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3Можете да се движите повече
През лятото денят ни се струва безкраен и ни се 

иска да правим много неща. Сякаш преставаме да 

забелязваме, че сме уморени. Под влияние на слънче-

вата светлина организмът ни отделя повече серо-

тонин – хормона на радостта, който ни дава сили.

Ако сте планирали да свършите нещо по-трудо-

емко, сега е моментът. Или пък поне се захване-

те да спортувате.

БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР през юлипрез юли
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5повода за радост
През лятото по принцип поводите 
за радост са повече, но ние се 
сетихме за пет важни...

1
2

Можете да 
вдигнете сватба 
на морето
Ще спестите от... сват-

бена рокля. Красив бял бан-

ски костюм и цвете в ко-

сата – ще бъдете най-

красивата булка с приче-

ска, направена от морския 

бриз. „Бела“ ви желае обаче 

безветрен семеен живот!

Можете да живеете 
на балкона
Или поне да закусвате там. 

Много е приятно сутрин, след 

дежурния душ, да излезете на 

балкона и да си изпиете кафе-

то на слънце и чист въздух. 

Ако твърдите, че нямате вре-

ме, просто станете с 15 мину-

ти по-рано.

4

5
Можете да 
направите 
„любовен“ ремонт
Да, боята по стените съхне 

много бързо в жегите. За три-

четири дни можете да прео-

бразите жилището си, заба-

влявайки се с любимото съще-

ство. Е, ремонтът не може да 

замени радостта от прека-

раната заедно с него отпуска 

на море. Така че ремонтирай-

те, а после заминавайте.

Можете да се чувствате 
по-романтично
Романтичното настроение „заразява“ 

дори и закоравелите скептици. Изглежда, 

целият свят е влюбен през лятото. Ка-

жете нещо мило на човека, когото оби-

чате, целунете го без причина. Животът 

сега ви поднася и бонус – да прекарате 

заедно отпуската.
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Т
ри дена яли, пили и се весели-
ли. А след това? След това се 
предполага, че заживели щаст-
ливо. Но приказката свършва с 

грандиозната, особено в гастрономич-
но отношение, сватба и оттам на-
сетне няма никакви писмени доказа-
телства за любовното добруване на 
бракосъчетаните. Нито за любовно-
то им фиаско, разбира се. Но всички 
се досещат, че жанрът на същинския 
семеен живот е всеки друг, но не и 
приказка. Тогава възможно ли е него-
вият край да е приказен?
Сватбата очевидно слага край на 

нещо и дава начало на нещо дру-
го. Въпросът е дали това нещо дру-
го е любовта. Или тя бива изядена, 
изпита и ритуално екзекутирана на 
ешафода на лакомията и разпасаната 
сватбарска веселба? След която за-
почва... бракът. 
Големият въпрос е възможно ли е 

двама души да се обичат щастливо, 
докато смъртта ги раздели? И въоб-
ще има ли такова нещо като любов 
от първа сватба, или сватбите мо-
гат да бъдат две, три и даже чети-
ри, докато смъртта сложи край на 
илюзиите ни, че любовното семейно 
съжителство е постижима мисия? 
На тези въпроси може да ви отго-

вори самата сватба. Да анализираме 
сюжета є. Всички сватбени търже-
ства – и по-пищните, и по-скромни-
те – си приличат по едно: органи-
зирани са в стил голямо тумба-лум-
ба. Една от причините да са толкова 
шумни във всякакъв смисъл е, че за-
дачата им е да огласят превключва-
нето от един самотен и егоистичен 
социален статус на друг, семеен и, 
предполага се, любовен статус. Поне 

така трябва да бъде, ако младожен-
ците са се намерили, както биха ка-
зали старите хора. А ако те наисти-
на са се намерили, и подготовката, 
и самата сватба ще текат като по 
мед и масло. Няма да има препирни 
кой да плати масрафа, колко души да 
бъдат съкратени или добавени в спи-
съка с гостите, какво ще бъде сват-
беното меню, каква музика ще се слу-
ша и други такива сватбени подроб-
ности. 
Сватбеният сюжет на любовната 

сватба е трогателен в своята прос-
тота. Без следа от маниеризъм в 
стил „Да се оженим под водата!“. 
Младоженците участват в сватбата 

си като младоженци, а не изглеждат 
като маскирана двойка сватбени аг-
енти. Сватбата е щедра, но без ес-
нафски излишества, показна е (без по-
казност каква сватба ще е?!), но без 
префърцунени демонстрации от сор-
та „Ще бъда в червена рокля, защото 
така повелява модерната традиция!“. 
Пожелавам на всички такава сват-

ба. А след нея виното ви да не вки-
сва, медът ви да не свършва, гости-
те ви да са отбрани, къщата ви да 
е мирна, децата ви да са добри, пре-
гръдките ви да са силни, а вие все 
още да се целувате за всяко добро 
утро! Горчиво!

Мариана ЯНЕВА
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Г
овори в много добро темпо, умно 

и се отличава със стил. По същия 

начин изкачва най-високите върхо-

ве. Личи му къде е бил и какво е правил. 

Постиженията на алпиниста Дойчин Бо-

янов нямаше да струват нищо, ако не 

бяха човешките му качества. 

През миналата година той не успя да 

стъпи на два осемхилядника в един се-

зон, но участва в две паметни за бъл-

гарския алпинизъм събития. Едното е 

изкачването на Гашербрум 1 (8068 м), 

връх, който не беше достиган от бълга-

ри до момента. Другото е изкачването 

на Монблан (4810 м) от обездвижения 

алпинист Иван Кожухаров и четиридесе-

тина негови приятели. 

Алпинистите са по-мъдри от нас. Само 

те знаят наистина защо ние нарича-

ме всеки житейски успех „един изкачен 

връх“.

– ДОЙЧИНЕ, ТИ ОБУЧАВАШ МЛАДИ 
ХОРА, КОИТО ПРАВЯТ ПЪРВИТЕ СИ 
СТЪПКИ В КАТЕРЕНЕТО И АЛПИНИ-
ЗМА. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТЕ ЗА 
МОНБЛАН, КАКВО ИМ КАЗВАШ? 
– Историята на алпинизма започва от 

Монблан. През далечната 1786 г. Жак 

Балма и доктор Пакар правят първото 

изкачване на Монблан. Година по-късно 

същият Жак Балма заедно с женевския 

учен Бенедикт дьо Сосюр прави второ-

то организирано изкачване на Монблан. 

Това е годината, която се счита за рож-

дена на алпинизма, това е едно от мес-

тата, където той се е зародил като 

дейност, по-късно се е обособил като 

спорт. От планината Алпи произхожда 

и думичката „алпинизъм“. Самият район 

на Монблан представлява едно изключи-

телно интересно място и в днешни дни 

– и за алпинистите, и за катеренето. 

Шамони и Курмайор са едни от светов-

ните центрове на алпинизма. Столица-

та на алпинизма бих нарекъл Шамони. 

– МОЖЕ ЛИ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ МОНБЛАН 
Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ВРЪХ ПО ПЪТЯ КЪМ 
ПО-ВИСОКИТЕ ВЪРХОВЕ?
– Това, което може да се научи по него-

вите склонове за високата планина, е 

основа, която всеки планинар трябва да 

усвои. Характерът на релефа е алпийски 

(съществува такъв термин). В наши-

те планини не можем да срещнем голе-

ми скални стени и ледници, които пред-

полагат друг тип трудности. Намирам 

за нормално младите алпинисти, след 

като преминат подготовката си в Бъл-

гария, да направят втората или трета-

та стъпка в планини като Алпите или 

като Кавказ. Но Алпите е близка до нас 

планина и има сериозна връзка с българ-

ския алпинизъм. Там е първото българ-

ско изкачване на висок връх – Гран Кон-

бен, там са и първите успехи на наши-

те алпинисти на световна сцена.  

– ТИ СПАЗИ ЛИ ТАЗИ ПОСЛЕДОВАТЕЛ-
НОСТ – ПЪРВО РОДНИТЕ ПЛАНИНИ, 
ПОСЛЕ АЛПИТЕ?
– Първата ми по-висока планина беше 

Кавказ. Може да се каже, че като ха-

рактер двете планини са еднотипни. С 

Монблан се срещнах малко по-късно, но 

така или иначе за мен Алпите е място, 

на което бих се връщал винаги. Там ви-

наги има какво да научи човек. 
– КОЛКО ПЪТИ СИ БИЛ НА МОНБЛАН?
– Два пъти. Вторият път бях с Иван. 

...

Дойчин Боянов:
„Никой не може да направи нищо 
абсолютно сам“ Интервю на Мирослава ИВАНОВА

Снимки архив „Споделени върхове“

(пълния текст четете в рубриката ЧИКСПОРТ на www.bela.bg)
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Хая не е име на китайка, нито на богиня, нито въобще е име. Хая е обратното на „нехая“. 
А на тази страница БЕЛА ще изразява своето хайство или нехайство. Според случая...

ДА ВИ Е ЗА 
ЧАСТЕН УРОК!

„Приеха ли ви?“ – пита амбициозната майка 
К. свръхамбициозната майка М. „Не. А знаеш ли 
колко пари пръснахме за частни уроци?! Но ни-
какво отказване! Ще намерим друг частен учи-
тел и другото лято, живот и здраве, ще сме въ-
тре.“ Характерен летен диалог по време на кан-
дидатстудентската жътва...
Майчините амбиции няма да ги корим – те са 

епохални (поне от епохата на Възраждането са). 
Частните уроци също не са от днес. Не можем 
и тях да съдим без адвокат. Колкото и да ги 
обвиняваме, щом интересът към тях е толкова 
жив, значи все за някого те са полезни. Полезно 
за здравето ни би било обаче да излекуваме ма-
ниакалното си отношение към тях. Защото вся-
ка мания е крайност, която изкривява погледа ни 
към реалността и води до взимане на крайни, не-
полезни решения.
Родителите смятат, че щом плащат на няко-

го за специална услуга, значи ефект не просто 
трябва да има, а трябва да има специален ефект. 
Само дето, горките, нямат критерии, според ко-
ито да оценят дали частният учител им предла-
га наистина специална услуга, а също и дали де-
тето им наистина има нужда от частни уроци, 
или не. Децата още по-лековерно се вливат в об-
щия поток на „частното“, заразени от модата, 
тръгнала сред съучениците им. Изключенията, 
които проявяват характер и държат да се са-
моподготвят за кандидатстване, биват сочени с 
пръст и набеждавани, най-меко казано, за стран-
ни птици. А това само по себе си вече е симп-
том, че нещо в прекалената масовост на част-
ните уроци не е наред.  
Да помислим логично. Частните уроци са една 

голяма глупост, ако са повторение на онова, ко-
ето се учи в училище, а в повечето случаи те 

са точно това. Има ли смисъл родителите да 
плащат на частни учители, ако детето им не е 
взело максимума в училище, тоест не е натрупа-
ло минимума от знания. Няма, разбира се. Но за 
да разберат дали има, или няма смисъл, родите-
лите по-често трябва да разговарят с препода-
вателите в училище и с децата си, а не да взи-
мат стихийни решения от сорта „щом всички 
взимат, и нашето дете ще взима“.

„Частните уроци са полезни, когато развиват уме-

ния. В този смисъл те не са толкова лесни и приятни 

за даване – довери ми една моя позната учителка. – 

Ако са проведени ефективно, са доста по-уморител-

ни от един урок в клас.“ 

Пожелавам ви да попаднете на частен учител, 
който мисли точно така. И ви заклевам в ни-
какъв случай да не скланяте да плащате на пен-
сионирани учителки, самозалъгвайки се, че го 
правите не защото взимат по-малко като пен-
сионерки, а защото били от старата генера-
ция опитни даскали, „които могат да те нау-
чат на нещо“. 
А накрая рискувате да получите едно нищо. 
Най-голямото предимство на частните уроци е, 

че те предлагат друга гледна точка към досега 
наученото. Частните учители, които успяват да 
направят това, напълно си заслужават парите! 
За да попаднете на тях и да сключите изгодна 
сделка, не бива да се поддавате на масовата пси-
хоза, а да погледнете на частните уроци като 
на частен случай за точно вашето единствено и 
скъпоценно дете. 
Ако се затруднявате с анализа и решението, 

вземете няколко „частни урока“ от препатили 
родители. И най-важното – не се сещайте, че 
детето ви ще кандидатства, прекалено късно. За 
частните уроци си трябва време. 

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

от Мариана ЯНЕВА
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ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

Снимки и текст Александра НЕНКОВА

Веднъж с една приятелка си говорихме кой как си представя умирането.   

Тя каза, че иска да я настигне бяла смърт, аз казах, че искам да ме прегърне бяла 

мечка.

Да живеят белите мечки
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ИСКАМ ДА СПЯЯЯ!
„Вече трети път за тази нощ се будя 

от бебешки плач. Първите няколко се-

кунди лежа под одеялото и си мисля, че 

за нищо на света няма да стана. Нека 

да се дере този малък манипулатор! Де-

тето започва да реве още по-силно. Мъ-

жът ми ме сръгва в ребрата и аз с нео-

хота се надигам, и отивам до детското 

креватче. „Какво искаш този път, а?!“ – 

раздразнено го питам, слагайки в уста-

та му гърдата си. Взимам малкия на ръце 

и го залюлявам толкова силно, че глава-

та му започва да се мята насам-натам. 

Стряскам се и спирам да го треса. След 

известно време синът ми най-после зас-

пива. Отново си лягам под одея лото и 

веднага заспивам като заклана. 

А на сутринта, когато моето малко 

слънчице ми се усмихва със своите две 

зъбчета, се ядосвам на себе си за раздра-

знителността, несдържаността и зло-

бата, на които дадох възможност да из-

лязат от мен през нощта. „Сигурно съм 

много лоша майка, щом мога да се от-

насям толкова злобно със собственото 

си дете“ –  мисля си и за пореден път се 

заклевам най-тържествено пред себе си 

да не се държа повече така с моето мал-

ко съкровище.

Но раздразнението ме връхлита от-

ново и отново и през деня. Първо, ко-

гато детето започна да капризничи на 

улицата да го взема на ръце, после, ко-

гато разля супата върху джинсите ми, и 

накрая вечерта, когато отново не иска 

да заспи. Навън е тъмна нощ. А той не е 

заспал. Аз съм смъртно уморена и искам 

да спяяя! Както само една много лоша 

майка би искала.“

 В.К., 29 години

БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

© Paul Prescott – 123rf.com

ñèíä
ðîìú

ò

„ëîø
à ìà

éêà“

ДОСТАТЪЧНО ДОБРИ ДОСТАТЪЧНО ДОБРИ 
Р О Д И Т Е Л ИР О Д И Т Е Л И

НОЩЕМ КЪСНО, 
СУТРИН РАНО
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Д
а, много жени, подобно на 
В. К., по различни причини 
се самообвиняват, че са лоши 
майки. Но като за начало не 

е зле да уточним понятията. 
Първо да разграничим определения-

та „добра майка“ и „идеална майка“. 
Всяка жена има в главата си модел 
за идеалната майка и именно когато 
поведението є е в разрез с този мо-
дел, тя изпитва угризения на съвест-
та. Неоснователно, разбира се, защо-
то идеалната майка, както и идеал-
ният мъж, идеалната жена или пък 
идеалното дете са нещо като ета-
лони, към които е добре да се стре-
мим, но за които в никакъв случай не 
бива да си правим илюзиите, че мо-
жем да постигнем.
Впрочем още в средата на XX век 

психолозите въвеждат понятието 
„достатъчно добра майка“. Според 
това определение добра майка е она-
зи, която е способна да чувства сво-
ето дете и адекватно да удовлет-
ворява физическите и емоционалните 
му потребности. Тоест от нас като 
майки се изисква единствено да се 
доверим на своите чувства и на май-
чината си интуиция и да си избием 
от главата всички мъчителни въпро-
си, които си задаваме по повод на 
поведението си спрямо децата. Наред 
с това е нужно да осъзнаем, че об-
щуването с детето не е равно само 
на взаимна любов и радост. Взаим-
ните обиди и разочарования, умора-
та и раздразнението също влизат в 
сметката. 

ПОЗВОЛЕТЕ СИ ДА СТЕ 
НЕСЪВЪРШЕНИ

Жените, които прекарват голяма 
част от времето си само с дете-
то си, е естествено да се чувст-
ват уморени и раздразнителни. Не 
можете да се скриете от чувство-
то на изтощение, тъй като човеш-
ките сили не са безгранични все пак. 
Затова е много важно да поделите 
грижите за детето с някой друг от 
семейството или пък с някой близък 
роднина, а не вие да се нагърбите с 
всичките. Особено пък ако сте са-
мотна майка. Е, всички знаем, че е 
най-добре детето да расте в пъл-
ноценно семейство – и с майка, и с 
баща, но не всички имат този къс-
мет. „Порицание“ заслужават обаче 
жените, които сами не позволяват 

на мъжа до тях да изпълнява своя-
та бащинска роля. За тях майчин-
ството е едва ли не единствената 
сфера, в която могат да се реали-
зират и по този начин да получат 
уважението на околните. И много 
от тези жени са убедени, че само и 
единствено майката знае и чувства 
кое е добро за детето є. Но, това, 
разбира се, не е така. На бащата 
задължително трябва да бъде даде-
на възможността да изпълнява пъл-
ноценно своите бащински функции. 
Да, възможно е той да не е толко-
ва сръчен като майката, когато се 
налага да сменя пелени, но пък нищо 
не му пречи да полюлее плачещото 
бебе на ръце, а защо не и да му по-
пее с басов глас. От бащата не бива 
да се очаква това, което се очак-
ва от майката. „Идеалният баща“ е 
също толкова опасна илюзия, както 
и „идеалната майка“. 
Много майки се притесняват, че са 

лоши майки, и заради факта, че 

НЯМАТ ВРЕМЕ 
ЗА ДЕЦАТА СИ

„Преди да си родите дете, помисле-
те имате ли време за него“, е казал 
някой си мъдър японец. Уви, милиони 
родители са лишени от мъдростта 
на жителите на Страната на изгря-
ващото слънце и не се замислят за 
това. Просто нямат време за таки-
ва глупости. Затова после страдат. 
Много страдат... Особено работещи-
те и амбициозни майки кариеристки. 
Но съгласете се, че някои от тях 

въобще не заслужават упреци, че са 
лоши майки. Те може и да не са физи-
чески с децата си, но постоянно ми-
слят за тях, звънят им, правят пла-
нове да прекарат уикенда с тях и да 
им отдадат цялата си майчина топ-
лота. И обратно – има майки, кои-
то физически по цял ден прекарват 
с децата си, но... нищо не им дават 
от себе си. Едното формално при-
съствие не е достатъчно. Важни са 
умението и желанието да бъдете със 
своето дете.
И още по-важно е да го уважавате. 

Макар и то да е още много малко, 
вие като майка сте длъжна да се съ-
образявате с неговите потребности. 
Само тогава можете да се надявате, 
че и то ще ви уважава.
Въобще възпитанието на дете е 

тежък труд. Разбира се, че в осно-
вата на възпитанието е любовта 
към децата, но възниква въпросът, 
какво значи любов в този случай. 
Нагледали сме се на деца, разглезени 
от родителската любов. Те са ка-
призни и егоистични и от тях не 
можете да очаквате нищо хубаво в 
бъдеще. Но познаваме и деца, на ко-
ито, точно обратното – не им дос-
тигат внимание и родителски лас-
ки. И от тях едва ли ще израс-
нат пълноценни личности и щаст-
ливи хора...
Значи трябва да се намери 

НАЙ-ЗЛАТНАТА СРЕДА

при която детето няма да изпитва 
липса на родителска любов и грижи 
и едновременно с това ще знае къде 
минава границата на позволеното. Но 
как да намерите тази среда? Има ли 
въобще критерии, според които да 
оценим дали процесът на възпитание 
е успешен? По този въпрос психоло-
зите съветват да се опрете на въ-
трешното си усещане. 
Ако родителите по принцип си за-

дават такива въпроси, анализират 
своето поведение, значи отношения-
та им с детето/децата се развиват 
нормално. И ако тези отношения, 
без оглед на трудностите по пътя, 
носят взаимна радост, то по-скоро 
те са нормални и добри. Естест-
вено, всяка добра майка се стреми 
да даде на своето дете само най-
доброто от себе си и да го пред-
пази от всичко лошо, което може 
да му се случи. Но, скъпи майки, 
не се старайте да създавате около 
своето дете илюзорен свят, в кой-
то няма място за тревоги, пробле-
ми и трудности. Детето е добре да 
знае, че нашият свят е многостра-
нен и че хората в него са различ-
ни. Ако майката успее да му внуши 
това, то ще се развива като пълно-
ценна личност. А самата майка ни-
кога няма да изпита съмнение, че е 
лоша майка. 
И дори и понякога да ни се струва, 

че сме лоши майки, нека не забравяме, 
че в края на краищата децата също 
са в състояние да ни превъзпитат, 
да ни помогнат да погледнем от друг 
ъгъл на хора, събития и на собстве-
ното си поведение. 
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„Т
и кого обичаш повече – мама 
или татко?“ Децата се при-
тесняват да отговарят на 
този въпрос. А ако се слу-

чи да отговорят, отговарят с нещо 
от сорта на „Аз обичам шоколад!“. 
Очевидно е, че въпросът не е толко-
ва маловажен обаче, щом всяко след-
ващо поколение възрастни продължа-
ва да го задава. Питат най-вече ро-
дителите и се надяват отговорът 
да бъде: „Обичам теб най много на 
света!“
Защо възрастните задават подоб-

ни детински въпроси на своите деца? 
Защото си ги задават и на самите 
себе си: „Кого обичам повече – сина 
си или дъщеря си, по-малкия или по-
големия?“ 
Връзката между децата и родите-

лите е една от най-сложните и да я 
заздравят, са в състояние единстве-
но възрастните.  

ДЕЦАТА НИ НЕ СИ ПРИЛИЧАТ 
ЕДНО С ДРУГО 

и нашите отношения с всяко едно 
от тях са единствени и уникални. 
Например връзката между майката и 
дъщерята не е същата като връзка-
та между майката и сина. По един 
начин обичаме 20-годишния младеж 
и по съвсем друг – шестгодишно-
то хлапе. 
Различният характер и личните ка-

чества на децата ни също са осно-
вания да изпитваме различни чувства 
към тях. Не е прието да си призна-
ваме (дори пред самите себе си), че 
обичаме децата си по различен начин. 
Нещо повече, смятаме тези призна-
ния за неприлични заради погрешния 
извод, който правим: „Щом не оби-
чаме децата си еднакво, значи обича-
ме едното дете повече от другото.“ 
И никой не се досеща, че в любовта 

РАЗЛИЧИЕТО 
НЕ ОЗНАЧАВА КОЛИЧЕСТВО

Дори майките, които се кълнат, че 
обичат децата си абсолютно поравно, 
описват различния начин, по който 
те са се появили на бял свят и как 
се държат по различен начин в една 
и съща ситуация. Точно тези техни 
разкази всъщност определят уникал-
ните чувства, които на практика ро-
дителите изпитват към всяко дете 
поотделно.
Психоаналитиците твърдят: „Мно-

го братя и сестри имат различни 
майки.“ Какво означава това? Всяко 
дете се появява в определен момент 
от живота на майката. Жената, ко-
ято е родила второто си дете на 
35-годишна възраст, вече съвсем не е 
жената, която се е сдобила с първо-
то си дете, когато е била на 19 го-
дини. Можете ли да си представите, 

В МАЙЧИНИТЕ ЧУВСТВА

ВСЯКО ДЕТЕ Е УНИКАЛНО, КОЕТО 
ОЗНАЧАВА, ЧЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБИЧАНО 

ОТ РОДИТЕЛИТЕ СИ ПО УНИКАЛЕН 
НАЧИН. НЕ, НЕ ДА БЪДЕ ОБИЧАНО 

ПОВЕЧЕ ИЛИ ПО-МАЛКО В СРАВНЕНИЕ 
С НЕГОВОТО БРАТЧЕ ИЛИ СЕСТРИЧЕ, А 

ПРОСТО ДА БЪДЕ ОБИЧАНО РАЗЛИЧНО...

„Асиметрия“
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че тази жена обича децата си по ед-
накъв начин?
Да обичаш детето си, означава да  

обичаш неговата уникалност. Но лю-
бовта към детето е особено чув-
ство, то не прилича на любовта към 
партньора или към другите ни близ-
ки хора. Детето е най-родното съ-
щество за майката, най-скъпото, най-
нейното. Изразът „моите деца“ само 
изглежда обикновен, но е натоварен с 
дълбок смисъл. 

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ „МОИТЕ ДЕЦА“ 
МОЖЕ И ДА ИМА, НО ТОВА СЪВСЕМ НЕ ОЗНА-
ЧАВА, ЧЕ ЕДНА И СЪЩА МАЙКА МОЖЕ ДА БЪДЕ 
ПРЕКРАСЕН РОДИТЕЛ ЗА ЕДНОТО СИ ДЕТЕ И МА-
ЩЕХА ЗА ДРУГОТО.

„Бях по-малката сестра в семей-

ството и в продължение на мно-

го години усещах едновременно две 

много силни емоции. От една стра-

на, изключително силната любов 

на родителите ми, и от друга, голя-

мата неприязън на сестра ми. До-

като бях бременна с второто си 

дете, непрекъснато мислех само за 

едно – да не допусна подобно нещо 

да се случи и с моите деца. Нито 

едно от децата ми не трябва да се 

чувства ощетено или пренебрегна-

то за сметка на другото. Първата 

година от живота „на два фронта“ 

се оказа много тежка. Честите бо-

ледувания на по-малкия ми син ме 

принуждаваха да прекарвам с него 

повече време. Изпитвах чувство 

на вина и от време на време прев-

ключвах на режима „грижа за дру-

гия ми син“, който е с две години 

по-голям. След това започна да ми 

се струва, че полагам повече грижи 

за големия си син, а малкият рас-

те като тревата в полето. Мои-

те емоционални „премятания“ от 

единия към другия продължиха дъл-

го време. Не се размина и без обид-

ните упреци: „Ти обичаш него по-

вече от мен!“ Самата аз често се 

питах:„Кого обичаш повече?“ С об-

лекчение разбирах, че моите чув-

ства към всеки от двамата ми си-

нове са силни и дълбоки. Интерес-

ното е, че съществува и една тре-

та любов – към тях двамата едно-

временно като към едно цяло. Фи-

зически усещам, когато единия ми 

син го няма, и тъгата по отсъст-

вието му ми пречи да обичам дру-

гия пълноценно.“ 
Драгомира, 42 г.

Ако вие в действителност обичате 
децата си по различен начин, опреде-
лете с какво са свързани вашите чув-
ства? Започнете така: „Вики е мно-
го мека по характер, винаги е добра 
и внимателна. Харесвам обаче енер-
гичността на Митко, неговия весел 
нрав. А при вида на най-малката – 
Зори, просто умирам от умиление.“ 
Такова едно отношение не би мог-

ло да травмира нито едно от деца-
та ви. 

ВСЯКА КРАЙНОСТ Е ЛОША 
Опитвайте се във всеки момент, 

когато обръщате внимание на едното 
дете, да обяснявате на другото защо 
постъпвате така. Например „С теб 
ще поиграем на „Монополи“, защото 
ти обичаш тази игра, но с брат ти 
ще отида до магазина, защото той 
има нужда от ново яке.“
Освен това се старайте да отделя-

те внимание на децата си по разли-
чен начин. Едното може да има нужда 
от повече физически контакт, друго-
то – от повече разговори, третото 
– да му бъде дадена свобода, за да по-
каже своята самостоятелност. 
Към всички свои деца трябва да 

се отнасяте така, че те да ви усе-
щат като опора и че сте на тяхна 
страна. 
Давайте на всяко от децата си 

това, от което то има нужда в да-
дения момент. Така не само ще „раз-
пределите“ любовта си „симетрично“, 
но и ще дадете възможност на брат-
чето (или сестричето) да разбере, че 
когато то е в ситуация, в която 
има нужда от подкрепата ви, може 
да разчита, че ще я получи. Именно 
тази увереност, а не абстрактната 
„симетрична“ любов кара децата ни 
да се чувстват добре и защитени. 

Но въпреки всички изложени аргу-
менти е твърде възможно да про-
дължите да „пътувате“ към остров 
Утопия, където всички се обичат и 
ценят еднакво. Колкото и странно 
да ви се струва, вместо да се стре-
мите към несъществуващия остров, 
вие просто трябва да смените посо-
ката и целта. 
Представете си гнездо, пълно с 

малки птичета, които цвърчат и с 
отворени човки очакват майка им да 
долети при тях с храна. Тя долита, 
но носи само едно червейче, а всички 
пилета искат да ядат – дори и оне-
зи, които са били нахранени при пре-
дишното є долитане в гнездото. Има 
ли справедливост в птичия свят? Та-
кава, каквато ние си я представя-
ме? А именно, че любовта и храната 
трябва да бъдат поравно за всички 
малки птичета. Това не знаем. Сигур-
ни сме обаче в едно. Птицата майка 
трябва да нахрани всичките си деца, 
така че те да могат да пораснат и 
да излетят от гнездото. Светът е 
устроен така, че не всички получава-
ме всичко поравно, но всички имаме 
шанса да се родим и да пораснем. 
Ние сме заложници на традицион-

ното убеждение, че трябва да оби-
чаме всички свои деца поравно, а те 
пък ревниво следят на кого не се об-
ръща достатъчно внимание в семей-
ството. Чудим се как и кого да из-
караме „лош“. Забравяме, че както и 
децата, майките също са различни – 
различно добри, но не и лоши. Любо-
вта към децата не може да се мери 
с мерки и теглилки. Тя се разпределя 
безпогрешно с помощта на неповто-
римата интуиция, с която е дарена 
всяка жена, станала майка. 
Както впрочем и всеки мъж, който 

пък е станал баща.

ЛЮБИМЕЦЪТ В СЕМЕЙСТВОТО
Да обичаш децата си по различен начин, е естествено. Когато обаче родите-

лят не просто обича, а обожествява детето си, той може да му навреди. И да 

нарани братчето или сестричето му – всяко дете, което не е обект на подоб-

на страст от страна на майка си, би се почувствало пренебрегнато и изоста-

вено. 

Но да се върнем на обожаваното дете. В любимеца на семейството майката (а 

понякога бащата) вижда част от себе си, проектира върху него собствените 

си нереализирани желания и идеали. Тази странна любов едва ли би помогнала 

на детето да се развие правилно като личност. Тя дори е опасна за него. Нищо 

чудно след години любимецът на семейството да се окаже в кабинета на психо-

терапевта и да сподели, че не любовта към музиката го е подтикнала да ста-

не музикант, а удоволствието, което е доставяло свиренето на пиано на... него-

вата майка. 
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А
ко не готвим, значи ли, че 
не изпълняваме родителски-
те си задължения? 
И дали наистина собстве-

норъчно приготвената храна е по-по-
лезна за здравето на децата ни от 
онази, която се продава сготвена? 

АПЕТИТ ЗА ЩАСТИЕ

Дори при храненето на бебето има-
те избор: можете да му готвите, да 
купувате консервирана храна или да 
взимате от детска кухня. Да се гот-
ви за малко дете, не е никак лесна 
работа – храната трябва да е балан-
сирана (т. е. да съдържа всички необ-
ходими хранителни вещества) и да е 
в правилната консистенция. И в ни-
какъв случай в нея да няма вредни до-

бавки! Неслучайно в „готвенето“ на 
детски храни участва цял екип от 
специалисти: диетолози, педиатри и 
гастроентеролози. В този ред на ми-
сли бурканчето готово пюре изглеж-
да идеалният вариант за хранене на 
малкото дете. Затова хич да няма-
те угризения, че не готвите за бебе-
то, особено пък ако не ви стига вре-
мето! Ако ви мъчи чувство на вина, 
можете просто да редувате домашно 
приготвена с готова храна. 
Обикновено най-виновни, че не гот-

вят, се чувстват майките, в чието 
семейство жените от сутрин до ве-
чер са прекарвали над тенджерите. 
Но това е минало. Днес нежеланието 
и/или невъзможността за готвене съв-
сем не правят жената лоша майка. 

Основната мисия на майката е друга – 
тя трябва да научи детето си да по-
лучава удоволствие от живота, да му 
създаде атмосфера на топлина, уют и 
радост. Защото само в такава среда 
порастват жизнени и будни деца. 
Известният австро-американски пси-

хоаналитик Хайнц Кохут (Heinz Kohut) 
е на мнение, че у детето първо тряб-
ва да се развие либидото и чак след 
това – свръхазът (тоест всички нор-
ми на поведение, табута, ограничения, 
които регулират поведението му). А 
по-широкият смисъл на думата „либи-
до“ е апетит към живота. 

ДА ОБИЧАШ ДА ЯДЕШ, ОЗНАЧАВА ДА ОБИЧАШ 

ЖИВОТА. НО ЛЮБОВТА КЪМ ХРАНАТА НЯМА 

НИЩО ОБЩО С ЕЛЕМЕНТАРНОТО ЧУВСТВО НА 

ГЛАД, КОЕТО СЕ ЗАСИЩА ЕДНАКВО ОТ ПЮРЕ 

В БУРКАНЧЕ, ОТ ПАКЕТЧЕ ЧИПС ИЛИ ОТ ФИ-

ЛИЯ ХЛЯБ.

Ако искате да възпитате жизнера-
достно дете, „насадете“ му жизнера-
достно отношение към храната.

ДЕЖУРЕН ПО КУХНЯ

За да „превъзпитате“ вкусовите ре-
цептори на детето си, не е задължи-
телно половин ден да прекарате око-
ло печката. 

ДОРИ И „НАЙ-СТРОГИТЕ“ СПЕЦИАЛИСТИ ПО 

ХРАНЕНЕ ПОТВЪРЖДАВАТ, ЧЕ МНОГО ПОЛУ-

ФАБРИКАТИ, ОСВЕН ЧЕ СЕ УЛЕСНЕНИЕ ЗА ДО-

МАКИНЯТА, СА БАЛАНСИРАНА И ЗДРАВОСЛОВ-

НА ХРАНА.

Можете просто да примамите де-
тето да участва в подреждането на 
масата с полуфабрикати. Като не е 
важно дали това ще е реална помощ 
от негова страна, или просто игра. 
Или пък да приготвите с него някак-
ва лесна манджа от прости продукти. 
Дете, участвало в готвенето и на 
най-обикновена картофена яхния, след 
това много по-лесно се съгласява да я 
опита. Та нали тя е и негово творе-
ние?! В този случай купената от ма-
газина и притоплена в микровълнова-
та печка храна може и да не го съ-
блазни. По време на обяда не забра-
вяйте да попитате детето си: „Тази 
манджа, която сготвихме днес, повече 
ли ти харесва от онази, която напра-
вихме миналата неделя?“ Или: „Другия 
път трябва за добавим още магда-
ноз. Ти как мислиш?“ Така постепенно 
малкият човек ще се научи да разли-
чава тънките нюанси в храната и ще 
изпитва удоволствие от дегустация-
та на различни видове храни. 
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РАБОТА, ГРИЖИ ЗА ДОМ, СЕМЕЙСТВО И ДЕЦА... ДЕНЯТ НА СЪВРЕМЕННАТА ЖЕНА 
МАЙКА ПРИЛИЧА НА МАРАТОНСКО БЯГАНЕ – ОТ РАБОТА ВКЪЩИ, СЛЕД КОЕТО – 

ОБРЪЩАНЕ НА ВНИМАНИЕ НА СЪПРУГ И ДЕЦА... А НА ФИНАЛНАТА ПРАВА ТРЯБВА 
И ДА СЕ ЯДЕ. „ДОБРА МАЙКА ЛИ СЪМ, АКО НЕ ГОТВЯ?“ – СЕ ПИТАТ МНОГО ЖЕНИ 

И РАЗВИВАТ НЕЗДРАВОСЛОВНО ЧУВСТВО ЗА ВИНА.

ДА ГОТВЯ
или

ДА ОБИЧАМ ЖИВОТА
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БЕЗ ЧУВСТВО ЗА ВИНА 
И ДРУГИ ЧУВСТВА

Влизайте в кухнята с убеждението, 
че вие не сте длъжни да готвите. На 
сте длъжни нито пред себе си, нито 
пред приятелите, нито даже пред де-
цата си! Нека този ден съпругът ви 
да приготви нещо набързо или пък 
предложете да вечеряте в ресторант. 
Принципът „За да готвя добре, 

трябва да готвя всеки ден“ не е об-
щовалиден. За да готвите добре, е 
необходимо преди всичко да имате ис-
крено желание за това. 
Често съвременните майки се захва-

щат с готвене само за да заглушат 
чувството си за вина, че не готвят, 
или срама си, че не умеят да готвят. 
И, естествено, предпочитат да при-
готвят полезни и здравословни хра-
ни като спанак и цветно зеле, ако 
го правят за децата си. А след това 
с обида наблюдават как малките ро-
вят с неохота с вилицата из чиния-
та: „Какво, не ти ли харесва това, 
което съм ти сготвила?!“ 

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ КАРАЙТЕ ДЕЦАТА 

СИ ДА ЯДАТ ОНОВА, КОЕТО НЕ ИМ ХАРЕСВА, 

САМО ЗА ДА ДОКАЖАТ ЛЮБОВТА СИ КЪМ ВАС 

И ВАШИЯ ТРУД. ПО ТОЗИ НАЧИН САМО ГИ КА-

РАТЕ ДА ИЗПИТВАТ ЧУВСТВО НА ВИНА.

Ако детето ви не обича зелена са-
лата, това съвсем не означава, че не 
обича салата от моркови. Ако се вслу-
шате обаче в желанието му, ще му 
поднесете здравословна храна, която 
не „противоречи“ на неговия вкус. 

С други думи, не бива да се отна-
сяте към храната прекалено стро-
го. Майките са склонни да проекти-
рат желанията, страховете и амби-
циите си в едно нищо и никакво зе-
ленчуково пюре. Но умните жени зна-
ят, че не си струва да правят тра-
гедия от това. 

И КАК СЕ ОТНАСЯТЕ КЪМ ПОЛУФАБРИКАТИТЕ И ГОТОВИТЕ ХРАНИ?

„Работата ми не е регламентирана по време и се чувствам много виновна, когато 

нямам възможност да обърна внимание на децата си. Но въпроса „Лоша майка ли 

съм, ако не готвя?“ не си го задавам. През седмицата не готвя така или иначе. Но 

през почивните дни го правя с удоволствие. Когато имам време, обичам да се су-

етя около печката – за мен това е творчески момент. А виж, полуфабрикати съм 

забранила да влизат в моята къща. Те за възрастните не са здравословни, а камо 

ли за децата.“        Юлияна М., радиоводеща

„Добрата майка е по-добре да умее да готви, но дали ще го прави всеки ден, зависи 

от много неща. Ако има отговорна и натоварена работа, може да си наеме домаш-

на помощница, която да готви вместо нея. Или пък с това може да се заеме баща-

та. Разбира се, използването на пресни продукти е за предпочитане, но аз не виж-

дам нищо страшно в това, че обядът или вечерята ще са приготвени от полуфаб-

рикати. Трябва да се храним правилно, без обаче да ставаме роби на стомаха си и 

страховете си.“                Димитър Н., актьор

„Въобще не мога да готвя, но не съм комплексирана по този повод. Наела съм гле-

дачка, която за разлика от мен е прекрасен кулинар. А към продуктите за бързо 

готвене подхождам със смесени чувства. Например нямам лошо отношение към 

спагетите, които и детето ми, и аз обожаваме. Но не бих купила от магазина го-

това панирана или пържена храна.“               Анета С., учителка

АНКЕТА А ВИЕ ГОТВИТЕ ЛИ?



МОДАМОДАМОДА

Какво ново 
из Дивия запад?
Дънките, без които няма да минем и през този сезон, са 

суперсветлите, от леки материи. Специално внимание 

заслужават секси рокличките от деним, с които можем 

да се преобразим в лолитки. Шортите и късите кънтри 

елеци само изглеждат подходящи за вилата. Това лято 

спокойно можете да ги облечете и в градски условия, 

особено ако държите да сте модерни.

На път
Най-удобната дреха, в която няма да 

се спарите в жегите, са шортите. 

Тези са с пластрон, който ги прави 

доста по-секси. А ако ги комбинирате 

с потник с жабо, ще заприличате на 

романтична авантюристка. Лек път!

Добре защитена 
и... опакована
Под сламената шапка с голяма 

периферия е някак естестве-

но да видим дънкова рокля през 

лятото. Тази е в най-семпла 

кройка, от много светло син 

лек памучен плат, пристегна-

та с широк колан (задължи-

телно от естествена кожа!) 

през талията. Непретенциоз-

но, но елегантно. Ръкавите са 

по-дълги, за да защитят ръце-

те ви от слънцето.

С настроение на златотърсачка
Дънково елече, съчетано по цвят с по-широки дънки в 

мъжка кройка. Риза на райе със столче яка е най-под-

ходяща за този тоалет. Широкият кафяв кожен колан 

с „каубойска“ катарама пък е класика в жанра, когато 

говорим за дънки.

Още един вариант на шорти-гаще-

ризон. Тук ясно си личи модната тен-

денция – обемни крачоли с маншети. 

Благодарение на ниската талия с ту-

нелен колан (през тунелчето минава 

връзката на колана) този модел „пра-

ви“ винаги хубава фигура.

На път
Най-удобн

се спарит

Тези са с 

доста по-

с потник 

романтич

Още един

ризон. Тукк

денция – – о

Благододаре

неленлен кола

връвръзката 

ввив “ винаги

Късо елече с много декоративни тегели мо-

жете да носите върху тениска, потник, ту-

ника и памучна риза.И не е задължително да 

го съчетавате с дънки. Може също така и с 

широк панталон в сафари стил в светлобе-

жово, светлосиво или цвят каке.

И една деним рокля в А-силует с малко по-скандинав-

ско излъчване. Воланите я правят да изглежда по-ро-

мантична. А вълнената шапка и вълненият шал не са 

задължителни. Тях можете да ги сложите само ако 

духа много силен и студен вятър.
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Закуска на село
По този „специален“  повод може-

те просто да нахлуете небрежни 3/4 

дънкови панталони с маскюлин излъч-

ване и някакъв потник – който види-

те първо със сънливите си още очи.

Впрочем дънките с такава дължи-

на и такава кройка са много мо-

дерни през това лято. Можете да 

ги комбинирате не само с небре-

жен потник, а също така с блуза 

с жабо или някаква по-шикозна па-

мучна риза. В този случай е мно-

го важно какви точно обувки ще 

подберете. За предпочитане е да 

не са на много висок ток и да не 

са суперелегантни.

же-

жни 3/4

 излъч-

о види-

ще очи.

лжи-

о-

е да

ре-

уза

па-

о-

ще

е да

не 

Сладко и секси
Тази комбинация от лека туника със столче яка и на-

рочно изтъркани и разнищени светлосини дънки е ся-

каш предназначена за блондинки, които си падат по 

малки сладки кученца.

Ризата в уестърн стил 

е задължителна за де-

ним модата. И е много 

удобна за през лятото, 

ако е от памук, смесен 

с малко вискоза. Това е 

изключително прият-

на за носене материя в 

жегите.

тил 

е-

ого

то, 

сен 

а е 

т-

ия в 

ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ЗА ДЪНКОВАТА ПОЛА И ЗА...

Дължината малко под коляното и 
леките набори прикриват идеално 
малко по-пълните крака

Малко по-шикарна пола, скроена на осем парче-
та. Подходяща е за по-стройни и високи дами.леките набори прикриват идеално 

малко по-пълните крака
та. Подходяща е за по стройни и

За разходка из 
града към дън-
ковия тоалет 
ще ви трябват 
още маратонки, 
велурена чан-
та, шалче и/или 
дънкови сандали 
с коркова под-
метка
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у р о ц и  п о  с т и л

ПЛАЖНИ
ТРЯБВА ВИ БАНСКИ? ТОГАВА ИЗБЕРЕТЕ ОНЗИ, 
КОЙТО ЩЕ ПОДЧЕРТАЕ ДОСТОЙНСТВАТА НА ФИГУРАТА ВИ 
И ЩЕ МАСКИРА НЕДОСТАТЪЦИТЕ Є...

ГОЛЯМ БЮСТ

МАЛЪК БЮСТ

РЕТРОШИК
Класическото черно-

бяло каре, както и 

други видове геомет-

рични орнаменти от-

лично отвличат вни-

манието от по-пищни-

те гърди. Но пък кому 

е нужно това? Други-

те жени пари дават, 

за да си увеличават 

бюста. Задължително 

обаче изберете сути-

ен с твърди банели и 

надеждна кройка, кой-

то наистина да под-

държа гърдите ви.

СУТИЕН НА ФЛО-
РАЛНИ ПРИНТОВЕ
Притежателки-

те на малки гър-

ди е по-добре да 

избират сути-

ен с твърди чаш-

ки (с подплънки). 

Ефектната раз-

цветка (в случая 

флорални принто-

ве) визуално уве-

личава гърдите. 

Долнището най-

добре да е бикини.

ИЗПЪКНАЛО КОРЕМЧЕ
„ХИЩНИ“ 
МОТИВИ
Набиращите попу-

лярност нови мо-

дели бански тан-

кини (топ + бики-

ни) са идеален ва-

риант за маски-

ране на малко ко-

ремче.
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ХИТОВЕ
ПО-ПИЩНИ ФОРМИ

ПРЕКАЛЕНО 
СЛАБИ, С МЪЖКО 
ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ

МОДЕРНИЯТ ЦВЯТ
На дамите, които смятат своята 

фигура за недостатъчно женстве-

на, препоръчваме бански с шорти 

или танкини с драпиран топ.

ЕКЗОТИЧНИ ЦВЕТЯ
Рисунъкът „едри цветя“ отвлича вниманието от по-

пищните форми. По-едрите бедра можете да скрие-

те под красиво парео в същия десен като банския.

БЕЗ ТАЛИЯ
В СПОРТЕН 
СТИЛ
Целият бански в 

тъмен цвят ще 

направи ваша-

та фигура доста 

по-стройна. Вер-

тикалните бели 

кантове усил-

ват този ефект. 

А коланът под 

талията отвли-

ча вниманието 

от линията на 

самата талия.
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 25+ 
ОВЛАЖНЯВАНЕ

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ? 
Най-често срещаното оплакване от 

жени, попадащи в тази възрастова 
категория, са бръчици по челото и 
в ъгълчетата на очите. Те са резул-
тат не толкова от напредването на 
възрастта, колкото от недостига на 
влага, прекалено активните и емоци-
онални мимики и продължителното 
излагане на слънце. Жените на въз-
раст около 30 години имат и про-
блеми, свързани с цвета на лицето – 
кожата започва да изглежда по-умо-
рена (даже и след 8 часа сън!), а под 
очите честичко се появяват тъм-
ни кръгове. 

А РЕШЕНИЕТО? 
На тази възраст кожата НЕ се 

нуждае от силни anti age продукти. 
За да се чувства тя добре, е доста-
тъчно интензивно да я овлажнявате 
и да я защитавате грижливо от не-
гативните външни въздействия. 

Подберете качествен овлажняващ 
крем, който е добре да съдържа хи-
алуронова киселина, растителни екс-
тракти, витамин С (последният вли-
за в състава на серумите и защитава 
клетките от свободни радикали). 
След 25-годишна възраст тряб-

ва да започнете да използвате и но-
щен крем. Отдайте предпочитание 

на продуктите от една серия, които 
ще допълват и усилват един на друг 
ефекта си. 
Дневният ви крем задължително 

трябва да е със слънцезащитен фак-
тор (SPF). Ултравиолетовото излъч-
ване е главният враг на младостта, 
затова е добре да защитавате ко-
жата си от слънчевите лъчи даже и 

КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

НОВА ЕРА В

С ГОДИНИТЕ ВИНОТО МОЖЕ И ДА 
СТАВА ПО-ХУБАВО, НО НАШАТА КОЖА, 
УВИ, ГУБИ СВОЯТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ. 
ВПРОЧЕМ ИМА ДОБРА НОВИНА – 
СЪВРЕМЕННАТА КОЗМЕТИКА МОЖЕ 
ДА ПОПРАВИ ВСЕКИ ДЕФЕКТ...

КОЗМЕТИКАТАКОЗМЕТИКАТА

©
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през зимата. 
А нощният крем трябва да съ-

държа селен, екстракт от центела 
(азиатско растение, което напосле-
дък много се използва в козметика-
та) и екстракт от корени на черни-
ца. Тези вещества са мощни атни-
оксиданти, стимулират синтеза на 
колаген и помагат на клетките да 
се възстановят след агресивни въз-
действия от околната среда. Вло-
жени в кремовете, те активизират 
производството на сиртуини в ор-
ганизма – белтъчини, необходими за 
поддържането на жизнеспособност-
та на клетките. 

Google каза
Сиртуинът е... 
...протеинов ензим, който се сре-

ща и в човешкото тяло. Негова ос-

новна функция е възстановяването 

на наранените клетки и удължава-

нето на живота им. Всъщност без 

сиртуин клетките умират. Така че 

на въпроса „Дали сиртуинът по-

мага в борбата със стареенето?“ 

отговорът е „Да, защото това е 

неговата работа“. Именно затова, 

включвайки сиртуин в продукти-

те, производителите на козмети-

ка се надяват той да върши съща-

та работа.

Наскоро в пресата излезе съоб-

щение, че голяма фармацевтич-

на компания прави опити да разра-

боти лекарства, които активизи-

рат производството на сиртуини 

в човешкия организъм. Обнадежда-

ваща новина, тъй като е сигурно, 

че това вещество удължава живо-

та, като намалява дегенериращо-

то стареене.

Сред многобройните хипотези, ко-
ито се опитват да обяснят поява-
та на бръчките, най-разпространена-
та е теорията за свободните ради-
кали, които разрушават колагенови-
те влакна. Именно затова си струва 
да обърнем внимание и на козметич-
ните средства, съдържащи коензим 
Q10. До 30-годишна възраст кожата 
има отличен потенциал. Но лоша-
та екология, неправилният начин на 
живот и прочие известни на всички 
фактори могат дайога се отразят 
зле. Ако трябва да сме честни, да 
ги отстраним напълно, е невъзмож-
но. Но да минимизираме вредите от 

тях е по силите ни. Не забравяйте, 
че веднъж седмично трябва основно 
да почиствате кожата си със сред-
ство с не много високо съдържание 
на плодови киселини или с мек скраб. 
Важно е да поддържате микроцирку-
лацията и тонуса на нервните окон-
чания на кожата, тъй като от ра-
ботата на капилярите пряко зависи 
колко добре кожата ще бъде снаб-
дена с необходимите хранителни ве-
щества. Обърнете внимание на сред-
ствата с екстракт от гинко билоба. 
Те поддържат нормалното състояние 
на междуклетъчното вещество, въз-
препятстват свиването и изтънява-

нето на капилярите и стимулират 
производството на колаген.

35+ 
ТОНИЗИРАНЕ

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ? 
Бръчките стават все по-отчетливи, 

очертават се две по-дълбоки бръчки 
от двете страни на носа към устни-
те (назолабиални бръчки), кожата губи 
юношеската си гладкост и започва да 
изглежда изпръхнала и неравна. На ли-
цето се появяват спукани капиляри, а 
след слънчеви бани се забелязват вече 
и не чак толкова неспасяеми наруше-
ния на пигментацията. 

ПО-ВНИМАТЕЛЕН ПРОЧИТ НА ЕТИКЕТИТЕ

АНТИОКСИДАНТИ Вещества, които се борят със свободните радикали. 

Последните се появяват в организма заради злоупотребата със слънцето, 

пушенето и интоксикацията и разрушават здравите клетки. Към най-мощните 

антиоксиданти се отнасят витамините Е и С, екстрактът от бял и зелен чай 

и селенът.

БИОЛИСАТ Това наскоро открито вещество работи на ниво гени – то-

ест активизира работата на гените, отговорни за обновяването на кожа-

та, и по този начин пречи на стареенето отвътре навън. Биолисатът се доби-

ва от бифидобактерии.

ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА Тя е едно от най-ефективните овлажняващи 

средства. Младата кожа произвежда хиалуронова киселина, но с възраст-

та това производство намалява като количество. Хиалуроновата киселина е 

популярна съставка на много кремове и подмладяващи инжекции. 

ЕКСТРАКТ ОТ ДРОЖДИ Той подпомага работата на фибробластите 

(клетки на съединителната тъкан), отговарящи за плътността и стегна-

тия контур на кожата. Наличието му в състава на кремовете говори за техния 

гарантиран лифтинг ефект. 

EGF Това е епидермален фактор на растежа – белтъчно съединение, със-

тоящо се от 53 аминокиселини. Този сложен белтък прониква в кожата, 

стимулира образуването на млади кожни клетки, забързва обмяната на веще-

ствата и така позволява на кожата самостоятелно да се обновява. 

КОЛАГЕН Ключова белтъчина в структурата на кожата, чийто дефицит 

води до загуба на еластичност, гладкост и тонус. Хидролизираният кола-

ген, влизащ в състава на козметичните средства, се усвоява добре от епидер-

миса и служи за корекции на възрастовите изменения. 

КОЕНЗИМ Q10 Той представлява белтък, сходен с този, който изгражда 

самата кожа. При системно прилагане повишава кожния тонус и се бори 

успешно със свободните радикали. Използва се за профилактика на възрасто-

вите изменения. 

МОРСКИ ПРОДУКТИ (водорасли, планктон) Това са източници на 

специфични микроелементи и витамини, помагащи на кожата да се бори с 

остаряването. Овлажняват и подхранват в дълбочина, подобряват метаболиз-

ма и защитните свойства на кожата. Както сочат последните научни изслед-

вания, термалният планктон във висока концентрация даже е в състояние да 

влияе на активността на гените. 

РЕТИНОЛ Той е производно на витамин А. В състава на козметичните 

средства подобрява тургора на кожата, прави я по-еластична, намалява 

бръчките и пречи на появата на нови. Максимално ефективен е в съчетание с 

минерални комплекси (магнезий, калций и цинк).

ПЕПТИДИ Белтъчни съединения, присъстващи в самата кожа. Недости-

гът на пептиди се явява една от причините за стареене, затова все по-

често можете да срещнете тези вещества като съставки в козметичните 

кремове. В достатъчна концентрация те правят кожата по-опъната, стегна-

та и свежа. 
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А РЕШЕНИЕТО? 
С всяка изминала година актив-

ността на кожните клетки намаля-
ва, затова ваша основна задача е да 
поддържате статуквото и да пре-
дотвратите по-нататъшното вло-
шаване на обменните процеси. Вся-
ка година лабораториите синтезират 
нови, по-съвършени козметични сред-
ства и откриват уникални състав-
ки, способни да върнат времето на-
зад. Последният фаворит на козме-
толозите е веществото под название 
EGF, дословно преведено като епидер-
мален фактор на растежа (Epidermal 

growth factor). EGF отдавна се използ-
ва в медицината за зарастване на 
рани по кожата след изгаряния, плас-
тични операции и т. н. Днес започна-
ха да го включват в състава на коз-
метични продукти. Например в съче-
тание с лековити билки той усилва 
ефекта си на овлажняване и защита 
на кожата. 
Не бива да изваждаме от сметките 

и кремовете с пептиди. Те ефектив-
но възстановяват клетъчната актив-
ност и следователно включват ес-
тествения механизъм на защита от 
стареене на кожата. Най-хубавото е, 
че ефективността на anti-age про-
дуктите от този клас не преста-
ва да се усъвършенства. Днес за нуж-
дите на козметологията се използва 
целият комплекс от различни пепти-
ди. Триптидите например подобряват 
всички функции на клетката, хексо-
пептидите улесняват сцеплението и 
връзката между клетките, тетра-
пептидите помагат за елиминиране 
на токсините и потискат процеси-
те на гликация (разрушаване на про-
теиновите връзки от молекулите на 
захарта).
Още една важна съставка в козме-

тичните средства за зряла кожа е 
ретинолът (производно на витамин 
А). Едно от главните достойнства 
на ретинола е, че „работи“ в няколко 
направления. От една страна, забавя 
процесите на биологичното стареене, 
прави кожата по-опъната и „разглаж-
да“ вече съществуващите бръчки. От 

друга, изравнява цвета на лицето и 
запълва бръчките отвътре. 
Съвременната козметология макси-

мално се е доближила до една друга 
наука – генетиката. Фактът, че въз-
растовите изменения са свързани на 
първо място с повредени ДНК клет-
ки, е доказан отдавна. И през послед-
ните десетилетия няколко козметич-
ни лаборатории се мъчиха над зада-

чата да създадат козметично сред-
ство, което е в състояние да „попра-
ви“ именно повредените ДНК клет-
ки. Прогнозата е много обнадеждава-
ща! В хода на изследванията са били 
открити уникални козметични ком-
плекси, които активизират действи-
ето на „съзидателните“ гени и заба-
вят това на „разрушителните“. Би-
олисат е уникално вещество в със-
тава на кремовете за лице от по-
следно поколение, което доказано ус-
корява естественото обновяване на 
клетките и забавя преждевременно-
то стареене. Биолисатът благопри-
ятства работата именно на „съзида-
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телните“ гени, което на свой ред по-
вишава синтеза на колаген, заздравява 
тъканите и придава на кожата свеж, 
отпочинал вид. 

45+ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ? 
Клетъчният „скелет“ (мрежата от 

колагенови и еластинови влакна, кои-
то поддържат кожата опъната) от-
слабва, от което лицето постепен-
но започва да се... смъква надолу. Ко-
жата увисва и става грапава на пи-
пане. Престоят на слънце причиня-
ва трудно заличими пигментни пет-
на. Колкото по-близо до менопаузата 
е една жена, толкова по-често започ-
ва да се оплаква от извънредна сухо-
та на кожата. А и бръчките никнат 
вече от нищото – изведнъж, без пре-
дупреждение. 

А РЕШЕНИЕТО? 
В човешкия организъм за плътност-

та и опънатия външен вид на кожата 
отговарят фибробластите (клетките 
на съединителната тъкан). Доказано 
е, че с годините тяхното количество 
намалява и именно затова кожата се 
отпуска и увисва. Може ли да ак-
тивизирате синтеза на фибробласти 
и по този начин да стегнете кожа-
та? „Да“ – отговарят учените, до-
верявайки се на екстракта от дрожди. 
Той е в състояние да въздейства не 
само върху епидермиса и горния слой 
на дермата, където и се произвеж-
дат фибробластите. От този екс-
тракт кожата черпи енергия и сама 
започва активно да се обновява. За 
да се подсили лифтинг ефектът на 
лифтинг продуктите (серуми и кре-
мове), в състава им се влагат биоли-
пиди и екстракт от ленено семе. 
Ако за вас е важно не само да стег-

нете контура на лицето, но и да при-
дадете на кожата здравословно сия-
ние и мекота, изберете козметика 
с биоексфолианти с екстракт от цен-
тела и микроскопични парченца кайси-
еви черупки. 

Нарушената кожна пигментация е 
още един характерен проблем за зря-
лата кожа след 45-годишна възраст. 
Само допреди няколко години съ-
ществуваше един-единствен начин за 
борба с него – химически пилинг или 
козметика с плодови киселини. Днес 
имате доста по-голям избор. При 
това съвременните избелващи козме-
тични продукти могат да се използ-
ват по всяко време на годината и 
върху всеки тип кожа. Активните 
избелващи компоненти в състава на 
серумите например са уникалният 
екстракт от бяла орхидея, който не 
просто изсветлява пигментациите, 
но също така подпомага естестве-
ното производство на пигмента ме-
ланин на генно равнище в органи-
зма. С негова помощ ние се спасява-
ме не само от образувалите се пиг-
ментни петна, но и предотвратява-
ме тяхната поява в бъдеще. Да не 
говорим, че продуктите, които съ-
държат екстракт от бяла орхидея, 
възвръщат здравословния сияен бля-
сък на кожата. 
В търсенето на отговор на въпро-

са, защо с възрастта регенерацион-
ните процеси в кожата се влоша-
ват, учени от различни лаборатории 
по света установили виновниците за 
това – натрупалите се през години-
те токсини. Те не просто наруша-
ват ритъма на работата на здра-
вите клетки, но и възпрепятстват 
усвояването на активните състав-
ки от кремовете и серумите, зара-
ди което третирането с тях може 
и да не даде значителни резулта-
ти. Да елиминирате токсините, оз-
начава наполовина да решите пробле-
ма със стареенето на кожата. Мо-
жете да се справите с тази зада-
ча с незаменимите серуми, в чийто 
състав присъства екстракт от пер-
ли. Клиничните тестове сочат, че 
това вещество може да намали ко-
личеството на токсините в кожа-
та цели 5 пъти. В резултат клет-
ките на дермата и епидермиса се 
„освобождават“ от товара и започ-
ват самостоятелно да се борят със 
стареенето. 

БЕЛТЪЧИНАТА EGF E ЕДНО ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ 
НА СЪВРЕМЕННАТА ДЕРМАТОЛОГИЯ. ТЯ СТИМУЛИРА 

РЕГЕНЕРАЦИЯТА НА КЛЕТКИТЕ, ОВЛАЖНЯВА КОЖАТА И ЕФЕКТИВНО 
СЕ БОРИ С ПРИЗНАЦИТЕ НА СТАРЕЕНЕ.

ПОВЕЧЕ ВЛАГА ЗА КОЖАТА 
ПРЕЗ ЛЯТОТО

Това е задачата на продуктите от нова-

та хидратантна линия Juicy & Beauty на 

Dermacol.
Овлажняващите кремове, пълни със сочни 

плодове, възвръщат влажността на кожа-

та, изпълват я с енергия и я проясняват за 

цели 24 часа. Добре хидратираната кожа е 

мека и гъвкава, без бръчки, по-малко уязви-

ма и по-устойчива към влиянията на външ-

ната среда. 

Хидратантните кремове съдържат  също 

витамин Е и маслото ший. Кремовете са 

леки и подходящи за всички типове кожа.  

Резултатът е красива, добре овлажнена и 

подхранена кожа.

ВСИЧКО ЗА КРАСОТАТАВСИЧКО 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.

JUICY & BEAUTY
Хидратантен крем 

с японска вишна

Кремът за лице с 

екстракт от цвето-

вете на японска виш-

на е с възстановява-

щи, укрепващи и овлажняващи свойства.

JUICY & BEAUTY
Хидратантен крем 

с манго и смокиня

Кремът за лице с 

екстракт от смоки-

ня и аромат на ман-

го освежава кожата и подобрява нейната елас-

тичност.

JUICY & BEAUTY
Хидратантен крем 

с кайсия и йогурт

Кремът за лице с 

масло от кайсия оси-

гурява грижа за фи-

ната и деликатна 

кожа.  Екстрактът от йогурт влияе благот-

ворно, хидратира и подхранва кожата.



З
а да разберем какво пред-
ставляват антиоксидантите, 
трябва да тръгнем от поня-
тието „оксиданти“. Оксидан-

тите са химични вещества, които 
се образуват в тялото в процеса 
на окисляване на храната. Молекулите 
им са с по един или два несвързани 
електрона и постоянно се „борят“ да 
си привлекат електрони от молекули-
те на други клетки, правейки ги по 
този начин нестабилни. „Пострадали-
те“ молекули пък започват да атаку-
ват останалите и така в резултат 
на тази верижна реакция се поврежда 
клетъчната структура на всички тъ-
кани в организма.

Антиоксидантите (наричат ги още 
„ловци на свободни радикали“) са ве-
щества, които деактивират, тоест 
„обезоръжават“ оксидантите и възпре-
пятстват образуването на нови. Те 
превръщат техните молекули в ста-

билни и така оксидантите се елими-
нират лесно от организма, без да му 
вредят. Логично е да попитате оба-
че дали оксидантите и свободните ра-
дикали са едно и също нещо? Да, по-голя-
мата част от оксидантите наистина 
са свободни радикали, които имат по 
един несвързан електрон във външната 
електронна обвивка на молекулата си. 

ОКОЛНАТА СРЕДА Е ВИНОВНА

Замърсената околна среда причинява 
появата на по-голямо количество ок-
сиданти в човешкия организъм. 

ПРИНЦИПНО ОКСИДАНТИТЕ СЕ ОБРАЗУВАТ  В 

РЕЗУЛТАТ НА ПРОЦЕСА НА ГОРЕНЕ: КОЛКО-

ТО ПОВЕЧЕ АВТОМОБИЛИ И ДИМЯЩИ ЗАВОДИ, 

БЪЛВАЩИ ШЛАКА, ИМА ОКОЛО НАС, ТОЛКОВА 

ПО-ГОЛЯМА Е ВЕРОЯТНОСТТА В ОРГАНИЗМА 

НИ ДА ИМА ИЗЛИШЪК ОТ ОКСИДАНТИ. 

Образуването на свободни радикали 
се подпомага също така от ултрави-
олетовата светлина и гама-излъчване-

то (радиацията). 

ОКСИДАНТЕН СТРЕС – 
ЩО Е ТО?

Това е състояние, при което в ор-
ганизма се натрупва излишък от ок-
сиданти (наричат ги още и активен 
кислород). Този излишък се образува 
също и под влиянието на външни не-
гативни фактори, както и в резул-
тат на някои заболявания (например 
стенокардия, исхемична болест на 
сърцето и всякакви възпаления). Сво-
бодните радикали променят структу-
рата на клетките, нарушават ритъ-
ма на обмяна на веществата и ние 
започваме да се чувстваме зле. 

НО ИМА СИТУАЦИИ, КОГАТО ПРОТИВНО НА 

ОЧАКВАНИЯТА ОКСИДАНТНИЯТ СТРЕС НИ... 

СПАСЯВА.

Благодарение на повишеното коли-
чество свободни радикали в органи-
зма ние се адаптираме към екстрем-

АНТИОКСИДАНТИТЕАНТИОКСИДАНТИТЕ
КАКВО МОГАТ © Denis Raev – 123rf.com

СМЯТА СЕ, ЧЕ ТЕ СТОЯТ НА ПОСТ ПРЕД 
НАШЕТО ЗДРАВЕ, КРАСОТА И ДЪЛГОЛЕТИЕ. 
НАИСТИНА ЛИ СА ТОЛКОВА ЕФЕКТИВНИ И 
БЕЗОПАСНИ ТЕЗИ ВЕЩЕСТВА, ЧЕ ДА МОЖЕМ 
СПОКОЙНО ДА СЛЕДВАМЕ ПРИНЦИПА 
„КОЛКОТО ПОВЕЧЕ – ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ“?
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ни условия. При силен студ например 
или тежки физически натоварвания 
организмът ни сам започва активно 
да произвежда оксиданти и обмяната 
на веществата се пренастройва. След 
като влезем в топлата стая или пък 
спрем да си починем, той веднага за-
почва да произвежда... антиоксидан-
ти, които да „блокират“ вече ненуж-
ните свободни радикали. 

ДА ЗАПАЗИМ МЛАДОСТТА

по-дълго време можем, като тренира-
ме организма сам да произвежда анти-
оксиданти. „Грамотното“ спортуване 
(когато физическото натоварване съ-
ответства на възможностите на ор-
ганизма) води до образуване на анти-
оксиданти не само в мускулите, които 
тренираме, но и във всички тъкани. 

НУЖДАЕ ЛИ СЕ ТОГАВА НАШИЯТ ОРГАНИЗЪМ 

ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ „ПОРЦИИ“ АНТИОКСИ-

ДАНТИ? ДА, ЗАЩОТО НЯКОИ ОТ ТЯХ – КАТО 

ВИТАМИНИТЕ Е И С, ФЛАВОНОИДИТЕ И ЛИ-

КОПЕНА – НИЕ МОЖЕМ ДА ПОЛУЧИМ САМО 

ОТВЪН.

Растителната храна е най-надеждни-
ят и естествен източник на полезни 
вещества с антиоксидантни свойства. 

КАК ТЕ ЗАБАВЯТ ПРОЦЕСА 
НА СТАРЕЕНЕ?

Активните форми на кислород (ок-

сидантите отвън или отвътре) въз-
действат върху генетичния матери-
ал в клетките и провокират тях-
ната естествена смърт (апостоза). 
Така ускоряват процеса на стареене. 
Теоретично погледнато (макар че има 
и експериментални доказателства за 
това), антиоксидантите пък могат 
да го забавят. 

НО УЧЕНИТЕ ВСЕ ОЩЕ НЕ СА СЕ СДОБИЛИ С 

ПЪЛЕН КОНТРОЛ НАД ПРОЦЕСА НА СТАРЕЕНЕ.

Предстои им да разберат как, в 
какви дози и какви именно антиокси-
данти трябва да използват в борба-
та със свободните радикали. 

КОЗМЕТИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

В кремовете против бръчки често 
се добавят вещества, чието дейст-
вие е добре изучено. Например вита-
мините С и Е. Или метаболитни-
ят антиоксидант, по-известен като 
Q10, който се отделя и в нашия ор-
ганизъм, но с възрастта става дефи-
цитен. Ефективността на тези ве-
щества зависи от това, колко лесно 
проникват в кожата. 

НАПРИМЕР МАСТНОРАЗТВОРИМИЯТ ВИТА-

МИН Е СЕ УСВОЯВА МАКСИМАЛНО ДОБРЕ ОТ 

КОЖАТА, ДОКАТО ВОДОРАЗТВОРИМИЯТ ВИ-

ТАМИН А (И БЕТА-КАРОТИНЪТ) ПРОНИКВА 

САМО В ПОВЪРХНОСТНИЯ Є СЛОЙ.

Ако обаче „опаковаме“ антиоксидан-

тите в нанокапсули (микрочастици, 
които транспортират заключените в 
тях вещества до най-дълбоките дер-
мални слоеве, където ги освобожда-
ват), тяхната ефективност значи-
телно се подобрява. Но пък не всич-
ки козметични компании могат да си 
позволят тази скъпоструваща техно-
логия на „опаковане“. 

МОГАТ ЛИ ДА БЪДАТ ОПАСНИ

Голяма част от антиоксидантите 
са водоразтворими вещества. Зато-
ва даже в голямо количество те са 
безвредни, защото се елиминират от 
отделителната система на организма. 
Но под формата на хранителни до-
бавки не бива да се употребяват дъл-
го време без лекарски контрол. Хра-
нителните добавки от антиоксидан-
ти са полезни в периоди на емоцио-
нално напрежение, при респираторни 
и вирусни заболявания, по време на 
тежки сесии или предаване на труден 
проект в кратки срокове.

УЧЕНИТЕ ПОДСЕЩАТ

ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ВОДИ ДО 

ОБРАЗУВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОКСИ-

ДАНТИ. 

Затова пушачите са изложени на по-

голям риск от оксидативен стрес. 

Вредното въздействие на цигарите 

можете да смекчите, като ядете го-

лямо количество плодове и зеленчуци, 

съдържащи антиоксиданти. Но най-

добре е да спрете да пушите. 

АНТИОКСИДАНТИТЕ КАТО ПО-

МОЩНИЦИ НА БРЕМЕННИТЕ 

ЖЕНИ

По данни на Световната здравна ор-

ганизация антиоксидантите могат 

да предотвратят развитието на 

късна токсикоза при бременните. Но 

все пак има ограничения – например 

за предозиране на мастноразтвори-

мите витамини А и Е. 

И СЛЪНЦЕЗАЩИТНИТЕ СРЕД-

СТВА СЪДЪРЖАТ АНТИОКСИ-

ДАНТИ

Изложен на слънчевите лъчи, орга-

низмът ни по естествен начин про-

извежда антиоксиданта... меланин. 

Но когато прекалим със слънчевите 

бани, произведеният меланин става 

недостатъчен да ни защити от ул-

травиолетовото излъчване. Затова 

всичките съвременни слънцезащит-

ни средства включват в състава си 

и компоненти, които ефективно де-

активират свободните радикали.
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5 ЖИВИ ИЗТОЧНИКА
Най-ефективни са антиоксидантите, които се съдържат в плодовете, 
зеленчуците, червеното вино и зеления чай. Те много бързо проникват в 
кръвта, а оттам се разпространяват по целия организъм. Имайте пред-
вид, че промишлено произведените антиоксидантни препарати никога не 
попиват напълно в кожата. Затова хранете добре кожата отвътре. 

АНТИОКСИДАНТИ ИЗТОЧНИЦИ

ФЛАВАНОИДИТЕ са с анти-

бактериални и противовирусни 

свойства.

червено вино, зелен чай, бобо-

ви растения, нар и червена бо-

ровинка 

ВИТАМИН А подпомага реге-

нерацията на тъканите и въз-

становява костите.

моркови, оранжеви зеленчуци 

и плодове, броколи и артишок, 

млечни продукти 

ВИТАМИН С усилва имуни-

тета.

ягоди, портокали и други ци-

трусови плодове 

ЛИКОПЕНЪТ понижава ри-

ска от сърдечносъдови и онко-

логични заболявания и стяга и 

опъва кожата.

домати (но само ако са мина-

ли през топлинна обработка!), 

дини, розов грейпфрут

ВИТАМИН Е защитава арте-

риите, помага ни да се проти-

вопоставим на стреса.

орехи и сушени плодове, зелена 

салата, нерафинирани расти-

телни масла

лл
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П
о време на летните жеги всички ни обзема пара-
ноята, че потта ни започва да мирише по-непри-
ятно. И с всички сили и средства се втурваме 
да се защитаваме от потенето. Какво да избе-

рете, за да е защитата по-ефективна – дезодорант или 
антиперспирант? Има известни разлики, за които може 
и да не знаете... А има и някои предупреждения, с кои-
то задължително трябва да сте запознати, ако държи-
те на здравето си.
По човешкото тяло има около 

3 МИЛИОНА ПОТНИ ЖЛЕЗИ! 
Процесът на потоотделяне е естествено явление. При-

родата го е измислила, за да защити организма ни от 
прегряване. Нормално е да се потим по-силно, когато въз-
духът на околната среда е с по-висока температура или 
се движим по-активно. 
Тялото ни разполага с ендокринни жлези и именно те 

реагират на температурните промени в околната среда. 
Но има и апокринови жлези, които реагират с по-актив-
но потоотделяне на емоционални „дразнители“ – радост, 
болка, страх. 
Преди да започнем борбата с лошата миризма, е добре 

да анализираме защо точно се потим. Понякога неприят-
ната миризма на потта е следствие от някои сериоз-
ни заболявания, нарушения в обмяната на веществата, а 
също така и на хормонални разстройства. 

ПОТТА НЯМА НИКАКВА МИРИЗМА
Неприятно миришат продуктите от жизнената ни ак-

тивност – бактериите, които много обичат да се раз-
множават във влажна и топла среда. Точно те биха „вми-
рисали“ живота ни, ако ги нямаше на пазара съвременни-
те средства срещу потенето. 
Първите подобни на дезодоранти продукти са се поя-

вили през XIX век в Америка. До този момент в борба-
та с изпотяването хората са използвали специални сме-
си от брашно от флорентински ирис, кора от бергамот 
и канела. 
Не може да се каже обаче, че в миналото хората не са 

се опитвали да предотвратяват неприятната миризма на 
пот. При някои народи било традиция цяла година преди 
сватбата в кожата на булката да се втриват етерични 
масла. За такъв срок потните жлези постепенно започ-
вали да работят по-забавено и кожата придобивала дос-
татъчно устойчив приятен мирис. Древните гърци пък 
привързвали под мишниците си малки торбички с билки. 
Населението на Изтока знае кога и какво точно се яде, 
за да добие кожата неповторим аромат и миризмата на 
пот да не е толкова натрапчива. 
Съгласете се, че ние сме големи късметлии, защото мо-

жем да се избавим от лошата миризма много лесно и 
бързо. Достатъчно е да влезем в магазина и да си избе-
рем дезодорант. Макар че 

ДЕЗОДОРАНТЪТ ВЪОБЩЕ НЕ Е 
РАДИКАЛНО СРЕДСТВО

в борбата с изпотяването. Той може единствено и само 
да „заглуши“ миризмата на пот, „покривайки“ я със своя 
собствен аромат, и да затрудни развитието на бактери-
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но не на всяка цена
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ите във влажна среда. 
Потенето обаче няма да спре след употребата на кой-

то и да било дезодорант. Направете си труда да про-
четете етикетите на няколко дезодоранта, които сте 
използвали. Тези продукти съдържат основно: триклозан, 
хлорхексадин и етерични масла. 
С помощта на тези три основни съставки дезодоранти-

те се борят с лошата миризма, но те няма да ви спа-
сят от грозните потни петна, които потта образува 
по дрехите. С тях могат да се справят единствено и 
само антиперспирантите, които блокират дейността на 
потните жлези. 

НЯМА ПОТ, НЯМА И ПЕТНА 
ПО ДРЕХИТЕ

Няма и миризма. Трябва да знаете обаче, че този комфорт 
се постига заради това, че производителите на антиперспи-
ранти добавят в тези продукти алуминиеви соли (рядко 
цинкови), които могат да запушат каналите на потните 
жлези и с това да провокират отоци и зачервяване.
Ако сте тръгнали на фитнес, тогава е по-добре да из-

ползвате дезодорант или нищо. Защото задържането на 
потоотделянето при физически и емоционални натоварва-
ния също може да доведе до отоци под мишниците.
Антиперспирантите се нанасят само на чиста и суха 

кожа – тогава са ефективни и безопасни.

ВНИМАНИЕ, ПАРАБЕНИ!
Напоследък в медицинските издания се появиха съобще-

ния за това, че парабените – консерванти, които се из-
ползват в козметологията, не са толкова безобидни, кол-
кото се смяташе по-рано. Те се натрупват в организма и 
вредят най-много на състоянието на млечните жлези.
Самият парабен много прилича на женския полов хормон 

естроген. При излишък на естроген в организма се увели-
чава рискът от възникването на т. нар. хормонозависи-
ми тумори. Така че не бива да злоупотребяваме с козме-
тични средства, в чийто състав влизат парабени, в това 
число и с дезодорантите и антиперспирантите.
Внимателно изучавайте състава на всяко козметично 

средство, което се каните да използвате. Ако имате из-

бор, по-добре решете в полза на средството, в чийто 
състав не влизат парабени.
Чудесно е, когато цял ден сте обгърнати от облак све-

жест, който ви въоръжава с увереност в себе си, но най-
важното е да не вредите на здравето си. Затова съче-
тавайте умело постиженията на козметичната наука и 
народната мъдрост. А може да изберете и трети път – 
умереност във всичко, в това число и в използването на 
дезодорантите и перспирантите.

 Използвайте антисептични сапуни с антибакте-
рицидно действие по проблемните места.  Сис-

темно отстранявайте космите под мишниците. Ако 

не можете да се справите сами, посещавайте коз-

метичен салон.  При обилно потоотделяне е добре 

да спрете да консумирате пикантна и люта храна, 

а също така и да намалите консумацията на силен 
чай и кафе.  Ако имате нерви и време, можете да се 

възползвате и от някои бабини рецепти против из-

потяване. Например чаят от салвия или от дъбови 
кори значително намалява потоотделянето. Пийте 

ежедневно по 1/3 чаша 3 пъти след хранене.  Вмес-

то дезодорант понякога можете да използвате раз-
твор на оцетна киселина (1 или 2%), който да втри-

вате под мишниците, за намалите потенето.  Веч-

но влажните длани можете да „подсушите“ с раз-
твор на нишадърен спирт (1 ч. л. спирт в 1 л вода). 

Потните ходила киснете във вода, в която сте на-
стъргали дъбова кора.

ЗА 

 Можете да забравите за не-

приятната миризма на пот и да 

се наслаждавате на усещане-

то за свежест няколко часа на 

ден, а понякога и през целия ден. 

 Опаковките на дезодоранти-

те и перспирантите са много 

компактни и винаги могат да са 

ви подръка.  В някои средства 

се добавят вещества, които не 

само поглъщат потта, но и въз-

препятстват възпалението на 

кожата, омекотяват я и я дезин-

фекцират. 

ПРОТИВ

 Повишава се рискът от разви-

тието на онкологични и възпа-

лителни заболявания на млечни-

те жлези.  Антиперспирантите 

запушват потните жлези, което 

означава, че нарушават естест-

вената терморегулация на орга-

низма. А това е условие за поява 

на отоци на тъканите или алер-

гични реакции.  Блокирайки от-

делянето на пот на едно място, 

вие провокирате по-активно по-

тене на друго – по ръцете и кра-

ката например. 

„ЗА“ И „ПРОТИВ“ ДЕЗОДОРИРАЩАТА 
КОЗМЕТИКА

Други спасителни мерки
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ЧЕРВЕНОКОСИ/РИЖИ 
Червенокосите момичета са откри-

ти и спонтанни.  Ако червеноко-
сата дама е с квадратно лице, тя 
би могла да преуспее в чисто мъж-
ки професии.  Притежателката на 
лице с овална форма е творческа, по-
някога романтична натура. 
Червенокосите дами не могат да 

правят компромиси. Често са нетак-
тични и демонстрират без никакви 
притеснения емоциите си пред дру-
гите. Търпението не е тяхна добро-
детел. Затова пък са способни на 
много благородни постъпки. Могат 
да бъдат и нежни, и по-агресивни в 
страстта си. Предпочитат кариера-
та пред създаването на семейство. 
Чувстват се страхотно в ролята на 
бизнес дами. Често са лидери в колек-
тива, в който работят (неформални 
или формални). Рижите жени обичат 
черния, белия, зеления и синия цвят. 
Обожават конете и кучетата. 
По темперамент червенокосите 

красавици най-добре си пасват с ви-
соки на ръст мъже с тъмнокестеня-
ви коси, които задължително са мно-
го активни.

КЕСТЕНЯВИ

Притежават жив, но уравновесен 
характер. Любознателни са, обичат 
да пътуват и да научават нови неща. 

И това им се удава благодарение и на 
тяхното трудолюбие. Кестенявите 
дами прекрасно се вписват във всяка 
компания – приветливи и общителни 
са. Съобразителни и сдържани са във 
всяка ситуация, особено ако биха има-
ли полза от това. 
Тези момичета никога не забравят 

да се грижат за здравето и за външ-
ния си вид.  Смуглите жени с кес-
тенява коса се отличават с по-сдър-
жан характер.  Тези със светла кожа 
на лицето са много сантиментални. 

 Тъмнооките често преуспяват в 
технически специалности, а светлоо-
ките – в хуманитарните. 

БЛОНДИНКИ

За светлокосите жени е характерно, 
че са добродушни, мечтателни, сан-
тиментални и непостоянни. Послед-
ното не е от коварство, а от слабо-
характерност. Русите жени се подда-
ват на спадовете в настроението си. 
Блондинките често си доизмислят, 
украсяват действителността просто 
защото са склонни към идеализация. 
Освен това обичат да проливат сълзи 
със и без причина, но това им отива. 
Светлокосите жени съвсем не са чес-
толюбиви и от много от тях може-
те да се научите на скромност. 
Не може да се каже обаче, че са ра-

ботохолици. Но ако някой ги ръково-
ди и контролира добре, се проявяват 

като добри изпълнители. Романтич-
ните блондинки обожават стиховете, 
отдават предпочитание на светлите 
приглушени цветове и голяма част 
от времето си прекарват във вита-
ене из облаците. 
В отношенията си с противополож-

ния пол рядко проявяват инициатив-
ност. Биха били щастливи с тъмно-
кос мъж до себе си.

ЧЕРНОКОСИ

Повечето мъже не биха се осмелили 
да премерят силите си с брюнетка. 
На нейното търпение, проницател-
ност и целеустременост всеки може 
да завиди. Тъмнокосите не се спи-
рат пред нищо. Преследват целите 
си супернастойчиво. Често се реали-
зират на политическото или дипло-
матическото поприще. Упорити са и 
са работохолици. Пред големите шум-
ни компании предпочитат самотата 
или компанията на тесен кръг близки 
приятели. Чернокосите дами внима-
телно избират дрехите си. Предпочи-
тат класиката и по-сдържаните то-
алети. Любимите им цветове са чер-
но и червено. 
Разбира се, такива силни жени чес-

то плашат мъжете, затова много 
от тях сключват брак твърде къс-
но. Добра партия за чернокосата кра-
савица е спокойният светлокестеняв 
кавалер или някои блондин.  

ХАРАКТЕРЪТ СПОРЕД ЦВЕТА НА КОСАТА
СИГУРНО СТЕ ЧУВАЛИ И ЗА ДРУГИ СТРАННИ МЕТОДИ ЗА РАЗГАДАВАНЕ НА ХАРАКТЕРА НА СЪБЕСЕДНИКА – ПО ЦВЕТА НА ОЧИТЕ, 

ПО ФИГУРАТА, ПО ДРЕХИТЕ И ПРОЧИЕ. НИЕ ЩЕ ДОБАВИМ ОЩЕ И... ПО ЕСТЕСТВЕНИЯ ЦВЯТ НА КОСАТА
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МАРИН ХУБЕНОВ – АРТ ДИРЕКТОР
 коафьор на годината за 2008 г. от списание 

    Coiffure Beauty
 личност на 2009 г. за регион Източна Европа 

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

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

    L’Оreal Professionnel

 фризьорски услуги 
 маникюр и педикюр 
 козметика – процедури 

     за лице и тяло 
 Dermosonik – метод за 

    намаляване на целулита
 грим
 IPL – фотоепилация и 

    фотоподмладяване

ПРЕДЛАГАТ

�������	��
������

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

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

Р
азцепените връхчета на коса-
та са проблем за много жени, 
който обаче има решение. Или 
може би няколко решения...

ЗАЩО „ЦЪФТЯТ“
Виновни за плачевното състояние на 

косата ви могат да бъдат различни-
те видове химически и термични про-
цедури – трайно къдрене, боядисване, 
системно сушене на косата със се-
шоар, оформяне не прическата с по-
мощта на маша или преса за изправя-
не. Излагането на слънце, както и къ-
пането в солената морска вода също 
могат да причинят цъфтящи краища. 
Структурата на косъма се поврежда 
и чисто механично – ако използвате 
„неправилен“ гребен например. Посто-
янното носене на косата на конска 
опашка също влияе негативно на със-
тоянието є.

ПЪРВА ПОМОЩ

Ако крайчетата ви се вече разсло-
ени, трябва да промените грижите 
за косата си. Като за начало смене-
те обичайния си шампоан със специа-
лен – за нацепени краища. В състава 
му е желателно да фигурират леци-
тин, витамин В5 и екстракт от пше-
нични кълнове. Повредените участъ-
ци от косата е добре да се обработ-
ват със специални козметични сред-
ства за възстановяване на изтощена-
та коса и за подхранване на цъфтя-
щите връх чета. Обикновено те съ-
държат растителни протеини, би-
рена мая и кератин, които замест-
ват естествената смазка по косъма 

и заздравяват цепещите се краища 
както отвън, така и отвътре. Ос-
вен това си купете специален гребен 
с редки и не много остри зъби. Не 
забравяйте редовно да подстригвате 
връхчетата. 

ГРИЖИ ПРИ ДОМАШНИ 
УСЛОВИЯ 

 Маските за възстановяване на цъф-
тящи краища ще ви помогнат бър-
зо да решите проблема. Най-лесни и 
ефикасни са тези на маслена основа. 
 Половин час преди да измиете ко-

сата си, втрийте в корените и по 
дължините є бадемово масло или обик-
новен зехтин, като нежно масажира-
те скалпа. 

 Масло от репей Преди да го използ-
вате, го затоплете на водна баня и 
30 мин преди да измиете косата си, 
го нанесете по дължините є. Увий-
те главата с фолио, а отгоре – с ха-
влиена кърпа. След като измиете ко-
сата си, я изплакнете с хладка вода, 
в която сте разтворили малко ли-
монов сок.
 Народната медицина препоръчва 

повредената и изтощена коса да се 
изплаква често с лечебни билкови от-
вари от лайка, липа, мента и листа от 
бреза. 
 Нацепените краища бързо ще се 

възстановят, ако веднъж седмично 
правите маска на косата от 1 раз-
бит жълтък, смесен с 1 ч. л. зехтин и 
същото количество мед и коняк. Нане-
сете маската в корените и по дъл-
жините половин час преди да измие-
те косата. 

ЦЪФНАЛИ
КРАИЩА

По-често „цъфват“ връхчетата на дългите коси. 
Но има решение и на този проблем
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Тренировки за

мързеливки
250 

калории

150 

калории

350 

калории

ХОДЕНЕ ПО МАГАЗИНИТЕ

Във всекидневния живот има толкова много 

възможности за изгаряне на калории! Да съчетаем 

приятното с полезното...

И 
така, решено е вече – започваме да слабеем. Естествено, 

логично е да минем на диета (вариантите за различни ди-

ети ще прочетете по-нататък). Но, казано честно, нищо 

няма да спечелите от това, защото, когато организмът „почув-

ства“, че го лишавате от любимите му храни, започва да пести 

енергия. И вие започвате, естествено, по-често да присядате, да 

полягвате... А трябва да е обратното. И трябва да извършвате 

разни движения не само в спортната зала, но и във всекидневния 

живот. Ще видите колко много калории ще изгорите неусетно.

В никакъв случай не 

ви съветваме да раз-

глеждате секса като 

фитнес. Той е несрав-

нимо повече от това. 

Но все пак половин 

час секс на ден ще за-

мени достойно също-

то количество време, 

прекарано на уредите 

във фитнеса.

Мързи ви сутрин да правите гим-

настика?! Тогава научете упраж-

ненията, които можете да изпъл-

нявате между другото. Не е зле да 

миете зъбите си например в леко 

приклекнала поза. И докато гле-

дате телевизия, да правите ма-

хове с крака. А докато пътувате 

към работата прави в рейса или в 

трамвая, стягайте силно муску-

лите на дупето и бедрата. Време 

няма да загубите, но пък ползите 

за фигурата ви ще са големи, ако 

сте упорити и системни в изпъл-

нението на тези упражнения.

Ако въртите педалите на 

велосипеда половин час, при 

това със средно темпо – ще 

изгорите 300 калории. Толко-

ва ще елиминирате и след 15 

минути интензивни трени-

ровки в спортната зала. Но 

разходките с колело на от-

крито са далеч по-приятни. 

Няма и да усетите как е ми-

нало времето. Възможно е 

да се увлечете и да карате 

не 30, а 50, а защо не 90 ми-

нути?

Там винаги има как-

во да правите. А от 

тази дейност кало-

риите сякаш се „раз-

тварят“ във въздуха. 

Стригане на трева-

та, копане, поливане... 

30 минути работа на 

ден в градината ще 

„съкратят“ 350 кало-

рии. Същото количе-

ство можете, разби-

ра се, да изгорите и 

ако скачате половин 

час на въже, но харес-

ва ли ви тази алтер-

натива?

Каране на колело

Работа в градината

Целуване

Миене на зъби30 

калории

220 

калории
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Ако извървите разстоянието между няколко автобусни спир-

ки с бодро темпо, ако пет пъти се качите до вкъщи без помо-

щта на асансьора, със сигурност ще стопите някои и друга 

сланинка около талията. 

Вие сте шофьор? Паркирайте колата по-далеч от работата и 

до офиса – пеша! Леви, десни... За ден така ще изгорите около 

300 калории – същото количество, което бихте изгорили за 45 

минути на бягащата пътека! Но къде-къде по-мързеливо.

Качване по стълби

Гимнастика от лег

Почистване на къщата

100 

калории

Не се натоварвайте в дните, ко-

гато усещате, че не сте особено 

работоспособни. Просто изпълня-

вайте някои лесни упражнения от 

легнало положение. Може и в легло-

то. Пак ще изгорите доста кало-

рии, повярвайте.

Смятайте сами: 10 минути около печката се равняват на 7 

преплувани дължини в басейна. Час, отделен за чистене, е съ-

поставим с половин час джогинг. 60 минути, прекарани в гри-

жи за детето, са равни на 25 минути степ аеробика. А може-

те още да измиете колата: половин час търкане на возилото 

се равнява на 15 минути вдигане на тежести.

300 

калории

200 

калории

Бела, брой 7 (149), 2010 31



Ако проявявате желание лично да се убе-

дите в способностите на д-р Пешев като 

стоматолог, а не само да четете стати-

ите му, можете да се обадите на телефо-

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

запишете час за посещение. Кабинетът 

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

„Б“, ет. 1. Дано да ви е наблизо!

у с м и в к а т а

© Toddkuhns | Dreamstime.com

О
ралната кандидоза, известна още като млеч-
ница, е заболяване на устната лигавица, причи-
нено от гъбичката кандида албиканс (Candida 

Albicans). Тази гъбичка е постоянен обитател 
на устната кухина, но при определени условия и по раз-
лични причини може да се размножи в количество, по-го-
лямо от нормалното, и тогава да провокира заболяване-
то кандидоза. 

ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ 
за появата на кандидоза са:  срив на имунната система 
 продължителна антибиотична терапия, която потиска 

развитието на бактерии и стимулира развитието на гъ-
бичките в устната кухина  лечение с кортикостерои-
ди  диабет  лоша хигиена на зъбните протези. Впро-
чем недоносените и хранените изкуствено бебета разви-
ват редовно млечница. 

НАЙ-ЧЕСТО КАНДИДОЗАТА ЗАСЯГА КЪРМАЧЕТАТА 

И МАЛКИТЕ ДЕЦА, КАКТО И ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА 

С ТЕЖКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОИТО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ 

СА ПРИЕМАЛИ АНТИБИОТИЦИ ИЛИ КОРТИКОСТЕРОИДИ.

КАНДИДОЗАТА ПРОТИЧА 
с парене и сухота в устата (усещат се предимно по ези-
ка), поява на бели до белезникави налепи върху розовееща 
до зачервена, подута и болезнена лигавица на бузите, вен-
ците, небцето и езика. 

ЧЕСТО ГЪБИЧКИТЕ СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ И ИЗВЪН УСТНАТА КУХИНА – 

ПРЕДИМНО ВЪРХУ УСТНИТЕ ЪГЛИ, КЪДЕТО ПРИЧИНЯВАТ УПОРИТИ, БО-

ЛЕЗНЕНИ И СУХИ РАГАДИ (СЦЕПВАНИЯ НА КОЖАТА).

Поради това, че гъбичката кандида албиканс обитава 
постоянно устната кухина, е особено важно да поддържа-

те отлична устна хигиена, за да предотвратите нейното 
прекалено размножаване. Най-сериозни условия за свръхраз-
множаването є създават 

СТАРИТЕ ЗЪБНИ ПРОТЕЗИ 
които буквално са пълни с този вид гъбичка. Такива про-
тези трябва или да се подменят, или да се дадат на зъ-
ботехник, който да ги опакова в гипс и да ги извари във 
вряща вода, за да се стерилизират.

НАЙ-ДОБРЕ Е ВЕЧЕР ПРОТЕЗИТЕ ДА СЕ ПОСТАВЯТ 

В СПЕЦИАЛЕН ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР, ЗА ДА 

НЕ СЕ КОЛОНИЗИРАТ ГЪБИЧКИ И БАКТЕРИИ ПО ТЯХ.

Лечението на кандидозата включва 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРИЧИНАТА

за нейната поява и прилагането на различни противогъ-
бични средства. 

САМОЛЕЧЕНИЕТО Е ОБРЕЧЕНО НА НЕУСПЕХ, ЗАЩОТО ГЪБИЧНИТЕ ИН-

ФЕКЦИИ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УПОРИТИ.

Те се лекуват по строго определени схеми, продължи-
телно време след изчезването на симптомите. В проти-
вен случай често рецидивират.

Д-р Цветан ПЕШЕВ, 
стоматолог

ОРАЛНА КАНДИДОЗА
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КАК ДА ОТКРИЕМ 
СВОЯТА ДИЕТА

ВСЕКИ ЧОВЕК МОЖЕ ДА ОТСЛАБНЕ, НО ДА ОСТАНЕ СЛАБ, МОЖЕ САМО ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ. 

ПРОБЛЕМ НА 80% ОТ ХОРАТА, КОИТО УСПЯВАТ ДА СТОПЯТ ИЗЛИШНИТЕ КИЛОГРАМИ, Е, 

ЧЕ ТЕ СЕ ВРЪЩАТ ПРЕКАЛЕНО БЪРЗО. ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА БЪДЕ ПРИЛОЖЕНА ТАКАВА СИСТЕМА 

НА ХРАНЕНЕ, КОЯТО ДА Е НАЙ-ПОДХОДЯЩА ИМЕННО ЗА ВАС И КОЯТО ЩЕ ВИ ПОЗВОЛИ 

ДА ЗАДЪРЖИТЕ ЖЕЛАНОТО ТЕГЛО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ГОДИНИ НАПРЕД?

С 
помощта на един тест и съветите, които съ-
брахме за вас от опитни диетолози, вие ще 
успеете да анализирате отношението си към 
храната и да установите коя диета ще ви по-

могне да реализирате мечтата си за стройна фигура. 
Докато намерите правилната обаче, е възможно да ви 

се наложи да изпробвате няколко грешни. А коя е точ-
ната за вас диета, няма как да не разберете. Просто, 
докато я спазвате, ще се чувствате много добре. Много 
е важно да съгласувате начина си на хранене с особено-
стите на своята личност, със здравословното си състо-
яние и дори с... дебелината на портфейла си.

Бела, брой 7 (149), 201034



ТЕСТ

ОСОБЕНОСТИТЕ НА ВАШЕТО 
ХРАНИТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Отговорете на следващите 4 въпро-

са. Постарайте се да изберете отгово-

ра, който в най-голяма степен се отна-

ся за вас.

1. КАКВО ИЗПИТВАТЕ 
КЪМ ХРАНАТА?

А  Тя заема важно място в живота 
ми. Обичам отрупаните приятелски и 
семейни софри. 
Б  По-често ям от скука или когато 
съм нервна, отколкото когато наис-
тина съм гладна. 
В  Готвенето и семейните обеди и 
вечери много затрудняват отслабва-
нето. 
Г  Организиран човек съм. Купувам 
хранителни продуктите по предвари-
телно изготвен списък. 
Д  За мен е много важно да мога да 
ям всичко, което харесвам. Ненавиж-
дам да се чувствам лишена от нещо 
приятно. 

2. КАКВО ВИ ПОМАГА 
ДА ОТСЛАБНЕТЕ?
Д  Специалният подбор на хранител-
ни продукти и изчисляването на тях-
ната калоричност, въпреки че осъзна-
вам, че това е уморително.  
А  Да изглеждам добре и да се чувст-
вам здрава, е най-важната мотивация 
за мен.   
Г  Ям по-малко и спортувам повече. 
Прави ми удоволствие да се подчи-
нявам на правила и да спазвам огра-
ничения. 
Б  Влияя се много от хората, които 
имат същия проблем като моя. Тех-
ният пример ме заразява. 
В  Много пъти съм се опитвала да 
отслабна, но май все още не съм на-
мерила най-резултатния за мен ме-
тод. 

3. КОЙ ОТГОВОР 
ХАРАКТЕРИЗИРА ТОЧНО 
ВАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ 
НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕГЛОТО?
Д  Не мога да понасям женски ком-
пании, в които непрекъснато се гово-

ри за отслабване.
Б  Трудно ми е да решавам проблеми-
те си с килограмите сама. Имам нуж-
да от подкрепата на съмишленици. 
В  Мотивацията ми отслабва и се 
отчайвам, ако резултатите не дой-
дат бързо. 
Г  Чувствам се спокойна и щастли-
ва и не мисля за излишните си кило-
грами до момента, в който преста-
на да закопчавам любимите си тес-
ни дънки. 
А  Диетата трябва да се впише в 
живота ми – вкъщи, в офиса, как-
то и на местата, където прекар-
вам свободното си време – а не об-
ратното.

4. КАКВО ПРОВАЛЯ 
ОПИТИТЕ ВИ ДА РЕДУЦИРАТЕ 
ТЕГЛОТО СИ? 
Б  Не мога да престана да каня гос-
ти или да ходя по партита. Ям пре-
калено много и, естествено, трупам 
излишни килограми. 
Д  Не искам да се чувствам като 
пленник на диетите – да бъда прину-
дена от тях постоянно да се ограни-
чавам в яденето. 
В  Никога не свалям толкова кило-
грами, колкото искам, и това е при-
чината да нямам стимул да продължа 
да отслабвам. 
А  Постоянното пресмятане на ка-
лории не пасва на моя стил на жи-
вот. 
Г  Никога не мога да бъда сигурна, 
че когато се върна към нормалния си 
начин на хранене, всички изгубени ки-
лограми няма да се върнат обратно. 

РЕЗУЛТАТИ
Пребройте отговори с каква бук-

ва преобладават. Резултатите ще ви 
помогнат да се ориентирате и да 
изберете оптималната стратегия за 
своето отслабване – тази, която ви 
подхожда най-много. Не е проблем, ако 
не откриете себе си 100 процента в 
отговорите, които сте дали. Смело 
можете да използвате и препоръките, 
които важат за групите, в които 
вие не сте попаднали. Най-важното е 
те да са приемливи за вас и да улес-
няват „диетичния“ ви живот. 

АКО ПРЕОБЛАДАВАТ 
ОТГОВОРИ С БУКВА „А“

НАЧИН НА ЖИВОТ. Личните, до-

машните и служебните ви ангажи-
менти са толкова важни за вас, че 
диетата трябва да се впише във ва-
шия график и да се адаптира лесно 
към вашата обичайна система на хра-
нене. Всичко, което ви напомня за ли-
шения и ограничения, няма да доведе 
до успех при вас. 

ОПИТАЙТЕ ДА НАМАЛИТЕ РАЗМЕ-
РА НА ПОРЦИИТЕ „НА ОКО“. Дълги-
те диети не са подходящи за вас. Те 
биха ви изправили пред трудно изпъл-
нима задача – да се примирявате с 
ограниченията и да се отказвате от 
удоволствията. Една средиземномор-
ската диета ще ви пасне много до-
бре. Продуктите, на които тя се ба-
зира, са не само полезни, но и много 
вкусни. Редовно ходете и на фитнес. 

АКО ПРЕОБЛАДАВАТ 
ОТГОВОРИ С БУКВА „Г“

ОРГАНИЗИРАЙТЕ СЕ! Не е нужно 
рязко да намалявате количеството на 
приеманата храна, нито пък генерал-
но да променяте начина си на хране-
не и на живот. Най-важното е да ор-
ганизирате деня си по-добре – да си 
съставите дневен план и да го след-
вате дисциплинирано. Превърнете ха-
оса в такъв ред, който ви е удобно 
и лесно да следвате. 

ОПИТАЙТЕ СЕ ДА СИ ВОДИТЕ 
„ХРАНИТЕЛЕН“ ДНЕВНИК. В него 
записвайте всичко, което сте изяли и 
изпили през деня. Това ще ви помогне 
бързо да коригирате и подредите без-
разборните си хранения. Но също и 
да се дисциплинирате в другите сфе-
ри на живот. Вписвайте в този днев-
ник и малките си прегрешения и от-
клонения от диетичния режим, който 
спазвате. Нека те не ви разстройват 
– гледайте на тях като на „награди“ 
за положените усилия. 

АКО ПРЕОБЛАДАВАТ 
ОТГОВОРИ С БУКВА „Б“

ПОДДРЪЖКА. Вие не сте в състо-
яние да промените хранителните си 
навици сам сами. Нужна ви е подкре-
па и изпитвате облекчение, когато 
знаете, че и други хора имат същи-
те проблеми като вашите и че из-
питват същите трудности, които и 
вие. 

ОПИТАЙТЕ ДА УСТАНОВИТЕ РИ-
ТЪМА, В КОЙТО СЕ ПОЯВЯВАТ МО-
МЕНТИТЕ ВИ НА ДУШЕВЕН КОМ-
ФОРТ И РАВНОВЕСИЕ. Точно тога-
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ва трябва да се храните. Намерете 
си и други източници на удоволствие 
и положителни емоции освен хранене-
то. Бъдете подготвени за това, че 
диетите на дават светкавични резул-
тати, и се опитайте да заживеете 
с мисълта, че всичко, с което сте 
се захванали, е по силите ви. След 
първите резултати планирайте така 
дневния си режим, че да запазите по-
стигнатото тегло. 

АКО ПРЕОБЛАДАВАТ 
ОТГОВОРИ С БУКВА „Д“

БЕЗ НИКАКВИ ДИЕТИ! Вие нямате 
време и желание да експериментира-
те на тема хранене. Не сте свик-
нали да се лишавате от любимите 
си храни или пък да губите скъпо-
ценно време за консултация с дието-
лог или срещи с фанатици на тема 
здравословното хранене и отслабване. 
Нужна ви е постепенна и дългосроч-
на промяна, която засяга начина ви 
на живот и която ще даде по-бавни, 
но сигурни резултати. 

ОПИТАЙТЕ СЕ ДА НАПРАВИТЕ 
СЪВСЕМ НЕЗНАЧИТЕЛНИ КОРЕК-
ЦИИ В ОБИЧАЙНИЯ СИ НАЧИН НА 
ХРАНЕНЕ. Леките ограничения, ко-
ито ще си наложите, ще доведат 
до големи резултати. И нещо много 
интересно – „забранените“ продукти 
ще престанат да ви бъдат вкусни. 
По-малки порции и повече движения 
– с тези малки трикове постепенно 
ще промените радикално начина си на 
живот и на хранене. 

АКО ПРЕОБЛАДАВАТ 
ОТГОВОРИ С БУКВА „В“

ИМПУЛС е онова, което ви е необ-
ходимо. Не ви достига решимост и 
се нуждаете от помощта на близки 
хора и специалисти, за да отслабне-
те?! Тогава се вслушайте по-внима-
телно в техните съвети и ще по-
стигнете желаните резултати. 

ОПИТАЙТЕ НЯКОЯ ЕКСПРЕСНА 
ДИЕТА. Например петдневната моно-
диета, при която всеки ден се про-
меня основният хранителен продукт 
или групата продукти, които тряб-
ва да консумирате – зеленчуци, млеч-
ни произведения, плодове. Пийте вода 
без ограничение. Впрочем правилото 
да пиете най-малко по 2 л вода на 
ден важи за всички видове диетични 
режими, които ще ви анализираме. 

ДИЕТИТЕ И ТЕХНИТЕ 
ОСОБЕНОСТИ

МОНОДИЕТА

Тази система на хранене препоръчва 
приема на един и същ нискокалоричен 
продукт в продължение на определен 
период от време. Това означава някол-
ко дни да се храните само с кисело 
мляко, а после – само със зеленчуци, 
зеленчукови супи, месо и прочие. 

+
По мнение на специалистите 
максималната продължителност 

на монодиетите е един-два дни, като 
количеството калории за ден не бива 
да е по-малко от 1000. Може да сме-
няте продукта през няколко дни или 
през седмица – една седмица само 
ориз, после само зеленчуци, след ко-
ето само извара... Предимството на 
монодиетите е, че това системно 
редуване на хранителни продукти за-
бързва обмяната на веществата. 

– Такова драстично обедняване на 
дневното меню и понижаване на 

калорийността за ден може да до-
веде до противоположен ефект. По-
ставен в стресова ситуация, органи-
змът може да блокира стопяването 
на мазнините и да ги задържи там 
до последно. Теглото временно се по-
нижава, но не за сметка на мазни-
ните, а за сметка на елиминираната 
от организма вода и редуцирането на 
мускулната тъкан. Тоест организмът 
губи рязко необходимите му белтъ-
чини, които получава само от храна-
та, за разлика от мазнините (има за-
паси, натрупани в подкожната маст-
на тъкан и около някои органи) и 
въглехидратите (във вид на гликоге-
ни те се натрупват в черния дроб 
и мускулите като резерв). А дефи-
цитът на белтъчини води до нару-
шения във вътрешноклетъчните про-
цеси. Потърпевши са също нервната 
система и мозъкът. И колкото по-
дълго продължава тази диета, тол-
кова по-трудно става отслабването, 
тъй като обмяната на веществата с 
течение на времето пак се забавя.

ДИЕТА С НИСЪК 
ГЛИКЕМИЧЕН ИНДЕКС

Тя изключва от хранителния режим 
продуктите с висок гликемичен ин-
декс (тоест т. нар. бързи въглехи-
драти) – захарта и въобще любимите 
сладкиши, които моментално се усво-
яват от организма и повишават ни-
вото на гликозата в кръвта, а също 
и на мазнините. 

+  Тази система на хранене е лес-на за прилагане – не изисква го-
леми усилия освен воля, разбира се. 
За две седмици вие действително би-
хте могли да изгубите няколко ки-
лограма. 

– Намаленият прием на въглехидра-
ти изостря чувството на глад 

по време на диетата, което може да 
доведе до главоболие, намаляване на 
мускулната маса и нарушения в обмя-
ната на веществата. А всичко това 
може пък да забави отслабването. 

Пасва ли ви тази диета?
Ориентирайте се по самочувствието си. Ако след 10–12-дневно спазване на 

съответната диета вие все още сте бодри, изпитвате чувство на лекота и 

прилив на енергия, това е вашата диета!. 

Диетата не е подходяща за вас, ако:  страдате от неконтролируеми пристъ-

пи на глад, докато я спазвате  постоянно мислите за ядене  боли ви стома-

хът и имате проблеми с храносмилането  полагате неимоверни усилия да се 

придържате към нея  чувствате се обезсърчени и отчаяни. 

Íèñêî-
âúãëåõèäðàòíà 

äèåòà
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ДИЕТА С НАМАЛЕНО 
КОЛИЧЕСТВО МАЗНИНИ

Тук няма забрана на определени про-
дукти. Единственото ограничение е 
да намалите мазните храни. Количе-
ството мазнини не бива да надхвър-
ля 30–40 г на ден. За целта е необ-
ходимо да се ориентирате към про-
дукти, които не съдържат мазнина, 
или към такива, обозначени като нис-
комаслени. 

+   Можете да спазвате тази ди-
ета дълго време. Резултатите 

от нея не са бързи, но пък са сигурни. 
Отслабването е с около 1–1,5 кг на 
месец. Намаляването на количеството 
мазнини, които приемате с храната, 
води до намаляване на общата кало-
рийност на храните, които приема-
те през деня. Ако организмът ви се 
нуждае от повече енергия, отколко-
то си набавя с храната, той я черпи 
от натрупаните в организма мазнини, 
вследствие на което вие отслабвате. 

– Наред с вредните мазнини има 
и полезни, от които ние по-

стоянно имаме нужда. При недостиг 
на тези мазнини кожата губи своята 
еластичност, косата се изтощава, 
ние се чувстваме преуморени (както 
физически, така и умствено). Проду-
ктите, които не съдържат мазнини, 
бързо напускат стомаха, което засил-
ва чувството на глад. 

НИСКОКАЛОРИЙНА ДИЕТА

Основана е на драстично ограниче-
ние на калориите – не повече от 800 

на денонощие. 

+  Видимите резултати от тази 
диета се проявяват много бър-

зо. Теглото се редуцира с около 1,5 
кг на седмица. 

– За да е здрав, човек трябва да 
приема около 1200–1500 кал на 

денонощие. Организъм, лишен от цен-
ни хранителни вещества, е подложен 
на стрес. Освен това той свиква с 
новия режим на хранене и в някакъв 
момент просто престава да изгаря 
„запасни“ мазнини. 

НИСКОВЪГЛЕХИДРАТНА 
ДИЕТА

Основана е на приема на продукти, 
които съдържат белтъчини (месо, 
риба, извара, кашкавал и др.) Пло-
довете, зеленчуците, хлябът, карто-
фите и прочие храни, които съдър-
жат въглехидрати, са сведени до ми-
нимум. 

+  Белтъчните продукти са много полезни за организма. Немазното 
свинско, бялото пилешко и телешко-
то месо са богати на желязо и вита-

мини от групата В. Другият източ-
ник на белтъчини – морската риба 
– съдържа и изключително полезните 
омега-3 мастни киселини и затова е 
добре да хапвате риба 3–4 пъти сед-
мично. В птичето месо няма много 
вредни мазнини и затова то е доста-
тъчно хранително и полезно. 

– Противопоказанията на диета-
та, основана на белтъчини, са 

свързани с повишения риск от сър-
дечносъдови заболявания, както и бо-
лести на бъбреците и черния дроб. 

БЕЗСОЛНА ДИЕТА 

+
Ако течностите и храните, ко-
ито консумирате, са безсолни, 

това благоприятства процеса на ели-
миниране на течностите от орга-
низма, които именно солта задържа 
там. 

–
Съществува опасност запасите 
от мазнини да си останат в 

организма и да се окаже, че сте се 
обезводнили. Ето защо при тази дие-
та е препоръчително пиенето на по-
вече от 2 л вода на ден.

Съвети за начало
 Отбележете в календара началото на вашия „нов“ живот.

 Потърсете подкрепата на роднини и приятели. 

 Запишете си най-важните причини, които са ви накарали да пожелаете да 

отслабнете, и си ги припомняйте всеки ден. 

 Поставяйте си постижими цели.

 Направете си план за физическа активност, като постепенно увеличавате 

натоварването.

 Обичайте себе си и бъдете доволни от онова, което вече сте постигнали. 

Това ще ви даде нов стимул за борба за по-добра фигура. 

„Белла контур“ – 
ХАЙ-ТЕК НАЧИН ЗА ТОПЕНЕ 
НА МАЗНИНИ
Уникален медицински апарат за извличане на 
мазнини от проблемни зони в тялото зара-
боти за първи път в България. Името му е 
„Белла контур“. Методът е напълно безопасен, 
безболезнен и позволява с около 20 процедури 
да се намалят до 10–15 см от проблемните 
зони. Ефектът е бърз, но дълготраен. Като 
бонус се заглажда и целулитът.
Към момента апаратът е внедрен и функци-
онира в 53 държави на 5 континента, като 
притежава всички необходими лицензи и раз-
решителни. Само в Израел работят 28 апа-
рата.
Самата процедура продължава около 40 мину-
ти. Проблемните зони се третират с елек-
троди с нискочестотен ултразвук, който про-
никва прецизно в дълбочина на мастните 
клетки, след което те се „освобождават“ в 

тялото и организмът ги използва като първо-
източник на енергия. Затова е препоръчително 
след всяка процедура 10–15 мин бързо ходене – 
това увеличава разхода на енергия с 25%.
Особено важно е преди процедурата прецизно 

да се определят местоположени-
ето и дълбочината, плътност-
та и дебелината на мастните 
слоеве, за да се калибрира апара-
тът правилно. Програма макси-
мум включва курс от 20 проце-
дури през 48 часа, но, разбира се, 
пациентът може да си направи и 
само една. Често ефектът е за-
бележим още след първата про-
цедура. 
Кръвооросяването в третирани-
те зони значително се подобря-
ва, което води до видимо по-
дмладяване на кожата. Особено 
видимо при раждали жени, при 

които стриите изчезват почти напълно. 
Създателят на тази чудодейна машина е гени-
алният израелски учен Илан Фефелберг. В мо-
мента се проучват и възможности с апарата 
да се лекуват и разширени вени.

Здравни новини
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КАТО 
ЧАСОВНИКОВ 
МЕХАНИЗЪМ

КАТО 
ЧАСОВНИКОВ 
МЕХАНИЗЪМ
ДОРИ И НИКОГА ДА НЕ СА ИМАЛИ ПРОБЛЕМИ С ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ 
ТРАКТ, МНОГО ХОРА ПО ВРЕМЕ НА ПЪТУВАНЕ, СЛЕД СТРЕС ИЛИ 
СЛЕД ОПЕРАЦИЯ СЕ СБЛЪСКВАТ С ПРОБЛЕМА ЗАПЕК. ЗА ЩАСТИЕ 
ПРИ ВРЪЩАНЕ КЪМ НОРМАЛНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ ТОВА ВРЕМЕННО 
НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕ ОТШУМЯВА.

А
ко обаче изпразването на червата се забавя систем-
но (повече от 48 часа), може да доведе до хрони-
чен запек. За редовния стомах са от значение ха-
рактерът и съставът на храната, начинът на жи-

вот, навиците.  

ПОЛЕЗНО МЕНЮ

Като за начало обърнете внимание на това, което яде-
те. Включете в ежедневното си меню богати на целуло-
за храни – зеленчуци, плодове, пълнозърнест хляб. Пийте 
не по-малко от 2 л течности на ден. Хранете се редов-
но – 4–5 пъти дневно на не много големи порции. Между 
приемите на храна яжте плодове, които имат меко сла-

бително действие: банани, сливи, ябълки, киви. (Плодове-
те консумирайте не по-рано от един час след хранене.) 
При запек помагат и средствата на народната медици-
на. (Виж таблицата.)
Не забравяйте и за физическите упражнения – разходки, 

бягане, плуване, фитнес. От помощта на клизмите и сла-
бителните средства можете да се възползвате единстве-
но и само по препоръка на лекар.
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ЛЕНЕНО СЕМЕ Помага при 

хроничен запек. Ежедневно 

преди сън се пие прецедена 

запарка от 1 ч. л. ленено 

семе, накиснато за около 20 

мин в 200 мл вряла вода.

ГРАМОФОНЧЕ (повитица) 1 с. л. 

цветове от грамофончето се зали-

ват с 200 мл гореща вода. Течност-

та се оставя да престои 15 мин и 

се прецежда. В продължение на 2 седмици пийте 

по 100 мл такава запарка преди лягане.

РЕВЕН Консумацията на 

ревен се препоръчва при 

запек, но не и по време на 

менструация и по време на 

бременност.

ПШЕНИЧНИ ТРИЦИ 1 ч. л. лъжи-

ца трици се заливат с 200 мл 

вряла вода и се изчаква 20 мин. 

Настойката се пие 3 пъти на 

ден в продължение на 2–3 сед-

мици по време на хранене.

СИНИ СЛИВИ Те са богати на орга-

нични киселини, които действат 

слабително. При запек се препоръчва 

консумация на сливи под всякаква 

форма – като ошав, на пюре, в пряс-

но или в сушено състояние.

АЛОЕ (3–5-годишно) Листата на 

алоето се отрязват в основата и се 

оставят да престоят 7 дни в хладил-

ник, след което сокът им се из-

стисква и при запек се пият по 0,1–0,2 г от 

този сок, разтворен във вода.

КОРА ОТ ЗЪРНАСТЕЦ 5 ч. л. настър-

гана кора от растението се зали-

ват с 400 мл вода и се кипват на 

котлона. Оставят се да врат до 

изпаряване на водата наполовина. Отварата се 

прецежда и по 1 с. л. от нея се приема на всеки 

3 часа, ако имате запек.

СМОКИНИ Използват се като 

слабително при запек, а също и 

като средство за борба с хе-

мороиди. Кожата на сушения 

плод е много твърда, затова 

преди консумация е добре да се 

обели.

МЛАДИ ЛИСТА ОТ 

БЪЗ Набраните 

през пролетта 

листа се сваряват 

с мед. Чаят се пие 

като слабително 

при хроничен запек.

ЦВЕКЛО Сурово или варено, подпра-

вено с олио или зехтин, то ефек-

тивно спасява от запек, защото 

активизира работата на червата и 

стомаха, пречиства черния дроб и 

бъбреците.

КЪПИНА 1 с. л. листа от къпи-

на се залива с 200 мл вряла 

вода и се оставят да престо-

ят 3 часа. Запарката се пре-

цежда и се пие на дози от по 

100 мл 20 мин преди хранене.

ЛИСТА ОТ СЕНА (майчин лист) Това 

е най-ефективното натурално сла-

бително средство! 10–20 г листа се 

оставят да заврат в 200 мл вода, 

след което се изчаква течността да изстине и 

прецедена се приема по 50 мл преди лягане.

1 2  Р А С Т Е Н И Я  С Р Е Щ У  З А П Е К А
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С
мята се, че мъжете хъркат по-
вече от жените. Може би за-
щото отворът на дихателни-
те пътища на средностатисти-

ческата жена е с една идея по-ши-
рок от този при мъжете. Но все пак 
и жените хъркат. А хъркащият чо-
век е проблем както за хората, кои-

то спят до и около него, така и за 
самия себе си. 

ВРЕДЕН НАВИК ИЛИ БОЛЕСТ?
Само по себе си хъркането не е бо-

лест, но може да стане причина за 
развитието на някои патологии или 
заболявания. Най-опасното състояние 

е т. нар. сънна апнея, когато диша-
нето по време на сън изцяло спира за 
около 10–20 сек. Причината за апне-
ята най-често е допирането на сре-
щуположните стени на отпуснати-
те дихателни пътища и тяхното за-
пушване. Човек не може да си поеме 
въздух поради затворените горни ди-
хателни пътища (на медицински език 
това се нарича обструктивна сънна 
апнея). След определено време мозъ-
кът, изпитвайки недостиг на кисло-
род, дава сигнал за събуждане, заради 
което сънят се нарушава. 
Човек обикновено не помни тези 

кратки събуждания, той даже може 
и да не подозира за тях, но негови-
ят организъм е лишен от пълноценен 
сън и не успява да се възстанови през 
нощта. Дневната сънливост често е 
опит на мозъка да навакса недостига 
на сън през нощта. 

ОСНОВНИ ПРИЧИНИ

Хъркането е само признак за нару-
шено нормално дишане по време на 
сън, а не причина за него. Докато 
спим, мекото небце и мъжецът не-
волно се отпускат. Когато въздухът 
минава през горните дихателни пъти-
ща, които впрочем са стеснени зара-
ди намаления мускулен тонус на сте-
ните им, той кара мекото небце, мъ-
жеца и гласните връзки да вибрират 
и да издават звук, който понякога е 
от порядъка на 80 децибела (горе-долу 
като на машина, къртеща бетон).
Съществуват няколко причини или 

фактори на риска, които мога да до-
ведат до свиване на гърлото по вре-
ме на сън и съответно до появата 
на хъркане и апнея.

Най-разпространените от тях са: 
 затруднено носово дишане заради 

изкривена по рождение носова прег-
радка или заболяване на носоглътката 

 затлъстяване  прекаляване с алко-
хола, особено преди сън  прием на 
сънотворни и други седативни пре-
парати  тютюнопушене  наднорме-
но тегло  анатомични особености 
като къса шия, голям език, удебе-
лен мъжец.

ИДЕТЕ НА СОМНОЛОГ

С нарушенията на съня и с хър-

з д р а в н а  к о н с у л т а ц и я
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ПРОБЛЕМЪТ С ХЪРКАНЕТО ВЪЛНУВА МНОГО ПОВЕЧЕ ХОРА, ОТКОЛКОТО МОЖЕ ДА СЕ 
ПРЕДПОЛОЖИ. ОКАЗВА СЕ, ЧЕ ГРУПАТА НА ХЪРКАЩИТЕ ХОРА Е 20% ОТ ЦЯЛОТО 

НАСЕЛЕНИЕ НА ПЛАНЕТАТА. ТОЕСТ ВСЕКИ ПЕТИ ЖИТЕЛ НА ЗЕМНОТО КЪЛБО ХЪРКА!
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кането се занимават лекарите сом-
нолози. Ако хъркате, е добре първо 
да се консултирате с такъв специа-
лист. Ако той прецени, може да ви 
изпрати след това при специалист 
по уши, нос и гърло. В повечето съ-
временни клиники, здравни центро-
ве и санаториуми (включително и в 
България) работят специални сомно-
логични отделения, в които със спе-

циални апарати се прави нощен мо-
ниторинг на дишането на пациента, 
за да се уточни диагнозата. Апа-
ратът регистрира дишането ви в 
продължение на цялата нощ. След 
компютърна обработка на данните 
и компетентното им разшифроване 
лекарят може да постави точна ди-
агноза. 
При нужда се провежда и полисомно-

графия – изследване, което регистри-
ра няколко физиологични параметъра 
по време на сън: дишането през носа 
и през устата; електрокардиограма 
(ЕКГ); електромиограма (ЕМТ), елек-
троенцефалограма (ЕЕГ); движението 
на гръдната и на коремната стена. 
На базата на резултатите от поли-
сомнографията лекарят взима реше-
ние, какъв точно метод на лечение 
да избере. Впрочем цените на полис-
омнографското изследване в България 
варират от 150 до 250 лв. 

ЛЕКУВА ЛИ СЕ ХЪРКАНЕТО

За съжаление досега не е изнаме-
рен стопроцентово ефективен метод 
за лечение на хъркането и апноза-
та. Разнообразието от причини, кои-
то го провокират, изисква индивиду-
ален подход на лечение при всеки чо-
век. Понякога е достатъчно да от-
слабнете с 5–7 килограма, за да спре-
те да хъркате.
При по-леко хъркане специалистите 

предлагат лазерна или криопласти-
ка на мекото небце. При по-тежки 
състояния (при обструктивна апноза 
например, но при отсъствие на явни 
анатомични дефекти, които биха 
могли да я провокират) се прила-
га т. нар. CPAP, което e съкращение 
от английското Continuous Positive 

Airway Pressure и означава създаване 
на постоянно положително налягане 
върху дихателните пътища. CPAP се 
извършва с помощта на не много го-
лям компресор, който под определе-
но налягане подава въздух през гъв-
кава тръбичка и херметична маска, 
поставена на носа, към дихателните 
пътища. Това приспособление би по-
пречило на нехъркащ човек да спи. 
Но при тежка форма на хъркане, съ-
проводено със стотици спирания на 
дишането за една нощ и съответно 
от стотици микросъбуждания на мо-
зъка, колкото и да парадоксално да 
звучи, този апарат прави съня пъл-
ноценен.

Гимнастика против 
хъркане

Има няколко техники, които мо-

гат да ви помогнат, ако не съв-

сем да спрете да хъркате, то поне 

да намалите хъркането. Предлага-

ме ви няколко упражнения за укреп-

ване и тонизиране на меките тъка-

ни на гръкляна. След всяко упражне-

ние отпускайте мускулите докрай.

 Изплезете се! Изплезете до-

край езика си (да сочи надолу) и за-

дръжте напрежението1–2 сек. Уп-

ражнението се изпълнява по 30 

пъти сутрин и вечер.

 Движете челюст напред-на-
зад! Натиснете брадичката с ръка 

и се опитайте да движите долната 

челюст напред и назад, като се 

опитвате да преодолявате натиска 

на ръката. Упражнението се изпъл-

нява по 20 пъти сутрин и вечер. 
 Молив между зъбите Стисне-

те силно молив между зъбите си и 

задръжте напрежението 3–4 мин. 

Не е изключено да усетите болка в 

челюстните мускули. Това означава, 

че правите упражнението правилно. 

Изпълнявайте го 10–20 пъти преди 

сън.

 Отворете уста! Широко от-

ворете уста, подпрете долната 

челюст с палците на двете ръце. 

От това изходно положение се ста-

райте да я движите нагоре-надолу, 

като преодолявате натиска на пръ-

стите (но не натискайте прекале-

но силно!). Упражнението се изпъл-

нява 10–20 пъти сутрин и вечер. 

 Дъвкателни движения Бавно 

движете челюсти, сякаш дъвчете 

дъвка. Устните трябва да са плът-

но прилепнали една към друга. Ди-

шайте през носа. Упражнението се 

изпълнява по 10–20 пъти сутрин и 

вечер. 

 „Иии!“ Полезно е, когато има-

те възможност, да произнасяте 

гласната „и“ с много широко отво-

рена уста. Това упражнение трени-

ра мускулите на езика и на долната 

челюст. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ìÃ‡ÍÂ‰ÓÌËˇî 44
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1СЛЪНЦЕ

СМЪРТОНОСНА ДОЗА 

8 ЧАСА ПОД ПАЛЕЩИТЕ СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ

Един безоблачен юлски ден, прекаран 
под египетското слънце, без слънцеза-
щитни средства върху кожата, може 
да се окаже последният в живота ви.  
Достатъчно е да стоите между 2 и 8 
часа на слънце, за да получите топли-
нен удар. Първо се появяват слабост, 
главозамайване, главоболие, шум в уши-
те. След това температурата ви ще 
се покачи докъм 42 °С, след което ще 
ви прилошее, пулсът и дишането ви 
ще се учестят, ще започнете да бъл-
нувате, кръвното ви налягане ще спад-
не и ще изгубите съзнание.

2НИКОТИН

СМЪРТОНОСНА ДОЗА 

94 ЦИГАРИ НАВЕДНЪЖ

Абсолютно независими от никоти-
на и издръжливи на отрови плъхо-

ве обикновено умират от дози нико-
тин от порядъка на 50 мг на кило-
грам живо тегло. Според най-нови из-
следвания за човека този показател е 
много по-нисък и се колебае от 0,5 
до 1 мг на килограм тегло. За да се 
стигне до летален изход, жена с те-
гло 57 кг трябва да приеме наведнъж 
57 мг никотин. Като имаме предвид, 
че в една по-лека цигара се съдържат 
0,5 мг, тогава за същата жена смър-
тоносната доза е 114 цигари. Поло-
вин стек, изпушен наведнъж, може 
без проблем да доведе до смърт. 

3 АЛКОХОЛ

СМЪРТОНОСНА ДОЗА 3 БУТИЛКИ ВОДКА

Промилът е една хилядна част от 
каквото и да било (не е задължител-
но да е от алкохол!). Ако говорим за 
алкохола обаче, то 1 промил алкохол 
в кръвта означава, че във всеки ли-
тър кръв се съдържа 1 мл чист ал-
кохол. Чистият алкохол – това не е 
водката без безалкохолното, а нещо 

умозрително, по-силно даже от спир-
та. Така например в 0,5 л водка има 
около 200 мл чист алкохол. 
Ако 75-килограмов здрав мъж из-

пие този половин литър, в неговата 
кръв те ще се превърнат в около 2,5 
промила, което се квалифицира като 
сериозно опиянение. За смъртоносна 
концентрация на алкохол в кръвта се 
смятат 5–6 промила, тоест 400–450 
мл изпит чист алкохол. Това е около 
1–1,5 л водка (при условие че пиещи-
ят не ги повърне).

4МУЛТИВИТАМИННИ 
ПРЕПАРАТИ

СМЪРТОНОСНА ДОЗА 

5000 ТАБЛЕТКИ НА ДЕНОНОЩИЕ

Витамините също могат да бъдат 
опасни за живота. Има такова по-
нятие „хипервитаминоза“, тоест ако 
авитаминозата означава недостиг на 
витамини в организма, то хипервита-
минозата е точно обратното – изли-
шък. За организма и двете са крайно 
нежелателни. Например последиците 
от предозиране на витамин А са гла-
воболие, световъртеж, задух, учестен 
пулс, загуба на съзнание и дори гър-
чове. Предозирането на витамин В1 
води до дисфункция на черния дроб и 

9ОПАСНОСТИ 
ЗА ЖИВОТА ВИ

ИЗРАЗЪТ „ДА СЕ УДАВИШ В ЧАША 
ВОДА“ ИМА СВОИТЕ ОСНОВАНИЯ

НЕ СЕ И ЗАМИСЛЯМЕ КОЛКО ОПАСНИ МОГАТ ДА БЪДАТ НЯКОИ НЕЩА, КОИТО СМЯТАМЕ 
ЗА АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНИ.  ОКАЗВА СЕ, ЧЕ ЧОВЕК МОЖЕ ДА СЕ САМОУБИЕ С... ВОДА. 
И ЗА ТОВА ВЪОБЩЕ НЕ Е НУЖНО ДА СЕ ДАВИ! СМЪРТНАТА ОПАСНОСТ Е В ДОЗАТА...
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бъбреците; на витамин В12 до учес-
тяване на пулса, по-бързо съсирване 
на кръвта; на витамин Д2: слабост, 
жажда, повръщане (с бълване), трес-
ка, повишено артериално налягане, за-
труднено дишане, забавяне на пулса. 
Излишъкът на витамин Е в организма 
може да провокира нарушение на ме-
таболизма, тромбофлебит, некроти-
чен колит (бъбречна недостатъчност, 
кръвоизлив в очната ретина, хемора-
гичен инсулт).
Но все пак витамините са пове-

че полезни, отколкото вредни. Тряб-
ва да приемете докъм 5000 таблетки 
на ден от витамин А или D, за да 
се появи опасност за живота ви. При 
това за много кратко време, та ор-
ганизмът ви да няма възможност да 
ги елиминира с урината. 

5СОЛ

СМЪРТОНОСНА ДОЗА 

250 Г НА ЕДНО ЯДЕНЕ

Правени са опити с плъхове, които 
доказват, че 3 г сол на килограм живо 
тегло могат да умъртвят животни-
те. Тоест 1/5 част от обикновен па-
кет сол (от 1 кг) гарантира летален 
изход. Друг е въпросът, как тези 200 
г ще бъдат консумирани. Ако е навед-
нъж, човекът, който го прави, едва 
ли би оживял. Заради излишъка на сол 
в кръвта кръвното налягане рязко ще 
се повиши (което само по себе си 
вече е достатъчно опасно!). Но това 
не е всичко – очаквайте това да бъде 
съпроводено от сериозни отоци (1 г 
натриев хлорид води до задържане на 
100 мл течност в организма). Но най-
опасни са отоците в мозъка и в бе-
лите дробове, в резултат на които 
именно настъпва и смъртта. 

6КОФЕИН

СМЪРТОНОСНА ДОЗА 150 СИЛНИ КАФЕТА 

ЕСПРЕСО, ИЗПИТИ НАВЕДНЪЖ

Пак за плъховете смъртоносната 
доза кофеин е доказано, че е 192 мг 
на 1 килограм живот тегло. В зави-
симост от теглото и индивидуална-
та възприемчивост към кофеина за 
човека тази цифра варира от 150 до 
200 мг. Така че усреднената смърто-
носна доза за нас ще е 12 г кофеин. 
Силното и истинско еспресо, чиято 
родина е Италия, напомня за глътка 
адреналин – в стандартното количе-

ство от 30 мл се съдържа доста ко-
феин – около 100 мг. Така че 150 чаш-
ки такова кафе (общо 4,5 л) са дос-
татъчни, за да умъртвят човек. 

7ВОДА

СМЪРТОНОСНА ДОЗА 8–10 Л ЗА ЕДИН ДЕН

Казват, че на всеки 1000 приети с 
храната калории трябва да се изпива 
по 1 л вода. Един градски жител при-
ема средно 2000–2500 калории на ден. 
Около литър течност човек получа-
ва с храната. Здравословната норма 
налага да се изпиват 1,5–2 л вода на 
ден. Предозирането є 3 до 4 пъти 
може да доведе до т. нар. отравяне 
с вода или водна интоксикация, ко-
ято се изразява в нарушение на во-

дно-солевата обмяна в организма. Бъ-
бреците просто не успяват да изве-
дат от организма приетото свръх-
количество течност, концентрация-
та на сол намалява рязко и водата 
започва да запълва вътреклетъчните 
пространства. В резултат на всичко 
това се стига до оток в мозъка, в 
белите дробове и до смърт. При слу-
чаите на отравяне с вода с летален 
изход, които са известни на медици-
ната досега, хората са изпивали не 
по-малко от 7 л вода на 1 денонощие. 
Ако искате да се самоубиете, просто 
изпийте 7–8 л вода и...

8ЕЛЕКТРИЧЕСТВО 

СМЪРТОНОСНА ДОЗА 

ПОВЕЧЕ ОТ 0,1 АМПЕРА

За сведение напрежението на елек-
трическия стол, който все още е ак-
туален в минимум шест американски 
щата, е от 1700 до 2400 волта, а си-
лата на тока – до 6 ампера (опасни 
за живота са дори само 0,1 ампера!). 
Прилагат се два разряда с продължи-
телност 20 секунди до минута все-
ки. Ако всичко се случва според ре-
гламента, осъденият на смърт губи 
съзнание за 1/240 част от секундата 
и практически умира моментално. Би-
товото електричество е също опас-
но. На теория, ако вземете с мокра 
ръка дълъг пирон и го пъхнете в кон-
такта, където напрежението е 220 
волта, ще получите разряд на тока 
със сила до 0,1–0,2 ампера. След 1–3 
секунди дишането ви ще се парализи-
ра, сърцето ще спре и... край с вас. 

9КОМАРИ

СМЪРТОНОСНА ДОЗА 500 000 УХАПВАНИЯ

Женският комар, който средно 
тежи 2,6 мг, може да изсмуче кръв, 
колкото два пъти теглото си, то-
ест около 5 мг или 0,005 мл. Кръвта 
е около 7% от общата маса на чо-
вешкото тяло. В тялото на среднос-
татистически мъж има около 5 до 
5,5 л кръв. Човек може да загуби до 
15% от кръвта си, без това да на-
вреди на здравето му, но едновремен-
ната загуба на 2–2,5 л се смята вече 
за смъртоносна. Така че ако, докато 
си се разхождате из гората, ви уха-
пят половин милион женски комара 
наведнъж, със сигурност ще умрете. 

По материали от чуждия печат

А ТОВА ЗНАЕХТЕ ЛИ ГО?!

СЕДНАЛ Е ПО-ДОБРЕ Белгийски 

учени констатирали, че когато мъже-

те уринират прави пред тоалетна-

та чиния, те се освобождават само 

от 1/3 от съдържанието на пикочния 

мехур. Специалистите препоръчват 

и мъжете, и жените да уринират сед-

нали, с положени на коленете лакти. 

Тази поза благоприятствала изпраз-

ването на пикочния мехур. 

НА ВЪЛНИТЕ НА РАДОСТТА От-

давна е известно, че определени цве-

тове могат да стимулират актив-

ността на отделни органи на човеш-

кото тяло и да подобрят душевната 

ни хармония. 

Така например жълтият цвят ни на-

стройва на радостна вълна и влияе 

положително на психическото ни със-

тояние. Затова през лятото обличай-

те повече жълти дрехи.

ДИЕТИЧНОТО ПРЯСНО МЛЯКО 
Чаша нискомаслено прясно мляко, из-

пита сутрин, ще ви държи сити през 

целия ден. Австралийски учени твър-

дят, че обезмасленото прясно мляко, 

изпито сутрин, притъпява чувството 

на глад. В сравнение с плодовите со-

кове млякото засища по-добре. Хора-

та, които сутрин изпиват чаша мля-

ко, на обяд приемат с по 50 калории 

по-малко (или почти с 9% по-малко ко-

личество храна).

Учените предполагат, че млякото за-

сища заради високото съдържание 

на белтъчини в състава си и благо-

дарение на лактозата, заради която 

тази напитка може да регулира апе-

тита по начин, че да не преяждаме 

на обяд. 1 чаша прясно мляко осигуря-

ва 16% от ежедневната необходима 

доза белтъчини. 
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О
ще на шестгодишна възраст тя се разболява 
от детски паралич. Оттогава десният є крак 
е по-къс от левия. Другите деца є викат поди-
гравателно Фрида Дървения крак. 

МЕЧТАЕ ДА СТАНЕ ЛЕКАР

Да лекува и телата, и душите на хората. Но съдбата є 
е отредила още по-голямо изпитание. Когато е на осем-
надесет години, преживява тежка катастрофа, докато 
спокойно си пътува в един трамвай. От силния удар един 
метален прът от вътрешността на трамвая се откач-
ва, врязва се в корема є и я пронизва. Гръбнакът също е 
засегнат. Счупени са и двете є бедра. 

ПРИКОВАНА Е 
КЪМ ЛЕГЛОТО 

Болките и металните шини не є дават спокойствие. 
Тя обаче не пада духом. Започва да рисува и черпи сила 
от изкуството. През целия си живот Фрида Кало носи 
гипсови корсети. В творчеството є смъртта присъства 
почти навсякъде. Така талантливата мексиканка се опит-
ва да я побеждава.
Влюбва се страстно и опустошително във вече извест-

ния художник Диего Ривера. По-късно се омъжва за него. 
Претърпява 

ТРИ СПОНТАННИ АБОРТА 
Мъката по неосъществимото майчинство се вижда мно-

го ясно в картините, които рисува в болницата. Душа-
та є плаче – Фрида жадува да прегърне свое дете в ръ-
цете си. Но, уви, това никога не се случва. Тя дълбоко 
заключва в душата и тази болка, за да я излее в твор-
чеството си.
Много страст, разочарования и изневери съпътстват 

брака є. Фрида Кало е известна още и със своята 

БИСЕКСУАЛНОСТ 
В живота є има дълъг период на безразборни сексуални 

връзки и с мъже, и с жени, полети с много алкохол. По-
стоянната физическа болка, която е неразделна част от 
ежедневието є, я кара да се пристрасти към болкоуспо-
кояващите. 
На 9 януари 1937 г. Мексико дава политическо убежище 

на Леон Троцки – известен руски революционер, прогонен 
от Сталин. Двете семейства постепенно си стават близ-
ки и постоянно си ходят на гости. Фрида е 

ЗАВЛАДЯНА ОТ ТРОЦКИ 
В някакъв момент любовната им афера е разкрита и 

се разразяват невероятни скандали от страна и на две-
те потърпевши половинки. 
Когато убиват Троцки, и Диего Ривера, и Фрида Кало 

оглавяват списъка със заподозрените. Преживяват мъчи-
телни разпити в полицията, редуващи се с опустошител-
ни обиски на дома им. Това е поредният болезнен пери-
од от живота на художничката. Постепенно здравето є 
съвсем се влошава. Към края на живота си 

ЗАГУБВА И ДЕСНИЯ СИ КРАК 
след гангрена. Продължава да рисува въпреки всичко. През 
1954 г. умира от пневмония едва на 47-годишна възраст. 
Завещава обаче на света своя непоколебим дух и талант. 
Фрида Кало е пример за това, как с кураж и творчество 
можем да победим болестите, без да леем излишни съл-
зи на самосъжаление.

Адриана ДИМИТРОВА

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

„Счупената колона“, 1944 г., 
автопортрет – масло, 

музей „Долорес Олмедо Патиньо“, 
Мексико сити 

ФРИДА КАЛО
äà íàðèñóâàø áîëêàòà
ЕКСЦЕНТРИЧНАТА ХУДОЖНИЧКА СЕ РАЖДА ПРЕЗ 1907 Г. 
В МЕКСИКО. ЦЕЛИЯТ Є ЖИВОТ Е БОЛКА – И ФИЗИЧЕСКА, 
И ДУХОВНА. НЕСЛУЧАЙНО СМЪРТТА НАДНИЧА ОТ 
ВСИЧКИТЕ Є КАРТИНИ – ФРИДА ЦЯЛ ЖИВОТ СЕ Е 
СЪСТЕЗАВАЛА С НЕЯ. И УСПЯВА ДА УДЪРЖИ ЦЕЛИ 
47 ПОБЕДИ, КОЕТО НИКАК НЕ Е МАЛКО.
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„Н
е ми върви“ – обажда се 
през час чувството за по-
ражение, което май никога 
не те е напускало. Защо це-

лият ти живот започва да губи сми-
съл напоследък? 

НЕ, НЕ ТЪГА, 
А ПО-СКОРО ЯД И ЗЛОБА 

са те обзели – към света, към други-
те, към самата теб. Още потръпваш 
от униженията, на които беше под-
ложена заради наднорменото си тегло 
като дете, нали? Връстниците ти 
измисляха всевъзможни прякори, май-
ка ти криеше шоколадовите бонбо-
ни от теб, а баща ти се обръща-
ше към теб с гальовното „прасчо“. 
Всички те до един те караха да се 
чувстваш 

НИЩОЖНА, ИЗПЛАШЕНА, 
ОБЪРКАНА

През годините си изгради страте-
гия за оцеляване. Но срещу каква 
опасност, се пита в задачата? Са-
мата ти не можеш да отговориш на 
този въпрос. Смътно обаче осъзна-
ваш, че потискаш своите собствени 
желания, за да удовлетвориш желания-
та на другите. И най-вече желанията 
на онези, в които си влюбена. 

ТИ СВОИ ЖЕЛАНИЯ МАЙ НЯМАШ!
А те, другите, напоследък са все 

по-изискващи, доминиращи и неприят-
ни. Карат те постоянно да страдаш. 
Провалите ти зачестяват на всички 
фронтове и още повече влошават са-
мочувствието ти. Някак 

НЕУСЕТНО СИ СЕ ПРЕВЪРНАЛА 
В ЖЕРТВА

Твоята стратегия за оцеляване е 
изградена на основата на безпрекос-
ловното подчинение и на базата на 
личното ти убеждение, че не заслужа-
ваш да те уважават. Звучи ти пара-
доксално, нали? Но е истина. Та ти 
се засягаш и при най-малката липса 
на внимание! 

ЗАЩОТО СИ ВЕЧНОТО ДЕТЕ

което очаква всичко от родители-
те си, от съпруга си, от шефа си. 
Другият за теб е спасител. Без него 
твоят живот е немислим. Той тряб-
ва да ти донесе любовта и призна-
телността, които ти липсват. Това 
е игра, от която нямаш смелост да 
излезеш, за да не се лишиш от най-
голямата си полза – да не поемаш 
отговорност и да разчиташ за всич-
ко на другите. Живееш в постоянен 
страх да не бъдеш

ИЗЛЪГАНА, РАЗОЧАРОВАНА, 
ОСМЯНА, НЕОБИЧАНА 

Утвърждаваш незначителността си 
с постоянно подценяване. Не е ли 
време да ревизираш избора си, да скъ-
саш с поведението на жертва, да да-
деш път на своите креативни же-
лания?

РАНИТЕ И ПРОВАЛИТЕ 
могат да се превърнат в „инструмен-
ти“ за твоето израстване. Стига да 
събереш смелост и да се срещнеш със 
самата себе си, да разбереш защо „не 
ти върви“. Или просто почукай на 
вратата на твоя психотерапевт.

Райна АНГЕЛОВА, психолог

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

Очакваме вашите въпроси
Ако сте се озовали в безизходица, ако сте се сблъскали с проблем, който не можете 
да 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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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

Ф
еновете на сериала „Доктор Хаус“ са цяла ар-
мия. Но откъде се взе толкова страстна лю-
бов и даже зависимост към един краен ми-
зантроп, който се държи нахално с колегите 

си и обижда пациентите си? Онова, което най-много ни 
привлича към доктор Хаус, си е самият Хаус – невин-
но жесток, откровен до болка, невероятен психолог, го-
тов на всичко заради истината и умеещ да изкаже и раз-
бере онова, което не е по силите на друг. Лош, нещас-

тен, умен, самоуверен и самотен, Грегъри Хаус от клини-
ка „Принстън Плейнсбъро“, щатът Ню Джърси, се пре-
върна в нещо като 

НОВ ГЕРОЙ НА НАШЕТО ВРЕМЕ 
Той е романтик в класическия литературен смисъл на 

тази дума, защото е сам срещу съдбата, обществото 
и бог. 
Гениалният диагностик игнорира всякакви правила – и 

ДОКТОР ХАУС
ЗАЩО ОБИЧАМЕ
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тези, установени от администрацията на болницата, и 
общоприетите принципи в човешките отношения. При 
вида на пациент той пие болкоуспокоителни, при вида на 
чернокож пуска расистки шеги, при вида на умиращ каз-
ва направо: „Вие умирате.“ Той преджобва колегите си, 
нагло флиртува с началничката си, нагрубява пациенти-
те си, говори просташки с хората от екипа си. Но ние 
го обичаме. Обичаме хромия наркоман, злобното джудже, 
оживяващо се единствено при вида на тежко болен и при 
появата на неочакван симптом. Защо?
Първо, защото е способен да казва истината – нещо, 

което трудно се удава на мнозина от нас. 

ВСИЧКИ ЛЪЖАТ
При решаване на сложните си случаи доктор Хаус из-

хожда от това, че пациентите лъжат, а истината каз-
ват само симптомите. Историята на всяко заболяване се 
превръща за него в престъпление, което той като детек-
тив е длъжен да разкрие. „Искахме да накараме зрителите 

да се замислят кое е по-важно – добротата или истината“ – 
обяснява създателят на сериала Дейвид Шор.
За д-р Хаус истината е над всичко. Той подозира всич-

ки в лъжа. Лъжат колеги, роднини, пациенти, обстоятел-
ства и понякога дори и симптоми. Но особено пациенти-
те, които, както мнозина от нас, са жертви на стере-
отипите и на дълбоките си страхове. Лъжата е главно-
то препятствие на пътя към правилната диагноза, към 
правилния живот, ако щете. Но пък е предизвикателство 
за талантливия доктор, който обича сложните случаи 
не по-малко от Шерлок Холмс. Даже понякога повече от 
него. В интервютата, които дава, Дейвид Шор не крие, 
че персонажът му Хаус до голяма степен е вдъхновен от 
Шерлок Холмс. Името Хаус (на английски House, което 
означава къща, дом) е игра на думи с името Холмс (с ан-
глийско произношение то пък е омофон на английската 
дума дом в мн. ч. – Homes). И Холмс, и Хаус са експер-

ти, викани за случаи, за които е доказано, че са твърде 
сложни за останалите следователи. И двамата са търса-
чи на истината. Затова са любимци.

ОТРИЧАНЕ НА ОБЩОПРИЕТОТО
„Вие можете да живеете с достойнство, но вие не може-

те да умрете с него. Смъртта винаги е уродлива“ – убеден 
е Хаус. За злия доктор тялото е... местопрестъпление. 
Престъпникът – вирус, бактерия или болест – трябва 
първо да бъде намерен, за да може да се раздаде правосъ-
дието и болният да се излекува. В свят, в който успе-
хът и физическото съвършенство са на почит, Хаус ули-
чава тялото като предател. То ни предава, защото се 
предава, тоест разболява се. Хаус не понася твърдите 
истини. Той не просто нарушава правилата, както вече 
споменахме, а просто ги игнорира. Стилът му на работа 
не включва разговори с пациентите (те лъжат, нали се 
разбрахме!). Циничният доктор се среща с тях само за 
да им каже в очите жестоки неща. На въпроса, защо е 
изключил човечността от своята работа, Хаус отгова-
ря с готовност: „Просто исках да я изключа.“ Той няма 
намерение да бъде лекар бог, властелин на живота. Той 
ненавижда дори чувството за превъзходство, характерно 
за лекарското съсловие. Но пък зрителите му вменяват 
всички тези качества, защото така оправдават липсата 
му на човечност – бог може да бъде всякакъв. Той създа-
ва нормите, затова може и да ги нарушава.  

ЖАЖДА ЗА ЗНАНИЯ
Но щом като Хаус не е хуманен, не е добър, защо с 

нокти и зъби се бори да излекува болните? Хм, ето ви 

„ХАУС“ ДАТИ
 1995 г. преуспяващият ка-

надски адвокат Дейвид Шор 

дебютира на тв екрана като 

сценарист. 

 16 ноември 2004 г.  първа-

та серия на „Доктор Хаус“ е 

показана по телевизия „Фокс“ 

(след нея следват останали-

те (засега!)131). 

 Още през 2005 г. става 

ясно, че лечението от „за-

висимостта“ към сериала  е 

безполезно. „Епидемията“ об-

хваща първо цяла Америка, а 

малко по-късно  и целия цивилизован свят. 

 През 2009 г. от „Фокс“ заявяват, че ни очаква шес-
ти сезон. Той започна обещаващо (сериите вървят вече в 

Америка). След като постъпва в клиника за психично болни, 

Хаус е заплашен да остане там завинаги и да загуби своя 

докторски лиценз. Това, разбира се, не се случва, защото 

нови пациенти имат нужда от неговата помощ.

 На 2 февруари 2007 г. и у нас е излъчен първият епизод 

на „Доктор Хаус“. В момента по AXN може да гледате епи-

зодите от пети сезон, а наесен очакваме и шестия.
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откъс от типично хаусовски монолог: „Е, ако се подобри, 
значи съм прав. А ако не, ще разбера още нещо.“ 
За Хаус знанието е по-важно от това, което ние нари-

чаме доброта или човечност. 
Знанието е абсолютно, доброто – субективно. А това, 

че и за пациента знанието се оказва спасително, е добре 
дошло за Хаус. Този саможивец и циник в крайна смет-
ка редовно се оказва „онова надменно докторче, което 
ми спаси живота“.

ЗРИТЕЛИТЕ НА СЕРИАЛА
обаче предпочитат добротата и политическата ко-
ректност. Защо тогава обичат доктор Хаус? Защото 
сериалът им дава стотици поводи за самоанализ. Обик-
новеният потребител на сапунки получава харизмати-
чен герой и маса второстепенни персонажи, свързани по-
между си в интересни отношения, а също така и ре-
дица сърцераздирателни истории за живота и смъртта. 
Културоцентричният зрител пък е влюбен в диалога, в 
лафовете и в алюзиите, чието количество в сериала е 
високо, колкото нивото на захарта в кръвта на диабе-
тик. В образа на култовия доктор те провиждат чер-
ти на месията или дори „част от силата, която же-
лае зло, а все добро твори“ от Гьотевия „Фауст“. Ня-
кои се опитват да рационализират своята любов към 
Хаус с думите: „Харесва ни неговата позиция, това, 
как мисли!“ Дрън-дрън! Абсолютно всички харесват как 
Хаус плюска полуфабрикати, как свири на китара в ка-
бинета си, как иронично си повдига веждата, как куца... 
И бастуна му, да, всички харесват бастуна му. Хаус е 
куц като Мефистофел, ходи с бастун като Воланд от 
„Майстора и Маргарита“, спасява хората, презира ги, а 
те му отвръщат със страх и враждебност. Като ис-
тински сатана 

ТОЙ, ЕСТЕСТВЕНО, 
НЕНАВИЖДА БОГ 

но крие тази своя ненавист под маската на индиферент-
ност и атеизъм. Но ако тези алюзии ви се струват пре-
силени, тогава ще се съгласите, че някои зрители виж-

Той отдавна е звезда в ро-

дината си, но ролята му 

на язвителния доктор Хаус в 

едноименния сериал го пре-

върна в истинска сензация в 

Америка. 

ДНЕС ВСИЧКИ ГО НАРИЧАТ 
ДОКТОР ХАУС
Впрочем Хю доста прили-

ча на героя си – известен е 

с убийственото си чувство 

за хумор, граничещо с иро-

нията и самоиронията. Ма-

кар обаче американците да 

го почитат наред със звез-

ди като Опра Уинфри и Джей 

Лено, Лори признава, че 

трудно би се решил да жи-

вее в Америка за постоянно. 

„Чувствам се като чужде-

нец тук. Америка се състои 

от хора, които не се чувст-

ват американци до момента, 

в който не станат официал-

но такива.“

Освен актьор Джеймс Хю Ка-

лъм Лори е също и талантлив 

певец и музикант (свири на 

няколко инструмента), пише 

и режисира пиеси, автор е на 

два романа, а в свободното 

си време тренира бокс и кара 

мотор. 

СПОРТЪТ Е ГОЛЯМАТА МУ 
СТРАСТ
Докато учи в Кеймбридж, 

Лори е в отбора по акаде-

мично гребане и има някол-

ко медала от различни със-

тезания. Той върви уверено 

по стъпките на баща си, кой-

то е олимпийски шампион на 

двойки от игрите в Лондон 

през 1948 г. Едно заболяване 

обаче го кара да сложи край 

на спортната си кариера и 

да се посвети на актьор-

ството. Хю става част от 

университетската театрал-

на трупа, в която успешно се 

изявява и Ема Томпсън. Два-

мата са за кратко гадже-

та и именно Ема го запозна-

ва със Стивън Фрай, с кого-

то го свързва дългогодиш-

но приятелство. Лори и Фрай 

пишат заедно няколко сцена-

рия, имат успешно комедий-

но шоу и участват в сериала 

„Джийвс и Устър“ по романи-

те на Удхаус. 

КАТО СМОТАНИЯ 
БЪРТИ УСТЪР 

който вечно си навлича про-

блеми, Хю се превръща в 

звезда в родината си. Той се 

снима и в друг комедиен се-

риал – „Черното влечуго“, къ-

дето партнира на Роуан Ат-

кинсън, а сред интересните 

му участия е и това в клип 

на Ани Ленъкс. Изявите му са 

много успешни, но актьорът 

не изпитва чак толкова голя-

мо удовлетворение от тях. 

„Повечето ми роли в родина-

та бяха роли на клоун – казва 

Лори. – А да се правиш на кло-

ун, не е много достойно.“ 

За да докаже, че може и нещо 

повече, английският актьор 

се явява на кастинг за аме-

рикански сериал. Преди това 

обаче се заема да усвои всич-

ки тънкости на американския 

начин на говорене. „Странно-

то е, че на много американци 

акцентът им далеч не е по-

добър от моя. Така че това 

много ме улесни“ – намигва 

ни Хю. И наистина се спра-

вя толкова успешно, че никой 

от екипа въобще и не разби-

ра, че той е англичанин. Така 

получава ролята на доктор 

Хаус, която му пасва толко-

ва добре. „Смятам, че до из-

вестна степен 

ХАУС Е КЛОУН 

В него има нещо детинско. 

А КАКВО ХЮ ЛОРИ ХАРЕСВА У ХАУС
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дат в Хаус просто супермен. Най-добрият диагностик в 
Америка с несравним интелект и непобедим сарказъм е 
ловък и смел. Той всичко знае и всичко може. И най-ва-
жното – спасява хора. Същински супермен с бастун! До 
сърцата на хората обаче стига не с помощта на лазе-
рен лъч, а с думи. Като един същ библейски пророк, мя-
тащ гръмове и мълнии в непрестанната си загриженост 
за живота, нравствеността и здравомислието на хора-
та (пациентите). 

ОБРАЗ 
НЕВЪЗМОЖЕН

Да обобщим позитивите. Свят и уродлив, болен и стра-
дащ, режещ хората, гледайки ги право в очите, което въ-
обще не е прието да не кажем – табуирано, подложен на 
гонения (проблеми от юридически характер в болницата 
и прочие), готов да принесе себе си в жертва заради... 
Заради спасението на живота на пациентите си?! Зара-
ди приятел?! За да стигне до истината?! Няма отговор 
на тези въпроси. 
Парадоксален и трагичен образ, Хаус е светец без църк-

ва, пратеник, неизпратен от никого, пророк без господ. 
Направете си експеримент и попитайте двама-трима 

свои познати за какво става дума в сериала „Доктор 
Хаус“. На бас, че всеки ще ви отговори нещо различно. 
Успелият бизнесмен най-вероятно ще каже, че това е 
история за добър мениджмънт, рокерът – че е история 
за човек, който се държи свободно, без да му пука как-
во мислят за него околните, интелигентът – че това 
е разказ за смъртта и за това, как трябва да живе-
ят живите...
А доктор Хаус с лекота би поставил диагноза на всеки 

един от тях, от нас и от вас: „Вие лъжете. Вие умира-
те. Вие сте още живи. Възползвайте се от това!“

Глупостта го забавлява. Но 

може би причината е, че аз 

самият не съм пораснал – 

признава Лори. – Хаус не е 

човек, когото искате да по-

каните вкъщи и да запозна-

ете с майка си. Не искам да 

прозвучи прекалено претен-

циозно, но Хаус повдига ин-

тересен психологически въ-

прос: дали истината не е по-

важно от това да си мил с 

хората?“

Когато го питат какво ха-

ресва най-много в своя ге-

рой, Хю казва: „Че Хаус не е 

щастлив. Това прави лошо-

то му държане по-простимо. 

Ако някой се държи лошо и в 

същото време се чувства 

нещастен, значи лошото му 

поведение е неговото нака-

зание.“ 

За Лори е иронично това, че 

баща му е бил доктор, а сега 

на него му плащат поне пет 

пъти повече, за да се прес-

трува на такъв. Според офи-

циалната информация 

ХОНОРАРЪТ МУ ЗА ЕПИЗОД 
ВЕЧЕ Е 200 000 ДОЛАРА 

Той твърди, че се чувства 

виновен, че е толкова добре 

платен. А дали и колко често 

ходи на психиатър, за да ле-

кува чувството си за вина? 

„Веднъж седмично за около 

час. Не искам да кажа, че ра-

ботата ми ме стресира, но 

все пак... Всъщност всич-

ки неща могат да са стре-

сиращи, ако ви пука за тях. 

Както е казал Марк Аврелий, 

мисля, че той го беше казал: 

„Ако си прекалено разтре-

вожен от нещо външно, про-

блемът не е в нещото, а в 

твоята преценка за него. И 

в теб е силата да го превъз-

могнеш.“ 

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?

Текст Ивайло ТОДОРОВ, Снимки AXN Бела, брой 7 (149), 2010 49



из г р я в а щ а  з в е з д а

А
ко още не сте разбрали, в бъл-
гарския театрален живот има 
оживление! Просто започват да 
се случват хубави неща, а един 

от хората, които имат особен при-

нос за това, е Василена Радева. Мла-
дата режисьорка направи няколко по-
становки, които предизвикаха интере-
са на специалистите, а и на обикно-
вените зрители. Неслучайно актьори-

те на Василена получиха няколко прес-
тижни награди – Михаил Милчев и 
Невена Калудова за „Грозният“, а Ан-
гелина Славова си тръгна с „Аскеер“ 
за уникалната си роля в „Нордост“. 
За последната постановка статуетка 
получи и самата режисьорка в катего-
рията „Изгряваща звезда“. Но Василе-
на далеч не е само режисьор. Тя се за-
нимава с различни проекти, последни-
ят от които е постановката „Мал-
кият принц“, в която участват деца 
в неравностойно положение. С какво-
то и да се захване, все става хубаво. 
Питам я дали всички тези награди и 
всеобщо внимание я ласкаят. 
„Наградите ме объркват. Надявам 

се те да ми носят още предложения 
за работа, а аз самата да се моти-
вирам и мобилизирам, за да ставам 
все по-добра.“ 

ДЕТЕ ВУНДЕРКИНД 
Още от първи клас е пълна отли-

чничка и ходи на рисуване, на тан-
ци, на кръжок по журналистика. Един-
ствено в театъра не є потръгва. 
„Бях амбициозно хлапе, което иска да 
опита всичко. Записах се и в един 
театрален състав. Трябваше да играя 
пеперудка, но бях толкова неритмич-
на и ошашавена, че преподавателките 
ми казаха, че ще играя само цветенце, 
което ще стои неподвижно.“ На инат 
обаче Василена се запалва по театъ-
ра – свят, който не я приема от раз. 
Но така и не става актриса, защото 
не може да се отпуска на сцената. 
„Бях в 11-и клас, когато за пръв път 
се срещнах с Галин Стоев – първия 
режисьор, който виждах в живота си. 
Беше толкова магнетичен, така увле-
кателно говореше. Осъзнах, че има и 
друга професия, свързана с театъра – 
режисьорската.“  
За да кандидатства в НАТФИЗ, Ва-

силена 

ИЗЧИТА ВСИЧКО 
НА ЧЕХОВ И ШЕКСПИР 

Естествено, това съвсем не е дос-
татъчно, но все пак успява да впе-
чатли Пламен Марков и Крикор Аза-
рян на приемния изпит, които явно 
са оценили нейната естественост по 
достойнство.

„ОТ МАЛКИТЕ 
НЕЩА СТАВАТ 

ГОЛЕМИТЕ РАБОТИ“

ВАСИЛЕНА РАДЕВА:
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Питам Василена какъв трябва да е 
един режисьор – манипулатор или дик-
татор? „Не обичам думата „манипу-
латор“, макар че манипулаторът няма 
само користни цели. Манипулатор е и 
майката, която мисли доброто на де-
цата си. Режисьорът всъщност задава 
правилата на играта, без всъщност да 
казва, че това са правилата.“ 
Иска є се българският театър да е 

по-близо до реалността, да говори за 
това, което се случва в момента. И 
много се надява да се появят повече 
добри български пиеси. У нас за жа-
лост рядко се правят конкурси за дра-
матургични текстове и затова почти 

ЛИПСВАТ НОВИ БЪЛГАРСКИ ПИЕСИ 
Споменава ми, че в Германия, а от-

скоро и в Румъния режисьори и драма-
турзи работят заедно и от тази съв-
местна работа се раждали страхотни 
съвременни текстове. В сдружението 
„36 маймуни“, в което членува и Ва-
силена, разработват проект за създа-
ване на нови български текстове за 
театър. Тя заедно с други двама ре-
жисьори – Младен Алексиев и Гергана 
Димитрова – ще работи с трима ав-
тори през това лято. Готовите тек-
стове ще представят наесен на пер-
формънс четене – с актьори, с му-
зиканти, сценограф и VJ. Актьорите 
няма да четат от лист хартия, а 
от стената, където текстовете ще 
бъдат проектирани. Идеята е тек-
стът да бъде представен в театрал-
на форма, като шоу, и по този начин 
да стигне до повече хора. Както на-
правили с „Грозният“ – представена в 
пилотното издание на ProText по по-
добен начин, пиесата спечелва малко 
пари от Министерството на култу-
рата и с тях Василена се заема да му 
осигури истинска сцена. Казва, че 

УСПЯВА С ЧУКАНЕ ПО МНОГО ВРАТИ 
Срещнала се с много директори на 

театри, но онзи, който пръв є се до-
верил изцяло, бил Ириней Константи-
нов в театър „София“. 
Василена има усет за избор на ак-

тьори за своите постановки. Неслу-
чайно списъкът с награди за нейни-
те актьори е толкова дълъг. Василена 
казва, че ревнува актьорите си, кога-
то те започват репетиции с друг ре-
жисьор. „Имам късмета да работя с 
хора, които не се страхуват да екс-
периментират.“ 
За постановката на „Нордост“, въз-

кресяваща по смразяващ начин теро-
ристичното нападение в московския 
„Театър на Дубровка“, Василена избира 
три актриси – Ангелина Славова, Кой-
на Русева и Искра Донова. Те са мно-
го различни и съответно са различни и 
начините, по които разказват своите 
истории на сцената. Най-стряскаща е 
потресаващата дълбочина на тези раз-
кази, която режисьорката е успяла да 
пресъздаде по начин, който 

НАПРАВО ТЕ ХВАЩА ЗА ГЪРЛОТО 
„С целия екип изчетохме много ин-

тервюта, книги, анализи и изгледахме 
много филми за трагичния инцидент. 
Това все пак са реални съдби, мно-
го от репликите са съвсем истин-
ски, няма как да преиграваш в така-
ва ситуация.“
Питам Василена кое повече є харес-

ва – наградите да са за нея или за 
актьорите є. „Най-голямата награда 
за мен е актьорите да са доволни от 
процеса и резултата. Дано да има и 
публика, която иска да преживее този 
катарзис. Натоварването води до об-
лекчаване. Човек трябва да си задава 
понякога мъчителни въпроси на живот 
и смърт, за да може после да погледне 
света около себе си с по-ведри очи, да 
се зарадва, че живее, и да оценява все-
ки хубав миг. Затова мисля, че 

ИМА СМИСЪЛ ДА СЕ ГЛЕДАТ ТЕЖКИ 
ФИЛМИ И ПОСТАНОВКИ 

защото след това животът ти из-
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www.noraff ure.com, 
е-mail 0896560900@noraff ure.com
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Сцена от „Нордост“



глежда по-лек.“ 
Текстовете, които Василена си ха-

ресва за поставяне, явно съвсем не са 
весели. „Единственият светъл лъч на-
дежда в „Нордост“ е толерантност-
та – когато опознаеш човека до себе 
си, врага, терориста, който се взри-
вява сред невинни хора, ще разбереш, 
че това е объркано младо момиче, ко-
ето няма друг изход в своето обще-
ство. Терористът не е някакво чудо-
вище, а някой, който вика за помощ. 
Вярвам, че от малките неща се пра-
вят големите работи. И ние можем 
да помогнем за нещо на принципа на 
ефекта на пеперудата. Нали си спом-
няте – ако в единия край на света 
пеперуда размаха криле, в другия му 
край това може да доведе до ураган... 
Затова за мен е важно да се поста-
вят текстове, които по някакъв на-
чин провокират промяна в самосъзна-
нието на публиката.“
Такъв е и „Тунелджии“ – особено ва-

жен за Василена спектакъл. Не само 
защото го подготвя няколко години, 
а и защото е реализиран като свобо-
ден проект – театър извън инсти-
туцията. В спектакъла става дума 
за едно момче, екозащитник, което 
пострадва при една екоакция. Самата 
Василена е участвала в 

ДОСТА ЕКОШЕСТВИЯ И ЕКОПРОЕКТИ

 „Това е моята кауза. Обичам приро-
дата и не мога да се примиря с без-
образията, които се случват у нас. 
Красотата изчезва, появяват се гроз-

ни хотели. Всичко това няма как да 
бъде спряно, защото са намесени ин-
вестиционни интереси и корумпирани 
служители. Но младите хора надигат 
глас срещу това. Дълго си мислих как 
да свържа екозащитната си дейност 
с любимото си занимание – театъра. 
Тогава се роди идеята за „Тунелджии“. 
Спектакълът задава въпроса, дали ще 
се оставиш животът да смачка иде-
алите ти. Точно тази бунтарщина на 
младите хора е надежда и за изку-
ството, и за самата държава.“
Василена много обича да пътува. 

ОБОЖАВА ПЛАНИНИТЕ 
и прекарва малкото си свободно вре-
ме там – зимата кара сноуборд, а 
през лятото просто ги катери, по-
някога и с велосипед. Всъщност сво-
бодното є време е много малко и не 
мога да не є задам баналния въпрос 
не страда ли от това личният є жи-
вот. Тя обаче се хвали, че има мно-
го търпелив приятел, който за къс-
мет не се занимава с театър. „Той е 
много добър човек, обича театъра и 
е най-ценната ми публика. И е много 
тактичен“ – добавя с усмивка тя. 
За себе си Василена твърди, че е 

човек на пътя и на промяната. „От-
ворена съм за нови предизвикател-
ства, постоянно се променям, но оно-
ва, което пазя и искам да запазя не-
покътнато, е любовта, която изпит-
вам към живота и хората.“  

Интервю на Ивайло ПЕТКОВ

Снимки Личен архив и 

Младежки театър

във фризьорския салон
БЛИЦинтервю

Преди След

Разговорът ни с Василена продължа-

ва във фризьорския салон на Нора Дян-

кова „Норафюр“. Докато си говорим за 

нещата от живота и по някои от те-

мите на броя, Нора є прави една мно-

го нестандартна прическа, която ко-

ренно променя визията є.

– Денят ти започва с...
...Прегръдка. 

– Никога не се разделяш с...
...Детството.

– Никога не би поставила...
...Нещо без сърце.

– Мечтаеш да поставиш...
...Рокопера. 

– Мечтаеш да работиш с...
...Мария Каварджикова.

– Любимият ти филм е...
...„Криле на желанието“

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

– Гордееш се най-много с...
...Кучето си. 

– Би живяла в чужбина...
...Ако е за малко. 

– Сватбите са...
...Купон.

– А твоята сватба ще е...
...Нещо, което искам да ми се случи, 

но не бързам.

– Как си я представяш?
– На палатки. 

– Най-важното нещо за добрата ви-
зия на една жена...
...Усмивката. 

– Какво ще кажеш за прическата 
си...
...Много е нова за мен и се чувствам 

като в роля.
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Някои хора и неща си имат история. А други имат интересна история, която заслужава да бъде разказана. Макар и 
накратко. Тук БЕЛА ще задоволява страстта на любопитните и ще разпалва любопитството на равнодушните.
Някои хора и неща си и
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...тютюнопушенето...тютюнопушенето
 До XVII в. до фронтовете са сти-

гали тонове цигари за войниците. 

Според повечето командири цигари-

те оказвали успокояващо въздейст-

вие върху войската. А днешните пу-

шачи едно най-обикновено развиква-

не на жена си не могат да изтърпят! 

 Друго проучване сочи, че пушачите 

са с по-нисък коефициент на инте-

лигентност от непушачите. Онези, 

които никога не са пушили, имат сре-

ден коефициент на интелигентност 

101, а тези, които пушат повече от 

един пакет на ден, имат среден кое-

фициент на интелигентност 90. 

 Тютюнопушенето води до прежде-

временна смъртност. Цигарите съ-

кращават средно 2–7 години от чо-

вешкия живот. Това е ужасно много! 

 Рискът от рак на белите дробове 

преди 85-годишна възраст е 22,1% 

за мъжете пушачи и 11,9% за жени-

те пушачки.

Любопитки

З
наете ли, че пушачите задър-
жат вниманието си по-лесно 
и имат по-добра памет от 
непушачите? А чували ли сте, 

че пушачите са по-общителни от не-
пушачите? Не?! Значи сигурно не по-
падате в групата на единия милиард 
пушачи. Световната здравна органи-
зация слага едно „около“ пред тази 
цифра, тъй като данните не могат 
да бъдат съвсем точни – всеки ден 
от тази група отпада или се включ-
ва още най-малко 1 пушач. 
Интересно е също, че повече от 

680 млн. пушачи в света са мъже. 
Значи паметта им е желязна и нямат 
оправдание да забравят годишнината 
от сватбата ни, нали? 
Пушачите наистина са много об-

щителни – една обикновена молба за 
кибрит или запалка се превръща при 
тях в повод за разговор и сприятеля-
ване. „Хайде да отидем на терасата 
да запалим по една цигара.“ Или: „От-
кога не сме се виждали. Хайде да пий-
нем по едно кафе с цигарка и да ми 
разкажеш за...“ Сякаш цигарата гово-
ри и разказва вместо участниците в 

реалното общуване. 

РОДИНА Є Е ОНАЗИ 
ЧАСТ ОТ АНДИТЕ 

където днес се „кипрят“ Перу и Ек-
вадор. Всъщност не толкова известен 
е фактът, че цигарата приема своето 
име във Франция през 1830 г., а не в 
Перу или Еквадор, откъдето започва 
разпространението є по света. През 
1945 г. отново във Франция стартира 
и първото тютюнопроизводство.

НЯКОГА КАТО ЧАСТ ОТ РЕЛИГИОЗНИ ЦЕРЕ-

МОНИИ, ПУШЕНЕТО Е БИЛО „ДУХОВЕН“ АКТ, 

ДОКАТО ДНЕС СЕ СМЯТА ПО-СКОРО ЗА НЕЩО 

ВУЛГАРНО.

Впрочем в XXI в. пушенето се оп-
ределя като порок, който трябва да 
бъде изкоренен, ако не заради нас са-
мите, то поне заради хората око-
ло нас.

ПРИЧИНИ И СЛЕДСТВИЯ

Никотинът е най-пристрастяваща-
та съставка в цигарите. Вдишването 
му води до по-бързо опиянение, от-
колкото когато пием алкохол, и до 

по-добро усвояване на кофеина и дру-
ги ободряващи вещества. 

РЕДОВНИТЕ ПУШАЧИ РАЗВИВАТ НИКОТИНО-

ВА ЗАВИСИМОСТ 5 МЕСЕЦА СЛЕД КАТО ЗАПО-

ЧНАТ ДА ПУШАТ.

Някои се питат: „Добре, защо, след 
като цигарите са толкова вредни, не 
ги спрат от производство?“ Отго-
ворът е само един и е много лесен: 
Цигарите са източник на значител-
ни данъчни приходи в много страни 
по света. Затова няма шанс тяхно-
то производство да бъде лимитира-
но, а още по-малко прекратено. Но 
все пак не бива да се продават поне 
на непълнолетни! Щатските полицей-
ски управления например често изпра-
щат непълнолетен свой „таен агент“ 
в магазините за цигари, за да прове-
рява дали продавачите спазват забра-
ната да продават цигари на ненавър-
шили пълнолетие.
Това, което ние горещо ви молим, 

е поне да не поучавате детето си 
колко е вредно пушенето с... цига-
ра в уста.

Силвия НИКЛЕВА
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ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

НЕЩО ОБЩО

Адвокатът Парушев и писателят 
Чарли са един и същ човек. Тоест 
аз. Чарли е писател, който работи 
като адвокат, за да може да си пла-
ща сметките. А сметките ми са го-
леми, защото живея под наем в апар-
тамент на „Раковски“ и имам адво-
катска кантора под наем на „Вито-
ша“. По принцип писателят все нещо 

трябва да прави. И не е задължител-
но да е миньор или атентатор. 
Щях да съм много хаотичен, ако не 

бях адвокат. Като адвокат ми се 
налага да спазвам срокове, да поемам 
ангажименити, а когато са ми деле-
гирани чужди интереси, няма как да 
съм недисциплиниран. Смятам обаче 
до 10 години да се пенсионирам. Сега 
съм на 35 и ако на 45 години нямам 
възможност да се пенсионирам и само 

да пиша, значи че животът ми не се 
е подредил както трябва.

ЕДИН ТИПИЧЕН ДЕН

Ако съм спал нормално, се будя към 
8.30 ч. Почти всеки ден се бръсна. 
Почти всеки ден обличам костюм и 
си гладя ризата. (Такива са правилата 
в дома, в който живея с приятелка-
та ми Даниела – всеки се глади сам.) 
Ако не съм с костюм, ходя и по-
смачкан. Ако приятелката ми се съ-
буди, преди да изляза, водим разговор 
на различни културни и битови теми. 
Към 9.30 ч. съм в кантората, където 
първо пия кафета и преглеждам меди-
ите. (От няколко месеца има секре-
тарка, а когато имаш секретарка, е 
задължително да пиеш кафе.) 
Преди обяд съм писател. Тогава ду-

ПАРЧЕТА РАДОСЛАВ 
ПАРУШЕВ

Щастлив е за разлика от много хора в България, защо-

то знае рецептата на вечното човешко щастие и я е 

споделил в книгата си „Никоганебъдинещастен“. След 

романа му „Преследване“ и сборника с разкази Project 

Gigamono. През 2009 г. става литературен факт и най-

сериозният му роман с авторитетно заглавие Project 

Dostoevski.  В момента подготвя нова книга, в която 

разказите се водят от името на жена.

Визитка

ИЛИ НЯКОИ НЕЩА, КОИТО МОЖЕ БИ ЗНАЕТЕ ЗА НЕГО, НО ЩЕ ВИ ПРИПОМНИМ В 
СВЕТЛИНАТА НА ИЗБИРАНЕТО МУ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НОВОУЧРЕДЕНАТА АСОЦИАЦИЯ 
НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ. И НЯКОЛКО НЕИЗВЕСТНИ ФАКТА ЗА РАДОСЛАВ ПАРУШЕВ-
ЧАРЛИ, КАТО НАПРИМЕР, ЧЕ Е ВОЕНЕН РАЗУЗНАВАЧ (18 МЕСЕЦА Е СЛУЖИЛ В КАЗАРМА 
ВЪВ ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ), ЧЕ Е АДВОКАТ НА КЛУБ „БУЛДОГ“, КАКТО И НА ЛИЛИ 
ИВАНОВА. ОСТАНАЛОТО ЩЕ СИ КАЖЕ САМ.
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хът ми е свободен и свеж, дока-
то интелектът ми още не е набрал 
скорост. И съм много чувствителен 
и малко глуповат преди обяд. Тога-
ва пиша. Към един обядвам на бюро-
то си, което е изключително вредно. 
След това влизам в интелектуалния 
си пик – между 2.00 и 7.00 следобед 
работя. Работата ми е много инте-
ресна. Нямам нито един клиент, кой-
то да ме отвращава или отегчава. 
Затова си направих тази кантора, за 
да работя с хора, които съм си из-
брал. Не работя с нито един прес-
тъпник и мафиот.

ТОТАЛНО РАЗБИВАНЕ

За съжаление с годините умората 
надделява и разбиванията са само 1–2 
пъти седмично. Тоталното разбива-
не означава да имам среща в 7.30 ч. 
в „Блейз“ с накой писател от моите 
приятели, като предварителният раз-
говор е започнал така: „Е, добре, да 
се видим. Обаче нали няма да чакаме 
да стане полунощ, за да си тръгнем?“ 
Другият казва: „Не, няма да чакаме, 
ти луд ли си, виждаме се за по едно 
и това е.“ След това става 3 или 4 
през нощта и се прибирам пеша, за-
щото живея в центъра. И обикнове-
но след разбиване спя в хола, защото 
спя доста неспокойно. 
Аз съм позитивен човек, който има 

проблеми със съня и с толерантност-
та. Не спя добре хронично от дете и 
имам рязък характер, трудно приемам 
недостатъците на хората. С натруп-
ването на нерви през годините ста-
ва все по-лошо.   
Знам, че решението е да не се пуши, 

да се пие по-малко, да не се взимат 
забранени субстанции и да не се жи-
вее в центъра на София. Само че аз 
живея тука, в най-голямата шумоте-
вица и мръсотия. Затова пък, без да 
се старая, животът ми постоянно е 
някаква случка. А писането е живе-
ене, не можеш да бъдеш добър писа-
тел, ако нямаш интересен живот.  

ЗА ДА СЕ ОСЪЗНАЕШ

Мъжът се научава да си вярва само 
от постигнатите резултати – били 
те материални или духовни. Аз напри-
мер нямам деца, макар че ми е вре-
ме, и би било неоснователно да мисля 
че бих бил добър родител. Посто не 
съм го пробвал. От друга страна, съм 
печелил няколко доста големи дела и 
имам самочувствие като адвокат в 

определени сфери. В продължение на 
8 години работа като адвокат имах 
нещо като чисто досие „Незагубено 
дело“. (Вече не е така.) Написал съм 
някои от най-добрите книги, писани 
на български. А не съм седнал само да 
разправям колко съм добър.
Аз наистина не съм себичен човек. 

(Така върви разговорът, все едно съм 
самовлюбен.) Суетността ми е нор-
мална. Не искам всички да ме харес-
ват. Ако масовият чалга вкус, който 
владее по принцип вкуса за изкуство 
в България, ми каже, че не ме разбира 

и че съм написал нещо глупаво, това 
за мен ще е почти похвала. Все ми е 
тая. Няма да стана Пауло Куельо ни-
кога. Писателят трябва да се стре-
ми да стане Достоевски.
За мен е важна положителната 

оценка на някой писател, на чието 
мнение държа. За мен тя е по-ценна 
дори от факта, че от книгата ми 
са се продали 1000 бройки за 2 ме-
сеца (което за България си е напра-
во невероятно). Най-голямо призна-
ние за мен е оценката на най-добрия 
писател, раждан в България – Алек 
Попов. След като той на въпроса 
„Кой български писател би препоръ-
чал?“ казва Радослав Парушев, значи 
бъхтенето е имало смисъл. 

ЗА СДРУЖЕНИЯТА 
НА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ

Но 8 юни учредихме Асоциацията 
на писателите в България. Обединих-
ме се около 20 български съвремен-
ни писатели с идеята за организация 
от нов тип. Не става дума за раз-
кол и за роене на писателските съ-
юзи. Съюзът на писателите прите-
жава една сграда и затова съществу-
ва, за да я дава под наем. А ние има-
ме конкретни цели, изложени в устав, 
които ще преследваме безотказно. В 
тази организация участват писатели 
като Алек Попов, като Емил Андре-
ев, Васил Георгиев, Момчил Николов, 
Александър Секулов... Разликата е, че 
това са писатели, които пишат кни-
ги в момента. Условието за членство 
е да са издал книга през XXI век и 
да не са членували в структурите на 
държавна сигурност. Което автома-
тично затваря достъпа на много ко-
леги в асоциацията. 

ПУБЛИКАТА

Пловдивската! Тя ми е лакмус. 
Пловдивчани наистина слушат какво 
им четеш. А тук, в София, хора-
та използват литературните преми-
ери, за да си кажат „здрасти, как-
во правиш, откога не сме се вижда-
ли“. Когато чета в Пловдив, се въл-
нувам, защото имам реален контакт 
с публиката и знам, че тя е дошла 
заради мен. И ми е много интересно 
как ще реагира. Склонен съм, ако на-
пълно непознат човек от публика ми 
каже „това беше тъпо“, да кажа „до-
бре“. Все по-добре ме приемат. На-
право се чудя дали да не „имигрирам“. 
Там и въздухът е много чист и се 

ЗОДИЯТА? Няма никакво зна-

чение. Водолей, но не вярвам в 

това. 

КРАСИВАТА ИЛИ УМНАТА? 

Категорично красивата. Сек-

суалността ми е така устроена, че 

само красивата жена ме възбужда. 

ЛЮБОВТА И БРАКЪТ? Нямат 

нищо общо. Бракът има смисъл 

единствено от гледна точка на съв-

местното отглеждане на деца. 

ИЗНЕНАДАТА? Много съм до-

бър в писането. По-добър от 

себе си ставам. 

ПИСАНЕТО? Ох, не искам да 

звучи тегаво, но Бог ме кара да 

пиша. Той е вложил творческата ис-

кра у хората. Желанието да създа-

ваш е необяснимо като желанието да 

имаш деца. Заложено ни е като код. 

СЪЖАЛЯВА? По 3–4 пъти сед-

мично, когато повишавам тон 

на най-близките си. А да живееш в 

постоянно съжаление, не е много 

лесно. 

НЯМА ВРЕМЕ? За абсолютно 

нищо. И за да се напия като хо-

рата. 

НЕЩО ОПТИМИСТИЧНО? 

Кризата. Тя е отрезвяваща. 

Много боклуци си намериха майсто-

ра. Светът беше тръгнала по пътя 

на ужасно трупане, което библи-

ят нарича „богатство, което крадец 

подкопава и молец подяжда“. Хора, ко-

ито смятаха, че могат да купят све-

та с пари, взети на заем, сега имат 

големи лихви за връщане. 

НЕСПОДЕЛЕНАТА ЛЮБОВ? 

Може да бъде щастлива. Както 

ни учи апостол Павел в посланието 

си: „Любовта не се сърди на нищо, 

не търси своето.“ Т.е. няма егоизъм, 

злоба, желание за притежание. Няма 

го това, което Буда нарича вкопчва-

не. Има чист алтруизъм. И тогава си 

щастлив.

ПИТАНКИ
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спи добре. 

НЕПОПУЛЯРЕН ФАКТ 
Че кучетата са ми хоби. Гледам ку-

чета, откакто се помня. Като сту-
дент водех кучета по изложби – из-
държах се от рядката и екзотична 
професия хендлър. Хендлър е човек, 
който познава особеностите на поро-
дата и знае как да демонстрира ка-
чествата є пред жури. Например ко-
гато водиш английски булдог, тряб-
ва да знаеш, че в момента, в който 
стигнеш до журито, леко с десния 
крак трябва да ритнеш кучето от-
зад, за да се разкрачи и да се види, 
че тестикулната му торбичка от-
говаря на стандарта. Затова хендлъ-
рът трябва да е човек, който смее 
да ритне булдог по дупето. Участ-
вал съм в много конкурси – у нас и в 
чужбина. Това ми беше толкова сви-
репо хоби, че малко преди да стана 
адвокат, си мислех да се занимавам 
само с кучета. Сега имам бултериер. 
Не е голям, но е номер едно по агре-
сивност в света. Обаче не е опасно, 
водя го на алпинистко въже.

МЪЖ, КОЙТО РАЗБИРА ЖЕНИТЕ

Абсолютно всяка жена може да ме 
покори. Мъжете, на каквито и да се 
правят, дори и по-агресивните, аро-
гантни и себични – са жертва на 
жените. Жените ни притежават. 
Мисля, че никога не съм притежа-
вал жена, само мен са ме притежа-
вали жени.
Сега съм захванал един важен за мен 

експеримент. Миналата седмица напи-
сах първия си текст, в който разка-
зът се води от името на жена. След-
ващият ми проект е роман, разказан 
от името на млада интересна жена. 
Ще е женска книга, писана от мъж, 
което е риск, защото, колкото и да 
търсиш женското в себе си, жена не 
ставаш. От почти година се напъ-
вам с този проект. Някои писате-
ли, от които съм се учил, като Гор 
Видал например, са го направили. Е, 
Гор Видал е гей, а аз не съм нали, 
уж. Да се погледне светът от жен-
ска гледна точка, се оказа по-трудно, 
отколкото очаквах. Макар че всички 
сме били и мъже, и жени в предишни 
животи. Аз вярвам в прераждането. 
Явно ми трабва време да активирам 
женската си същност, за да напиша 
тази книга. За момента гласът на ге-
роинята е доста мъжки. 

ЗАЩО ХОРАТА ИЗБИРАТ ЛЕСНОТО, 
Т.Е. МАТЕРИАЛНОТО

От пещерата на човек му е зало-
жено да задоволява материалните си 
нужди – да се храни, да оцелява, да 
не му е студено. В съвременния свят 
ни е заложено да искаме да миришем 
на парфюм, а не на пот. Да почива-
ме в Италия, а не в Ахтопол. Също 
така напълно естествено ни е зало-
жено да бъдем духовни същества. На 
света има милиони животински видо-
ве, на които им е заложено да задо-
воляват само естествения си храни-
телен и сексуален нагон. А нас Бог ни 
е създал да сме преди всичко духовни. 
Въпросът е, че е по-лесно да си ма-
териален. „Project Достоевски“ е пос-
ветен на корпоративната система на 
живота. Имах възможност да си от-
мъстя на няколко неприятни човека, 
с които съм се сблъсквал по време на 
работата си като корпоративен ад-
вокат. Макар че никой от тях не е 
споменат поименно, аз като писател 
се почувствах отмъстен. Мисля, че 
успях да опиша до каква низост може 
да стигне човекът заради парите и 
страха. Алчността е най-обикновен 
страх. А страхът е, както ни учи 
евангелието, обратното на любовта. 
Страхът е единственото зло в света. 
Друго зло само по себе си няма. 

КАТО СЕ ОЗЪРНЕШ...
В професията ми на адвокат продъл-

жава да ме възмущава некадърност та 
на българската администрация и на 
българските съдии. Корупцията е по-
малкият проблем. Некъдърността, и 
ще използвам най-лошата дума, която 
знам – посредствеността – е много 
по-страшна от корупцията в българ-
ската съдебна система. 
Често ме изненадва това, че до-

бри писатели пишат супертъпи неща 
за пари – поръчков текст, в който 
вземат, че напишат нещо ужасно за 
някакви 100 лв. Може ли за пари да 
си продадеш таланта и да го обезс-
мислиш?!  

НЕЩАТА, КОИТО 
(НЕ) СА МУ СЕ СЛУЧИЛИ

Имам усещането, че докато съм 
някъде, изпускам нещо важно, което 
се случва на друго място. Чувство-
то, че без мен животът бумти и 
се случва, ме преследва от дете. От 
площадката пред блока, където имах 
чувството, че на съседната плащад-
ка играта е по-интересна. Затова 
60% от времето си прекарвам в моя 
измислен момчешки свят на фанта-
зии и илюзии. Не знам какво е ре-
алност. За всеки е различно – спо-
ред това, какво мисли и какво виж-
да. А това се нарича субективен 
идеализъм.  

Разговора води Теодора СТАНКОВА

Снимки Личен архив

Преди 
участие в 

телевизионно 
шоу

Във философско настроение 
до... некролог на гръцки
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Т
я е млада турска писателка, едва в началото на сво-
ите 40 години. Но зад гърба си има вече десет кни-
ги – сборници с разкази и три романа. Отличена е 
с първа награда на литературния конкурс за млади 

творци на името на Яшар Наби Найър и с трета награ-
да от конкурса „Халдун Танер“ за разказ. 
Питам я дали се чувства добре като жена писател 

сред твърде мъжкия литературен свят. Отговорът є е 
лаконичен: „На моменти ми се налага да докажа, че мога да 
пиша като мъжете.“ Очите є сa дръзки, а погледът є 
блести с особена будност. Гласът, цялото є поведение го-
ворят, че знае какво иска и по-важното – знае как да го 
постигне. Омъжена е, има син и 

ЖИВЕЕ В ИСТАНБУЛ 
– града, в който се е родила. След защита на магистър-

ска степен по английска литература в Охайо побързала 
да се върне отново в този непрекъснато сменящ лицата 
си мегаполис на Балканите. „Като се отдалеча за по-дъл-
го време от Турция, не мога да пиша, няма за какво да пиша. 
В Турция има много ценности, които взаимно си противо-
речат. А това е среда, която подхранва всеки творец, не 
само писателите“ – обяснява ми Мюге на чаша сутреш-
но кафе в хотела, където е отседнала. В София прис-
тига благодарение на Гьоте институт, в чийто проект 
„Европейската литература в Турция – турската литера-
тура в Европа“ участва в организираното по този повод 
литературно турне.
Всъщност и турската жена живее динамично като бъл-

гарката – все бърза занякъде, поела на плещите си от-
говорността за своето семейство, старае се да печели 
пари, възпитава децата си... „Най-после тази година имам 

МЮГЕ ИПЛИКЧИ:МЮГЕ ИПЛИКЧИ:

„КОГАТО ПИША, НE СЪМ ЖЕНА!“„КОГАТО ПИША, НE СЪМ ЖЕНА!“
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отделно жилище, кабинет и бюро“ – смее се Мюге. Прево-
дачката Кадрие Джесур едва смогва да превежда свобод-
ния ход на нейните мисли. „Както e казала Вирджиния Улф, 
„една жена трябва да има пари и собствена стая, ако иска 
да пише проза“. В кабинета си влизам като в свещен храм. 
Там никой не може да ми се меси или да ми опонира. Пиша 
на спокойствие.“ 

ТВОРЧЕСТВОТО КАТО НЕУМОРЕН ТРУД

Писането е дарба, но дарбата е само малък остров в 
океана от огромни усилия, които творецът трябва да 
положи, убедена е Мюге. Представям си я изправена с 
малката є изящна фигура пред студентите в универси-
тета „Бигли“, където преподава медии и комуникации, а 
после забързана да води радиопрограми, да гони срока за 
публикуване на поредния си разказ или статия в някое 
от турските литературни издания. Или пък как предсе-
дателства Комитета на турските писателки в истанб-
улския ПЕН клуб. 

ТЯ Е СЪС САМОЧУВСТВИЕ, ЗАЩОТО Е ОБРАЗОВАНА 
Видяла е света. Книгите є са преведени на много езици. 

(Много скоро нейният нов роман „Кафдаг“ (2009 г.) ще 
се срещне и с българския читател.) Мюге е неспокойна – 
непрекъснато разсъждава на глас и умува в текстовете 
си. Иска да разбере, да почувства и да опише всички със-
тояния, през които минава една „изпостяла жена“ (така 
Мюге нарича себе си – в смисъл че прилича на подложен 
дълго време на пости (във всякакъв смисъл!) човек – бел. 

ред.) в менопауза, падаща си малко маниачка, да е на 40, 
а да мъкне товара на 60-годишна жена. 

„За жената трябва да се пише – вмъква тя с чаровна ус-
мивка. – Харесва ми сравнението, че писателят е като се-
измограф. Или още по-доброто – като камбана в мъглата.“ 
От разговора с нея разбирам, че да се докажеш като 

писател в страна, в която всеки е „истински мюсюлма-
нин“, е по-различно. Изкушавам се да я попитам: „Трудно 
ли е да си жена писател в Турция?“

„Проблемите на битието, както и професионалното из-
растване на хората от всяка една точка на земята няма 
как да са коренно различни“ – убедена е тя. Усещам, че 
Мюге знае цената си като автор. Най-много обича и от-
стоява

ДУХОВНАТА СИ СВОБОДА 
Самокритична е към себе си. Добавя, че невинаги є се 

удава да се чувства свободна. „Луда, щура, неуправляема 
и непредсказуема съм само понякога. Тогава не усещам огра-
ниченията на пола си. Обаче в битието си, в своето всеки-
дневие не мога да си позволя лукса постоянно да съм свобод-
на“ – признава тя.
Харесвам лудостта є. В четирите є разказа, публику-

вани в излязлата наскоро у нас книга „Съвременна жен-
ска проза от Турция“, се долавят нейната субективност 
като напоена с вода гъба, изцеждаща една чувствител-
ност към всекидневието, времето и чакането нещо да се 
случи, непримиримостта є към отживелиците в езика, ре-
лигията, етноса и дори в разбиранията за пола. 
Но въпреки това тя е категорична: „В условията на гло-

бализация за мен най-важното нещо е паметта. Възстано-
вяването на събития, спомени... Разказът с всички глаго-
ли, фразеологизми, с правописа си дори трябва да носи иден-
тичността на съответния народ, неговата митология.“ 
Върнах я отново към Истанбул, който по думите є 

„няма нищо общо с Охайо, но по архитектура доста на-
помня София“. Споменах є, че съм чула някой си да свърз-
ва формата на традиционните стъклени малки чашки, в 
които турците пият чая си, с лалето, чиято родина е 
именно Турция. 
Но според Мюге тези чашки много приличат по фор-

ма на женско тяло с тънка талия, което пък на свой 
ред внушава берекет и плодородие. В Турция разбирам, 
че има 

КУЛТ КЪМ ЖЕНАТА

Женствеността на Мюге е доста деликатна, но зарази-
телна и много жизнена. Като слушам гласа є, се чувст-
вам будна – чувство, което умората на всекидневието ми 
напоследък позатрупва надълбоко в мен. Мисля си и друго 
– колко много си приличаме ние, жените по света. Стро-
им пясъчни кули в един и същ пясъчник, сънуваме почти 
еднакви сънища... Преди да се разделим, я моля да поже-
лае нещо на българските жени. „Светът е наш, стига да 
го пожелаем“ – усмихва се тя. 

Интервю на Нели ЦОНЕВА 
Снимки Личен архив

Мюге Ипликчи чете свои разкази на 
литературна среща пред НДК

Снимка за спомен: (от ляво на дясно) Кадрие Джесур (преводач на разказите є), 
Мюге Ипликчи и Нели Цонева (автора на това интервю)
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на мира
кутия

А
ня е полякиня по рождение, американка по убеждение 
и виенчанка по желание. Завършва Тексаския А & М 
университет като ядрен инженер и от две години 
работи в Международната агенция по атомна енер-

гия (МААЕ), чиято централа се намира във Виена (Ав-
стрия). Срещам я няколко дни преди да се навършат 24 
години от най-тежката в историята на ядрената енерге-
тика авария в Чернобил (инцидентът става на 26 април 
1986 г.) и решавам, че това не е случайно. А фактът, 
че на чаша вино в центъра на Виена, до прочутата ка-
тедрала „Щефансдом“, подхващам с тази красива жена не 
разговор за мъже, а за ядрена енергия, съвсем ме убежда-
ва, че Аня е уникален събеседник, с когото искам да ви 
срещна на страниците на „Бела“.
В сградата на ООН във Виена има 5 основни организа-

ции и една от тях е МААЕ. „Ние работим за Обедине-
ните нации и сме част от Генералната асамблея – най-
висшия управляващ орган на организацията“ – с гордост 
подчертава Аня. Има основание да се гордее, защото уп-
равлява екип от 12 мъже в една доста мъжка професия. 
„Забавлявам се, работейки с мъже, защото те са по-лес-
ни за общуване, по-просто устроени са от жените. Но 
понякога ми става мъчно, че наоколо няма жена, на която 
да се оплача или да споделя нещо по-емоционално. Когато 
се отчаям в работата, не мога да го покажа пред коле-
гите си мъже, защото те реагират учудено на подобни 
женски „истерии“ – оплаква ми се Аня. 

– Подценяват ли те мъжете, с които работиш? 

– Да, но само в началото. Когато ме назначиха, всички 
ме попитаха дали не съм новата секретарка. Но още на 
първите си мисии демонстрирах компетентност и добра 
подготовка. Справих се блестящо и сега мъжете ме смя-
тат не само за равна с тях, но и за нещо повече, кое-
то, не знам защо, ме успокоява. (Смее се.)

– Мисии?! Кажи какво точно представляват тези ку-

тии, които си проектирала? И как ти хрумна идеята 

за тях?

– Тези просто устроени на външен вид сини кутии са 
сложна детекторна система за мониторинг на ядрения 
материал (ядрената енергия) с цел използването му само 
за мирни цели. Те са абсолютно необслужваеми. Тоест ра-
ботят безотказно 365 дни в годината, 7 дни в седмица-
та по 24 часа на ден, без да има човек до тях, който 
да ги управлява. Проектирах тази система с помощта на 
двама други мъже – един електроинженер, който ми по-
мага с електрониката, и един инженер, който ми пома-
га с механиката. Ръководител на проекта съм аз и като 
такава нося наистина голяма отговорност. Ние сглобява-
ме кутиите във Виена, но ходим на място да ги монти-
раме. Правим много тестове. 

– В колко страни си ходила по работа досега?

– В Казахстан, в Чернобил (днешна Украйна), в Южна 
Корея, в Индия, в Канада и в Колумбия. 

– Къде ти хареса най-много?

– В Индия. Там се срещнах с изключително умни хора. 
Пък и от професионална гледна точка там има много 
работа за нас. Поради многобройното си население Ин-
дия се нуждае от много атомна енергия за производство 
на електричество. Построили са много бързо ядрени ре-
актори навсякъде, които, изумително,  са много сигур-
ни и надеждни. 

– Кажи ми нещо повече за трагедията в Чернобил. 

Какво се говори във вашите среди. Каква е причината 

за аварията? Можеш ли да сравниш Чернобилската 

катастрофа с други ядрени катастрофи, случили се по 

Аня в...

АНЯ КИМБЪРЛИ КАМИНСКИ Е ЕСТЕСТВЕНА БЛОНДИНКА С 
НЕЕСТЕСТВЕНО МЪЖКА ПРОФЕСИЯ. ТЯ Е НЕЩО КАТО БОДИГАРД 
НА МИРА, НО ГО ПАЗИ НЕ С АВТОМАТ, А С ОБИКНОВЕНИ НА ПРЪВ 
ПОГЛЕД СИНИ МЕТАЛНИ КУТИИ, КОИТО Е ПРОЕКТИРАЛА САМА С 
УМНАТА СИ РУСА ГЛАВИЦА.
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света. И не смяташ ли, че атомните реактори тряб-

ва да се закриват, а не да се строят както в Индия?

– Инцидентът в Чернобил наистина беше трагедия. Има 
много предположения за това, какво точно се е случило, 
но аз бих се фокусирала върху фактите, които пряко са 
довели до аварията: по време на тест на охладителната 
система на реактора алармените сигнали са изключени и 
в резултат на прегряване и изпаряване на водата избух-
ва експлозия, последвана от пожар в графитния забави-
тел, който разпръсква радиоактивни частици от актив-
ната зона на реактора из целия географски район. Това е 
възможно най-краткото обяснение за причината за инци-
дента. Виновник за радиоактивното замърсяване се явя-
ва всъщност пожарът, който се разпалва от съприкосно-
вението на въздуха с графитния забавител от вътреш-
ността на реактора. 
Най-сериозната ядрена авария преди Чернобилската е т. 

нар. Кищимска авария от 1957 г. е причинена от експло-
адирал резервоар в хранилището за радиоактивни отпа-
дъци „Маяк“ в тогавашната Челябинска област. Амери-
канският инцидент на остров Три майл айлънд през 1979 
г. и този с експерименталния адрен реактор в Чалк Ри-
вър, Канада, през 1952 г. са все катастрофи, от които 
трябва да се поучим.  
Ядрените инциденти безусловно привличат медийното 

внимание, но нека не забряваме, че има много повече смър-
тоносни инциденти провокирани от заводите за въглища, 
петролните съоръжения и химическите заводи. Среднос-
татистически ядрената индустрия е много по-сигурна.

– Изживяваш ли се като бодигард на мира?

– Чувствам се щастлива, като знам, че моите систе-
ми подпомагат използването на ядрената енергия за мир-
ни цели. МААЕ е сключила договор с много страни по 
света. Страната, подписала този договор, е задължена да 
поощрява използването на ядрената енергия само за науч-
ни и мирни цели – за производство на изотопи за меди-
цината например, с които се лекуват много видове рак 
или пък се поставят по-точни диагнози, както и произ-
водството на електроенергия. 

– А в България защо не си имала мисия? 

Ей къде е Виена...

– България е подписала договора на MAAE за неразпростра-

нение на ядреното оръжие през 1969 г. Споразумението за 
гарантиране на безопасността  влиза в сила през 1972.  Сле-
дователно ядрените реактори в България са под защита и са 
свързани със системи, подобни на моите сини кутии. Прос-
то там не са инсталирани моите мониторингови системи.    
Доколкото знам, в Козлодуй има 6 атомни реактора – от 
1-ви до 6-и са построени през 70-те и 80-те. Между 1991 
и 2002 г. са направени редица подобрения на блокове от 
1-ви до 4-ти след консултации с МААЕ, Световната асо-
циация на ядрените оператори (ВАНО) и други организа-
ции. 1-ви и 2-ри блок са спрени през 2002 г., а блокове 3 
и 4 – през 2006 г. Сега работят само блокове 5 и 6, тъй 
като те единствено отговарят на съвременните изисква-
ния за безопасност...  

Преди да отвори приказка и за Белене, прекъсвам Аня, за-

срамена, че знам много по-малко за ядрената енергетика на 

собствената си страна от нея.  И подхващам малко по-жен-

ски разговор.  
– И ти ли си омагьосана от Виена като мен?

– Влюбена съм във Виена, където по естествен начин 
са преплетени старата европейска изисканост и модер-
ната организация на живот. Сградата на ООН се нами-
ра близо до един от ръкавите на Дунава. От моя офис 
гледката е фантастична.     

– Кой е най-креативният човек, когото си срещала ня-

кога?

– Моята баба. Тя не спря да работи през целия си жи-
вот и дори на 86-годишна възраст проявяваше интерес 
към нови неща.   

– Кои са предимствата и недостатъците на твоята 

работа? Но моля те, бъди честна за недостатъците. 

– Предимствата са, че пътувам много по цял свят, за 
да инсталирам тези системи, които съм проектирала. А 
недостатъците са, че работя под голям стрес. Нямам 
право на грешка и това много ме депресира. 

– Какво е бъдещето на ядрената енергия според теб?

– В някои „придворни“ кръгове се смята, че то е пред-
начертано от политиците, но за мен то е... широко. Ки-
тай, Южна Корея, Индия и Русия, които продължават да 
строят ядрени реактори...  

Интервю на Мариана ЯНЕВА

Снимки Личен архив

В един замък 
в Залцбург – 
родния град 
на Моцарт

Сградата на ООН 
във Виена е цял 

град отвътре – с 
магазини, детска 
градина, книжар-

ници и офиси, офи-
си... „Всеки ден чу-
вам най-малкото 4 
различни езика, до-

като съм на рабо-
та“ – казва Аня
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– Сватбата е наистина някаква показност според мен. – Не е вярно. Сватбата е споделяне. Чудесен начин да споделиш с възможно повече хора, че си създал семейство. – Заради себе си ли сключваш брак, или заради други хора?– Заради себе си, но сватбата е оповестяване на радостта, тя не е личен ритуал. Лично е решението да споделиш живота си с някого. – Можеш да си спретнеш имен ден или рожден ден като сватба, ако решиш. Толкова помпозно имам предвид.

– Вие знаете ли, че пръстен с ди-амант, тоест годежният пръстен, който май е пак чужда традиция, струва поне 2000 лева?
– Брат ми пък беше предложил на снаха ми да се омъжи за него с пръстен с калинка, от онези, дето се продаваха по стрелбищата едно време. 

– Колко хубаво!
– В Америка е задължително да поискаш жената с диамантен пръс-тен. По-бедните мъже теглят за-еми, които изплащат години наред, за да го купят. В Америка не се ли събират пари на сватбата, както тук? С тия пари може да покрие човек част от сумата за пръстена. – Защо сватбата трябва да се превръща в акция за събиране на пари? 

– Ами, защото има хора, кои-
то така дори си правят бюджета за сватбата – предвиждат какви суми ще получат и така определят колко да похарчат предварително.

– За мен организацията на сватбата е хвърлена напразно енергия.

– Има такива хора, на които много им приляга да организират празници, да 

събират хора.

– Аз не бих се церемонила чак толкова с избора на рокля и не бих пиляла 

енергия за разни други такива дреболии. Бих наблегнала на организацията за 

събирането на хората, за почерпката.... Но без тези циркове – рокли, буке-

ти, жартиери и прочие. А те са много и много нещата... Дълга верига от хора 

трябва да задвижиш – кумове, фотографи, оператори... 

– Има агенции, които могат да свършат цялата тази работа.

– Те са удобство, но пък сватбените агенти понякога се намесват доста 

грубо в личното ти пространство. Сватбата трябва да си е твоят риту-

ал, в който да се вплете твоята енергия, а не енергията на някакви смешни 

сватбени агентки. 

– Не си права. Не е ли по-добре да се довериш на професионализма...

– А погребенията и сватбите еднакви ли са като ритуали според вас? То затова има „Оркестър за сват-

би и погребения“ и филм „Четири сватби и едно погребение“. Какво погребваш в момента на сватбата?

– Стария си свободен живот. 

– Гледала съм го този филм „Четири сватби и едно погребение“ пет пъти. На погребението съм ревала. 

Американските сватбени ритуали са много различни от нашите. На погребенията те говорят за чове-

ка – какъв е бил, как е живял... 

– Ритуалите и атрибутите на американските сватби са доста популярни вече и у нас – сватбената 

торта, букетът, ритуалът около него, жартиерът, шаферките... 

– Изобщо сватбите са се превърнали в една мацаница от наши и чужди ритуали. Има погача, но и има 

и торта и шампанско.

– Има много жени, които са готови на всичко в името на сватбата. Има много филми на тази тема... 
– А мъже? Познавате ли такива мъже?
– Не, и е много показателно, че момиченцата от малки искат да станат булки. 
– Аз не исках да се омъжвам, но гаджето ми тогава ме помоли да го „играя“ булка заради родата. Покани 200 души, повечето от които никога не видях през живота си. 
– Ами, защо не си направите сега една сватба като западнярите, които си правят втора сватба със същия партньор?
– Сега аз искам, но мъжът ми не ще. Той не е по цирковете. Едно време на-истина заради родата го е направил, защото е патриархален тип.

За сватбите

ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ
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– А! Сетих се коя сватба много ми хареса. Сват-

бата на една моя приятелка гъркиня. Три дни. Беше 

като на кино. Все едно гледах филм, така се чувствах. 

– Не е ли същото като да си на сватба в България – 

играят хората, пият, ядат, веселят се?

– Не е същото, защото за нас сватбата е нещо 

като извънредно събитие и може би за това го пре-

връщаме в цирк. Ние не знаем как да празнуваме. Гър-

ците могат да се забавляват задружно и им личи, че 

в кръвта им тече радостта от живота. Ние нашата 

радост си я правим чрез цирка на западните ритуали. 

На гърците събирането и споделянето на радостни 

моменти са им почти ежедневие. 

– Българинът вдига един бал и една сватба в живо-

та си и толкова се олива, че ги превръща в цирк. Не 

знаем мярката на нищо, защото рядко ни се случва да 

си споделяме радостите. 

– На тази гръцка сватба се чувствах суперуютно 

и топло въпреки многото хора и веселбата. Все едно 

всички заедно се прегръщат – такава една атмосфера 

се създава. Не като у нас – напиваш се и се блъскаш 

да поздравиш булката и да є дадеш парите, които си 

приготвил, за да ти е мирна главата и да продължиш 

да пиеш на спокойствие.

– Коя е най-хубавата сватба, на която сте присъст-

вали и ви се е приискало да има повече такива?

– Не е моята със сигурност. 

– Когато бях дете, повече се радвах на сватбите. 

Беше цяло щастие, когато се случеше да ни поканят на 

сватба. 

– Аз си спомням все някакви пошлости и простотии 

по сватбите. 

– Била съм на такава сватба, на която забравяхме, че 

сме на сватба. Беше нещо като щур купон с приятели...

– А задължителна ли е бялата рокля?  
– На моята сватба и аз бях с бяла рокля, но 

къса. Вместо малка черна рокля – малка бяла рок-

ля. Това беше малко скандално през онези години. 
– Това ти беше отмъщението за това, че мъ-

жът ти е помолил да се правиш на булка пред 
двестата роднини ли? – Да. Купих си роклята дълга, но я отрязах за 

сватбата.

– А били ли сте на сватба с мнооого бременна булка? – То нали затова се правят сватбите – защото булка-та е бременна. (Смеем се.)
– Така беше едно време, сега не е така. 
– Кофти е, защото не може много-много да играе хоро булката... 
– Освен това трябва да си избере роклята точно преди сватбата, защото коремът є расте с всеки изминал ден. – Може булката да се ожени с гащеризон за бременни...– Не е задължително. Както прочетох в една реклама на салон за булчински рокли: „Бременността не е повод да понижите модните си очаквания и да посипете с пе-пел мечтите си за приказна рокля.“ Нещо такова беше...– Освен това жената се разхубавява по време на бре-менността.

– В много филми разпределението на гостите около маса-

та обикновено е комична ситуация. Случва се един до друг да 

седнат хора, които не се понасят или няма как да завържат 

нормален разговор... Много е конфузно. 

– Знаете ли какъв стрес е това да подготвяш сватба?! 

Това пък с гостите е най-малкият проблем. 

–  Стрес е за нас. Нали ви казвам какво усетих в Гърция? 

Няма го този напън. Полагат се усилия, има организация, но 

всичко става естествено. Защото им е стил на живот на 

тези хора всичко това. И като кажат: „Само ние, българите, 

знаем как да се забавляваме.“ Знаем, друг път!

– Аз не си представям, че ще правя сватба, ако 

реша да сключа брак. 

– Много често в България се случва така, че чо-

век не си представя сватба, но в крайна сметка я 

вдига – с роднини, музика, ядене и пиене. Възможно 

е решението да зависи от мъжа ти. Не го взимаш 

сама. Ако той иска сватба, как ще му я откажеш?
– Ето например Любо и Веси са перфектното семейство, 

но някак си не си ги представям да вдигнат сватба. Това е 

своеобразно доказателство, че може и без този ритуал. 

– Може да вдигнат вегетарианска сватба. 

– Не, Любо не би черпил само с това, което той яде. 

– Аз си представям тяхната сватба някъде в гората. 

– Ех, онази сватба във „Време разделно“, помните ли я? 

И това е сватба. 

– Забравяме един много важен ритуал, като говорим за сватбите – ергенските и моминските партита. – Не съм ходила на такива, защото съм доста по-въз-растна. Това от американците май сме го заимствали. – Еее, неофициално приятелките винаги са се събира-ли преди сватбата. Просто не го наричахме така. – Всяка вечер съм на моминско парти.
– Как така?!
– Ами, с други неженени приятелки.

– Аз искам пак да имам сватба. 
Ще се оженя с бяла рокля на червени 
макове втория път...

Бела, брой 7 (149), 2010 63



Ж
ените, които искат да си на-
мерят мъж, обикновено не си 
дават сметка за това, как-
во са бракът и семейството. 

Според тях бракът е онова щастие, 
което им липсва и искат да го имат 
затворено в един апартамент и от-
ворено за всички във фейсбук.
След срещата си с отец Виктор 

Коцев мисля, че 

РАЗГОВОРЪТ СЪС СВЕЩЕНИК 
трябва да стане задължителна част 
от грижата ни за самите себе си. 
Заради самата ни природа, която ни 
е обрекла да бъдем венецът на божи-
ето творение. 
В живота на човека има много съ-

бития, които си съперничат за важ-
ност. Но има ли нещо по-важно от 
решението да споделиш целия си жи-
вот с друг човек и ти и този други-
ят да станете едно цяло по смисъла 
на църковното тайнство брак? 
Знам, че на всяко свидетелство за 

църковен брак е изобразена 

СВАТБАТА В КАНА ГАЛИЛЕЙСКА 
на която Исус извършва първото 

чудо, превръщайки водата във вино. 
Любимият ми момент пък от цър-
ковния брачен ритуал е краят на вен-
чавката. Но не защото вече съм се 
отегчила, както често се случва на 
повечето сватбари, а защото тога-
ва обикновено свещеникът приближа-
ва младоженците и им казва нещо. 
Само на тях двамата. И никой не 
разбира какви са тези свещени думи, 
преди сам да застане пред олтара с 
любимия човек.  

– ОТЕЦ КОЦЕВ, КОГАТО ДВА-

МА ДУШИ ИСКАТ ДА СКЛЮ-

ЧАТ БРАК, СРЕЩАТ ЛИ СЕ С 

ВАС ПРЕДВАРИТЕЛНО, ИЛИ ИД-

ВАТ НАПРАВО В ДЕНЯ НА СВАТ-

БАТА?

– Това зависи от възпитанието в 
семейството. Различни хора сме и 
по различен начин подхождаме, кога-
то сключваме брак. Днес взаимоотно-
шенията са доста неустойчиви. По-
нятия като „достойнство“, „чест“, 
„дадена дума“ отдавна вече са изгу-
били своя вътрешен смисъл. Затова 
младите често пъти се страхуват. 
Задачата на духовника е да ги успо-

кои и да им обясни, че християнска-
та любов обема не само страстта 
и сексуалната близост между двама 
партньори, но и уважението, толе-
рантността, отстъпчивостта. Бра-
кът е низ от задължения и своеоб-
разно отказване от личната свобода 
в името на любимия. 

– НЕ ЗВУЧАТ ЛИ ПРЕКАЛЕНО 

ОТВЛЕЧЕНО ТЕЗИ СЪЖДЕНИЯ 

ЗА МЛАДИТЕ ХОРА ДНЕС?

– Младите хора са като непрекипя-
ло вино и това е естествено. Но в 
моментните „изблици“ на младостта 
все пак трябва да има и здрав сми-
съл. Човек предварително трябва да 
прецени ще може ли да живее с чо-
века, когото е избрал въз основа на 
любовта, на чувството. Без любов 
няма брак. Ако младите хора имат 
зрелостта да разберат каква е същ-
ността на брака, тогава ще имат и 
сполучлив съвместен живот. До ста-
рини. 

– КАКВО Е ВСЪЩНОСТ ЦЪР-

КОВНИЯТ БРАК?

– Светото венчание е едно от се-
демте тайнства, с които църквата 

öúðêîâíèÿò áðàê
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като институция работи пред све-
та вече повече от две хиляди годи-
ни. Наричаме го тайнство, защото не 
е обяснимо за човешката логика как 
така от двама души, и то разнопо-
лови, става един човек. Но с божие-
то благословение двама души – мъж 
и жена – въз основа на любовта се 
вричат един в друг и просят божи-
ето благословение за съвместния си 
живот. 

– МОЖЕ ЛИ ДА ИМА ЦЪРКО-

ВЕН БРАК БЕЗ ГРАЖДАНСКИ?

– Според нашето законодателство 
трябва първо да има сключен граж-
дански брак. 

– ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЛИ Е ЦЪР-

КОВНИЯТ БРАК?

– Това е задължително тайнство за 
вярващия човек. Според нас граждан-
ският брак е незаконен, макар че е 
узаконен пред гражданските власти. 
Но според църквата това е незакон-
на връзка, защото няма божието бла-
гословение. Виждаме печалния резул-
тат от това. Стотици и хиляди не-
законородени деца, които пълнят со-
циалните домове и са на издръжка 
на държавата. Хиляди разводи. Мла-
дите хора не осъзнават, че бурната 
страст и привличане са неща много 
краткотрайни, които траят месеци, 
година, две... След това обаче оста-
ват уважението, толерантността и 
зачитането на мнението на другия. 
Всичко това не е много ясно за мно-
го млади хора. Затова разочарование-
то настъпва много бързо и се стига 
до разкъсването на брачните връзки 
– до развода. 

– МОЖЕ ЛИ ДА БЪДЕ РАЗТРОГ-

НАТ ЦЪРКОВНИЯТ БРАК?

– В молитвословията на венчание-
то присъстват и думите, че това, 
което Бог е съчетал, човек не тряб-
ва да разделя. Божието желание и бо-
жието благословение върху брака е 
той да бъде окончателен. Но хора-
та имат своите слабости и греш-
ки. Църквата като институция до-
пуска да се сключват до три пъти 
венчавки. Третият път е своебразно 
изключение, за което трябва да се 
иска разрешението на епископ. Какво 
ли не ни поднася животът! Може на-
пример единият съпруг да почине или 
по други причини съвместният жи-
вот да се окаже невъзможен. Прелю-
бодеянието разкъсва духовната връз-
ка между двамата, която Бог е бла-

гословил. Тогава съвместният живот 
е невъзможен. 

– С КАКВО ВЕНЧАВКАТА Е ПО-

ВЕЧЕ ИЛИ ПО-РАЗЛИЧНА ОТ 

ГРАЖДАНСКИЯ БРАК?  

– Стремежът на църквата е да вну-
ши на младите хора, че семейство-
то и бракът са голяма отговорност 
и в същото време голямо божие бла-
гословение. Един от резултатите на 
брака са децата. А децата са най-го-
лямата радост, най-голямото щастие 
в едно семейство. Днес много хора 
страдат от това, че си нямат де-
чица. Когато Бог благослови брака и 
дойдат дечицата, това вече създава 
особен смисъл на семейството и осо-
бена спойка. 

– НО ТРЯБВА ЛИ СЪВМЕСТ-

НИЯТ ЖИВОТ ДА БЪДЕ ЕДИН-

СТВЕНО В ИМЕТО НА ДЕЦАТА? 

– Това е погрешно. Съвместният 
живот трябва да бъде в името на 
ценностите, които партньорите виж-
дат един в друг, и на тези грешки, 
които те ще си извинят въз основа 
на толерантността един към друг. 
Толерантност се допуска, когато оби-
чаме партньора си. Разбира се, това 
трябва да бъде взаимно. Всеки прави 
грешки, но те не трябва да бъдат в 
аспект, който може да разруши се-
мейството. Родилите се деца трябва 
да имат родители. Единият, самият 
родител е половин родител. Вие виж-
дате колко самотни майки и самотни 
бащи има. Отглеждането и възпита-
нието на децата са пълноценни, кога-
то съпрузите са двама. 

– БЪЛГАРИТЕ ИМАТ ЗДРАВИ 

СЕМЕЙНИ ЦЕННОСТИ. ОПТИ-

МИСТ ЛИ СТЕ ЗА ТЯХНОТО БЪ-

ДЕЩЕ?

– Разбира се. Разбира се. Тоталитар-
ният режим беше войнстващ спрямо 
църквата и вярата. Това разруши па-
триархалните представи за вярата и 
семейството у много хора, които не 
бяха толкова устойчиви на този об-
ществен и политически натиск. Но 
съм оптимист за бъдещето. 

– С КАКВО СИ СПОМНЯТЕ ВА-

ШАТА ВЕНЧАВКА?

– Свързах живота си с този на 
моята съпруга въз основа на голяма 
любов. Имахме щастието да бъдем 
венчани от много достоен духовник, 
проватския епископ Антоний, покой-
ник вече за съжаление. Беше едно 
много голямо тържество на духа, на 

душата, на радостта, на взаимните 
чувства на любовта, които ние съх-
ранихме и до ден днешен. Толкова го-
дини се радваме на щастлив брак и 
никога в моето семейство не е има-
ло остри противоречия. Имаме голе-
ми деца, които поеха своя път в жи-
вота. 

– КАК ПРОТИЧА РИТУАЛЪТ?

– Състои се от две части – една-
та се нарича обручение, а другата е 
самата венчавка. Обручението се из-
вършва в задната част на храма, то-
гава се разменят пръстените. Вен-
чавката се извършва в центъра на 
храма, където са положени Светото 
евангелие, Светият кръст и венците. 
Неправилно наричат венците корони. 
Ние не коронясваме хората. Смисъ-
лът на ритуала е в молитвословието. 
Пристъпваш с вяра и молиш...

– ПРЕДПОЛАГАМ, ЧЕ ВЕДНА-

ГА РАЗБИРАТЕ КОГА МЛАДИТЕ 

ХОРА, КОИТО СТОЯТ ПРЕД ВАС, 

СА ДОШЛИ, ВОДЕНИ ОТ ХРИС-

ТИЯНСКАТА РЕЛИГИЯ, И КОГА, 

ВОДЕНИ ОТ МОДАТА ДА СЕ 

ОЖЕНИШ В ЦЪРКВА?

– Когато си приказват помежду си 
или се подръчкват с кумовете, това 
означава, че не слушат молитвослови-
ята и не просят божията милости-
ня. Не са дошли в църквата със сми-
рение. Венчанието е просене. 

– КОЙ Е НАЙ-ВАЖНИЯТ МО-

МЕНТ, КОИ СА НАЙ-ВАЖНИТЕ 

ДУМИ ОТ РИТУАЛА?

– „Венчават се божият раб и божи-
ята рабиня...“ – това е кулминация-
та, свързването. Думата „венчаване“ 
идва от венците. На кума се пада 
привилегията да размени венците на 
младите хора пред главите ми. Ста-
ва смесване. Както когато два мате-
риала се обединят и се превръщат в 
еднородна смес. 

– КАКВО КАЗВАТЕ НА МЛАДИ-

ТЕ ХОРА, КОГАТО ВЕЧЕ СТЕ ГИ 

ВЕНЧАЛИ И РИТУАЛЪТ Е КЪМ 

КРАЯ СИ? 

– Всеки път е различно. Но основ-
ното е пожеланието за успешен съв-
местен живот. Обръщам внимание-
то им върху това, че венчавката 
е божие благословение и те не бива 
да нарушават святата божия воля, 
като разкъсат брачните връзки. В 
тази посока са думите на свещеника, 
но всеки път са различни...
Разговора води Мирослава ИВАНОВА

Бела, брой 7 (149), 2010 65



„Щ
е почакам да порасна и за 
теб ще се оженя/ще жи-
вееме прекрасно, цял жи-
вот ще бъдеш мой“ – си-

гурно помните рефрена от тази мила 
детска песничка. Всяко малко момиче 
иска да стане булка. Такова е било и 
желанието на Еми. 
Преди да срещне Пламен, се е съну-

вала като булка. И наистина е искала 
да разбере какво е да облечеш бяла-
та рокля. Нейната е „истинска“ – с 
шлейф, много елегантна, но без... об-
ръчи. Само няколко дни преди сватбе-
ния є ден си говорим за настроения-
та, вълнението, решенията и очаква-
нията на една булка.
Еми е на 26 години. Работи като 

офис мениджър в израелска инвести-
торска компания. Намеренията є са 
да се занимава с право (студентка 
е първа година по право в СУ „Св. 
Климент Охридски“). От Бургас е, но 
сватбата ще бъде в София. Пламен 
има собствен бизнес, търгува с под-
правки. Въпреки че е много зает, се 
включва активно в организацията на 
сватбения ден и... контролира семей-
ния бюджет. 
По отношение на семейството 

ЕМИ Е ТРАДИЦИОНАЛИСТКА, 
ДЪРЖИ НА БРАКА 

Въпреки това с Пламен живеят от 
три години в едно жилище като се-
мейство, без да са подписали. Даже 
мисълта за брак в един момент мина-
ла на заден план и на Еми є се сто-
рило, че никога няма да се омъжи. 
През това време двамата се опоз-
нали, видели плюсовете и минусите 
си и всеки приел другия със сърце-
то си.   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 
Докато разговаряме булката от вре-

ме на време жестикулира кокетно с 
ръка. Нещо проблясва на пръста є. 
„Диамант ли е?“ – питам. „Да – го-

дежният пръстен! – сияе Еми. – Това 
беше тайното ми желание и той на-
истина го отгатна“ – щастливо и 
гордо отговаря тя. 
Еми е истински изненадана, когато в 

един работен ден, въпреки че и двама-
та са много заети, Пламен є предлага 
да се разходят. Отишли до едно езе-
ро, качили се на лодка. Пламен загре-
бал с веслата малко несръчно, спрели 
лодката до едно мостче и на най-ро-
мантичното място под едни върбички 
є казал: „Нямам време да те заведа до 
Венеция сега, но се надявам този мо-
мент за теб да е вълнуващ.“ Извадил 
кутийката с пръстена и я попитал: 
„Искаш ли да прекараш живота си с 
мен?“ Развълнувана от неочакваното 
предложение, Еми приела веднага. 

Не направили годеж с гости и пода-
ръци, както очаквали родителите на 
Пламен. За решението си да свържат 
живота си информирали всички прия-
тели и роднини по телефона. 

ЧУДНА СВАТБА, 
ОРГАНИЗИРАХ Я САМА

Покрай сватбата Еми от вълнение 
изгубва апетит. Слабее не от при-
теснение, а от щастие. Подготов-
ката продължава вече шест месеца. 
Еми искала и продължава да иска ней-
ната сватба да е най-красивата. В 
началото била доста неориентирана. 
Нямала представа откъде да започне. 
Не наели сватбен агент, защото ис-
кала да организира всичко сама,  да 
усети вълнението от суетата. 

Ти си само Ти си само 
  за мене роден...  за мене роден...

ПРЕДИ БРОЕНИ ДНИ ЕМИЛИЯ 
ДЖАНГОЗОВА СВЪРЗА 
ЖИВОТА СИ С ПЛАМЕН УШАКОВ 
И ОТ ДВАМА РАЗЛИЧНИ ДУШИ ТЕ 
ОБРАЗУВАХА ДУШАТА НА ЕДНО 
СЕМЕЙСТВО. МЛАДОЖЕНЦИТЕ 
СА УБЕДЕНИ, ЧЕ СВАТБАТА Е 
МНОГО ХУБАВО НЕЩО. ЗАТОВА НА 
СВАТБЕНОТО СИ ТЪРЖЕСТВО НЕ 
ПОКАНИЛИ ХОРА, КОИТО „НЯМА 
НАЧИН ДА НЕ ПОКАНИШ“.
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Смята, че всеки детайл за това 
тържество е от значение. Почерпила 
наистина полезна информация и ценни 
съвети от книга, написана от сват-
бен агент. 

КОЛКО СТРУВА 
СВАТБЕНОТО ТЪРЖЕСТВО?

Гостите на сватбата на Еми и Пла-
мен са около стотина. Най-ограниче-
ният бюджет за такова тържество 
според Еми е 10 000 лева. Тяхната 
сватба излиза 12 000 – според нейни-
те планове. Неговите родители фи-
нансират сватбата частично. По-го-
лямата част от сумата обаче пое-
мат младите. Най-екстравагантната 
покупка за сватбения ден са свещи, 
които не капят: ръчна изработка, с 
орнаменти и със сребърна нишка – по 
45 лева едната. Еми ми обяснява, че 
ако са още по-качествени, цената им 
може да стигне да 70 за свещ! 
Разходите за булката са повече. Най-

скъпа всъщност е роклята и всички 
годежни аксесоари. Най-евтината ка-
чествена булчинска рокля е 1500 лв.

НЕЩО НОВО, НЕЩО НА ЗАЕМ, 
НЕЩО СИНЬО...

Еми не е суеверна и въобще не дава 
ухо на бабини деветини, например, че 
в деня на сватбата булката трябва 
да е облечена с нещо ново, нещо ста-
ро, нещо синьо и нещо на заем. Не 
робува и на традиционното правило-
то, че невестата трябва да се взе-
ме от дом, в който повече няма да 
се връща. Не я взимат от вкъщи с 
оркестър, няма роднини и приятелки, 
които да я „пазят“, няма удряне по 
вратата от страна на младоженеца 
и пълнене на обувка с пари. „Ние се 
подготвихме сами вкъщи за сватбения 
ден. Пламен ми закопча роклята. Ре-
шихме, че така ще ни бъде по-спокой-
но“, сподели ми тя след като сватба-
та е минала. След това заедно с ку-
мовете, които живеят наблизо оти-
шли в ритуалната зала. Имали и три 
шаферки – колежки на Еми от уни-
верситета, и... един 3-годишен шафер, 
облечен с „възрастен“ костюм. 

КАКВО ХВЪРЛЯЛА БУЛКАТА?
Само букет. „Жартиери отказах да 

хвърлям. Според мен това е нещо 
много лично. Не мога де си предста-
вя жартиера да го хване някой не-
гов приятел. Пламен си хвърли цвете-

то от бутониерата. А аз си хвърлих 
букета“ – обяснява ми тя и добавя 
нещо много интересно. – След та-
кава продължителна подготовка ис-
кам сватбата да продължи безкрай-
но. Затова си мисля, че ще празнува-
ме цяло лято.“ 
Имали приятели, много важни за 

тях, които са в чужбина, и в деня 
на сватбата им не били в България. 
Младоженците вече са им обещали да 
празнуват заедно. Така сватбата им 
наистина ще продължи цяло лято. 

ВСИЧКИ ЗНАЯТ – ДНЕС Е МОЯТ 
СВАТБЕН ДЕН

Емилия и Пламен много обичат ля-
тото. Избират датата за сватба 
точно между рождените дни на два-
мата – 26 юни. И си запазват ред в 
гражданското още през януари. 
Сватбата им е вечерна. След като 

им обещали да ги венчаят в църква-
та „Св. Неделя“, резервирали час и в 
ритуалната зала на „Витоша“. 
На много сватби е ходила Еми – на 

приятели, на роднини. Все различни – 
от ритуалите до настроението. За 
Еми и Пламен най-важното нещо било 
гостите им да се чувстват добре, да 
се забавляват и да има хубава музика. 
Много държали на музиката.  

СВАТБА БЕЗ МУЗИКА НЕ МОЖЕ! 
Намерили наистина добър диджей, 

който да се грижи за доброто на-
строение на всички. С негова помощ 
изготвили плейлист с любими техни 
парчета и музика за всички. Първият 
блус за младоженците бил на „Гънс енд 
роузес“ – любима група на Пламен. 
А сватбените поканите направили 

сами – за да се почувстват гости-
те им специални, измислили закачливи 
текстове, адресирани лично към все-
ки поканен. 

ПРЕДБРАЧЕН ДОГОВОР?! 
Като бъдеща юристка Еми има от-

ношение към предбрачната спогодба. 
Смята обаче, че този тип договор 
има смисъл за двойки със сериозно 
финансово състояние. Макар че бра-
кът се сключва за цял живот, няма 
гаранция за това, в каква посока ще 
се развият отношенията. Тя и Пла-
мен обаче вярват, че ще са заедно до 
края на живота си. „Твърде много се 
обичаме, така че изобщо не сме ми-
слили за предбрачен договор.“ 

НАПРАВЕТЕ МЯСТО ЗА ДЕТЕ!
Много приятели я питат дали не е 

бременна. Същия въпрос є задали и в 
магазина за булчински рокли – най-чес-
тата причина, поради която хората 
се женят според тях.  
Те обаче планират бебето веднага 

след сватбата. И искат много деца 
– поне три. 

МЪДРОСТТА НА 
ДЖАНГОЗОВИЯ РОД

Попитах Еми дали баба є я е съ-
ветвала как да си избира жених. А 
тя ми отговори, че баба є – не, но 
дядо є от Джангозовия род, когото 
тя много обича, я поучавал: „Хуба-
во е първо да поживееш с момчето, 
да видиш и силните, и слабите му 
страни: кое можеш да преглътнеш, 
кое – не.“ 
За него като помъдрял човек от по-

старо поколение критериите, на ко-
ито женихът трябва да отговаря, 
били да не пие, да не пуши, да се 
отнася с уважение, да е добър при-
ятел, да е до теб в трудни момен-
ти, да е работлив, да не е агреси-
вен. На въпроса ми, дали Пламен от-
говаря на някои от тези критерии, 
Еми отговори, без да се замисля: „На 
всички!“  

Разговора води Теодора СТАНКОВА

Снимки Личен архив
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МОЕТО СЕМЕЙСТВОМОЕТО СЕМЕЙСТВОМОЕТО СЕМЕЙСТВО

Т
ова попитах Иван Христов, 
когато ми съобщи, че наско-
ро се е оженил. 
„Като за мене“ – отговори 

той. Не го бях виждала от предста-
вянето на стихосбирката му „Бдин“, 
само разбрах, че е излязла и поетично-
прозаичната му книга „Сбогом, девет-
найсти век“, както и трудът, с кой-
то стана доктор на филологическите 
науки – „Кръгът „Стрелец“ и идеята 
за родното“. Имахме само една спирка 
време да говорим и не научих повече 
за това, как се е променил животът 
му, но сега знам, че още тогава Иван 
ми е казал всичко за 

НЕГОВОТО АМЕРИКАНСКО 
МОМИЧЕ 

Тя е усмихната, енергична и образо-
вана жена. Говори прекрасен български 
език. Пее, свири и танцува. Като за 
него е, но я познавате и вие. Гледали 
сте я в „Шоуто на Слави“ или във 
филма на Георги Дюлгеров „Козелът“. 
Анджела Родел (вокали, тамбура) и 

Иван Христов (вокали, кавал) се сре-
щат и остават заедно, защото им 
харесва да обединяват американския 
рок и българския фолклор като из-
пълнители в групата за етно-рок по-
езия „Гологан“. 

Анджела казва, че да бъдеш заед-
но с някого в музикална група, е все 
едно да бъдеш с някого в едно семей-
ство. Познавали са се, знаели са кой 
как мисли и чувства и какво иска от 
живота и тогава са се оженили. Не 
са имали момент, в който да правят 
списъци с плюсовете и минусите на 
другия. И продължава: „Преди хората 
са казвали: „Ти ще знаеш, когато е 
правилният човек.“ Има нещо вярно в 
това. Имала съм други връзки, и то 
дълги, но винаги съм се питала: „Този 
ли е човекът?“  

ПРИ ИВАН НЯМАЛА 
КОЛЕБАНИЕ

Пеела силно въпреки забележките на 
диригентите на хоровете, в които е 
била изпълнител в Америка. Силните 
гласове на певиците от „Мистерия-
та на българските гласове“ я влюбили 
завинаги в българското народно пеене. 
Анджела изоставила руския език, кой-
то изучавала, втурнала се да учи бъл-
гарски и през 1995 г. за пръв път се 
озовала в България на копривщенския 
събор. Завършила е Йейлския универ-
ситет в САЩ, учила е в Софийския 
университет в България. Етномузи-
колог е.  
Разказват ми, че на сватбата си са 

се опитали да спазят много от бъл-
гарските ритуали. 
Анджела била взета от къщата 

на приятели. Иван откупил булка-
та, а американските роднини затис-
кали вратата отвътре, точно как-
то си му е редът по български. По-
късно сватбарите преминали цялото 
разстояние от църквата „Св. Седмо-
численици“ до ресторант „Яйцето“ в 
Софийския университет, съпроводени 
от цял оркестър зурни. 

„В американското общество хората 

пристигат от целия свят и ние няма-

ме единна култура в това отношение. 

Ритуалите и обичаите внасят нещо 

духовно в характера на сватбата и 

тогава тя не е само купон. Хубаво 

е, че наистина спираш да помислиш. 

Разбираш, че това е сливане меж-

ду две семейства, че това е взима-

не на булка. Когато се забулва булка-

та, се пее „Ела се вие, превива. Мома 

се с рода прощава...“. Моята препода-

вателка по пеене изпълни точно тази 

песен, докато ме извеждаха от къща-

та. Като си помислиш колко векове 

назад българските булки са били из-

веждани от къщи с тази песен... “

Заговорихме се дали е възможно 
фолклорът да се превърне в по-хар-
монична част от обществото и са-

КАКВА ЖЕНА СИ ВЗЕ, ИВАНЕ?
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мия живот, вместо да се налага не-
прекъснато да бъде съживяван. 

„В България има селища и семейства, 

които пазят фолклора. Но като цяло 

той наистина е като препариран. По 

време на социализма тук имаше та-

кава политика, която „замразяваше“ 

фолклора и го поставяше на сцената. 

По този начин той се превръщаше в 

символ на държавата. Обаче по този 

начин много ценни неща са запазени 

с помощта на училищата, ансамлби-

те, читалищата. Но фолклорът жи-

вее в по-съвременен вид. Нашата гру-

па е жив фолклор. Ние сме хора на XXI 

век, слушаме рок и опитваме да пра-

вим музика, която говори на младите 

хора и на нас, като черпим от фолкло-

ра. Има други групи, които правят по-

добни неща. А и българският фолклор 

е жив и здрав в Америка, както Иван 

видя.“

Иван обяснява, че в Америка има 
балканско общество, което се инте-
ресува от балканската музика, как-
то и от българската конкретно. Тези 
хора обичат да танцуват народни 
танци – български, македонски, гръц-
ки. За тях те са нещо като танго-
то за нас. Обяснява си всичко това с 
факта, че фолклорът е предмодерно 
явление, което е космополитно. 

„Той е преди идеята за национал-

на идентичност. Затова ние можем 

да харесваме както българския фолк-

лор, така и африканския, и прочие. В 

Америка хората предпочитат да бъ-

дат обикновени. Казват си: „Аз не съм 

поет, не мога да видя интересните 

неща в живота. А тук всеки втори е 

поет. Всеки прави нещо гениално. Ние 

обвиняваме американците, че са ма-

териалисти, но ние сме по-големи ма-

териалисти от тях.“

Тук се включва Анджела: 

„Това е останало при вас от соц-

времето. Има толкова много награ-

ди и всичко се върти около тях. Не 

си поет, ако не си получил награда. В 

Америка на поезията се гледа като 

на нещо по-лично, а не такова едно  

социално-заводско. Там, ако си поет, 

означава, че сам си намерил път към 

това нещо. Докато тук, при вас, оз-

начава, че някоя преподавателка от 

гимназията те е накарала да участ-

ваш в конкурс, после си участвал в 

студентски конкурс... Не че не изли-

зат добри поети от такава система, 

но социалното отношение към тях е 

малко по-различно. 

Да вземем един Алън Гинсбърг. Той не 

е печелил нито една награда в Амери-

ка, но е световноизвестен поет. Би 

било хубаво и тук, у нас, да се проме-

ни това мислене за поета като за чи-

новник. По този начин ще стане ва-

жна самата поезия, а не само способ-

ността на поета да се позиционира в 

обществото.“

Питам Иван каква е била тази ра-
бота с колата, която го е блъснала. 
Бях прочела за това във фейсбук. 

„Размина ми се, но беше голям стрес. 

Майка ми и сестра ми веднага казаха, 

че трябва да отида да ми леят кур-

шум. Анджела много се учуди, защото 

това са езически ритуали, които при 

нас са все още живи. В такива ситуа-

ции много разсъждавам. Ние сме хрис-

тияни, но сме адски суеверни, докато 

при американците няма такава форма 

на суеверие.“

Анджела предполага, че това е така, 
защото през турското робство и по 
времето на социализма не сме имали 
възможност сами да определяме съд-
бата си и всичко е било въпрос на 
късмет. 

„Тук има много силна вяра в късмета. 

Ние, в Америка, имаме чувството, че 

всичко е собствена инициатива.          

Животът с човек от друга култура 

те кара да „разпитваш“ собствени-

те си предразсъдъци и нещата, кои-

то взимаш за даденост. Това е голямо 

предизвикателство на интелектуал-

но и творческо ниво. Не е лесно, но е 

много обогатяващо.“

Питам ги не им ли се струва, че в 
днешно време хората някак си се съ-
бират с другия временно, под наем. 
Не приемаме живота на другия като 
нещо свое. Затова и браковете са не-
устойчиви.

                     

„Това е проблемът на съвременно-

то консуматорско общество – каз-

ва Иван. – Ние искаме всичко да е лес-

но, да мине някак си гладко. Но лесни-

те неща са нетрайни. Ето защо при-

мерно чалгата не може да ни възхи-

ти. Тя е направена лесно, от някого, 

който нито много е чел, нито много 

е свирил, нито много е мислил. Така е 

и с брака.“

Имат съвсем малко момиченце. През 
деня Кенара е при детегледачка, после 
Анджела и Иван я взимат, разхождат 
се с нея в парка или пък отиват за-
едно на концерт. 
Много мислих на какво ми прилича 

това семейство. То звучи. Звучи като 
българска народна песен, изпята на ан-
глийски език със силен глас. Хубаво 
семейство, което като песента може 
да те развълнува и да те научи. 
Разговора води Мирослава ИВАНОВА

Снимки Личен архив

Слави и „Шоуто на Слави“  
Слави е много интересна личност. Разглеждам го като етномузиколог. Той има 

абсолютен контрол върху кариерата и имиджа си. Той е и изпълнител, и проду-

цент, и водеща фигура в масовата култура. Не мога да се сетя за друг такъв 

пример в Европа и Америка. Музикантите обикновено са най-долу в хранителна-

та верига, но той се е направил най-горния. Културните йерархии са много под-

вижни по време на преход и е любопитно как е видял някаква възможност, липса 

в пространството на популярната култура. 

Ние имаме такъв израз, който означава „Хем да наблюдаваш, хем да участваш“. 

Мисля да напиша етномузиколожки неща за моите впечатления от участието 

ми в „Шоуто на Слави“.

А ти какъв мъж си взе, 
Анджела?
„Много е хубаво да бъдеш с някого, 

който те предизвиква да бъдеш по-

добър. Това харесвам у Иван. Мисля, 

че благодарение на него съм се раз-

вила много като човек, а то нали за 

това сме тук, на света. Да станем 

по-добри. Да реализираме своя по-

тенциал. Той успява да ме предизвика, не ме оставя да следвам моите лоши на-

вици. Хубавото при Иван е, че той никога не оставя нещата да станат навик. 

Той те провокира, пита те какво мислиш, какво правиш.“
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

В
ъзможно ли е въобще да бъдем 
цял живот с един и същ чо-
век?! А да го обичаме до края 
на дните си? Трябва ли сексуал-

ните изневери да се приемат като 
„престъпления срещу верността“? Та-
кива едни нови въпроси ни поставя 
нашето егоцентрично време. И още... 
Може ли да се развиваме хармонично 
като личности в рамките на една по-
стоянна двойка? И не е ли по-разумно 
да приемем, че за да се чувства жив, 
всеки има нужда да вложи чувства и 
страст, но в... някого другиго, а не 
само в постоянния си партньор. На 
мнозина от нас не им е лесно да из-
гладят (мнимото) противоречие меж-
ду любовта към себе си и любовта 

към другия. Собственото ни „аз“ ни 
става все по-скъпо напоследък. Много 
го глезим. И ако за някого подхран-
ването на егото е висша форма на 
егоизъм, за друг то е усещане за лич-
на свобода. Ясно е, че днес, повече 
от когато и да било, всеки от нас 
е свободен да разполага с интимния 
си живот, както намери за добре. В 
желанието си да получат всичко и 
веднага, много хора искат да обичат 
без задължения и не смятат, че вер-
ността непременно е съставна част 
на любовта. 

ДРУГИЯТ МОДЕЛ

Ние се превръщаме във все по-го-
леми индивидуалисти, а това означа-

ва, че престава да действа старият 
модел на обществото, според кой-
то на всекиго се полага да има едни 
партньор за цял живот, една работа 
и един дом. Нашият свят се проме-
ня динамично, а продължителността 
на живота расте. Това обяснява защо 
съвременният човек може в рамките 
на живота си да мине през няколко 
брака например. Все по-често се сре-
щат и хора, които живеят паралелно 
в две и дори в три връзки. Тази скри-
та полигамия се ражда от потреб-
ността да се съчетае стабилността 
на брака със силните усещания на из-
вънбрачния живот.
Векове наред общественото мнение 

е осъждало женската изневяра. Това 

И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙИ ТОЙИ ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙООООЙЙЙЙТТТТИИТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

по взаимно съгласие?!
Изневяра 

ДНЕС Е ДОСТА НЕОБИЧАЙНО ДА СЕ НАПРАВИ ИЗБОР 
ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ ЗА КАКВОТО И ДА БИЛО. А ИЗБОРЪТ НА ПАРТНЬОР, 

С КОГОТО ДА ОСТАНЕМ, „ДОКАТО СМЪРТТА НИ РАЗДЕЛИ“, 
НИ СЕ СТРУВА НАПРАВО АБСУРДЕН...

© Kirill Zdorov – 123rf.com
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е пречело на жените да задоволяват 
сексуалното си любопитство и да 
търсят удоволствие настрани. Днес 
отношението на жените към изневя-
рата много се е променило. Положи-
телно към извънбрачните връзки се 
отнася всяка десета жена, а за недо-
пустими ги смята едва всяка трета. 

ЗА МНОГО ЖЕНИ ИЗНЕВЯРАТА Е ПРЕСТАНАЛА 
ДА БЪДЕ ТАБУ. СПОРЕД СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗ-
СЛЕДВАНИЯ ВСЯКА ПЕТА ОМЪЖЕНА ЖЕНА ИЗ-
НЕВЕРЯВА.

62% от запитаните от двата пола 
изразяват отношението си към изне-
вярата по следния начин: „Има раз-
лични ситуации и за всеки конкретен 
случай трябва да се съди отделно.“ 
Това означава, че днес ние избираме 
(не)верността по-скоро въз основа на 
лични критерии, отколкото въз осно-
ва на предварително зададени култур-
ни и морални норми. 

ПОЛОВИ РАЗЛИЧИЯ

В основата на мъжката и женската 
изневяра са заложени различни механи-
зми. Мъжете по природа са полигам-
ни. Много мъже изневеряват не защо-
то са разлюбили жена си или защото 
другите жени им се струват по при-
влекателни, а защото в изневярата 
виждат своеобразен начин за самоут-
върждаване, за доказване на своята 
мъжественост и независимост. 

МЪЖЪТ ЧЕСТО ТЕСТВА АКТИВНОСТТА НА СВОЯ 
ПЕНИС ИМЕННО ЧРЕЗ ИЗНЕВЕРИ.

Колкото повече партньорки имат в 
любовната си биография, толкова по-
уверен в себе си е мъжът и по-значим 
изглежда в собствените си очи. Же-
ната пък подсъзнателно разглежда все-
ки сексуален партньор като кандидат-
баща на своето дете. Затова тя по-
емоционално преживява въвличането в 
случайни отношения и є е трудно да 
се справи с чувството на вина от из-
невярата, била тя и само сексуална. 

ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ

Потребителското общество ни вну-
шава, че всяко самоограничение е враг 
на нашето щастие и оттам – необ-
ходимостта да удовлетворяваме всич-
ки свои желания. 

ЗА ДА ЗАГЛУШАТ ЕКЗИСТЕНЦИАЛНИТЕ СИ ПРО-
БЛЕМИ, ТРЕВОГИТЕ И РАЗОЧАРОВАНИЯТА СИ, 
МНОЗИНА ОТ НАС СЛЕДВАТ ПРИНЦИПА НА УДО-
ВОЛСТВИЕТО, ПРЕВРЪЩАЙКИ СЕ В ОБИКНОВЕНИ 
ПОТРЕБИТЕЛИ НА СЕКС СЪС ИЛИ БЕЗ ЛЮБОВ.

Другият е само предмет на потреб-
ление. Неудовлетвореността в двой-
ката може да възникне по различни 
причини: заради усложнения в отно-
шенията, заради отслабване на сексу-
алното желанието, заради отсъствие 
на сексуално разбирателство. Изневя-
рата често възниква не само пора-
ди недоволство, но и заради усещане 
за вътрешна пустота, което нашият 
постоянен партньор не е в състоя-
ние да запълни. Често (погрешно) се 
надяваме, че друг ще ни даде онова, 
което не ни достига в брачния жи-
вот. Когато партньорът ни не ус-
пява да удовлетвори потребностите 
ни, ние веднага търсим друг „достав-
чик на услугата“.

ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗМЯНА

„Какво ме свързва със съпруга ми? 
– разсъждава  40-годишната Емилия. 
– Свързва ни нашият син. Свързват 

ни общите спомени. Свързва ни за-
лезът, който всяка вечер гледаме за-
едно от прозореца на съвместно гра-
дения от нас дом. И едно приятел-
ство, което не съм имала с никого 
другиго. Ако разруша всичко това, ще 
разруша себе си. Но все пак рискува-
ме и си позволяваме сексуални забеж-
ки. Сексуалната свобода ни е нуж-
на. Защо ли? На мен ми доставя го-
лямо удоволствие да съблазнявам, за 
мен това е енергия, движеща сила. 
Аз съм музикант и подобни усещания 
изпитвам, след като съм била на ху-
бав концерт. Ние със съпруга ми сме 
максимално деликатни един към друг. 
Не споделяме за изневерите си. Рев-
ността е тежко чувство и е излиш-
но да се разпалва.“

ПОДДРЪЖНИЦИТЕ НА „ЛЮБОВ БЕЗ РЕВНОСТ“ 
ИСКАТ ДА СЕ НАСЛАЖДАВАТ НА НОВИ СЕКСУ-
АЛНИ ПАРТНЬОРИ, БЕЗ ДА ПРИНАСЯТ В ЖЕРТВА 
СЕМЕЙНИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ.

Създава се впечатлението, че тези 
хора компенсират фрустрацията за 
вече направения окончателен избор на 
спътник в живота (която очевидно 
не са в състояние да понесат) с по-
редица от изневери. Тоест изневери-
те се явяват като компенсаторен 
механизъм – смекчават стреса от 
перспективата да прекараш живота 
си с един и същ човек. 

ЗА ДА СЕ ВЪРНА...
Никой не е в състояние да гаранти-

ра, че няма да се поддаде на събла-
зън. Да се поддадеш на съблазънта, 
може и да е доста жизнеутвържда-
ващо. Кривването от правия семе-
ен път ни напомня, че имаме собст-
вен живот. 
По специфичен начин дори ни помага 

да намерим себе си, като ни напомня, 
че има нещо, което вече сме избрали 
и трябва да ценим. 

КОНТРАСТЪТ МЕЖДУ ПАРАЛЕЛНИТЕ ВРЪЗ-
КИ И ОТНОШЕНИЯТА С ПОСТОЯННИЯ ПАРТНЬОР 
НИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА КОНСТАТИРАМЕ, ЧЕ 
ИМА НЕЩО ЕДИНСТВЕНО И НЕПОВТОРИМО В НА-
ШИЯ ЖИВОТ – И ТОВА Е ЧОВЕКЪТ, ПРИ КОГО-
ТО СЕ ВРЪЩАМЕ И КОГОТО ИЗБИРАМЕ ОТНОВО 
И ОТНОВО.

Това е той, нашият спътник в жи-
вота, нашият любим.... 

БРЕМЕТО НА СВОБОДАТА

„Само мисълта, че причинявам бол-
ка на партньора си, е непоносима за 

„Всички ме напускат...“
На някои не им върви – постоянно им 

изневеряват и ги напускат. Но може 

би те подсъзнателно искат да бъдат 

изоставяни постоянно? Именно това 

твърдят психолозите. 

„Ужасно! Напуснаха ме за трети път. 

Винаги се случва едно и също нещо. 

Такава съм глупачка! Всеки си прави с 

мен каквото си иска!“

Всъщност това момиче не е такова, 

за каквото то самото се мисли. Но 

пък за тази негова съдба на „жертва“ 

не може да бъде обвинена безотго-

ворно единствено... съдбата. Колко-

то и да е странно, някои хора несъз-

нателно се стремят да бъдат... изо-

ставени. Защо? Защото по този на-

чин пресъздават важните отноше-

ния в своята лична житейска исто-

рия. Тези отношения някога са довели 

до това между думите „другия“ и „на-

пуска“ и между думите „другия“ и „из-

чезва“ да се появи знак за равенство. 

Понякога това може да е много стара 

история: „мама ме заряза да ме гле-

да баба...“, „когато се роди сестра 

ми, баща ми престана да се интере-

сува от мен“, „обожавах дядо си – бях 

на четири, когато той умря, и аз се 

почувствах като изоставена“, „до пе-

тата ми година имах гледачка, но ро-

дителите ми взеха и я уволниха, кое-

то много ме нарани“. Моделът „други-

ят престава да ме обича“ винаги се 

корени в нашето детство. И не мо-

жем толкова лесно да се отскубнем 

от света, в който другият винаги 

сбъдва най-лошите ни очаквания.
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мен.“ Това е коронното изречение, ко-
ето безброй неверни съпрузи изричат. 
То е показател за това, че не е лесно 
да се изневерява. По данни на инсти-
тут по психология в Германия нови-
ната за изневяра предизвиква не само 
психически травми, но и физически 
страдания у „жертвата“: безсъние, 
трудна концентрация, страхове. 

ДА ЖИВЕЕШ С ЧУВСТВОТО НА ВИНА И ДА СЕ 
СТАРАЕШ ДА СПАСИШ ДРУГИЯ ОТ СТРАДАНИЕ-
ТО, Е ДВОЙНО ПО-ГОЛЯМО УСИЛИЕ И, ЕСТЕСТ-
ВЕНО, ДВОЙНО ПО-ГОЛЯМ СТРЕС, ЗА КОЙТО 
ТРЯБВА ДА Е ПОДГОТВЕН ВСЕКИ, КОЙТО ВЪЗНА-
МЕРЯВА ДА ИЗНЕВЕРЯВА.

За да се справите с този стрес по-
лесно, трябва да сте наясно с отно-
шенията с постоянния си партньор и 
да знаете какво точно търсите из-
вън тях. 

ЕДНО Е СЕКС, ДРУГО Е ЛЮБОВ

Желание да повишите самооценката 
си, оглеждайки се в очите на някой 
нов сексуален партньор, и да изпита-
те по-силна страст – това са моти-
вите за изневяра, посочвани най-чес-
то от онези, които смятат, че не-

верността е съвместима с любовта. 
Има и друго обяснение за това по-
ведение обаче, за което разумът не 
може да се досети. 

ВЪЗМОЖНО Е НЕВЯРНАТА ЖЕНА ДА ТЪРСИ 
ИДЕАЛНИЯ ПАРТНЬОР (ТОЕСТ МЪЖ, КОЙТО ДА 
ПРИЛИЧА НА БАЩА Є), А НЕВЕРНИЯТ МЪЖ ДА 
СЕ ОПИТВА ДА ОТДЕЛИ ОБРАЗА НА МАЙКАТА ОТ 
ОБРАЗА НА МРЪСНИЦАТА В СЪЗНАНИЕТО СИ. 

Като тук изневерите имат една-
единствена задача: да помогнат на 
човека да осъзнае разликата между 
секса и любовта. 

СВОБОДА ЗА ДВАМА

Девизът „Ще взема всичко от жи-
вота!“ е добър за онези, които все 
още си търсят партньор. Животът 
в двойката се развива по съвсем дру-
ги правила. На пръв поглед свободни-
ят брак, в който мъжът и жената 
се договарят за правото да имат сек-
суални връзки настрани, изглежда при-
влекателен. 

СЪЗДАВАЙКИ СЕМЕЙСТВО, ПАРТНЬОРИТЕ МО-
ГАТ ДА СИ ПОЗВОЛЯТ ДА ОПИТАТ НЕЩО РАЗ-
ЛИЧНО. НО ЗАЩО ДА НЕ МОГАТ ДА НАМЕРЯТ 
ТОВА РАЗЛИЧНО НЕЩО В САМИЯ БРАК?

Ако партньорът постоянно търси 
нови приключения извън семейство-
то, доверието и интимността меж-
ду двамата постоянни партньори за-
почват да страдат. А близките до-
верителни отношения в една двой-
ка са невъзможни без удовлетворяващ 
сексуален контакт между двамата. 
Обаче да се създаде подобна дълбо-
ка интимност едновременно с някол-
ко партньори, е невъзможно. Имайте 
го предвид, когато решите да изне-
верявате.

Изкушението 
да си признаеш        
„Имах извънбрачна връзка. Необходи-

мо ли е партньорът ми да научава за 

това?“ На този въпрос повечето пси-

хотерапевти отговарят отрицател-

но. Според тях не е нужно да се съз-

дава напрежение заради мимолет-

на история. Признанието винаги при-

чинява болка и често разрушава от-

ношенията. Всеки има право на своя 

тайна „територия“, на заключена за 

другия врата. Призналият „провине-

нието“ си прилича на извършило па-

кост малко дете, което иска прош-

ка от родителите си. Угризенията 

на съвестта и произтичащото чув-

ство на вина са грижа на изневерили-

ят. Съобщавайки за своята авантю-

ра, той постъпват жестоко, прехвър-

ляйки товара на своята вина върху 

партньора си. 

И отказва да се държи като самос-

тоятелна, зряла и отговорна лич-

ност.

Психотерапевти обаче не отчитат 

факта, че свръхазът на някои хора 

(т. е. съвестта) е толкова крити-

чен, че потребността да си призна-

ят изневярата може да е непреодоли-

ма. Те осъзнават, че рискуват да раз-

валят и да загубят всичко, че ги оч-

акват сълзи и бурни сцени, и въпреки 

това признават, защото това е по-

силно от тях. Но това не е достойно 

за похвала.
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ие зададохме вашите въпроси на специалистите, те 
ни отговориха. От вас се очаква да прочетете от-
говорите и да ги обсъдите с интимния си парт-
ньор. Говорете, говорете, говорете. Въпросите ви 

се струват тревожни, защото си ги задавате в самота. 
Все пак в секса участват двама души и всички питания 
засягат и двамата. Затова обсъждайте сексуалните си 
тревоги с мъжа или с жената, с която делите едно лег-
ло. А може би сексът е хубав, когато е в състояние да 
отговори на всички възникнали въпроси? 

1МЪЖЪТ МИ ХАРЕСВА ПОВЕЧЕ СУТРЕШНИЯ СЕКС, А АЗ – 
ТОЗИ ПРЕДИ СЪН...

Денонощният пик на либидото на мъжа и жената не 
съвпадат. Сексуално мъжете са по-активни сутрин, а же-
ните – вечер. Съветът на сексолозите в този случай е 
да правите секс и сутрин, и вечер – така ще намерите 
златната среда в секса. 
Все пак отделете време и помислете защо конкретно не 

ви харесва да правите секс сутрин? Една от възможните 

ВИЕ ПИТАТЕ, 
СЕКСЪТ ОТГОВАРЯ

СЕКСЪТ БИЛ ХУБАВ, 
КОГАТО НЕ ПОРАЖДАЛ 

ВЪПРОСИ. ДАЛИ?!

НЕ БИВА ДА СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ СЕКСА САМО ЗАЩОТО ТОЙ РАЖДА В ГЛАВАТА ВИ СЪМНЕНИЯ И ПИТАНИЯ. 
ХУБАВИЯТ СЕКСУАЛЕН ЖИВОТ Е ДИНАМИЧНИЯТ. И ИМЕННО ТАЗИ ДИНАМИКА НИ ПРОВОКИРА ДА ЗАДАВАМЕ ВЪПРОСИ. 
ЗАДАВАНЕТО НА ВЪПРОС НЕВИНАГИ ОЗНАЧАВА ПРОБЛЕМ. ДОРИ ЩЕ СЕ УБЕДИТЕ, ЧЕ ПОЧТИ НИКОГА НЕ ОЗНАЧАВА ПРОБЛЕМ.
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причини е, че сутрешният секс ви кара да се чувства-
те уморени до степен, че да не ви се тръгва за работа. 
Мда, след секс на всеки човек му се иска да си остане 
в леглото и да се отдаде на блажено излежаване. Ако е 
така, тогава не се преуморявайте много със секс „пълна 
програма“. Заместете го с орален секс, който, надяваме 
се, няма да ви измори много, но със сигурност ще дос-
тави удоволствие на мъжа ви. Ако пък се страхувате, 
че заради секса можете да закъснеете за работа, прос-
то помолете мъжа си да ви буди по-рано. С други думи 
– договорете се с него по тази тема, така че и двама-
та да сте доволни. 

2 СЛЕД БРЕМЕННОСТТА ДОСТА НАПЪЛНЯХ И СЕ ПРИ-
ТЕСНЯВАМ ДА ПРАВЯ СЕКС НА СВЕТЛО. А МЪЖЪТ МИ 

СЕ СЪРДИ ЗА ТОВА... 
Първо, трябва да се радвате, че мъжът ви проявява 

сексуален интерес към вас, вместо да се притеснявате. 
Второ, и сама знаете, че килограмите след бременност-
та се свалят постепенно и затова трябва да приеме-
те факта, че ще ви се наложи да поживеете с тях из-
вестно време. 
Вероятно истината е, че вие не се притеснявате тол-

кова от новото си тегло, колкото от факта, че сега 
трябва да съвместявате две роли – тази на съпруга и 
тази на майка. Възможни са също и по-дълбоки психоло-
гически причини за вашия свян. Понякога, когато жени-
те правят секс, несъзнателно изпитват чувство за вина 
пред детето си – един вид, че обръщат специално вни-
мание на мъжа си, а не на детето. В такива случаи съ-
ветът ни е да подредите чувствата си и да си дадете 
сметка, че детето ви ще е щастливо, ако вие с неговия 
баща се обичате (което включва правенето на редовен 
секс с желание и от двете страни).

3 НЕ ОБИЧАМ ДА ПРАВЯ СЕКС, НО МНОГО ОБИЧАМ 
СЪПРУГА СИ. НЕОБХОДИМО ЛИ Е ДА СЕ НАСИЛВАМ? А 

ТРЯБВА ЛИ ДА ИМИТИРАМ ОРГАЗЪМ?
Сексът е желание, а не нежелание. Ако ви липсва же-

лание да правите секс, хич не се и насилвайте. Не ими-
тирайте никакъв оргазъм! Изобщо не правете секс! Но 
е много важно да разберете защо не ви се прави секс – 
никога ли не ви е харесвало да го правите, или е просто 
период, причинен от стрес или някакво друго неприятно 
събитие в живота ви? 
Нежеланието ви да правите секс може да е свързано и 

с чисто физиологичен дискомфорт – например ако поло-
вият акт ви причинява болка. В този случай за изпитва-
нето на болка може да има психологическа причина. На-
пример ако в детството са ви внушавали, че сексът е 
срамна работа, това може да изкриви представата ви за 
правенето на любов и да ви подтикне към нежелание да 
я практикувате като зряла жена. 
Друг възможен отговор е, че просто не сте разбрали 

какво в секса ви носи върховно удоволствие. Постарайте 
се да опознаете тялото си по-добре. Тогава ще имате 
по-голям шанс да разберете какво ви „изстрелва на сед-
мото небе“. Понякога психолозите препоръчват временно 
да се откажете от практикуването на секс с мъж и да 
се отдадете на... самозадоволяване. Препоръчителни са и 

книгите, които подробно описват упражнения за изостря-
не на чувствителността. 
Отсъствието на либидо може да е резултат и от про-

дължителния, понякога доста скучен семеен живот. Пси-
холозите дори са си измислили понятие за това – „синд-
рома на съпружеската скука“. Става дума за момента, 
когато честотата на половите контакти в двойката се 
изчерпва с един-два на месец. Тогава е най-добре и двама-
та да се обърнете към психотерапевт или сексолог, за да 
ви бъде препоръчат метод, с чиято помощ да съживите 
сексуалния си живот. 

4 СЛЕД КАТО РОДИХ, НЕ МОГА ДА ПРАВЯ ОРАЛЕН СЕКС. 
МИСЪЛТА, ЧЕ С ТАЗИ УСТА ЩЕ ЦЕЛУВАМ БЕБЕТО СИ 

СЛЕД ТОВА, НАПРАВО МЕ ОТВРАЩАВА...
Вероятната истина е, че вие и преди това не сте 

долюбвали кой знае колко оралния секс. Приемали сте 
го като нещо... недостойно, което доставя удоволствие 
единствено на мъжа. Но ако причината не е тази, тряб-
ва да изолирате конкретната – онази, която ви пречи да 
практикувате орален секс след раждането. Това с целу-
ването на бебето е вероятно е само извинение. Твърде 
често истинската причина за нежеланието на жената да 
прави орален секс се корени в детството. Често роди-
телите обясняват на децата си, че половите органи са 
нещо мръсно и срамно, че те не бива да се гледат и пи-
пат и най-вече галят. Момиченцата попиват чистосър-
дечно тези обяснения и после като зрели жени не само 
че избягват да правят орален секс, но и не искат да се 
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докосват до половите органи на партньора си. Вярно е, 
че повечето жени преодоляват тази невротична бариера, 
„спусната“ в детството им, още в началото на сексуал-
ния си живот. Но онези от вас, които все още не са я 
вдигнали, съветваме да се обърнат към сексолог. 

5 СЪПРУГЪТ МИ ИСКА ДА ПРАВИМ АНАЛЕН СЕКС, НО НА 
МЕН ТОВА МИ СЕ СТРУВА ПРОТИВНО. КАК ДА ПОСТЪ-

ПЯ, ЗА ДА НЕ МИ ИЗНЕВЕРИ?
Откровено казано, мъжът ви би могъл да ви изневери 

дори и ако му дадете да прави анален секс. 
А аналният секс без предварителна подготовка наисти-

на може да се окаже нещо много неприятно. Специално 
вашето нежелание да практикувате анален секс най-ве-
роятно се корени в акта, че го намирате за неприемли-
ва форма на полов акт, за нещо извратено. Гледате на 
него по-скоро като на порно, отколкото на секс между 
двама души, които се обичат. Но не сте прави. Защото, 
ако двама души се обичат, е допустимо да правят всич-
ко в леглото. Всичко, което носи удоволствие и на два-
мата, разбира се. 
Постарайте се да си изясните кое точно ви възпира да 

правите анален секс? Страхът от възможна болка, хиги-
енични съображения или пък просто имате психологическа 
бариера? Обсъдете с мъжа до вас всички тези въпроси и 
се опитайте да му „отстъпите“ по параграфите, по ко-
ито можете. Освен това е доказано, че на 30% от же-
ните аналният секс доставя изключително удоволствие. 
Може да се окажете една от тези дами. 

6 С ИЗНЕНАДА ОТКРИХ, ЧЕ ДЕТЕТО МИ МАСТУРБИРА. 
КАК ДА СЕ ДЪРЖА С НЕГО? 

Някои деца започват да мастурбират още докато са на 
2–3-годишна възраст. Тази мастурбация е знак за тревож-
ност или страхове, с които детето не може да се спра-
ви. Затова е добре да го заведете на психолог. В ника-
къв случай не му се карайте и не го наказвайте за това. 
Опитайте се просто да отвлечете вниманието му по 
някакъв начин от тези негови тайни занимания. Помне-
те, че в детската мастурбация няма нищо кой знае кол-
ко страшно. Детето просто опознава своето тяло, а по-
ловите органи са му интересни също толкова, колкото 
и останалите части от собственото му тяло. В тези 
моменти бихте могли да превключите вниманието му на 
нещо друго, но в никакъв случай не му се карайте. Поня-
кога мастурбацията при децата е свързана с... неудобно-
то бельо, което носят. Причините могат да се крият и 
в инфекция или в лошата хигиена.  
Ако детето ви е тийнейджър, тогава въобще не си и 

помисляйте да го наказвате за това, което прави. То е 
толкова нормално за тази възраст. С грубата си намеса 
рискувате да му насадите комплекси за цял живот. Неза-
висимо дали му забранявате, или не, детето ви ще про-
дължи да мастурбира, само че ще го пази в много дълбо-
ка тайна. Момчетата, на които в подрастваща възраст 
е било забранявано да мастурбират, впоследствие стра-
дат от преждевременна еякулация по простата причина, 
че криейки се, те са се стараели да ускорят постигане-
то на удоволствие. 

7 ДОКАТО ПРАВЯ СЕКС С МЪЖА СИ, НЕПРЕКЪСНА-
ТО ФАНТАЗИРАМ. ИМАМ ЧУВСТВОТО, ЧЕ АКО НЕ СИ 

ПРЕДСТАВЯ НЕЩО МОЕ СИ, НЕ МОГА ДА СВЪРША. ОЗНАЧА-
ВА ЛИ ТОВА, ЧЕ ТОЙ НЕ МЕ УДОВЛЕТВОРЯВА?

Няма защо да се тревожите, тъй като знак за сексу-
ално удовлетворение е единствено оргазмът. Фантазиите 
само ви помагат да го постигнете. Освен това е много 
хубаво да фантазирате по време на секс. Това означава, 
че сте отпуснати изцяло.

8 КУПИХ СИ ВИБРАТОР, А СЪПРУГЪТ МИ СЕ ОБИДИ. КАК-
ВО ДА МУ КАЖА, ЗА ДА НЕ РЕАГИРА ТОЛКОВА НЕГА-

ТИВНО? 
Ако искате да включите и някоя играчка в сексуалния 

си живот, трябва да го направите със знанието на мъжа 
до себе си. Той най-вероятно ви се е обидил, защото е 
решил, че вибраторът е знак, че сте недоволни от не-
говия жив „вибратор“. Ако обаче съумеете да включите 
вибратора в сексуалната ви игра, мъжът до вас ще прес-
тане да ви се сърди и дори ще се зарадва. Покажете му 
колко го обичате и го цените като мъж, а също и че 
играчката ви е нужна само за разнообразие. Разнообразие, 
което обслужва и двама ви в секса.

9 ДЕТЕТО НИ ЗАВАРИ СЪС СЪПРУГА МИ ДА ПРАВИМ 
СЕКС. КАКВО ДА МУ ОБЯСНЯ?

Ако детето ви е на 5–6-годишна възраст или даже по-
малко, тогава най-важното е да го успокоите, защото 
то може и да не е разбрало какво става и да се изпла-
ши. Обяснете му, че мама и татко се обичат и така из-
разяват любовта си един към друг. Уверете го най-убе-
дително, че обичате и него, защото, когато дете завари 
родителите си да правят секс, то започва да се чувства 
пренебрегнато, изпитва ревност и обида. 
Ако детето ви е по-голямо, то, естествено, разбира 

всичко и не е необходимо да му обяснявате нищо. Най-ва-
жно е така да организирате пространството в дома си, 
че да избегнете подобни ситуации. И нещо много просто, 
за което можем да ви подсетим – сложете най-обикно-
вен райбер на вратата на спалнята си, ако нямате въз-
можност за някое по-сложно и, естествено, по-скъпо за-
ключващо устройство.

10ПРИЯТЕЛКАТА МИ СИ НАПРАВИ ПЛАСТИКА НА ВЛА-
ГАЛИЩЕТО И ТВЪРДИ, ЧЕ СЪПРУГЪТ Є Е ВЪВ ВЪЗ-

ТОРГ. ВСЕКИ МЪЖ ЛИ МОЖЕ ДА ОЦЕНИ ПОДОБНО НЕЩО? 
СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ ДРУГИ СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ, КОИТО 
МОГАТ ДА ПРОМЕНЯТ КАЧЕСТВЕНО СЕКСУАЛНИЯ ЖИВОТ?      

Когато говорим за методи, които променят качествено 
сексуалния живот, най-достъпният е... да си купите сек-
суални играчки. Те могат да внесат нови усещания в лю-
бовното ви ложе. 
Пластиката на влагалището е друг въпрос. По принцип 

половите органи на жената се променят след раждането, 
но вие правите пластичната операция на влагалището по-
скоро за себе си, отколкото за своя съпруг. Все пак, ко-
гато жената се чувства пълноценна и красива, сексуал-
ният є живот действително се подобрява. А мъжът до 
вас, разбира се, ще бъде във възторг от това. 

(Продължава в следващия брой)Бела, брой 7 (149), 201076



С 
този проблем се сблъскват 30% от мъжете в зряла 
възраст. И техните сексуални партньорки – също. 
Няколко мъже се осмелиха да ни разкажат за свои-
те сексуални преживявания и за възможностите да 

„разтегнат“ удоволствието... 

КАКВО Я ПРИЧИНЯВА

С редки изключения преждевременната еякулация – а тя 
настъпва до или веднага след вкарването на половия член 
във влагалището – се поддава на лечение, независимо на 
каква възраст е потърпевшият. Но първо трябва да раз-
берете какво я е породило. 

СТРАХ ОТ НЕУСПЕХ Може да го провокира силното 

„спортно“ желание за победа, т. е. за запазване на ерек-

цията по-дълго време. Тогава мъжът мисли само за едно: 

„Ще бъда ли на ниво?“ НЕУСПЕШЕН ПЪРВИ СЕКСУАЛЕН 
ОПИТ Мъчителните спомени за него могат отново да 
извикат страх от неуспех и да попречат на пълноцен-
ния сексуален акт. НЕРЕДОВНИ СЕКСУАЛНИ КОНТАК-
ТИ Ако мъжът прави секс рядко, това усилва неговата хи-

первъзбудимост. С други думи, колкото по-малко секс, 
толкова по-голяма опасност от преждевременно свърш-
ване. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНФЛИКТИ Самата преж-
девременна еякулация може да разрази конфликти между 
двамата партньори. И дори още по-лошо – желание за са-
монаказване от страна на мъжа и подсъзнателно желание 
за отмъщение от страна на жената. ДЕПРЕСИЯ Както 

явната, така и скритата депресия намаляват либидото. 
ФИЗИЧЕСКА БОЛКА Невралгията, болката в костите и 

ставите, болезненото усещане в пениса или в тестисите 
могат да принудят мъжа да завърши бързо половия акт. 
Дори ако проникването видимо причинява болка в облас-
тта на влагалището у партньорката, и тогава мъжът 
ще иска да свърши по-бързо.

ИМА ЛИ ЛЕЧЕНИЕ?
Начините за лечение на преждевременната еякулация са 

толкова много, колкото и причините за нея. Понякога е 
полезно само да пиете лекарства, но в повечето случаи 
е достатъчно да минете кратък курс по психотерапия и 
да усвоите няколко упражнения. Френският сексолог Жа-
нин Уесо (Jeanyne Hueso) е разработила ефективна мето-
дика за справяне с това сексуално разстройство, в коя-
то се използват техники от поведенческата терапия и 
хипноза. Лечението продължава само четири сеанса, всеки 
от които се състои от три етапа.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЯКУЛАЦИЯТА Този метод е много ле-

сен за прилагане. Когато мъжът почувства приближава-

нето на еякулацията, дава знак на партньорката си сил-

но да стисне основата на половия му член. Механичното 
стискане пречи на спермата да навлезе в уретрата. След 
първото упражнение следва и второто – „старт-стоп“. 
Мъжът променя ритъма на движенията си и даже съв-
сем може да ги спре в зависимост от нивото на възбу-
дата си.

ПОБЕЖДАВАНЕ НА СТРАХА ОТ НЕУСПЕХ За целта се 
използват различни психологически техники, в това число 
и хипноза. На базата на информация, получена от паци-
ента, психотерапевтът измисля текст с много метафо-
ри и внушения, ориентирани към конкретния човек. След 
това записва гласа си на диск (на подходящ музикален 
фон). Прослушвайки записа, пациентът започва да се чув-
ства доста по-уверен в себе си.

ВНИМАНИЕ КЪМ ПАРТНЬОРКАТА На този етап се 
анализират нюансите в отношенията на мъжа към жена-
та. Възможно е да бъдат изолирани по-дълбоки причини 
за преждевременната еякулация – такива като страх от 
влагалище въобще, латентна хомосексуалност или садис-
тични наклонности. 

ВСИЧКО Е В ГЛАВАТА

35-годишният Андрей ни довери, че е успял да се справи с 

този проблем: „Не зная каква беше причината, но си имах 
този проблем от началото на сексуалния си живот. Ня-
кои жени ми се присмиваха, други бяха по-внимателни и 
се опитваха дори да ми помогнат.
Успя да ми помогне обаче по-големият ми брат, на ко-

гото се бях оплакал. Той сподели, че имал същия про-
блем преди време, и ме заведе при своя психотерапевт. 
Ходих няколко пъти и вече правя нормален секс. Всичко 
е в главата.“ 
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О
казва се, че всеки от нас се 
ражда ако не с генетично зало-
жена доброта, то с такава на-
стройка – да бъде добър. Уче-

ните поясняват, че и новородените 
са способни на емпатия (съчувствие, 
вчувстване в другия). Когато едно 
бебе в родилното отделение заплаче, 
другите деца, при все че са нахранени 
и нищо не ги безпокои, заплакват со-
лидарно в един глас. Защо, пораствай-
ки, ние все по-рядко споделяме чуж-
дата болка и все по-често се грижим 
за собствените си интереси?

НЕ ЛИДЕР, А ТИРАНИН

До известна степен детето е като 
пластилин, който приема формата, 
която желаят родителите му. На-
следствеността също играе роля при 
изграждане на характера, но реша-
ваща е ролята на възпитанието. А 
много възрастни волно или неволно 
възпитават децата си на егоизъм и 
даже на агресия: „Не можеш на всич-
ки да помогнеш!“; „Къде се пръкна 
такъв добряк?!“; „По-добре гледай 
себе си, а не другите!“; „Сега време-

то е такова – ако не изядеш другия, 
той ще те изяде“; „Сам с нокти и 
зъби трябва да се бориш за място 
под слънцето!“. 
Разбира се, родителите не изричат 

тези съвети с намерение да подтик-
нат децата си към подлост спрямо 
съседа по чин или спрямо отличника 
в класа, който е факир по матема-
тика. Родителите просто мислят, че 
учат децата си да оцеляват, и ги по-
ощряват на всяка цена да преследват 
целите си, като... избутват другите 
около себе си с лакти. Те си въоб-
разяват, че възпитават лидери, кои-
то биха се справили отлично във вся-
какви кризисни ситуации. Такива деца 
обаче често порастват не като ли-
дери, а като... тирани.

ВРАГОВЕТЕ СА НАВСЯКЪДЕ

Психолозите ни уверяват, че деца-
та, възпитавани в борбеност, прием-
ат околния свят като опасен и враж-
дебен. Винаги са „нащрек“, когато об-
щуват с връстниците си, и са мни-
телни към всяка постъпка на окол-
ните, дори и тя да е най-безобидна-
та. Да вземем следния пример – едно 
момче рисува, а друго тича наоколо и 
без да иска, блъска „художника“. Пре-
ди още да се извинило, „художникът“ 
вече го е налетял с юмруци. Или дру-
га ситуация – момиченце си играе с 
кукла в парка, при него идва друго и 
му казва: „Колко красива кукла имаш! 
Мога ли да я видя?“ Но притежател-
ката на куклата гневно изсъсква „Не 
я докосвай, тя е моя“ и дори посяга 
да удари натрапницата. 
Децата, живеещи с постоянно усе-

щане, че околните са враждебно на-
строени към тях, страдат от сил-

ДЕЦАДЕЦАДЕЦА
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ДОБРОТАТА СЕ ПРЕ(ПО)ДАВАДОБРОТАТА СЕ ПРЕ(ПО)ДАВА
МНОГО ХОРА СИ МИСЛЯТ, ЧЕ КОГАТО 
НАСТАНАТ ТРУДНИ ЗА ЖИВЕЕНЕ ВРЕМЕНА, 
ДЕЦАТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗПИТАВАТ В 
ХУМАННОСТ И ДОБРОТА, А ПО-СКОРО В 
ЕГОИЗЪМ И ПРОБИВНОСТ. ЧЕ МАЛКИТЕ 
ТРЯБВА ДА СЕ НАУЧАТ КАК ДА ИЗБУТВАТ 
ДРУГИТЕ С ЛАКТИ, ЗА ДА БЪДАТ УСПЕШНИ 
В ЖИВОТА. ПРАВИЛНО ЛИ Е ТОВА?
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на тревожност, от различни фобии и 
неврози. Те живеят в напрежение, го-
тови са да дадат отпор на всекиго, 
който накърни по някакъв начин ин-
тересите им. На такива деца им е 
доста трудно да се адаптират в ко-
лектив (без значение в детската гра-
дина, в училище или в колежа се на-
мират). 
А добронамерените деца са дос-

та по-уравновесени. Те много по-лес-
но намират общ език с околните и 
живеят по-спокойно. Статистиката 
показва, че те също така по-ряд-
ко страдат от сърдечни заболявания, 
от язва на стомаха и други заболява-
ния, „преследващи“ гневните и нерв-
ни натури. Дружелюбните и открити 
личности живеят по-дълго. Повечето 
дълголетници наистина са отзивчиви 
и лъчезарни хора, с мек нрав, които 
винаги са готови да се притекат на 
помощ на другия. Ето защо е толко-
ва важно да възпитавате детето си 
в доброта, да го учите не само да 
взима, но и да дава. 

ЗАПОЧНЕТЕ ОТ СЕБЕ СИ

Как да възпитате добро дете? 
Много родители учат на хуманност 
с абсолютно нехуманни методи: на-
реждат, командват, заплашват и в 
изблик на „праведен“ гняв дори чу-
пят играчки. Всичко това учи дете-
то на агресия, насажда му предста-
ва, че всичко в този живот се по-

стига със сила, а не с търпимост и 
доброта. 
Децата повече вярват на делата, а 

не на думите. Освен това родители-
те могат и да внимават какво точ-
но казват, но жестовете и интона-
цията си не могат да контролират. 
А именно те говорят много на дете-
то. На същото нещо обръща внима-
ние и известният педагог Макаренко: 
„Не мислете, че възпитавате дете-
то си само с това, което му казва-
те или го поучавате, или му нареж-
дате. Вие го възпитавате във всеки 
един момент от вашия живот, дори 
тогава, когато не сте си вкъщи. Въз-
питавате го с това, как се облича-
те, с какъв тон разговаряте с него, 
с другите хора, и с това, как се из-
казвате пред другите хора за дру-
ги хора. С това, как се радвате или 
скърбите. Как говорите с приятели-
те си и как се отнасяте към враго-
вете си, как се смеете и дори как 
четете вестник...“
На едно дете могат да се внушат 

антихуманни настроения даже и в 
случаите, когато родителите са ла-
скави с него, но се държат грубо по-
между си и са готови да си оскубят 
косите по незначителен повод. Бъде-
те сигурни, че детето няма да за-
помни това, че сте го нарекли „зай-
че“, а това, как се карате и кре-
щите яростно на съпруга си: „Ти си 
идиот!“ Детето ще помни дълго вре-
ме това и после, когато порасне, ще 
постъпва точно по този начин. 
Но ако в семейството ви видимо 

цари приятелска и дружелюбна ат-
мосфера, няма да ви се налага да 
убеждавате детето, че то трябва 
да бъде добро и човечно. То естест-
вено ще приеме за себе си този стил 
на общуване, който е видяло в семей-
ството си. 

НОВИТЕ ПРИКАЗКИ И ИГРИ

Ако в народните приказки положи-
телните герои преследват злото и 
по пътя си вършат куп добри дела, 
в много съвременни „приказки“ някак-
ви странни чудовища се бият по-
между си. Четейки подобни истории, 
детето се научава на насилие, а не 
на хуманност и съчувствие. Известен 

факт е, че децата по-често се отъж-
дествяват с агресора, отколкото с 
жертвата. Затова „инспектирайте“ 
често какво четат и им обяснявай-
те кой е добрият, кой е лошият и 
защо. 
Компютърните игри също са причи-

на децата да са по-агресивни. Герман-
ски специалисти поясняват, че дори 
игри с благородни на вид задачи (като 
освобождаване на заложници от теро-
ристи) предизвикват промени в пси-
хиката. Сканирането на мозъка на 
любителите на компютърни игри по-
казва същите отклонения, каквито са 
характерни за хора, подложени на аг-
ресия от страна на околните. Затова 
не оставяйте детето си само с ком-
пютъра. Проверявайте често с какво 
се занимава. Все пак има и много по-
лезни и развиващи мисленето игри и 
сайтове в интернет.

„БЪДЕТЕ СИГУРНИ, ЧЕ ДЕТЕТО НЯМА ДА ЗАПОМНИ ТОВА, 
ЧЕ СТЕ ГО НАРЕКЛИ „ЗАЙЧЕ“, А ТОВА, КАК СЕ КАРАТЕ 

И КРЕЩИТЕ ЯРОСТНО НА СЪПРУГА СИ: „ТИ СИ ИДИОТ!“

Мамо, купи ми 
КУЧЕНЦЕ!
Научавайки се да бъде внимателно с 

животното, детето се учи да бъде 

добро и отзивчиво и към хората. 

Не му се сърдете, ако то води у вас 

всички бездомни кучета и котки. 

Разбира се, вашето жилище не е зо-

ологическа градина, но преди да вър-

нете животното на улицата, разре-

шете на детето си поне да го на-

храни. Компромисният вариант е да 

му разрешите всеки ден да храни с 

нещо вкусно някое коте или куче на 

улицата. И, естествено, да си иг-

рае с него. Бъдете сигурни, че зрън-

цето доброта ще бъде посято в ду-

шата на детето ви, ако му дадете 

това разрешение.

Корист ли е 
ДА СИ ДОБЪР
Целта на една анкета, проведена 

от британски учени сред 117 брачни 

двойки, била да определи дали мъже-

те и жените ценят самоотверже-

ността на партньора си и доколко 

самите те се държат безкорист-

но и самоотвержено в една връзка. 

Оказало се, че в двойките, в които 

единият партньор е алтруист, дру-

гият с времето също започва да се 

държи по този начин. 

Някои учени обаче биха възрази-

ли, че има известна доза корист-

ност дори и в добротата. Ние всич-

ки постъпваме благородно и човеч-

но с другите, надявайки се, че и те 

ще постъпят така с нас. Учени от 

близкото минало смятаха, че добро-

тата е нещо като „ти на мен – аз 

на теб“. 

Съвременните учени обаче смятат, 

че когато си избираме партньор, 

ние държим той да е добър по друга, 

съвсем не користна причина – прос-

то смятаме, че той ще възпита-

ва по-добре бъдещите ни деца. Да, 

възпитанието на децата е сложен 

процес, изискващ от мама и тате 

голямо търпение, и само добрите (в 

смисъла на добронамерени) родите-

ли ще успеят да „направят“ от че-

дото си здрав човек, без да трав-

мират психиката му с постоян-

ни скандали, побои и издевателс-

тва. На свой ред детето, порасна-

ло в такава обстановка, ще преда-

де тази доброта „по наследство“ на 

своите деца. И така по веригата.
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РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ СЪС... 
СМЕСЕНИ ЧУВСТВА

ЕКОЕКОЕКО

П
ейки и паркове като резултат от него също мо-
гат да се появят... Чертая смели планове, докато 
слушам Милен Димитров, който е представител на 
фирмата „Екобулпак“. Четирите най-големи и най-

действащи по думите на управителите им организации 
са се събрали на едно място, за да разчистят пътя пред 
отпадъците и да покажат, че резултати от работата 
им наистина има...
Истината за опаковането и разопаковането обаче е мал-

ко различна, и то не защото 

БОКЛУКЪТ СИ Е ПРОСТО БОКЛУК

Ако питате „Булекопак“, „Екопак“, „Репак“ и споменати-
те вече „Екобулпак“, проблемите идват в отношенията 
с фирмите, които трябва да заплащат своята екотакса, 
и от съществуването на една невидима (всъщност добре 
забележима във всеки голям град) мрежа, осъществяваща 
алтернативно събиране на опаковки. С каруци, триколки 
и всевъзможни също толкова подлежащи на рециклиране 
приспособления.

ДА СЕ ВЪРНЕМ КЪМ ТЕОРИЯТА

Рециклирането е важно не просто защото носи някак-

ви финансови облаги. Най-непосредственият ефект е, че 
напълно годни суровини не свършват на сметището, гни-
ейки бавно заради нашия неефективен начин на събиране 
на отпадъците въобще. Понеже материята е мръсна, за-
това всичко, което изхвърляме, също се сдобива с този 
етикет. Но не е точно така. Съвременната индустрия 
използва все повече опаковки, които на практика имат 
ужасно къс живот, който свършва бързо в някой кош с 
отпадъци. Рециклирането в случая означава използване на 
по-малко суровини в дългосрочен план и по-малко отпадъ-
ци в околната среда в краткосрочен. Тъй че, с думи прос-
ти, да разделяш различните отпадъци в различни торбич-
ки, може да е не досадно, ами, направо приятно, при по-
ложение че после няма да видиш през прозореца нито едно 
грозно захвърлено пластмасово шише.

КАРТИНКАТА ОБАЧЕ Е МРЪСНА

В цветните контейнери се мъдрят не само пластмасови 
шишета, но и всякакви други подробности от интимния 
живот на гражданина на големия град. Памперси съседст-
ват с обелки от картофи, а фини в миналия си живот 
тънки чорапи са „прегърнали“ целофанови пликчета с не-
изядени крайщници хляб... 
Гражданина обаче не можеш да познаеш по боклука. При-

чината е проста –  в него бъркат всички. Хора и жи-
вотни, гладни и любопитни, бедни и още по-бедни.

ЗЛАТНАТА МИНА НЕ Е БЕЗ ДЪНО

Бъркането по кофите си е алтернатива на сивата ико-
номика, защото от това, което е в кофите, трябва да 
се хранят и организациите за рециклиране. Нещо повече, 
те имат сключени договори да изпълняват тази своя ми-
сия, която в известна степен е в услуга на обществото. 

Да използваш боклука за собствените 
си изобретения, понякога е по-хитро 
от това да го изхвърлиш...

РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ОПАКОВКИ 
ПРАВИ ГРАДА ПРИЯТНО МЯСТО ЗА 
ЖИВЕЕНЕ, А ХОРАТА – УСМИХНАТИ
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Услуга, защото по закон тази дейност е безплатна за об-
щините и те на практика могат само да се възползват 
от нея. Това, което пречи на рециклиращите организа-
ции, е не само непрекъснатата върволица покрай кофите. 
В своите собствени контейнери те намират всичко дру-
го но не и отпадъците, за които са предназначени. Скоро 
чистият им спретнат вид е принесен в жертва на разви-
тото градско общество, но мъките им не свършват до-
тук. Не поне преди някоя клечка кибрит, която ги пре-
връща и във факли... 
„Стигало се е до 20 запалени наши контейнера за една 

нощ в „Люлин“ – казва Диан Димов от „Булекопак“. Ре-
зултатът е, че фирмата сега иска да прекрати работа-
та си в този столичен район.

ЖЪЛТОТО – ЗА ПЛАСТМАСА, ЗЕЛЕНОТО – ЗА БАБА

Съмненията, че културата ни на рециклиране е ниска, 
се опитват да разпръснат вече няколко години различ-
ни кампании. За жалост при тях децата получават праз-
ни тетрадки, но бабите нови очила – никога. „Все пак 
проблемът не е в незнанието“ – контрира Иван Михов 
от „Репак“. Социологически изследвания показват, че 90% 
от хората са информирани за предназначението на „ша-
рените“ кофи. Останалите или не искат, или не могат 
да се научат. 
Тодор Бургуджиев от „Екопак“ пък чертае схемата така-

ва, каквато е на Запад. Законовата рамка позволява на са-
нитарните инспектори да ви глобят, ако например празна-
та вече бутилка от олио изхвърлите в контейнера за общо 
събиране на отпадъци. Мястото є просто не е там!

ИГРИ НА ДОБРА ВОЛЯ

Да погледнеш на отпадъка с други очи, можеш само 
през... собствените си очи. Това е доброволен процес, в 
който трябва да вложиш нещо от себе си, да си убеден, 
че ползата не се изразява в някакъв финансов резултат 
за теб самия, а в по-добро качество на живот въобще. 
Тогава не просто ще изхвърлиш отпадъците си в кон-
тейнера с правилния цвят, но дори ще измиеш замърсе-
ните опаковки преди това, както всъщност е по регла-
мент за разделното събиране. И наистина от ненужните 
пликчета и кутийки могат да израснат паркове и пей-
ки по алеите в тях. Защото разделното събиране в дъл-
госрочен план е и актив – то създава механизъм, който 
заменя например таксите, които плащаме за събиране на 
смет. Градът става по-чист и приятен, а хората – то 
се знае, вече се усмихват!

Текст Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор списание „Усури“

БОКЛУКЪТ НА БЪДЕЩЕТО 
НЯМА ДА МИНЕ БЕЗ ЧИП
Звучи почти като на шега, но нищо чудно след десе-

тина години да се установява с чекиращо устройство 

кой точно си е изхвърлил хартийката на улицата вмес-

то в специално приспособеното с уред за мигновено 

рециклиране ултратехнологично кошче. Същата рабо-

та по-рано вършеха кварталните клюкарки, ще кажат 

хората с по-богата памет и с чувство за хумор. Ис-

тината е, че и сега боклукът може да е... чист. Само 

че не у нас. На Запад това става със строг контрол, 

твърдят рециклиращите организации, но май не може 

да се мине без малко ентусиазъм. 

И не толкова на Запад контейнерите за рециклиране 

са интересни почти колкото... музеи. А и толкова чис-

ти със сигурност. Затова и вместо по главната ули-

ца една сутрин в малкото моравско градче Микулов 

реших да мина зад старите тухлени кооперации. Раз-

положените перфектно контейнери бяха заключени – 

предназначени за ползване, разбира се, от обитатели-

те на съответния дом. Тези за разделно събиране пък 

се „смееха“ с различни цветове, а на тях беше указано 

кога точно ще бъде прибрано събраното в тях. Лесно и 

почти на шега!

ЦИФРИТЕ ЗАД ОПАКОВКИТЕ
Декларираните количества за събиране от производи-

телите са повече от 250 000 тона за миналата годи-

на

От тях, събрани след изхвърлянето им, са почти поло-

вината, което е с няколко процента повече от заложе-

ните законово норми.

Близо 6 милиона българи се радват на привилегията 

да изхвърлят (в много случаи да разхвърлят!) разделно 

своите отпадъци.

Изградените от „Булекопак“, „Екобулпак“, „Екопак“ и „Ре-

пак“ сепариращи инсталации са общо 25.

По време на световното 
първенство по футбол 
контейнерите за стъкло 
внезапно се оказали на 
някои места прекалено... 
малки за шишетата от 
изпития алкохол

Да събираме разделно 
може да е и забавно!
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ЧИКСПОРТЧИКСПОРТЧИКСПОРТ

Х
ващаме се за ръце. Обръща-
ме се напред вдясно. Ръцете 
са свити в лактите и са 
високо пред очите. Стъпка, 

подскок с десния крак вдясно, стъпка, 
подскок с левия крак вдясно. Прескок, 
прескок, прескок към центъра... 

ДУНАВСКОТО Е 
ЛЮБИМОТО МИ ХОРО 

Сигурна съм, че се питате какво 
правят народните танци в спорт-
ната ни рубрика. Могат да се наме-
рят повече аргументи от този, че 
в Спортната академия има специа-
лен изпит по народни хорђ. Но няма 
да се опитвам да говоря за тази ак-
тивност като за спорт. Занимания-
та в клуба по български народни тан-
ци „Чанове“ започват със загрявка, но 
не свършват с думите на треньора 
„Благодаря за тренировката“, а с ду-
мите на инструктора „Благодаря за 
репетицията“. Никой от присъства-
щите в залата  обаче не се готви за 
сцена. Хората идват да танцуват за 
удоволствие и нямат амбиции да се 
превръщат в професионалисти, макар 
че представители на „Чанове“ пече-
лят призови места в множество на-

дигравания. 
Всички преподаватели следват схе-

мата на работа, създадена от ос-
нователите на клуба. Тук се изуча-
ват най-популярните пирински, ро-
допски, шопски, северняшки, тракий-
ски и добруджански хорђ. Засега клу-
бът няма собствена зала и използва 
физкултурните салони и детски гра-
дини и училища. Почти по всяко вре-
ме бихте могли да се присъедините 
към някоя от групите за начинаещи, 
напреднали средно ниво и напредна-
ли. Другата чудесна възможност е да 
посещавате различни групи. Така би-
хте могли да се докоснете до начи-
на на работа на повече от един ин-
структор, както и 

ДА СЕ ХВАНЕТЕ 
ЗА ПОВЕЧЕ ХОРЂ 

Преподавателите са различни и как-
то казва моят събеседник: „Дори гла-
сът в микрофона е различен.“ Някои 
свикват с преподаването на определен 
човек. Мариян Курдов изисква тишина 
в залата, когато обяснява и показва. 
Умее да създава настроение. Личи му 
много, че си обича работата. 
Роден е в Сливен и 

ТАНЦУВА ОТ 5–6-ГОДИШЕН

Майка му го насочила към детския 
фолклорен ансамбъл в града, като се 
опитала да го примами с възмож-
ността да пътува. Така и станало. 
Танцувал, пътувал, макар че от време 
на време, вместо да ходи на танци, 
отивал да рита футбол в училищния 
двор. Детски ансамбъл, хореографско 
училище, академия, трупата „Нешъ-
нъл арт“ на Нешка Робева – такива 
са били стъпките и подскоците на 
повечето от преподавателите и хо-
реографите тук. Мариян не прави из-
ключение и като махнем академията 
– този е пътят, който е извървял. 
Спомня си първите години на прехода, 
когато всичките му колеги работели, 
каквото намерят, защото 

ДЪРЖАВАТА БИЛА ВДИГНАЛА 
РЪЦЕ ОТ ФОЛКЛОРА 

а частни клубове все още нямало. 
Интересът към народните танци се 
възражда още след първия спектакъл 
на Нешка Робева „Два свята“. Мари-
ян помни точната дата на първото 
представление на спектакъла в зала 
1 на НДК. 

Снимки © BeLight STUDIO
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„Беше 12 декември 2000 г. Преди 
концерта направихме шест изиграва-
ния с костюми от начало до край. 
Изиграхме го като за пред публика. 
После излязохме на сцената. Зала 1 
е такава, че там аплодисментите не 
се чуват много на сцената, но когато 
светнаха светлините и видяхме колко 
пълен беше салонът и че всички бяха 
на крака – тогава 

РАЗБРАХМЕ ЗАЩО 
СМЕ РАБОТИЛИ

Тогава си отговорих на въпроса, защо 
е трябвало да се захвана с неща, ко-
ито не знаех дали ще станат. Запо-
чнах в трупата на Нешка във време, 
когато всичко беше замряло. Никой 
не се интересуваше от народни тан-
ци. Нашата професия буквално беше 
изчезнала. С „Два свята“ правехме по 
два-три концерта на месец и зала-
та винаги беше... пълна, пълна, пълна. 
Дори се питахме – откъде толкова 
много хора в София?
Нешка знае как да поднесе нещата, 

макар че в хореографията на тези 
спектакли участвахме всички. Нейни-
те идеи дадоха тласък на най-добро-
то възможно развитие на нещата. 
Там изкарах 7 години.“
Разпитвам го за сцената и за пуб-

ликата. 

КАКВО Е У НАС? 
КАКВО Е НАВЪН?

„Ние сме артисти. Не сме само тан-
цьори. Всеки, който излиза на сцена-
та, е и артист. Излизаме с настрое-
нието, което иска танцът и го под-
държаме до края. Публиката разбира 
и усеща всичко. Знаем на кои места 
спектакълът ни е силен, на кои мес-
та хората реагират и трябва да из-
чакаме аплодисменти. Така беше във 

Клуб по български народни танци 

„Чанове“ е създаден през април 

2005 г. от професионалните тан-

цьори и хореографи 

Милена и Костадин Господинови 
с цел да съхранява, популяризира и 

разпространяват българските на-

родни танци, като ги предават на 

повече българи, които своите тра-

диции и фолклор и им дават възмож-

ност да се докоснат до тях чрез 

магията на танца. 
Милена и Костадин в сътрудни-
чество с Хоро.бг създават „Първият самоучител по български народни 
танци на DVD“. В него са показани най-популярните хорђ от всички етног-
рафски области на България. Милена и Костадин са хореографи, сценари-
сти и инструктори на DVD самоучителя.
Всяка година организират „Национален семинар по български народни танци и 

хорђ“.

„Чанове“ има свои клубове в Русе, Бургас, Варна и Стара Загора.

СЪЗДАТЕЛИТЕ
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всеки град и село, в които сме играли 
– хората се събираха да ни гледат  и 
бяха като наговорени. Това означава, 
че това, което показваме, е достъпно 
за всички. Чуждата публика ръкопляс-
ка чак накрая. Това е разликата.“ 
Връщам разговора към сегашната 

работа на Мариян и го питам кои са 
най-трудните хорђ?  
„Ние учим хората да ходят по му-

зика. Най-трудните хорђ са новите. 
По-трудни за изпълнение са по-бър-
зите хорђ, в които има повече дви-
жения, които трябва да се изпълнят 
бързо. В тези хорђ някои движения 
се изгубват, замазват и пр. Но еле-
мент по елемент, от бавно към бър-
зо – така се стига до темпото, в 
което трябва да се направи танцът. 
Постепенно вкарваме по-сложни хорђ, 
с повече елементи, с повече размери. 
Колкото повече време „върви“ група-
та, толкова е по-лесно да направят 
и сложните хорђ. Хубавото е, че ид-
ват все повече млади хора, палят се 
и се задържат.“ 
Докато пиша този текст, думите 

„хора“ и „хорђ“ непрекъснато се „на-
стъпват“ и се мъча да им намирам 
синоними, за да се разбира всичко, ко-
ето искам да ви кажа. А истината 
е, че двете думи толкова си прили-
чат, защото 

НА ХОРОТО ХОРАТА СА РАВНИ 
Тук идват майки с дъщери, майки 

със синове, братя и сестри, съпрузи, 
приятели. Различават се по пол, въз-
раст, килограми, образование, социа-
лен статус – хора всякакви. Но нищо 
от тези неща няма заначение, когато 
се хванеш на хорото. 
С Дунавско хоро започва всяка Нова 

година за българите. С думите „Хване-
те се за ръце“ започва всяка репети-
ция в „Чанове“. Първото, което науча-
вате тук, е да се хващате за ръце.

Мирослава ИВАНОВА

Танцувах под прикритие месец и половина, преди да напи-

ша този материал. Намислила съм да ви споделя за някои 

безценни ефекти, които танците оказаха върху мен. Закоп-

чавам всичките си дънки от миналото лято. Слизам и изкач-

вам стълби с високо вдигнати колене. Когато стоя на опаш-

ка пред някоя каса, не заставам, както обикновено с крака 

по-разкрачени от ширината на раменете. Вместо това спо-

койно изчаквам реда си с изправена стойка и в шеста пози-

ция на краката – прибрани пети, прибрани пръсти. По-жен-

ствено е. Впрочем от тази позиция започват всички хорђ. 

Запомнила съм някои неща, които е добре да спазваш, докато 

си на хорото. Споделям ви тези от тях, които могат да бъ-

дат използвани и в ежедневието. 

ДА НЕ ИЗПРЕВАРВАШ ДРУГИЯ. 
ДА НЕ СИ ГЛЕДАШ В КРАКАТА.

ДА НЕ БЪРЗАШ. 
ДА БЪРЗАШ. 

ДА СЛУШАШ МУЗИКАТА. 
ДА СЕ УСМИХВАШ. 

УЧЕНИЦИТЕ
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ПО СВЕТАПО СВЕТАПО СВЕТА

З
имата най-сетне свърши. Два-
та месеца усилно свирене в 
хотел на швейцарския чукар, 
наречен Замнаун (на 1870 м 

надморска височина), ми се видяха 
безкрайни. (Авторката е пианистка, 
която често свири някъде в чуж-
бина – бел. ред.) И ето ме – стоя 
на спирката на рейса и не вярвам, 
че най-сетне заминавам. Два авто-
буса и три влака ще ме отведат 
до следващото ми назначение. Замал-
ко да си забравя куфарчето с лапто-
па в този пущинак, но не успявам, 
сръчкана от неведом ангел. Слизане-
то от Алпите е мъчително дълго – 
минаваме през тунела „Верейна“, кой-
то се точи в продължение на точно 
19 058 мeтра. Най-сетне се качвам 
в последния влак, вече в безтеглов-
ност от напрежението през послед-
ните дни, свързано със стягането на 
„катуна“ за заминаване. 
Пътят се точи през средната част 

на Швейцария. Всичко ми се виж-
да чуждо и квадратно. Задрямвам за 
малко, после усещам, че влакът завива 

и гледката внезапно се променя. На-
право ахвам от почуда. Пред мен е 
тя, Лозана! В сребристия здрач езе-
рото отразява последните лъчи на за-
лязващото слънце, около него 

НА КАТОВЕ 
СЕ ИЗДИГА ГРАДЪТ

Лозана е град в Западна Швейца-
рия, главен административен център 
на кантон Во. Разположен е в онази 
част, където говорят френски – на 
северния бряг на Женевското езеро 
(там му викат Лак Леман). Градът 
има близо 500 м денивелация (пита-
те ли ме какво катерене пада!). Спо-
ред статистика от 2009 г. населе-
нието му наброява 133 300 жители, 
без да се броят живеещите в пред-
градията. 
Понеже тук е централата на МОК 

(Международен олимпийски комитет), 
градът се определя като 

СПОРТНАТА СТОЛИЦА 
НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА 

С това много се фукат тук. На 

централната гара има надпис „Лозана 
– олимпийска столица“. Емблемата на 
града също много ми харесва: седем 
кръгчета, разположени в леко възходя-
ща линия – внушение за стабилен въз-

П(Р)ОЛЕТ В ЛОЗАНАП(Р)ОЛЕТ В ЛОЗАНА

Църквата „Свети Франсоа“, разположена 
на площад с хубави кафенета„ЧЕТИВО“ ЗА ПРЕЗ ЛЯТОТО В СОФИЯ

Катедралата, от чиято кула пазачът се прови-
ква: „Часът удари!“
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ход и одухотвореност.
Имам осем скъпоценни дни отпуск, 

преди да се хвана пак на работа. 
Първият – макар и в края на фев-
руари – е блестящ и слънчев. Из-
пълзявам от хотела и се озовавам в 
ярка вибрираща атмосфера. Пазари-
те са пищни – пукат се по шевове-
те от стока, улиците – тесни, от-
сечени от старинни сгради, магазин-
четата – китни. Всичко тук излъчва 
кокетна елегантност. Дори и часов-
ниците с механични кукли, които на 
всеки кръгъл час излизат от „легови-
щето“ си и правят кратко „предста-
вление“ с говор и музика. Арийските 
типажи от чукара, където бях досе-
га, са заменени от хора с малко по-
латино излъчване. Лицата и на ста-
ри, и на млади тук са някак по-жи-
ви, разчупени от специфични мими-
ки, по-различни... Отнякъде дочувам и 
рагтайм, което нанася 

ПОСЛЕДНИЯ ЩРИХ ВЪРХУ 
ЛОЗАНСКИЯ ПЕЙЗАЖ

Просълзявам се като затворник, пус-
нат на свобода. Има и такива мигове, 
в които минало и бъдеще се сливат 
в едно прекрасно сега.
Любимото ми занимание е да се раз-

хождам безцелно из някой град, като 
просто вдъхвам ароматите и настро-
енията му. Така правя и сега. Откри-
вам едно чудесно местенце до църква-
та „Свети Франсоа“ (или Сен Фран-
соа, както є казват там). Сядам на 
теферич пред напъпило дърво, нака-
цано от тлъсти птици, и с кеф за-
смуквам през сламка пет и половина 
франково капучино от „Старбъкс“.
Църквата „Свети Франсоа“ е най-

смиреното място в динамичното 
търговско сърце на Лозана. Построе-
на през 1272 г., тя е била център на 
францискански манастир. В нея се е 
изповядвала католическа вяра, но днес 
е протестантски храм. И отвън, и 
отвътре сградата излъчва строга 
сдържана красота, която изпъква на 
фона на ултрамодерната хубост на 
скъпите магазини и суматохата на-
около. Приближавам се към тежка-
та и плътно затворена врата с голя-
ма метална дръжка. Внезапно врата-
та сама се отваря. Е, то бива-бива 
ангели, ама, чак пък толкова... След 
което се усещам, че това е фото-
клетка. Все пак чувството за някак-
во чудо си остава.
На другия ден си измислям нови 

маршрути. Първо 

ОБИКАЛЯМ ПЪРЗАЛКИТЕ

В малка Лозана има пет огромни 
пързалки за разлика от голяма Со-
фия, където са само две големи. Три 
от пързалките са в модерният ком-
плекс „Патиноар дьо Мале“, разполо-
жен в покрайнините на града. Там се 
провеждат големи състезания и шоу-
та. На връщане хващам рейса в об-
ратна посока и нарочно се загубвам, 
за да се разходя в покрайнините на 
Лозана, в близост до успокояващите 
алпийски хълмове. Наслаждавам се на 
тихи кварталчета – някои с блок-
чета, някои с къщи, някои снобски, 
а други не чак толкова. Видях мно-
го фитнес зали и открити простран-
ства за спортуване.
На другия ден се запътвам към ка-

тедралата. Тя е, както се досещате, 
много красива. 

ТО ГРОЗНИ КАТЕДРАЛИ НЯМА 
ако питате мен. Готическа построй-

ка, начената през 1175 г. и недовър-
шена до днешни дни... Патронът на 
катедралата е Дева Мария, пред чи-
ято златна статуя са идвали да се 
молят поклонници през средновекови-
ето. И до днес е запазен обичаят на 
всеки кръгъл час от 22.00 до 2.00 ч. 
през нощта нощният пазач да изкач-
ва по 153 стъпала до върха на кулата 
и да се провиква: „Пазачът е. Часът 
удари!“ Лозана е единственият град, 
който пази тази традиция, която в 
миналото е била характерна за много 
други градове в Европа.
Преди векове едно такова изкачване 

Изглед от градинката пред катедралата – 
любимо място за влюбени двойки

Магазини, пълни с шедьоври на добрия вкус 
(е, с малки изключения!)

Hotel de la Paix, който приюти мечтата ми за 
спокойно свирене след тежката зима

Неоготически замък, 
превърнат днес в хотел
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на пазача нависоко (катедралата се 
намира на около 500 м над нивото на 
езерото) е спасявало града от евен-
туални пожари, а днес провикванията 
на бодигарда само стряскат окъснели 
влюбени или пияни. Мен не успяха да 
ме стреснат, защото отидох там в 
един късен следобед. За втори път в 
живота ми се случи нещо много зна-
менателно – секунда след като бях 
произнесла наум молитвата си в хра-
ма, „гръмна“ орган. Заля ме екстаз. 
Да, имало и такова чувство.
След осмия ден престой в Лозана се 

нанесох в Hotel de la Paix (демек „Хо-
тел на мира“), където трябваше да 
работя. След работа, както и в съ-
бота и неделя хората идват тук спе-
циално наконтени, за да си изпият 
кафето, да почетат вестник и да си 
побърборят под звуците на нежно пи-
ано – моето. Не е рядкост да забе-
лежа отдавна позабравени у нас аксе-
соари като 

ШАПКИ С ВОАЛЕТКИ, 
ЕЛЕГАНТНИ РЪКАВИЦИ 

В бара идват редовно компании от 
по-възрастни хора, които ме молят 
да им изсвиря нещо българско и се 
захласват, когато подхвана „Йовано, 
Йованке“. 
Хотелът е разположен в търговския 

център на Лозана. Излизаш и – хоп! – 
магазини. Аз, дето в България въобще 
не ходя на шопинг, тук го възприемам 
като одухотворен начин за почивка. 
За колорит по елегантните улици на 
Лозана се появяват и разни луди, ко-
ито крещят апокалиптично. Както и 
неизбежните просяци. Поради голяма-

та денивелация, когато влезеш в (го-
лям – тавтология) магазин на няколко 
етажа, често излизаш или на горна-
та, или на долната улица. Витрините 
са подредени с рядко премерен вкус, 
което силно въздейства. 
Сещам се и за още едно нещо, свър-

зано с хората на Лозана. Тук е при-
знак на лоша култура да нямаш куче. 
Пълно е с хора с кучета. А някои 
шефове дори си водят домашните 
любимци в кабинетите, където ра-
ботят. 
Последните си дни в Лозана прекар-

вам на лов за чанта. Харесвам един 
семпъл скъпо изглеждащ и – ох! – 
скъпоструващ екземпляр. Но преценя-
вам, че към тази чанта трябва да си 
купя и... лимузина, затова си купувам 
една не чак толкова претенциозна. 
Посрещам първия пролетен ден с на-

тежало от трепет сърце. По този 
случай решавам най-сетне да сляза до 
езерото и така откривам поредното 
съкровище – крайбрежната местност 
Уши (очи няма, ха-ха-ха!). 

УШИ Е ОБЩИНА, 
ОТДЕЛНА ОТ ЛОЗАНА 

Идеалното място за разходки – 
тръгваш от пристанището, минаваш 
през неоготически замък, превърнат 
днес в хотел. Следват изключително 
снобският петзвезден хотелски ком-
плекс „Бо риваж“ и Олимпийският 
парк, където са Олимпийският музей 
и музеят „Д’Елизе“, посветен на фо-
тографията от дагеротипни времена 
до днес. Статуи, дървета и места за 
отдих с пейки. Разходките са магич-
ни тук. Най-вече заради езерото, ко-
ето понякога е гладко и тайнстве-
но, понякога бурно като море. Живее 
си свой живот и излъчва мека неж-
на енергия. То често ме „изслушва-
ше“ в светли и в мрачни дни. Моят 
маршрут винаги завършва в „Пуйи“ – 
кокетно старо пристанище с много 
палми наоколо.
Крайезерната разходка ми навява 

мечти за отминали времена и често 
се виждам с широкопола шапка, слън-
чобран и квичливо кутре на каишка.
В моята листа за посетени прекрас-

ни места Лозана определено е в топ 
четири наред с Лондон, Барселона и 
Фуншал. Може още много да се раз-
каже за нея. Но и няколко нахвърляни 
щрихи са едно добро начало.

Текст Ваня СТОЙЧЕВА

Снимки Авторът

Площад „Мадлен”, където часовникът с кукли 
изнася представление на всеки кръгъл час

Павилион в централния парк 
на Лозана

Пристанищният квартал „Уши“ – черешката 
върху лозанската торта

Една от двете статуи на голи жени по 
алеята на Уши, които възбуждат мъжкото 
въображение
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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. 



КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

П
рез юни петзвездният морски комплекс „СОЛ 
Несебър ризорт“ за четвърти пореден път 
беше домакин на международния конкурс „Най-
добър детски модел на света“ (Best Child Model 

of the World). Участие в него взеха 40 деца от над 15 
държави. 

ПОБЕДИТЕЛИ на тазгодишното издание Best Child 

Model of the World са 11-годишната Уенди Касуму от Ни-

герия (при момичетата) и 13-годишният Дино Муяжич 

от Босна и Херцеговина (при момчетата). Според кон-
курсните правила двамата малчугани, носители на тит-
лите Best of the Best Child Model of the World, ще бъдат спе-
циални гости на конкурса Best Model of the World през де-
кември. 
Качествата на  малчуганите се оценяваха от МЕЖДУ-

НАРОДНО ЖУРИ, в което от българската страна чле-
новете бяха Светлана Шопова до Бонфим, мениджър на 
конкурса, Силвестър Лолов, президент на конкурса, лю-
бимият на всички Миро, Любо Липчев, управител на хо-
тела „СОЛ Несебър ризорт“, и Теодора Станкова, редак-

тор списание „Бела“. 
Тазгодишната БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАУЗА бе посве-

тена на опазването на черноморската фауна. Младите 
участници в конкурса сглобиха къщички за птици, които 
подариха на зеления парк на комплекс „СОЛ Несебър ри-
зорт“. Нашата БЕЛА бе МЕДИЕН ПАРТНЬОР на кон-
курса. 

И красотата 
е била дете
Децата на красотата

Конкурсът „Най-добър детски модел на света“ 
събра най-младите и интересни лица от цял свят – бъдещи топмодели. Идеята на този международен форум е да скъси дис-

танцията между агенциите и новите открития. Конкурсът дава възможност на тези деца да покажат таланта си като мо-

дели и им предоставя шанс за реализация и бъдещи изяви. „Никога не е много рано да се постараеш да покориш света“, смята 

Силвестър Лалов, собственик и президент на Best Child Model of the World.

Водещи на це-
ремонията бяха 
Драгомир Дра-
ганов и победи-
телите от Best 
Child Model of the 
World 2008 Лидия 
Молдован (Русия) 
и Юнус Симен 
(Румъния)

По време на галацеремонията качествата на участниците 
се оценяваха от международно жури

В един от кръговете участниците дефилира-
ха с национални костюми. Костюмът на Ана-
стасия от Южна Африка тежеше цели 12 кг!

Специално за 
участниците в конкурса 

бяха изпълненията на Миро
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ЕКЗОТИЧНОТО ЦВЕТЕ НА ЮЖНА АФРИКА

С
игурно корицата на този наш брой ви се струва 
необичайна. Така е, младото момиче е като омайно 
цвете, което символизира екзотичната красота на 
Южна Африка. Казва се Анастасия Майер и е най-

добър детски модел от Южна Африка за 2010 г. Пред-
стои є да научи, че наред с второто място в категория 
„най-добър детски модел на света“ във възрастова група 
до 13 години е избрана и за лице на списание „Бела“. 
Седя пред чаша виенско кафе на малка масичка до про-

зореца на уютното лоби в петзвездния „Сол Несебър ри-
зорт“ и изведнъж ме заливат 

ЗВЪНЪК СМЯХ, ЛЯТО И ЩАСТИЕ

Самата Анастасия, измъкнала се в почивката между две 
дефилета на генералната репетиция! Като разцъфтяла 
циклама е в кокетната си рокля. 
Докато я засипвам с въпроси, стройна красива жена, об-

лечена в тениска и дънки, доближава масата ни и поздра-
вява с лека усмивка. „Отговаря“ на въпроса ми „Коя ли е 
майката на това красиво южноафриканско момиче?“. 

МАЙКАТА МЕЛАНДИ МАЙЕР 
също е много красива и има качества на модел. Първото 
ми предположение е, че е манекенка и е пренесла амбиции-
те на дъщеря си. Не познах. Меланди е електроинженер и 
амбициите за дъщеря є са насочени в друга посока.
Без много уговорки трите се впускаме в приятелски раз-

говор по женски. 
За Анастасия това е първото є участие в междунаро-

ден конкурс. Състезанията є харесват, суетата и пищ-
ната хубост на дефилетата – също. В навечерието на 
конкурса е развълнувана. 

НЕ РАЗЧИТА САМО НА НАТУРАЛНИЯ СИ ЧАР 
За това свое представяне е направила доста репетиции. 

Тя е само на 12 години, но иска да представи страната 
си достойно. Тук е и защото този конкурс за нея е въз-
можност да си създаде много нови приятелства от цял 
свят. Зад кулисите на един конкурс за красота освен при-
ятелство се усеща и конкуренция, но това не притеснява 
Анастасия, която вярва в доброто у хората. 
Участието в подобни конкурси 

ИЗЛИЗА СКЪПО НА РОДИТЕЛИТЕ

Тоалети, обувки, фризьори... Питам майката не є ли е 
излязло солено желанието на дъщеря им да бъде модел. 
Тя ми обяснява, че за този вид конкурси в Южна Афри-
ка обикновено се намират спонсори. Но в техния случай 
не е така. „Анастасия е единственото ни дете и аз вяр-
вам в нея, знам, че го заслужава, и след като мога да си 
го позволя, ще го правя заради нея“ – уверява ме Мелан-
ди. Според нея тези конкурси дават на дъщеря є шанс да 
разшири хоризонтите си и да срещне приятели. Меланди 
не иска Анастасия да „остане затворена в една страна“. 
Като родител смята, че хобито на модел е подходящо за 
детето є, но това, което иска за дъщеря си, е солидно 
академично образование. 
Самата Анастасия 

ИСКА ДА СТАНЕ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР 
Обича животните, има пет кученца, които отглежда с 

любов и внимание. В свободното си време Анастасия обо-
жава да слуша музика. Най-вече рокендрола, но за разлика 
от връстниците си си пада и по национална африканска 
музика. Красивото момиче играе и хокей на трева. Но лю-
бимото є занимание си остават игрите с приятели. 
Питам Меланди кое според нея е най-ценното качество 

на дъщеря є: „То е вътре в нея и е невидимо за очите. 
Анастасия има добро сърце – отговаря ми. – Проявява 
детско любопитство и е непреднамерена. Бих искала да 
запази детското у себе си и по-нататък.“ 

Анастасия

Анастасия прекарва доста време с 
майка си – заедно играят тенис, обожа-
ват шопинга, обичат дългите разходки

Страниците подготви Теодора СТАНКОВА, Снимки Самуил МИЛЕВ Бела, брой 7 (149), 2010 91
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Саундтракът на „Здрач 3: 
Затъмнение“

Всичко около сагата „Здрач“ 

се превръща във феномен. 

Така е и със саундтраци-

те към двата досегашни 

филма, постигнали мултип-

латинени тиражи. И два-

та албума дебютираха под 

№1 в класацията „Топ 200“ 

на „Билборд“ и дори все още 

заемат достойно място в 

нея. Общото между тях е 

участието на „Мюз“ (Muse). 

Британското трио е от-

ново на линия за третата 

част на сагата „Здрач“. 

Техен е пилотният сингъл от албума Neutron Star Collision (Love Is 

Forever). В „Здрач 3: Затъмнение“, който излиза и у нас, Бела трябва да 

избира между любовта си към Едуард и приятелството си с Джейкъб, 

осъзнавайки, че решението є може да разпали затихналата битка меж-

ду вампири и върколаци.

Кайли като Афродита
Тя е продала над 60 мили-

она копия от своите албуми 

и продължава да бъде един 

от най-успешните соло ар-

тисти в света, а умопом-

рачителните є турнета 

могат да си съперничат 

единствено с тези на Ма-

дона. Добрата новина е, че 

Кайли Миноуг се завръща с 

нов албум, единадесети по-

ред, който изглежда неверо-

ятно подходящ за слушане 

през лятото. С „Афродита“ 

(Aphrodite) певицата се раз-

вихря на дансинга заедно с редичка съмишленици от поп и денс сцена-

та. Пилотният сингъл „Ол дъ ловерс“ (All The Lovers) доказа, че Кайли не 

е загубила форма, а изкусителния видеоклип се очертава като фаворит 

на музикалните телевизии. „Обожавам еуфоричното чувство на „Аф-

родита“ и изкусителния ритъм на денс парчетата в албума“ – споделя 

със задоволство изпълнителката.

„Смъртоносен 
противник“
Двама силни мъже се впускат 

в смъртоносен двубой в този 

трилър. Клайд Шелтън (Дже-

рард Бътлър) иска възмездие за 

смъртта на съпругата и дъще-

ря си, но убийците им ще бъдат 

пожалени от прокурора Ник Райс 

(Джейми Фокс). Ник предлага на 

единия от заподозрените по-ле-

ка присъда, за да свидетелства 

срещу своя съучастник. Десет 

години по-късно спасилият се 

от правосъдието е открит мър-

тъв, а Клайд спокойно призна-

ва вината си. След това от-

правя предупреждение към Ник 

– или да поправи дефектната съдебна система, която е съсипала се-

мейството му, или ще умрат ключови участници в делото. Скоро Шел-

тън започва да изпълнява заплахите си и единствено Ник може да му 

се противопостави.

„В последната 
минута“
Една амбициозна млада дама 

трябва спешно да реши важен 

проблем. 33-годишната Джор-

джина Солт (Хедър Греъм) из-

гаря от желание да стане май-

ка. Приятелят є Зак съвсем 

не е заразен от ентусиазма 

є и няма намерение да става 

татко. Джорджина обаче не 

се отказва от желанието си, 

но с ужас открива, че менопа-

узата є настъпва прекалено 

рано. Ако иска да има дете, тя 

трябва спешно да забременее, 

преди биологичният є часов-

ник да спре. Остават є оба-

че едва четири дни. Мисията 

є изглежда невъзможна, но с помощта на своите приятели и интернет 

Джорджина се надява да намери „можещ и желаещ“ мъж, който да ста-

не баща на детето є.

„Бразилия“
Тери Гилиъм е известен с осо-

беното си чувство за хумор и 

не спира да ни го демонстрира 

във всеки свой филм. Особено 

в този, който представя една 

сюрреалистично кошмарна вер-

сия на „перфектното“ бъдеще, 

където технологията определя 

хода на човешкия живот. Доня-

къде вдъхновен от Оруел, сю-

жетът представя премеждия-

та на един бюрократ мечта-

тел (Джонатан Прайс), попад-

нал неохотно в компанията 

на бунтовник срещу система-

та и на мистериозна красави-

ца. В едно тоталитарно обще-

ство той неизбежно ще стане 

жертва на собствените си романтични илюзии. Тази необичайна при-

казка смесва хаплив хумор с остри коментари и незабравима визия за 

времена, които се надяваме никога да не се повторят.

„Рейнман“
С дъжд от награди, сред кои-

то четири „Оскара“ и „Злат-

на мечка“ от фестивала в Бер-

лин, филмът на Бари Левинсън 

си остава ненадмината кла-

сика. Знаем, че американската 

академия е особено щедра към 

актьори, които играят герои с 

тежки заболявания, но стату-

етката на Дъстин Хофман си 

е абсолютно заслужена. Сами-

ят актьор се превърна в лице 

на болестта аутизъм и бла-

годарение на изпълнението си 

помогна на много хора с подоб-

ни проблеми. Убедително е из-

пълнението и на Том Круз като 

пресметливия Чарли Бабит, 

който се впуска в едно особено пътешествие със своя брат Реймънд. 

Сближаването между двамата братя и начинът, по който те намират 

път един към друг, са „сърцето“ на този шедьовър.

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР

Бела, брой 7 (149), 201092
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„Любовникът 
на девицата“
През есента на 1558 г. църков-

ните камбани из цяла Англия ог-

ласява  вестта: „Елизабет е 

кралица!“ Една жена я приема с 

ужас: Ейми Дъдли, съпруга на 

сър Робърт, знае, че сега, кога-

то Елизабет е на трона, мъжът 

є ще се върне в бляскавия двор 

на Тюдорите. Тържествуващи-

ят звън на камбаните призова-

ва съпруга є отново към влас-

тта и към една пламенна млада 

кралица. Робърт е сигурен, че 

звездата му отново е във въз-

ход. Между младата кралица и 

нейния придворен пламва лю-

бов, а Дъдли започва да обмис-

ля невъзможното – да изостави любящата си съпруга, за да се ожени 

за младата Елизабет. Ревност, амбиция, страст и отчаяние насочват 

драмата към познатата страшна развръзка.

„Ейнджъл“ 
Кейти Прайс, по-известна като 

модела Джордан, е една от най-

коментираните личности в шо-

убизнеса. А идеята да напише 

дръзка и откровена книга, която 

разбива всички представи за иде-

алния и безгрижен живот на из-

вестните личности, заслужава 

адмирации. Донякъде автобиогра-

фична, книгата представя сбъд-

ването на мечтата на едно 17-го-

дишно момиче. Ейнджъл започва 

работа като фотомодел и бързо 

набира популярност. Тя е приета 

в света на знаменитостите и се 

сближава с поп звездата Мики. 

Бурният им роман и пристрастя-

ването на Ейнджъл към наркоти-

ците са цената, която тя трябва 

да плати за превръщането си в звезда. Възможно ли е тя да си стъпи 

на краката и да спечели своя мъж мечта?

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ

„Указания 
за спасяването 
на света“
Авторката на „Дъщерята на 

Канибала“ е написала вълнува-

ща трагикомедия, пълна с лю-

бопитни човешки преживява-

ния, чийто герой може да бъде 

всеки от нас. Съдбите на че-

тирима жители на голям ев-

ропейски град неочаквано и по 

странен начин се пресичат. 

Овдовял таксиметров шофьор, 

недоволен от живота си лекар, 

изстрадала африканска прос-

титутка и пристрастена към 

алкохола възрастна биолож-

ка са главните герои на този 

градски роман, в който при-

състват самотата, отчужде-

нието, тероризмът, серийните убийства, но и дребните житейски чу-

деса, така присъщи на съвременното ни апокалиптично ежедневие.

„Сбогом на пред-
разсъдъците“
Какво се случва с героите на 

„Гордост и предразсъдъци“ 20 

години по-късно, ще разбере-

те от този роман, написан от 

авторката на „Птиците уми-

рат сами“. 

Докато сестрите є са се от-

правили по различни пътища, 

Мери Бенет тихо празнува сво-

бодата си, след като години 

наред се е грижила за болнава-

та им майка. Тя решава да на-

пише книга. Надарена повече 

с решителност, отколкото с 

опит, Мери се отправя на път. 

Бракът може и да е последно-

то, за което тя мисли, поне до-

като среща един забележителен мъж, чиито пламенни статии вбеся-

ват „силните на деня“. А когато самата Мери започне да задава неу-

добни въпроси, огромна опасност ще почука на вратата є...

„Саломе“
Творчеството на Оскар Уайлд е 

пример за блестящо остроумие и 

изобилства от афоризми и мъд-

ри мисли. Прочетете която и да 

било негова пиеса, и ще се убеди-

те в това. А този сборник пред-

ставя стиловото и тематич-

но разнообразие на творчест-

вото на драматурга Уайлд. Пие-

сите са в нов превод, като две 

от тях излизат за първи път на 

български. „Вера, или нихилисти-

те“ е първата пиеса на прочутия 

драматург за една силна и горда 

жена, чиято интелектуалност и 

амбиции биват жестоко съкру-

шени от страстна и пагубна лю-

бов. „Le Sainte Courtisane, или же-

ната, покрита с бижута“ е по-

следната му, незавършена пиеса, вдъхновена от легендата за Саломе. 

Включени са още „Саломе“ и „Ветрилото на лейди Уиндърмиър“.

„Академия Кошма-
ри: Порталът“ 
Съществува портал към един 

тайнствен свят и всеки кошмар, 

който сънуваме, отваря проход 

към него. Там властват хаосът 

и насилието, а опасни и зловещи 

същества се стремят да проник-

нат в света на хората. И един-

ствено пазители с изключител-

ни способности могат да им се 

противопоставят. Такъв е 13-го-

дишният Чарли, главният герой 

в този роман. Всеки път, когато 

той заспива, наоколо започват 

да се случват странни неща. За-

това и всички избягват момче-

то. Докато един ден странни 

хора с невероятни способности 

го отвеждат в академия „Кошмари“. Това е специално училище, където 

се обучават деца като него. Ала силата на Чарли е прекалено голяма и 

непредсказуема дори и за тази академия.
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на   ф о к у с

С 
едно от най-големите семейства в Холивуд и един 
от най-желаните мъже на планетата до себе си, тя 
като че ли е най-щастливата жена на света. „Пре-
ди години си мислех, че никога няма да бъда доста-

тъчно уравновесена и спокойна, за да стана родител. Ви-
наги съм обичала децата, но не знаех 

ДАЛИ ЩЕ БЪДА ДОБРА МАЙКА 
Предпочитах да осиновявам, а не да раждам деца. Има 

толкова много деца, които се нуждаят от свой дом“ – 
казва тя. Всичките є планове обаче отиват по дяволите, 
след като среща Брад, който полага невероятни усилия 
тя и децата да се чувстват добре. До такава степен, 
че Анджелина не би имала нищо против, ако... семейство-
то им продължава да расте.
Едва ли и най-близките є приятели са си представяли, 

че младата бунтарка, която обичаше да си играе с ножо-

ве, боядисваше косата си в различни цветове и не спира-
ше да увеличава броя на татуировките си

 ЩЕ СЕ КРОТНЕ ТОЛКОВА ЛЕСНО 
Явно да се събуждаш всяка сутрин до Брад Пит, има 

такъв ефект върху нея. Брад споделя: „Събуждам се су-
трин и ахвам, като я видя!“ А Джоли пък сияе, когато 
казва: „Докато го гледам как се забавлява с децата и как 
се старае да ги научи на различни неща, се убеждавам, че 
няма по-добър баща от него.“ 
Често в пресата излизат подмятания, че не всичко 

между тях е наред. Анджелина обаче е категорична, че 
няма такова нещо. „Искаме да намерим баланс в живота 
си, да образоваме децата си и да реализираме своите меч-
ти в професионален и личен план – обяснява щастлива-
та мама.“ Семейство Бранджелина постоянно пътува по 
различни точки на света. Джоли държи децата є да на-
учат чужди езици, да опознаят други религии и култури. 
Тя изглежда изцяло отдадена на своето семейство и спо-
ред публикации в някои медии 

ОБМИСЛЯ ДА СЛОЖИ ТОЧКА НА КАРИЕРАТА СИ 
Актрисата признава, че напоследък четенето на сцена-

рии є се случва все по-рядко, но това не означава, че няма 
повече да я видим на екрана. Желанието є е да снима 
поне по един филм всяка година, което още повече засил-
ва интереса към новия є летен хит „Агент Солт“.
Все пак това е първата є главна роля след номинаци-

ята за „Оскар“ в „Подмяната“. Още по-интригуващ е 
фактът, че във филма на Филип Нойс („Патриотични 
игри“) актрисата ще се изяви като истинска екшън фу-
рия – нещо, в което бившата Лара Крофт определено е 
особено добра. 

Текст Ивайло ТОДОРОВ, Снимки Александра филмс

МЕЖДУ СЕМЕЙСТВОТО И КИНОТО
„Агент Солт“
Евелин Солт е аг-

ент на ЦРУ, който 

винаги намира из-

ход от всяка ситу-

ация. Тя владее вся-

какви бойни техни-

ки и изкуството да 

се преобразява, до-

като работи под 

прикритие. Всичко 

това ще є е от пол-

за... докато бяга от хората, за които работи. Агент Солт е 

набедена за руски шпионин, чиято мисия е да убие американ-

ския президент. Обявена за враг №1, Солт разполага с мно-

го малко време, за да докаже истината.
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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

ТЕКСТИЛ И ТВОРЧЕСТВО
Един от елементите на добре 
организираното вътрешно 
пространство е правилно под-
браният текстил. Тексстилът 
придава на всеки дом специфи-
чен характер и подсилва усе-
щането за уют. В два поредни 
броя (в този – на стр. 96–97) 
ще ви запознаем с основните 
правила, които ще ви бъдат от 
полза, когато решите да съче-
тавате текстилни материи в 
дома си.

ВАШИЯТ БЕЗУПРЕЧЕН ДЪРВЕН ПОД
Как лесно и бързо да се избавите от петна, 
драскотини и други повреди по вашето дърве-
но подово покритие, ще разберете от полез-
ните съвети, публикувани на стр. 100.

ХРАНА ЗА НАСТРОЕНИЕ
В по-горещите дни не ни се ще да прекарваме 
много време около печката. Предлагаме ви 
четири леки ястия, всяко от които се при-
готвя в рамките на 10–30 мин и гарантирано 
ви оправя настроението. Рецептите търсе-
те на стр. 102–103.

НОВИЯТ ЕЗИК НА ЦВЕТЯТА
„...цветето дава на човека забележителен пример за неподчинение, за смелост, за постоянство 

и находчивост.“ Казал го е Морис Метерлинк. А Албена Увакова е продължила това изречение на 
стр. 108–109. Прочетете какво са „доверили“ цветята на авторката на статията. 

ЦВЕТОТЕРАПИЯ
„Поканете“ цветовете, за 
да станат те верни по-
мощници в поддържането 
на вашето здраве и добро 
самочувствие. На стр. 
98–99 в този брой продъл-
жаваме с предложенията 
си за ефективно въздейст-
ващи цветови съчетания. 
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Д
а се намери правилното съчетание от цвят, ри-
сунък и материя, не е толкова лесно. За мнозина 
от нас това е неизпълнима задача, защото никой 
не ни е учил как се съчетават материи. Всички 

ни дават съвети как да съчетаваме цветове.

ПРОСТОТО ПРАВИЛО, С КОЕТО СЕ СЪОБРАЗЯВАТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 

ДЕКОРАТОРИ, ЧЕ В ЕДНО ПОМЕЩЕНИЕ НЕ БИВА ДА СЕ СЪЧЕТАВАТ ПО-

ВЕЧЕ ОТ ТРИ ВИДА ТЪКАНИ.

Тъканите могат да се разделят условно на три групи: 
 Едноцветни  С дребни щампи  С едри щампи

Съчетаването на материи от трите различни групи 
води до добър резултат. Най-просто е да вземете за ос-
нова материя с едър ярък рисунък и спрямо нея да избе-
рете други две. Втората е добре да е с по-дребен рису-
нък, а третата – да е едноцветна. И двете допълнител-
ни тъкани трябва обаче да съдържат един от цветове-
те, които са използвани в основната тъкан. Можете да 
си поиграете и с 

ВИДА НА САМАТА ЩАМПА 
Ако например сте избрали за основна материя на едри 

флорални мотиви, спомагателните (с по-дребни щампи) 
мгат да бъдат на каре, на райе, на капки или на пача 
стъпка. 

КОНТРАСТЪТ МЕЖДУ МОТИВИТЕ ВЪРХУ ТЕКСТИЛА ПРИДАВА ДОПЪЛ-

НИТЕЛЕН ОБЕМ НА МЕБЕЛИТЕ ИЛИ НА ПОМЕЩЕНИЕТО И ПОМАГА ДА СЕ 

ИЗБЕГНЕ ИЗЛИШНАТА СТРОГОСТ В ИНТЕРИОРА.

„Тройното“ правило може да се приложи и към 

ЦВЕТОВЕТЕ 
Изберете един доминиращ (основен) цвят, а към него 

два допълнителни. Така ще „съберете“ интериора в едно 
цяло и в същото време ще избегнете претоварването. 
Цветовете в една стая трябва да са балансирани по 

следния начин:
 ДОМИНИРАЩИЯТ (ОСНОВЕН ЦВЯТ) трябва да по-

крива около 60% от повърхностите в стаята, включвай-
ки стени и под. В повечето случаи за тази цел се изби-
ра неутрален цвят.  ВТОРИЯТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЦВЯТ 
трябва да покрива коло 30% от пространството.  ТРЕ-
ТИЯТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЦВЯТ се използва само 10%. И 
тук можете да изберете най-ярките цветове като пур-
пурно червено и ярко жълто.

ин т е р и о р

ТЕКСТИЛ И 
ТВОРЧЕСТВО

ДА СЕ НАУЧИМ ДА ИЗБИРАМЕ 
ПОДХОДЯЩАТА МАТЕРИЯ ЗА ИНТЕРИОРА

ЕДИН ОТ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНОТО 
ВЪТРЕШНО ПРОСТРАНСТВО Е ПРАВИЛНО ПОДБРАНИЯТ 
ТЕКСТИЛ. ТЕКСТИЛНИТЕ ТЪКАНИ ПРИДАВАТ НА ВСЕКИ ДОМ 
СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР И ПОДСИЛВАТ УСЕЩАНЕТО ЗА УЮТ.

Съвети за начинаещи дизайнери
 За основна изберете материя, която наистина ви ха-

ресва, и около нея изградете цветовата гама. Не е важно 

дали тази тъкан е едноцветна, на цветя или на ивици. По-

лесно е да започнете с ярка разцветка, тъй като в нея при-

състват няколко оттенъка, на които можете да се опрете, 

избирайки останалите тъкани в интериора. Ако сте избра-

ли едноцветна тъкан, ще ви помогнат знанията за „цветния 

кръг“, с помощта на който е много лесно да намерите хар-

моничните цветови съчетания. 

 Постарайте се да не използвате повече от три вида 

тъкани в една стая, иначе ще ви бъде много трудно да за-

пазите цветовия баланс.

 Съчетавайте рисунъка по характер и по размер Вмес-

то да изберете три материи на малки цветчета, пробвай-

те да съчетаете райе, дребни флорални щампи и едноцвет-

на материя. 

 Можете да добавите и геометрични фигури Ако напри-

мер основната тъкан, която сте избрали, е на едро каре, 

втората допълнителна тъкан е добре да е тънко райе, а 

третата – на съвсем дребни цветчета. 

 Дребен рисунък отива на не много големи помещения, за-

щото на големи разстояния щампите се сливат. 

 Средно голям рисунък отива на всякакви помещения. 

 Едър рисунък повече отива на едри мебели и за големи по-

мещения. Върху малки мебели и пространства той се губи. 

 За да увеличите пространството в стаята на височи-

на или ширина, използвайте тъкани с вертикални или хори-

зонтални ивици. 
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ОСНОВНА ТЪКАН

ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ ИЗБОР 

С ТАЗИ ТЪКАН

РАЗКОШНА ЕЛЕГАНТНОСТ

ВЗЕМЕТЕ ЗА ОСНОВА МЕКА РЕЛЕФНА 
ТЪКАН ОТ ТУИД В РОЗОВО-СИВАТА ГАМА 
С ДОБАВКА НА ЗЛАТИСТИ НИШКИ. 
ТЯ ЩЕ ИЗИГРАЕ ЧУДЕСНА РОЛЯ КАТО 
ТАПИЦЕРИЯ НА МЕБЕЛИТЕ – НА ДИВАНА, 
КРЕСЛА, ВЪЗГЛАВНИЦИ И Т. Н.

ЗАВЕСИ

ДОБАВЕТЕ 2–3 ТЪКАНИ ОТ 

ТАЗИ КАТЕГОРИЯ

На 
широки 
ивици
ИЗПОЛЗВАМЕ 
мека тъкан на 

едри ивици за 

основните за-

веси.

Плътна 
коприна
ИЗПОЛЗВАМЕ 
разкошна тъ-

кан за допълни-

телните пер-

дета или за де-

коративни въз-

главници.

Цветни 
букети
ИЗПОЛЗВАМЕ 

тъкан от па-

мук и лен на 

едри флорал-

ни мотиви за 

основните за-

веси.

ТАПИЦЕРИЯ ЗА МЕБЕЛИТЕ

СЪЧЕТАЙТЕ С ВАРИАНТИ 

ОТ ТАЗИ КАТЕГОРИЯ

Сини цветя
ИЗПОЛЗВАМЕ за де-

коративните въз-

главници и тапице-

рията на столовете 

и абажурите.

Светлосиньо
ИЗПОЛЗВАМЕ тази 

вълнена тъкан за ос-

нова при тапицира-

нето на диваните, 

креслата и възглав-

ниците.

Сиво и 
светлосиньо
ИЗПОЛЗВАМЕ за 

тапициране на въз-

главниците вър-

ху диваните и крес-

лата.

Розово 
със златна 
нишка
ИЗПОЛЗВАМЕ като 

основна за тапици-

ране на креслата и 

диваните.

ЕВРОПЕЙСКО КЪНТРИ

СЪЧЕТАНИЯТА МЕЖДУ ТОПЛИ ЦВЕТОВЕ 
СЪЗДАВАТ ПОВЕЧЕ УЮТ И ЖИЗНЕРАДОСТ. 
ПОДХОДЯЩИ СА КАКТО ЗА ВИЛАТА, ТАКА 
И ЗА ГРАДСКИЯ ВИ ДОМ. В ОСНОВАТА 
СТОИ ЯРКА ТЪКАН, С КОЯТО ЩЕ 
ТАПИЦИРАТЕ ДИВАНА И ФОТЬОЙЛИТЕ.

Светъл 
лен
ИЗПОЛЗВАМЕ 
материя от 

тънък светъл 

лен за по-леки-

те завеси.

Цвят от 
шипка
ИЗПОЛЗВАМЕ 
тъкан от па-

мук и лен на 

едри флорал-

ни щампи за 

основните за-

веси.

Тъмен лен
ИЗПОЛЗВАМЕ 
го за раздели-

телите между 

основните за-

веси или за де-

коративни еле-

менти по заве-

сите.

Розов велур
ИЗПОЛЗВАМЕ за 

тапициране на въз-

главниците вър-

ху креслата или ди-

вана.

На ивици
ИЗПОЛЗВАМЕ за 

тапициране на ди-

ваните, табуретки-

те и облегалките на 

столовете.

Жълто 
кадифе
ИЗПОЛЗВАМЕ за де-

коритивните въз-

главници на дивани-

те или за тапицира-

не на табуретките.

Каре
ИЗПОЛЗВАМЕ тази 

тъкан от плътен 

лен за тапициране 

на креслата или на 

възглавниците върху 

дивана.
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ЦВЯТ ТЕРАКОТА 
И СИНЬО

Да общуваме с удоволствие

Съчетанието между нюанси на чер-

веното и нюанси на синьото в дома ви 

може да... олекоти общуването ви. Ос-

вен това с помощта на тези две цвята 

ще постигнете и предвидимия комфорт 

и уют в гостната. 

 Доколкото това са класическите 
цветове в средиземноморския стил, 
присъствието на всякакви аксесоари 
в този стил се приветства вкъщи. 

 В случай че сте замислили ре-
монт, задължително спрете избора си 
на теракотени плочки в нюанси на 
червеното. Или в цвят червена те-

ракота.  
 Ако имате съдове и вази в тера-

котено и синьо, извадете ги от шка-
фовете и ги разположете навсякъде 
из пространството на дома. 

 Бихте могли да украсите дърве-
ните мебели с апликации на средизем-
номорска тема, като използвате тех-
никата, наречена декупаж (приложна 
техника, която позволява да правите 
хартиени апликации).  

 Сложете пясък на дъното на про-
зрачна ваза с кръгла или друга изчис-
тена форма. Подредете мидички и 
раковини върху пясъка, като боядиса-
те някои от тях в теракотено чер-
вено, а други – в синьо или в синьо-
зелено. 

 Декорирайте тапетите с допъл-
нителни ивици в синьо или в черве-
но – като акцент за прихващане на 
погледа. 

 Подредете на перваза на прозоре-
ца цяла редица малки саксийки във въ-
просните цветове. Най-добре е в тях 
да засадите кактуси, защото изглеж-
дат най-неутрално.   

ЗЕЛЕНО И ЖЪЛТО 
За отмора и вдъхновение 

Съчетанието между зелено и жълто 

може да ви зареди творчески и да ви по-

могне да си починете. 

 Направете си „щори“ от жълти 
и зелени ивици плат. Редувайте цве-
товете, както ви подскаже въобра-
жението. Бихте могли да закачите 
вашето „произведение“ върху щорите, 
които вероятно вече имате. Направе-
те го, ако искате да разпуснете или 
да ви осени оригинална идея. 

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.

(Продължение от миналия брой)
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 Декорирайте едната стена в по-
мещението със сламени салфетки за 
студено сервиране, като предварител-
но ги боядисате с жълт или зелен 
спрей. 

 Интериорът ви ще се освежи с 
покривки за мебели в зелен цвят или 
в нюанс/и на зеленото по ваш избор. 

 Напълнете една голяма зелена 
купа с жълти лимони и я сложете на 
видно място. 

 Разбира се, не оставяйте дома 
си без зелени растения – това е най-
истинският и въздействащ зелен 
цвят.

СИНЬО И ЖЪЛТО  
Опитайте нещо различно

Иска ви се да промените нещо в живо-

та си? Не се чудете как и недейте да ча-

кате понеделник, започнете с цветови-

те промени още сега. 

 Ако в кухнята ви има шкафчета 
със стъклени вратички, залепете от 
вътрешните им страни плат в си-
ньо-жълт рисунък. 

 Постелете на масата ярка синьо-
жълта покривка. 

 Подредете по рафтовете съдове 
в жълт или жълто-син цвят. 

 Бихте могли да се възползвате 
от положителното въздействие на 
двата цвята, като ги използвате за 
ушиването на малки декоративни въз-
главнички. 

 Закачете на стената пано или 
картина с морски сюжет. 

 Поставете върху работната си 
маса или близо до нея две големи ку-
тии, съответно в жълт и син цвят. 
Така всички дреболии, които сега се 
търкалят наоколо, ще намерят мяс-
тото си. 

БЯЛО
Отворете нова страница

В живота на човека съществуват мо-

менти, в които е необходимо да се осво-

боди от всичко, да отвори бяла стра-

ница и да започне да гледа на света по-

новому. В такива ситуации интерио-

рът ви се нуждае от разноцветни еле-

менти. А белият цвят е най-естестве-

ният фон за съчетаване на цветовото 

многообразие. 

 Застелете спалнята с бяла или 
едноцветно ярка кувертюра и раз-
хвърляйте върху нея възглавници във 
всички цветове на дъгата. 

 Нарисувайте собственоръчно раз-
ноцветни ивици от всички страни на 
бяла кашпа. 

 Напълнете бяла ваза с различни 
видове летни цветя. Нека букетът 
да е богат! 

 Сложете в средата на масата 
прозрачна стъклена ваза и я напълне-
те с разноцветни стъклени топчета. 
Масата трябва да е застлана с бяла 
покривка, за да изпъкват цветовете 
на топчетата. 

 Бутилки или съдове от рисува-
но стъкло бихте могли да поставите 
навсякъде, където намерите за добре, 
ако сте решили кухнята си в бяло – 
бели стени, бели шкафове... 

Бела, брой 7 (149), 2010 99



до м а к и н я

П
одовите покрития от естествено дърво изглеждат 
много ефектно и благородно, но с времето се нуж-
даят от специални грижи, защото се износват по-
бързо.

Редовното поддържане на дървения под не е сложно 
нещо. Достатъчно е веднъж седмично да обирате прахта 
и напластилата се мръсотия върху него. За тази цел въ-
обще не е нужно да стоите на колене с парцал в ръка. 
Достатъчно е да минете пода с прахосмукачка с плоска 
приставка за гладък под. 

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ: ПРИСТАВКИТЕ С КОЛЕЛЦА, КОИТО СЕ ВЪРТЯТ И 
НАЗАД, И НАПРЕД, И С ТВЪРДА ЧЕТИНА НЕ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ПОЧИСТ-
ВАНЕ НА ДЪРВЕН ПОД, ЗАЩОТО МОГАТ ДА ГО НАДРАСКАТ! 

Старайте се да почиствате по-редовно местата

ОКОЛО ПЕРВАЗИТЕ И ПРАГОВЕТЕ

събира повече прах. За да можете да оберете бързо от 
всички ъгълчета, се възползвайте от почистващите ми-
крофибърни кърпи, които не разпръскват влакънцата прах. 
Пред входната врата и зад нея сложете по една изтри-
валка, за да си спестите по-честото метене. По-лесно е 
просто да изтупате изтривалката, нали? 

ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ НАДРАСКВАНЕТО

на дървения под, ако залепите на краката на масите и 
столовете вкъщи парченца филц. 

ВЪВЕДЕТЕ СТРОГО ПРАВИЛО – ВСИЧКИ ДА СИ СЪБУВАТ ОБУВКИТЕ ПРЕД 
ВРАТАТА! ТОВА МНОГО ЩЕ ВИ ОБЛЕКЧИ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДА, ЗА-
ЩОТО У ВАС ЩЕ СЕ НАНАСЯ С ДО 80% ПО-МАЛКО МРЪСОТИЯ! 

Така че вие изберете кое е по-изгодно за вас: гостите 
да ви мислят за еснафи, защото ги карате да се събу-
ват, или да чистите като луди след всеки влязъл в къ-
щата ви човек. 

ДВА ПЪТИ ГОДИШНО

правете генерално почистване на пода. Ако дървените 
дъски са покрити с лак (на основата на полиуретан или 
друг вид), обработвайте ги само с такива почистващи 
средства, които не съдържат восък. Иначе подът ще из-
глежда посивял и замазан (на петна).

ОБРАБОТЕТЕ ВСИЧКИ ПЕТНА ЕДНО ПО ЕДНО С ПОМОЩТА НА ПОЧИСТВАЩИ 
СРЕДСТВА ЗА ДЪРВО И ПАРЦАЛ ОТ МИКРОФИБЪР.

Не минавайте целия под, защото дървото не понася из-
лишна влага. Ограничете се само до почистване на пет-
ната по този начин. 

АКО ПОДЪТ ВИ Е ПОКРИТ С ВОСЪК

по-добре е да избягвате да го почиствате с влажен пар-
цал. Восъчните покрития са много чувствителни към вла-
гата. Нанесете на пода средство на основата на разтво-
рител, изчакайте 30 мин, а след това го изтъркайте с 
чист и сух по-груб парцал, за да светне. 

ВАШИЯТ ВАШИЯТ 
БЕЗУПРЕЧЕН БЕЗУПРЕЧЕН 
ДЪРВЕН ПОДДЪРВЕН ПОД

КАК ЛЕСНО И БЪРЗО ДА 
СЕ ИЗБАВИТЕ ОТ ПЕТНА, 

ДРАСКОТИНИ И ДРУГИ 
ПОВРЕДИ ПО ВАШЕТО 

ДЪРВЕНО ПОДОВО 
ПОКРИТИЕ

БЪРЗА ПОМОЩ

Как да се избавите от...
...восък, покапал по пода от свещите
Сложете на пода пакет с лед, изчакайте малко и след това 

с помощта на шпакла изстържете стегналия се восък. 

...изсъхнала боя
Първо я остържете грубо с шпакла, след което отделе-

те останалите налепи с помощта на гъба, напоена с мал-

ко спирт. 

...следи от обувки
Използвайте обикновена гъба и вера, а понякога е доста-

тъчно да обуете на крака си хавлиен чорап и да изтъркате 

петното, като натискате силно с ходило и търкате. 

© Lev Dolgachov | Dreamstime.com
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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



в к у х н я т а

ЗА 4 ПОРЦИИ:
 2 краставици (обелени)  1 с. л. 

лимонов сок  1/2 от зрялата част 

на зрялото авокадо  1 стрък цели-

на  3 кофички (по 150 г) кисело мля-

ко  200 г пушена сьомга (нарязана 

на тънки парчета)  4 с. л. нарязан 

на ситно пресен копър + стръкчета 

за украса  1 не много голяма връз-

ка нарязан на ситно магданоз (или 

рукола)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Разполовете краставицата по 

дължина и с помощта на малка лъ-

жичка изгребете семките й. С помо-

щта на белачка за зеленчуци наре-

жете краставицата и целината на 

тънки филийки. Авокадото пасирай-

те с вилица. Смесете зеленчуците в 

купа, добавете магданоза (или руко-

лата) и овкусете с лимоновия сок. 

2. Смесете киселото мляко с копъ-

ра. Парчетата сьомга навийте на 

рулца. 

3. Сложете на дъното на чашите 

първо зеленчуци, уплътнете ги с лъ-

жица и ги покрийте с киселото мля-

ко. Най-отгоре, в центъра, закрепе-

те парче навита на руло сьомга. Ук-

расете с по стръкче копър.

ЗА 2 ПОРЦИИ
 300 г сирене  2 с. л. зехтин  малка люта чушка (почистена от семките и наря-

зана на тънки сламки)  2 с. л. нарязани на ситно копър и магданоз  2 чери домат-

чета  прясно смлян черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. В купа смесете зехтина, нарязаната люта чушка, нарязаните на колелца домат-

чета, магданоза, копъра и черния пипер.

2. Загрейте фурната до 150 °С. Сложете сиренето върху лист пергаментова хар-

тия. Върху него разпределете сместа от зелени подправки и зеленчуци, полети със 

зехтина. Завийте сиренето от всички страни с пергаментовата хартия, така че да 

се получат пакетчета. Сложете в тава, след което – във фурната, и печете 20 мин. 

3.  Сервирайте сиренето топло или охладено, с ароматни подправки и филийки пре-

сен хрупкав хляб.

Предястие 
с пушена сьомга

Сирене в пергамент

Храна за настроение
В по-топлите дни не ни се иска да прекарваме много време в кухнята. 

Предлагаме ви четири леки ястия, всяко от които се приготвя в рамките на 10–30 мин, 

но гарантирано ви оправя настроението.
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ЗА 4 ПОРЦИИ:
 500 г талятеле  голяма връзка спанак  шепа кедрови ядки (леко запър-

жени без олио в тиган)  3–4 с. л. зехтин  1 глава лук  3 скилидки чесън 

 150 г пармезан (настърган)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Сварете талятелето в подсолена вода съгласно инструкциите на опа-

ковката. Махнете тенджерата от котлона, когато в нея остане много 

малко вода на дъното. 

2. Докато се вари пастата, подгответе спанака – измийте го, подсуше-

те го върху памучна кърпа, отрежете дръжките на листата. По-големите 

листа разполовете. 

3. В дълбок тиган налейте зехтина и запържете в него до златисто лука. 

Прибавете чесъна и пържете още 1 мин. Сложете в тигана пресния спанак 

и бъркайте, докато листата на спанака потъмнеят. 

4. Накрая прехвърлете в тигана и свареното талятеле заедно с останала-

та на дъното на тенджерата течност. Разбъркайте добре и сервирайте, 

като гарнирате ястието с кедрови ядки и пармезан.

Пилешки гърди с билки 
и бяло вино

Зеленчуков пилаф със 
сушени плодове

Талятеле със спанак

ЗА 4 ПОРЦИИ:
 4 пилешки гърди с кожата  малка връзка магданоз (нарязан на сит-

но)  няколко стръка пресен розмарин  100 г сирене (намачкано с вилица) 

 сокът от 1/2 лимон  2 скилидки чесън (пасирани)  3 с. л. краве масло 

 2 с. л. зехтин  200 мл бяло вино

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Загрейте фурната до 180 °С. Смесете магданоза, розмарина, сиренето, 

чесъна, лимоновия сок и разбъркайте съставките до получаване на едно-

родна смес. 

2. Внимателно обелете кожата от пилешките гърди, но без да я отстра-

нявате напълно. С помощта на малка лъжичка намажете гърдите с равно-

мерен слой от сместа и отгоре покрийте този слой с кожата. 

3.  Загрейте зехтина и кравето масло в тиган с дебело дъно. Сложете въ-

тре пилешките гърди с кожата надолу. Пържете ги 1–2 мин до образуване-

то на златиста коричка. Обърнете гърдите и ги пържете още 1 мин. 

4. Подредете гърдите в тава и ги изпечете за 12–15 мин във фурната. На-

лейте в тиган бяло вино и го сварете, докато се изпари и остане наполо-

вина. Подправете го на вкус със сол и черен пипер. С получения винен сос 

полейте готовите пилешки гърди и ги поднесете на масата с гарнитура-

та, която обичате.

ЗА 4 ПОРЦИИ:
 400 г ориз басмати  1 буркан сварен червен боб (отцеден)  щипка 

шафран  100 г консервирана царевица  3 с. л. олио  3 глави лук  1 ч. л. 

захар  2–3 скилидки чесън (филиран)  2 ч. л. смес от сушени подправки за 

ястия с ориз  1 с. л. семена кимион  2 моркова (нарязани на сламки)  по 

100 г смокини, стафиди и фурми (сушени)  750 мл зеленчуков бульон  3 с. 

л. нарязан на ситно копър

1. Нарежете на кубчета 2 глави лук и ги запържете в дълбок тиган за 5 

мин, след което добавете нарязаните на сламки моркови и чесъна. Разбър-

кайте и гответе още 5–7 мин. 

2. Измийте на течаща вода сушените плодове и ориза. Добавете към зе-

ленчуците първо сушените плодове, след което – и ориза, изравнете с 

шпатула и внимателно налейте равномерно зеленчуковия бульон, така че 

да покрие ориза напълно и дори да е 1 пръст над нивото му. Прибавете 

подправките за оризови ястия, кимиона и сол на вкус. 

3. Гответе пилафа около 15 мин на слаб котлон под капак. Когато теч-

ността напълно се изпари от повърхността на ориза, махнете капака и 

направете няколко дупки в оризовата смес с дървена лъжица (за да излиза 

парата по-лесно). Ако оризът не е напълно готов до този момент, добаве-

те малко вода и го изчакайте да омекне съвсем. 

4. Останалата глава лук нарежете на полумесеци и запържете до златис-

то на слаб котлон. Добавете 1 ч. л. захар и гответе още 3–4 мин. Изсипе-

те върху мека хартиена салфетка, за да попие тя излишъка от олио. 

5. Добавете към пилафа консервираните боб и царевица, разбъркайте и 

прехвърлете в дълбока купа за сервиране. Украсете ястието с нарязания 

копър и карамелизирания лук най-отгоре.
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за  д е с е р т

Нежен чийзкейк 
с мангова заливка
ЗА ОСНОВАТА ИЗПОЛЗВАЙТЕ НАТРОШЕНИ БИСКВИТИ

ЗА 14 ПАРЧЕТА: За блата:  200 г маслени хрупкави бискви-

ти  120 краве масло За крема:  16 г желатин  500 г ниско-

маслена извара  200 г бяло сирене (обезсолено)  5 с. л. за-

хар  3 щипки ванилова захар  100 мл сок от манго  200 мл 

сметана За заливката:  4 г желатин  200 мл сок от манго 

 100 мл сметана

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. В отделни съдове накиснете желатина за крема и желати-

на за заливката. Натрошете бисквитите. Изчакайте кравето 

масло да омекне и го смесете с бисквитените трохи. Разпре-

делете сместа на дъното на застлана с пергаментова хар-

тия форма. Изравнете отгоре с помощта на шпатула и сло-

жете блата в хладилника да стегне. 

2. Разбъркайте добре изварата, сиренето, захарта и ванило-

вата захар. Прибавете желатина и сока от манго и продъл-

жавайте да бъркате. Оставете сместа да престои 30 мин 

в хладилника. След това разбъркайте в крема и предварител-

но разбитата сметана. Желатина (този за заливката) раз-

бъркайте в леко загретия сок от манго. Полейте чийзкейка с 

тази смес и отгоре украсете сладкиша с топки разбита сме-

тана. 

Време за приготвяне: 45 мин

В една порция: 310 кал, от които белтъчини – 9 г, мазнини – 

21 г, въглехидрати – 20 г

С вкус на манго и... сирене
Пандишпаново руло 
с манго и извара
МНОГО ПО-ТРАЙНО Е ОТ ТОРТА, ОТЛИЧНО ЗАПАЗВА ФОРМАТА 

СИ. РЕЖЕ СЕ С ОСТЪР НОЖ НА КРАСИВИ ПАРЧЕТА

ЗА 8 ПАРЧЕТА:
 120 г брашно  1/2 ч. л. бакпулвер  3 яйца  щипка сол  5 

ч. л. сок от лайм (прясно изцеден)  150 г захар  2 ч. л. на-

стъргана лимонова кора  1 зряло манго  250 г нискомаслена 

извара  10 г желатин  250 мл сметана

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Загрейте фурната до 210 °С. Белтъците отделете от жъл-

тъците и разбийте с 1 щипка сол и 1 ч. л. сок от лайм. Доба-

вете и 120 г захар. Смесете жълтъците с лимоновата кора. 

Пресейте брашното и разбъркайте в него бакпулвера. 

2. Тестото разпределете на тънък равномерен слой на дъно-

то на застлана с пергаментова хартия плитка тава. Печете 

8 минути. Бисквитения блат обърнете върху поръсена с пудра 

захар кърпа. Махнете хартията, навийте рулото и изчакайте 

да изстине. 

3. Почистете мангото. Половината нарежете на кубчета, ос-

таналата зряла и мека част пасирайте и смесете с кубчета-

та, като добавите и 4 ч. л. захар. Накиснете желатина и ко-

гато той се разтвори съвсем, го смесете с изварата. Бър-

кайте поне 2 минути. Разбийте сметаната с 30 г захар и раз-

бъркайте тази смес в сместа с изварата. 

4. Развийте изстиналия блат и го намажете с получения крем 

(равномерно). Отгоре разпределете и плънката с манго. От-

ново навийте рулото, като си помагате с кърпата (впрочем 

не бива да я махате преди това). Сложете го за 2 часа в хла-

дилника. Може да го поръсите с пудра захар. 

Време за приготвяне: 45 мин

В едно парче: 310 кал, от които белтъчини – 10 г, мазнини – 

12 г, и въглехидрати – 39 г
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Н
яма растения, които живе-
ят без вода, но има много 
такива, които се нуждаят 
от малко вода, за да рас-

тат. Обикновено те виреят добре в 
добре отцеждащи се бедни почви. 
Едно растение може да се определи 

като издръжливо на суша, когато из-
държа период на засушаване с продъл-
жителност 2 или 3 месеца без никакво 
поливане. Ето и нашите предложения:

КАЛИФОРНИЙСКИ МАК 
(ЕШОЛЦИЯ, ESCHOLZIA)

Принадлежи към семейство Papa-

veraceae. Родината на това многого-
дишно растение, отглеждано като ед-
ногодишно, е Северна Америка. Ешол-
цията цъфти от май до октомври в 
жълто до оранжево.
Има красиви едри единични цветове 

с 4 венчелистчета, които са отворе-
ни само при слънчево време. Стъбла-
та є достигат 30–40 см. Вирее най-
добре в добре отцеждаща се глинеста 
почва. Не изисква наторяване. Пона-
ся добре течения и засушаване. Раз-
множава се през пролетта чрез семе-
на, които се сеят направо в почвата. 
Привлича пчели и други насекоми. 

ЕНЧЕЦ (SOLIDAGO)
Това е жълтоцъфтящо цвете от 

семейство Asteraceae. Най-характер-
но е за Северна Америка, Мексико 

и Южна Америка. Лесно се разпозна-
ва заради съцветията си – златисто-
жълти цветове на гъсти метлици. 
Цъфти от юли до септември. Има 
вечнозелени ланцетни листа и мъхес-
ти стъбла и листа. Достига около 1 
м височина. Цветовете имат тръп-
чив мирис. Полива се умерено, но из-
държа и засушавания. След като пре-
цъфти, се подрязва, за да не се раз-
пространят семената.
Трябва да се тори. Привлича пеперу-

ди, бръмбари и оси.

ИРИС (ПЕРУНИКА, IRIS)
От семейство Iridaceae е. На гръц-

ки „ирис“ означава „дъга“. Характери-
зира се с голяма приспособимост към 
трудни условия на околната среда – 
вирее еднакво добре в студени пла-
нински райони, по хълмове, поляни и 
речни брегове.
Тази група растения се отличава с 

голямо видово разнообразие. Някои пе-
руники стигат до 1 м на височина, 
но се срещат и джуджета. Голямото 
разнообразие е в обагрянето на цве-
товете. Ирисите виреят добре на 

ярко слънце. Необходима им е песъч-
лива почва с добри дренажни свой-
ства. Ирисите се засаждат в цветни 
групи край водни басейни.

ЛАВАНДУЛА (LAVANDULA)
Тя е от семейството на ментата 

– Lamiaceae. Растението е характер-
но за Средиземноморието, Африка и 
югоизточните части на Индия. Лаван-
дулата е светлолюбива, сухоустойчи-
ва и студоустойчива култура. Развива 
се добре на чакълено-глинести или пе-
съчливо-варовикови почви, по възмож-
ност добре наторени и обогатени с 
минерални торове. Растението изисква 
умерена влага, тъй като прекомерната 
влага в почвата влошава качеството 
на етеричното масло, което се доби-
ва от лавандулата. Лавандулата обича 
открити и светли пространства. 

ЦИНИЯ (ZINNIA)
Тя е семейство Asteraceae. Цветове-

те є са разположени на дълги стъб-
ла. Листата са срещуположни и поч-
ти нямат дръжки. За циниите е под-
ходяща рохкава, пропусклива и богата 
на хранителни вещества почва. Хуба-
во е преди засаждането да я нато-
рите обилно с прегорял оборски тор. 
Циниите цъфтят почти непрекъсна-
то от юни до октомври, но трябва 
да се поливат редовно, но са в състо-
яние да понесат и краткотрайни пе-
риоди без вода. При по-продължител-
но засушаване обаче съцветията им 
издребняват, а после изсъхват и цели-
те растения. Така че можете да про-
пуснете само няколко поливания. 

ц в е т а р  и  г р а д и н а р

Рудбекия (Черноока Сюзън, Rudbeckia hirta) Тя може да вирее на средно влажна до суха почва (песъч-
лива или глинеста). Издържа на жеги и течения. Привлича птици и пеперуди заради нектара, който 
се образува в цвета. Идеално цвете за сандъчета.

ЖИВИ И КРАСИВИ В ЖЕГИТЕЖИВИ И КРАСИВИ В ЖЕГИТЕ

АКО СЕ ЧУДИТЕ КАК ДА ЗАПАЗИТЕ 
ГРАДИНАТА СИ ЖИВА И КРАСИВА И ПРЕЗ 
ЛЕТНИТЕ ЖЕГИ, НАЙ-ДОБРИЯТ СЪВЕТ 
Е ДА ПОДБЕРЕТЕ ТАКИВА РАСТЕНИЯ, 
КОИТО ИЗДЪРЖАТ НА СУРОВИ УСЛОВИЯ 
КАТО ЗАСУШАВАНЕ, ТЕЧЕНИЕ И ВИСОКИ 
ТЕМПЕРАТУРИ.
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В
секи един от месеците на годината има своите 
празници. Християнски или светски, именни или рож-
дени дни, те винаги са повод да погледнем близки-
те хора с обич. Подаръци, усмивки, настроение и, 

разбира се – цветя! Замислих се не отправяме ли вся-
ка година едни и същи пожелания на хората, които оби-
чаме! Не омаловажаваме ли понякога чувствата си, като 
ги натикваме в изтъркани шаблони? Тогава ми хрумна, че 
цветята, които поднасяме, носят в себе си скрито пос-
лание. Ако подаряващият го знае, може да поднесе наис-
тина един 

ОРИГИНАЛЕН, НЕПОВТОРИМ И МНОГО ЛИЧЕН БУКЕТ 
на човека, когото обича. Всъщност самите цветя със 
своята външност, с начина, по който се отглеждат, и с 
условията, от които се нуждаят, за да виреят, подсказ-
ват пожеланията. 
Но не бъркайте! Не става дума за прословутия език на 

цветята. Розата нашепвала еди-какво си, а пък лалето 
казвало еди-що си... Тези „измислени“ послания напълно са 
се изгубили някъде по пътя на вековете, много преди да 
стигнат до нас.  

ПРЕДЛАГАМ ВИ ДРУГО 
– да опознаете сами цветята, освобождавайки юздите 
на фантазията си, и да ги поднесете с уникални пожела-
ния, измислени от самите вас. Защото думите имат ог-
ромно значение. Понякога те „тежат“ повече от цената 
на подаръка и от големината на букета. С едно пожела-
ние говорим и ние, говори и цветето. То трябва да бъде 
подбрано според личността на празнуващия. И кой знае, 
наистина може би цветята имат разум и като разумни 
същества недоловимо ни помагат, докато ние се грижим 
за тях. Може би...

ПОЖЕЛАНИЕТО НА ХАМЕДОРЕЯ ЕЛЕГАНС 
(CHAMAEDOREA ELEGANS) 

Магия в ежедневието – това е тя, най-широко разпрос-
транената от всички видове стайни палми. А те не са 
никак малко. Може да я срещнете и под имената неан-
те бела или колиния елеганс. Продава се и в минивариан-
ти, и в огромни саксии. 

ПРЕДЛАГА СЕ В ИЗОБИЛИЕ ПРЕЗ ВСИЧКИ СЕЗОНИ И Е ИДЕАЛНИЯТ ПОДА-
РЪК ЗА ЗАБЪРЗАНИ В ЕЖЕДНЕВИЕТО СИ ДЕЛОВИ ЖЕНИ.

Защото, ако имате тази палма вкъщи, трябва да поло-
жите особено старание, за да я... уморите. Тя, подобно 
на някои драцени, е най-непретенциозното и издръжливо 

цвете. Преполеете ли я, няма проблем! Забравите ли я, 
отново няма проблем! Тя оцелява. Но при добро и правил-
но гледане хамедореята може да разцъфти с малки кълбо-
видни и жълти съцветия, които искрят в короната є. В 
някои специализирани издания препоръчват цветовете да 
се откъсват, защото отнемат от силата є. Тогава пе-
рестите є листа правят обилна, но много елегантна ро-
зетка. Ако отглеждате хамедорея, тя ще ви се отблаго-
дари и без да полагате особени усилия за нея.
Не мога да си обясня с какво хамедореята ме завладя-

ва толкова силно всеки път, когато я погледна. Може би 
с простичкия факт, че изглежда артистично „разпиляна“, 
много е закачлива и в същото време изглежда стройна и 
изискана. Погледнеш ли я отблизо, виждаш колко игриво 
и безредно са израснали листата є. Погледнеш ли я от-
далеч, забелязваш безукорно очертана и подредена стил-
на корона. Може би защото е толкова непретенциозна, 
че оцелява успешно при всякакви условия и при всякакви 
стопани. А може би изобщо не е необходимо да си обяс-
няваме защо едно цвете ни е толкова любимо! Като ча-
ровните хора – тях просто ги харесваме, без да осъзна-
ваме защо! 

НА ТАКЪВ ЧОВЕК БИХ ПОДАРИЛА ХАМЕДОРЕЯ – РАБОТЕЩ, ЗАБЪРЗАН И 
СЪУМЯЛ ДА ЗАПАЗИ КРАСОТАТА В ХАОСА НА ЕЖЕДНЕВИЕТО СИ. И БИХ 
МУ ПОЖЕЛАЛА ДА СЪХРАНИ ХАРИЗМАТИЧНИЯ СИ ЧАР И С ЛЕКОТА И РАЗ-
МАХ ДА ПОСТИГА ВСИЧКО В ЖИВОТА СИ, ТОЧНО КАТО ЦВЕТЕТО! 

Защото посланието му според мен е многопосочно – 
красота и харизма, съчетани с устойчивост, адаптивност 
и непретенциозност и увенчани с успех при всякакви ус-
ловия и обстоятелства. Тази палма е символ на смелост, 
воля за живот и красота в едно. Може и нещо по-про-

НОВИЯТ ЕЗИК НА ЦВЕТЯТА
(Продължение от миналия брой)

„...ЦВЕТЕТО ДАВА НА ЧОВЕКА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ПРИМЕР ЗА НЕПОДЧИНЕНИЕ, 
ЗА СМЕЛОСТ, ЗА ПОСТОЯНСТВО И НАХОДЧИВОСТ.“

МОРИС МЕТЕРЛИНК, „РАЗУМЪТ НА ЦВЕТЯТА“

Хамедорея елеганс 
(Chamaedorea elegans)
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стичко да се пожелае – неподвластен на времето чар. Не-
уловим, неостаряващ и вечен! А ако случайно не ви се го-
вори, оставете това на цветето. То е толкова омагьос-
ващо, че ще го „направи“ и само!

ПОЖЕЛАНИЕТО НА ЦИКАСА 
(CYCAS REVOLUTA) 

Подариха ми го за рождения ден. Странно цвете. В ня-
кои издания го причисляват към рода на палмите (т. нар. 
сагови палми), но подчертават, че не е типичен техен 
представител. В други издания го наричат палмоподоб-
но, но отбелязват, че не се родее със същинските палми. 
Открива се в цветарските магазини през всички сезони, 
включително и през зимния. Най-характерното за него е, 
че е най-бавно растящото цвете на света – едно листо 
се развива и оформя за една година. Но какъв резултат 
само – образува се една от най-изящните и най-царстве-
ни корони в света на цветята. Тъмнозелена и грациозна, 
с покоряваща и най-претенциозния вкус розетка. 

ЦИКАСЪТ СИМВОЛИЗИРА ЗАСЛУЖЕНИЯ, ПОСТИГНАТ БЛАГОДАРЕНИЕ НА 
СОБСТВЕНИ УСИЛИЯ ТРИУМФ В ЖИВОТА. ИЗВОЮВАН, А НЕ ПОДАРЕН! ЗА 
КАКВИ СЛУЧАИ, ЗА КАКВИ ХОРА Е ПОДХОДЯЩО, ВИЕ ЩЕ ПРЕЦЕНИТЕ. 

Как ще формулирате пожеланието си? Развихрете фан-
тазията си. И не забравяйте, че тайната на успеха на 
цикаса е през лятото да се изнася на балкона на свеж 

въздух и на слънчева светлина. Там той ликува. Цикасът 
е от малкото листни декоративни цветя, които обичат 
слънцето. И даже не се бои от пряката светлина. 

АЗ БИХ ПОЖЕЛАЛА КРАСОТАТА ДА ИЗПЪЛВА ВСИЧКИТЕ МИГОВЕ НА НЯКО-
ГО, ТЪЙ КАКТО УНИКАЛНАТА ПАЛМА РАЗПЕРВА ЛИСТАТА СИ, УСТОЯВАЙКИ 
НА ВСЯКАКВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРИРОДАТА.

И друга малка хитринка има това най-царствено измеж-
ду царствените цветя цвете – то е с толкова заостре-
ни връхчета на игловидните си листенца, че боде. Значи 
оцелява с... достойнство. 

Албена УВАКОВА

Да зарадваш някого е по-голяма радост
   О Т Г О В О Р А  =    П Е Р А Л Н Я33 11

Изпитахме я всички от списание „Бела“, ко-

гато изтеглихме победителката в играта 

„3 отговора = 1 пералня“ –  ДЕНИЦА СТОЯНОВА 
от град Варна. 

„Не мога да повярвам!“ – чули в слушалката при-

ятелите ни от Индезит Кампъни, когато се 

обадили на Деница, за да є съобщят, че е гор-

да собственичка на еко пералня Aqualtis от 

Hotpoint-Ariston, и да уточнят кога да направят 

доставката на уреда.  
Да, трудно е да повярваш, че измежду 1870 

души, изпратили също по 3 верни отговора 

на електронния ни адрес, жребият е опреде-

лил точно теб. Но пръстът на съдбата е спра-

ведлив и... практичен. Уверихме се в това свое 

предположение, когато научихме, че перал-

нята „отива“ в къщата на младо семей-

ство с малко дете.  

25-годишната счетоводителка Де-

ница Стоянова в момента е в отпус-

ка по майчинство заради лъчезарния си 

син Мартин, който е на годинка и се-

дем месеца. Тя си има своя теория за 

птичето на късмета: „Мисля, че точно 

Мартин ми донесе късмет в играта, за-

щото спечелих тази страхотна награ-

да  точно в деня на детето 1 юни.“ 

Разказа ни, че когато участвала, не 

обърнала внимание кога точно ще се 

тегли победителя и, естествено, не се надява-

ла на нищо. „Като влизах в сайта на „Бела“, за 

да отговарям на въпросите, си казвах: „Ех, как-

во ли е усещането да спечелиш нещо такова! 

Но когато ми съобщиха, че съм го спечелила, 

толкова се развълнувах, че нищо не запомних 

от разговора след това. Мъжа ми не знаеше, че 

съм участвала в тази игра и не ми вярваше, ко-

гато му разказах. Явно това присъщо на всички 

българи – да се съмнява във всичко и във всич-

ки. Останахме приятно изненадани от бърза-

та реакция  на хората от екипа на Индезит 
Кампъни. Наградата ми пристигна супербързо! 

Още не бях успяла да се похваля на всичките си 

роднини и приятели!“ – вълнува се Деница. 

Наскоро на имей-

ла на редакцията 

получихме едно 

горещо „Благода-

ря“, подписано не 

само от Деница, 

а от цялото се-
мейство Сто-
янови – Дени, 
Пешо и Мартин.

Ето кой ще 
ползва най-често 

пералнята Aqualtis 
от Hotpoint-Ariston.

Цикас
(Cycas revoluta)
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за месец ЮЛИ

Професионални Професионални 
астрологични анализи астрологични анализи 

за всеки зодиакален знакза всеки зодиакален знак

ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение, ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение, 
почистване на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекарпочистване на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекар

ЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

ЛУНЕН КАЛЕНДАРЛУНЕН КАЛЕНДАР

ОВЕНОВЕН

На семейна вълна стеНа семейна вълна сте

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Любов, пари и нови контакти
Любов, пари и нови контакти

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Здравето ви се подобряваЗдравето ви се подобрява

РАКРАК

На гребена на вълната
На гребена на вълната

ЛЪВЛЪВ

Време е за равносметкаВреме е за равносметка

ДЕВАДЕВА
В зоната на сбъднатите желания
В зоната на сбъднатите желания

ВЕЗНИВЕЗНИ

Трансформации всякаквиТрансформации всякакви

СКОРПИОНСКОРПИОН
Надскачате себе си
Надскачате себе си

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Погасете заемите си!Погасете заемите си!

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Не изпускайте целите си от поглед!
Не изпускайте целите си от поглед!

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Трудности в работатаТрудности в работата
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РИБИРИБИ

Настроени сте позитивно и любовно
Настроени сте позитивно и любовно
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НА СЕМЕЙНА ВЪЛНА СТЕ Овенът 
е свободолюбива натура, но това не 

му пречи да обича рода, семейството и 
корените си. И то много силно. През 
този юли се събужда именно тази ваша 
специфична „семейност“. Ще осъзнаете 
какво да направите, за да се почувствате 
стабилни и сигурни. Всичко, което ви се 
случи в началото на юли, ще е белязано 
със съдбовност. От 1-ви до 11-и сте във 
важен подготвителен етап за настъпване-
то на новите събития, които ще ви до-
несе слънчевото затъмнение в Рак на 11-и. 
Новостите, както ви насочих по-горе, ще 
засегнат най-вече дома и семейството ви. 
Темата за имотите и наследствата също 
се активизира. Не всичко, което ще ви се 
случи, обаче ще ви хареса! Много от съ-
битията в дома ви, като и промените в 
отношенията с родителите и близките 
ви ще ви наведат на сериозен размисъл. 

САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ За ня-
кои Овни този период ще предоста-

ви шанс за започване на самостоятелен 
живот – преместване в друго жилище 
(може да е даже в друг град) и раздяла със 
семейството. На някои други пък просто 
им предстоят ремонти и реорганизация в 

дома. Възможно е да изхвърлите стари се-
мейни вещи със статут на реликви, вни-
мавайте! 

ПРИЯТНА ИЗНЕНАДА очаквайте 
на 3-ти късно вечерта. Може да е 

подарък или просто добро отношение от 
някого. Днес ще се разбирате отлично 
най-вече с жени. 

БЪДЕТЕ ПО-ВНИМАТЕЛНИ на 5-и, 
когато са възможни внезапни обрати 

в живота ви. Напрегнати ще бъдат също 
така 4-ти и 6-и, когато планетата на вне-
запните обрати, промяната и прозренията 
Уран се намира във вашия знак. Нейната 
енергия е силна, но ако не я използвате за 
нещо градивно, може да се обърне срещу 
вас и дори да провокира физически нараня-
вания. Много осезателно ще го почувст-
ват Овните, родени от 21 до 27 март. 
Но ако сте настроени творчески, занима-
вате се с наука, изкуство или просто сте 
хора, които посрещат новостите с ра-
дост, това може да са и много положи-
телни и утвърждаващи дни за вас. 

УСПЕШНИ ДНИ за вас са 12-и, 13-и 
и 14-и, особено ако успеете да се 

освободите психически от закостенелите 
си представи за някои неща, които са се-
риозна спънка за вас. 

ЗАСТОЙ След 21-ви навлизате в про-
блемен период. Всичко ще става бав-

но. Ще се наложи да отложите част от 
работата си. Съветвам ви да не избърз-
вате, а да изчакате да ви обземе естест-
вен порив за действие. Това ще е знак, че 
и звездите са с вас! 

РОМАНТИЧЕН ПЕРИОД С навлиза-
нето на Слънцето в Лъв на 23-ти бъ-

дете настроени на тема любов. Но не си 
и помисляйте да изневерявате, особено 
ако сте сериозно обвързани. Или поне из-
чакайте да преминат изпитанията ви в 
областта на партньорствата, които се 
задават на 26-и (ще има сътресения, недо-
разумения и конфликти). Не е изключено 
да се почувствате използвани или манипу-
лирани, а това изобщо няма да ви хареса 
и бързо ще искате да „обърнете“ ситуа-
цията в своя полза. На 26-и впрочем има 
и пълнолуние, което ще „освети“ всички 
ваши нехармонични отношения. Ще откри-
ете евентуалните грешки, които сте на-
правили преди точно две седмици. На този 
ден не се доверявайте на никого (дори и 
на най-близките си приятели!). Има опас-
ност от предателства.  

НЕДОРАЗУМЕНИЯ В СФЕРАТА НА 

БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВАТА При 
някои Овни недоразуменията от личната 
сфера могат да се прехвърлят и в сфера-
та на бизнес партньорствата. Не пред-
приемайте рисковани преговори, сделки 
или прехвърляне на капитали, собственост 
или акции на 30-и. Бъдете готови за вся-
какви реакции и действия от страна на 
партньорите си в бизнеса. 

Сантиментални 
и раними сте
Докато до 23 юли Слънцето се намира 

в нехармоничния за вас знак Рак, ще сте 

много сантиментални, раними и уязвими, 

особено по теми, свързани с вашите роди-

тели или с децата ви. Ситуацията ще из-

исква да проявявате към тях повече със-

традание, разбиране и съчувствие от друг 

път. Впрочем от вас непрекъснато ще из-

искват да полагате усилия или да прави-

те компромиси. Ставате много по-чувст-

вителни към преживяванията на близки и 

роднини, което води до заздравяване на 

семейните връзки. Ще сближите мнения-

та и вижданията си с тях по въпроси, за 

които по-рано не сте постигали едино-

мислие.

Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ
От 4-ти до 6-и дните могат да се на-

рекат дни на промяна за вас. Не се стра-

хувайте от новостите. Бързичко се адап-

тирайте! 

На 3-ти вечерта очаквайте приятна из-

ненада!

След 11-и очаквайте да се активизи-

рат темите за дома, семейството, род-

нинските отношения, имотите и наслед-

ствата.

На 26-и ви очакват изпитания в сфера-

та на приятелствата, личните отноше-

ния и бизнес партньорствата.

НАГРАДИ „ЗЕЛЕНА ОБЩИНА“

Със сребърни лейки поляха първата кметска горичка „Зелена община“ кметът на София 
Йорданка Фандъкова и Мисис България Ралица Тодорова. Това се случи на годишните на-
ционални награди „Зелена община“, давани на градовете за приноса им в изграждането на 
паркове и спортни терени. 
София грабна награда за проекта на парк „Гео Милев“, като Фандъкова получи и специален 
приз – уникална система за борба с плевелите в градински пространства. „С тази систе-
ма ще мога ли да разчистя и плевелите в общината“ – попита шеговито кметицата.       
Лопати грабнаха и министър Росен Плевнелиев, и американският посланик Джеймс Уор-
лик, а в поливането се включи и министър Нона Караджова. И точно когато водата се 
свърши, заваля дъжд.
Наградените кметове на Нова Загора и Димитровград посяха ликвидамбър и конски кес-
тен, с което възстановиха изсечените видове в Докторската градина. 
С награди „Зелена община“ си тръгнаха още и представителите на Благоевград, Силист-
ра, Трявна и Златоград.

ЕКОНОВИНИ
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НОВИ КОНТАКТИ И МНОГО ПЪТУ-

ВАНИЯ Месецът ще е динамичен за 
Телците. Мнозина от вас ще започнат да 
общуват по нов начин с околните. И най-
вече с близките родственици (братя и 
сестри). Деловите ви контакти и прия-
телските ви отношения също ще бъдат 
засегнтати от новия ви начин на контак-
туване. Месецът е много благоприятен за 
събиране на информация, за водене на ва-
жна кореспонденция и за установяване на 
нови връзки с хора от всички сфери на 
живота. До 11-и всичко това ще се разви-
ва малко стихийно и хаотично. 

НАУЧЕТЕ НЕЩО НОВО ДО КРАЯ НА 

ГОДИНАТА Но след новолунието и 
слънчевото затъмнение в хармоничния ви 
знак Рак на 11-и за вас настъпва много до-
бър период, когато е добре да стартирате 
нещо генерално ново. За предпочитане е 
ново обучение – наученото до края на го-
дината ще ви свърши работа много скоро 
(горе-долу след 18 месеца, броено от този). 
Обръщайте внимание на всички събития и 
срещи и най-вече на предложенията, отпра-
вени към вас в периода след 11-и. Тогава се 
залага нова програма в живота ви. 

ИЗГЛАЖДАТЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ-

ТА С БРАТЯ И СЕСТРИ Както и със 

съседи и със съученици. В случай че до 
този момент сте имали трудности в от-
ношенията си с тях, сега ви съветвам да 
се възползвате от градивния потенциал на 
слънчевото затъмнение и да изгладите не-
доразуменията. 

ТЕЛЦИТЕ, КОИТО УЧАТ ИЛИ КАН-

ДИДАТСТВАТ В УНИВЕРСИТЕТ в 
момента, ги очакват също приятни изне-
нади – получавате шанса да избирате как-
во да учите, тоест да се класирате там, 
където ви е по сърце. 

ПРЕМЕСТВАНИЯТА И ПЪТУВАНИ-

ЯТА ще ви носят много нови, поло-
жителни контакти и късмет. Дори и да 
не сте ги планирали, те ще се случат. 
Със сигурност ще смените обстановката 
поне веднъж през този месец, което ще 
ви зареди с много положителна енергия. 

БЛАГОПРИЯТНОТО ВЛИЯНИЕ НА 

ВЕНЕРА ще смекчи и малко по-на-
прегнатия и нехармоничен период, който 
ще настъпи след 23-ти, когато Слънцето 
се премести в нехармоничния ви знак Лъв. 

Тогава на дневен ред излизат всички се-
мейни задължения и отговорности. Ще се 
почувствате уморени, ще имате нужда уе-
динение, но за жалост никой няма да ви 
позволи този лукс.

ХУБАВИТЕ ДНИ ЗА ТЕЛЦИТЕ са 1, 
2, 6, 7, 14, 15, 16, 23, 24, 28 (след обяд) и 

29 юли. Само ви обръщам внимание, че 
дните след 23-ти си остават добри за 
вас, въпреки малко по-напрегнатия период, 
в който се намирате. 

НАПРЕЖЕНИЕ ОЧАКВАЙТЕ на 26, 
27 и 28 (до обяд) юли. Най-вече на ра-

ботното място, където ще се появят 
куп трудности и ограничения. Те ще ви 
накарат да се замислите сериозно за смя-
на на работата си. Не напускайте обаче 
доброволно под въздействието на афекта 
и недоволството си, без да сте си подси-
гурили ново работно място, защото има 
вероятност дълго време да не може да си 
намерите подходяща работа. 

ЗДРАВОСЛОВНИ НЕРАЗПОЛОЖЕ-

НИЯ Като капак и здравето ви се 
влошава. Започват да се обаждат стари 
хронични болежки. Здравето на близки и 
роднини също се влошава, като вие ще 
трябва да се грижите и за тях. Бъдете 
особено внимателни в здравето си на 30-
ти, дори и да нямате някакви оплаквания 
трябва да се щадите в този ден. Пазете 
се и от инциденти, внимателно трябва да 
се борави с електроуреди, както и при шо-
фиране. Някои от вас ще вземат решение 
около 26-ти за далечно пътуване извън гра-
ница, което на този етап малко ви респек-
тира. Чувството за неизвестност и неси-
гурност ще ви пречи в бързото вземане на 
решение за път. В случай че се преодолее-
те, ще имате положителни резултати. Ще 
успеете да се адаптирате сравнително бър-
зо и да се реализирате в новата среда. 

Любов и пари – подарък 
от Венера
След 10-и за вас настъпва благоприятен 

период, който ще продължи до 7 август. 

От знака Дева вашата лична управлява-

ща планета Венера ще ви дарява със сво-

ята подкрепа. Венера ще окаже благопри-

ятно влияние и върху парите ви. Доходи-

те ви ще се стабилизират и дори ще се 

увеличат. Ще бъдете съзидателни и си-

гурни в себе си. Разположението на Вене-

ра в Дева ще ви направи и много влюбчиви 

и страстни. Шанс за нова любовна връзка 

се очертава да имате на 13-и. Връзките 

ви ще претърпят едно интензивно обно-

вяване. Ще се задълбочат отношенията, 

които наистина са перспективни за вас и 

заслужават вниманието ви. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ      
След 10-и Венера ще ви дари с любовни 

приключения. Подобрява се и материално-

то ви състояние.

След 11-и настъпва нов период в общу-

ването ви. Започнете да изучавате нещо 

ново, ще ви бъде от голяма полза след 

време.

На 13-ти ви се отваря шанс за нова лю-

бовна връзка.

След 26-и ви очакват напрежение в ра-

ботата и здравословни неразположения. 

Забавете темпото!

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛЯ!

„НАГРАДАТА НА НАГРАДИТЕ” 
ГРАБНА „ИНДЕЗИТ”

„Наградата на наградите” (“Prize of Prizes”) бе връче-
на лично от италианския президент Джорджо Напо-
литано на председателя на борда на директорите 
на Indesit Company – Андреа Мерлони. След силна над-
превара в конкурса „Бизнес иновации” Indesit Company 
спечели и „Награда за бизнес иновации” за 2010 г. Кон-
курсът се организира от Конфедерацията на итали-
анските индустриалци Confindustria в сътрудничест-
во с неправителствената организация Аssociazione 
Premio Qualita Italia. Indesit Company е отличена за после-
дователната си политика по отношение развитие и 
интеграция на иновационните процеси. 
Някои от скорошно реализираните иновативни про-

дукти на Indesit Company са:  Хладилникът Hotpoint-
Ariston Quadrio, чиито оптимално разработени 4 
врати гарантират до 50% енергоспестяване.  Но-
вата система за автоматично дозиране на перал-
нята Hotpoint-Ariston Aqualtis, която благодаре-
ние на вътрешните контейнери за течен перилен 
препарат и омекотител позволява до 40 цикъла на 
изпиране при пълна автономност. Пералнята Hot-
point-Ariston Aqualtis е също така изключително водо– 
и енергоспестяваща.  Фурната Hotpoint-Ariston 
Openspace, която е уникална по отношение на вмес-
тимост и удобство на своите две нива и е енер-
госпестяваща до 30%.  Новият електрически плот 
Scholtus с Planar технология, който е с първата по 
рода си плоска газова плоча, която намалява консума-
цията на газ и времето за готвене с до 20%.
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„ЗАПУШВАТЕ“ ЕНЕРГИЙНИ, МО-

РАЛНИ И МАТЕРИАЛНИ „ПРО-

БОЙНИ“ Парите впрочем ще са в цен-
търа на вниманието ви през по-голямата 
част от месеца. И здравето – също. Ще 
усещате почти хроничен недостиг на 
енергия, мотивация и сили да се занима-
вате по-задълбочено с каквото и да било, 
защото напоследък сте се „разпилели“ в 
толкова много посоки. В някакъв момент 
ще осъзнаете, че се налага да сложите 
юзди на общуването си. Ако намалите 
контактите си, ще се почувствате по-
добре. Когато се почувствате сигурни за 
парите, здравето и енергията си, ще бъ-
дете и по-полезни за другите. Точно това 
ще е и основната ви задача през юли – 
да „запушите“ енергийните, моралните и 
материалните „пробойни“ и да постигне-
те душевно равновесие. Това може да ви 
се стори непосилна задача, особено през 
първите три дни от месеца. На 1-ви и 
2-ри (до късния следобед), както и на 3-ти 
ще сте много нервни. Всичко ще ви драз-
ни и всяка задача ще ви се струва труд-
но изпълнима. Не се захващайте с важна 
работа точно тогава, отложете я за 
след 11-и. 

ЗДРАВЕТО ВИ СЕ ПОДОБРЯВА След 
11-и звездите ви помагат да се спра-

вите с някои свои физически неразположе-
ния. Близнаците, които страдат от сери-
озна болест, на всяка цена да стартират 
ново лечение в деня на слънчевото затъм-
нение. След това ще усетите, че здраве-
то ви се стабилизира. Най-неочаквано ще 
попаднете на талантлив лекар, който ще 
ви постави вярната диагноза и ще ви 
предпише сполучливото лекарство. Но най-
много ще ви помогне да се възстановите 
спокойствието. Опитайте се да смекчите 
бурните емоции и да постигнете психиче-
ско равновесие. Някои от вас ще станат 
заклети фенове на здравословния начин на 
живот – ще започнат да спазват диети 
и да спортуват повече. Това няма да е 
кратковременна приумица, а план, към кой-
то ще се придържате през следващите 2 
години и половина. 

СЕГА ВЕЧЕ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПЕЧЕ-

ЛИТЕ ПАРИ Слънчевото затъмнение 
на 11-и провокира ново начало в живота 
ви и онова, което само планирахте в на-
чалото на месеца за увеличаване на дохо-
дите си, сега ще се реализира на практи-
ка. Само на 14-и вечерта, на 15-и и 16-и не 
се престаравайте в работата, защото 
просто няма да ви спори. 

НАПРЕГНАТИ ДНИ за вас ще са и 
21-ви, 22-ри и 23-ти (до обяд). Тогава 

се старайте да избягвате конфликти, не-
приятни разговори и изясняване на отно-
шения. 

БЕЗЛЮБОВЕН ПЕРИОД След 10-и 
ще усетите напрежение в отношени-

ята с интимния си партньор, защото Ве-
нера минава в нехармоничния ви знак Дева 
и лишава връзката ви от топлина и ро-
мантика. Ще ви затрупат битови пробле-
ми. Още едно изпитание за чувствата ви 
ще има през този месец – около 26-и, ко-
гато ще се наложи да направите голям 
компромис! Очаквайте сериозен конфликт 
с любимите ви хора и/или с децата ви. 
Битката ще е между старото и новото, 
между традиционното и нестандартното 
мислене. Вие може да се окажете както 
от единия, така и от другия „лагер“. 
Трябва да сте гъвкави, да се опитате да 
разберете и гледната точка на другия. 
Само така няма да се стигне до необра-
тимо влошаване на отношения. 

ВЪЗСТАНОВЯВАТЕ АКТИВНОСТТА 

СИ ЗА ОБЩУВАНЕ С навлизането на 
Слънцето в Лъв на 23-ти общуването ще 
ви носи голямо удовлетворение, особено 
след 28-и. На 30-ти Марс преминава в хар-
моничния ви знак Везни и конфликтност-
та и напрежението в общуването рязко 
намаляват. Пътуванията ви са успешни. 
Хората ви обичат.

„ОТ ЛЮБОВ КЪМ ЖИВОТА” С ИЗЛОЖБА НА ЖИВО
Първата по рода си изложба за борба с рака на гърдата, 
създадена на живо, събра популярни лица и обществени 
личности, които превърнаха осем огромни розови пандел-
ки в уникални послания „От любов към живота”. Обеди-
нени от мотото на кампанията през тази година – „На-
учи ме” – Диана Любенова, Ники Кънчев, Драго Симеонов, 
Орлин Павлов, Ива Дойчинова и Богдана Трифонова събра-
ха огромна група от приятели и съмишленици, които им 
помогнаха да изразят най-съкровените си пожелания към 
всички жени за здраве и сила в борбата с коварната бо-
лест.
Предстои панделките да бъдат разположени на ключо-
ви места в столицата, за да напомнят на българките за 

важността от редовни профилактични прегледи. „Пъ-
тят до лекаря за профилактичен преглед не трябва да 
бъде дълъг, колеблив и криволичещ, а ясен и целенасочен” – 
разтълкува художественото си послание Драго Симеонов.
Благодарение на кампанията на AVON “От любов към жи-
вота” през цялата 2010 г. в болница „Токуда” се провеж-
дат безплатни профилактични прегледи. Те се осигуря-
ват благодарение на средствата, събрани от продажба-
та на розови продукти от специалната благотворител-
на розова серия на AVON „От любов към живота”. Всяка 
дама може свободно да се запише за безплатен преглед в 
електронен формат на сайта на „Токуда” – 
www.tokudabolnica.bg, на телефон 02/403 4922 или на ре-
гистратурата в болницата.

Не е зле да сте 
по-пестеливи
До 11-и ви съветвам да бъдете по-пес-

теливи. Парите ще бягат от вас и точ-

но това ще е причината да концентри-

рате вниманието си към изнамиране на 

нови начини за тяхното печелене. От 6-и 

до 9-и ще имате възможност да потърси-

те допълнителна работа. Дните са под-

ходящи и да обмислите на спокойствие 

как да заработите повече средства, ма-

кар че няма да можете веднага да прис-

тъпите към изпълнение на замисленото. 

На 10-и има опасност да се почувства-

те много уморени и без настроение. Но 

това е нормално, защото на следващия 

ден има новолуние и слънчево затъмнение 

накуп, които вещаят ново начало. И сега, 

в преддверието на новия етап от живота 

си, имате нужда от малко повече спокой-

ствие и почивка.

Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ
След 11-и е възможно да откриете нови 

начини за печелене на повече пари. Започ-

вате да живеете по-здравословно. Сега е 

моментът да предприемете ново лечение 

на стари болежки. Ще бъде успешно.

На 26-и ви очакват големи изпитания в 

сферата на приятелствата и отношения-

та с децата. Ще се наложи да направите 

и големи компромиси!

След 10-и дискомфортът се настанява 

в полето на любовните ви отношения.

След 28-и сте по-активни в общуване-

то. И по-малко конфликтни.

ДОБРА КАУЗА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
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НА ГРЕБЕНА НА ВЪЛНАТА В пер-
фектна форма сте. Дори още да не 

сте го осъзнали, трябва да се отпуснете 
и да вярвате, че късметът е с вас. Фо-
кусирайте се върху главните си цели и 
желания, защото ви предстои да хванете 
златната рибка, която ще поиска да ви 
изпълни три желания. Добре ще е поне 
едно да сте формулирали преди това. За-
почвате блестящо месеца. На 1-ви, 2-ри и 
3-ти всичко ви се удава с лекота. Пълни 
сте с енергия и ентусиазъм, намирате съ-
мишленици, които ви помагат и поощря-
ват. Не се отпускайте и недейте да 
скромничите излишно. На прага на голяма 
трансформация сте, която настъпва на 
11 юли, когато е новолунието в Рак и има 
и слънчево затъмнение. Това астрологично 
събитие влияе на всички зодиакални знаци, 
но на вас много повече, защото се намира 
във вашия знак. 

ПРОМЕНЕТЕ НЕЩО ВЪВ ВЪНШ-

НОСТТА СИ Сега е моментът да 
направите промени и нововъведения, от 
които се нуждаете за бъдещото си раз-
витие. Помислете какво да промените и 
във външността си. Започнете диета, за-
пишете се на някакъв спорт или просто 
ходете повече пеша, за да се тонизирате. 

Направете всичко онова, което усещате, 
че ще ви донесе нужната свежа глътка 
въздух. 

ЧУДЕСНИ ДНИ ДА СЕ ПОГЛЕЗИТЕ 

са 1, 2, 3, 10, 11, 12, 18, 19 и 20 юли. Това 
са най-хармоничните ви дни през месеца, 
когато можете да предприемете реши-
телни действия. Не ги пропускайте. Има 
голям шанс да си намерите хубава нова 
работа и да пътувате в чужбина. Не от-
хвърляйте като трудно осъществима 
нито една идея, защото звездите сега ви 
даряват с късмет. Спокойно можете да 
реализирате и най-смелите си мечти!  

АМБИЦИИТЕ ВИ ЗАПОЧВАТ ДА 

НАРАСТВАТ след 11-и, когато и Лу-

ната започва да расте. Ще запомните 
12-и като успешен ден, в който една 
щастлива случайност ви извежда на жела-
ния бряг. Възможно е да сложите край на 
една изчерпана връзка.

ЛИПСА НА ЕНЕРГИЯ След 23-ти ня-
кои от вас може да почувстват умо-

ра и вялост, но това да не ви плаши. 
След такъв екзалтиран период, който пре-
живяхте, е в реда на нещата да се почув-
ствате изтощени. 

БЕЗПАРИЧИЕ Около 24-ти се под-
гответе да направите непредвидени 

разходи, от което портмонето ви ще 
отънее, естествено. Бъдете по-дисципли-
нирани в харченето, пък и в пилеенето на 
времето си. Не правете нищо, което из-
исква много разход на сили, защото имате 
нужда от почивка. Отличният вариант е 
да излезете в отпуска до края на месеца, 
ако можете. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОМА 

И СЕМЕЙСТВОТО СИ Неприятната 
новина е, че на 26-и може да настъпи кри-
за в семейните ви отношения. Това ще е 
изпитание за вашата гъвкавост и за го-
товността ви да правите компромиси. Но 
ще бъде и изпитание за вашите партньо-
ри, на които ще им се наложи да се на-
годят някак си към изискванията ви. На-
прежения ще имате не само в отношени-
ята с брачните партньори, но и с по-въз-
растни и авторитетни фигури, с които 
живеете или работите. В работата си не 
се противопоставяйте открито на авто-
ритети на 30-и и 31-ви. С други думи, 
старайте се да не си изпускате нервите. 
Добрата новина е, че каквото и да ви се 
изпречи на пътя, ще успеете да го прео-
долеете с достойнство, без да си създава-
те главоболия в бъдеще. 

ЗЕЛЕН ЖИВОТ

Скрийте за малко 
амбициите си
Слънчевото затъмнение е особен ден, 

нещо като космическа „сватба“ меж-

ду Слънцето и Луната. В такъв момент 

е добре да се сложи начало на нещо ново, 

което със сигурност ще се развива до-

бре през следващите 2 години и половина. 

Съветвам Раците да не бързат с дейст-

вията и важните решения, а да оставят 

събитията да се развиват от само себе 

си. Това не означава да останете безу-

частни, дори напротив, трябва да направ-

лявате ситуацията, но меко, деликатно. 

Скрийте амбицията си под няколко пла-

ста търпение. До 11-и е препоръчително 

да се отдадете на разговори и прегово-

ри и да съберете нужната ви информация. 

Много подходящи дни за тези дейности 

са 1-ви и 9-и. Не се напрягайте прекалено 

и не се конкурирайте с никого на 3-ти ве-

черта, на 4-ти и на 5-и. През тези дни не 

допускайте близо до себе си избухливи и 

нападателни хора, защото има опасност 

да ви уязвят и да нарушат хармонията 

ви, над която е добре да бдите сега през 

този хубав за вас период. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ
1, 2, 3, 10, 11, 12, 18, 19 и 20 юли са чу-

десни дни да се поглезите малко. Това са 

късметлийските ви дни през месеца, кога-

то е препоръчително да предприемете ре-

шителни действия. Не ги пропускайте!

След 11-и очаквайте положителни тран-

сформации – в живота ви ще се случи 

нещо ново.

След 26-и периодът ще е по-напрегнат 

за вас. Очакват ви конфликти с близки 

хора и авторитетни личности.

3000 ДОБРОВОЛЦИ СЪБРАХА 15 ТОНА БОКЛУК

За втора поредна години доброволци се включиха в 
инициативата „Национален ден на природните пар-
кове“, организирана от международната природо-
защитна организация WWF и GLOBUL, и събраха над 
15 тона отпадъци от 11-те природни парка на Бъл-
гария. 
Те почистиха и обновиха маркировката и инфра-
структурата на някои от най-популярните турис-
тически маршрути и места за отдих в България. 
Във всеки от парковете бе построен и дървен мост 
като символ на постоянната връзка между човека и 
природата. Поради огромния миналата година в при-
роден парк „Витоша“ тази година бяха определени 

5 сборни пункта, които събраха общо 800 доброволци.
За всички тях WWF – България, и управата на при-
родните паркове осигуриха инструменти, материа-
ли, чували за боклук и ръкавици, а най-активните до-
броволци получиха и специални награди от GLOBUL 
и WWF. 
GLOBUL осигури финансова и логистична подкрепа 
за инициативата на WWF в рамките на своята дъл-
госрочна стратегия за устойчиво развитие GLOBUL 
Green. Близо 130 служители на GLOBUL и GERMANOS 
се включиха като доброволци в проекта на различни 
места в страната.
Редица известни актьори, музиканти, журналисти 
и чуждестранни дипломати отново подкрепиха ини-
циативата на WWF и GLOBUL. 
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ПОИЗГУБИЛИ СТЕ ЛЪВСКИЯ СИ 

ЧАР И УВЕРЕНОСТ Това е нормално, 
защото вие сте в края на годишен цикъл, 
когато трябва да направите анализ на всич-
ко, което сте преживели до този момент. 
Настроени сте философски и донякъде от-
шелнически. Чувствате се комфортно само 
със себе си, което не е характерно за Лъ-
вовете. Използвайте обаче периода от 1-ви 
до 23-ти да си починете и да „почистите“ 

душата си от натрупалата се шлака. 
ТВОРЧЕСКИ И СЪЗИДАТЕЛЕН ПЕ-

РИОД предстои за всички Лъвове, ко-
ито се занимават с научни изследвания 
или са се отдали на някаква духовна прак-
тика. Особено след 9-и, когато Меркурий – 
планетата на комуникацията, мисленето и 
интелектуалните занимания – се премест-
ва във вашия знак. На 11-и ще имате ус-
пех и ще получите признание за интелек-
туалните си изяви. Някои от вас пък ще 
вземат блестящо изпит или ще спечелят 
конкурс за кандидатстване на нова рабо-
та. Срещите и разговорите на този ден 
ще са много успешни и перспективни. Ако 
осъществите връзка с чужденци, тя също 
ще е много перспективна. 

ПЪТУВАНИЯТА В ЧУЖБИНА през 
юли ще ви помогнат да намерите 

пътя към себе си. 
ДЕНЯТ ЗА РАЗМИСЪЛ И УСАМОТЕ-

НИЕ е 11-и. Този ден определено 
няма да е случаен в живота ви, особено 
ако наистина седнете и направите анализ 
на събитията от миналото си. Сега има 
слънчево затъмнение, което винаги отваря 
нова страница в живота ни. За разлика 
от другите зодии пред вас се откриват 
по-широкоспектърни възможности. Въз-
можно е да сбъднете свое много съкрове-
но желание, възможно е да окажете помощ 
на група хора и дори да се жертвате за 
тях, което ще ви зареди положително. А 
може това да е ново начало на важен про-
цес на самопознаване. Някои Лъвове могат 
да вземат решение да се заселят посто-
янно зад граница. Каквото и да ви се слу-
чи, едно е сигурно – то ще ви направи по-
мъдри и по-наясно със себе си. 

ИЗЛЪЧВАТЕ НЕУСТОИМ СЕКСА-

ПИЛ От 1-ви до 10-и Венера, планета-
та на любовта и творчеството, се нами-

ра в Лъв и ви прави много привлекателни 
за другия пол. Ще привличате любов, ухаж-
ване и много симпатии. 

КАПАНЪТ НА ИЛЮЗИИТЕ Внима-
вайте, защото на 8-и има опасност 

да попаднете в плен на любовни илюзии. 
Днес ще срещнете много очарователни 
хора, които ще ви наговорят куп красиви 
думи и ще ви дадат най-примамливите 
обещания. Не им вярвайте! Много скоро 
ще разберете, че сте се поддали на илю-
зии, и ще се ядосате на себе си. Не ви 
съветвам да харчите необмислено на този 
ден. Много е възможно да не харесате 
онова, което ще си купите, но чак след 
като го занесете вкъщи. 

ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ С навлизане-
то на Слънцето в Лъв на 23-ти ще 

почувствате прилив на сили. Идва вашето 
време, когато трябва да проявите актив-
ност, самоинициатива, да демонстрирате 
способностите си, но и предпочитанията 
си също. Всичко, за което сте си мечта-
ли напоследък, ще започне да се реализира 
на практика. 

НАПРЕЖЕНИЕ НЯМА ДА ЛИПСВА, 
особено на 25-и, но най-вече на 26-и, ко-

гато ще сте изправени пред голям избор. 
Някои Лъвове ще избират ново образование, 
други ще сменят работата си, а трети – 
местоживеенето (някои от вас дори могат 
да се преместят да живеят в чужбина). 
Приемете това като нов, по-добър етап 
от своето развитие. Дайте свобода на 
духа си. Въобще дайте си свободата, за ко-
ято винаги сте мечтали. Изборът няма да 
е лесен, защото в този момент ще вижда-
те само трудностите. Не избързвайте с 
решенията, изчакайте поне няколко дни, за-
щото в момента сте много необективни. 
На 28-и си възвръщате Лъвската решител-
ност и взимате най-правилното решение. 

Не отказвайте помощ 
на никого!
Сега сте много интуитивни и състрада-

телни. Съветвам ви да сте отворени към 

проблемите на другите. Въпреки че ви се 

иска да се усамотите, е добре да отклик-

нете на молбите за помощ, отправени 

към вас, защото, като проявите разбиране 

към чуждите проблеми, ще можете косве-

но да помогнете и за решаването на свои-

те. Това е и период на осмисляне на ваша-

та карма. Не се респектирайте от този 

термин, който отразява просто закона за 

причината и следствието. Правейки ана-

лиз на изминалите събития, ще прозре-

те защо всичко, което ви се е случило, е 

трябвало да се случи.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ
От 1-ви до 23-ти е време за самоанализ, 

за усамотение и състрадание.

3-ти и 4-ти са активни дни, в които ще 

проявите инициатива, напористост и са-

мостоятелност.

От 1-ви до 10-и ви върви в любовта, но 

внимавайте на 8-и, когато има опасност 

да се поддадете лесно на внушения и за-

блуди (в това число и на любовни илюзии).

След 11-и ще се почувствате по-уверени 

в себе си. Възможно е да вземете реше-

ние за далечно пътуване.

След 23-ти идва период на активност, 

инициатива и изява.

ТЪМНИ КРЪГОВЕ ПОД ОЧИТЕ – ИЗТРИТИ!

РОЛОН, КОЙТО ПРИКРИВА И ХИДРАТИРА

Козметичните кремове лекуват, но не прикри-
ват. Гримът прикрива, но не намалява трайно 
тъмните кръгове. GARNIER има решение – първия 
ролон срещу тъмни кръгове под очите, който съ-
четава хидратиращите свойства на крема и при-
криващите свойства на коректора.
Въздействащ е не само продуктът, който съдър-
жа кофеин, но и самото му нанасяне, което благо-
дарение на ролон топчето се превръща в масаж 
за стимулиране на микрокръвообращението. Ро-
лон топчето е с охлаждащ ефект, което допъл-
нително подпомага борбата с тъмните кръгове 
под очите.
Минералните пигменти в състава на продукта 

осигуряват отлично маскиране на тъмните кръ-
гове. А обогатената с кофеин (дрениращо дейст-
вие) и лимонова есенция (избистрящ ефект) фор-
мула едновременно хидратира и тонизира кожата 
в зоната около очите, което създава условия за за-
личаване на белезите от умората.
А UV филтърът в състава на продукта защитава 
очния контур от вредното въздействие на слън-
чевите лъчи (поява на бръчки и петна).
Другите две предимства на ролона са точно дози-
ране и нежно нанасяне. 
Много дискретен, той може да бъде навсякъде с 
вас.
Предлага в 2 нюанса: за много светла до светла 
кожа и за средно светла до матова кожа. Препоръ-
чителна цена: 15,30 лв.
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МИСЛИТЕ И ДЕЙСТВАТЕ СЪС ЗА-

МАХ И целенасочено напредвате в 
избраната посока. В момента ще имате 
най-голяма полза, ако работите в екип или 
съвместно с приятели. Настроени сте 
идеалистично, загърбили сте дребнавост-
та и нерешителността си. Точно затова 
бивате забелязани, а идеите ви – оценени 
и одобрени. Интуицията е много силна. 

СЕГА МАРС Е В ЗНАКА ДЕВА и ви 
зарежда с амбиция, смелост и състе-

зателен дух. Предусещате наближаването 
на хубавите за вас дни. На 1-ви, 2-ри, 8-и 
и 9-и ще ви обземат някакви съмнения 
обаче. Ще срещнете и спънки. Това са 
дните, в които не бива да допускате ни-
кой да се намесва в живота ви! От 1-ви 
до 11-и сте сякаш в подготвителен етап 
за хубавото време, което ще настъпи на 
11-и, когато ще се намирате в зоната на 
сбъднатите желания. 

РЕСТАРТ НА ПРОГРАМАТА На 11-и 
правите един своеобразен рестарт на 

досегашната ви дългосрочна житейска 
програма. Сега може да започнете реализа-

цията на нов проект, идея и намерение и 
ако проявите наистина ентусиазъм и же-
лание, ще стигнете до успешен финал. На 
този ден има и новолуние, и слънчево за-
тъмнение. А това са двата най-силните 
астрологични символа за ново начало. 

ЛЮБОВТА, ЛЮБОВТА... От 1-ви до 
10-и ще трябва да запазите една своя 

интимна връзка в тайна. Не е необходимо 
да я афиширате, защото самите вие не 
сте убедени, че тя ще продължи сериозно. 
На 10-и Венера навлиза в Дева точно навре-
ме – след тази дата ще бъдете малко по-
наясно с чувствата и отношенията си. 
Зараждащите се нови чувства, както и 
стабилизирането на вече установени прия-
телски връзки ще ви дадат много сила и 
увереност в себе си. Една нова примамли-
ва любов ви изкушава, само от вас зависи 
дали ще се развие в нещо хубаво. Много е 
вероятно на 13-и да се разразят много 
силни чувства и да задълбочите отноше-
нията си с новия човек. 

ПОДОБРЯВА СЕ И МАТЕРИАЛНО-

ТО ВИ ПОЛОЖЕНИЕ Не подценя-
вайте и не пренебрегвайте нито една 
възможност да спечелите повече пари. 
Проявете благоразумие и пестете, защо-
то след 23-ти отново ще изпаднете във 
финансов колапс. 

НАЙ-ХУБАВИТЕ ВИ ДНИ ПРЕЗ ЮЛИ 

са 6-и, 7-и, 13-и, 14-ти и 15-и. На 19-и 
вече започвате да усещате напрежение и 
умора. Всичко ще става доста по-бавно и 
трудно и ще изисква от вас да полагате 
двойно повече усилия от обикновено. Това 
се дължи на статичното положение на 
планетата на кармата Сатурн, която 
вече ви е добре позната. До 21-ви тя ще 
бъде все още в знака Дева, но вече наис-
тина за последно. После го напуска. Както 
вече от личен опит знаете, когато се за-
действа планетата Сатурн, тя изисква 
от вас двойно повече търпение, дисципли-
нираност и старание. 

НАЙ-ТРУДНИТЕ ВИ ДНИ са 19-и, 20-
и, 21-ви и 22-ри включително. Добрата 

новина е, че ако се фокусирате върху 
това, което умеете най-добре, и се отне-
сете сериозно към всичките си текущи 
ангажименти, ще се справите с успех с 
всички изпитания.

ЗДРАВЕ След 23-ти се отнасяйте по-
щадящо към себе си, за да не се сри-

не имунната ви система от преумора. 
Обърнете внимание на здравето си. Най-
добре се усамотете от 23-ти до 31-ви и си 
направете равносметка. Констатирайте 
грешките си и се порадвайте на спокой-
ствие на успехите си. Харчете разумно в 
края на месеца! Не правете необмислени 
инвестиции и не се отнасяйте небрежно 
към делата за делби на наследства. Отна-
сяйте се грижливо към онова, което вече 
сте придобили. Не заобикаляйте закона по 
никакъв повод, за да не си изпатите!

РАЗДВИЖВАНЕ В ДЕЛОВИЯ ЖИ-

ВОТ След 28-и Меркурий минава в 
знака Дева и ви се притича на помощ в 
деловата сфера. На 30-и има шанс да под-
пишете важни документи и да приключи-
те успешно една сделка. 

Откривате 
съмишленици
След 11-и намирате най-сетне подходя-

щата за вас среда на съмишленици и под-

дръжници. Попадате в по-дружелюбен ко-

лектив, завързвате нови приятелства по 

интереси. В известен смисъл самите вие 

ще провокирате този процес още в нача-

лото на месеца, като насочите внимание-

то си към нещата, които обичате да пра-

вите.

Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ
На 1-ви, 2-ри, 8-и и 9-и не бива да допус-

кате чужда намеса в живота си, нито пък 

да ви завладее черногледството.

На 10-и Венера навлиза в знака Дева и 

ви носи любов, късмет и повече пари.

На 11-и можете успешно да вземете ва-

жни решения и успешно да промените до-

сегашните си планове.

От 20-и до 22-ри ще се наложи да пре-

живеете последните кармични изпитания, 

след което планетата на кармата Са-

турн ще напусне вашия знак. Този път за 

много дълго. 

След 23-ти внимавайте със сделки за 

наследства. Не участвайте в съмнителни 

финансови операции.

ГАЗИРАНО И ЗДРАВОСЛОВНО

ВЕЧЕ САМО С ЕСТЕСТВЕНИ СЪСТАВКИ 

Fanta портокал и Fanta лимон са първите плодови 
газирани напитки в България без изкуствени аро-
мати и оцветители и без добавени консерванти. 
Ароматите и оцветителите в тях са извлечени 
от естествени източници чрез подходящи физич-
ни процеси. 
Fanta портокал е ароматизирана предимно с ете-
рично масло от портокал и оцветена с бета-ка-
ротин, който е широко разпространен в природа-
та, включително в много плодове и зеленчуци, и е 
одобрен от Европейския съюз и българските регу-
латорни органи за употреба като добавка в храни-
телните продукти. 
Fanta лимон не съдържа оцветители. И двете на-

питки не съдържат добавени консерванти. Със-
тавът, високото качество и стандарт в произ-
водствения процес и дистрибуцията правят въз-
можно производството на напитките без добаве-
ни консерванти, като в същото време те отгова-
рят на всички изисквания за качество, стабилност 
и сигурност.  
Появата на новите напитки е в резултат на стре-
межа на компанията Coca-Cola да обогатява порт-
фолиото си и да предлага алтернативи в разноо-
бразието от плодови газирани напитки на българ-
ските потребители. До края на летния сезон всич-
ки останали вкусове от портфолиото продукти с 
търговска марка Fanta ще съдържат натурални със-
тавки. Първият от тях, който ще се появи на паза-
ра, е лимитирана серия Fanta микс от диви плодове. 
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ПРЕДСТОИ ВИ НАПРЕГНАТ МЕ-

СЕЦ За да останете доволни от 
промените, които се задават, не бива 
нито за минута да губите концентрация 
и мотивация. Не смейте да се изживява-
те като жертва, защото така само си 
пречите. Слънцето сега е в нехармоничния 
ви знак Рак и много рязко осветява ваша-
та неудовлетвореност, особено в работа-
та. Но пък точно водени от своето не-
доволство ще осъзнаете ясно какво точно 
искате. Моментът, в който разберете, 
ще бъде повратната точка в живота ви. 
Всъщност до този момент не сте били 
наясно какво точно искате и затова всич-
ко е текло толкова мудно. Сега, след 
като набележите целите си, веднага ще 
ви стане по-лесно да действате. 

ЕМОЦИОНАЛНО ПРЕТОВАРВАНЕ 
ще изпитате на 3-ти вечерта, 4-ти и 

5-и. Точно тогава се замисляте над собст-
вените си постижения, поставяте си 
нови цели и търсите начин да ги реализи-

рате. 
ТРАНСФОРМАЦИИ Намирате се на 
прага на личностно израстване и съз-

ряване, което ще настъпи след 11-и. Тога-
ва са двете големи астрологични събития 
на месеца – новолунието и слънчевото за-
тъмнение в нехармоничния ви знак Рак. 
Само дето в първия момент няма да мо-
жете да осъзнаете положителната страна 
на трансформациите, които предстоят да 
ви се случат. 

МАКСИМАЛНО КОНЦЕНТРИРАНИ 

СТЕ на 8-и и 9-и, когато успявате да 
свършите колосални количества насрочена 
работа. Това са дни за делова активност, 
за срещи, разговори и проучвания. Събра-
ната информация ще се окаже много цен-
на в решаващ момент в бъдеще. 

НЕ ЛЪЖЕТЕ ИНТИМНИЯ СИ ПАРТ-

НЬОР за нищо на 8-и, ако държите 

отношенията ви да си останат хармонич-
ни. Иначе рискувате да преживеете раз-
рив. 

ЛИПСВА ВИ ЕНЕРГИЯ На 10-и и 11-и 
ще се почувствате уморени, раздраз-

нителни, безпомощни и дезориентирани. 
Обзема ви песимизъм. На 12-и вече сте 
друг човек – осъзнали сте какво точно ви 
е нужно, за да сте щастливи. Смело зая-
вявате претенциите си пред началници и 
институции. Подавате документи за по-
вишение или за нова работа. 

ДИНАМИЧЕН ПЕРИОД ви очаква от 
12-и до 18-и включително, като най-

силните ви дни са 13-и, 15-и и 16-и. На 
16-и и 17-и ще проведете много важни раз-
говори с родителите си и ще изгладите 
разногласията помежду си. Старайте се 
само да не си изпуснете нервите, докато 
говорите с тях. Говорете спокойно и мо-
тивирано.   

ТРУДЕН ДЕН за Везните е 25-и. Ще 
срещнете сериозния отпор на авто-

ритетни личности. Няма да успеете да се 
преборите с недоволството си срещу ад-
министративни и управленски структури. 
Ако сте на ръководна длъжност, трудно 
ще намерите общ език с колегите си. 
Дори и добрите ви намерения ще бъдат 
приети като агресия и надменност. 

ИЗПИТАНИЕ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ОТ-

НОШЕНИЯ На 26-и можете да си 
отдъхнете от служебните проблеми. Но 
пък този ден може да се окаже и изпита-
ние за личните ви отношения. Ако до 
този момент сте успявали да се самоза-
блуждавате, че човекът до вас е човекът 
за вас, сега сериозно ще се замислите дали 
това наистина е така. С други думи, ще 
изтрезнеете. Това се отнася не само за 
любимия човек, но и за бизнес партньори-
те ви. 

Изчакайте малко!
Много е вероятно някои от вас да се по-

чувстват неподготвени за промените, ко-

ито ще навлязат в живота ви. Изчакай-

те да посвикнете с новата енергия, но не 

убивайте амбицията и инициативността 

си. Ако изчакате до 23-ти, когато Слънце-

то вече навлиза в знака на огнения Лъв, ще 

ви бъде значително по-лесно да реализира-

те намеренията си, отколкото ако дейст-

вате веднага след 11-и. Това е така, защо-

то на 21-ви Сатурн отново се завръща за 

кратко във вашия знак и може да ви доне-

се допълнителни забавяния и трудности. 

„Изискванията“ на Сатурн ви са вече до-

бре познати. Ще трябва да проявите сми-

рение, търпение и дисциплина, да се съо-

бразявате с административните струк-

тури и закона, да усвоявате нови знания и 

умения. Ще усетите влиянието на Сатурн 

още на 19-и и ще продължавате да го усе-

щате до 25-и включително.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ   
На 8-и и 9-и събирате нужна ви инфор-

мация и се срещате с правилните хора.

След 11-и придобивате решимост да 

смените работата и да се реализирате 

на съвсем друго поприще.

На 12-и вечерта сте друг човек, защо-

то сте осъзнали от какво имате нужда и 

какво ви прави щастливи. 

От 12-и до 18-и включително ви очаква 

динамичен период. Най-силните ви дни са 

13-и, 15-и и 16-и. 

На 16-и и 17-и ще проведете много ва-

жни разговори с родителите си и ще из-

гладите разногласията помежду си.

На 26-и вече се радвате на първите до-

бри резултати от вашите усилия. Но не 

се радвайте много, защото се задава кри-

за в личните ви и деловите отношения.

ПЪРХАНЕ С МИГЛИ

ABSOLUTE HI-TECH MASCARA – ОРЪЖИЕТО ЗА ФЛИРТ
Очите флиртуват по-добре, когато миглите са дълги, плътни и перфектно подредени. 
Спиралата е тайното оръжие за красота на всички жени. Deborah Milano представя нова-
та спирала Absolute Hi-Tech с хай-тек формула и 3D апликатор, който улавя и покрива вся-
ка отделна мигла, постигайки зашеметяващ 3D ефект. Спиралата е многофункционална 
– придава обем на миглите, удължава ги и вкарва дълбочина и изразителност в погледа. 
Всичко това се дължи на комплекс от микросфери, които гарантират триизмерен вид 
на миглите. Новият продукт напластява върху и около миглите еластичен филм, кой-
то ги прави меки, гладки и плътни. Перфектната консистенция на туша позволява той 
да бъде нанесен на няколко пласта, без да се притеснявате, че миглите ви ще се слепят 
или че после спиралата ще се изрони. 
Апликаторът също е уникален. С революционната си пръстеновидна структура той 
гарантира фантастични резултати при нанасянето на продукта. Каква е тайната му? 
Изграден е от специални пръстени, които захващат всяка отделна мигличка и разпре-
делят суперравномерно туша от корена до върха є. Резултатът е близък до съвършения 
– по-плътни, по-дълги и прекрасно разделени мигли. 
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МЕСЕЦЪТ ЩЕ Е ХУБАВ, ПЪЛЕН С 

ОПТИМИЗЪМ Ще натрупате за 
кратко време полезен жизнен опит. Полу-
чавате шанс да надскочите себе си и да 
преодолеете задръжките си. Много Скор-
пиони ще се отправят на път извън Бъл-
гария. Това пътуване ще разшири хоризон-
та ви и ще ви настрои творчески. Сме-
няте гледната си точка с много по-пози-
тивна. Отдавна не сте усещали толкова 
мощен духовен подем, какъвто се очерта-
ва да почувствате през този месец, осо-
бено след 11-и. Сега датата 11 юли е во-
доделна за всички зодиакални знаци. Тя се 
явява нещо като нова врата към бъдеще-
то ви. На този ден се осъществява мис-
тичен съюз между Слънцето и Луната в 
знака Рак, а същевременно е и новолуние и 
има слънчево затъмнение. 

ЗАПОЧВАТЕ МЕСЕЦА УСПЕШНО, 
особено ако се занимавате с нещо 

творческо, с интелектуална дейност или 
пък сте преподаватели. Целият период от 
1-ви до 23-ти е подходящ за учене, препо-
даване, издателска дейност, всякакви науч-
ноизследователски дейности, както и за 

туризъм и реклама. Ако работите в някоя 
от изброените сфери, определено ще се 
радвате на много успехи. Успех очаква и 
всички останали Скорпиони, разбира се, 
особено ако успеят да се отскубнат от 
установения ритъм на живот и да си поз-
волят да мечтаят. 

НЕВРОТИЧНИ ДНИ ще са 6-и и 7-и, 
когато определено няма да се справя-

те с финансовите операции. Не харчете 
неразумно поне през тези два дни. 

НАПРЕЖЕНИЕ В ЛЮБОВТА очак-
вайте от 1-ви до 10-и. Все нещо няма 

да бъде по вкуса ви, ще се чувствате пре-
небрегнати или манипулирани. На 8-и ще 
ви е най-дискомфортно с интимния парт-
ньор. Бъдете подготвени за изневери и 
скандали. Няма да успеете да стоплите 
отношенията си и да постигнете едино-
мислие с любимия човек, затова по-добре 

не подхващайте сами сериозни разговори. 
На този ден може някой близък приятел 
да реши да се оттегли от живота ви. 
Трябва да го приемете философски. 

ДОБРИ ДНИ са 10-и, 11-и и 12-и, кога-
то се чувствате силни и имате ори-

гинални идеи. Ще трябва временно да от-
стъпите пред нечии големи амбиции на 
14-и и 15-и. Тогава не се дразнете от за-
бележки. 

ВИЕ СТЕ НА ХОД от 14-и до края на 
месеца. Замислете нов проект, орга-

низирайте си командировка или задгранич-
но пътуване. Пътувайте дори само за удо-
волствие. Някои от вас ще изпитат не-
преодолимо желание да започнат да учат 
нещо ново, да повишат квалификацията 
си. Студентите и кандидат-студентите 
ще се радват на добра концентрация и на 
добри шансове при взимането на изпити.

ВРЕМЕННИ ЗАТРУДНЕНИЯ В РА-

БОТАТА След 23-ти няма да се раз-
бирате много добре с началниците си. В 
работата нещо все ще ви дразни и измъч-
ва, но няма да можете открито да му се 
противопоставите. Щадете нервите си 
около пълнолунието на 26-и и 27-и. Не се 
доверявайте на никого, даже и на прияте-
лите си! Има опасност от предателства. 
Възможно е внезапно да решите да смени-
те работата си около 26-и. Само не из-
бързвайте! 

ЗДРАВЕ Има опасност от усложне-
ния, особено ако имате проблеми със 

сърдечносъдовата или костната система. 
Не са изключени и пристъпи на мигрена, 
както и проблеми със зъбите. След 28-и за 
щастие здравословните ви проблеми от-
шумяват. Вложете цялата си енергия в 
текущата си работа на 28-и, 29-и и 30-и. 
Сега „постилате“ на успеха, който ви 
очак ва в близко бъдеще! 

Творци на собствения си 
живот
Зодиакалният знак Рак е хармоничен на ва-

шия и по тази причина на вас тези кос-

мически ритми ще ви се отразят по-сил-

но. Енергията им ще бъде градивна за вас. 

Сега вие ставате творци, строители на 

собствения си живот. Затова се концен-

трирайте максимално и не се отпускайте 

по течението. От вас се иска да заявите 

категоричните си желания и да извървите 

първите стъпки за тяхното изпълнение. 

Разбира се, ще има и събития, които няма 

да зависят от вас или поне така ще ви се 

стори на пръв поглед. Наблюдавайте вни-

мателно какво ви се случва, какви хора се 

появяват около вас в този момент! Нали 

знаете, че случайни събития няма, особе-

но в месец, когато има затъмнение. Всеки 

човек или събитие през този период носят 

много важна информация за вас, трябва да 

я разгадаете.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ  
 От 1-ви до 10-и ще ви притеснят лю-

бовни несгоди, а на 8-и очаквайте дори 

раздели и разочарования.

 След 11-и се чувствате по-свободни. 

Мечтите ви са в полет. Получавате шанс 

за нови знания и реализиране на далечни 

пътешествия.

 След 23-ти е добре да се концентрира-

те върху работата си, за да изгладите 

временните трудности.

 19-и и 20-и са едни от най-успешните ви 

дни през юли. 

 На 28-и, 29-и и 30-и работете много съ-

вестно! Сега „постилате“ на успеха, кой-

то ви очаква в близко бъдеще! 

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ“
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„СТРАНА НА ЧУДЕСАТА 
ЗА НЕПУКИСТИ И КРАЯТ НА СВЕТА“ 

В този роман винаги нестандартният и пълен с изне-
нади Харуки Мураками ни поднася главозамайваща ком-
бинация от модерност, разюздано въображение и але-
горичност. А като черешка на върха на тази история 
– и голяма доза киберпънк. 
Героят непукист е тридесет и пет годишен разведен 
мъж с колекция от бутилки вносно уиски, запален по 
старите американски филми и готвенето. Липсват му 
само чувства, което заедно с блестящите му компю-
търни умения го прави идеален кандидат за проекта 
на тайнствения застаряващ учен, заселил се в дълби-
ните на токийската канализация. Ученият привиква 
героя и го прави част от начинание, наречено „Краят 

на света“. Двата свята на 
героя започват да се пре-
плитат по невъобразим на-
чин, докато накрая се сли-
ват, и той за първи път се 
усеща свободен от всепро-
никващия контрол на япон-
ското общество. „Страна 
на чудесата за непукисти и 
краят на света“ е рядък об-
разец на постмодерния ро-
ман със завидна интелекту-
ална дълбочина и стилис-
тична завършеност, дар от един дързък автор с ориги-
нален поглед върху писането.

Търсете на книжния пазар от издателство „Колибри“
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ИЗПИТАНИЯ ЗА ВАШАТА ИЗДРЪЖ-

ЛИВОСТ Събитията през този месец 
сякаш ще изпитват търпението ви. Но 
хубавото е, че към всичко, с което се зах-
ванете, ще подхождате с желание за по-
беда. Ще бъдете много напористи, а на 
моменти – и манипулативни. Ще ви се на-
ложи да се занимавате със сериозни на-
следствени въпроси. Очертават се и фи-
нансови проблеми – ще се наложи да пога-
сите кредитите си наведнъж. Не си поз-
волявайте никакви забавяния, защото ще 
си навлечете големи неприятности. 

ОТНОШЕНИЯТА С ИНТИМНИЯ ВИ 

ПАРТНЬОР ще бъдат доминирани от 
обсъждане, уреждане и узаконяване на фи-
нансово-имотни проблеми. Ако не сте об-
вързани, има голяма вероятност да срещ-
нете подходящия човек точно през юли, 
особено след 12-и. 

СИЛНАТА ВИ ИНТУИЦИЯ СЕГА ще 
ви помогне да постигнете много 

неща, които до този момент са били 
трудно осъществими. 

СЕРИОЗНИТЕ РАЗГОВОРИ И ПРЕ-

ГОВОРИ, както и сключването на 
важни търговски сделки оставете за след 
9-и, когато Меркурий навлиза в хармонич-
ния ви знак Лъв и оттам ще ви помага 

да постигате бързо съгласие с околните и 
правилно да попълвате важните докумен-
ти. А най-добре е да изчакате да минат 
и новолунието и слънчевото затъмнение на 
11-и, за да се захванете с по-важните 
неща за месеца (особено ако те са свърза-
ни с управление на пари). 

СТАВАТЕ ПО-ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ И 

АКТИВНИ след слънчевото затъмне-
ние на 11-и. Добре е да помислите как да 
върнете дълговете си накуп. Ако искате 
сега да вземете дългосрочен кредит от 
банка, внимателно прочетете условията. 
Ама наистина внимателно! Ако се захва-
щате с нови партньори в бизнеса, добре 
ги проучете преди това. Има опасност 
някой да ви измами.  

И С ПАРИТЕ, И С ЛЮБОВТА ще се 
справяте доста по-добре от 1-ви до 

9-и. И след 9-и – също, но тогава ще ви е 
малко по-напрегнато. 

БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД ЗА ЗАЧА-

ТИЯ е от 12-и до 23-ти, особено на 12-
и, 13-и и 14-и, когато може да заченете 
почти веднага. Затова бъдете внимателни, 
ако не искате да имате дете. Особено с 
новите си сексуални партньори. През този 

месец вие излъчвате много чар и сексапил 
и е възможно да привлечете дори неподхо-
дящи хора в леглото си. Не позволявайте 
на страстта да ви заслепи. Най-уязвими 
сте за неподходящи интимни контакти на 
8-и, 9-и, 14-и вечерта, 15-и и 16-и. 

ЗАМИСЛЯТЕ СЕ ЗА ПОЧИВКА И ПЪ-

ТУВАНЕ след 23-ти, когато за вас на-
стъпва по-лек период. Слънцето се намира 
в знака Лъв и ви активизира още повече. 
Общувате по-активно и пълноценно. Кон-
тактите с чужденци ще открият пред 
вас добри перспективи. За учащите Стре-
лци периодът също е успешен – с лекота 
взимат изпити и усвояват нови знания. 

 ИНТЕРЕСEН ДЕН ще е 26-и. Тогава 
ще получите изгодни оферти за нова 

работа или обучение. Възможно е да ви 
предложат пътуване в чужбина, на което 
ви предстои важно събеседване. Срещате 
спонсор благодетел. Поне една врата се 
отваря пред вас. Но от друга страна, е 
възможно да изпитате разочарования от 
приятели и любими хора. Бъдете макси-
мално деликатни и с децата си на този 
ден, защото, ако ги нахокате неосновател-
но, има опасност да се отчуждите. Въоб-
ще днес бъдете максимално толерантни с 
всички хора, на които държите. 

НАСРОЧВАНЕТО НА ПЪТУВАНИЯ 

И ПОДПИСВАНЕТО НА ДОКУМЕН-

ТИ няма да вървят с лекота след 28-и. 
Ако все пак се налага, правете го много 
внимателно. Не се отчайвайте, ако забе-
лежите, че от 21-ви до 25-и сте по-често-
любиви и обидчиви от друг път. Виновна 
е вашата управляваща планета Юпитер, 
която сега става ретроградна. Старайте 
се да не приемате нещата лично и да не 
се обиждате прибързано. Ако нещо се за-
бави или отложи, не се ядосвайте. Пери-
одът скоро ще отмине. 

Добри и лоши дати
Получавате тласък за действие след 11-и. 

Ако имате частен бизнес, сериозно ще се 

замислите да инвестирате в нещо пари-

те си. Сключвате важни договори и уста-

новявате изгодни бизнес партньорства. 

Подходящи дни за обмисляне и стартиране 

на нови начинания са 11-и, 13-и, 14-и и 23-

ти. На 24-ти трябва да направите една 

крачка назад, особено ако разговаряте с 

шефа си. На 26-и не правете нищо, свърза-

но с документи и пари. Не давайте и обе-

щания, които после ще се окаже, че не сте 

в състояние да изпълните.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ
 След 9-и е отлично време за провеждане 

на важни разговори, търговски преговори 

и оформяне на сделки.

 След 11-и е добре да оформите докумен-

ти за наследства. Погасете си заемите!

 От 13-и до 23-ти периодът е подходящ 

за зачатие. 

 От 21-ви до 25-и очаквайте временен 

застой на всички фронтове. Ставате 

прекалено обидчиви.

 26-и е интересен ден за всички Стре-

лци. Поне една врата се отваря пред вас.

КОНКУРС, СТАРТ!

БГ ЖУРНАЛИСТИ, ЗА ВАС СЕ ОТНАСЯ!

Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ) и при-
ятели, Световната коалиция за борба с рака на белия дроб и „Рош Бъл-
гария“ обявяват Конкурс за журналисти за най-добро информиране 
за рака на белия дроб. Наградата е на Световната коалиция за бор-
ба с рака на белия дроб и се връчва от 2006 г. насам в целия свят, за да 
оцени журналистическия професионализъм при информиране на граж-
даните за рисковете, свързани с рак на белия дроб. Наградите в от-
делните страни се администрират от партньорите на организаци-
ята, като в България този приз ще се връчи за първи път от мест-
ния партньор на Световната коалиция за борба с рака на белия дроб 
АПОЗ и приятели. 
В началото на ноември 2010 г. ще се връчат награди в три категории, 
като голямата национална награда ще бъде избрана сред призьорите 

в тях. Първата категория е „Журналистически материал с потреби-
телска насоченост в печатна или интернет медия с масова аудито-
рия“. Втората категория е „Журналистически материал в специали-
зирана печатна или интернет медия със здравна или медицинска на-
соченост“. Третата категория е „Журналистически материал в ра-
дио или тв медия“. Журито, което ще разглежда кандидатурите, е от 
представители на организаторите на конкурса и представител от 
един от медийните партньори на кампанията „Аз не искам да съм ви-
новен“ – bTV.  
Подробните условия за участие в конкурса са обявени на 
www.azneiskam.com. СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ОТ 7 ЮНИ 
ДО 17 СЕПТЕМВРИ 2010 г. Победителят в конкурса ще бъде вклю-
чен в списъка с призьорите от целия свят на интернет страница-
та на Световната коалиция за борба с рака на белия дроб http://www.
lungcancercoalition.org/journalism/lungcancerjournalism/index.html.
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НЕ ИЗПУСКАЙТЕ ЦЕЛТА ОТ ПО-

ГЛЕДА СИ! Бъдете дисциплинирани и 
всеотдайни, така, както само вие го 
умеете. Напук на трудния месец юли, ко-
гато ще се уморявате и отчайвате мно-
го бързо. Тази тенденция важи от 1-ви до 
23-ти, докато Слънцето се намира в про-
тивоположния ви знак Рак (прекалено „да-
леч“ от вас, за да ви зарежда с енергия!). 
Сега ще трябва да полагате двойно пове-
че усилия в работата. Самонаблюдавайте 
се! Добрата новина е, че планетите 
Марс, който се намира в хармоничния 
знак Дева, и Венера, която също преми-
нава в Дева след 10-и, ще ви подкрепят 
сериозно. На 28-и към тях ще се присъе-
дини и Меркурий. 

ЗЛОСЛОВИЯ На 9-и може да научи-
те, че някой е злословил зад гърба ви. 

Колкото по-малко анализирате тази ситу-
ация, толкова по-добре за вас. 

БЪДЕТЕ МАКСИМАЛНО КОНЦЕН-

ТРИРАНИ на 1-ви, 3-ти, 4-ти, 10-и, 
11-и и 12-и. Тези дни са трудни и напрег-
нати. Останат ли зад гърба ви, смятай-

те, че сте се измъкнали от лапите на 
трудностите. Започвате напълно нов ци-
къл във взаимоотношенията си с околни-
те. Изяснили сте си позициите, силите са 
преразпределени, влизат в сила нови прави-
ла, които ще ви устройват напълно. Кой-
то е трябвало да напусне живота ви, вече 
го е направил. Подаръкът на звездите за 
проявеното от вас търпение ще бъде или 
нов, по-надежден партньор в работата, 
или за някои от вас нова любов. 

БЪДЕТЕ МАКСИМАЛНО ОСЪЗНА-

ТИ И КОНЦЕНТРИРАНИ Всъщност 
трудностите при вас са провокирани до 
голяма степен от слънчевото затъмнение 
в Рак на 11-и. В такъв ден се случват съ-
бития с кармичен оттенък, които не мо-

гат да бъдат избегнати. Онова, което се 
е случило с вас от 1-ви до 23-ти, ще даде 
голямо отражение върху бъдещото ви раз-
витие за 2 години и половина напред. За-
това е добре да сте много бдителни и 
фокусирани сега, за да „построите“ бъде-
щия си живот по начина, по който ви ха-
ресва. 

НАЙ-БЛАГОПРИЯТНИТЕ ВИ ДНИ 

ПРЕЗ ЮЛИ са 6-и, 7-и, 8-и, 15-и и 16-и. 
Вашата управляваща планета Сатурн се 
намира в статично положение от 19-и до 
24-ти и ви прави жилави, упорити и ус-
тойчиви на всякакви изпитания. Само 
трябва да пазите здравето си – не стой-
те мокри и на течение, пийте повече 
топли течности  и приемайте прясна и 
витаминозна храна. Правете слънчеви бани, 
почивайте и медитирайте. 

СТАВАТЕ СУПЕРАМБИЦИОЗНИ На 
23-ти, 24-ти и 25-и Луната се намира 

във вашия знак и подклажда амбициоз-
ността ви. Не отстъпвайте, задълбочете 
влиянието си над пазарите и клиентите 
си. Задълбочавайте също така знанията и 
се усъвършенствайте в професията – в 
това е вашата сила. На 24-ти ви очаква 
криза в отношенията ви с началниците. 

РАЗОЧАРОВАНИЯ В РАБОТАТА На 
26-и е възможно да изпитате разоча-

рования от нещо и да вземете крайно ре-
шение да напуснете работа. Или пък има 
опасност да влошите отношенията с ро-
дителите си. На 30-и ви очаква същото. 
Премисляйте внимателно всички ваши 
действия. Не избързвайте и се старайте 
да не действате под диригентството на 
афекта. Използвайте тази енергия за 
нещо градивно! Не се отказвайте от вече 
постигнатото. 

Темата за партньор-
ствата – на дневен ред
Задават се реформи. Вниманието ви ще 

е разделено между личните и служебните 

отношения, както винаги. Положете уси-

лия да заздравите наличните партньорски 

връзки и да създадете нови приятелства 

и трайни бизнес контакти. Дошло е вре-

ме за кармичната ви разплата с досегаш-

ни партньори – както интимните, така и 

в бизнеса. Тежко им на тези Козирози, ко-

ито работят и живеят с един и същ чо-

век – напрежението ще е непоносимо. Но 

не се плашете. Това си има и добра стра-

на – след кризата отношенията ви ще 

се развият в по-добра посока и ще ста-

нат по-хармонични. Най-трудно ще ви бъде 

от 1-ви до 12-и и особено през последни-

те три дни от периода. Тогава ще има-

те чувството, че се разболявате от на-

прежение. Очаквайте и удари под кръста 

от партньорите си. В някакъв момент ще 

се почувствате много самотни. Такъв ден 

ще бъде 8-и. Тогава ще имате усещането, 

че сте загубили нещо много ценно.

ЙЙ

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ
 1-ви, 3-ти, 4-ти, 10-и, 11-и и 12-и са 

трудните ви дни през юли. Но не се от-

чайвайте, не са чак толкова много.

 След 10-и Венера навлиза в Козирог и 

ви подарява хармония в любовта. Твърде 

е възможно да срещнете правилния човек, 

ако сте самотни.

 На 24-ти, 26-и и 30-и ще имате труд-

ности в работата и криза в отношения-

та ви с колегите. Не влизайте в спорове и 

конфликти с родителите си!

 6-и, 7-и, 8-и, 15-и и 16-и са най-хубавите 

ви дни през месеца. Устоявате на всякак-

ви изпитания. Но пазете здравето си!

ПРЕМИЕРА

ШРЕК ИДВА С МНОГО НАГРАДИ

В средата на юли у нас предстои дългоочак-
ваната премиера на „Шрек завинаги 3D“ – 
четвъртата и последна част на анимацион-
ния филм за приключенията на симпатич-
ното зелено чудовище и неговите прияте-
ли. В тази връзка в бензиностанции OMV 
започнаха мащабна Шрек кампания, чийто 
финален кръг ще бъде томбола за спечелва-
не на ваканция в САЩ. До 15 август 2010 г. 
всички клиенти ще имат възможност да 
спечелят и страхотни други награди. Спе-
циална игра върви и на интернет страни-
цата на OMV. Клиентите на бензиностан-
циите ще получават една скреч карта при 

покупка на стойност 40 лева за леки ав-
томобили до 3,5 т или 160 лева за автобу-
си или камиони над 3,5 т. Условието е валид-
но и при покупка на стойност над 10 лева 
само от VIVA комплексите. Допълнителна 
скреч карта носят и специално обозначени 

продукти или услуги в бензиностанцията. 
Скреч картите дават възможност ведна-
га да се спечелят награди като МР3 плейър 
Шрек или Шрек фигура за химикалка. С вся-
ка скреч карта клиентите получават мар-
ка, която да залепят върху колекционерска 
карта, като за 8 събрани марки върху нея 
те ще получат Шрек чаша и възможност да 
участват в томбола за спечелване на голя-
мата награда – 2 приказни ваканции за два-
ма в САЩ. 
Зрителите вече очакват с нетърпение по-
следното голямо приключение на Шрек. Зе-
леният великан е и ще остане любимият 
герой в сърцата на всички почитатели на 
анимацията. 
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ОТЕГЧЕНИ СТЕ НА МОМЕНТИ, 
въпреки че доброволно се товарите 

с работа, която ви харесва да вършите. 
В началото на месеца преживявате нещо 
като мини криза, но се стараете да не 
ви проличи. Вашата управляваща планета 
Уран „забавя“ своето движение и още на 
5-и се обръща в ретроградна („обратна“) 
посока. Това движение на планетата е 
само фиктивно, зрителна измама за жи-
телите на Земята, но влиянието на 
този феномен е много осезаемо. От 1-ви 
до 9-и всички Водолеи ще го усетят по 
различен начин. Ще бъдете нервни, при-
прени и ще се чувствате неудовлетворе-
ни. При някои Водолеи могат да се поя-
вят главоболие и болки в мускулите. 
Болки във вените, както и жлъчно-чер-
нодробни кризи също няма да са изклю-
чение дори при напълно здрав организъм. 
Много важно предупреждение към всич-
ки, които имат нестабилно кръвно наля-
гане, е през посочения период да следят 
стойностите му и да не се претовар-
ват нито психически, нито физически. 

На посочените дати бъдете предпазливи, 
когато работите с електрически уреди, 
включително и с компютрите и мобил-
ните телефони. 

ПРЕЛОМЕН МОМЕНТ Намирате нов 
подход към работата и колегите си 

от 8-и до 10-и включително. На 11-и на-
стъпва преломен момент в живота ви. 
Това е ден, в който може да рестартира-
те важни теми в живота си (кандидат-
стване на нова работа, лечение, промяна 
на навиците), както и да поемане нови 
отговорности и грижи към близките си 
(или обратното – да приключите етап, в 
който сте се грижили за роднините си). 
Както разбирате, това е много сериозен 
момент, който е предизвикан от новолу-
нието и слънчевото затъмнение в знака Рак 
на 11-и. Промените няма да настъпят 
веднага, дори може да не осъзнаете, че 
нещо се променя в първия момент. Но по-
степенно до края на месеца ще усетите 
трансформационните процеси, които про-
тичат в живота ви. 

ЗДРАВЕ Профилактично минете на 
диета (най-вече изключете месото, 

мазните и консервираните храни от ме-
нюто си поне за кратко). За провеждане-
то поне на двудневна диета са подходящи 
11-и и 12-и. Тогава с лекота се освобожда-
вате от токсините, особено ако сте пили 
наскоро някакви лекарства. 

ТРУДНОСТИ В РАБОТАТА ви „деб-
нат“ на 6-и, 7-и, 13-и и 14-и, 19-и и 20-

и.  Точно на тези дни ще осъзнаете къде 
са слабите ви места и какво не харесва-
те в себе си и искате да промените. Кли-
матът на работното ви място ще се по-
добри чак след 21-ви, когато и отношени-
ята с колегите ви ще се хармонизират. 
Работата ви върви по-лесно. След 23-ти 
концентрирате вниманието си повече вър-
ху личния си живот, където също са се 
натрупали проблеми, които чакат своето 
решение. 

ПЪЛНОЛУНИЕТО ВЪВ ВОДОЛЕЙ на 
26-и ще „освети“ всички проблеми 

във връзката ви, в брака, в приятелски-
те и бизнес отношения. Трудно ще се 
разбирате с партньорите си на този ден. 
Отложете важните разговори за друга 
дата. И още три съвета: не се дръжте 
надменно с никого, не се затваряйте в 
себе си и обсъждайте всичко, което ви 
тежи, само с най-близките си. След 28-и 
започвате да се разбирате по-добре с лю-
бимия човек. Подобрявате и отношения-
та си с партньорите в бизнеса, както и 
с клиентите си, особено ако работите в 
областта на консултантските услуги или 
сте юристи. 

ДРЕБНИ ПРЕЧКИ На 26-и е възмож-
но да имате проблеми с намирането 

на вярната информация, с оформянето на 
документи, както и забавяне на пътува-
ния. Трудно ще ви се удава общуването с 
чужденци, особено ако имате общи бизнес 
интереси. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ     
 От 1-ви до 9-и яхнете вълната на вдъх-

новението и реализирайте мечтите си.

 След 11-и започвате нов етап в рабо-

тата си и в грижите за близки и роднини. 

Провеждате успешно лечение и стартира-

те здравословен режим на хранене.

 11-и и 12-и са подходящи за провежда-

нето на двудневна диета, която ще ви се 

отрази много добре. 

 След 23-ти обърнете внимание на 

партньорствата. 26-и ще е най-напрег-

натия ден в това отношение, когато про-

блемите с партньорите ви излизат наяве

 След 28-и започвате да се разбирате 

много добре с любимия човек. Отношения-

та ви стават по-близки.

ПОЛЕЗНА НОВИНА

Не се стряскайте!
Това движение на Уран има и своите до-

бри страни, особено ако знаете как да ги 

провокирате. Ако се успокоите и не пи-

леете енергията си в преодоляването на 

дребни ежедневни проблемчета, можете 

да се възползвате от мощното активи-

зиращо влияние на Уран. Освен това той 

„дава“ прозрения, засилва интуицията, съ-

бужда вдъхновението и подпомага реали-

зирането на оригиналните ви идеи. Пери-

одът е чудесен за всички, които искат да 

направят пробив – в обучението или в про-

фесията. Използвайте Урановата енергия 

творчески и ще постигнете невероятни 

резултати.

ОФИЦИАЛНО СТАРТИРА CENTRANSIT.BG – 
първият онлайн туристически портал в България

Това се случи на пресконференция, на която изпълнителният директор на 
компанията Джон Хейзълууд и оперативният мениджър Вера Генова, спо-
ред които пазарната среда в България е благоприятна за развитие на он-
лайн туристически бизнес. „CenTransit.bg е добър корпоративен гражданин“ 
– тази теза защити PR специалистът на компанията Емилия Хубавенска, 
която разказа и за проектите, част от корпоративната социална отго-
ворност на CenTransit.bg. 
В момента тече конкурсът CenTransit Eco Fashion Show, чийто финал се очак-
ва да бъде през юни, а по музикалните телевизии се излъчва новият клип на 
Галя към песента „Другата част“, където CenTransit.bg  е спонсор. Певицата 
поздрави компанията и изтъкна, че за честите си пътувания често използ-
ва сайта на CenTransit.bg, защото е доволна от качеството на услугите и 
възможностите, които онлайн туристическият портал предлага.  

CenTransit.bg е екокомпания. 
Тя подкрепя каузата при-
родната среда и природни-
те ресурси да бъдат съх-
ранени, а бизнесът да ста-
ва все по-екоориентиран. 
Затова и подкрепя раз-
лични проекти, свързани 
със световното екодвиже-
ние. Самото лого на компа-
нията с лика на Че Гевара 
символизира революция не 
само в бизнеса, но и в начина на живот. Това обясни изпълнителният дирек-
тор на компанията Джон Хейзълууд пред журналисти, който е поел задача-
та да популяризира глобалната екоидея сред своите клиенти, служители и 
пред обществото.   
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НАСТРОЕНИ СТЕ ТВОРЧЕСКИ И 

ЛЮБОВНО Интуицията ви подсказ-
ва, че се задават нови емоции и нови хора 
ще влязат в живота ви. Вече нямате 
търпение това да се случи. Ето, най-
сетне този период настъпва. Дори и да не 
сте непременно влюбени в някого конкрет-
но, ще бъдете опиянени от самия живот 
и за пръв път от толкова време насам ще 
гледате през очите на оптимизма. За жа-
лост от 10-и Венера, планетата на любо-
вта и хармонията, ще ви гледа от напрег-
нат аспект, което ще внесе дисонанс в 
любовните ви отношения. Затова се влю-
бете в... работата си. От вас се иска да 
сте инициативни и да рискувате малко 
повече от обикновено. Ще имате успех в 
конкурси, състезания и събеседвания от 
1-ви до 23-ти, ще успеете да покажете 
най-доброто от себе си. Деловата ви ра-
бота винаги върви безупречно, когато сте 

успокоили емоциите си, когато се чувст-
вате обичани и харесвани. Това е месецът, 
когато най-сетне ще си позволите да се 
разкрепостите и да обърнете внимание на 
това, което най-много иска душата ви. 

АКО ОТДАВНА МЕЧТАЕТЕ ДА СЕ 

ЗАНИМАВАТЕ С ИЗКУСТВО или сте 
искали да проявите творческо отношение 
към работата си, моментът е дошъл. След 
новолунието в Рак на 11-и ще се почувства-
те достатъчно уверени да направите пър-
вата крачка в тази посока и да разчупите 
нормите и ограниченията, да направите 
света около себе си по-хармоничен. 

СРЕЩАТЕ ЧОВЕКА С ГЛАВНО „Ч“ 

Добра новина за всички, които търсят 
своята половинка, е, че през юли е много 
вероятно да откриете своя човек. Слънче-
вото затъмнение, което също настъпва на 
11-и, има „таланта“ да събира подходящи-
те хора в двойка. За някои Риби щастието 
може да не е свързано с разцвет на любов-
ните им отношения. Може просто да на-
мерите вашата най-комфортна приятелска 
среда, да откриете призванието си. 

ПОДХОДЯЩ ПЕРИОД ЗА ЗАЧАТИЕ 

е 11–23 юли. Същият период е благо-
приятен и за вашата творческа изява, без 
значение дали сте човек на изкуството. 
Ще се научите да чувате гласа на душа-
та си. Препоръчвам ви да насрочите и пъ-
туванията си от 11-и до 23-ти, ако се 
нуждаете се от спешна почивка!

ОТНОШЕНИЯТА С ДЕЦАТА ВИ сега 
могат да претърпят истински рене-

санс. Ще намерите време да погледнете 
света през техните очи, а те ще ви се 
отблагодарят с чиста, детска любов. 

ВЪВ ВЪРХОВНА ФОРМА В РАБОТА-

ТА СТЕ след 23-ти. Само трябва да се 
преборите с вродената си неувереност, ко-
ято много ще ви пречи през периода от 

21-ви до 25-и. Не се напъвайте да покаже-
те, че имате повече достойнства, откол-
кото притежавате. Не обръщайте внима-
ние на клюки и сплетни. От 23-ти до 31-ви 
имате за задача да затвърдите позициите 
в работата си. На 24-ти трябва да сте 
много скромни, изпълнителни и най-важно-
то, да проявите компетентност за неща-
та, за които отговаряте в службата. 

СЕРИОЗЕН ЕНЕРГИЕН СРИВ грози 
всички Риби около датата 26-и, които 

не са отделили достатъчно време за почив-
ка в началото на месеца. Бъдете внимател-
ни, когато шофирате, и не предприемайте 
необмислени действия до края на месеца. 

ВНИМАВАЙТЕ С ПАРИТЕ от 24-ти 
до 28-и. Харчете разумно. Пазете се 

от измами и кражби също. 
ГОВОРЕТЕ ПО-МАЛКО ЗА СЕБЕ СИ 
след 28-и. Бъдете бдителни, когато 

подписвате документи в края на месеца – 
от 28-и до 31-ви. Преценката ви ще е за-
мъглена и нереална.  П
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Изглаждате отношения-
та с колегите
Ставате доста по-толерантни към тях. 

Погрижете се и за близките си роднини 

от 23-ти до 31-ви, но не само проформа, с 

досада, а от сърце. Не е достатъчно само 

да им дадете пари, те жадуват за ваше-

то внимание. Периодът е чудесен и да 

проведете някакви оздравителни процеду-

ри. Лечението с билкови или хомеопатични 

препарати ще ви даде отлични резулта-

ти. Укрепете организма си с движение на 

свеж въздух. Ограничете консумацията на 

месо и увеличете тази на плодове и зелен-

чуци. Подложете се на прочистваща ди-

ета на 28-и, 29-и и 30-и, когато с лекота 

ще се освободите от токсините. Датите 

за успешно прилагане на нетрадиционно 

лечение са 26-и и 27-и.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ   
 От 1-ви до 23-ти сте в хубав, творче-

ски период. Влюбвате се, намирате нови 

приятели.

 Периодът от 11-и до 23-ти е подходящ 

за зачатие.

 След 23-ти гледайте да сте на ниво в 

работата. Особено прилежни и изпълни-

телни бъдете на 24-ти.
 От 24-ти до 28-и бдете за парите си, 

защото има опасност някой да ви окраде.

 На 26-и може да почувствате спад на 

енергията. Внимавайте при шофиране, 

разсеяни сте. Не харчете стихийно. Пазе-

те се от кражби. 

 След 28-и не казвайте нищо излишно. 

Внимавайте какво обещавате при прего-

вори и подписване на документи, за да не 

се окаже, че после не можете да го изпъл-

ните.

 От 28-и до 31-ви преценката ви ще е 

замъглена.

ПЕТО ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ НА „ЖИВЕЙ АКТИВНО!“
През юни за пета поредна година хиляди столичани се включиха в инициа-
тивата „Живей активно!“. Галя, Лора Караджова, Сантра и Кристо, Мария 
Илиева, Устата, победителката от „България търси талант„ Богдана, ан-
самбълът на Нешка Робева и бийтбокс шампионът Skiller бяха сред звездите 
на юбилейното издание на „Живей активно!“.
Кметът на София Йорданка Фандъкова и представители на „Нестле“ – Бъл-
гария, поведоха похода на столичани от НДК до Южния парк. Целта, както 
винаги, бе да се популяризира здравословният начин на живот. Водещи на съ-
битието бяха Део и Гъмов. 
Жителите на столицата се включиха в масовия поход редом с някои от 
най-големите български спортисти. Участниците минаха по бул. „Витоша“, 
за да стигнат парка, където на 15 специално изградени сцени бяха организи-
рани спортни демонстрации, състезания, игри, свързани с балансираното 
хранене и здравословния начин на живот, както и концерти с участието на 
топ спортистите на България и още любими на мнозина лица от тв екрана. 

Сред активностите, в които участниците в похода успяха да се включат 
заедно със семействата си, бяха различни видове танци, волейбол, футбол, 
стрийтбол, скално катерене, бийтбокс, фитнес упражнения, художестве-
на гимнастика и много за-
бавни игри и активности 
за бебета, домашни лю-
бимци и хора от всички 
възрасти. 
От първото издание на 
„Живей активно!“, кое-
то се проведе на 11 юни 
2006 г., до днес повече от 
55 000 души са взели учас-
тие в пешеходните похо-
ди и спортните актив-
ности.

ЕДНА ДОБРА ИНИЦИАТИВА

Бела, брой 7 (149), 2010 123

ри б и  (20.02 – 20.03)



КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

12–26 юли 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Периодът не е подходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, трябва да 
се храните разделно. Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тога-
ва организмът ще разгражда калориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да не напъл-
неете.  Белтъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват оптимално 
на 13, 14, 21 и 22 юли!  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработ-
ват най-добре на 15, 16, 23, 24 и 25 юли!  Мазни храни, както и различни видове ядки е най-целесъобразно 
да консумирате на   17, 18 и 26 юли!  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-до-

бре на 12, 19 и 20 юли.

26 юли, 4.38 ч., 

Луната е във 

ВОДОЛЕЙ 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Много непредвидим ще бъде апетитът ви през този ден – ще изпитвате ту неконтролируем невро-
тичен глад, ту пълно безразличие към храната. Всичко ще зависи от емоционалното ви състояние, кое-
то може да се смени няколко пъти днес. Не ви съветвам да ядете прекалено мазни и пикантни храни! 

Нито пък екзотични, които никога не сте опитвали и не знаете как ще ви повлияят. Нека храната ви 
бъде лесно смилаема и прясна (за предпочитане без месо). Не я подлагайте на продължителна топлинна 
обработка.  Внимавайте, ако имате болна жлъчка или страдате от високо кръвно налягане. Сега мо-
гат да се „обадят“ и разширените ви вени. Вечерта направете хладка вана за краката си с морска сол 

и няколко капки лавандулово масло.  На пълнолуние трябва да спазвате пост и въздържание. Не пийте 
алкохол. Количествата на храната трябва да са умерени, преяждането е противопоказно. Ако искате да 
отслабнете, знаете си – минете само на плодови сокове и чай с мед. Добре е да избягвате пресолена-
та храна, защото тя ще провокира задържането на излишни течности в организма.

1–11, както и 

27–31 юли 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ускорите 
отслабването, ако спортувате повече. 4, 5 и 31 юли са препоръчителни дати за занимания с фитнес, спи-
нинг, тае-бо, пауър йога. 6 и 7 юли са датите за скулптиране и оформяне на различни части на тялото 
чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 1, 2, 3, 11, 28, 29 и 30 юли се препоръчват сауна, плу-
ване, танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури ще ви 
помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните клетки вода, което води 
до изглаждане на целулита. 8, 9, 10 и 27 юли са дните на дихателни упражнения, разходки на чист въздух 
(поне по 30 мин дневно) и аеробика.

11 юли, 22.42 ч., 

Луната е в РАК 

НОВОЛУНИЕ

 Ще имате възможност да сложите начало на нови, полезни хранителни навици. Луната в Рак е мно-
го чувствителна и силна – използвайте тази нейна енергия, за да се погрижите резултатно за здравето си. 

 Бързо и лесно ще се освободите от натрупаните токсини и задържаната вода, ако днес не прето-
варвате организма си с излишна храна. В случай че гладуването не ви понася, тогава минете на лека млечна 
храна, леки зеленчукови кремсупи. Вечерята да бъде почти символична и не по-късно от 20.00 ч., ако ис-
кате да отслабнете.  За онези от вас, които страдат от чувствителен стомах или от проблеми с хра-

носмилането, днес е много полезно да пият подходящите за облекчаването на тези оплаквания билкови ча-

йове от жълт кантарион и бял равнец.  Започнете ново лечение на стари заболявания и намерете пра-
вилния подход към храната. Опитайте се да промените отношението си към нея – тя не ви е враг, 
трябва само да спрете да я възприемате като враг.  За да изчистите организма от токсини, е добре 

днес да се подложите на пълен глад. Пийте повече течности, за да подпомогнете процеса на изчистване 
на организма.  За вашата лунна магия при Луна в Рак е добре да си пожелаете нещо, свързано с ваше-
то семейство и с дома ви. Например да се чувствате защитени и в безопасност сред близките си, и 
то ще се сбъдне. Проявете грижа към някого, който се нуждае от нея. Днес имате голям шанс да се 
освободите от чувството си за несигурност и ранимост. Стига да го поискате!

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 ЮЛИ
ПРОЦЕДУРА

ПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

–
1, 2, 3, 10, 11, 12, 

28, 29, 30
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

13–26 – Ако искате косата ви да расте бързо.

4–9, както и 27, 28 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

6, 7 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. Ефек-

тът ще е поразителен.

4, 5, 8, 9, 15, 18, 
21, 23, 24, 31

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще привлечете 

богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е –

1, 2, 3, 10, 11, 
28, 29, 30

–

4–7, както и 15–25 – Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

12, 13, 14 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни, като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е

–
1, 2, 3, 10, 11, 12, 

28, 29, 30
–

4, 5, 15–18, 
както и 24, 25

– За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

6, 7, 13, 14, 19, 
20, 26, 27

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди –

1, 2, 3, 10, 11, 12, 
28, 29, 30

Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много 
болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 13–26 Датите са неподходящи за епилация.

1–3, 6–12, 
както и 27–30

– Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

4–9, както и 27, 28, 31 – Подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

6, 7, 27, 28 – 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

)

1–11, както и 27–31 – –

Парна баня
– 12–26 Има опасност да ви останат белези.

1–11, както и 27–31 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

4, 5, 13, 14, 21, 22, 31 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

6, 7, 15, 16, 23, 24, 25 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
-

щ
и 

м
ас

ки

12–26 –
Най-ефективни ще са процедурите на 13, 14, 21 и 22 юли, 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

12–26 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 12–26 – –

Оформяне 
и лакиране

6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 
23, 24, 25, 26, 27

– –

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

– 12–26 –

1–11, както и 27–31 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 1–11, както и 27–31 –

12–26 – –

С
А

У
Н

А

1–11, както и 27–31 – Ефектът ще е максимален  на 4, 5 и 31 юли.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ЮЛИ
Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допитвате“ до нея. 

Почистването на прахта, прането и миенето на прозорци ще ви се уда-

ват много бързо и лесно, ако ги правите в периода на намаляваща Луна. 

Вярно е, че през месеца тези дни са твърде недостатъчни, за да поддър-

жате дома си изряден, но поне по-голямата част от домакинската рабо-

та ви съветвам да свършите тогава.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА: Основно почистване: 1–11, както и 27–31 юли.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите 1, 

2, 3, 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 и 30 юли. Това са т. нар. дни на водата. Всички 

замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 8, 9, 17, 18, 26 и 27 юли.

Тогава по стъклата след избърсване ще остават упорити бели „облачета“.

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
За да е празник шопингът, възползвайте се от датите, които ви препо-

ръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобразени с „настроени-

ето“ на Луната през ЮЛИ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-

зикални инструменти и аудиозаписи: 1, 2, 3, 6, 7, 17, 18, 28, 29 и 30 юли.

Недвижими имоти, мебели: 6, 7, 10, 11, 23, 24 и 25 юли.

Автомобил, мотор или колело: 4, 5, 8, 9, 19 и 20 юли.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 4 и 5 юли.

Канцеларски материали и книги: 8, 9, 10, 15 и 16 юли.

Спортни стоки: 4, 5, 13, 14, 19, 20, 21, 22 и 31 юли.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 26 и 

27 юли.

Обувки и дрехи: 1, 2, 3, 6, 7, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 29 и 30 юли.

Бижута, злато, луксозни вещи: 12, 13 и 14 юли.

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ

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 

ЮЛИ 2010 г. и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.

ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервен-

ции на 26 ЮЛИ (пълнолуние), както и на 11 ЮЛИ (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

4, 5, 31
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
17, 18

6, 7, 8 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 19, 20

9, 10 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 21, 22, 23

11, 12 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 24, 25

13, 14 Сърце, слезка (далак) 26, 27, 28

15, 16
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 

черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система
1, 2, 3, 29, 30

17, 18
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
4, 5, 31

19, 20 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 6, 7, 8

21, 22, 23 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 9, 10

24, 25 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 11, 12

26, 27, 28
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
13, 14

1, 2, 3, 29, 30 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 15, 16

* Луната е в знак, който управлява частите на тялото, посочени в средната колонка.

** На същите дати можете да лекувате съответния орган с хомеопатия, цветолечение и прочие неагресивни методи.

*** Луната се намира в противоположния зодиакален знак на този, посочен в първата колонка. Тъкмо това е подходящото време за профилактика на органите, из-

броени в средната колонка.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ
Стайните растения също са много чувствителни към лунните ритми. 

Те успяват да усвоят водата най-добре само в определени дни от месеца, 

когато Луната минава през водните знаци. Ако ги полеете в неподходящо 

време, само ще им навредите. А и хранителните вещества няма да стиг-

нат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 и 30 юли. 

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 8, 9, 17, 18, 26 и 27 юли.

На тези дни с поливането има опасност да провокирате появата на листни 

въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 1, 2, 3, 28, 29 и 30 юли.
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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 изберете датата, най-

добре посетете зъболекаря на 1, 2, 9, 10, 27, 28, 29 и 30 ЮЛИ.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 3, 4, 5, 6, 7 юли, както и през 

периода от 12 до 26 юли, а също и на 31 юли. И в никакъв случай (освен в 

спешен!) не ходете на зъболекар на 26 юли (пълнолуние), както на 11 юли 

(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 юли 2 юли 3 юли 4 юли

20-и лунен ден (ЛД) 

(от 23.41 ч.), както 

и 30.07 (от 22.27 ч.) 

Получават се духов-

ни знания и прозре-

ния. Не проявявайте 

гордост!

Датата 2 юли е про-

пусната по астроно-

мически причини, не е 

грешка.

21-ви ЛД (от 0.01 ч.), 

както и 31.07 (22.49 

ч.) Много активни, 

творчески дни. Отлич-

ни са за започване на 

нова работа, спорту-

ване и пътешествия.

22-ри ЛД (от 0.22 ч.) Ден на 

мъдростта. Предайте на други-

го своите знания. Посетете ас-

тролог.

5 юли 6 юли 7 юли 8 юли 9 юли 10 юли 11 юли

23-ти ЛД (от 0.45 

ч.) Този ден е символ 

на саможертвата – 

простете на други-

те, разкайте се. До-

бре е да се пости. 

Не правете секс. По-

чистете дома си.

24-ти ЛД (от 

1.12 ч.) Акти-

вен, творчески 

ден. Използвай-

те го за укреп-

ване на духа и 

тялото. Ден за 

нов строеж.

25-и ЛД (от 1.43 ч.) 

Всичко на този ден 

става с лекота, с въ-

трешен порив. Спон-

танно могат да се по-

явят телепатия и яс-

новидство. Днес не 

бързайте!

26-и ЛД (от 2.20 ч.) 

Въздържайте се от 

активна дейност и 

постете. Пестете 

си енергията и мъл-

чете.

27-и ЛД (от 3.08 ч.) 

Дни за прекратяване 

на контакти с лоши 

хора. Почивайте и 

медитирайте. Ще 

имате прозрения.

28-и ЛД (от 4.07 ч.) 

Ден за покупка на жи-

лище или началото на 

ремонт. Сънищата са 

верни.

1-ви ЛД (от 22.42 ч.) Чист и 

светъл ден. Припомнете си дет-

ството. Ще ви осенят творче-

ски идеи. Не започвайте нищо 

ново. Посветете този ден на 

всичко, което възвисява духа.

29-и ЛД (от 5.16 ч.) Опасен, са-

танински ден. Препоръчват се 

пост и въздържание. Не плани-

райте и не започвайте нищо 

ново. Запалете свещ вкъщи и 

окадете навсякъде.

12 юли 13 юли 14 юли 15 юли 16 юли 17 юли 18 юли

2-ри ЛД (от 6.32 ч.) 

Не се поддавайте на 

гнева, избягвайте 

конфликтите и из-

блиците на емоции. 

Дeнят е подходящ за 

нови  начинания.

3-ти ЛД (от 

7.52 ч.) Енерге-

тиката на този 

ден изисква да 

сте активни. 

Пасивността е 

противопоказна 

и опасна.

4-ти ЛД (от 9.10 ч.) 

Не взимайте прибър-

зани решения. Усамо-

тете се. Разходете 

се сред природата. 

Занимавайте с дома и 

семейството си. Ко-

лективната работа 

няма да ви спори.

5-и ЛД (от 10.27 ч.) 

Делови ден. Подхо-

дящ е за пътувания 

и за планиране на 

генерални промени. 

Работете концен-

трирано. Не преяж-

дайте. Целеполага-

нето ще е успешно.

6-и ЛД (от 11.43 ч.) 

Смирете се. Дайте 

прошка. Не изразя-

вайте недоволство 

на глас. Подходящ е 

за подмладяващи коз-

метични процеду-

ри. Ден за гадаене и 

пророчества.

7-и ЛД (от 12.57 ч.) 

Ден за молитва. Сбъд-

ват се желания.

8-и ЛД (от 14.09 ч.) Сега се ак-

тивират фините и неуловими 

енергии в организма. Добре е 

да се гладува, за да се прочис-

ти тялото.

19 юли 20 юли 21 юли 22 юли 23 юли 24 юли 25 юли

9-и ЛД (от 15.21 ч.) 

Не е успешен. Склон-

ни сте към заблуж-

дения и самоизмами. 

Добре е да дадете 

прошка. Практику-

вайте йога.

10-и ЛД (от 

16.29 ч.) Не пла-

нирайте нищо 

важно. Изкъпе-

те се с гореща 

вода. Медити-

райте.

11-и ЛД (от 17.33 ч.) 

Много мощен ден. Ак-

тивира се вселенска-

та жизнена енергия 

кундалини. Добре е 

да прочистите орга-

низма си. Внимавай-

те с режещи инстру-

менти.

12-и ЛД (от 18.29 

ч.) Дава се милос-

тиня. Молитвите се 

чуват. Подходящ е 

за взимане на важни 

решения.

13-и ЛД – 23.07 (от 

19.17 ч.) Ден за ак-

тивни контакти, ра-

бота с информация и 

учене. Сами си при-

гответе и изпече-

те хляба. Не преяж-

дайте.

14-и ЛД (от 19.57 ч.) 

Много подходящ за за-

почване на важна ра-

бота, за физическо на-

товарване, за рабо-

та с информационни 

източници и свещени 

текстове. Отваря се 

третото око. Прочис-

тете организма си.

15-и ЛД (от 20.30 ч.) Сънищата 

са верни и важат за месец на-

пред. Лош ден за секс. Сатанин-

ски ден, у нас се пробуждат зли 

изкушения. Проявете аскетизъм.

26 юли 27 юли 28 юли 29 юли 30 юли 31 юли

16-и ЛД (от 20.59 

ч.) Ден за постига-

не на вътрешна хар-

мония. Старайте се 

да вършите само до-

бри дела.

17-и ЛД (от 

21.23 ч.) Под-

ходящ е за удо-

волствия, общу-

ване и физиче-

ски натоварва-

ния. И за брак по 

любов.

18-и ЛД (от 21.46 ч.) 

Изгонете лошите ми-

сли. Прочистете сто-

машно-чревния тракт 

– ден за гладуване.

19-и ЛД (от 22.06 

ч.) Запалете пове-

че свещи у дома, на-

правете анализ на 

постъпките си. Ще 

успеете да се от-

ървете от чуждото 

влияние.

20-и ЛД (от 22.27 

ч.), както и 1.07 (от 

23.41 ч.) Получават 

се духовни знания и 

прозрения. Не проя-

вявайте гордост!

21-ви ЛД (22.49 ч.), 

както и 3.07 (от 0.01 

ч.) Много активни, 

творчески дни. Отлич-

ни са за започване на 

нова работа, спорту-

ване и пътешествия.
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО: „Еър Америка“. Трапец. Корея. Фраза. Копа. Садат (Ануар). Крина. Зарар. Вол. Ваал. „Идиот“. Киселец. Отрез. Аав (Евалд). Ло. „Ел“. По. Сим. Лист. 

Ито (Мидори). Поет. Парад. Бар. Дона. ТТТ. Рени. КА. Уо (Ивлинг). „Не“. Алор. Сио. Фонс. Ролан (Ромен). Радио. Лем (Станислав). Джелеп. Ръка. Бри. Есер. Пика. Зри-

тел. Асти. Рила. „Тоан“. Ле. Тендер. Витяз. Виц. 

ОТВЕСНО: Ръкавици. Адети. Жест. Родос. Мирон. „Оресте“. Паралел. Танин. Олеин. Мет. Лобода. Еклер. Фея. Ве. АП. Ре. Кац (Бернард). Пир. Цифра. Рил. Крило. Ръ-

кав. Каан (Джеймс). Ака. Заир. „Да“. ТТ. Юта. Де. „Зоя“. Зизел. Бака. Образ. Какао. Липа. „Алф“. Рин. Порта. Сорт. Оолит. Шепа. Апте (Хари). Турне. „Ели“. Царево. 

Тото. Смилец.
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Лаптоп бижу.
Вземи звездния HP Vivienne Tam 
с подарък безжична мишка.

38,90 лв.
на месец  



 

Лаптоп бижу.
Вземи звездния HP Vivienne Tam 
с подарък безжична мишка.

38,90 лв.
на месец  



З
А

 Ж
ЕН

И
ТЕ

, К
О

И
ТО

 З
Н

А
Я

Т 
И

 Н
Е 

З
Н

А
Я

Т 
К

А
К

В
О

 И
С

К
АТ

w
w
w
.b
e
la
.b
g

С
П

И
С

А
Н

И
Е 

„Б
ЕЛ

А
“,

 Б
Р

. 7
 (

14
9

),
 2

0
10

, Ц
ЕН

А
 3

,9
5

 Л
В

.

0 7

9 7 7 1 3 1 1 7 0 8 0 0 8


	000
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	II
	III
	IV

