят телепа-

тия и ясновидство. 

Днес не бързайте!

26-и ЛД (от 2.44 ч.) 

Въздържайте се от ак-

тивна дейност и по-

стете. Пестете си 

енергията и мълчете.

27-и ЛД (от 3.13 ч.) Дни 

за прекратяване на кон-

такти с лоши хора. По-

чивайте и медитирайте. 

Ще имате прозрения.

28-и ЛД (от 3.47 ч.) 

Ден за покупка на 

жилище или начало-

то на ремонт. Съни-

щата са верни.

29-и ЛД (от 4.30 ч.) 

Опасен, сатанински 

ден. Препоръчват се 

пост и въздържание. 

Не планирайте и не за-

почвайте нищо ново. 

Запалете свещ вкъщи 

и окадете навсякъде.

1-ви лунен ден (ЛД) (от 

14.16 ч.) Чист и светъл 

ден. Припомнете си дет-

ството. Ще ви осенят 

творчески идеи. Не започ-

вайте нищо ново.

30-и ЛД (от 5.24 ч.) Ден 

на хармония, любов, пока-

яние и прошка. Направете 

равносметка. Не праве-

те планове. Изчакайте до 

първия лунен ден.

2-ри ЛД (от 

6.27 ч.) Не се 

поддавайте на 

гнева, избягвай-

те конфликти-

те и изблиците 

на емоции. Де-

нят е подходящ 

за нови  начи-

нания.

14 юни 15 юни 16 юни 17 юни 18 юни 19 юни 20 юни

3-ти ЛД (от 7.39 ч.) 

Енергетиката на 

този ден изисква да 

сте активни. Пасив-

ността е противо-

показна и опасна.

4-ти ЛД  (от 8.55 ч.) 

Не взимайте прибърза-

ни решения. Усамотете 

се. Разходете се сред 

природата. Занима-

вайте с дома и семей-

ството си. Колектив-

ната работа няма да 

ви спори.

5-и ЛД (от 10.12 ч.) Дело-

ви ден. Подходящ е за пъ-

тувания и за планиране на 

генерални промени. Рабо-

тете концентрирано. Не 

преяждайте. Целеполага-

нето ще е успешно.

6-и ЛД (от 11.28 ч.) 

Смирете се. Дайте 

прошка. Не изразя-

вайте недоволство 

на глас. Подходящ 

е за подмладяващи 

козметични процеду-

ри. Ден за гадаене и 

пророчества.

7-и ЛД (от 12.42 ч.) 

Ден за молитва. Сбъд-

ват се желания.

8-и ЛД (от 13.55 ч.) Сега 

се активират фините и 

неуловими енергии в орга-

низма. Добре е да се гла-

дува, за да се прочисти 

тялото.

9-и ЛД  (от 

15.07 ч.) Не е ус-

пешен. Склонни 

сте към заблуж-

дения и самоиз-

мами. Добре е 

да дадете прош-

ка. Практику-

вайте йога.

21 юни 22 юни 23 юни 24 юни 25 юни 26 юни 27 юни

10-и ЛД (от 16.18 

ч.) Не планирайте 

нищо важно. Изкъпе-

те се с гореща вода. 

Медитирайте.

11-и ЛД (от 17.29 ч.) 

Много мощен ден. Ак-

тивира се вселенската 

жизнена енергия кунда-

лини. Добре е да про-

чистите организма си. 

Внимавайте с режещи 

инструменти.

12-и ЛД (от 18.37 ч.) 

Дава се милостиня. Мо-

литвите се чуват. Подхо-

дящ е за взимане на ва-

жни решения.

13-и ЛД (от 19.39 

ч.) Ден за активни 

контакти, работа с 

информация и учене. 

Сами си пригответе 

и изпечете хляба. Не 

преяждайте.

14-и ЛД (от 20.33 ч.) 

Много подходящ за за-

почване на важна рабо-

та, за физическо нато-

варване, за работа с 

информационни източ-

ници и свещени тек-

стове. Отваря се тре-

тото око. Прочистете 

организма си.

15-и ЛД (от 21.20 ч.) Съ-

нищата са верни и важат 

за месец напред. Лош ден 

за секс. Сатанински ден, у 

нас се пробуждат зли из-

кушения. Проявете аске-

тизъм.

16-и ЛД (от 

21.57 ч.) Ден за 

постигане на 

вътрешна хар-

мония. Старай-

те се да върши-

те само добри 

дела.

28 юни 29 юни 30 юни

17-и ЛД (от 22.28 

ч.) Подходящ е за 

удоволствия, общу-

ване и физически на-

товарвания. И за 

брак по любов.

18-и ЛД (от 22.55 ч.) 

Изгонете лошите ми-

сли. Прочистете сто-

машно-чревния тракт – 

ден за гладуване.

19-и ЛД (от 23.19 ч.), 

както и 1.06 (от 0.08 ч.) 

Запалете повече свещи 

у дома, направете анализ 

на постъпките си. Ще ус-

пеете да се отървете от 

чуждото влияние.
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО: „Бели пътища“. Гребен. Вигон. Сенко. Кира. Шанел (Коко). Тиксо. Стоун (Шарън). Нол (Херман). „Лице“. Молот. Пет. Попара. Барит. Ири. Туч. Чапек 

(Карел). АН. Фа. ОН. Адаш. Шисти. Ейл. Елак. Стал (Ан Луиз). Слон. Нат. Ек. ИЛ. Квота. Рака (Джулио). Олтар. Свекър. Злато. Писта. Лвов. Книга. Стомна. Нар. 

Карл. Букаи. Основа. Ниамей. Скат. „Иван“. 

ОТВЕСНО: Реване. „Ариел“. Вулкан. Линотип. Слово. Анри (Тиери). Тигел. Реотан. Тотила. Пол. Пикник. Валог. Пън. Ло. Абе (Ернст). Тип. АП. Уй. Лисица. Риск. Щекер. 

Стас. ДАНС. „Стоик“. Ком. „Вам“. Иго. Об. Нот. Слава. Есме. Клас. Ректор. Найт (Франк). „Кръв“. Ни. Биотит. Длан. Аронов (Арон). Перу. Туфа. Лаик. Вава (Едвал-

до). „Нана“. Чаша. Тлак. Ран.
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