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Искам сладолед!
От страх да не напълнеят ня-

кои жени зачеркват изцяло сме-

тановото удоволствие от лят-

ното си меню. Но ако избирате 

разумно това лакомство, няма 

страшно! 

Плодовите сладоледи, които се 

приготвят от натурални пло-

дови сокове или плодови пюре-

та, почти не съдържат мазни-

ни, а захарта в тях е около 30%. 

А има и сметанови, които съдър-

жат 10–15% мазнини, което не е 

чак толкова много, ако решите 

да... обядвате само със сладолед. 

Но само! Наполовина по-малко ка-

лории ще приемете, ако изядете 

половината от сладоледа на лю-

бимия... И това е вариант.

Морето е 
до колене
Морските вълни се безплатен 

масаж за тялото. Морската 

вода насища кожата с кисло-

род, укрепва стените на кръ-

воносните съдове и оказва 

лифтинг ефект. Тя нормализи-

ра терморегулацията, повиша-

ва тонуса и закалява тялото. 

Още Хипократ е лекувал рани 

и синини по кожата с морска 

вода. Къпането в морето е 

най-препоръчително за хората, 

страдащи от болки в стави-

те. Трябват ли ви още причини, 

за да се потопите в хладното 

моренце?

Апетитна и 
яркоцветна
Сега можете спокойно да си поз-

волите сигнално оранжево върху 

ноктите, доматеночервена рокля, 

която никой мъж не би пропуснал 

да забележи, силно червило в яго-

дов цвят върху устните или дори 

изкуствено ярко цвете в косите. 

Лято е – сезонът на яркостта.

Боси по пясъка
А може и по тревата. Да ходиш 

бос, е „лекарство“, което лека-

рите „предписват“ срещу депре-

сия. Лечебната доза е 30 минути 

дневно в средно бързо темпо.  

Ходенето на босо е полезно за 

работата на сърцето, черния и 

белия дроб, бъбреците, кръвонос-

ната и нервната система. Но 

след като изминете няколко ки-

лометра, обуйте си все пак удоб-

ни сандали, за да продължите. 

Иначе рискувате да нараните хо-

дилата си.

И още нещо любопитно – дре-

вногръцките философи Сократ и 

Сенека са препоръчвали ходене-

то на босо като отлично сред-

ство за... остроумие.

Прясна рибка 
на корем
Най-полезна за женската 

красота (и за здравето – 

също) е сьомгата.

Ще ви въоръжим с лес-

на и ефектна рецепта. 

Ще ви трябват:  4 филе-

та сьомга  1/3 ч. ч. соев 

сос  2 скилидки чесън (па-

сирани)  1 с. л. настър-

ган джинджифил  1 с. л. 

мед  1/2 с. л. зехтин за го-

твене. Разбъркайте всички 

съставки без зехтина, по-

лейте рибата с марината-

та и я оставете да прес-

тои 10–15 мин в хладилника. 

Загрейте зехтина в оре-

брен тиган с незалепващо 

покритие (а може и без зех-

тин, ако решите), отцеде-

те филетата от марината 

и ги изпечете по 7–10 мин 

от всяка страна.
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ЖЖ
ените често ревнуват мъ-
жете от тяхната работа. 
Ако и вие сте се улавяли да 
пилите „Стига си работил, 

обърни ми малко внимание“, предста-
вете си следната ситуация. Идва си 
той вкъщи и заявява: „Уволниха ме.“ 
В първия момент сигурно ще се за-
радвате („Най-после ще има време за 
мен“), но когато се замислите по-
дълбоко, няма как да не ви причернее 
пред очите („Леле, диванът сигурно 
ще се вдлъбне, а портмонето ми ще 
е на диета дълго, неопределено дълго 
време.“). Безработният мъж е сино-
ним на безнадеждност. Почти няма-
те шансове да се сближите с него, 
нито да общувате нормално. Ловецът 
сега се чувства като декоративен пе-
тел. И основателно – целодневното 
мъжко присъствие в кухнята или на 
креслото в хола е гротескно в очите 

на всяка жена. Как да му помогнете? 
Трудна работа. Няма единен правил-
ник за взаимопомощ, но все пак има 
няколко основни правила, които не 
бива да престъпвате. 
Не го съжалявайте – съжалението 

ви само ще подчертае неговата без-
помощност. Постарайте се да запа-
зите спокойствие. Ако не можете, 
поне не го затрупвайте със своите 
тревоги, вълнения и паника. Вашата 
задача е да му помогнете да се нау-
чи да живее с настоящето и да ми-
сли спокойно за бъдещето. За целта 
игнорирайте всички вредни разговори 
за това, какво се е случило. По-добре 
го поощрявайте да разговаря за това, 
какви варианти за изход от тази си-
туации му се въртят в главата. Не 
му мрънкайте, не го сравнявайте с 
други мъже, не го обвинявайте, не 
го унижавайте, не го оскърбявайте. 

Всичко това е противопоказно спо-
ред психолозите! 
Ако се почувства жалък, безработ-

ният мъж може да постъпи по два 
класически начина – или да ви напус-
не, за да избяга от „свидетеля на 
своя позор“, или постепенно да се 
превърне във ваше безпомощно синче, 
в капризно малко момче тиранче. Не 
е изключено също така да ви запо-
дозре, че въртите любов с шефа си, 
ако оставате да си доработвате след 
работно време, за да изкарате пове-
че пари... Тази неоснователна ревност 
се дължи на един тих гласец, който 
постоянно шепти в ухото му: „Ти не 
си способен повече да убиваш маму-
ти, така че тя ще си намери някой 
друг талантлив ловец.“ 
На фона на ревността и желанието 

за самоутвърждаване на всяка цена 
либидото на много безработни мъже 
се покачва до небето. В никакъв слу-
чай не му отказвайте секс, извиня-
вайки се с умора или заетост. Пра-
вете секс дори и да не ви се прави. 
А за да не се срасне мъжът ви окон-
чателно с дивана, опитайте се дели-
катно да го привлечете като помагач 
в домакинството. Възможно е извед-
нъж да се окаже, че съпругът ви е 
ненадминат кулинар или опитен дет-
ски психолог, готов охотно да замес-
ти бавачката на децата ви. А какво 
може да е по-хубаво от това да се 
върнете в чист и уютен дом след ра-
бота, да се отпуснете на дивана и да 
чуете: „Скъпа, уморена ли си? Почини 
си, след малко ще сложа вечерята.“ 
Брр, пази боже, никога да не чуете 

това. Гаранция, че ако не веднага, то 
след седмица-две този мъж ще ви оп-
ротивее окончателно и безвъзвратно. 
По-добре е активно да му помагате в 
търсенето на нова работа, като мо-
билизирате всичките си полезни връз-
ки и контакти. И, естествено, най-
важното е да продължавате да го 
обичате. Ако можете. Ако не може-
те, си повтаряйте наум терапевтич-
ното изречение „Нямаше да има щас-
тие, ако нещастието не помагаше.“

Мариана ЯНЕВА

АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ
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Какво 
ново в...

Наистина е удивително колко бързо се променя животът ни. С каква бясна скорост се свързва с 
мрежата и се отвързва от дома. Не разбирайте това буквално. Човек може да си стои вкъщи и 
пак да е отдаден на мрежата повече, отколкото на дома. 
Какво означава това ново програмиране на живота за екипа на БЕЛА? 
Точно преди година стартира bela.bg и през последните 12 месеца ние работихме за това вие 
да посещавате този сайт. Да го четете, да го разглеждате, да търсите, да намирате, да 
научавате, да споделяте и да каните и други хора тук. 
Статиите от десетки минали броеве живеят тук в реално време и винаги могат да ви услужат 
с информация, настроение или емоция. Сайтът побира, помни и пази много. Благодарение на 
него хиляди българи, които живеят в чужбина, намериха пряк път към дома и за тях bela.bg се 
превърна в home page или просто в home. 
Също както и за нас. 
Всеки от екипа на БЕЛА има принос към уеб изданието. 
Също както и всеки посетител на сайта. 
Благодаря ви от сърце!

Мирослава ИВАНОВА,

отговорен редактор WWW.BELA.BG

„Бела“ в хиляда думи
За всички, които пестят времето си, ценят думите 
и обичат нашето списание. 
Очаквайте всеки нов брой на „Бела“, представен в 
хиляда думи!
Карта Таро за деня
Бъдете готови да научавате какво е посланието на 
изтеглената от вас карта Таро за деня. 

В мрежата на дома
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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...

МОР
Трудно ми е да сгъна ръката си в лакътя, как-

то и да я разгъна. Току-що съм махнала превръз-
ката. Гледам огромното лилаво-червено петно с 
формите на континента Европа и за пореден 
път се питам: „Къде е България“? Спукали са ми 
вената, но не боли, освен това се случва често 
при подобни интервенции и няма да ви се опла-
квам. Дарих кръв и изобщо нямаше да ви зани-
мавам с това, ако на следващия ден не бях оти-
шла на педикюр...
Момичето, при което се падах за първи път в 

този салон за красота, ме попита имам ли гъдел, 
преди да започне да действа с голямата пила. 
Колко е внимателно! Засмях се заради пресния 
спомен от вчерашната случка. 
По същото време предишния ден бях пред На-

ционалния център по трансфузионна хематоло-
гия, където ромите продават кръв. Превърнали 
са в сергия входа на това място. Тарифата за 
стандартното при кърводаряване количество от 
450 мл започва от 200 лв. и стига до 400 лв. 
До ромските „услуги“ обикновено прибягват близ-
ките на хората, на които предстои тежка опе-
рация, но не могат да намерят дарители. Само 
си представете през какво трябва да преминат 
притеснените близки на болните и на всичкото 
отгоре да си платят за това? 
За кръводарителя процедурата е кратка и от-

нема една малко по-дълга обедна почивка вре-
ме. Веднага можете да се върнете на работа 
и след хубаво кафе и един шоколад да си рабо-
тите спокойно. Важно е да знаете обаче, че ви 
се полагат два платени дни отпуск. Седем дни 
след процедурата кръводарителите могат да по-
лучат и резултатите от направените изследва-
ния за СПИН, хепатит В и С, сифилис и кръв-
на група. Другото, което печелите, е засилва-
не на имунитета на организма и обновяване на 
кръвните клетки. Кръводаряването е полезно и 

е здравословно да се прави по четири-пет пъти 
в годината. 
Процедурата е предшествана от попълването 

на кратка анкета и проверка на кръвната група 
и хемоглобина с кръв от пръста. После имах къс-
мет с една изключително приятна лекарка, коя-
то разговаря с мен. След това влязох в голяма 
зала с много легла. 
Не съм вярвала, че при кръводаряване най-непо-

носимото нещо ще бъде персоналът. В помеще-
нието, в което се озовах, имаше три сестри, 
които очевидно са свикнали да обслужват опре-
делен контингент кръводарители. Жените, кои-
то „точат кръвта“, крещяха и се кискаха като 
циганки, а мобилните им телефони звъняха по-
силно от касетофон на ром. Защо в салона за 
красота ме питат имам ли гъдел, а тук ми на-
дуват главата и почти не ми обръщат внима-
ние? Как човек, който се страхува или по дру-
ги причини трудно се е навил да дойде тук 
веднъж, ще се навие да дойде втори път? И 
как е по-правилно да кажем в този случай? Ху-
бава работа, ама циганска или хубава работа, 
ама българска? Не е останала и капка от израза 
„Дари кръв, спаси живот“. Животът може да се 
„купи“ с ромска кръв, ромът – с пари. Не знам 
колко сме богати. Не знам също и каква кръв 
ще тече във вените на българите, които оста-
нат на този свят и в България? Не е ли това 
по-лошо, отколкото да ни управлява еди-кой си? 
Всъщност нещата са свързани.  
Не е вярно, че Европа ни е в краката. Ние сме 

в нейните. Тя няма да крещи и да се киска. Въз-
питана и културна е, но и изобщо няма да ни 
пита дали имаме гъдел. 
Просто ще ни изрита. 
Само, моля ви, прочетете думата „ром“ на-

обратно. 
Спукана ни е работата и боли...

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

Мирослава ИВАНОВА
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ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

Много често обвиняват действителност-

та в липса на въображение. Празни об-

винения. Или по-скоро празни приказки. Исти-

ната е, че приказното твърде често прек-

рачва в нея или поне стои на прага є. И добре 

че са фотографите, за да ни покажат това. 

Нима можете да си представите по-вълшеб-

но начало на живота и любовта?

На прага

Снимки Антимос ГЕОРГИАДИСБела, брой 8 (150), 20108





Безработна? 
БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

„Т
ъкмо ще си починеш!“, каза ми окура-
жително една приятелка с уплаха в 
погледа. Току-що ме бяха съкратили. 
Не можех още да повярвам (Мен? 

Мен?!), тя също не можеше, но трябваше 
да реагира някак. Изобщо не бях се оплаква-
ла, че работата ме съсипва, от какво да си 
почивам? Чух „тъкмощесипочинеш“ поне двай-
сетина пъти от приятели и познати. И до-
сега ми казват „Може да е за добро“ (с вари-
анти „сигурно е“ или „дано да е“), „Промените 
понякога са хубаво нещо“ или дълбокото „Човек 
никога не знае...“ 
Клишетата са досадни, но по-лоши са твърде искрени-

те или ентусиазираните изказвания („Като ставам в 6 
сутринта за работа, така ти завиждам! Можеш да си 
спииииииш...“, „Това е знак, че трябва да промениш жи-
вота си ра-ди-кал-но!“). А най-дразнещото е „Не си само 
ти!“.
Не ми казват нищо правилно, защото не могат. Моите 

приятели са извън разширяващия се клуб на безработни-
те, слава богу. 

ТЯХНОТО СЪЧУВСТВИЕ Е ТАКА НЕКОМПЕТЕНТНО 
и безпомощно, както съболезнованията на хора, които не 
са загубвали близък. Но това не ги прави виновни. 
В бюрото по труда чух първите думи, които ми по-

могнаха. Подслушах ги на опашката на регистриране на 

безработни: „Писна ми да ми е криво.“ И наистина, след 
като си зададох хиляда пъти най-честния и най-безсмис-
ления въпрос на всеки, който се чувства жертва („Защо 
аз?“), се ядосах на себе си. Защо съм решила, че ако ра-
ботя съвестно, ще удържа кризата до прага на офиса? 
И кой ми е обещавал живот без сериозни проблеми? По-
сле преговорих всички усложняващи ситуацията обстоя-
телства: свирепа конкуренция за малкото места по мо-
ята специалност; изкуствено занижени заплати; жилище 
под наем; на 25, даже на 35 години бях преди време... и 
ги приех. Това са непроменимите условия на трудната за-
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дача да си намеря работа – като онази от училище за 
проклетите басейни с техните тръби. Пълното неразби-
ране и отчаяние в погледа ми не накара нито един учи-
тел да каже: „Хайде да олекотим условието, опрощавам 
ти една тръба!“ Защо тогава да гледам унило и за какво 
ми е съжалението на когото и да е било? 

Я СТИГА, ПИСНА МИ ДА МИ Е КРИВО!
Полезните думи взеха да ме намират навсякъде. Те уж 

нямат никаква връзка с безработицата, а ми влизат в 
работа точно сега. Ето твърдението на сестра ми: „Чо-
век, който може да се грижи за себе си, е приятен на 
всички.“ Бих написала това над дъската във всяка класна 
стая, за да израстваме с амбицията да бъдем самостоя-
телни. Приказката за неволята не ни стига. (Ако на едно 
летище видиш объркани хора, които търсят някой да 
ги заведе до гейта за ръка, те с огромна вероятност са 
българи.) Ние тук живеем с мисълта, че някой е длъжен 
да ни помага само защото ни мързи или не сме обучени 
да се оправяме сами. В минутата, когато реших, че не 
мога и не искам да споделям тежестта на проблема си с 
другите, мой си е, ми олекна. Няма как да се отчая, ако 
най-близките не ми предложат финансова помощ, защото 
така или иначе няма да я приема (само ако случаят ста-
не крайно краен и само на заем). Хайде сега да си обърна 
джобовете (на голямата екскурзия, за която пестях го-
дина, явно няма да се ходи), да си планирам разходите и 
дано приходите от някакъв допълнителен труд. 
Да, но 

БЕЗРАБОТИЦАТА НЕ Е САМО БЕЗПАРИЧИЕ  
– днешно или утрешно. Човекът без работно място, то-
ест без опорна точка извън дома, се чувства изхвърлен 
от живота с неговите изисквания, които стресират, но 
държат във форма. Някой му взима строго скроените 
официални дрехи, хвърля му огромен стар анцуг и... хайде, 
яж, колкото искаш, и няма защо да се притесняваш за 
стойката си; кой ли те гледа. Ами, той би трябвало да 
се погледне и ако си мисли, че за другите е станал прозра-
чен, то господ вижда! След седмица търкаляне на дивана 
се усещах дебела и размъкната, а от това, че не си сла-
гах червило, ми се напукаха и устата, и самочувствието. 
И тогава ми помогна майка ми, без да иска. Разсъждаваше 
на глас, семейна черта: „Нас, пенсионерите, трябва да ни 
задължават да работим по 2–3 часа на ден. И един час 
да е, но да се обличаме като за пред хора всяка сутрин, 
да излизаме от вкъщи и да чувстваме, че правим нещо.“ 
Права е и не мога да повярвам, че го казвам, но... 

КЪДЕ ДА ХОДЯ И С КАКВО ДА СИ ЗАПЪЛВАМ ВРЕМЕТО?
Работещите майки, ако ги съкратят, минават на ин-

тензивен домашен работен ден. Готвят и чистят с ут-
роена сила, минават уроците на 1а и 7г клас... Една при-
ятелка обаче не се задоволи с това. В продължение на 
година, докато си намери нова работа, ходеше всеки ден 
в спортния клуб – фитнес, каланетика и тае бо. „Трени-
ровките не само ми оправиха настроението, но и ме вка-
раха в график. Трябваше да съм някъде от 10 сутринта 
или 3 следобед, всичко друго се подреждаше около тия 
ангажименти, станаха много важни за мен.“
Реших да си намеря някаква заетост, която да ме кара 

да излизам всеки ден в точно определено време. 

ПРЕГОВОРИХ СИ МЕЧТИТЕ 
и си записах всички „Ех, ако имах време, щях да се за-
нимавам със...“, които някога съм казвала. Зачертах фан-
тазиите сред тях и ми остана онзи екзотичен език. За-
почнах да го уча всеки ден. Пестя от всичко, но не и 
от курсове и уроци. Имам съкратен „работен ден“, но с 
ходене в центъра и задължително – домашни. Постигнах 
успех – след като написах в огромния си тефтер хиля-
ди чужди думи, зачертах няколко български: „безработна“, 
„безнадеждна“, „безпомощна“. Не съм. Аз работя – уча, 
подобрявам квалификацията си, усъвършенствам се. Спом-
них си думата с библейски корени sabbatical. Sabbatical, 
седмата година, в която напускаш работа, но не се втур-
ваш към дивана, а търсиш ново поле за себе си. Пъту-
ваш или пишеш книга, или правиш грънци, или се учиш 
на пчеларство... Можеш да се върнеш на старата рабо-
та, но вече зареден или дори променен. Не е ваканция, а 
време за нещо друго. 
А може би е време аз да бъда нещо друго? След месец 

търсене на работа по специалността започнах да гледам 
всички обяви. Така се унесох, че прочетох подробно изис-
кванията за операционна сестра в сърдечносъдова хирур-
гия. Даже след като си спомних, че и левкопластите ги 
лепя накриво, приятното чувство остана. Започнаха да 
ме влекат и професии като 

РЕЦЕПЦИОНИСТКА ИЛИ СВАТБЕН АГЕНТ 
Когато на човек му влезе в главата въпросът „Защо 

не?“, много „да“ стават съвсем възможни. Продължавам 
да търся и мечтая, даже да планирам. Неслучайно много 
хора, когато си загубят работата, чувстват облекчение. 
Не само защото е свършил периодът, пълен с предчувст-
вия, че нещо става и оня разговор предстои. А и защото 
вече са се почувствали поизморени и досадени от предиш-
ната работа. По-рано мислех, че професията ми казва коя 
съм, определя ме. Глупости, аз определям нея.
„Най-често хората намират работа, за която са научили 

от познати, а не от приятели“ – на тази пък услужлива 
фраза се натъквам в интернет. Логично, каквото знаят 
приятелите, го знаеш и ти, пък и познатите са повече 
и обитават най-различни кръгове. След като попреглът-
нах гордостта си (не било гордост, а предразсъдъци, уве-
риха ме най-близките) 

ПОЧНАХ ДА ЗВЪНЯ НА ПОЗНАТИ 
Все още само на няколко, но пак е нещо. Първо ме влу-

дяваше въпросът им, какво точно искам да правя. „Ами 
все още не знам точно.“ Но вече отговарям с въодушев-
ление: „Мога да правя много неща. Ти само ми кажи какво 
се предлага, пък аз ще реша дали искам.“ Постоянна ра-
бота още не съм намерила, но получих няколко малки ан-
гажимента (това, което четете, също), с които удържам 
паниката настрана и си позволявам миниатюрни, жизне-
новажни дози лукс. Например това да си променя най-по-
сле прическата по скъп и радикален начин – началото на 
всички нови начала в живота на една разумна жена. Из-
глеждам доста различно, но може да е за добро. Промени-
те понякога са хубаво нещо. Човек никога не знае.

Росица ПЕШЕВА
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ЗЗ
агубили сте работата си (без значение по каква 
причина). И без наличието на световна икономи-
ческа криза това си е тежка за понасяне ситуа-
ция, а като прибавим и кризата, безработицата 

направо става кошмарна за преживяване. Това, което е 
полезно да направите, преди да си намерите нова, надя-
ваме се, по-хубава работа, е да... осъзнаете ситуацията. 
Но истински да я осъзнаете.

ОСЪЗНАВАНЕ НА ПОЛЗИТЕ

Какво имаме предвид под „осъзнаване“? От позиция-
та на потърпевши от безработицата сигурно ви е мно-
го трудно да разберете и да се съгласите с твърдени-
ето, че кризата има и положителна страна. Но това е 
така. Да помислим по-конструктивно – сега сте свобод-
ни да избирате нови пътища за самореализация. Не е из-
ключено даже отдавна да сте искали да смените работа-
та си, да станете фрилансер или пък да превърнете хо-
бито си в източник на пари за препитание, но не ви е 
достигала смелост. И ето ви подарък от съдбата – вече 
сте безработни! 
Но дори и да сте обожавали предишната си работа и 

никога да не сте си и помисляли да я сменяте, съдбата 
ви на безработен пак не е единствено и само проблем. 
Припомнете си за какво точно ви ценяха бившите ви ко-
леги и шефът ви – кои ваши знания, умения и работни 

навици хвалеха най-много? Та нима може такъв ценен ка-
дър като вас да остане дълго време безработен?! 

НАМИРАНЕ НА ЗАНИМАНИЕ

За безработния винаги ще се намерят неща за вършене, 
дори той да не си е намерил работа. Защо не обърнете 
внимание на здравето си или пък не пообщувате с близ-
ките и роднините, за които преди все нямахте време? 
Просто си представете, че сте в дългоочаквана отпуска, 
и си прекарвайте времето приятно и полезно. Самообра-
зовайте се. Запишете си час за основен преглед при ле-
каря. Заведете детето си на кино. 
Нямате пари за подобни развлечения? А да се въргаля-

те на дивана пред телевизора имате и желание, и вре-
ме, нали? Тогава, след като изгледате поредния екшън, не 
забравяйте да включите телетекста – там понякога се 
публикуват и обяви за работа. 
А със самообразование човек може да се захване и вкъ-

щи, сам-самичък. Интернет е пълен с инструкции за всич-
ко. Ако имате желание, можете да се научите дори да... 
варите сапун. Но по-добре разберете как се тегли кре-
дит за... безработица. 

ДА СЕ ПРОДАДЕТЕ НА ВИСОКА ЦЕНА

Представете си, че сте обикновена стока, само че на 
един по-необикновен пазар – пазара на труда. Естестве-
но че ви се иска да се продадете по-скъпо, но за целта 
трябва да действате грамотно и подковано. Дайте си 
сметка каква точно работа търсите. Анализирайте сил-
ните си страни (анализа на слабите оставете за друг 
път!). Опитът, натрупан на предишната ви работа, и 
възрастта ви могат да се явят както предимства, така 
и недостатъци – зависи за какво вакантно работно мяс-
то кандидатствате. 
Много е важно да напишете грамотно (във всякакъв 

смисъл) автобиографията и мотивационното си писмо 
(защо искате да работите еди-какво си и какви качест-
ва притежавате, които могат да бъдат полезни точно 
за този вид работа). Изпратете сивито и писмото до 
всички бюра по труда в града, качете ги и на подходя-
щи „силни“ места в интернет, разпратете ги по имейла 
на работодателите, които мислите, че могат да се за-
интересуват. Все отнякъде ще получите отговор. Освен 
това се обадете на всички обяви за работа, към които 
сте проявили дори и минимален интерес, и си запишете 
часове за интервюта. 

ХОДЕНЕТО ПО ИНТЕРВЮТА 
е много полезно занимание. Анализирайте въпросите на 
потенциалните ви работодатели, а най-важното – своите 
отговори, за да ги „поправите“, когато кандидатствате 
за работа на следващото място. 
Консултации с психолог няма да ви навредят в този те-

жък момент. Не всички умеят да контролират емоции-
те си в кризисни ситуации. Унинието, неувереността в 
себе си и даже агресията са типични за хората, остана-
ли без работа. А пък се налага да излъчвате позитиви-
зъм, ако държите да си намерите нова такава. Така че... 
По-добре да потърсите експертната помощ на психолог 
или психотерапевт.
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МОГА ДА МОГА ДА 
РАБОТЯ!РАБОТЯ!
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F
ree lance се превежда като „сво-
бодно копие“. В далечни време-
на така са наричали волните ви-
тязи, които воювали „по поръч-

ка“, без да са на държавна служба. 
Свободният художник, волнонаемни-
ят работник, нещатният сътрудник 
– всички те са фрилансери, заменили 
претъпкания офис, скандалните коле-
ги и придирчивите си началници с по-
коя и уюта на родния дом.
Избирайки да работят от вкъщи, 

повечето хора погрешно решават, че 
най-накрая са се избавили от необхо-
димостта да стават рано, за да хо-
дят на работа и постоянно да слу-
шат упреци от шефа си. Преди да си 
подадете молбата за напускане обаче, 
оценете реално своите възможности, 
защото работата от вкъщи е прин-
ципно друг... начин на живот. Тя ще 
ви принуди да пренаредите приорите-
тите си и дори да промените мисле-
нето си. Кои са плюсовете и мину-
сите є? 

„ФРИЛАНСИРАЙТЕ“ ЗА ЗДРАВЕ!
Този тип работа е много подходяща 

за хора с творчески професии – жур-
налисти, писатели, дизайнери и фо-
тографи. Към втората „категория“ 
фрилансери могат да бъдат отнесени 
младите майки в отпуска по майчин-
ство, както и хората с разклатено 
здраве и ограничени възможности. На 
тях им е много трудно да си наме-
рят не само високоплатена, но прос-
то някаква постоянна работа, тъй 

като много малко шефове са готови 
да „търпят“ безкрайните болнични, 
да оборудват специални работни мес-
та (например за инвалиди) и да създа-
ват особени условия (например съкра-
тен работен ден).
Възможности не само за изяви, но и 

за припечелване на различни пари има 
бол в интернет. За всички. Много 
по-трудно е да се устроите на По-
тенциалния работодател, за когото 
ще изпълнявате задачи, може и нико-
га да не разбере дали живеете в сто-
лицата или в някое малко подбалкан-
ско градче. 
Понякога превръщането на сътруд-

ника във фрилансер е чудесен начин 
шефът да запази 

ЦЕННИТЕ СИ КАДРИ 
като им предостави по-удобно работ-
но време от вкъщи. Да не говорим, че 
работата от вкъщи е истинско спасе-
ние за стеснителните хора, за които 
публичното внимание е истинска мъка.
Е, и накрая, ако твърдо сте решили, 
че семейството, децата и домът ви 
са по-важни от кариерата ви, но все 
пак държите нещо да работите и да 
се реализирате професионално, смело 
можете да изберете живота на фри-
лансера.

ГЛАДНИЯТ ФРИЛАНСЕР 
е просто мързелив фрилансер. Това 
е така. Свободният график на ра-
бота разваля работната дисциплина. 
Ако сте от рода на неорганизирани-

те хора, по-добре не се захващайте с 
надомна работа. Неспазването на сро-
ковете може сериозно да се отрази 
на получените от вас пари. Още по-
голям минус са нестабилните и неси-
гурни доходи.
Като добавим и свикването с не-

брежния стил на обличане (все пак 
вкъщи човек се отпуска и по цял ден 
ходи с раздърпан анцуг) и похапвания-
та между закуските, обедите и вече-
рите, фрилансерството ще се отра-
зи доста зле на имиджа и фигурата 
ви. Ако съпругът ви си прави илюзии, 
че като сте по цял ден вкъщи, ще 
може да разчита постоянно на то-
пла вечеря и на изрядно чисто жили-
ще, лъже се. Както споменахме по-го-
ре, работата от вкъщи разваля само-
дисциплината.
Естествено, да работите от вкъщи, 

е много трудно, ако не разполагате 
с кабинет. Иначе работата би била 
кошмар! Така че нека това е първо-
то нещо, което да си осигурете. Ако 
не разполагате с отделна стая, то 
поне оградете работното си прос-
транство с параван и се постарайте 
да обясните на домашните си, че ко-
гато седнете да работите, вас „ви 
няма“ за техните капризи и претен-
ции. И че да ви откъсват от рабо-
тата, могат единствено по неотлож-
ни и наистина много важни причини.
И последният съвет – никога не вър-
шете работата си в последния мо-
мент. Но това вече го обсъдихме по-
нагоре.  

ЖИВОТЪТ НА ЖИВОТЪТ НА 
ФРИЛАНСЕРАФРИЛАНСЕРА

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ
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МОДАМОДАМОДА
МОМИЧЕТО ОТ КВАРТАЛА 

Къдрички по ръкавите „заха-

росват“ тази минирокля и пра-

вят раменете да изглеждат 

прекрасни. Шикозно е съчета-

нието с клин с ламяна нишка.

Новият ХИПИ стил

Нежни цветове и материи и изобилие от 
детайли – небрежният стил от 60-те 
години на миналия век сега се завръща в 
малко по-облагороден вариант...

Елфическо излъчване
Нежната туника от шифон в стил ампир днес е „позволено“ да 

съчетаете с по-груби спортни „варени“ дънки тип цигара. 

И още един секси вариант на туника

Лято е и прозрачността е даже жела-

на. За да ви е по-прохладно, изберете 

памучна туника.

Стилно етно
Трикотажен едноцветен потник, панталон с откровено ориен-

талско излъчване, с много връзки в долната част на крачолите 

и едно едро етнобижу от камъни, естествено... Шалът с пайе-

ти през кръста не е задължителен елемент, но е желателен, 

ако искате да подчертаете ориенталската „нишка“ в тоалета.

Романтично светлорозово пот-

ниче Напомняме ви, че дантелата 

е хит през този сезон.
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Американската актриса Тара Рейд има славата на ис-

тинска модна икона. Това, че фотографите постоян-

но я снимат в суперактуални за сезона етнотуники в ком-

плект с дънки, е още едно доказателство за ролята є на 

модна диктаторка. 

Ето най-любимите є модели. Материята е от значение.

1. Атлазена

2. Трикотажна

3. Копринена, с декоративни нашивки и хитови щампи

4. От мачкан памук

5. Трикотажна, с принтове

5 етно туники5 етно туники

Тара Рейд

Изобилие от дипли и гънки
Панамена шапка и жилетка тип „прегърни 

ме“ върху макси, богато драпирана бюстие-

рокля с екзотичен златист широк колан.

Още една хипи рокля от памук Както 

забелязвате, дължината има значение. 

Щампите – също. Тези ги запомнете – за-

имствани са от индийските традиционни 

облекла и са модният писък на сезона.

Ориентът ви зове
Туниката от шифон в красива Paisley оптика тук е съчетана 

със златисти сатенени шалвари. Чудите се какво е Paisley? 

Това е популярен мотив с форма, наподобяваща извита капка, 

който сега е на гребена на модната вълна. Можете да го за-

бележите върху топове, рокли и дори върху панталони в ори-

енталски стил. 

 Небрежната блуза в кройка „ка-

фтан“ е много комфортна за носе-

не в жегите – прилеп ръкавите, сво-

бодната є кройка и материята є га-

рантирано осигуряват прохлада. 

 Две в едно Бяла риза с богато 

жабо... трикотажна „рамка“ в небре-

жен стил с набори на талията.
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Нужен ви е обем
На слабоватата върлинеста фигура, напом-

няща по форма на банан, є отиват дрехи с 

обемен силует. Например рокля с набори на 

различни места, блуза с буфан ръкави и отно-

во дошлите на мода панталони тип „банан“ 

(свободни около бедрата, тесни около глезе-

ните). 

у р о ц и  п о  с т и л

Изискванията
Ябълка, круша, банан... Какви асоциации поражда вашата фигура? Като 
си отговорите на този въпрос, добавете една подходяща лятна дреха в 
гардероба си, която ще ви стои перфектно...

БАНАН

Да пораснем още малко
Притежателката на фигура, напомняща гра-

хова шушулка, не е много висока на ръст и не 

е много слаба. Основната задача на дрехи-

те в този случай е да удължат зрително тя-

лото. За целта са подходящи по-дългите рок-

ли в А-кройка и тесните дънки в комбинация с 

по-дълга туника.

ГРАХБАНАН ГРАХ
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Подчертайте талията
Фигурата с изящен връх и масивна долна 

част наистина напомня на круша. В този 

случай е важно да маскирате по-пищните 

бедра. Ще ви свършат работа роклите в А-

силует, леко разкроените в крачолите дънки. 

Коланът върху удължената блуза е добро ре-

шение в полза на баланса.

на фигурата

КРУША

Покажете краката
Дамите с фигура тип ябълка трупат из-

лишни килограми в горната част на тя-

лото, а бедрата им са относително 

стройни. Затова краката не бива да се 

крият. А по-апетитната горна част мо-

жете да маскирате с блузи или рокли с по-ниска или по-висо-

ка талия.

ЯБЪЛКА
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

© Valua Vitaly | Dreamstime.com

Дръзка яркост
Теменужени сенки за 
очи, синя спирала за 

мигли, червило с цвят 
фуксия на устните... 

Някои жени никога не 
биха си позволили да се 

гримират по този начин, 
а други с удоволствие 

експериментират с 
външността си. За себе 

си ли го правят, или за 
другите?

Н
овите летни колекции грим съблазняват със 
„сочните“ си цветове. Ярко означава пълно с 
живот. Яркостта те изкушава да се осмелиш 
да я имаш за себе си, опровергавайки всички въз-

ражения на здравия разум. 
Да, гримът е признато средство за създаване на илю-

зия. С негова помощ можем да постигнем по-изразите-
лен поглед, идеално равен цвят на лицето и възхитител-

но свежа руменина на бузите. Дотук добре, но не е ли 
малко прекалено да изрисуваме клепачите си в няколко 
ярки цвята, преливащи се като върху крилете на пепе-
руда, да подчертаем очите си с драматично плътна чер-
на очна линия или да боядисаме ноктите си със син лак? 
Това само мода ли е, или отглас от ритуалния „грим“ на 
дедите ни – тяхната бойна окраска? Какво изразява гри-
мът – желанието ни да се скрием под маска или креа-
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тивната ни природа, когато за платно използваме собст-
веното си лице?

Подаване на сигнал
Яркостта привлича. Тя е призив, сигнал за нещо. Кога-

то говорим за несвойствено ярки за човешкото лице от-
тенъци, макиажът вече няма отношение само към красо-
тата. Той сякаш заявява: „Това е просто цвят! Това в 
действителност не съм аз!“ Желанието (и интуитивно-
то ни умение) да нанасяме боички на лицето си се ко-
рени в архаични обичаи от зората на човешката цивили-
зация. Гримът е нещо като специфичен „език“, средство 
за невербална комуникация с околния свят. Нанасянето на 
пигменти върху кожата е безусловно ритуален акт. Ко-
гато жената се гримира, тя (осъзнато, или не) кодира 
в грима някакво послание към света, дава сигнал, че се 
готви да предприеме активни действия в някаква посо-
ка. Неоснователно се смята, че жените използват гри-
ма единствено с цел да привличат мъжете. Истината е, 
че чрез грима те по-скоро се обръщат към вътрешното 
си „аз“. Най-изкусният и ярък грим жената всъщност не 
слага, преди да излезе на любовна среща, а „за пред хо-
рата“ – когато є предстои сценична изява пред много-
бройна аудитория.
Дамите използват цветовете за комуникация. Точно съ-

щата функция цветовете имат и в живата природа – 
да отправят послания от сорта на „Опраши ме!“; „Изяж 
ме!“ или „Внимание! Опасност!“.

Влизане в образ
С помощта на грима много жени създават, усилват из-

разителността или акцентират върху определен образ, 
асоцииращ се с конкретни техни качества. Когато види 
този образ в огледалото, жената започва да се чувства в 
хармония с него. Превъплъщава се, става буквално така-
ва, каквато тя сама се е „сътворила“: уверена в себе си, 
опитна и даже агресивна. Или обратното: невинна и зат-
рогващо инфантилна. Жената виртуозно използва грима, 
за да прикрие нещо или пък да акцентира нещо друго. 
Ние се гримираме различно за различни ситуации и из-

пращаме различни послания. Например подчертаването на 
очите издава желание за контакт, за общуване. А ярки-
те устни се възприемат по-скоро като заявка за агресия, 
за доминиране в общуването. 
В тези случаи гримът играе същата роля, каквато и 

дрехите – изпълва ни с увереност в себе си, с чувство 
на комфорт, сигурност и прочие. Жената, която поддър-
жа контакта с вътрешното си „аз“ постоянно жив, лес-
но се включва в играта на превъплъщения, с удоволствие 
твори самата себе си и изпитва огромно удоволствие от 
това творчество. 

Промяна на правилата
Гримът е и вид маска, скриваща нашето истинско „аз“ 

или пък проявяваща някои определени страни от него. Да 
се включим в този „маскен бал“, е много полезно според 
психолозите. 
Необичайно яркият грим може да е и знак за желани и 

осъзнати промени в идентичността. Да влезете в друг 
образ, да промените начина, по който се гримирате, мо-
жете буквално с няколко деликатни движения на ръка-
та. А това е много по-лесно за изпълнение, отколкото да 

Напук на битуващото мнение, че с 

напредването на възрастта же-

ната трябва да се откаже от силни-

те цветове в грима, водещите виза-

жисти смятат точно обратното. С 

напредване на годините лицето по-

степенно губи яркото си излъчване 

и започва да изглежда по-уморено и 

тъжно. Можете да направите образа 

си по-контрастен и да върнете све-

жестта върху кожата с помощта на 

по-ярки и наситени цветни пигменти. 

Силните цветове дават шанс да се 

акцентира върху предимствата и да 

се отвлече вниманието от недоста-

тъците. Само трябва да се научите 

да ги използвате в свой интерес. 

1. Акцентирайте върху най-из-
разителния детайл от ли-

цето си: очите (с изкуствени миг-

ли, очна линия или ярки сенки) или уст-

ните (блясък или „сочно“ червило). Но 

да използвате руж в прекалено ярък 

цвят, не е препоръчително – този екс-

перимент е допустимо да се прави 

само от много млади момичета. 

2. Определете към кой цвето-
тип – топъл или студен – 

принадлежите. Обикновено на да-

мите от топлия цветотип (кафяви 

или зелени очи; рижа, пшеничено руса 

или кестенява коса) се препоръчват 

топли оттенъци, а на тези от сту-

дения цветотип (сини или сиви очи; 

пепеляво руса коса) – студени. Ако 

сте с пепеляво руса коса и розовее-

ща, бяла кожа, спокойно можете да се 

възползвате от принципа на контра-

ста в гримирането. За да привлечете 

вниманието към устните, изберете 

не розово, а оранжево или аленочерве-

но червило. Или пък ако става дума за 

грима на очите – виолетовата спира-

ла за мигли ще подчертае красотата 

и яркостта на зелените и ореховите 

оттенъци на ирисите. Но ако очите 

ви са теменужено сини, използвайте 

друг контрастен цвят (не виолетов).

3. Не забравяйте за хармони-
ята – за компания на яркия ак-

цент (например зелена очна линия) мо-

жете да подберете или по-пастелни и 

„спокойно“ зелени сенки за очи, или об-

ратното – още по-ярко салатено зе-

лена спирала върху миглите. Не робу-

вайте на правилото, че трябва да има 

само един ярък акцент – може да са 

два, стига да изглеждат хармонично.

В ИСТИНСКИ РАЗЦВЕТ
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смените основно гардероба си. Декоративната козметика 
е едно от най-достъпните средства за адаптиране към 
постоянно променящата се действителност. Но не всич-
ки и не винаги се решават да се гримират ярко. Даже и 
когато са насаме със себе си. Неуместен, нелеп, „смешен“ 
за възрастта, несъответстващ на статуса и въобще не-
приличен – това са най-често срещаните възражения сре-
щу яркия макиаж. И до ден днешен крещящите цветове 
върху лицето се асоциират с леконравие и циничност. В 

миналото жриците на любовта даже са били насърчавани 
да използват ярък грим, за да могат лесно да бъдат раз-
личавани от порядъчните жени. Гейшите са също христо-
матиен пример. Днес обаче яркият грим отдавна не из-
лъчва само и единствено циничност. Той далеч не е само 
сексуален призив. Да излезете от стереотипа, от щампа-
та, наследена от вашите майка и баба, и да погледнете 
по нов начин на себе си – това наистина е възможно, ако 
общувате по-често с професионални гримьори.

 „Червеното червило облекчава маки-

ажа – убеден е водещият визажист на 

марката Chanel в Русия Андрей Шилков. 

– Ако червеният оттенък е правилно 

избран, няма да ви трябва нищо пове-

че от добре нанесена основа и малко 

черен туш на ресниците.“ 

 Някои нови серии червила наброя-

ват над 30 оттенъка. Как да наме-

рите най-подходящия за вас? Много 

жени робуват на предубеждението, че 

яркостта на червилото трябва да на-

малява с напредване на възрастта. 

 Другият стереотип за разчупва-

не е, че червилото за всеки ден тряб-

ва да е в по-спокойни, пастелни отте-

нъци, а до ярките да се прибягва само 

по тържествени поводи. Гримиране-

то е игра, в която могат да участват 

жени на всякаква възраст. А играта е 

забавление. Затова забавлявайте се 

и престанете да се съобразявате с 

тези небивалици. 

 Всеки ден можете да използвате и 

цвят фуксия, а даже и оранжево черви-

ло, ако то кореспондира хармонично с 

цвета на кожата ви. Е, безпогрешни-

ят вариант за всеки ден е червилото 

в прасковено-розов цвят, но това не 

означава, че трябва да забравите, че 

има и други цветове.    

УСТНИ УПРАЖНЕНИЯ
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според възрастта

П
равилното овлажняване на ко-
жата е тема, особено акту-
ална през горещите летни 
месеци. Имайте предвид, че в 

различните възрасти този проблем 
се решава по различен начин.

МОМИЧЕТА

Кожата на двадесетгодишните е 
в пика на биологичната си актив-
ност. И практически всичко, кое-
то є е необходимо, тя си го на-
бавя сама. Да, тя често е осея-
на с комедони и възпалени пъпки, 
но това още не е повод да се на-
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месваме драстично в естествените 
є процеси. Достатъчно е просто да 
поддържате изрядна хигиена и да я 
омекотявате. А що се отнася до 
овлажняването, вашата задача номер 
едно е да поддържате хидролипидна-
та є мантия в добро състояние, за 
да може тя да осигурява надеждна 
естествена защита (да задържа вла-
гата, а не да я отдава цялата до 
последната капка).

СТРАТЕГИЯ 
Много е важно да съхраните по-дъл-

го предимствата на младостта, даре-
ни ви от природата. Достатъчни гри-
жи за кожата в тази възраст са по-

чистване, овлажняване и защита. Из-
ползвайте кремове и флуиди с лека 
текстура, които бързо попиват, съз-
дават усещане за комфорт и не ос-
тавят след себе си предателски бля-

ХИДРАТИРАЩИТЕ КРЕМОВЕ ДЕЙСТВАТ ПО-ЕФЕКТИВНО, 
АКО ГИ НАНАСЯТЕ НА ВЛАЖНА КОЖА ВЕДНАГА 

СЛЕД КАТО СТЕ ИЗЛЕЗЛИ ОТ БАНЯТА.

Би било прекрасно, ако просто можехме да поливаме 

обилно кожата с вода, за да остане тя невероят-

но гладка и опъната като в младостта ни. За жалост 

обаче, колкото и да я хидратираме – отвън и отвътре, 

– ние сякаш обливаме горещ камък с вода, тъй като с 
напредване на годините на нея є е все по-трудно да 
приема и задържа влагата в себе си.
Дълго време на козметолозите не им беше ясно как 

точно протича транспортирането на влагата в кожа-

та. Но научни изследвания доказаха каква голяма роля 

за снабдяването на кожата с влага на всички равнища 

играят действащият в най-долния слой на епидерми-

са аквапорин-3 и активният аквапорин от тип 9, който 

действа в най-горните кожни слоеве. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ АКВАПОРИНИТЕ? 
Те се микроскопични каналчета в клетъчната мембра-

на, които регулират трансфера на вода навътре и на-

вън от клетката и се грижат за равномерното раз-

пределяне на влагата по клетките. За откриването 

им през 2003 г. Питър Агре получава Нобелова награ-

да по химия. Докъм 3 милиарда водни молекули могат 
да минат през един канал за секунда, ако аквапорини-
те са оптимално активни. Има различни видове ак-

вапорини при хората, растенията и бактериите. Кол-

кото повече аквапорини има, толкова по-ефикасно се 

хидратира кожата. Резултатът е значително подобре-

на мрежа от аквапорини, през която водните молекули 

се движат свободно от клетка в клетка и хидратират 

кожата оптимално. 

Наскоро учените разгледаха под лупа 

ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ ЗАГУБАТА 
НА ВЛАГА И СТАРЕЕНЕТО 

на кожата, откриха начини да влияят на гореспомена-

тите видове аквапорини и разработиха специални коз-

метични средства, които могат да свършат тази ра-

бота. 

Става дума за хидратиращи продукти, които ос-

вен обичайните хидратиращи агенти съдържат също 

така и специфични anti-age съставки. Като най-въз-

действащи се очертават екстрактите от екзотич-

ните растения центела (родината є е Мадагаскар) и 

черна роза (от Бретан), които доказано стимулират 

естественото производство на колаген и защитна-

та функция на кожата срещу състаряващите свобод-

ни радикали. Други учени пък, работещи за водещи коз-

метични лаборатории, залагат на веществото гликол 
глицерол (Gluco Glycerol), което доказано покачва ак-

тивността на аквапорин-3.

Така че внимателно четете етикетите, когато реши-

те да си купувате нов хидратиращ крем. 

Нова ера в хидратацията
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сък по лицето.

ЗАБРАНИ 
Не бива да се излагате фанатично 

на слънце с цел добиване на тен, да 
прекалявате с цигарите и да почист-
вате комедоните и пъпките си аг-
ресивно и неграмотно в домашни ус-
ловия. 

ДЕВОЙКИ

Практически всички водни запаси са 
скрити надълбоко в дермата, в епиде-
рмиса има всичко на всичко 15% от 
наличната в кожата течност. Към 
30-годишна възраст на дермата започ-
ва да не є достига живителна влага и 
тя губи гладкостта и еластичност-
та си. А това от своя страна води 
до поява на преждевременни бръчки, 
лющене и раздразнения. С една дума, 
кожата ви по-често е жадна.

СТРАТЕГИЯ 
Време е да предприемете дълбоко 

овлажняване, за да я защитите от 
преждевременно стареене и да є оси-
гурите продължително чувство за 
комфорт. Към поддръжката с хидра-
тиращ крем можете да прибавите и 
овлажняващ серум. Активните веще-

ства в серумите не само действат 
по-бързо, но и проникват по-надълбо-
ко. Серумите се нанасят сутрин, 30 
минути преди обичайния дневен крем, 
за да имат време да попият. Не е 
зле да си запишете и няколко са-
лонни разкрасяващи процедури: маса-
жи на лицето и хидратиращи маски 
например. Това хем е полезно за кожа-
та, хем приятно за душата.

ЗАБРАНИ 
Не бива по повод и без повод да по-

сягате към козметичните средства 
за по-зряла кожа, да се подлагате на 
изтощителни диети, да пушите и ре-
довно да не си доспивате. 

ЗРЕЛИ ЖЕНИ

Обменните процеси в организма по-
степенно се забавят, контурът на 
лицето започва да се отпуска, поня-
кога се отпускат и ъгълчетата на 
устните... Ако сте навършили 40 го-
дини, е много вероятно кожата ви да 
стане по-чувствителна и по-суха. Не-
обходимо е активно да я подхранва-
те и стягате със специализирани коз-
метика, за да се противопоставите 
ефективно на стареенето. 

СТРАТЕГИЯ 
Лекият „флирт“ с овлажняващите 

средства трябва да прерасне вече в 
„сериозни трайни отношения“. При 
това трябва да изберете по-много-
функционален крем. Той не просто 
трябва да насища кожата с влага, но 
и да въздейства на всички признаци 
на стареенето: да се бори с антиок-
сидантите, да осигурява лифтинг, да 
предотвратява появата на бръчки... 
Тези, които не са много доволни от 
състоянието на кожата си, могат да 
проведат и курс по мезотерапия. 

ЗАБРАНИ 
Не бива да излизате навън, без да 

сте подсигурили на кожата си на-
деждна защита от слънчевите лъчи, 
както и да пропускате визитата при 
козметик (минимум веднъж месечно 
трябва да се явявате в кабинета на 
козметика).

ПЛУВАНЕТО В БАСЕЙНА Е ПОЛЕЗНО ЗА МУСКУЛИТЕ НА ТЯЛОТО, 
НО Е ВРЕДНО ЗА КОЖАТА. ПАРАДОКСАЛНО, НО СЛЕД 1 ЧАС 
ПРЕСТОЙ В БАСЕЙН НОРМАЛНАТА КОЖА СЕ ОБЕЗВОДНЯВА! 

НАЙ-УЯЗВИМАТА ЗОНА Е ДЕКОЛТЕТО. 
ИЗВОД: ЗАЕМЕТЕ СЕ С ДРУГ ВИД СПОРТ, 

ОСОБЕНО АКО КОЖАТА ВИ Е МНОГО СУХА! 

ВНИМАНИЕ

Повод за тревога е по-

явата на поне един от 

следните признаци, сви-

детелстващи за остър 

дефицит на влага в ко-

жата:

 Усещане за леко по-

щипване при нанасяне на 

обичайния овлажняващ 

крем. 

 Лющене по бузите и 

челото.

 Появя на чувство за из-

пръхналост, за опъната 

кожа.

 Помътняване (посивя-

ване) на тена на лицето. 

ќфициален вносител У–алицаФ ќќƒ:
1463 —офи¤, ул. У’ан јспарухФ 35,

тел. 02/980 33 15, факс 02/980 48 99,
≈-mail: dinpg@techno-link.com.

«а привлекателно т¤ло,
нежна и гладка кожа

Предотвратява поява-
та на стрии, които мо-
же да се образуват в
юношеството, по време
на бременност или в пе-
риоди на бързо увеличе-
ние на теглото. Бал-
самът укрепва и стяга
кожата и подобрява вида
є - тя става свежа и глад-
ка. Съдържа етерични
масла от евкалипт, ензима
пепсин и масло от жожоба.
За предотвратяването на
стрии по време на бремен-
ност се препоръчва използ-
ването на ≈Ќя балсам от третия
месец на бременността до третия ме-
сец след раждането. Нанасяйте ≈Ќя
балсам против целулит и
стрии с кръгообразни движения. За по-
добри резултати в борбата срещу целу-
лита масажирайте засегнатата кожа 5-
10 минути 2 пъти на ден, най-малко 12
седмици. Не забравяйте, че съществена
част от борбата против целулита са
пиенето на достатъчно количество во-
да, правилното хранене и спортът.

≈Ќя ·‡ÎÒ‡Ï
ÔÓÚË‚ ˆÂÎÛÎËÚ
Ë ÒÚËË
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З
а измиването на лицето повечето от нас използ-
ват течаща вода от чешмата. А после се чудят 
защо кожата им става особена през зимата, суха 
и стегната през лятото, а с течение на времето 

– мазна и пореста в Т-зоната.
Ще направите услуга на кожата си, ако замените водо-

проводната вода с минерална или билкова.

БИЛКОВИ ВОДИ 
Настойката от розов цвят е чудесно средство за об-
триване или умиване на чувствителната нежна кожа. 

2 с. л. нарязани на ситно розови листенца се заливат с 
1 ч. ч. вряла вода. Съдът се покрива с хавлиена кърпа, 
изчаква се 30 мин, след което поохладената течност се 
прецежда и се използва по предназначение. Тази процедура 
освежава, тонизира кожата и я прави нежна и гладка. 

Настойка от съцветията на лайка е подходящо сред-
ство за измиване на сухата и нормална кожа. 200 г 

сухи цветове от лайка се заливат с 1 л вряла вода, съд-
ът се похлупва и се изчаква, докато течността изстине. 
Измиването с настойка от лайка тонизира кожата, раз-
глажда бръчките и прави лицето да изглежда по-сияйно.

Сокът от пресни листа на жиловлек, разреден с мине-
рална вода в съотношение 1:1, е подходящ за измиване 

на нормалната кожа. Ако кожата ви е суха, тогава раз-
редете сока в съотношение 1:3. 

Мазната кожа е добре да изплаквате редовно с настой-
ка от смесени листа от мента и жиловлек. 

За обтриването и измиването на мазната кожа мо-
жете да използвате също и невен (календула). 2 с. л. 

смлени съцветия от невен се слагат в емайлиран съд, за-
ливат се с 1 ч. ч. вода, съдът се похлупва и се загрява 
на водна баня в продължение на 15 мин. Изчаква се теч-
ността да изстине, прецежда се, добавя се малко вряла 
вода, така че заедно с отварата да се получат около 200 
мл течност. Течността се съхранява в хладилника две 
денонощия. Невенът ефективно свива порите, заздравява 
пъпките и разглажда бръчките.

Отвара от листата на коприва се използва за изплак-
ване на мазната кожа и за третиране на юношеско 

акне. 1 с. л. смлени листа от прясна коприва и 3 с. л. 
сухи листа се заливат с 1 л хладка минерална вода. Съд-
ът се слага на котлона, изчаква се течността да кипне. 
След това се изчаква около половин час водата да „дръ-
пне“ ценните вещества от копривата. Лицето се изплак-
ва с отварата 2–3 пъти на ден, за да има ефект. 

Повяхналата кожа е добре да измивате с настойка от 
черен чай. 2 ч. л. чай се заливат с 1/2 ч. ч. вряла вода. 

Сместа престоява около 40 мин, след което се прецежда и 
се използва по предназначение. Ако кожата ви е мазна, до-
бавете няколко капки лимонов сок за стягане на порите. 

Много сухата кожа вместо с обикновена вода е по-до-
бре да миете с ментова вода. За целта 1–2 с. л. лис-

та от мента (може и сушени) се заливат с 2 ч. ч. горе-
ща вода и се кипват за 5–10 мин. Изчаква се течността 
да се охлади, след което се прецежда.

с а м а  н а  с е б е  с и  к о з м е т и ч к а
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ПО-ЩАДЯЩО ПО-ЩАДЯЩО 
ИЗМИВАНЕ НА ЛИЦЕТОИЗМИВАНЕ НА ЛИЦЕТО
ВСЯКА СУТРИН НИЕ СТАВАМЕ, УМИВАМЕ ЛИЦЕТО СИ С ВОДА 
И САПУН, НАНАСЯМЕ ГРИМА СИ, ЗАКУСВАМЕ И ИЗЛИЗАМЕ ЗА 
РАБОТА... А КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ УТРОТО СИ 
НЕ С ДЕКОРАТИВНА, А С ПРИРОДНА КОЗМЕТИКА?

Козметичен лед  
Приготвя се от минерална вода, зелен чай, настойка от 

различни треви, а също и от плодови или зеленчукови со-

кове. Сокът от цитрусови и кисели плодове е по-добре да 

разреждате с вода преди замразяване. Всички настойки 

от билки се приготвят от 1 ч. л. билки на 1 ч. ч. вода. 

 За суха кожа можете да замразите розови листенца, 

мента, цветове от лайка, липов цвят, маточина, копър. 

 За нормална кожа подходящи за замразяване са алое, 

трицветна теменуга, мента, копър, шалфей и валериан. 

 За мазна кожа можете да приготвите ледени кубчета 

от алое, жълт кантарион, цикория, лайка, подбел, невен, 

горчив пелин, полски хвощ. 

 От бръчиците около очите можете да се избавите с 

козметичен лед от замразено мляко и вода в съотноше-

ние 1:1. 

Важно е да помните, че трайността на кубчетата лед е 
най-много 1 седмица, след което губят ценните си свой-

ства. Обтривайте лицето и шията сутрин и вечер с ма-
сажни движения, но не се задържайте дълго време вър-

ху един участък от кожата. Козметичният лед е проти-
вопоказен при:  екзема  капилярни „звезди“ и разшире-

ни кръвоносни съдове  остри възпалителни заболявания 

 наличие на пъпки и открити рани
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С
игурно сте чували за 
Птолемей III Евер-
гет от елинската 
династия на Пто-

лемеите – един от най-мо-
гъщите владетели на Еги-
пет от 246 до 222 г. 
пр. н. е. Той свършил 
много полезни дела 
за страната си: 
по време на не-
говото управле-
ние продължи-
ла работата по 
превода на книги-
те от Стария за-
вет на гръцки език; 
той водил много 
войни, от които 
излязъл победител. 
Впрочем Евергет 
се превежда от 
гръцки като „бла-
годетел“. Но какви-
то и още заслуги да 
му приписва историята, мнозина го 
помнят изключително като 

МЪЖА НА БЕРЕНИКА 
Веднъж, когато мъжът є се отпра-

вил на война, а след това се върнал 
цял и невредим с победа, Береника 
отрязала своите разкошни дълги коси 
и ги отнесла в храма на Афродита в 
знак на благодарност към богинята, 
която дарила съпруга є с победа над 
асирийците. 
Но Птолемей въобще не оценил 

жертвата на жена си и 

ЩЯЛ ДА СЕ ПРЪСНЕ 
ОТ ЯРОСТ

когато разбрал какво е сто-
рила тя. За да спаси Берени-

ка от гнева на тираничния є мъж, 
жрецът астроном Конон обяснил на 
Птолемей, че жертвата на жена му 
била приета благосклонно от бого-
вете и доказателство за това било 
новото съзвездие във вид на женски 
коси, което се било появило на нощ-
ното небе. 
Ако и вие се съмнявате дали жре-

цът е казал истината, в някоя тиха 
и безоблачна нощ погледнете наго-

ре. И с невъоръжено око ще забе-
лежите една звездна мъглявина, 
приличаща на нежна блещука-
ща дантела... Това е съзвездие-
то Косите на Вероника, което 
се състои от близо 42 звезди, 
отдалечени на цели 250 свет-
линни години от Земята. 
Но да приключим с астроно-

мията и да се върнем на фри-
зьорството. 
На много жени в някакъв мо-

мент им омръзва късата коса и 
им се приисква изведнъж да се 
сдобият с красива и дълга грива. 
При това своя, собствена, а не 
перука. Но не всички се решават 
да започнат да я отглеждат, за-
щото се страхуват (често съвсем 
основателно), че процесът на от-
глеждането є ще им отнеме много 
време и усилия. Косата 

НАИСТИНА РАСТЕ БАВНО

– средно с по 10–15 мм на ме-
сец. Но ако вече сте взели 

решение, мотивите ви 
са много силни, цел-
та е постижима. 

 Ако косата ви 
е къса, преди да 

я пуснете да 
расте, спе-

ф р и з ь о р с к и  с а л о н
©

 O
lg

a 
E

ka
te

ri
nc

he
va

 |
 D

re
am

st
im

e.
co

m

АКО ВИ Е ОМРЪЗНАЛА

КЪСАТА КОСА
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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

циалистите съветват да є направите 
по-подредена подстрижка, която оти-
ва на формата на лицето ви и с ко-
ято се харесвате. Защо ли? За да не 
се тревожите от временния безпоря-
дък на главата си, когато се поглеж-
дате в огледалото. Защото нерав-
но подстриганите къси коси, които 
са оставени да растат, карат мно-
го жени да изглеждат като стран-
ни същества.  Ако косата е до раме-
нете ви, всичко, което е нужно, е да 
подравните краищата є с ножици (за 
предпочитане с горещи ножици, за да 
се получи безпогрешна права линия). 
Не можете да накарате косата си 

да расте по-бързо, но можете да на-
правите така, че тя 

ДА РАСТЕ СИЛНА 
И ЗДРАВА 

и да радва окото с блясъка си. За 
целта е нужно организмът ви да по-
лучава достатъчно хранителни веще-
ства с храната – най-вече витамини 
и благоприятстващи растежа на ко-
съма микроелементи като сяра, ка-
лий, йод и фосфор. Лятно време не 
е трудно да включите в дневното 
си меню повече риба, повече млеч-
ни продукти, плодове и зеленчуци. За 
щастие, когато навън стане горещо, 
повечето от нас губят желание да 
ядат мазни храни и пушени меса. 
За ускоряване на растежа на косата 

специалистите препоръчват 

ЕЖЕДНЕВНИ 
ФРИКЦИИ 

Всъщност фрикциите не са нищо 
друго освен самомасаж на скалпа, кой-
то стимулира кръвообращението, бла-
годарение на което кислородът стига 
до корените на косата. 
По-здравословно е да се решите с 

дървен гребен освен в случаите, кога-
то косата е прекалено гъста. В та-
къв случай капвайте няколко капки 
лавандулово или розово масло върху 
обикновен пластмасов гребен, за да 
улесните ресането. 
През периода на растеж на косата е 

желателно, даже задължително 

ДА СЕ ОТКАЖЕТЕ 
ОТ БОЯДИСВАНЕТО

с химически препарати. Може само с 
къна или със „средствата на баба“. В 
жегите на всяка цена крийте косата 
от палещите слънчеви лъчи под шап-

ка, а ако сте на плажа – и под шап-
ка, и под чадър. 
За съжаление и сешоарът, с който 

повечето от нас са свикнали, мно-
го поврежда косата и възпрепятства 
нейния растеж. При плуване в басейн, 
река или в морето задължително сла-
гайте каучукова шапка. 
Не мийте косата с един и същ 

шампоан. 

Заздравяваща маска
В емайлирана чаша или купа разбий-

те 1 жълтък с 1 ч. л. зехтин, 1 ч. л. 

мед, 1 ч. л. пасиран лук и 1 л. шампо-

ан, подходящ за вашия тип коса. На-

несете сместа на косата, като до-

бре я втриете в корените (но без да 

натискате много), увийте косата с 

прозрачно фолио, след което и с ха-

влиена кърпа. След час отмийте сме-

ста с топла вода, а след това из-

плакнете косата с хладка вода, в ко-

ято сте добавили малко лимонов сок 

или отвара от коприва. 

За да се радвате на ефекта, е добре 

да правите тази процедура 7 поред-

ни дни, след което – 1 път седмично 

в продължение на 4–6 месеца. 

Ако временно изтърпите миризма-

та на лук, после ще се фукате със 

здравата си, гъста и дълга коса дъл-

го време.

Лаковете и пените за коса също 
възпрепятстват растежа на косата. 
За да постигнете блясък, също може-
те да се възползвате от народните 
средства, които са използвали наши-
те баби и прабаби. А те са имали 

МНОГО ГЪСТИ КОСИ 
 Със сладка чушка Смесете 2 ч. 

л. смлян червен пипер с 2 с. л. те-
чен мед. Измийте косата и нанесете 
тази маска. Увийте главата първо с 
фолио, а отгоре – с хавлиена кърпа. 
След около час измийте косата с то-
пла вода. Ако преди това усетите 
парене по скалпа, измийте я веднага. 
 За мазна коса Смесете 1 жълтък 

с 1 с. л. суха горчица, 2 с. л зехтин, 
1 ч. л. мед и 2 с. л. гореща вода. 
Втрийте маската в кожата на скал-
па, увийте главата в полиетиленово 
фолио, след което – в хавлиена кър-
па. Изчакайте 30 мин и измийте гла-
вата с топла вода и мек шампоан за 
мазни коси. 
Мазната коса ще сияе, ако винаги я 

изплаквате с минерална вода, в която 
сте разтворили сока от 1 лимон.



1. ОСНОВА Изравнете цвета на лицето с помощта на 
тонален крем в подходящия цвят. Леката и нежна 

текстура на този продукт ще ви помогне да го нанесе-
те много лесно и ще позволи на кожата да диша. Обик-
новено в състава 
на тоналните кре-
мове влиза вита-
мин Е, който ов-
лажнява и защи-
тава кожата от 
вредните атмос-
ферни влияния – 
все неща, от кои-
то тя се нуждае 
през лятото.

г р и м

1 32
Удивително е колко точно летният макиаж преда-

ва нашите желания. А ние не искаме много – мал-

ко бронз от слънцето и малко лазур от морето. 

На мода е тюркоазеният лак за нокти.

Новите правила на поведение на пла-

жа включват незабележим блясък вър-

ху устните, пълно отсъствие на спи-

рала за мигли, късо подрязани нокти, 

лакирани в цвят фуксия.

Откажете се от сенките в перле-

ни цветове в полза на златистите 

и медните нюанси. Те са по-летни. 

Синьото върху клепачите е задължи-

телният „морски” грим. Лицето ос-

тавете максимално естествено. 

Нали има загар?!

Р а б о т а  с  ц в е т а

ДВЕ ЛИЦА
ПО ПРАЗНИЧЕН ПОВОД НИ СЕ ИСКА ДА ИЗГЛЕЖДАМЕ ПО-
ЕФЕКТНО. СТЪПКА ПО СТЪПКА ЩЕ ВИ ДЕМОНСТРИРАМЕ КАК 
СОБСТВЕНОРЪЧНО ДА СЕ ГРИМИРАТЕ... ПО-РОМАНТИЧНО.

ПОДГОТОВКА В 3 СТЪПКИ
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СЪЩИНСКО ГРИМИРАНЕ В 3 СТЪПКИ

2. СЕНКИ На мода са т. нар. ос-
ветени клепачи. Върху горния 

подвижен клепач нанесете сребристи 
мазни сенки за очи в цвят, близък до 
цвета на кожата, а под веждата – 
същите сенки, но в малко по-светъл 
нюанс. Това ще придаде на погледа 
ви сияйност. Ако искате да изглеж-
дате по-мистично, използвайте сен-
ки с блестящи частици в розово-ли-
лавата гама, но нека да не са мно-
го наситени.

3. МИГЛИ И УСТНИ Предпоследни-
ят щрих на подготовката е на-

насянето на черна спирала с удължи-
тел върху миглите. Благодарение на 
нея ресниците ви ще изглеждат иде-
ално разделени и по-дълги, а очите – 
по-изразителни. Течно червило в не-
жен розовеещ оттенък можете да 
използвате за основа на по-наситения 
цвят. С негова помощ ще очертаете 
идеално формата на устните.

1. ОСНОВА След като сте нане-
сли тоналния крем, фиксирайте 

резултата с пудра. Пудрата е добре 
да нанесете с обемна пухкава четка. 
Тя е задължителна, тъй като прикри-
ва елегантно малките недостатъци и 
неравности по кожата.

2. СЕНКИ Накарайте очите да из-
пъкнат, очертайте ги със сиво-

черен мазен молив за очи. За да при-
дадете дълбочина на погледа, върху 
горния клепач нанесете ивица антра-
цитено черни сенки, а малко по-на-
горе – и ивица сребристо-сиви. Зали-
чете контраста с помощта на пло-
ска четка.

3. УСТНИ Гримът ви няма да е за-
вършен без червило. Заложете 

на коралово-червеното, което е мно-
го модерно в момента. Но избере-
те течно червило, което се нанася 
с четка.

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

фризьорски салон

Нора 
Дянкова

 фризьорство
 педикюр

 грим
 маникюр
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Лесни упражнения

със стол
Ако ги изпълнявате 

енергично всяка сутрин, 
ще станете много по-
гъвкави. Стойката ви 

значително ще се подобри.

Тази сутрешна гимнасти-

ка е много ефективна, ако 

всички движения се изпъл-

няват в бързо темпо. Но 

ако я правите за първи път, 

не се пресилвайте. Разуче-

те упражненията, преди да 

забързате темпото.

Като пружина
А. Заемете изправен 

стоеж пред един стол. 

Ръцете са свободно от-

пуснати край тялото. 

Краката не са стегнати. 

Б. Качете левия крак 

върху стола, а ръцете из-

пънете назад с длани, со-

чещи надолу, както е по-

казано на снимката. При-

клекнете с десния крак, 

изпълнете няколко пружи-

ниращи движения. Върне-

те се в изходно положе-

ние и повторете упраж-

нението с другия крак.

За гъвкавост
А. Седнете на стола, облегне-

те се хубаво назад, сгънете 

десния крак в коляното и го 

придърпайте с ръце към гър-

дите. Изпълнете същото уп-

ражнение с десния крак. 

Ако искате да усложните уп-

ражнението, вдигайте крака-

та на стола, без да си пома-

гате с ръце. 

Б. Хванете единия крак око-

ло глезена с две ръце, силно 

го изпънете напред и леко го 

вдигнете нагоре, както е по-

казано на снимката.Махове
А. Застанете странично 

зад стола. Придържайки 

се с ръка за облегалката, 

се повдигнете на пръсти 

и силно протегнете дру-

гата ръка нагоре.

Б. Изпълнявайте махове, 

придържайки с ръка крака 

си (вж. снимката), като 

задържате напрежението 

за няколко секунди в най-

горно положение на крака. 
Изпълнете упражнението 

и с другия крак. 

По-сложният вариант е да 

правите махове назад и да 

задържате крака за око-

ло 6 секунди в горно поло-

жение. Трябва да усещате 

напрежение в седалищни-

те мускули.

Приклякания
А. Седнете на стола, опрете се с длани на се-

далката зад гърба си. Като използвате ръ-

цете за опора, леко се изтласкайте нагоре и 

приклекнете пред стола, както е показано на 

снимката. Върнете се в изходно положение. 

Упражнението се изпълнява поне 20 пъти мно-

го енергично, ако искате да има ефект.

А

А

АА

Б

Б

Б
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 За да изглежда бюстът ви привлекателно, всеки ден пра-

вете специална гимнастика.

 Част от предложените от нас упражнения се изпълнява с 

гири, чието тегло трябва да бъде такова, че без особено на-

прежение да можете да правите по 10–15 повторения. 

 След гимнастиката си вземете хладък душ. 

1. Легнете по гръб с гири в ръце. Раз-

творете ръце настрани, след което от-

ново ги съберете точно над гърдите. 

Стремете се да не свивате ръце в лак-

тите. 

2. Легнете по гръб с гири в ръце. Ръцете 

са изпънати напред над бедрата. Повдиг-

нете ръце нагоре до перпендикулярно по-

ложение спрямо торса, след което пак ги 

отпуснете до изходно положение. 

3. От изправен стоеж с гири в ръце (ръ-

цете са отпуснати покрай тялото) повдигнете ръцете 

право встрани, след което ги съберете изпънати пред гър-

дите. 

4. От изправен стоеж долепете длани пред гърдите. Нати-

снете силно дланите една в друга, като задържите напре-

жението 6 сек. Направете почивка, след което повторете 

упражнението. Изпълнява се 20–25 пъти. 

5. От изправен стоеж вземете гира в едната ръка, а с дру-

гата се придържайте за някаква опора. Повдигнете ръката 

с гирата настрани и я отпуснете до тялото. Упражнение-

то се изпълнява по 10 пъти на ръка. 

6. Легнете на пода с лице надолу. Опирайки се на ръце и ко-

лене, изпълнете 10–12 лицеви опори. Ръцете не бива да са 

отдалечени много от тялото. Трябва да усещате напреже-

ние не в бицепсите, а в гръдните мускули. 

7. Вземете гирите. Повдигнете ръце встрани от изпра-

вен стоеж. Направете 20 малки кръгчета по часовникова-

та стрелка.

ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА

1. Една порция храна вина-

ги се разделя на два приема 

– за обяд и за вечеря. 

2. Супите се смятат за самостоя-

телно блюдо и не бива да се ядат в ком-

бинация с друга храна, включително и с хляб.

3. Не бива да съвместявате в един прием на 

храна риба и месо, тъй като в тях се съдържат раз-

лични видове белтъчини. Смесването им много затруднява 

храносмилането. 

4. Избирайте млечни продукти с ниско съдържание на маз-

нини. 

5. Изключете от дневното си меню фабрично приготвена-

та майонеза. Ако не можете въобще да се откажете от 

майонезата, тогава поне си я приготвяйте самостоятелно 

–  с малко жълтъци, без никаква сол и с добавка на 1/3 обез-

маслено кисело мляко.

6. Важно е да не използвате никаква сол при приготвяне на 

храната. Старайте се да я заменяте с повече ароматни 

подправки или със соев сос. 

7. Трябва да пиете вода не по-късно от 30 мин преди хране-

не и не по-рано от час след хранене. В денонощието се нуж-

даете от минимум 1,5–2 л негазирана вода.

© Warrengoldswain | Dreamstime.com

Как отслабват 
балерините

За красиво оформен бюст
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К
ръвното ви скача? Може да 
е от продължителния пе-
риод на валежи през това 
лято. Но може и да не е. 

Хората реагират по различен начин 
на жегите и на студа, на вятъра, на 
смяната на сезоните. Но някои оче-
видно са по-чувствителни към резки-
те колебания в климата. Лекарите 
все още не са категорични, че силна-
та зависимост от метеорологичните 
промени е диагноза, но са единодушни, 
че между здравето на хората и ме-
теорологичните условия има връзка. 
Така че, ако реагирате зле на ка-

призите на времето, е много вероят-
но да сте метеопат (ще рече, сил-
но зависим от метеорологичните ус-
ловия). Всеки дъжд, магнитна буря, 
лятна буря, надвиснали облаци, силен 
вятър са потенциални нарушители на 
спокойствието на метеопатите. Тези 
хора „отговарят“ със световъртеж, 
резки скокове на артериалното наля-
гане, сърцебиене, умора, безсъние или 
пък постоянна сънливост на провока-
циите на сезоните. Познато ли ви се 

струва? Значи е време да преразгле-
дате начина си на живот. Тоест да 
намерите начин да живеете нормално 
с тази „диагноза“?

СЕЗОННИ АНОМАЛИИ

Статистиката е категорична, че 
днес много повече хора се чувстват 
дискомфортно при смяна на сезоните, 
отколкото в близкото минало. Никой 
не е застрахован от хаоса в прогно-
зата за времето. Дали пък за сезон-
ните аномалии не е виновно глобално-
то затопляне? Но и така да е, ако 
сърцебиенето ви се ускорява при вся-
ко покачване на летните температу-
ри, а зачестилите напоследък летни 
бури ви докарват на ръба на нервна 
криза и ви правят агресивни, се на-
лага да си помогнете сами, а в иде-
алния случай – да потърсите помощ 
от лекар. 
Метеочувствителните хора са дос-

та, а и симптомите на зависимостта 
им не са малко. Топлите атмосферни 
фронтове ги карат да се чувстват 
сънливи и вяли, а студените – разсе-

яни. Всеизвестен е фактът, че лип-
сата на светлина през зимните месе-
ци води до депресивни състояния (при 
това не само при метеопатите!), а 
студът и повишената влажност на 
въздуха провокират мигренозни прис-
тъпи и болки в ставите. Силният 
вятър пък почти при всички хора 
„навява“ раздразнение и безпокойство, 
които могат да прераснат в депресия 
при по-чувствителните. 

И ОТНОВО ТЕГНЕ БУРЯ...
Не само сезонните летни бури, а 

и т. нар. магнитни бури водят до 
стрес. Заради магнитните от строя 
излизат навигационни прибори, та 
какво остава за крехкия човешки ор-
ганизъм. 
Мнозина пък намират атмосферата 

точно преди буря за много тежка и 
потискаща и започват да нервничат 
безпричинно. Причина за тази реакция 
са натрупалите се във въздуха поло-
жително заредени йони. Макар и да 
са положителни, те са отрицателни 
за здравето ни. 

МЕТЕОПАТИЯТА
БОЛЕСТ ЛИ Е

Повече от 35% от населението на света 
страдат от метеопатия

Дъжд вали, слънце грее

Че високите температури могат да ни докарат сърцебиене, 

отпадналост и обезводняване на организма, всеки знае. Но още 

по-фатално може да се влоши състоянието ни, ако се доба-

ви и високата влажност на въздуха, свързана със зачестилите 

напоследък летни валежи. В тази ситуация (хем горещо, хем 

влажно) се блокира един от основните начини за топлообмен 

на организма – изпарението на потта от кожната повърхност. 

Това много изтощава организма и той реагира със сърцебиене, 

липса на желание за работа, повишено кръвно налягане. 

В някои случаи може да се стигне дори до синкопи, топлинни 

или слънчеви удари, а при патологичен терен – и до миокарден 

инфаркт. Топлият влажен въздух затруднява и дишането и по-

специално дифузията на газовете в белите дробове.

Бела, брой 8 (150), 201032



След като дъждът се излее, нераз-
положението на метеопатите мина-
ва от само себе си, защото зарядът 
на частиците става отрицателен – 
това помага на потърпевшите да се 
почувстват по-добре и по-бодри. 
Рязкото понижаване на атмосфер-

ното налягане намалява съдържание-
то на кислород във въздуха, което 
от своя страна води до поява на сла-
бост и неработоспособност. За да ни 
е комфортно, живачният стълб на 
барометъра трябва да бъде около ци-
фрата 750 мм. 

ЖЕНСКИ КАПРИЗИ

На магнитните бури и на резки-
те покачвания на атмосферното на-
лягане особено остро реагират мал-
ките деца, тревожните и мнителни 
хора, хипотониците и хипертониците 
и тези, които страдат от ставни 
заболявания и бронхиална астма. Тази 
рискова група може да бъде допълнена 
и пациентите със сърдечни проблеми, 
страстните пушачи и любителите 
на прекалено солена или люта храна. 
А можете да попаднете в тази гру-

па и само защото сте... жена! Да, да, 
женският организъм много повече от 
мъжкия е във властта на хормоните 
и затова реагира много по-чувстви-
телно на метеорологичните условия. 

5 СЪВЕТА КЪМ МЕТЕОПАТИТЕ

Да си зависим от прогнозата за вре-
мето е доста неприятно нещо, но и 
за този проблем има решение. Даже 
няколко решения. 

1
ЛЕКА ХРАНА Правилният хра-
нителен режим може да помог-

не на организма да се „настрои“ нор-
мално. Стомахът например реагира на 
метеорологичните колебания посвоему 
– отделя по-малко ферменти и започ-
ва да храносмила по-трудно. Затова 

храната трябва да е лека. 

2
САМОМАСАЖ Когато почув-
ствате неразположение, направе-

те си точков самомасаж. Достатъч-
но е да помасажирате точките, раз-
положени по ръба на ушните миди, и 
приливът на сили ви е гарантиран!

3
ЧИСТ ВЪЗДУХ Не стойте в 
задушни помещения, ако усети-

те неразположение. Излезте да се по-
разходите на чист въздух. Най-добре 
сред природата, но и градските пар-
кове вършат работа. 

4
КОНТРАСТНИ ДУШОВЕ Зака-
ляването на тялото със сту-

дена вода е отличен начин да напра-
вите организма си „непукист“ за ат-
мосферните аномалии и резките ко-
лебания на времето. След взимане на 
душ обливайте тялото си последо-
вателно с гореща и студена струя 
вода, като задължително завършите 
със студена. Поне веднъж в седмица-
та посещавайте парна баня или сау-
на – това ще „научи“ съдовете ви да 
реагират адекватно на различни тем-
пературни дразнители. 

5
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА Аромотера-
пята също може да ви помогне. 

Етеричните масла от роза, лавандула, 
мента и евкалипт ще повдигнат на-
строението ви и ще подпомогнат ра-
ботата на имунната ви система. За 
да си осигурите спокойствие и добър 
сън, пийте чай от маточина.

ДОКТОРЕ, КАЖИ...
Ако прилагането на нито един от 

изброените по-горе съвети не дове-
де до облекчение на състоянието ви, 
обърнете се към вашия лекар. Въз-
можно е да са ви нужни някакви ле-
карства, които да тушират симпто-
мите на метеопатията. Но само спе-
циалист би могъл да определи кои са 
правилните точно за вас.

—ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ìÃ‡ÍÂ‰ÓÌËˇî 44
(–ÛÒÍË Ô‡ÏÂÚÌËÍ),
ÚÂÎ. 02/ 951 59 34
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При сблъсъка на топъл и студен въздушен фронт настъп-
ват резки промени в атмосферата. Състоянието на ме-
теозависимите хора рязко се влошава... Напоследък се го-
вори за още един вид натрапливо състояние – фобия от 
прогнозата за времето

Воден или водно-спиртен разтвор на 
валериана успокоява нервната систе-
ма и облекчава спазмите на кръвонос-
ните съдове при метеопатите
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П
остижимо е, но трябва да сте информирани. За да 
ви бъдем полезни, се постарахме да отговорим на 
най-често задаваните въпроси за загара и слънцеза-
щитата.

 АКО ПРЕДИ ОТПУСКАТА СЪМ ПОСЕЩАВАЛА СОЛАРИУМ, ПО-ЗАЩИТЕ-
НА ЛИ ЩЕ Е КОЖАТА МИ, КОГАТО ЛЕГНА ПОД ПАЛЕЩОТО СЛЪНЦЕ НА ПЛА-
ЖА?

Посещенията на солариум преди морето осигуряват се-
риозна защита от слънчеви алергии, но много малко за-
щита от слънчево изгаряне. Предварителното ходене на 
солариум стимулира меланоцитите да произвеждат пове-
че пигменти, когато сме на плажа. За някои може да е 
добра новина, че солариумът пречи да се стигне до лю-
щене на кожата (вследствие на умножаването на роговите 

клетки под въздействие на слънцето), но пък точно тези 
клетки са от решаващо значение за естествената слън-
цезащита.

 КОИ МЕДИКАМЕНТИ ПРАВЯТ КОЖАТА ОСОБЕНО ЧУВСТВИТЕЛНА КЪМ 
СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ?

Преди всичко т. нар. ретиноиди, които се изписват 
при акне или вроговявания по кожата; химиотерапевтич-
ните медикаменти, някои антибиотици, като миноцик-
лина, с който се третира акнето. Но и някои антиде-
пресанти или растителни съставки (от жълтия кантари-

он например) могат да провокират свръхчувствителност 
към слънцето.

 КАК МОГА ДА СЕ СПАСЯ ОТ СЛЪНЧЕВА АЛЕРГИЯ? 

Решаващата профилактика сре-
щу слънчевата алергия е вни-

мателното печене през пър-
вите 2 дни от отпуската 
– по 30 мин на ден са 
достатъчни. Чак след 
това можете да ос-
тавате на плажа по-
продължително вре-

ме. Както споменахме, и предварителното разумно посе-
щение на солариум помага. Приемът на антиалергични ме-
дикаменти или калций за жалост е със слаб ефект. В по-
тежките случаи се изписва и кортизон.

 ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА ПОЧЕРНЕЯ ПОВЕЧЕ, АКО ЯМ ОПРЕДЕЛЕНИ ХРАНИ?

Ако пиете сок от моркови или приемате бета-каротин 
на таблети, кожата ви ще почернее повече, но със слън-
цезащитата това няма нищо общо. И, за бога, не пийте 
таблети витамин А, когато вече сте на морето. Такива 
пигментни петна можете да си причините!

 ВЛИЯЕ ЛИ ЧЕСТОТО ВЗИМАНЕ НА ДУШ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ДОБИ-
ТИЯ ТЕН?  

Тенът изчезва с естественото излющване на роговите 
клетки на кожата в рамките на няколко седмици, след 
като сте го добили. Излющването на клетките може 
да бъде подпомогнато от механични фактори като пи-
линг, търкане на кожата с хавлиена кърпа или с гъбата 
под душа. Но ако след всеки душ намазвате тялото си 
обилно с подхранващ крем, тенът ви има шанс да оста-
не по-дълго на вас.

5 ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСЕН ЗАГАР
Допреди слънцезащитните козметични продукти да наво-

днят пазара, много от нас добиваха тен, без да защитават 

кожата си допълнително и, естествено, се излагаха на ог-

ромен риск. Някои чак след време констатираха лошите по-

следици – странни уплътнения и пигментации по кожата и 

червени бенки. 

1. Нанасяйте крема минимум 15 минути преди да 
се изложите на слънце, за да има време кожата ви да 

попие защитните вещества в състава на продукта.. 

2. Не пестете от крема. За надеждна защита дермато-

лозите твърдят, че са необходими по 30 г слънцезащитен 

продукт на всяко намазване. Направете си сметката колко 

туби да си купите.

3. Избирайте слънцезащитното средство според 
изискванията на вашия тип кожа.
4. Гледайте си часовника на плажа! На всеки 2 часа 

подновявайте намазването със слънцезащитно средство. 

Както и веднага след като излезете от морето. 

5. Не забравяйте за козметиката за след загар. 
Подхранващите компоненти в състава є бързо успоко-

яват и овлажняват кожата.

СОК ОТ МОРКОВИ или МЕДИКАМЕНТИ?
ЗДРАВОСЛОВЕН И ТРАЕН ТЕН – ТОВА ИСКАМЕ ВСИЧКИ ПРЕЗ ЛЯТОТО
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10 минути изкачване на стълби на ден мо-

гат да доведат до стопяването на 10 килограма 

в рамките на една година. Няма по-лесен начин за 

отслабване от забравянето за асансьора. Е, пара-

лелно с това е добре да намалите малко и хране-

нето, ако искате да сте сигурни в резултата. 

3 е част от омега-3 – мастните киселини, от 

които трябва да консумирате по повече, за да 

подпомогнете работата на сърцето и на мозъ-

ка и да се предпазите от рак. Ако 2 пъти седмич-

но ядете мазни морски риби (скумрия, риба тон, 

сьомга) или пък орехи, ще успеете да си набавите 

достатъчно количество от тях. 

1 минута смях действа толкова позитивно, 

колкото и 45 минути медитация или 10 минути 

джогинг. Смехът от сърце стимулира отделянето 

на ендорфини – хормони на щастието, които неу-

трализират хормоните на стреса, „лекуват“ въз-

палителни процеси в организма и намаляват усе-

щането за болка с 1/3.

100 мг витамин С се съдържат горе-долу в едно 

киви. Ако го изядете, ще покриете дневната нуж-

да на възрастен човек от това така важно веще-

ство. Витамин С защитава тялото от свободни-

те радикали, намалява риска от сърдечносъдови за-

болявания, укрепва защитните сили на организма и 

като бонус – от него кожата става прекрасна. 

6 г сол на ден са мярката! Ако ядете повече, 

сте застрашени от високо кръвно налягане. Но 

ако искате да намалите риска от сърдечен ин-

фаркт и инсулт, съобразете се с най-новите „раз-

поредби“ за солта – да консумирате не повече от 

3 грама дневно. 

28 дни продължава менструалният цикъл. 
Малките отклонения са напълно нормални, но ако 

цикълът ви стане по-дълъг от 35 или по-къс от 21 

дни, значи е дошло време да посетите гинеколога 

си. Освен от силен стрес тези аномалии могат 

да бъдат породени и от хормонални смущения или 

органични причини като цистит или възпаление. 

200% по-голям натиск оказваме върху гръб-

начния си стълб, ако седим наведени напред. Ма-

кар и да смятаме, че седналото положение е ре-

лаксиращо, продължителното седене може да на-

вреди много на кръста ни с течение на времето. 

Затова се опитвайте да си измисляте повече за-

дачи, които да вършите прави – в изправено поло-

жение междупрешленните дискове се натоварват 
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Не, това не е тото – просто малки числа, 

които ще ви помогнат да се чувствате 

много по-добре и да живеете по-дълго. 

А това никак не е малко.

Числата на 
щастието
Числата на 
щастието
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двойно по-малко. 

5 минути ароматерапия с лавандула ще ви 

освободят от стреса. Ароматът на лавандулово-

то етерично масло има свойството да намалява 

производството на опасния за здравето хормон 

на стреса – кортизол – с около 24%. 

30 секунди миене на ръце са перфектната за-

щита от инфекциозни болести. Изследвания со-

чат, че редовното миене на ръцете силно нама-

ляват риска от инфекции на дихателните пъти-

ща и от диария. Важно е да насапунисате ръце-

те си обилно и да се сещате да ги миете вина-

ги преди хранене и след като сте се докосвали до 

предмети, до които са се докосвали много хора 

(например дръжки на врати или дръжки в градския 

транспорт). 

1800 калории дневно гарантират дълголетие. 

Научно е доказано, че ако намалим с 30% количе-

ството погълната на ден храна, ще помогнем на 

мозъка си да мисли по-добре. Впрочем не само мо-

зъчната активност, но и наблюдателността ни е 

по-голяма при по-празен стомах.

7 часа сън са оптимална норма! Съгласно 

многобройни научни изследвания при 7 часа сън 

рискът от хъркане е значително по-малък, откол-

кото ако спите 8 часа. Ако пък още малко прекали-

те със съня (спите повече от 8 часа), това води 

до напълняване и отслабва имунната система. 

1 страстна и дълга целувка според учени от 

Виенския университет понижава не само кръв-

ното налягане, но и нивото на лош холестерол в 

кръвта. Такава една редовна обмяна на бактерии, 

каквато е целувката, укрепва и имунната систе-

ма. Което означава, че колкото повече се целува-

ме, толкова по-дълго ще живеем.

1000 мг калций на ден заздравяват костите. 

Още от 35-годишна възраст костната плътност 

започва да намалява и рискът от остеопороза за-

почва да се покачва. С правилното хранене можем 

да направим много за здравето на костите си: 

1/2 л прясно мляко и 2 големи парчета сирене на 

ден покриват дневната нужда на възрастен човек 

от калций. Но и 1 л минерална вода с високо съ-

държание на калций на ден също е достатъчен, за 

да покрие тези нужди. 

3,5 часа спорт седмично удължават живота с 

около 10 години! Към полезните спортове спадат 

не само джогингът, но и разходките или карането 

на колело до работата. 

12 месеца – това е периодът, през който тряб-

ва да си правите контролен преглед при лекар, 

зъболекар и гинеколог, за да изключите възмож-

ността за рак. След 35-годишна възраст е препо-

ръчително на всеки две години да се подлагате и 

на основен преглед и при дерматолог, както и да 

ди правите тест, който да изключва болести на 

сърдечносъдовата система. 

20 минути масаж от ръцете на любим 
човек облекчават оплакванията при ракови за-

болявания. Според последни изследвания този 

масаж намалява гаденето, болките и депреси-

ята. 

3 чаши зелен или черен чай на ден вместо 

кафе намаляват риска от инсулт с 1/5. И това не 

е всичко – ако увеличите дозата на 6 чаши, ще 

намалите този риск с още 21%.  

2 пъти секс седмично поддържат имунната 

система във форма. Според едно американско из-

следване броят на антителата в организма след 

оргазъм е двойно по-висок. Дори раните заздра-

вяват по-бързо, ако правите достатъчно секс, 

защото кожата е 18 пъти по-силно кръвоснабде-

на от обикновено. 

30 минути каране на колело или джогинг 
два или три пъти седмично облекчават симп-

томите на депресия. Добре влияят на психично-

то състояние и разходките на слънце – поне по 1 

час на ден. 

4 седмици е периодът, през който трябва да оп-

ипвате бюста си. Ако го правите толкова редов-

но, много лесно ще установите и сами евентуал-

ни малки промени. Най-добре е да предприемете 

това 1 седмица след менструация под душа – то-

гава тъканите са меки. „Ръководство“ за опипва-

не на бюста ще намерите във всеки женски сайт. 

5 шепи плодове и/или зеленчуци на ден под-

държат тялото тонизирано. Най-добре е да реду-

вате плодовете и зеленчуците. Витамините, ми-

нералите и вторичните растителни вещества 

поддържат имунната система в добро състоя-

ние, подпомагат работата на сърцето и предпаз-

ват от рак. 

30 г слънцезащитно средство ви е необхо-

димо, за да предпазите ефективно кожата си от 

слънцето. Изследвания сочат, че повечето хора 

използват много по-малко и с това увеличават 

риска от слънчево изгаряне. 

2 пъти по-голям е рискът да заболеете от 
Алцхаймер, ако сте останали сами на стари-

ни. Семейството и приятелите също са фактори 

за дълголетие – без тях се умира 5 пъти по-рано 

от хората, които поддържат нормални социални 

връзки до дълбока старост. 

3 е числото на малкия таз. Напрягайте мус-

кулите си в тази област, докато пътувате в ав-

тобуса или сте в автомобила си на път за рабо-

та. Какво точно да правите? Правете така, ся-

каш много ви се пишка и искате да спрете евен-

туалното напишкване. Задържайте напрежение-

то 3 секунди. Добре е да правите това упражне-

ние поне 3 пъти седмично. 

1 чаша вода на час преборва главоболието. 

Често липсата на течности е причина да усеща-

те сякаш в главата ви нещо бучи. Около 1,5 л е 

минимумът вода за изпиване на ден. 
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Д
ъщеря ми е на 1 година и 9 ме-
сеца и вече знае какво е бибе-
рон, въпреки че никога не е сла-
гала такова чудо в устата си. 

Причината е проста – играе с връст-
ници на детската площадка. А дет-
ската ни площадка е в държава и 
свят, където „културата на биберо-
на“ се е превърнала в социална нор-

ма – обратно на биологичната нор-
ма, според която бебетата получа-
ват така нужното им мляко от жи-
вата плът на мама, а не от силико-
нов накрайник.
Понякога е трудно да обясниш, че 

човекът е бозайник (а не измислено-
то понятие от заглавието), защо-
то страстите между майки често 

се нажежават толкова, че хвърчат 
понятия като „сектантки“ и „фана-
тички“, а покрай цитатите – и по 
някоя тухла четворка. Току се нами-
ра и някой капацитет като уважа-
вания автор на книги за възпитание 
на деца Фицхю Додсън, който пише 
„естествено или изкуствено хранене 
е въпрос на избор – все едно е да 

Бозайници, а не 
биберонници

ВАЖНО Е, ЗАЩОТО Е НОРМАЛНО: 
ПОЛЕМИКИТЕ „ЗА“ И „ПРОТИВ“ 
КЪРМЕНЕТО СА КАТО СПОР, ДАЛИ 
СА НИ НЕОБХОДИМИ ДИШАНЕТО, 
СЪНЯТ ИЛИ 9-МЕСЕЧНАТА 
БРЕМЕННОСТ ПРЕДИ РАЖДАНЕ
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отричаме летенето със самолет, за-
щото не било природно“.

ДАЛИ НАИСТИНА 
Е ВСЕ ЕДНО?

За бебето кърменето осигурява не-
оспорима защита от инфекции. На-
малява риска от алергия към кра-
вето мляко и други алергии, диа-
бет, левкемия, затлъстяване и аст-
ма в по-късна възраст; в бебешка 
гарантира по-малко ушни инфекции 
и диарии. Кърмата винаги е сте-
рилна, в нея няма ГМО или синте-
тични растежни хормони, но зато-
ва пък съставът є се променя в съ-
ответствие с нуждите на растя-
щото бебе. Спорно е дали повиша-
ва коефициента на интелигентност, 
но пък е сигурно, че производители-
те на адаптирани млека се опитват 
да натъпчат в продуктите си цен-
ната мастна киселина DHA, която 
изгражда мозъка и ретината на око-
то. Емоционалните ползи за бебето 
от общуване с майката – вместо 
с пластмасово шише и пластмасови 
пеещи играчки – са ясни.
За нея кърменето намалява риска 

от рак на гърдата до 25%; също 
и от рак на матката и яйчници-
те. Намалява кървенето след ражда-
не, ускорява сбогуването с излишни-
те килограми и понижава шансовете 
от остеопороза по-нататък. Дълго 
кърмещите жени страдат по-ряд-
ко и от сърдечни заболявания. От-
делно сукането на бебето действа 
като естествено успокоително и на-
малява риска от следродилна депре-
сия. Накратко, кара майката да оби-

ча бебето – което понякога е дос-
та трудно в първите дни и седмици 
след раждането, когато то е напъл-
но безсловесно вързопче с необясни-
ми нужди и непрестанни нощни ре-
вове. Веднъж щом му хванеш цака-
та, кърменето става напълно авто-
матизирано и мързеливо – на прак-
тика след 6-месечна възраст дете-
то се „обслужва“ само. Освен това 
е по-лесно от изкуственото хранене, 
а също така е и безплатно!

А ГЪРДИТЕ, ЩЕ ПОПИТАТЕ 
СУЕТНО? 

Те увисват от бременността и 
гравитацията – всъщност едно дъл-
го кърмене и плавно отбиване ще 

Христина ЯНЕВА-ХЕДРА е сред първите 

консултанти по кърмене у нас и ходеща ен-

циклопедия по темата. Сертифицирана е по про-

грамата на УНИЦЕФ „Майки подкрепят майки“, 

работи на доброволни начала към Консултатив-

ния кабинет по кърмене в „Майчин дом“ – София, 

и новоучредената Национална асоциация „Под-

крепа за кърмене“. Има син на 10 и дъщеря на 5. 

Синът є е кърмен 40 дни, а дъщеря є – близо 4 го-

дини. Хедра и останалите консултанти отгова-

рят на телефона на Консултативния кабинет по 

кърмене 0896 418 488 или на адрес 

http://xedra.wordpress.com

– Защо трябва да се консултира кърменето – то не ни ли е генетично зало-
жено като зачеването, бременността и раждането?
– Ходенето също ни е генетично заложено, но всеки от нас е падал доста 

пъти, докато се научи. Прохождащото дете постоянно гледа какво правят дру-

гите около него, подпира се тук-там, получава помощ от околните. Ситуация-

та с новата кърмачка е много подобна – неслучайно се казва, че когато се раж-

да бебе, се ражда и майка. А тя има много по-малко модели за подражание – го-

ляма част от майките никога не са виждали отблизо кърмеща жена! – и още 

по-малко хора, които да є подадат ръка в моментите, когато нещо не се полу-

чава.

– Каква е точно работата на консултанта по кърмене?
– Консултантът е човек, на когото можете да се обадите в 8 сутринта в не-

деля с въпрос за изхожданията на бебето и не само няма да ви наругае, ами ще 

седи 40 мин да ви обяснява пълната цветна и ароматна палитра, за да сте 

спокойна, че бебето наистина се храни и наистина всичко е наред.

С две думи – работата му е да разбере какво ви тревожи, да ви успокои, да ви 

помогне на живо и практично, ако се налага и да знае кога да ви насочи към ле-

кар, ако има нужда.

– Ти как реши да се захванеш с това? Как се става консултант и колко сте 
в България?
– Ами... чисто случайно. Аз съм учителка по професия, така че ми идва естест-

вено да споделям с останалите това, което знам и съм научила. Преди 4 годи-

ни се събрахме няколко ентусиастки и буквално сами си поискахме от д-р Ане-

та Попиванова, която е зам.–председател на Националния комитет по кърмене 

и координатор на програмата на УНИЦЕФ за подкрепа и насърчаване на кърме-

нето в България, да ни проведе курс за доброволни консултанти. Днес вече има 

около 40 консултанти в София, Варна, Пловдив, Пазарджик, Хасково, Благоев-

град, Стара Загора, Айтос. По време на Световната седмица на кърменето ще 

бъдат връчени сертификатите на още около 30 майки, които завършиха таз-

годишното обучение – така ще имаме консултанти също и в Плевен, Кърджа-

ли, Севлиево.

– „Консултант“ е от модните думи и професии днес – нали знаеш вица „кон-
султант е човек, който ти сваля часовника и ти казва колко е часът, а по-
сле ти издава фактура“. Консултантите по кърмене у нас обаче работят 
безплатно – защо и докога ще е така?
– Помощта за кърмене от майка към майка е на доброволни начала навсякъде 

по света. Консултантът е човек, който ти припомня нещата, които ти сама-

та знаеш и инстинктивно усещаш – работата е изключително приятна и мно-

го удовлетворителна, така че не мисля, че някога ще има дефицит на ентуси-

асти, желаещи да помагат на добра воля. 

– Защо кърменето е толкова непопулярно в България –  немалко хора гледат 
на него даже с насмешка, като на някаква „мода от интернет“?
– Моята педиатърка твърди точно обратното – че напоследък кърменето е 

дошло на мода. Точно защото майките общуват в интернет и се заразяват 

една друга. Един от малкото полезни „компютърни вируси“.

– В две изречения според теб – какво трябва да знае всяка бъдеща майка, за 
да има повече кърмени бебета?
– Кърменето наистина е важно – и за вас, и за бебето – така че е важно да 

сдобиете основна информация за това какво да правите още по време на бре-

менността. А когато вече сте майка, вашето бебе ще ви помага – то знае 

какво да прави, просто не се притеснявайте да го слушате и да следвате него-

вите сигнали! А за всички възникнали проблеми има консултанти по кърмене :)

Бела, брой 8 (150), 2010 39



противодействат доста на този 
процес, докато едно рязко спиране 
на кърмата ви гарантира победа на 
земното притегляне.

МАЛКО ИСТОРИЯ

Трудно е да се признае, но до 
2000 г. у нас кърменето е, хм, прак-
тически непознато. Или поне добре 
забравено старо – през 50-те неща-
та са съвсем други. Но в последни-
те десетилетия на XX век т. нар. 
„изключително“ кърмене е практи-
чески в Червената книга. Лекари-
те масово съветват за хранене на 
3 часа, наливане с вода, нощна пау-
за от 6 ч (някъде дори 9) още от 
раждането и захранване на 40 дни 
със сок. Тази „рецепта“ в най-най-
добрия случай води до пълно отби-
ване някъде около 6 месеца, когато 
детето ръпа кебапчета и боб чор-
ба и се обзавежда с язва, гастрит 
и още няколко за по-късно. В това 
време Световната здравна организа-
ция препоръчва до 6 месеца детето 
да не приема нищо освен кърма, дори 
и вода – тъй като майчиното мляко 
задоволява всички нужди от храна и 
течности на бебето – стига да не 
му е ограничен достъпът до гърда-
та (кърмене на 3 часа крие опасност 
от обезводняване).
През 1990 г. във Флоренция е при-

ета Декларацията Innocenti на УНИ-
ЦЕФ, според която: „Световна цел 
за възможно най-добро здраве и хра-
нене на майката и детето трябва 
да бъде всички жени да са в състо-
яние да кърмят децата си изцяло и 
всички бебета през първите четири-
шест месеца да бъдат хранени из-
ключително с майчино мляко. След 
това трябва да получават подходя-
ща за възрастта им и достатъчна 
храна, но да бъдат кърмени до две-
годишната си възраст или дори по-
дълго. Тази идеална форма на дет-
ското хранене може да бъде осъ-
ществена, ако жените бъдат под-
крепяни от всички свои близки и от 
съответните власти да кърмят де-
цата си.“
По същото време в демократизира-

ща се България малкото раждащи се 
деца са тъпкани с „Хумана“ и кисе-
ло мляко, а с прииждащите пазарни 
отношения се настаняват и остана-
лите АМ корпорации. Нещо, което 
в западния свят се е случило още 
в 40-те години и бавно е тръгна-
ло към залез в 70-те. Едните гради-
ли консуматорския рай, а другите – 
живота нов, а резултатът бил нови 
пациенти на лекарите и нови бан-
кови сметки за производителите на 
бебешки храни, шишета, стерилиза-
тори и прочие амбалаж.

Модната днес епигенетика – наука 
за експресията на определени гени в 
зависимост от житейския път на 
индивида, вече бере плодовете на 
тези социални експерименти – дока-
зано е, че здравето (и особено нали-
чието на алергии) зависи пряко от 
това, как се е хранила майка ви, та 
даже и баба ви като бебе!

ИМА НАДЕЖДА 
Благодарение главно на интернет 

вече повечето от нас познават деца, 
кърмени по ресторанти, плажове, 
гари, кораби и самолети; тоалетни 
и пробни на магазини. Деца, кърме-
ни до 2, 3, 4 години, не месеца! – и 
до естественото им отбиване. Най-
хубавата част е, че те ще знаят 
какво следва нормално след раждане-
то – понеже имат спомени от пър-
во лице. Проблемът днес идва имен-
но от липсата на приемственост – 
ако майка ти и баба ти са кърми-
ли 1–2 месеца и са имали разранени 
зърна, понеже никой не им е пока-
зал как да поставят правилно бебе-
то, шансовете за успех са по-мал-
ки. (Човекоподобните маймуни също 
стават по-лоши родители и често 
изоставят малките си, ако са изо-
лирани от родовата традиция.) Така 
се стига и до митове като „нямах 
кърма“ или „кърмата ми беше нехра-
нителна“ – всъщност само между 2 
и 5% от жените не могат да кър-
мят по физиологични причини, а „не-
хранителна кърма“ е оксиморон.

НАЙ-ХУБАВАТА ЧАСТ 
ЗА МАЙКИТЕ? 

Кърменето оставя всички аспекти 
на женствеността непокътнати. 
Доказва, че няма нужда да си мъж-
карана, ако искаш да си успешен ме-
ниджър; че няма нужда да си дебела 
и с увиснали гърди, ако искаш да си 
добра майка. Неглижирането изобщо 
на тайнствата, свързани с раждане-
то и майчинството, води едно мно-
го кофти и почти неизкоренимо чув-
ство за вина (оттам и страстни-
те спорове от началото на този 
текст); успехът те зарежда с оп-
тимизъм за бъдещето на човечест-
вото. И с онова прекрасно егоистич-
но усещане – да си центърът на не-
чия вселена.  

Анита ДИМИТРОВА
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Н
ие, пълните жени (разбирай с по най-малко 10 
килограма над нормата), имаме толкова много 
излишества: килограми, обем, мазнини... Но в 
същото време на нас и много неща не ни дос-

тигат. Вярно е, че сами се лишаваме от повечето: кра-
сота, удоволствия, успех, любов. Как да запълним тези 
дефицити?

НОВИТЕ ОРИЕНТИРИ

Днес за красиви се смятат само слабите хора. Според 
съвременните критерии красотата е равна на стройност, 
а много често и на младост. Възпяването на образа на 
слабата и вечно млада девица се случва в определен исто-

рически контекст. След страшното начало на XX век – 
войни и глад – човечеството не е могло дълго време да 
се налюбува на пищните румени красавици. И така до 60-
те години на века, когато на европейската жена є хрум-
нало да стане еманципирана. 

ОБРАЗОВАНИТЕ ЖЕНИ ПОТЪРСИЛИ ОБРАЗЕЦ ЗА ПОДРАЖАНИЕ В ТОЧНО 

ПРОТИВОПОЛОЖНОТО НА „ПУХКАВАТА ДУШИЧКА“ – А ИМЕННО В ОБ-

РАЗА НА „СТРОЙНАТА КУЧКА“, КОЙТО СЕ ПРЕВЪРНАЛ И В СИМВОЛ НА 

ПРЕУСПЯВАНЕ.

Започва да работи една едва ли не „стомашна“ схема на 
класификация: за строен се смята този, който може да 
си позволи да не трупа мазнини (тоест да не трупа запа-
си за черни дни), а да яде във всеки момент, когато му 
се прииска (в аванс се наплюскват само бедните!). Това 
примитивно тълкуване на слаботелесността и пълнотата 
е живо и в психологията на съвременниците ни. 
Имаш се за непривлекателна? Огледай се наоколо и виж 

колко много привлекателни жени има, които не се съби-
рат в дрехи с S размер, а даже и в М. 

ОЧИТЕ НИ СЯКАШ СА НАСТРОЕНИ ДА ВИЖДАТ САМО СЛАБИТЕ, СУХИ И 

ДОРИ МЪРШАВИ ЖЕНИ И ОТКАЗВАТ ДА ПРОГЛЕДНАТ ЗА ДРУГИ ВАРИАН-

ТИ НА КРАСОТА.

Налага се да ги учим отново да виждат разнообразие-
то. Представете си пет различни образа. Тийнейджърка с 
броящи се ребра и остри коленца. По-ячко, жизнено моми-
че, но със слаби китки и плосък корем. Бременна жена с 
окръглен корем, меки форми и „бухнал“ бюст. Млада май-
ка с меки черти на лицето, нежни ръце и плавни линии 
на тялото. Пищна секси съпруга с широки бедра и едра 
гръд. И стара дама с позавяхваща вече хубост, но горда, 
защото е станала баба... Всяка от тези жени посвоему 
е прекрасна. И нека трансформациите, на които ни под-
лага остаряването, не ви плашат. Те са нещо неизбежно, 
но кой е казал, че са нещо грозно?! 
Когато оценяваме дали тялото ни е красиво, първо си 

НИЕ СМЕ МНОГО 
И МНОГО ДЕБЕЛИ

НО НЕ НИ ПУКА

СТРУВА ТИ СЕ, ЧЕ ЗА ВСИЧКИ ТВОИ НЕСГОДИ 
СА ВИНОВНИ ИЗЛИШНИТЕ КИЛОГРАМИ ПО ТАЛИЯТА И БЕДРАТА. 

ПОГЛЕДНИ НА ПРОБЛЕМА ОТ НЕОЧАКВАН ЪГЪЛ!

на  д и е т а
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мислим как го виждат другите. За нас е важно да изглеж-
даме  като за „отличен“, а дали сме здрави – на кого му 
пука?! На никого не му пука и за уникалната ни индиви-
дуалност – чувствай си се сто процента очарователна 
със своите пълни ръце и пищни бедра, но околните няма 
да спрат по сто пъти на ден да ти напомнят (най-бър-
зо и лесно чрез рекламите), че не си такава. 

И ТИ МОЖЕШ ДА СИ УСПЕШНА

Представи си един успял човек... Почти е сигурно, че 
въображението ти е нарисувало строен и висок мъж в 
костюм. Е, това е нередното – не допускаме, че има 
различни модели на успели хора. Първият проблем идва 
от втълпените ни социално-полови стереотипи на въз-
приемане на света. Пред очите ни е постоянно образът 
на мъжа началник и подчинените му жени; на финансо-
во обезпечения мъж и на зависимата от него жена; на 
държавния глава в скъп костюм и на учителката в ста-
ра пола. 

ВРЕМЕ Е ДА СЕ ОТКАЖЕМ ОТ СТЕРЕОТИПИТЕ И ДА ЗАПОЧНЕМ ДА СЕ 

ОРИЕНТИРАМЕ ПО ЛИЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ! 

Не можеш да си представиш себе си на върха на ус-
пеха? Припомни си кой в областта, в която работиш, 
е признат авторитет. Какви качества – и вътрешни и 
външни – са довели този човек до успеха? Увереност в 
себе си, активна жизнена позиция, елегантни дрехи? А 
сега обърни този пример към себе си: и ти имаш елеган-
тен костюм, нали, ходиш на конференции с него, увере-
на си в своето очарование... Уверена ли си? Да?! Тогава 
спри само да си представяш. Просто започни да се дър-
жиш като уверена жена. 

ДОЛУ НА ЗАБРАНИТЕ!
В интимния живот твоята пълнота обаче е мощен из-

точник на тревоги... Но забележи, ти си ги създаваш 
сама. Мъжете нямат нищо общо. Те за щастие не се 

вглеждат в такива подробности като едри бедра, 2–3 ки-
лограма в повече на дупето. 

МЪЖЪТ ВЪЗПРИЕМА ЖЕНАТА ЦЯЛОСТНО. А ЖЕНАТА ВЪЗПРИЕМА 

СЕБЕ СИ В ГЛУПАВИ ПОДРОБНОСТИ – ОЩЕ ЕДНА БРЪЧКА, ОЩЕ ЕДНА 

СТРИЯ... УЖАСЪТ Е ПЪЛЕН, КОГАТО ТЯ ЗАПОЧНЕ ДА ПРЕЖИВЯВА КАК 

ИЗГЛЕЖДА ПО ВРЕМЕ НА СЕКС.

На какви ли не мъчения се подлагаме ние, пълните жени, 
за да се вталим, а е толкова по-просто да маскираме 
пълнотата си и да си правим секс спокойно и пълноцен-
но. А от страх, че той ще види надипления ни стомах, 
забравяме защо сме се оказали в леглото му. И, естест-
вено, той, горкичкият, започва да скучае. 

ПРИТЕСНЯВАШ СЕ ОТ ТЯЛОТО СИ И ЗАТОВА НЕ МОЖЕШ ДА ПРАВИШ 

ГОТИН СЕКС? СПРИ ДА СЕ ЛИГАВИШ! СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ, КОГАТО СИ ГО 

ПОМИСЛИШ, СИ СПОМНИ, ЧЕ ЗА МЪЖА ЖЕНСКОТО ТЯЛО Е ДАР НЕБЕ-

СЕН, КОЙТО НЕ СЕ ПРЕДЛАГА ВСЕКИ ДЕН.

А ако тялото е прикрепено към умна глава и в него има 
нежно сърце, какво повече му трябва на този мъж?! Да, 
такова тяло трябва със златна панделка да се привърже 
– като подарък. Добави към своите великолепни форми 
страстен поглед, гореща целувка и влудяващ допир, и той 
ще бъде омагьосан от теб. Е, ще му дойде малко нана-
горно, когато разбере, че такова разкошно женско тяло 
всичко му се струва... малко. 

Материала подготви E. П. Ж. (Една пищна жена)

„ПОНЯКОГА ПРЕКРАСНИТЕ ТВОРЕНИЯ СА ПО-
ПРИВЛЕКАТЕЛНИ, КОГАТО СА НЕСЪВЪРШЕНИ, 

ОТКОЛКОТО КОГАТО СА ПРЕКАЛЕНО ЗАВЪРШЕНИ.“
ФРАНСОА ДЕ ЛАРУШФУКО, 

ФРЕНСКИ ПИСАТЕЛ МОРАЛИСТ

Чувстваш се неуютно в собственото си тяло? Време е 

да се върнеш в това тяло! Прилагай техниката „плюс-

минус“ всеки път, когато в главата ти влязат черни ми-

сли по отношение на външността ти.

+ Отбелязвай моментите, когато се чувстваш неловко 

– в такива моменти заради неприятни преживявания 

ти напрягаш определени групи мускули. Вслушай се в тя-

лото си (последователно от темето до петите), опреде-

ли мястото на напрежение и се опитай да отпуснеш точ-

но него. 

– Избери поза, в която се чувстваш удобно и свободно 

(в смисъл нищо да не ти пречи). Съсредоточи се върху 

това усещане и съзнателно го „разпространи“ по цялото си 

тяло – до ноктите на пръстите на ръцете и краката. 

ОСТАНИ СИ СЕБЕ СИ!

РоАктемра 

НОВА НАДЕЖДА ЗА ДЕЦАТА СЪС 

СИСТЕМЕН ЮВЕНИЛЕН ИДИОПА-

ТИЧЕН АРТРИТ

Първите данни от проучването 
TENDER демонстрираха високата 
ефикасност на „РоАктемра“ при 
това тежко заболяване, за кое-
то до момента нямаше лечение, 
„Рош“ оповести, че новите данни, 

представени  на конгреса на Ев-
ропейска лига срещу ревматични 
болести (European League Against 

Rheumatism, EULAR), са доказател-
ство за високата ефикасност на 
„РоАктемра“ (наричана „Актемра“ 
извън Европа) при подобряването 
на симптомите и признаците на 
системния ювенилен идиопатичен 
артрит (ЮИА) – тежък артрит 
при децата, за който до момен-
та няма одобрени за приложение 
лекарства. 

„РоАктемра“ е с добра поноси-
мост при децата с този артрит 
и има профил на безопасност, схо-
ден с този при възрастните паци-
енти с ревматоиден артрит.
Данните от проучването във фаза 
III TENDER показват още, че три 
месеца след  началото на лечение-
то с „РоАктемра“ 85% от паци-
ентите постигат 30% подобрение 
на признаците и симптомите на 
заболяването и понижаване на ви-
соката температура (характерен 

симптом на  ювенилния идиопати-
чен артрит) в сравнение с 24% 
от пациентите, лекувани с плаце-
бо. 70% от пациентите постигат 
70% подобрение на симптомите 
на заболяването (ACR70 отговор), 
а 37% от тях – 90% подобрение 
на симптомите на заболяването 
(ACR90 отговор). В допълнение 
на подобряването на симптомите, 
приблизително при 2/3 от пациен-
тите не е наблюдаван обрив след 
три месеца лечение.  

Здравни новини
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не пълнеят
© Jason Stitt – 123rf.com

А
ко за всеки час, проведен в раз-
мишления за собственото ми 
тегло, получавах по един лев, 
днес щях да съм милионерка. 

Срам ме е да призная, че живея 
„на диета“, откакто се помня – 

ту свалям, ту качвам килогра-
ми. Но по-лошото е, че по-
стоянно обсъждам това 

с приятелките си? До-
садна съм на тема 

отслабване.
Не, няма да си 
позволя и на вас 
да досаждам 
с това, кол-
ко кила тежа в 
момента и какви 

диети спазвам, за 
да ги стопя. Защото 

ВЕЧЕ МИСЛЯ КАТО 
СЛАБА ЖЕНА 

За целта проучих мно-
го внимателно как жи-
веят слабите жени и 
по-точно какво мислят 
за себе си. Оказа се, че 
всички те си приличат по 
няколко основни неща, ко-
ито очевидно са техният 
секрет за стройност и по 
които категорично се разли-
чават от нас, пълните жени, 
или по-точно от нас, които 

мислим за себе си като за пълни 
жени, да не кажа дебели жени. 
Основните съвети и идеи, които аз 

успях да обобщя и които ми свършиха 
добра работа, са общо девет. Силно 
се надявам да свършат и на вас.  

1. КОГАТО ЯДЕТЕ, СЕ КОНЦЕН-
ТРИРАЙТЕ САМО ВЪРХУ ЯДЕ-

НЕТО. Не гледайте телевизия, не че-
тете книга, не проверявайте елек-
тронната си поща. Всичко това от-
влича вниманието ви от вкуса и ко-
личеството на храната. 

2. ДОЧАКВАЙТЕ ЧУВСТВОТО НА 
ГЛАД. Това не означава да се нах-

върляте на храната, щом в ума ви 
се появи мисълта, че трябва нещо да 
похапнете. Апетитът е само един 
сигнал за това, че след определено 
време ще почувствате глад. И тога-
ва вече действително ще трябва да 
си хапнете. 

3. НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ НА ХРА-
НАТА. Ако много ви се яде шо-

коладов кейк, изяжте едно парче. И 
се насладете на всяка трохичка от 
него. Забранете си да изпитвате чув-
ство на вина след това. 

4. НЕ БЪРЗАЙТЕ! Мъжът ми и дъ-
щеря ми се хранят доста по-бав-

но от мен. Не зная в това ли е при-
чината да са толкова слаби, но от 
днес нататък и аз няма да бързам, 
докато ям. 

5. ДВИЖЕТЕ СЕ КОЛКОТО МОЖЕ 
ПОВЕЧЕ. Докато дебелите спаз-

ват диета, стройните просто водят 
активен начин на живот. Те използ-
ват всяко свободно време да мърдат 
и по всичко изглежда, че не се канят 
да изключат движението от живота 
си до... края на живота си. Стройни-
те хора не се движат, за да отслаб-
ват, а просто защото обичат дви-
жението. Тези, които искат да от-
слабнат, смятат физическото нато-
варване за хомот, който трябва да 

Защо те ТРИ СЕДМИЦИ, КОИТО ПРОМЕНИХА 
ОТНОШЕНИЕТО МИ КЪМ ТЕГЛОТО?

ТЕ НЕ СА НА ДИЕТА, НЕ БРОЯТ КАЛОРИИ И НЕ ПЪЛНЕЯТ. МОЖЕМ ЛИ ДА ЯДЕМ 
ВСИЧКО, КОЕТО НИ СЕ ЯДЕ, НО БЕЗ ДА ДЕБЕЛЕЕМ? EДНА ПРИЯТЕЛКА 

НА БЕЛА (М. М. – АНОНИМНОСТТА Е РАЗБИРАЕМА) РАЗКАЗА ЗА ЕДИН 
СВОЙ ЕКСПЕРИМЕНТ. ПОМОЛИХМЕ Я ДА ГО СПОДЕЛИ С ВАС, ЗАЩОТО СМЕ 

ПОВЕЧЕ ОТ УБЕДЕНИ, ЧЕ ЩЕ ВИ Е ОТ ПОЛЗА И ЗА ПОУКА.
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си сложат, за да свалят килограми. 
А после – пак обездвижване. Не ста-
ва така! 

6. НЕ ОБЩУВАЙТЕ САМО НА 
МАСА. Слабите хора планират 

интересни занимания с приятели, пъл-
ните хора планират уютно да похап-
нат и да си побъбрят с приятели на 
вечеря. Без коментар.

7. ОТПУСНЕТЕ СЕ И СЕ РАДВАЙТЕ 
НА ЖИВОТА. Преяли сте или сте 

пропуснали часа по пилатес? Няма 
страшно! Такава дреболия не може да 
стане повод за паника при стройни-
те дами. Те си прощават всички свои 
прегрешения, водени от разбирането, 
че хората по принцип са несъвършени 
и живеят така, както им е удобно в 
сегашния момент. След късна и обил-
на вечеря пълните жени се чувстват 
виновни дни наред след това, забра-
вяйки, животът трябва да се живее 
радостно. 

8. СПОРТУВАЙТЕ С НАСТРОЕНИЕ. 
Стройните възрастни обичат да 

спортуват почти толкова, колкото 
и децата. Те се радват на всяко за-
нимание, което им позволява да се 
надигнат от дивана и да пробват 
нещо ново. 

9. ИЗБАВЕТЕ СЕ ОТ НЕГАТИВНИТЕ 
МИСЛИ ЗА ТЕГЛОТО СИ. Пред-

ставете си колко мисловна енергия 
ще се освободи, ако престанете да 
мислите за диети, калории и излиш-
ни килограми! А ако пък и престане-
те да обсъждате това с приятелки... 
Ще започнете да разполагате с мно-
го свободно време, което можете да 
уплътните с нещо много по-приятно 
от разговори за килограми. 
И така, реших да изпробвам тези 

правила върху себе си. В продължение 
на цели три седмици внимавах как-
во мисля и какво правя и дали мисля 
и правя нещата като слаба жена. Ес-
тествено, надявах се да съм с няколко 
килограма по-лека в края на периода. 

СЕДМИЦА ПЪРВА
Започнах експеримента с премерва-

не на едни стари тесни дънки, кои-
то използвам вместо кантар – обу-
вам ги примерно веднъж месечно и 
веднага ми става ясно как се е про-
менило теглото ми за изминалия пе-
риод. От последното им премерва-
не явно беше минало доста време 
– успях да се напъхам в дънките и 
даже с триста зора да закопчая ципа, 

но не можех да дишам в тях. Кола-
нът им се врязваше в талията ми 
и над него се образуваха едни „наде-
нички“. Признавам си – не можах да 
остана безразлична към тази гледка. 
Сърцето ми направо отиде в пети-
те. Как можах да надебелея толко-
ва много за някакви си няма и два 
месеца?! Но веднага в съзнанието ми 
изплува правило № 7 „Опуснете се 
и се радвайте на живота“. 

ПСИХОЛОЗИТЕ ТВЪРДЯТ, ЧЕ ХОРАТА РЯДКО ОЧ-
АКВАТ ЖИЗНЕНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА ДА СА СЪ-
ВЪРШЕНИ, НО КОГАТО СТАНЕ ДУМА ЗА СОБСТ-
ВЕНОТО ТЕГЛО, ТЕ ТУТАКСИ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В 
ИДЕАЛИСТИ.

Повечето жени са в състояние да 
се примирят трудностите, свързани 
с правенето на кариера, но ако не ус-
пяват дълго време да смъкнат три 
килограма, започват да се чувстват 
неудачници.
И така, за начало реших да се от-

пусна с... дълбоко дишане. Вярно, че 
за да направя няколко дълбоки вдиш-
вания и издишвания, се наложи да раз-
копчая дънките. Казах си, че строй-
ните жени не биха се разстроили въ-
обще, че са напълнели. Те просто ще 
продължат да се радват на живота 
и с няколкото си килограма в повече. 
И аз постъпих точно така – прого-
них чувството си на вина, на срам и 
безпокойство, че трябва незабавно да 
отслабна. Прибрах в шкафа тесните 
си дънки и обух едни, които поне не 
ми пречеха да дишам. 

ДО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТОЗИ ЕКСПЕРИМЕНТ НЕ 
СИ БЯХ ДАВАЛА СМЕТКА КАК СЕ ОТНАСЯМ КЪМ 
ХРАНАТА. НО КАТО СЕ ЗАМИСЛИХ, СЕ ОКАЗА, ЧЕ 
ОТНОШЕНИЯТА МИ С НЕЯ СА ДОСТА СЛОЖНИ.

Откровено казано, когато видя пред 
себе си чиния, пълна с нещо, не мога 
да се въздържа да не преям. Моите 
стройни приятелки се отнасят към 
храната по коренно различен начин – 
за тях тя е само начин да останат 
силни и здрави или пък възможност 
да се поглезят. 
„Не бива да гледаш на храната като 

на нещо лошо и опасно – посъветва 
ме един познат психолог. – Ако се 
отказваш от храна, тогава всичко, за 
което ще мислиш, е тази храна. Но 
когато най-накрая решиш да я изяд-
еш, ще се почувстваш супервиновна, 
което вече граничи с невроза.“
Всяка жена, която поне веднъж е 

спазвала диета, знае, че не бива да се 

докарва до състояние на вълчи глад, 
защото тогава не може да контроли-
ра себе си и изяжда всичко, което є 
попадне подръка. 

СТРОЙНИТЕ ЖЕНИ НЕ СЕ БОЯТ ОТ ЧУВСТВОТО 
НА ГЛАД. АКО НЕ СА УСПЕЛИ ДА ОБЯДВАТ, НЕ 
ИЗПАДАТ В ПАНИКА, А ПРОСТО ИЗЧАКВАТ МО-
МЕНТА, КОГАТО ЩЕ ИМ СЕ ОТВОРИ ВЪЗМОЖ-
НОСТ ДА ХАПНАТ. НО НЕ СЕ ТЪПЧАТ, А ЯДАТ 
САМО ТОЛКОВА, КОЛКОТО ИМ СЕ ИСКА, ЗА 
КОЛКОТО СА ГЛАДНИ.

Правило № 2 гласи: „Дочаквайте 
чувството на глад.“ И аз го изчаках. 
Оказа се, че то съвсем не е толкова 
страшно и помитащо. 
В неделя вечерта с дъщеря ми се за-

претнахме да готвим вечеря. Подре-
дихме парчета пилешко месо в тава, 
заляхме ги със сметанов сос и ги сло-
жихме във фурната. Мина около час, 
преди да разберем, че сме забравили 
да включим фурната. Дойде време за 
вечеря, мъжът ми се прибра от рабо-
та, а дъщеря ми започна да мрънка, 
че е гладна. В друг такъв случай бих 
предложила на всички да изядат по 
един сандвич, докато пилешкото се 
сготви. Но сега ми хрумна да се въз-
ползвам от съвета на мой познат ди-
етолог: „Точно когато се почувства-
те най-гладни, пробвайте за кратко 
да отвлечете вниманието си от тази 
мисъл. След около 10 минути ще раз-
берете, че вашият глад е бил силно 
преувеличен.“ 
Предложих на мъжа и на дъщеря ми 

да поиграем на „Монополи“. И как-
во мислите? Цял час мина неусетно, 
а когато пилето беше готово, дъще-
ря ми и аз с мъжа ми с голяма нео-
хота се откъснахме от играта. Зна-
чи нашият глад наистина е бил сил-
но преувеличен. 

СЕДМИЦА ВТОРА
Тази седмица обещаваше да бъде 

много тежка откъм хранителни изку-
шения. За четвъртък имах уговорка 
за среща с приятелки, а през уикенда 
ме чакаше семейно тържество у све-
кърва ми. Не виждах откъде да взема 
време, та да вляза в спортната зала. 
Спомних си за правило № 5: „Движе-
те се колкото може повече.“ 

ВПРОЧЕМ РАЗГОВОРИТЕ С МОИТЕ СТРОЙНИ 
ПРИЯТЕЛКИ МЕ НАВЕДОХА НА МИСЪЛТА, ЧЕ ДА 
СЕ ДВИЖИШ, НЕ ОЗНАЧАВА НЕПРЕМЕННО ДА 
СПОРТУВАШ! 

Можех просто да пускам всеки ден 
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прахосмукачката, да не използвам 
асансьора, а да се качвам пеша. Една 
позната ми даде още по-ценен съвет: 
„Всеки път, когато говориш по мо-
билния, ставай от стола и се раз-
хождай из стаята.“ Да, това също си 
беше движение. „Не общувайте само 
на маса“, гласеше правило № 6. По-
звъних на приятелките си и вместо 
да отидем на ресторант, им предло-
жих да излезем и да разгледаме една 
фотоизложба. Те се съгласиха! Всичко 
вървеше чудесно – разгледахме излож-
бата, поговорихме си в движение и 
натрупахме доста положителни емо-
ции. Но в 20.30 ч., когато разглежда-
нето на изложбата приключи, се ока-
за, че всички сме много гладни. Пред-
ложих им да потърпим поне още 10 
минути и да се отвлечем от ми-
сълта, че сме гладни, но приятелки-
те дружно ме погледнаха така, сякаш 
бях луда, и решително се отправи-
ха към най-близкия и приятен ресто-
рант. В края на краищата всяка от 
нас изяде по една пица и изпи по две-
три чаши червено вино. 
В събота бяхме канени на гости у 

свекървата барабар с детето. Досе-
щате се, че не върви да не ядеш с 
апетит, когато си канен на гости на 
свекърва си. Това означава смъртно 
да я обидиш. Но след като си хап-
нахме обилно, някак си успях да изка-
рам всички на улицата. Времето беше 
много хубаво и всички с удоволствие 
се разходихме. Най-доволна беше дъ-
щеря ми.

ВСИЧКО, КОЕТО МИ СЕ ИСКАШЕ В НЕДЕЛЯ СУ-
ТРИНТА СЛЕД ТЕЖКАТА СЕДМИЦА, БЕ ДА ЛЕЖА 
В КРЕВАТА С КНИЖКА В РЪЦЕ И ЛЕНИВО ДА СИ 
ПРЕЖИВЯМ НЕЩО ВКУСНО.

Дъщеря ми искаше да гледа теле-
визия, така че си останахме вкъщи. 
„Наслаждавайте се на храната“, гласи 
правило № 3 и ние го следвахме с го-
лямо удоволствие. Първо ядохме бис-
квити, след това – пуканки, след ко-
ето – топли сандвичи. Казано чест-
но, тези храни не ги препоръчва нито 
един диетолог. Да не говорим, че ко-
гато си хапваме пред телевизора или 
докато четем книга, ние не забеляз-
ваме колко изяждаме. Ядейки храна 
след храна, вкусовите ни рецептори 
се възбуждат повече и повече и в ре-
зултат ние изяждаме много. Дието-
лозите имат спасителна стратегия 
срещу това – съставяне на списък с 
десетте любими храни. И след това, 

когато ви се прииска нещо вкусно, 
просто си изберете една точка от 
списъка. Яжте само него и ще види-
те, че няма да погълнете много. Да, 
както казах, ние игнорирахме тези 
мъдри съвети за отслабване, но към  
пет часа вечерта се случи нещо нео-
чаквано – стана ни скучно да си сто-
им вкъщи. Аз, мъжът ми и дъщеря 
ми сложихме по едни ролкови кънки и 
два часа „спортувахме“ с удоволствие 
в парка. Върнахме се много уморени 
вкъщи, но много доволни от себе си. 

СЕДМИЦА ТРЕТА
Чакаше ме още едно изпитание – 

рожденият ден на мъжа ми. Бяхме 
поканили най-близките ни хора – око-
ло 14 души. Взех си отпуска от ра-
ботата и готвих цял ден. Когато 

гостите се събраха около масата, 
аз внимателно наблюдавах кой как 
яде и за сетен път се убедих, че 
слабите не само че ядат по-бавно, 
но ядат и по коренно различен на-
чин. Пълните обикновено се навеж-
дат над чинията и изяждат съдър-
жанието є светкавично, сякаш се 
страхуват, че някой ще им открад-
не храната. Слабите ядат спокой-
но и сдъвкват с кеф всяка хапка. 
Като дъщеря ми и мъжа ми, които 
се отвличат с разговори и заникъде 
не бързат, когато са около масата. 
А дебеличкият приятел на мъжа ми 
гълта цели несдъвкани залци. Аз се 
бях концентрирала в бавно дъвчене 
на салатата, когато мъжът ми се 
наведе и тихичко ме попита: „Да не 
би да си уморена? Зле ли ти е? Съв-
сем нищо не ядеш.“ 
Ужасих се от този въпрос. По-ра-

но винаги първа съм омитала чинията 
си, поглъщала съм всичко като лаком-
ник, даже не усещайки вкуса на храна-
та. Дадох си тържествено обещание 
занапред да ям бавно и тържествено. 
И само така!

РЕЗУЛТАТИ
Ще ми седят ли дънките свобод-

но след трите седмици, които пре-
живях като стройна жена? Този въ-
прос не ми даваше покой през цяло-
то време на експеримента. Навярно 
най-трудното за мен се оказа прави-

ло № 9: „Избавете се от негативни-
те мисли за теглото си.“ Старах се. 
Опитвах се да ям с удоволствие, да 
не преяждам... Може би три седмици 
са прекалено кратък срок, за да се 
научи човек да мисли по друг начин. 
Като извадих от шкафа старите си 
тесни дънки, много се развълнувах. 
И си обещах: „Както и да ми седят 
те, няма да се паникьосам!“ Но дъл-
боко в душата си се чувствах тре-
вожна. Обух ги, вдигнах ципа... Чудо 
не се случи. Дали дънките ми бяха 
малко оширотели, или аз се чувствах 
по-свободна в тях?! Възможно е все 
пак да бях отслабнала малко. Но май 
нито една стройна жена не би умаля-
ла от щастие, че е свалила някакви 
си два килограма. Лично аз винаги съм 
се радвала, когато чувствам дрехите 
си по-свободни. И сега се зарадвах. 
Защото не се съмнявам, че радостта 
– от каквото и да е провокирана тя 
– би навредила някога на някого. 

Още „слаби“ изводи, 
които направих сама

1. Ако много ви се иска, може-

те да четете вестник, докато за-

кусвате. Но тогава не обядвайте на 

работното си място и не вечеряйте 

пред телевизора. 

2. Не се страхувайте от чув-
ството на глад. Дочакайте го, но 

не се нахвърляйте на храната като 

невидели. 

3. Глезете се с любими храни, 
когато наистина ви се иска. Но 

си заслужете това удоволствие пре-

ди това – с движение.

4. Яжте така, както ви харес-
ва, но все пак се старайте да не 

бързате. 

5. Спортувайте, когато имате 

време за това. А ако нямате време, 

просто се движете повече.

 

6. Общувайте, движейки се. 
Чак след това можете да общувате 

на маса. Това е така приятно!

7. Не се вълнувайте, ако сте ка-

чили няколко килограма. Това никой 

няма да го забележи. Тогава струва 

ли си да се вълнувате?

8. Не очаквайте светкавични 
промени. Веднага няма да можете 

да мислите по друг начин, но с те-

чение на времето, ако имате търпе-

ние, ще се получи. 

Ваша М. М.

От личен опит

Бела, брой 8 (150), 201046
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два ли има жена, която поне веднъж да не е съжа-
лявала, че денонощието има само 24 часа и нито 
минута повече. Времето все за нещо не ни дости-
га. Затова ни е жал, когато си го губим по опаш-

ки, задръствания или в безкрайно досадно миене на чинии. 
Според скорошни изследвания именно досадното чакане и 
рутинната домашна работа са нещата, които най-много 
дразнят жените. Чакаме пред лекарския кабинет, чака-
ме детето да свърши училище, чакаме на опашка в мага-
зина... Или зареждаме мръсното бельо в пералната, мием 
чинии, белим картофи... Основателно смятаме, че всичко 
това ни краде от времето. За да нямате усещането за 
загубено време, ще ви предложим няколко специални тех-
ники, които ще ви помогнат да се справите с нервност-
та и ще направят всяка ваша минута пълноценна. А в 
дългосрочен план ще си запазите здравето (нали знаете, 
че нервните клетки не се възстановяват!). 

1. ЕЛИМИНИРАЙТЕ ИЗТОЧНИКА НА СТРЕС

 Най-много се изнервяме, когато сме в очакване на 
нещо важно, трудно или неприятно за вършене. Броим 

секундите и ни се струва, че времето тече по-бавно и 
по-мъчително. Но като нервничите, времето не минава 
по-бързо, нали? Затова ви предлагаме, вместо да се въл-
нувате за предстоящото, да съсредоточите вниманието 
си изключително върху незначителната дейност, с коя-
то сте заети в момента – например миене на чинии, го-
твене, миене на зъбите. Усетихте ли как нервността и 
притесненията ви се стопиха?  Ако чакате на опаш-
ка, просто изучавайте лицата и жестовете на чакащи-
те около вас. Опитайте се да отгатнете къде живеят, 
с какво се занимават, къде бихте могли да ги срещнете 
тази вечер например.  Ако на път за някъде сте по-
паднали в задръстване, погледнете през прозореца на кола-
та. Полюбувайте се на природата наоколо, ако от прозо-

КАК ДА ПРЕВЪРНЕТЕ ДЪЛГИТЕ 
МИНУТИ, ПРЕКАРАНИ В ЧАКАНЕ ИЛИ В 
ДОСАДНИ ЗАНИМАНИЯ, В ИЗТОЧНИК 
НА ВДЪХНОВЕНИЕ? ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ 
СЕ ОТ ЦЕННИТЕ НИ ИДЕИ, ЗА ДА НЕ 

ГУБИТЕ ВРЕМЕТО СИ.

КОГАТО ВИ Е ТЪЖНО, СИ СПОМНЕТЕ ЗА 
НЕЩО МНОГО КРАСИВО И ПРИЯТНО, КОЕТО СТЕ 

ЗАПЕЧАТАЛИ КАТО КАРТИНА В МОЗЪКА СИ. 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА НА СПОМЕНА ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ 

ДА ПРЕОДОЛЕЕТЕ МОМЕНТА НА КРИЗА.
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реца ви се вижда такава, или пък на причудливите фор-
ми на облаците. Толкова красота има около нас, която не 
забелязваме, докато бързаме и нервничим. Може би след 
време ще ви се прииска да нарисувате видяното, да го 
претворите в стих или проза.  

„Моето настроение веднага се промени, когато престанах 

да използвам автобуса, за да ходя на работа – сподели с нас 

34-годишната Анета, майка на две деца. – Преди, за да стиг-

на до офиса, пътувах първо с метро, след което за две спир-

ки с автобус. Но веднъж имаше ужасно задръстване и реших 

от метрото да повървя пеша до офиса. Оказа се, че ми тряб-

ват само 15 минути, за да стигна дотам. Взех решение вече 

да не се тъпча в задушния автобус. Сега всеки ден с удоволст-

вие извървявам тази отсечка на собствен ход. Ако се чувст-

вам неспокойна за нещо предстоящо в работата, се старая да 

се съсредоточа в ритъма на своите крачки и да дишам равно-

мерно. И когато стигна до офиса, съм съвършено спокойна.“

Триминутна почивка Ако сте стресирани, защото 
ви се е струпала много работа наведнъж, опитайте 

следното: вместо да бързате и да нервничите, а по този 
начин да изнервяте и околните, направете триминутна 
почивка. Отпуснете се на стола, затворете очи и започ-
нете да дишате колкото се може по-бавно и по-дълбоко. 
Или послушайте на слушалки любимата си песен. Психоло-
зите уверяват, че този прост прийом помага да се пони-
жи кръвното налягане, активизира дейността на имунна-
та система и на тези зони от мозъка, които отговарят 
за взимането на решения. След кратката почивка гаран-
тирано ще продължите работата си по-спокойно и силно 
се надяваме, че ще я приключите успешно.

Дишай! Дишането е един от най-ефикасните начини 
за елиминиране на стреса. Ако сте попаднали в за-

дръстване или чакате на опашка, поемете дълбоко въздух 
(докато преброите до 4). Ще почувствате как гръдният 
ви кош постепенно се изпълва с въздух. Задръжте въздуха 
и бавно издишайте (докато преброите до 4). Направете 
това дихателно упражнение поне 3 пъти. 
Йога предлага още един метод за релаксиращо диша-

не. Запушете дясната ноздра и бавно вдишайте през ля-
вата, докато белите ви дробове се напълнят с въздух. 
След това запушете лявата ноздра и бавно издишайте 
през дясната. Пак вдишайте през дясната по същия на-
чин и издишайте по същия начин през лявата. Изпълнете 
упражнението 5 пъти.

Картини за спомен Този ефикасен метод за успоко-
ение се препоръчва от много психолози. Когато ви-

дите нещо много красиво (например дете, което си иг-
рае в морето и разплисква пръски около себе си, или пък 
сняг, който искри на слънцето), запомнете този момент. 
Когато ви е тъжно или се вълнувате, мислено „прелисте-
те“ вашия „албум с красиви картини“. Колкото повече са 
картините, толкова по-добре.

2. ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА НАСТРОЕНИЕТО – 
ВАШЕТО И НА ОКОЛНИТЕ

Представете си, че от самото начало на деня не ви е 

провървяло: успали сте се, децата са ви ядосали, а пре-
ди това сте се скарали с мъжа си за някаква глупост. 
За капак – закъснявате за работа. Струва ви се, че де-
нят ви е безвъзвратно провален. Но всъщност ви трябва 
съвсем малко, за да се отървете от раздразнението си – 
няколко топли думи, чути от някого, усмивка на случаен 
минувач... Тези малки „топли“ жестове ни припомнят, че 
светът не е толкова лош, колкото ни се струва поняко-
га. Психолозите съветват, когато ни обземе гняв, да си 
спомняме, че добротата е способна да твори чудеса. Не 
измъчвайте себе си и околните с лошо настроение. По-
добрете си го сами. 

„В сградата, в която работя, имаме най-бавния асансьор 

на света – разказва Румяна. – И като се има предвид, че 

сградата е 20-етажна, понякога ми се налага да чакам по 

10 минути, преди да си вляза в офиса. По-рано направо се 

побърквах от нетърпение и нервност. Случвало се е поня-

кога всички чакащи да не могат да се поберат в един асан-

сьор и тогава се е налагало да чакам още 10 минути. Нас-

коро прочетох в една книга съвет от психолог: „Когато ча-

кате в обкръжението на други хора, пожелайте им добро.“ 

Опитах и резултатът се оказа удивителен – мигом се успо-

коих и настроението ми се разведри. От тогава и до днес 

използвам този трик, за да се зареждам с оптимизъм за це-

лия ден напред.“

3. ЗАДАЙТЕ СИ 3 ПРОСТИ ВЪПРОСА ЗА ЩАСТИЕТО

Колкото и заети да сте, винаги можете да намерите 
време да поразсъждавате за смисъла на живота и за ва-
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НЕИЗБЕЖНИТЕ МИНУТИ НА ЧАКАНЕ СА ЧАСТ ОТ 
ЖИВОТА. ПРИЕМАЙТЕ ГИ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ДА 
СЕ ОТПУСНЕТЕ И ДА СЕ ЗАРЕДИТЕ С ЕНЕРГИЯ.
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шето място в него. Всяка седмица си задавайте три въ-
проса: „Какво мога да направя, за да работя по-добре?“; 
„Какво мога да направя тази седмица, за да съм по-
щастлив/а?“; „От какво трябва да се отърва тази сед-
мица, за да стана по-щастлив/а?“. 
Не се опитвайте да си отговорите на тези въпроси 

веднага. Просто си ги задайте и изчакайте известно вре-
ме. Отговорите непременно ще изплуват в главата ви – 
може и доста по-късно.  
Има и още един метод, който е не по-малко ефекти-

вен. В сложна ситуация си представете, че на ваше мяс-
то е някой друг – героиня от филм, която много харес-
вате, или ваша позната, достойна за възхищение. Как ис-
тински умна и мъдра жена би постъпила на ваше място? 
Ще се разкрещи ли тя на децата си, че се бавят с пи-
сането на домашните, или на съпруга си, който е забра-
вил да изхвърли боклука? Ето, вече не ви се иска да се 
разкрещите, нали?

4. НАМЕРЕТЕ СИ ПОЛЕЗНО ЗАНИМАНИЕ ЗА 5 МИНУТИ

Научете се да запълвате неизбежните паузи с нещо по-
лезно и приятно – нещо, за което обикновено не ви сти-
га време. Чакате детето си след репетиция? Носете ви-
наги в чантата си интересна книга или плейъра с люби-
мите си парчета. Ако сте ги забравили, защо пък да не 
подредите дамската си чанта или да изтриете излишна-

та информация, натрупала се в мобилния ви телефон, до-
като чакате?!

„Когато попадна в задръстване или чакам нещо или някого, 

винаги се обаждам на родителите си – споделя тайната си 

28-годишната Олга. – Като съм вкъщи, почти никога не нами-

рам време да си поговоря с тях на спокойствие.“

И още един трик – докато чакате, сложете нещата 
наоколо в ред. 

„Наскоро попаднах в задръстване заради авария на пътя. 

Колите не се движеха в продължение на 40 минути – разказ-

ва Маргарита. – През това време подредих жабката, почис-

тих джобовете не седалките, подредих и дамската си чанта 

и изтрих всички ненужни файлове от ноутбука си. Може да се 

каже, че прекарах това време с удоволствие.“

Зъболекарят посъветвал Елена да прави редовно 10-ми-
нутен масаж на венците си, за да предотврати разви-
тието на пародонтоза. „Купих си масажор и винаги когато 

шофирам и спра на червен светофар, масажирам венците. Ре-

зултатът е забележителни: венците ми престанаха да кър-

вят“ – разказва тя.

5. И СТРЕЧИНГЪТ ПОМАГА

Простите упражнения за разтягане разсейват напреже-
нието, натрупало се в мускулите, помагат ни да се от-
пуснем и осигуряват свеж приток на енергия. Стречинг 
упражненията не отнемат много време и освен това мо-
жете да ги изпълнявате навсякъде.  

 Повдигнете рамене колкото се може по-високо и за-
дръжте напрежението 10 секунди, след което ги отпус-
нете. Повторете упражнението 3–10 пъти.

 От изправен стоеж (краката са разтворени на ши-
рината на раменете) бавно пренесете тежестта на тя-
лото си върху петите. Почувствайте как се разтягат 
мускулите на краката ви и след това бавно се върнете 
в изходно положение. Това упражнение можете да изпълня-
вате даже и ако сте обули обувки с токчета, стига те 
да са достатъчно устойчиви. 

 Когато сте в задръстване или чакате на автобус-
на спирка, ритмично напрягайте и отпускайте мускулите 
на бедрата и седалището. Никой няма да забележи. Ако 
правите тези упражнения редовно, ефектът много скоро 
ще стане видим. 

6. НЕ ПРАВЕТЕ НИЩО

Може и така. Понякога съвсем не е необходимо да за-
пълвате неизбежните минути на чакане. Животът ни е 
пълен с огромно количество срещи и неотложни дела. И 
всеки от нас понякога има нужда от минутки за отдих. 
Затова е много важно да не се отнасяме към минутите 
на чакане като към напаст, а да ги приемем като въз-
можност за „глътка въздух“.
Освен това е необходимо да приемете факта, че чака-

нето и рутинните дейности също са част от нашия жи-
вот. Те ни учат на търпение. Спомнете си това, кога-
то следващия път започнете да нервничите на опашката 
пред кабинета на гинеколога. 

„АЗ ИЗБРАХ ДА СЪМ ЩАСТЛИВ, ЗАЩОТО Е 
ДОБРЕ ЗА ЗДРАВЕТО.“
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Модерно е да си ЕКО.
Но как?Но как?П

рез последните години много се го-

вори за това, как да бъдем по-зе-

лени и как да се грижим повече за 

природата. Много често ние сме съглас-

ни с тази чудесна идея, но ако това ни 

струва повече пари и усилия, „зеленият 

живот“ веднага остава на заден план.

Ние имаме решение за това. При това не 

само едно... Прочетете и се опитайте да 

спазите тези няколко малки и лесни пра-

вила, които не само ще се отразят чу-

десно на бюджета ви, но и са един пре-

красен екожест към природата около вас.

Хартиените сметки 
Не събирайте и не изисквайте куп хартии, и без това по-

вечето от нас нито ги четат подробно, нито ги пазят за 

поколенията. Можете да получавате сметките си по елек-

тронен път – много компании вече въведоха успешно тази 

практика. Същото важи и за банките и електронното бан-

киране, което ще ви спести време, усилия и средства. Пре-

сметнете само колко време губите да се разхождате физи-

чески до банката, колко време ще чакате там и колко пъти 

ви се налага да правите това в... работно време. Пък дори 

и да можете да отделяте време, защо да не го използвате 

за себе си?

Енергоспестяващите крушки 
Те са чудесно спестовно решение за кризата, нали? Опи-

тайте да палите лампите вкъщи колкото се може по-къс-

но вечер – все пак е лято и вечерите са дълги, а и е далеч 

по-приятно да пийнете чаша ароматно вино на свещи на-

пример. Проверявайте редовно дали сте изгасили лампите, 

преди да излезете – дрехите в килера или кърпите в баня-

та не се страхуват от тъмното.

Чантите за пазаруване 
В последните години постепенно променихме навиците си 

и свикнахме да пазаруваме в големите магазини за седми-

цата. Покупките ни там обаче често са далеч повече от 

това, което бихме си взели в ръка от кварталния магазин, 

и се налага да вземем торбички, а понякога и повече от 

една. За да не ви таксуват излишно за торбички (крайно 

безсмислено и скъпо удоволствие), носете ваши чанти за 

многократно пазаруване. Тук нямаме предвид торбички, ко-

ито се разграждат по-бързо, а са и по-скъпи, а класически-

те чанти за пазаруване. Е, не е необходимо те да са с рет-

ро дизайн от времето на баба ви – можете да изберете ня-

какви в свежарски цветове и модели с надписи. Важното е 

да са направени от здрав материал, който може лесно да 

се пере и бързо да съхне.

И ОЩЕ... 
 Перете дрехите си при температура от 30 °С  не 

оставяйте зарядното устройство на телефона вклю-

чено през цялото време  изключвайте телевизора 

и компютъра, когато не ви трябват  вместо да за-

писвате излишно на хартия бележки, използвайте за 

това мобилния си телефон  изхвърляйте батериите 

вместо в боклука в магазините за техника и т.н.

Кофите за разделно събиране 
Това вече изисква малко повече усилия, за да събирате бок-

лука разделно в отделни кофи или торби още от вкъщи. На-

дяваме се, че най-накрая някой ще измисли тройните кофи, 

но ако решите да сте еко, можете да започнете оттук. 

Ако пък близо до блока, където живеете, има кофи за раз-

делно събиране на отпадъци, отделете минутка повече, за 

да разпределите боклука там, за където е предназначен. 

Повярвайте ни – няма да закъснеете за работа, ако сутрин 

направите поне това.

Автомобилите 
За тях и екологията може да се каже много. Надали точ-

но сега ще си купувате автомобил, а и хибридите струват 

скъпо, тъй като са нови модели, затова нашият съвет няма 

да е насочен към това. Също така малко вероятно е да за-

почнем да се разходждаме повече за сметка на транспор-

та с автомобил, особено в големите градове. Тогава какво 

можем да направим? Има няколко съвета, толкова прости, 

но и смислени, които ще ви спестят гориво, а оттам ще 

спестят и замърсяване в природата: карайте с оптимална-

та скорост; не ускорявайте и не спирайте рязко, а плавно; 

редовно преглеждайте маслото, не преклявайте с климати-

ка и го използвайте само когато наистина се налага.

Екоопаковките 
Например тези от напитки. Като цяло напитките с най-

малък въглероден отпечатък са водите родно производ-

ство. Това е така, защото при производството им се из-

ползват най-малко ресурси и транспорт, няма концентра-

ти (като при газираните, нито пък замразен сок от другия 

край на света, както е при соковете и студените чайове), 

а ресурсът вода е съвсем еко и не изисква обработка. От 

месец май една родна компания за вода – „Девин“, за първи 

път в Югоизточна Европа въведе световна иновация в про-

изводството си – екокапачки с намалено тегло, което дава 

допълнително предимство в зелената зона на тази компа-

ния и спестява милиони тонове на година по-малко РЕТ (по-

лиетилентерафталат). Вече има редица организации за съ-

биране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, които 

подпомагат процеса по рециклиране на РЕТ и превръщане-

то му в полезни неща като тениски, поларни якета и дори 

пълнеж за възглавници. Добре е да се знае, че стъклените 

бутилки за многократна употреба само на пръв поглед са 

по-еко, но ако се пресметне колко ресурси се губят при пов-

торното им събиране, транспорт, измиване, препарати и 

т. н., се оказва, че това далеч не е така.

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

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

Ина Илиева, клиничен психолог и психотерапевт

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

Ж
ената, която се обади по те-
лефона, за да си запише час 
при мен, ми се стори уверен, 
много организиран човек, кой-

то знае точно какво иска. От онези 
динамични хора, гръбнакът на чийто 
живот е графикът, планиран до де-
тайл. Разпадне ли се графикът, става 
страшно. За такива хора единстве-
ният начин да минат успешно пътя 
си, без да изпускат многобройните 
малки и големи „дини“, които носят 
под мишница, е стриктното плани-
ране. Та след като тази жена си из-
ясни дали приемам пациенти, кога и 
как, тя пожела да запишем 18 после-
дователни терапевтични сесии, като 
дори с точност посочи датите, на 
които е свободна – беше планирала 
нещата за цели три седмици напред. 

БЯХ, МЕКО КАЗАНО, 
ОЗАДАЧЕНА 

В главата ми засвяткаха въпроси. 
Някои от тях ми се сториха глупа-
ви, но не ми даваха мира. Например 
защо точно 18 сесии? Защо точно 
тези дати? Прецених, че може да се 

окаже неподходящо да разпитвам по 
телефона, но пък не можех да запиша 
толкова много часове напред просто 
така. За периода, който беше посо-
чила, това означаваше буквално еже-
дневно. 
Някога добрата стара психоанализа 

е лекувала точно така – 4–5 пъти 
в седмицата в продължение на някол-
ко години. Днес има малко по-различ-
ни схващания. Но в края на краищата 
не е невъзможно. Погледнах графика. 
Забелязах, че жената, „любезно“ ми 
беше отредила по един почивен ден в 
седмицата, и усетих, че в мен се на-
дига леко негодувание. Но реших да се 
съсредоточа върху графика, който тя 
беше направила. Уверих се, че мога да 
є осигуря тези 18 сесии по начина, по 
който тя желае, и казах:
– Няма да скрия, че малко ме изне-

надвате. Обичайната практика е сре-
щите да се провеждат веднъж сед-
мично. Разбира се, правят се и изклю-
чения, но аз мога да направя изключе-
ние за вас едва след като разговаряме 
на живо и по-подробно. Затова пред-
лагам да уговорим засега една среща 

и след това да решим дали да спазва-
ме вашия график. 
Тя продължи да настоява, като каза, 

че е изключително важно и това е 
единствената є възможност за тази 
година. Специално заради сесиите 
щяла да пристигне в София и 

ИСКАЛА ВСИЧКО ДА Е 
УРЕДЕНО И СИГУРНО 

Затова се обаждала отрано. Искаше 
дори да заплати предварително. На-
края обещах, че ще запазя наличната 
към този момент възможност дото-
гава, но тя трябва да се обади, за 
да потвърди. Все пак имаше цели два 
месеца до този момент.
Затворих телефона. Усетих, че съм 

уморена. Не много, но достатъчно, за 
да ме „стегне шапката“. Имах още 
малко работа за днес, трябваше да 
отида и на една среща, но нещо не 
ми се ходеше. 

РЕШИХ ДА МУ 
ОТПУСНА КРАЯ

и просто си тръгнах. Вървях пеша, 
мислех за отпуската и ми беше при-
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ятно. Гледах разсеяно хората, вит-
рините и мечтаех за пътешествие-
то, което бях планирала. Още цели 
три седмици дотогава! Минах по-
край едно заведение, в което зная, че 
има страхотни сладкиши. Отминах 
две крачки, но като магнит нещо 
ме привлече и се озовах на масата с 
меню в ръка. Менюто беше излишно, 
аз знаех какво ще поръчам, но та-
къв е редът – щом седнеш, едно ан-
гелче прелита бързо покрай теб, пу-
ска с усмивка едно меню на масата 
и изчезва. Ако пък нямаш нужда от 
меню, трябва бързо да успееш да ка-
жеш желанието си, преди ангелчето 
да е отлетяло. Е, както бях отпус-
ната и разсеяна, аз не успях и за-
това си останах с менюто. Двама 
млади на съседната маса току-що 
бяха получили огромните си мелби и 
през масата се хранеха един друг, без 
да забелязват нито моето любопит-
ство, нито света наоколо. Стана ми 
неловко да ги наблюдавам и обърнах 
поглед. На другата маса имаше едно 
семейство с дете. Майката и баща-
та май се караха. Загледах се. Де-
тето хвана погледа ми и се изплези 
грозно срещу мен. Ами, заслужих си 
го, какво зяпам по хорските маси?! 
Но нямах нищо за четене в себе си. 
Извадих телефона и взех да си про-
верявам пощата. Нищо ново, нали, 
преди да тръгна, видях. Прибрах те-
лефона. Ох, сервитьорите нещо ме 
забравиха. На една от масите седна-
ха двама възрастни. Ангелчето пре-
летя бързо с менюто край тях и из-
чезна. Дядото извади очила и започна 
да чете на глас на бабата. Хм, се-
тих се, че бях обещала да купя би-
лети за театър. А не го направих! 
Как все не стига времето... Започнах 
да ровя в чантата си, за да прегле-
дам програмата за театрите. Да, но 
я нямаше, останала беше на бюрото 
в офиса. Ох, нещо се изнервих. 

ДОРИ ИЗГУБИХ ИНТЕРЕС 
КЪМ ТОРТАТА 

която щях да си поръчвам. Огледах 
се – по масите седяха хора, приказ-
ваха си, забавляваха се. Почувствах 
се излишна, чужда, не на място. Обзе 
ме мрачно настроение. Какво изобщо 
правя тук сама? Що ли не си вървя? 
Тръгнах си. Исках час по-скоро да си 
стигна у дома. Нищо не разказах на 
никого, пък и никой не ме попита, но 

цялата вечер носех в себе си едно не-
приятно, лепкаво чувство.

***
Два месеца по-късно в уречения ден 

и час в кабинета ми седеше въпрос-
ната жена и разказваше:
– Лято е, време за отпуски, всич-

ки планират и се радват, а аз ня-
мам настроение. Колкото повече на-
ближава време за отпуска, толкова 
по-зле се чувствам и знам, че като 
изляза в заслужена почивка, ще се 
чувствам още по-зле. Преди години 
и аз се радвах като другите – съ-
бирах си пари за морето и за пъте-
шествия в чужбина. И пътувах. Но 
все сама. На няколко пъти опитах да 
поканя приятелка, но не се получи – 

оказахме се много различни. Аз исках 
едно, тя – друго. Имахме и различ-
ни навици. И пътешествието ни се 
превърна в мъчение, а не в почивка. 
Едва не се изпокарахме. 

СЕГА ВЕЧЕ ДАЖЕ 
НЕ МИ СЕ ПЪТУВА 

Вместо да съм сама някъде си, по-
добре да съм сама вкъщи, поне имам 
всички удобства у дома... 
– А как прекарвате отпуската вкъ-

щи?
– Ами, зареждам се с хубави книги, 

чета. Обичам да чета и чета много. 
Гледам телевизия. Но най-напред пра-
вя основно почистване, после изхвър-
лям ненужните вещи и подреждам 
всички шкафове. И тогава се отда-

© Vladimirs Koskins – 123rf.com
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Ако в горните редове разпознавате нещо от себе си, ако скрити мисли и чувства провокират тревожни въпроси, 
когато четете историите, които разказвам, ако с вас се случва същото, което се случва и с моите „герои“, събе-
рете кураж да поговорим и заедно да потърсим решенията. Можете да се обадите на 0898/464-770 или да ми пише-
те на e-mail: infoprim@mail.bg. Ако пък се притеснявате да позвъните директно на мен, обадете се на приятелка-
та си БЕЛА. Тя ще намери начин да ни събере.

вам на книгите, които съм си на-
купила за отпуската. Но идва един 
момент, в който ставам сутрин, 
правя си кафето и сядам да чета, 
но усещам, че съм изгубила интерес, 
по-скоро съм отегчена или нещо та-
кова. И с нетърпение започвам да 
чакам края на отпуската. Това е 
едно отвратително състояние. Да-
вам си сметка, че самотата ме уби-
ва. Аз имам приятели, познати, ко-
леги. Мога да изляза с тях и го пра-
вя, но каква полза, когато аз и за-
едно с други хора се чувствам сама. 
И даже тогава ми е най-тежко. Не 
знам дали има изход от това поло-
жение. Чувствам се празна, никому 
ненужна 

ЧУЖДА НА ТОЗИ ЖИВОТ 
Сякаш той тече извън мен, като 

зад стъклена витрина и по никакъв 
начин не ме засяга. Не мога дори 
да се докосна до него, а камо ли да 
участвам. Започвам да си мисля дали 
изобщо ми е мястото тук, на този 
свят... 
В този момент, като от мощна 

вълна, бях буквално залята от споме-
на за вечерта след първия ни разговор 
по телефона. Съвсем бях забравила 
това преживяване. Толкова ми беше 
станало неприятно и необяснимо, че 
го бях изтрила като с гъба от съз-
нанието си. „Не ми е тук мястото“, 
„чуждо“, „празно“, „излишно“ – тези 
фрази се блъскаха в главата ми, кога-
то тя отново наруши тишината.
– Тази година, когато всички в офи-

са започнаха да планират отпуски-
те си, аз пак се почувствах много 
зле, отчуждена, различна. Ставах сил-
но раздразнителна, когато колегите 
заговаряха за отпуски. Беше ми не-
приятно. 

ДАДОХ СИ СМЕТКА, 
ЧЕ ИЗПИТВАМ ЗАВИСТ 

Не такава лоша завист, а по-скоро 
някакво съжаление, че с мен е раз-
лично, че това, на което останали-
те хора се радват, за мен е бол-
ка. Болка, която дори няма с кого 

да споделя. Защо трябва да ми е 
отредено това? Сякаш съм недос-
тойна или наказана... Защо? Реших, 
че искам да разбера това, преди да 
умра. Затова съм тук. Сега реша-
вайте вие.

***
18-те дни стигнаха само за част от 

отговорите. Защото всеки отговор 
пораждаше нови въпроси. Когато чо-
век се докосва до такава дълбока ек-
зистенциална тема, умът и душата 
трябва да са отворени за едно дълго 
пътешествие. 
Философията, теологията, литера-

турата от векове се занимават с 
темата за самотата. Но по ред при-
чини в съвременния свят тази тема 
става все по-актуална. Съвременни-
ят човек става все по-самотен. Най-
често той изобщо не забелязва това, 
докато не свърши работният ден. 

А „РАБОТНИЯТ ДЕН“ 
ПОНЯКОГА НЕ СВЪРШВА

с месеци и с години. Защото, изпра-
вен пред страха от самотата, сами-
ят той пълни времето до дупка с 
„работа“.
Няма човек, комуто чувството на 

самота да не е познато. Това може 
да се случи всекиму и във всеки един 
момент. А след като веднъж го по-
знае, човек цял живот се страхува 
от него. 
Развод или раздяла с приятел. Пре-

местване в друг град или в самос-
тоятелно жилище. Тези и много дру-
ги събития могат да създадат пред-
поставки да се чувствате самотни. 
Това е 

ПРЕОДОЛИМО С ВРЕМЕТО, 
НО БОЛЕЗНЕНО ЧУВСТВО 

Какво да се прави? Така сме съз-
дадени. Имаме нужда от другите 
– физическа, емоционална и инте-
лектуална. Имаме нужда от внима-
ние, топлина, подкрепа и разбиране. 
Имаме нужда да принадлежим към 
нещо или на някого. И тази нужда е 
не по-малко силна и неотменима от 

нуждата да се храним. Хроничната 
самота разболява, точно както хро-
ничното недояждане.
Мислим си, че чувството на само-

та зависи от нашите взаимоотноше-
ния с другите. Би било твърде прос-
то, ако беше само това. Има доста 
изписани наръчници по въпроса, как да 
създаваме контакти. Вярно е, че уме-
нието на човека да създава и поддър-
жа достатъчен брой качествени со-
циални контакти е много важно, но 
не е достатъчно. Защото 

САМОТАТА Е УСЕЩАНЕ ЗА ЛИПСА 
И проблемите във взаимоотношени-

ята не са само причина за самотата, 
те са и следствие от усещането за 
самотност.
Има редица личностни характерис-

тики, които могат да бъдат пред-
поставка за самотата. Но не бива 
да се забравя, че хроничната самота 
влияе на личността и я изкривява. 
Чувството за самота е състояние 

на душата. Душата има нужда да 
изяви своя потенциал, има нужда от 
смисъл и цел, има нужда от вдъх-
новение и стремление. Когато има 
всичко това, човек може да прекар-
ва дълги часове и дни сам със себе 
си, без да се чувства самотен. Ду-
шата има нужда да дава любов, не-
зависимо от нуждата да получава. 
Душата има интерес към другите и 
света, тя приема оттам, независи-
мо от нуждата да изявява своя по-
тенциал. 

ТАКАВА ДУША Е СИТА, 
БОГАТА И ЩЕДРА 

Такава душа е притегателен цен-
тър за другите. Тя не може да бъде 
сама. 
Ако чувството на самота често ви 

спохожда, не го оставяйте да пропие 
душата ви. Психотерапевтите имат 
опит в справянето с този проблем. 
Потърсете професионална помощ. За-
щото хроничната самота разболява, 
разболява физически.
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м и к р о ф о н  з а  п с и х о л о г а

Очакваме вашите въпроси
Ако сте се озовали в безизходица, ако сте се сблъскали с проблем, който не можете 
да решите, помолете психолога Райна Ангелова за помощ. Можете да го сторите лично 
(на тел. 0888/56-99-53) или чрез БЕЛА. Напомняме, че адресът на редакцията е 1124 София, 
ул. „Загоре“ 4, ет. 2, а имейлът ни: bela@bela.bg. На плика (в имейла) отбелязвайте 
„За рубриката „Микрофон за психолога“.

„Х
ората са зли. Особено ако си имат работа 
с почтен и честен човек като мен. Усетят 
ли, че се отнасяш добре с тях, веднага се 
опитват да ти забият нож в гърба. В ред-

ките случаи, когато съм се доверявала на някого, винаги 
съм страдала.“ Клиентката ми разпалено разказва за „па-
тилата“ си, причинени от нейната доверчивост.
Да живееш, без да се доверяваш на никого?! Та нито 

една приятелска, любовна или професионална връзка е не-
възможно да бъде създадена, ако липсва доверието. И все 
пак между нас има и такива, които гледат с подозре-
ние почти на всеки, с когото животът ги среща. Как-
ви са тези хора? Очевадно е, че са хиперчувствителни. 
Използват

НЕДОВЕРИЕТО КАТО ЗАЩИТЕН МЕХАНИЗЪМ 
защото са лесно уязвими и раними. Затова и често жи-
веят в доброволна изолация. Въпреки че психоанализата 
търси причините за всяко девиантно поведение в дет-
ството, предразположението към недоверие се засилва на 
по-късна възраст. Естествено – от свръхзагрижените ро-
дители, които се опитват да предпазят детето си с 
предупреждения от сорта 

„НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙ НА НЕПОЗНАТИ“
Този съвет, от една страна, е необходим за сигурнос-

тта на детето, склонно да се доверява на всеки възрас-
тен, приличащ на неговите родители. Но от друга, съз-
дава у него чувство на страх и то започва да гледа на 
света като на място, населено с агресори.

НАЙ-НЕДОВЕРЧИВИ

са възрастните, които са склонни да идеализират връз-
ките си и по-точно човека, с когото са в интимни от-
ношения. Ако той прояви и най-малко незачитане и най-
малко невнимание към тях, те са склонни да го обвинят 
дори в предателство. И нито за миг не се замислят, че 
гневът и разочарованието им в голяма степен се дъл-
жат на създадената от самите тях илюзорна предста-

ва за другия.
В някои случаи недоверието 

МОЖЕ ДА ПРЕРАСНЕ И В ЦИНИЗЪМ 
„Той ме напусна, без да каже нито дума. Но това е раз-

бираемо. Всички мъже са подлеци.“ Или: „Какво си очак-
вал от нея. Тя е жена. Те се интересуват само от бан-
ковата ти сметка.“ 
Случвало ни се е да чуваме тези обобщени обвинения, 

нали? Те показват или че силно се съмняваме в собстве-
ните си възможности, или че очакваме от другите пре-
калено много. 
Започването на връзка, независимо каква е тя по харак-

тер, винаги е рисковано начинание. Вярно е, че първите 
впечатления обикновено се подлагат на последваща про-
верка. Така, както е вярно също, че тези, които имат 
достатъчно доверие в себе си, предвиждат и риска от 
евентуално разочарование и затова не реагират драматич-
но, ако това се случи. 

ОТКАЗЪТ ДА СЕ ДАДЕ ДОВЕРИЕ 
често се дължи и на нещастен минал опит – приятел, 
който е злоупотребил с щедростта ни, подлост на коле-
га, изневяра на любим човек. Каквото и да ни се е слу-
чило, трябва да се опитаме да проумеем събитието, да 
се освободим от предразсъдъците си и да дадем шанс на 
хората около нас. Но ако не можем да се отървем от 
убеждението, че всички ни желаят злото и никой не за-
служава нашето доверие, тогава е време да се обадим на 
някой психотерапевт.

Райна АНГЕЛОВА, психолог

© Jperagine | Dreamstime.com

ДОВЕРИЕ 
НИКОМУ!
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ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

Н
икой не оспорва максимата, че жените управляват 
света. А срещата ми с Йорданка Фандъкова ме 
кара да мисля, че той ще се развива по-хармонично, 
по-конструктивно и с по-бързи темпове, ако пове-

че жени са начело на отговорни институции. Впрочем в 
световен мащаб само 3% от ръководните длъжности се 
падат на жените, въпреки че специалисти твърдят, че 
представителките на нежния пол имат по-добри умения, 
свързани с оценяването на хората и с организацията. 
Още с влизането си в сградата на „Московска“ 33 обаче 

усещам осезаемо женско присъствие. На входа ме посре-
ща усмихната униформена дама, а след това в асансьора 
се качвам с друга полицайка. В кметския кабинет ме по-
среща самата Йорданка Фандъкова – с чаровна, но и рес-
пектираща усмивка.

– КАК ПРИЕХТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА СТЕ 

ПЪРВАТА ДАМА, СЕДНАЛА НА КМЕТСКИЯ СТОЛ?

– Идвам от феминизираната сфера на образованието. 
Въпреки че бях първата жена, министър на образование-
то, след прехода и втората общо за цялата история на 

България, изборът ми за министър се прие логично. Но 
когато започна кампанията за кмет, наистина се акцен-
тира неестествено силно на факта, че съм жена. Тога-
ва наистина усетих какво е предизвикателството да си 
жена. Разбира се, в това има и плюсове, и минуси. 

– ПО ВРЕМЕ НА ПРЕГОВОРИ ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИ ТАЙ-

НИ ЖЕНСКИ „ОРЪЖИЯ“? 

– Когато пристъпвам към изпълнението на управленска 
задача, се опитвам да го правя професионално. Никога не 
съм разчитала само на това, че съм жена, но със сигур-
ност подсъзнателно използвам плюсовете на пола си. Това 
е естествено. 

– НЕ ВИ ЛИ Е ТЯСНО В ПРОСТРАНСТВОТО, ОГРА-

НИЧЕНО ОТ СТРОГИЯ КОСТЮМ И ПРОТОКОЛНИ-

ТЕ ФРАЗИ? УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ СЪС СИ-

ГУРНОСТ Е ПО-АРТИСТИЧНА...

– Всъщност опитът от учителската професия много 
ми помага. Учителят е на сцена пред изключително кри-
тични погледи – детските. Децата са много естествени, 
при тях няма дипломация. Така че съм свикнала да се съ-

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА:ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА:

„Политиката се
   прави, не се говори“
„Политиката се
   прави, не се говори“

Снимки © BeLIGHT STUDIO
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образявам с това, какво и по какъв начин казвам. В този 
смисъл не ми е трудно да се съобразявам с правила. Дис-
циплиниран човек съм. По отношение на строгото облек-
ло – не ми е много приятно да се обличам с костюми, а 
ми се налага ежедневно. Но пък в петъците, когато ня-
мам специални срещи, наложих по-свободен стил на обли-
чане тук. За всеки случай в гардероба в кабинета си вина-
ги имам делови костюм, в случай че се наложи. Както се 
казва, по дрехите посрещат. А аз не представям себе си 
като Йорданка Фандъкова, представям общината и кмет-
ската институция. Трябва да изглеждам авторитетно. 

– КАК СЕ ПРОМЕНИ ГАРДЕРОБЪТ ВИ, СЛЕД КАТО 

СТАНАХТЕ КМЕТ НА СОФИЯ? 

– Осем години като директор на гимназия също съм 
имала представителни срещи по протокол. Тогава в гар-
дероба си имах строго официални костюми – по един за 
сезон. Като станах кмет, ми се наложи  да „разширя“ 
гардероба си. Повечето ми костюми са черни, тъмносини 
или сиви. Напоследък под влияние на дъщеря ми се опит-
вам да се възприема и с нещо по-цветно. Тя е единстве-
ният човек, който ме съветва при избора на дрехи. Из-
ключително критична е, но разчитам на добрия є вкус. А 
и друг едва ли ще ми каже колко зле ми стои този кос-
тюм, докато тя не се притеснява. (Смее се.) 

– КАК БАЛАНСИРАТЕ МЕЖДУ СЛУЖЕБНИТЕ И СЕ-

МЕЙНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ? 

– Близките ми проявяват разбиране за това, че време-
то ми е ограничено, и не се сърдят, за което съм им 
много благодарна. Според мен, когато човек се организира 
правилно, има време за всичко. Не е толкова важно кол-
ко време ще прекарваме заедно, важно е контактът да е 
пълноценен. Тоест когато се видим за един час през деня, 
да общуваме пълноценно, а не да гледаме телевизия заед-
но. Не мога да си представя как бих се справила без по-
мощта на съпруга ми. Той пое голяма част от ангажи-
ментите вкъщи. Сега му се налага да върши неща, кои-
то преди това никога не беше правил. Започна да готви, 
при това се оказа, че е доста по-добър готвач от мен. 
Записва си стриктно рецептите. Понякога се обажда по 
телефона за съвет. Разбира се, в случай че водя разговор 
и не е удобно, а той звъни, за да попита как се готви 
свинско със зеле, не му вдигам. (Смее се.) Дъщеря ми също 
много ми помага. Имам малък внук, който тази година 
ще навърши 4 години. Общуването с него, колкото и да 
е кратко, защото не ми остава много време, ме зареж-
да положително. 

– АКО ВНУКЪТ ВИ ЕДИН ДЕН РЕШИ ДА СЕ ЗАНИ-

МАВА С ПОЛИТИКА, ЩЕ ГО СПРЕТЕ ЛИ?

– Аз никого за нищо не спирам. Смятам, че човек сам 
трябва да взима решения. Важното е възрастните да бъ-
дат до децата си по време на тяхното израстване и да 
им помагат да се подготвят за момента на взимането на 
решения. Всеки сам трябва да взима решения, но близки-
те трябва да са до него, когато го прави. Наскоро имах 
среща с ученици в училище, където откривахме площадка 
за безопасност на движение. Едно момиченце от V клас 
ме изпрати до входа и ми каза: „ Аз искам да бъда като 
вас.“ Попитах го какво точно има предвид, а то отго-
вори: „Искам да бъда кмет като вас.“ Беше много слад-
ко дете, поговорихме си за... политическите му амбиции. 
(Смее се.) Аз самата никога не съм имала намерение да 

се занимавам с политика, преди да започна работа в об-
щината в екипа на господин Борисов. В политиката няма 
нищо лошо. Стига обаче да се разбира правилно като пра-
вене на политика и изпълняване на проекти, а не като по-
литическо говорене. Винаги съм се дразнела от това праз-
но политическо говорене, което и в момента можем да 
чуем и в някои сутрешни телевизионни блокове... 

– НЕЩОТО, КОЕТО ДА ВИ РАЗОЧАРОВА В ПОЛИТИ-

КАТА? 

– Компроматите. Използването на компромати е аб-
сурдно. Аз самата, слава богу, не съм го изпитала на гър-
ба си, но около мен това се случва непрекъснато. Непри-
ятно ми става и когато се преекспонират дребни про-
блеми и от тях се прави политика в кавички. И полити-
ците са нормални хора, те също имат своите грешки в 
чисто житейски план. 

– СЛУЧВАЛО ЛИ СЕ Е ЗАКОНОВА РАМКА ИЛИ 

НЕЩО ДРУГО ДА ВИ ПОПРЕЧИ ДА ЗАЩИТИТЕ 

ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ?

– О, да! Много често. Сега използвам възможността да 
работим като един екип с правителството и с парламен-
та. Допреди време комуникацията ни беше трудна, тези 
институции не се съобразяваха много с вижданията на 
кмета. Но започнаха да се вслушват в инициативите ни. 
Например сега, след промените в Закона за общинската 
собственост, се заложиха такива мерки, които не ни пре-
чат да си вършим работата. Например при изграждането 
на някаква инфраструктура с голямо социално значение се 
налагат отчуждавания на частни терени. Обикновено се 
започва една дълга битка за тях: собствениците обжал-
ват цената, която оценителите са определили, или об-
ратното – ако оценителите са определили непосилно ви-
сока цена, която общината трябва да плати, обжалваме 
пък ние, защото не искаме с парите на гражданите да се 
обогатяват не много законосъобразно частните собстве-
ници. И тогава се започва една сага, която продължава с 
години, а работата по обекта през това време се замра-
зява. Но вече според Закона за общинската собственост 
по време на обжалванията работата не спира. Тоест ние 
си се съдим, но това не пречи обектът да се строи. Раз-
бира се, накрая това, което съдът отсъди, ще бъде за-
платено. Тази промяна е изключително важна за града ни 
– за строителството на Околовръстното шосе например 
и за проектите за изграждане на канализация. Продължи-
телното замразяване на такива обекти може да доведе 
до загуба на европейски средства, които, ако не усвоим 
навреме, ще загубим. Много са примерите в това отно-
шение, затова се радвам изключително много, че се обръ-
ща внимание на предложенията, които давам.

– КЪДЕ СЕ ЧУВСТВАХТЕ НАЙ-КОМФОРТНО – В 

УЧИЛИЩЕ, КАТО МИНИСТЪР ИЛИ КАТО КМЕТ?

– Аз съм човек, който се мотивира от самата работа. 
Повече ме привлича изпълнителската работа. Приятно 
ми е, когато очаквам конкретни резултати от дейност-
та си и ги видя реализирани. Слава богу, и от управлен-
ската си работа като директор, после като министър, 
а след това и като кмет съм имала щастието да видя 
конкретни резултати от труда си – моя и на екипа ми. 
По-трудно ми е да изпълнявам чисто политически функ-
ции. Ако бях избрана за общински съветник, след това – 
за народен представител, по-трудно бих издържала. Това 

Бела, брой 8 (150), 2010 57



не е моята дейност. 
– ОТ КОГО ТЪРСИТЕ СЪВЕТИ ЗА РАБОТАТА СИ? 

СПОДЕЛЯТЕ ЛИ ПРОБЛЕМИТЕ ОТ РАБОТАТА ВКЪ-

ЩИ?  

– Вкъщи рядко говоря за работа. Обикновено съм твърде 
уморена от деня, за да споделям нещата, които са ми се 
случили. Предпочитам да чувам какво се е случило на мо-
ите близки. Съвети за работата си търся от експерти. 
Без тези съвети не бих могла да се справя на която и 
да било позиция. Сигурна съм, че човек цял живот се учи. 
Погрешно е да се смята, че когато човек завърши някакъв 
етап от образованието си, вече знае и може всичко. Уча 
се и от колеги. Не се притеснявам да питам. От голяма 
полза ми е опитът, натрупан по време на работа в екипа 
на господин Борисов. Признавам, че в конкретни ситуации 
използвам вече утвърдени, успешни модели.

– КАК ПРИЕМАТЕ КРИТИКАТА?

– Колкото и странно да звучи, за мен критиката е 
много важна и полезна. Аз трудно приемам комплимен-
ти и похвали. Те ме притесняват. Не знам кое е вяр-
но и кое – не, губя ориентация. (Смее се.) Но критиката 
ми е от полза. Следя внимателно критиките към наша-
та работа в пресата и в електронните медии и ги взи-
мам под внимание. 

– РАБОТИТЕ ЧЕСТО С ЖУРНАЛИСТИ. КАК ОЦЕ-

НЯВАТЕ РАБОТАТА ИМ В МОМЕНТА?

– Аз съм с демократични възгледи. Медиите трябва да 
бъдат свободни. Вярвам, че те имат огромна власт вър-
ху „възпитанието“ на съвременното обществото. И в 
този смисъл и отговорността им е огромна. Надявам се, 
че го знаят. 

– ГЛЕДАХ ВИ НАСКОРО В ТВ ПРЕДАВАНЕ В РОЛЯ-

ТА НА РЕПОРТЕР ОТ УЧИЛИЩЕТО, В КОЕТО СТЕ 

РАБОТИЛИ. ЛИЧЕШЕ, ЧЕ СЕ ВЪЛНУВАТЕ И ВИ Е 

ПРИЯТНО ОТНОВО ДА СТЕ В УЧИЛИЩЕ. БИХТЕ 

ЛИ СЕ ВЪРНАЛИ КЪМ УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ?

– Да, разбира се. В училище ходя винаги когато имам 
време. Това си е моят свят, там аз се чувствам мно-
го спокойна и много свободна. Обичам колегите си. Всич-
ките – от хигиенистката до директора. Рейтингът на 
това училище, в което работех, е много висок. Първа-
та година, в която беше проведено външното оценява-
не, училището беше на второ място по бал от матури 
след Американския колеж. А това беше випуск, с който 
аз съм работила като директор. 

– КАК СИ ПРЕДСТАВЯТЕ БЪДЕЩЕТО – ВАШЕТО И 

НА СТОЛИЦАТА?

– Единственото ми желание в личен план е да сме живи 
и здрави всички в моето семейство. Като кмет искам да 
видя резултати от това, което правя в момента, защо-
то то не може да стане бързо. Огромни са очакванията 
ми. Хората се умориха да чакат. Дълги години градът се 
развиваше хаотично, но през последните години започна да 
се развива по-подредено. Резултатите обаче могат да се 
видят чак след време. Моята амбиция е стъпка по стъп-
ка да подредя града, да му придам визията, която всич-
ки очакват. Обикновено хората ме питат: „Кога градът 
ни ще стане европейски?“ Той, разбира се, е европейски, с 
огромен потенциал. Но това ще се види по-добре, ако се 
работи с дългосрочни визии, а не мандатно (т. е. да се 
очаква само в рамките на мандата да се направи нещо, 

което да се види тук, сега и веднага). Моят мандат е 
2-годишен, което е съвсем малко време. Но важното е не-
щата, които правим, да са устойчиви в дългосрочен план. 
Вярвам, че София ще използва целия си потенциал и ре-
сурс, че ларгото, което разкриваме в момента, ще пре-
върне града ни в една от най-привлекателните дестина-
ции за туризъм. И няма да завиждаме на Рим и на Ати-
на, защото и ние имаме богатства като техните. Прос-
то трябва да ги разкрием и да ги покажем.

– НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КОМПЛИМЕНТ, КОЙТО СТЕ ПО-

ЛУЧАВАЛИ ЗА РАБОТАТА СИ?

– Щастлива съм, че хората ме спират по улиците на 
София да ме поздравяват. Питат ме и за проблеми, раз-
бира се, но първо ме поздравяват за това, което съм 
свършила – за площадчето пред църквата „Света София“, 
за велоалеята по канала, за това, че София вече е много 
по-чиста... Всички малки оценки за работата ми ме пра-
вят щастлива, дават ми стимул. Знаете, че работата 
е трудна. В града има и дупки, и занемарени простран-
ства. Но в същото време вече има и градинки, и цветни 
кашпи... Хората забелязват и хубавото. Но най-големият 
комплимент за работата ми е, че мога да ходя спокой-
но по улиците на столицата. В събота и неделя често 
се разхождам като нормален гражданин. Използвам служе-
бен автомобил само ако има някакво събитие, на което 
не мога да отида пеша. Често ме питат имам ли охра-
на. Не. Нямам. Разхождам се с внука си или сама, ходя по 
магазините... И това е моето желание – да си ходя спо-
койно по улиците и да нямам нужда от охрана. Това оз-
начава, че си върша добре работата.

Интервю на Теодора СТАНКОВА
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

П
редставете си, че светът, в който живеете, не е 
истински. Че съществува паралелна вселена, която 
често виждате в сънищата си. Или може би съни-
щата ви са направо част от тази алтернативна 

реалност?! Объркахте ли се? Или донякъде това ви за-
прилича на сюжета на „Матрицата“? Осланяйки се на ня-
колко популярни филма от 90-те, включително и на един 
от първите си шедьоври („Мементо“), Кристофър Нолан 
създава един от най-оригиналните сюрреалистични сюже-
ти, чийто главен герой може... 

ДА НАХЛУВА В ЧУЖДИ СЪНИЩА 
Дом Коб (Ди Каприо) е разработил заедно със своя съ-

дружник Артър (Джоузеф Гордън-Левит) уникална тех-
нология, с чиято помощ прониква в съзнанието на хора-
та, когато те са най-уязвими. Така той стига до най-
съкровените тайни на своите мишени и може да краде 
ценни идеи, което го превръща в една от най-влиятел-
ните фигури в света на корпоративния шпионаж. Зара-
ди своите способности Коб обаче е персона нон грата в 
родината си и принуден да стои далеч от жената, ко-
ято обича – съпругата си Мол (Марион Котияр). Един 
богат бизнесмен (Кен Уатанабе) му гарантира завръщане 
в Америка. Условието е Коб и неговият екип, в който 
се включва и студентка по архитектура (Елън Пейдж), 
да проникнат в сънищата на негов конкурент (Килиън 

Крадци на сънища
ЛЕОНАРДО ДИ 

КАПРИО Е НАЧЕЛО 
НА ЗВЕЗДНИЯ ЕКИП 

В „ГЕНЕЗИС“

СЛЕД ФЕНОМЕНАЛНИЯ УСПЕХ НА „ЧЕРНИЯТ РИЦАР“ КАКВОТО И ДА 
НАПРАВИ КРИСТОФЪР НОЛАН, ИНТЕРЕСЪТ КЪМ НЕГО Е ГАРАНТИРАН. 
А ЗА ДА ГО ЗАСИЛИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ, РЕЖИСЬОРЪТ Е ПОДБРАЛ УБИЙСТВЕН 
АКТЬОРСКИ СЪСТАВ ЗА НОВИЯ СИ ФИЛМ НАЧЕЛО С ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО...
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Сайто е богат и влиятелен финансов 

магнат, който предлага на Коб мно-

го специална задача, за която ще му пла-

ти нещо безценно за него. Ако Коб изпъл-

ни мисията си, Сайто ще му даде възмож-

ност да се завърне у дома. Единствено-

то условие на богаташа е самият той 

да придружава Коб и екипа му по време на 

мисията им, за да е сигурен, че ще получи 

това, за което си плаща. „Той е нещо като 

космически турист, защото няма никакъв 

опит, но използва финансовото си влия-

ние, за да се присъедини към екипа“ – обяс-

нява Нолан, който пише ролята на Сайто 

специално за Уатанабе, с когото снима 

„Батман в началото“. „Много исках да ра-

ботя отново с Кен – казва режисьорът. – 

Ролята му в „Батман“ беше много малка, 

но този път се постарах да е по-голяма. 

ТОЙ Е ХАРИЗМАТИЧНА ЛИЧНОСТ
и е истинско удоволствие да го наблю-

даваш по време на работа.“

Японецът Уатанабе, който е звезда в 

родината си от години, стана популярен 

по целия свят с участието си във филма 

„Последният самурай“. В ролята на саму-

рая Кацумото актьорът засенчи звезда-

та Том Круз и бе номиниран за „Оскар“. 

Това му отвори вратите на Холивуд и 

той се снима в „Мемоарите на една гей-

ша“, а Клинт Истууд го покани за глав-

ната роля в своя филм „Писма от Иво 

Джима“. Всъщност Уатанабе е 

РОДЕН ДА ИГРАЕ САМУРАИ 
Той казва, че не може да изброи в кол-

ко японски филми и телевизионни сери-

али е играл такива роли. Именно те оба-

че допринасят за невероятната му по-

пулярност в Страната на изгряващото 

слънце. „Не съм голяма звезда в Япония. 

Аз съм актьор. Водя съвсем нормален 

живот. Четири дни в седмицата винаги 

готвя вкъщи. Звездите не правят това“ 

– казва с усмивка Кен. 

Малцина знаят, че той е 

НЕВЕРОЯТНО ЛОВЪК 
С КУХНЕНСКИЯ НОЖ 

също колкото и със самурайския меч. За 

ролята си на готвач в японска продук-

ция Уатанабе се научава да готви суши 

и според неговия приятели е истински 

кулинарен цар. „Приготвянето на суши е 

сложен процес – обяснява той. – Трябва 

задължително да го правиш с любов, ина-

че ще се порежеш. Ножът за суши е мно-

го по-опасен от оръжието на самурая.“

На японски Кен означава скромен – на-

пълно в съзвучие с живота на Уатанабе, 

който и в ежедневието си прилага коде-

кса на самураите. Благодарение на този 

начин на живот той 

УСПЯВА ДА СЕ ИЗЛЕКУВА 
ОТ ЛЕВКЕМИЯ

– болест, която замалко да сложи край 

на кариерата му в края на 80-те. От-

тогава за Уатанабе всичко в живота 

се определя от три думи: „честност“, 

„почтеност“ и „скромност“. Затова и не 

притежава почти никакво имущество. 

Иначе, ако не беше станал актьор, имал 

резервно желание – да стане журна-

лист. Преди години Кен пишел спорт-

ни репортажи, което било своеобраз-

на репетиция за написването на първия 

му роман. Книгата „Кой съм аз“, в коя-

то той разказва как се е превъплътил в 

болен от алцхаймер пациент, става ис-

тински бестселър в Япония.

ТУРИСТЪТ

МИШЕНАТА

Кен Уатанабе

Килиън Мърфи
На прицела на Сайто е Робърт Фи-

шер, който скоро ще наследи импе-

рията на своя умиращ баща мултими-

лионер. „Въпреки неизброимите си бо-

гатства Робърт е измъчван от неси-

гурност – като всеки човек, живял през 

целия си живот в сянката на силния си 

и влиятелен баща. Затова отношения-

та между двамата са много обтегна-

ти“ – обяснява Мърфи. „Щастлив съм, 

че отново работя с Килиън след филми-

те за „Батман“ – казва Нолан. – Негови-

ят герой е 

ЕМОЦИОНАЛНОТО СЪРЦЕ 
НА ФИЛМА 

Иначе Килиън е човекът с най-невероят-

ните сини очи. Постоянно се опитвах да 

си измислям оправдания, за да го снимам 

как си сваля очилата в едър план.“

Поел по стъпките на своите сънародни-

ци Лиъм Нийсън (когото счита за свой 

втори баща) и Колин Фарел (с когото 

пресата постоянно го сравнява), ирлан-

децът Килиън Мърфи е известен с май-

сторството си да редува успешно из-

явите си ту в независими филми, ту в 

холивудски блокбастъри като „Батман 

в началото“. „Глупаво е един актьор да 

каже, че ще се снима само в независими 

филми или само в холивудски продукции – 

твърди той. – Има комерсиални амери-

кански филми, които са великолепни. Чу-

вал съм колеги да казват: „Никога няма 

да се снимам в Холивуд, това означава 

да се продам.“ Но ако сценарият е добър 

или режисьор е Крис Нолан, какъв е сми-

Мърфи). Те обаче не трябва да крадат, а да създадат 
фиктивни идеи – 

ПРОЦЕС, НАРЕЧЕН ГЕНЕЗИС

Заснет на четири континента, с поразителна визия и 
една от най-заплетените истории (четири сюжетни ли-

нии се развиват паралелно до изненадващия финал), „Ге-
незис“ съвсем не е типичният летен блокбастър. Но е 
добра репетиция за Нолан преди новия му филм за Ба-
тман, който ще излезе през юли 2012 г. А за трима от 
неговите актьори работата по филма е била невероят-
но преживяване. 
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Текст Ивайло ТОДОРОВ 
Снимки Warner Bros/„Александра филмс“

Килиън и Джоузеф – единият вече изигра злодея Плаши-

лото в „Батман в началото“, а другият май ще играе 

подобна роля в предстоящия „Батман 3“. Покрай сним-

ките на „Генезис“ Кристофър Нолан толкова харесал 

Джоузеф Гордън-Левит, че решил да го покани за ролята 

на злодея Гатанката в следващия си филм. За светов-

ните медии това е истинска сензация, защото актьор-

ът много прилича на покойния Хийт Леджър, а и преди 

години му е партнирал на екрана. Остава да видим дали 

Джоузеф ще бъде достоен приемник на Хийт, чиято ле-

бедова песен бе ролята на Жокера в „Черният рицар“. 

Най-довереният човек на Коб и негов 

дългогодишен партньор е Артър. До-

като Коб измисля всичко, Артър се гри-

жи за детайлите. „Той е типичният ор-

ганизатор, който се старае всичко да е 

на точното място – обяснява Гордън-Ле-

вит. – За мен Коб е като артист, а Ар-

тър е неговият продуцент. Но освен че 

се старае всичко да е наред, той е ис-

тински 

ЗАПЛЕНЕН ОТ СПОДЕЛЯНЕТО 
НА СЪНИЩАТА 

Откакто за първи път чува за тази 

технология, тя го вдъхновява и той на-

истина си обича работата.“ 

Актьорът признава, че също като ге-

роя си е силно привлечен от сънищата 

и тяхното значение. „Гледам на наши-

те герои като на крадци джентълмени 

и се идентифицирам с тях, защото са 

истински творци. Лъжите са част от 

техния начин на живот, но те не прос-

то лъжат, а създават друга реалност. 

Самият аз правя това“ – допълва с ус-

мивка той.

Повечето актьори, които се снимат от 

детска възраст, завършват безславно 

кариерата си в реалити шоута, в реха-

билитационна клиника или зад решетки-

те. Нищо такова не може да се случи с 

Джоузеф Гордън-Левит, чиято кариера в 

шоубизнеса стартира на 4-годишна въз-

раст. На 6 години той вече се снима в 

реклами за фъстъчено масло, а година 

по-късно дебютира в киното. 

ГОЛЕМИЯТ МУ ПРОБИВ 
идва с участието в сериала „На гости 

на третата планета“. Като извънзем-

ния Томи Соломон Джоузеф се превръща 

в истински тийнидол, а междувременно 

се снима и в хитове като „Съдебен за-

седател“ с Деми Мур и „10 неща, които 

мразя у теб“ с Хийт Леджър. След шест 

години в телевизията младата звезда 

решава да си вземе почивка и се записва 

да учи френска поезия, история и лите-

ратура в Колумбийския университет. По 

време на обучението си Гордън-Левит 

разширява своите хоризонти като тво-

рец и се зарича да се снима само в соци-

ално значими филми. „Обожавам актьор-

ството. Не мога да си представя да 

правя нищо друго до края на живота си. 

Това, което го прави най-интересно за 

мен, е предизвикателството да създа-

ваш нещо различно. Има толкова много 

различни герои, които бих искал да изи-

грая на екрана“ – мечтае Джоузеф. До-

като е на снимачната площадка, той 

ОБИЧА ДА СЛУША МУЗИКА 
Това му помага да се съсредоточи и да 

влезе по-лесно в образ. Иначе, ако сте 

почитатели на актьора, задължително 

посетете неговия сайт Hitrecord.org. Тук 

той постоянно качва свои късометраж-

ни филми и любителско видео. „Копчета-

та за запис за мен отприщват някаква 

магия. Мисля, че възможността да пра-

вим записи, да запечатваме неща, които 

остават завинаги, е уникална. Обожа-

вам да снимам и да записвам различни 

моменти. Мразя само да ми завират ка-

мера в лицето“ – опитва се да разгони 

преследващите го папараци Джоузеф. 

ПРОДУЦЕНТЪТ Джоузеф Гордън-Левит

сълът да отказвам?“ 

МЪРФИ НЕ Е УЧИЛ АКТЬОРСКО 
МАЙСТОРСТВО 

Като тийнейджър свири в рокгрупа, по-

влияна от творчеството на Франк 

Запа, после учи право. „Може би щях да 

съм много по-богат сега, ако го бях за-

вършил, но нямаше да съм толкова 

щастлив“ – шегува се той. Вместо оба-

че да се прави на юрист, той се изявява 

в един театрален уъркшоп. След учас-

тието си в пиесата „Диско прасета“ 

Килиън решава, че ще се занимава само 

с това от тук нататък. Няколко пъти 

се качва на театрална сцена и се сни-

ма в няколко нискобюджетни филма, как-

то и в добили популярност ленти като 

„Момичето с перлената обица“. Едва 

след като Дани Бойл му поверява глав-

ната роля в учудващо успешния три-

лър със зомбита „28 дни по-късно“, Мър-

фи се превръща в звезда. Затрупват го 

със сценарии на филми на ужасите, но 

той не бърза да се възползва от попу-

лярността си. 

„НЯМА ДА СЕ СНИМАМ 
В ГЛУПАВИ ФИЛМИ 

Ако трябва, ще си стоя вкъщи и ще под-

рязвам тревата, докато не се появи ня-

кой добър сценарий. Трябва да държиш 

на принципите си“, категоричен е Кили-

ън. Затова въпреки многото предложе-

ния на Холивуд той продължава да жи-

вее в Лондон със съпругата си и двама-

та им синове, където почти никой не го 

разпознава на улицата. „Обичам актьор-

ството, но семейството е най-важно за 

мен“, казва той и добавя, че децата му 

нямат идея какво работи техният про-

чут татко. „Те смятат, че основното 

ми задължение е да пълня и изпразвам 

миялната машина“ – смее се Мърфи.
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из г р я в а щ а  з в е з д а

М
алко са младите актриси, ко-
ито успяват да впечатлят 
още с първите си изяви на 
екрана. Още по-малко пък 

биха приели да се снимат в проти-
воречиви и донякъде скандални фил-
ми, но именно с подобни филми изгря 
звездата на Елън Пейдж. Още пре-
ди да навърши 20 години, тя изигра 
жертва на домашно насилие, жертва 
на педофилски мераци 

И... БРЕМЕННА ТИЙНЕЙДЖЪРКА 
Като самоуверената Джуно (в коме-

дията „Джуно“), която не се притес-
нява, че е забременяла още преди да 
завърши училище, Елън превзе сърца-

та на критици и зрители и заслуже-
но попадна в номинациите за „Оскар“. 
„Джуно е различна от момичетата, 
които обикновено виждаме в тийн-
филмите, но в същото време тя има 
много общо с връстниците ми от 
училище. Има много наистина инте-
лигентни момичета, които не слушат 
и не се обличат като Бритни Спи-
ърс и основната им цел не е да из-
чукат най-готиното момче в учили-
ще“ – коментира актрисата. Разбира 
се, героинята є е безкрайно интерес-
на, но лекотата и чувството за ху-
мор, които Елън демонстрира на ек-
рана, подсказваха раждането на нова 
звезда. Последваха и 

НЕИЗБЕЖНИТЕ СРАВНЕНИЯ 
С ДЖОДИ ФОСТЪР 

и Сиси Спасек, които са любимите 
є актриси. Само дето Пейдж още не 
може да свикне с вниманието, с кое-
то всички я обграждат. „Хората на 
улицата наистина ме разпознават по-
вече отпреди, но все си мисля, че и 
това ще отмине. Когато се прибе-
ра вкъщи, имам чувството, че всич-
ки очакват от мен да бъда различ-
на, но аз съвсем не съм се промени-
ла“, твърди тя.
Родена и израснала в малкото канад-

ско градче Нова Скотия, на 10 годи-
ни Елън е избрана да участва в пи-

ПЕЙДЖ
Елън

ИНТЕЛЕКТУАЛКАТА 
НА ХОЛИВУД
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лотен епизод на нов канадски сери-
ал. Той обаче изненадващо се превръ-
ща в хит и родителите на бъдещата 
звезда започват да се чудят дали тя 
няма да развие артистичните си уме-
ния. „Родителите ми никога не са ме 
притискали да ставам актриса – каз-
ва Елън. – В началото гледах на това 
само като хоби. Едва когато навър-
ших 15 години, усетих, че съм влю-
бена в актьорската професия.“ Тя е 
едва на 17, когато се снима във 

ФИЛМА, КОЙТО ЩЕ 
ПРЕОБЪРНЕ ЖИВОТА Є 

Героинята є в „Опасна невинност“  
(Hard Candy) е тийнейджърка, която 
разпалва мераците на красив фото-
граф педофил. Вместо обаче да се 
превърне в поредната му жертва, мо-
мичето поставя насилника на мяс-
тото му. Тази размяна на ролите и 
потресаващо зрялото изпълнение на 
младата актриса превръщат филма в 
истинска сензация. Начинът, по кой-
то тя хладнокръвно измъчва своя па-
лач, пък кара много мъже да я гледат 
с не особено дружелюбни погледи. „О, 
съжалявам, че се появи един филм, 
в който мъжът е малтретираният. 
Щастлива съм, че попаднах на тол-
кова добър сценарий, според който 
героинята ми не е празноглава тий-
нейджърка, а е интелигентно моми-
че, изпълнено със страст...“, споделя 
със задоволство Пейдж. Макар и със 
скандална слава, успехът на „Опасна 
невинност“ предизвиква интереса на 
Холивуд към талантливата канадка. 
Тя се снима в няколко американски 
филма, преди да бъде избрана за глав-
ната роля в „Джуно“. Елън скромно 

казва, че е свикнала да се снима в не-
зависими заглавия, които не са гледа-
ни от повече от 100 души, и извед-
нъж се появява филм, гледан от мно-
го повече зрители. Касовият успех 
на „Джуно“ и многото награди є 
дадоха възможност 

ДА РЕАЛИЗИРА НЕЩА, 
В КОИТО ВЯРВА 

Сред тях са екоиници-
ативи, свързани със зе-
меделието и глобалното 
затопляне. В момента 
23-годишната актриса е 
сред най-ангажира-
ните в Холи-
вуд. Дрю Ба-
римор є по-
вери главната 
роля в своя ре-
жисьорски де-
бют „Разбий 
ги!“, а Крис-
тофър Нолан 

я кани в своя дългоочакван филм „Ге-
незис“. В него Елън играе архитект-
ката Ариадне (името съвсем не е слу-
чайно – Ариадна дава на Тезей про-
чутото си кълбо, с чиято помощ 
той намира изход от лабиринта на 
Минотавъра). Ариадне е важен член 
от екипа на Коб, защото именно тя 
има възможност да проектира съни-
щата на неговите жертви. „Отно-
во играя интелигентна млада жена, 
която знае какво иска – усмихва се 
Пейдж. – Ариадне попада в една нова 
за нея обстановка, но действа хлад-
нокръвно, при това в една изцяло 
мъжка компания.“

Текст Ивайло ТОДОРОВ

Снимки Warner Bros/

„Александра филмс“

Пейдж и Ди Каприо – двама от главните „виновници“ за успеха на „Генезис“
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– Нашият блок е истински кучкарник. Мога да ви говоря за кучета съседи, а не за хора съседи. Ходя с кучегон (ултразву-ково устройство за защита от кучета; безопасно за хората; продава се в оръжейните магазини – бел. ред.) в чантата.    – Ние пък доскоро нямахме нито едно куче на отглеждане във входа ни. Но вече имаме – на мен дори ми е интересно да го чувам как лае от време на време. Кефи ме. Променя звуко-вата картина. Защото входът ни е пълен с тихи пенсионери самотници.

– Чакайте да ви доразкажа за тези с 

токчетата. Аз започнах да им тропам, за 

да им покажа, че ги приканвам да спрат. 

Те обаче в същия ритъм ми отвръщаха с 

тропане. Много нерви съм стопила с тях, 

но сега не ги чувам. Една вечер седнах, из-

пих чаша бяло вино и си казах: „Това са 

моите съседи, ще живея с тях.“ Успях ня-

как да се убедя в това, че те няма да мо-

гат да променят поведението си. Но се 

наложи аз да променя своето... възприя-

тие. Оттогава не ги чувам. Чувам ги, но 

някак не им обръщам внимание. 

– Дааа. Колко интересно! Всяка от нас 

има толкова богат паралелен битов жи-

вот на ниво съседи, за който не сме и по-

дозирали...  

– Това е проблемът на българското 

строителство. Няма изолация. Наша-

та къща пък я заградиха с блокове. Това 

е ужасно. Не искам цял блок да ми гледа 

в двора.

– Нашите съседи пък искат да си общуват нонстоп с нас. Чудя се как още не са ни предложили да 
съборим стената, която ни дели, и да си обединим апартаментите. Ние например казваме, че ще си 
обзавеждаме спалнята, съседите веднага казват: „Елате да видите нашата.“ Дърпат ме, отварят 
гардероби. Има места в дома, които не бива да са отворени нито за съседи, нито за когото и да било.

– Правилно, домът не е общежитие. – Това, нашенското, да си хортуваш и живуркаш със съседите е по Елин Пелин. Никъде го няма по 
света, където никой не ходи никъде без предупреждение и без да получи разрешение. 

– Да не бъркаме темата за съседите с тази за гостоприемството. – Впрочем сетих се за един нахален съсед, който, като ни покани у тях, бърза да уточни кога ще се 
събираме у нас.

– Не разбирам как е възможно да има толкова много 

хора, които не знаят какво означава да живееш в апар-

тамент?! Не се съобразяват с това, че под, над и около 

тях има хора.

– Ти, софиянката, искаш да кажеш, че селяните не знаят 

какво е да живееш в апартамент?! 

– Нещо такова.

– И аз това, което чувам по цял ден и по цяла нощ, са 

някакви викове, хиления, чалга...

– Когато се увлечеш в скандала, забравяш какво се случ-

ва наоколо... Затова според мен от съседските врати се 

чуват най-силно и най-често кавги. 

– Нас пък веднъж ни наводниха. 

– Когато бях малка, непрекъснато чувах как скърцат 

пружините на леглата на съседите над нас. Тогава не зна-

ех защо скърцат... (Смее се.) Чак като пораснах, разбрах.

– А твърдиш, че киното те е научило на нещата от жи-

вота.

– При мен дразненията са сезонни – през лятото е тихо 

в апартамента над мен, а през зимата всяка вечер до 

късно чувам тракащи токчета по пода и долнопробен 

женски смях, не – кикот. 

– Това е заради парното в София през зимата. Действи-

телно много софийски апартаменти остават празни през 

лятото. 

– Те и улиците в София са най-хубави през лятото, за-

щото са празни.

За съседите

ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ
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– Ние продължаваме да говорим за гос-

топриемството и кого пускаш в дома 

си, а не за съседите. Съседите са тези, 

които пускат чалга в полунощ. Те са 

тези, които непрекъснато ремонтират 

през уикендите. Те са тези, които ти зя-

пат през балкона. 

– Гадини!

– Съседите са ти пратени абсолютно 

случайно отнякъде в този живот. За мен 

е много странно как въобще можеш да 

завържеш по-здрави връзки с тези хора. 

– Така е. Съседите трудно могат да ти 

станат приятели или партньори, с тях 

се сближаваш на едно по-повърхност-

но ниво.

– Предишните добросъседски отношения бяха като по принуда. Просто през соца нямаше къде да си пре-караш времето забавно вечер. Нямаше толкова мно-го заведения и възможности за развлечение. Един-ственият начин за общуване беше със съседите. У нас съседката влизаше, без да звъни, с въпроса: „Как-во си готвила, Марийче“? Майка ми е Мария. 
– Нашият дом също беше аврамов дом. После се превърна в точно противоположното, което също започва да тежи в един момент. 
– Не е лошо да каниш хора в къщата си. Но хора, които ти си избрал да поканиш...
– Понякога ти се чудя как издържаш. Като дойда у вас, все тумба съседи са ти „на гости“. 
– Е, вкъщи има територия, която си е само наша, на семейството. Никой никога не се е качвал на вто-рия етаж например. Гостите ги срещам или в хола, или в градината... Не ми пречат.

– Когато се нанесох в сегашния си апартамент, 

реших, че няма да поддържам никакви отноше-

ния със съседите, защото блокът е на 12 етажа 

и точно това предполага – алиенация. Мога дори 

да не поздравявам хората, които срещам, защо-

то не знам дали са от блока.

– Еее, тъпо е да не поздравяваш. На мен ми 

става гадно, ако не поздравя или не ме поздра-

вят. Имам един съсед, който, откак го видях по 

долни гащи, не ме поздравява. 

– Е, къде го видя?

– Ами, слизам си аз пеша, но тихомълком... А 

той, човекът, излязъл да си оправи изтривалката 

пред вратата по потник и гащи. От онези, жар-

сените. 

– Хората казват: „Съседите са за добро 
или лошо.“ Но за добро ги използваш, кога-
то са ти приятни като хора. Ти не можеш 
да общуваш често с някого, без да ти е при-
ятен. 

– Чувствам се по-спокойна, като знам, че 
поне леля Милка, съседката, може да ме спа-
си, ако нещо се случи. – Може би хората, които живеят сами, за-
дължително трябва да поддържат добри от-
ношения със съседите. То е нещо като за-
страховка.

– Има хора, които бъркат съседите с бавачки, ав-

томонтьори или други някакви майстори. Няма кой 

да ти гледа детето – бегом при съседа. Развали ти 

се колата – съседът е монтьор. Въпросът е докъде се 

простира взаимопомощта, която можем да търсим и 

да си позволяваме. – Ако за нещо можеш да помолиш друг човек, то не е 

нужно за всичко да използваш съседите.

– Въпросът е ние самите добри съседи ли сме, при 

положение че всеки от нас се оплака от своите съ-

седи?

– Не гледам куче в апартамента.

– Не тропам и не се карам с никого. 

– Е, как ще се караш, като живееш сама? Това, 

че не правим нещата, които ни дразнят у съседи-

те, не означава, че и ние не сме грешни пред тях. 

За нещо си...
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В
ажните ни срещи започват още в детството, има 
ги и в тийнейджърските години. Не престават да 
оказват съдбовно влияние и в живота ни на въз-
растни. Възрастният човек е все по-способен да об-

щува с различни хора и сам да избира средата си. Но 
около нас неминуемо присъстват и такива, които вижда-
ме всеки ден, макар общуването с тях да не влияе вър-
ху живота ни. 
Съседите. Ние дори не ги споменаваме, макар че те са 

хората, с които почти буквално живеем заедно 

РАЗДЕЛЕНИ САМО ОТ ЕДНА СТЕНА 
В действителност съседи не съществуват. Съществу-

ват по-скоро мъже, жени, бабички, дядовци, деца, куче-
та, простаци, образовани, надути, любопитни, нахални-
ци, любезни, любвеобвилни. Понякога те са убийците в 
криминалните романи. В нашия живот те са винаги по-

вече досадни клюкари, вдигащи шум и замърсяващи бло-
ка, и по-малко отзивчиви хора, приятели и помощници. 
Но защо? Самото понятие „съсед“ носи повече негатив-
на окраска, натоварено е с негативизъм, който с вре-
мето прераства в устойчива характеристика на съседа. 
Той е „чужд“ и „лош“ и това не е случайно. Междусъ-
седската агресия идва от дълбоките пластове на под-
съзнанието и има своите корени в първобитните време-
на, когато борбата за оцеляване е учила хората да де-
лят околните на „свои“ и „чужди“, когато са се шири-
ли войни за територия, храна и потомство. Днес тези 
войни официално не съществуват, но човешката агресия 
намира израз във 

ВОЙНИТЕ МЕЖДУ СЪСЕДИТЕ 

„Съседът е човекът, когото ние идентифицираме 

с врага“, единодушни са съвременните 

антрополози и социолози.

„Ние си почиваме у дома – те мързелуват.“

„Ние празнуваме рожден ден – те гуляят до сутринта.“ 

„Ние правим ремонт, когато намерим свободна минут-

ка за това – те бръмчат денонощно по време 

на целия пролетен сезон.“ 

Напълно естествено е, когато се нанасяме в ново жили-
ще, дори то да е временно, да изучим „степента на опас-
ност“ на средата и хората. Понякога несъзнателно, пред-
варително приемаме, че съседите са лоши, без изобщо да 
имаме основания за това. 
Нормално е, когато сме се върнали уморени от работа, 

мечтаейки за почивка и спокойствие, разумните ни раз-
съждения да отстъпят пред атавистичните инстинкти. 
Тогава и най-малкият шум ни превръща в бойци и защит-
ници. Нашият дом е нашата крепост. За разлика от пър-
вобитните времена днешните съседи не делят терито-
риални граници, които са узаконени, а са от 

ДВЕТЕ СТРАНИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГРАНИЦА 
нашият живот/техният живот.
Чувстваме се уязвими към различни видове въздействия 

и вътре в себе си признаваме, че има някой, който ни 
пречи да почиваме, бърка се в живота ни. Колкото по-
вече ние се защитаваме, толкова повече той ни се бър-
ка и ни досажда. 
Защо позволяваме на тези, които не ни допускат до 

своя живот, да влизат в нашия и да нарушават спокой-
ствието ни?
Върнете се в студентските си години, когато обще-

житията не са замлъквали до 3–4 часа посред нощ. Ку-
поните, запоите и разговорите от нямане какво да се 

Моят дом – крепостта 
на съседаМоят дом – крепостта 
на съседа
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прави. А децата, които растат в общежитието и ре-
ват по цял ден и цяла нощ? Работата е там, че кога-
то човек отива да живее в общежитие, знае, че точно 
това го чака и 

ПРИЕМА ТАЗИ РЕАЛНОСТ 
Направете живота си по-лек като приемете, че вие и 

вашите съседи сте една общност. 
Какво общо имате със своите съседи? Обща тераса, 

общ вход, общ двор. Това са именно нещата, които пре-
връщат съседите в „наши“, като ги сравним с остана-
лите хора, с които не живеем заедно. Вие имате биогра-
фия, която е свързана с този блок, с тази улица, които 
са общи са за вас, и за тях. Нима сте готови да избя-
гате от прекрасното място, в което имате късмета да 
живеете, само защото някой ви се бърка? И къде впро-
чем ще избягате? При други чужди хора? 

ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА

които хората поддържат при ежедневното общуване 
един с друг се наричат етикет. Това са правила, които 
са известни на всички и повечето хора спазват. Да не 
се вдига шум след десет часа вечерта, както и в сле-
добедните часове, когато е възможно съседите да си 
почиват. Разбира се, понякога тези правила не се спаз-
ват и това е също... част от правилата. Нормално е 
семейните празници, които не са повече от няколко в 
годината, да продължат до по-късно. Тогава по-скоро 
трябва да се примирите с шума, отколкото да помра-
чавате тържеството на съседите. Същото важи и за 
шума при ремонт. За жалост никой още не е измислил 
начин да се прави ремонт, без да се вдига шум и без 
да се замърсява. 
Поносимият съвместен живот със съседите понякога 

може да се гарантира от вашата осведоменост по от-
ношение на тяхното семейно положение и начина им на 
живот. Това ще ви помогне при вземането на  решения 
по въпроси, които ви касаят общо като съседи. Като 
се почне от въпросите по благоустройството на блока 
и околното пространство и се стигне до някаква лична 
помощ, която съседът би могъл да поиска от вас. Едно 
от важните неща е при запознаването със съседите да 
се държите максимално тактично и възпитано. 
Ако вие решите да се запознаете първи със съседа, би-

хте могли да го поканите на кафе някой съботен следо-
бед. В никакъв случай не нахълтвайте в дома му, ако той 
сам не ви подкани към това. 

ВМЕСТО ДА РАЗПИТВАТЕ НАХАЛНО 
за личния му живот, помнете грижливо това, което съ-
седът ви съобщава сам. Първата визита е от любез-
ност и е за запознанство. Разкажете и вие нещо за себе 
си и обяснете  при какви случаи бихте могли да окаже-
те помощ. 
Често хората стават приятели, когато имат общи 

интереси. Например две жени, които скоро са станали 
майки много бързо биха могли освен добри съседки да 
се превърнат и в добри приятелки. Но не бива и да се 
учудвате или пък да се обиждате, ако вашето желание 
за близост не бъде споделено. В крайна сметка стату-

сът е предварително определен – съсед, не приятел, не 
роднина. Остава ви единствено да направите така, че 
да ви бъде комфортно да живеете един с друг. 
Общите правила между съседите се регулират от за-

кон, който често се нарушава. Ако сте подложен на 
какъвто и да е вид тормоз от страна на съседи, то 
има два начина, по които бихте могли да се справите с 
това. Единият е битов, а другият е законов. Казусите 
могат да бъдат всякакви. Наприме четирите деца на съ-
седите ви не прастават да вдигат врява и да тропат 
така, че имате чувството, че ще съборят блока. За да 
прецените кой от двата варианта да използвате, тряб-
ва да се опрете на онова тъй ценно 

ЗНАНИЕ МИНИМУМ ЗА СЪСЕДА 
което препоръчахме да имате. Преценете какъв е инте-
лектът му, какво е важно за него, какво за него е авто-
ритет и какво – не. Така ще получите обективна прецен-
ка за това дали изобщо бихте могли да излезете на глава 
с него, без да се налага да намесвате закона. Във всички 
случаи е желателно първо да проведете спокоен разговор 
и да се опитате по мирен път да облегчите ситуацията. 
Децата растат, а съседите ви остават.
Към вариантите трудни съседи маже да се добавят и 

тези, които са например алкохолици, които дори на раз-
бират за какво ги молите. В този и други подобни слу-
чаи единствено полицията може да ви помогне. Ако сте 
решили да използвате пътя на закона – не се отказвай-
те, докато не прекратите шума наистина. 
Добросъседските отношение днес се поддържат пре-

димно между старите хора. Скрепяват се от сериали и 
футболни мачове, които тези хора гледат заедно. Раз-
делени са по полове – жените гледат сериалите, мъже-
те – футбола. 
А как стоят нещата при младите? „Да не видят 

съседите“ е забравено изречение за тях. Стените са 
като прозрачни дрехи, през които се вижда плътта на 
личния ни живот. И се чува също. „Да не чуят съсе-
дите“ е изречение, което те нито чуват, нито изри-
чат. Не се познаваме, но знаем много едни за други. 
Или не е така? Всъщност съседът няма самоличност, 
той има звънец.

В „мрежата“ на съседите
Днес е изключителна рядкост някои да може да се 

похвали, че познава съседите дори на етажа си, камо 

ли в блока или пък на улицата. Учени от Масачузет-

ския институт са решили този проблем с нетрадици-

онен метод. Днес всички желаещи имат шанс да съз-

дадат приятелство със съседите си във виртуалното 

пространство. На сайта www.i-neighbors.org е събрана 

информация за хора, които живеят на конкретни ули-

ци по целия свят. Един от проблемите на хората, ко-

ито живеят в големи градове, е липсата на общност. 

Благодарение на проекти като този хората могат да 

осъществят виртуален контакт със съседите си, без 

да се налага да водят лично общуване, което не вина-

ги е приятно.
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К
ато изключим чудесните 
съседи, които са ни по-
близки от братя, по-чес-
то междусъседските отно-

шения са нещо като ада на земята. 
Понякога съседите могат да ни при-
нудят да сменим жилището си или 
най-малкото да се срещаме по-някол-
ко пъти в годината в съда.
Съседските отношения са предмет 

на правна уредба, откакто свят све-
тува. Но наскоро заради членството 
ни в ЕС на българския законодател му 
се наложи да изкове

НОВ ЗАКОН ЗА ЕТАЖНАТА 
СОБСТВЕНОСТ 

Този закон е в сила от януари 2009 г. 
и към него в приложение е предста-
вен модел на правилник за вътрешния 
ред, който всяка съседска общност 
трябва да приеме. Тези нови разпо-

редби заедно с действащите тексто-
ве от Закона за собствеността (ЗС) 
оформят правната уредба на отно-
шенията ни със съседите днес. 
Законът за етажната собственост 

определя правата и задълженията на 
лицата, които живеят в етажната 
собственост, като ги нарича 

СОБСТВЕНИЦИ И ОБИТАТЕЛИ 
Обитатели са лицата, които жи-

веят временно в етажната собстве-
ност, без да имат собствен имот в 
нея. Собствениците и обитателите 
имат право да участват в управлени-
ето на етажната собственост и да 
използват общите части на сградата 
според тяхното предназначение. 

СЪСЕДИТЕ СА ДЛЪЖНИ 
ДА НЕ...

 пречат на другите собственици и 

обитатели да използват общите час-
ти на сградата  причиняват вре-
ди на други обекти и общи части на 
сградата  завземат общи части на 
сградата  извършват в своя самос-
тоятелен обект или в част от него 
дейности или действия, които съз-
дават безпокойство за другите соб-
ственици и обитатели, по-голямо от 
обичайното  извършват дейности в 
своя самостоятелен обект или част 
от него, с които да изменят поме-
щения, пространства или части от 
тях, предназначени за общо ползва-
не  нарушават архитектурния вид, 
носимоспособността, устойчивостта 
на строителната конструкция, по-
жарната безопасност или безопасно-
то ползване на сградата  създават 
проблеми при отглеждането на жи-
вотни  създават безпокойство на 
непосредствените си съседи.

КАКВИ ПРАВА И 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИМАТ 
СЪСЕДИТЕ?

Бела, брой 8 (150), 201070



Има и още „да не...“, но тези са 
най-важните. А какво става, ако съ-
седът не спазва тези свои задълже-
ния? Член 45 от ЗС гласи, че соб-
ственикът на етаж или на част от 
етаж 

СЕ ИЗВАЖДА ОТ СГРАДАТА 
по решение на общото събрание за 
определен срок, но не по-дълъг от 
три години: а) ако използва или до-
пуска да се използуват неговите по-
мещения по начин, който излага сгра-
дата на опасност от пожар или от 
значителни повреди; и б) (Изм., ДВ, бр. 

33 от 1996 г.) ако системно нарушава 
правилника или решенията на общото 
събрание за вътрешния ред в сграда-
та или добрите нрави. 
Общото събрание може да вземе ре-

шение за изваждане само след като 
собственикът е бил предупреден пис-
мено от управителя, че ще бъде из-
ваден от имота и ако и след това 
предупреждение не е прекратил на-
рушението. Собственикът може да 
иска от народния съд отмяна на ре-
шението на общото събрание за из-
важдането по реда, установен в от-
делен закон. 
Ще цитирам и някои важни момен-

ти от примерния 

ПРАВИЛНИК ЗА 
ВЪТРЕШНИЯ РЕД

Обитателите и посетителите са 
длъжни да не допускат замърсяване 
на общите части, местата за общо 
ползване и прилежащия терен около 
сградата. Ако определени дейности в 
тези пространства са предизвикали 
замърсяване, отпадъците трябва да 
се отстранят веднага след приключ-
ване на дейността.  Обитателите 
са длъжни да не допускат малолетни 
и непълнолетни членове на техните 
семейства или временно пребиваващи 
в жилищата им лица да извършват 
действия, които нарушават устано-
вените правила за вътрешния ред или 
водят до нанасяне на повреди в об-
щите части на сградата.  Председа-
телят на управителния съвет, съот-
ветно управителят, е длъжен да оси-
гури денонощно заключване на входни-
те врати, както и монтирането на 

домофонни уредби или звънци в сгра-
ди над три етажа.  Управителни-
ят съвет (управителят) е длъжен 
да създаде организация за незабавно 

отстраняване на снега по тротоари-

те и прилежащите площи към сгра-
дите, както и премахването на ле-
дените висулки и създаващите преч-
ки за преминаване на пешеходци на-
трупвания от сняг. Собствениците 
и наемателите са длъжни да спазват 
стриктно задълженията си в изпълне-
ние на така създадената организация 
съгласно уточнения график.

 ЗАБРАНЯВАТ СЕ СВИРЕНЕТО, ПЕЕНЕТО, 

ШУМНИЯТ ГОВОР И УВЕСЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВА-

НЕТО НА ОЗВУЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ, НА ПЕРАЛ-

НИ И СЪДОМИЯЛНИ МАШИНИ, ИЗВЪРШВАНЕТО 

НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ И РЕМОНТНИ 

РАБОТИ, КОИТО НАРУШАВАТ СПОКОЙСТВИЕТО 

НА ОСТАНАЛИТЕ ОБИТАТЕЛИ, ВЪВ ВРЕМЕТО ОТ 

22.00 ДО 8.00 Ч. И ОТ 14.00 ДО 16.00 Ч.

Изключения се допускат само с раз-
решение на председателя на упра-
вителния съвет или на управителя. 
 Забранено е инсталирането на ан-

тени по външните стени и балкони-
те.  Забранени са складирането на 
вещи и сушенето на дрехи, поставе-
ни над нивото на парапета на балко-
ните на лицевата страна на сграда-
та.  Забранява се използването на 
конструкции за простиране на дрехи 
от балконите и прозорците на ли-
цевата страна на сградата.  Из-
тупването на килими, дрехи и спал-
но бельо се извършва само на опре-
делените за тази цел места. Кога-
то няма определено място за тупа-

не, то не може да става от балкони-
те и прозорците на лицевата страна 
на сградата.  Забранява са поста-
вянето на недобре закрепени предме-
ти на балконите и прозорците, за-
страшаващи сигурността и създава-
щи опасност за живота и здравето 
на гражданите.

 ЗАБРАНЯВАТ СЕ ХВЪРЛЯНЕТО И ВЪЗПЛА-

МЕНЯВАНЕТО НА БОМБИЧКИ И ДРУГИ ЗАПА-

ЛИТЕЛНИ И ИЗБУХЛИВИ ПРЕДМЕТИ И СМЕСИ 

ОКОЛО СГРАДАТА.

 Забранява се приютяването на без-

домни кучета или други животни във 

входовете, стълбищните площад-
ки и другите общи части на сграда-
та.  Не се разрешават изливането 

на вода и изхвърлянето на отпадъци, 
както и директното отвеждане на 
дим и газове през прозорците, балко-
ните и стълбищата на сградата. 

Доц. д-р Мария СЛАВОВА, 

преподавател в юридическия факул-

тет на СУ „Св. Климент Охридски“
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Мъже за разбиране

З
амисляли ли сте се колко много време от краткия 
си иначе живот отделяме, за да постигнем разби-
рателство с някого? Първо – с родителите си, с 
които водим война за свобода и независимост, по-

сле – със съучениците и състудентите си. Със съседите 
– за да си осигурим минутки спокойствие без купон, нощ-
ни скандали или кучeшки лай. С колегите, с които минава 
значителна част от деня ни, с децата, за да ги убедим, че 
им мислим най-доброто, с продавачката в магазина...
Жените, естествено, полагат най-много усилия и пра-

вят най-много опити за разбирателство с мъжете. По 
пътя си ние срещаме много мъже. Едни харесваме, от 
други бягаме, за трети сме готови да дадем и живота 
си или, иначе казано 

ПРАВИМ ТОЛКОВА МНОГО КОМПРОМИСИ 
че почти сме си го дали. Опитваме се да разберем мъже-
те, за да знаем как да се отнасяме с тях. И ако трябва 
да съм по-точна, а и по-честна – за да намерим начин да 
се нагодим към тях. Нали са силният пол?! Но това не 
е най-голямата ни грешка. По-сериозната грешка, която 
често допускаме, е, че обичаме да обобщаваме мъжете. 
А истината е, че всеки един от тях принадлежи към 

определен тип и точно тази принадлежност предначерта-
ва мислите, поведението и думите му дори. За да ста-
нем по-добри риболовки в морето от мъжки видове, ще 
ни помогне много класификацията на руската психолож-
ка Оксана Сергеева.

Винаги е във форма, винаги е готов да 

сподели нова идея, не се плаши от по-

емане на отговорност и може да изле-

зе от всяка неловка ситуация. По-чес-

то мъжете от този тип са безкомпро-

мисни. 

За да си лидер, не се изисква просто 

талант, а и постоянен труд, постоян-

но доказване, че наистина заслужаваш 

лидерската позиция. 

Ако ви предстои среща или обикно-

вен разговор с мъж лидер, ви е нужна 

предварителна подготовка. Неговата 

увереност може да ви уплаши, а един 

негов жест – да стопи увереността 

ви. Излагайте идеите и мненията си 

кратко, но убедително – с факти, без 

излишни предисловия. И най-важното – 

вашата увереност не бива да прехвър-

ля границата и да се превръща в на-

глост. Според Сергеева, ако сте лако-

нични и аргументирани в изказванията 

си, ще постигнете своето пред та-

къв мъж. 

На лидера му трябва свита приближени хора, на чийто фон той да изпъква, да 

„грее“. Често второстепенният герой е гранична личност (на границата между 

две личности е) – от една страна, не е уникален като лидера, но от друга, е негов 

верен слуга и по тази причина е винаги сам. Този тип мъже никога не съумяват да 

се развият като самостоятелни личности. Липсва им инициативност. Затова ви-

наги споделят гледната точка на лидера. 

Бъдете деликатни в общуването с второстепенен герой. Външно този мъж е 

много предан на лидера, но вътрешно силно му завижда, стреми се да го дос-

тигне и дори да го измести. Най-неприятно би реагирал, ако си позволите да кри-

тикувате неговия шеф, защото тази критика той възприема като отправена към 

самия него. Ако му обърнете пък специално внимание, това може силно да го при-

тесни. Затова, ако пред вас е Санчо Панса, не забравяйте всички ваши мисли и 

думи да минат през Дон Кихот.

Това е най-честата оценка на другите за този мъж. И още, според тях той е из-

пълнителен, умее да работи в екип, никога не се цепи от колектива, винаги е в на-

строение, характерът му е прекрасен. Имайте предвид обаче, че този мъж винаги 

се съгласява с мнението на колектива, дори и ако го смята за грешно. Той е силно 

зависим от мнението на другите. Опитва се да се хареса на всички, рядко риску-

ва и експериментира. 

ЛИДЕРЪТ 

Той винаги иска да е пръв ВТОРОСТЕПЕННИЯТ ГЕРОЙ

Дясната ръка на лидера

ИГРАЕЩИЯТ ПО КОМАНДА

Той е колективно „животно“

Бела, брой 8 (150), 201072



Той е скептик по природа, много изби-

рателен в общуването и често рав-

нодушен към проблемите на другите. 

Скучно му е с повечето хора и не се 

притеснява да им го каже. Да си сноб, 

понякога е жизнена позиция, но поняко-

га е маска, зад която се крие... непри-

знатият лидер. Снобът, точно като 

лидера, е единак. И точно като игра-

ещия по команда се съобразява с мне-

нието на другите, но не на всички, а 

само на тези, които го четкат. Стре-

ми се да се показва „марков“ – кара 

скъпи коли, облича се в скъпи дрехи, 

пуши скъпи цигари, пазарува от луксоз-

ни магазини. 

Общуването със сигурност е едно 

от най-трудните. Първата ви зада-

ча е да задържите вниманието му по-

вече от 10 минути, без да му станете 

отчайващо досадна. Критиката е най-

страшният му кошмар. Този мъж се 

има за съвършен, така че и най-малък 

знак от ваша страна, че нещо му куца, 

ще ви отпрати в девета глуха и той 

ще ви намрази завинаги.Щастлив се чувства, когато създа-

ва. Мъжете от този тип се стремят 

да подчертаят собствената си уни-

калност чрез творчество. Ако се опи-

тате да ги откъснете от това, кое-

то правят, ще си навлечете гнева им. 

Те имат нужда от признание – явно или 

скрито. Почти винаги са неуверени в 

себе си и затова постоянно се пъчат 

и доказват. Измъчва ги съмнението 

дали са гении, или са посредствени.

Ако общувате с творец, никога не 

го карайте да се отказва от това, 

което твори. За него това е равносил-

но на самоубийство. Той никога няма 

да го остави, дори да е недоходоносно 

или непрестижно. Той приема само пох-

вали и в никакъв случай критика.

Той иска да преуспее на всяка цена. Не 

го интересува нито семейство, нито 

приятели, а само и единствено рабо-

тата. Затова влага толкова енергия 

в нея. Той не може да почива, защото 

смята почивката за загуба на време.

Трудно се превъзпитава работо-

холик, но ако твърдо сте го реши-

ли, най-важно е да разберете какви са 

мечтите и интересите му. Върнете 

го в детството. Той много обича да се 

връща там.

Говори много. Често е в ролята на по-

средник между враждуващи лагери. Оп-

итвайки се да оправи отношенията на 

другите, забравя за своите интереси. 

За него хората са носители на инфор-

мация, а тя е в основата на любимата 

му комуникация. Предимството му е, че 

може да води разговор много умело. 

Задачата ви е да го отвлечете от 

настоящата тема на разговор и да 

му подадете нова.

Той по цял ден стои сам в кабинета си. Никой не се сеща за него, нито за рожде-

ния му ден. Случва се да пропуснат да го поканят на новогодишния банкет. Той ни-

кога не взима думата на събрания, не влиза в конфликти и сякаш живее извън све-

та. Но това е само привидно. Тези мъже са много раними. Често пишат стихове и 

ги публикуват под друго име. 

Можете да го обидите дори с една изречена необмислено дума. Той гори от же-

лание някой да му даде шанс да общува. Покажете му, че сте го включили в своя 

приятелски кръг и че му имате доверие, и ще го спечелите.

Въпреки че го мислите за малко скучен, понякога няма как да не се възхитите на 

знанията му. Той обикновено изглежда добре на външен вид, но се държи високо-

мерно. Умее да се изразява брилянтно. Трудно ще го чуете да цитира нещо, в кое-

то не е сигурен.

Помнете, че той има две страсти – първата е спорът (често спори заради са-

мия спор, който за него е игра на ума) и втората – иска да бъде център на вни-

мание. Интелектуалците обожават някой да ги слуша в захлас и да попива думите 

им. Така че просто подхвърлете тема и... слушайте.

Понякога това са нова работа, нова жена дори. Той постоянно се стреми към по-

знание и съвършенство. Обича промените. Такъв мъж може да зареже семейство-

то си заради ново любовно приключение. В състояние е да се впусне в нова аван-

тюра без оглед на това, какво точно ще загуби. Често пътешествениците са 

мъже, които още като деца заедно с родителите си са сменяли много домове и 

градове, понякога дори са живели в различни държави. Затова нямат усещане за 

постоянен дом. Напротив, те асоциират това със застой и, естествено, хукват 

да дирят промяна. 

Не му предлагайте готови решения. Той има нужда сам да намира решенията. 

Задачата ви е да го подтикнете към взимане на правилните. Ако от първата 

секунда му предложите отговори, той изобщо няма да ви позволи да му зададете 

въпроси.

За да бъде продуктивно общуването с такъв мъж, трябва да имате предвид, че 

той е чудесен психотерапевт. Може внимателно да изслушва проблемите на 

всеки, но никога няма да ви сподели своите. Възприема критика много болезнено, 

така че не му правете по сто забележки. Той ще се впечатли и от една-единстве-

на. Не го питайте за лично неговото мнение, той доста трудно ще го формулира.

СНОБЪТ

Мъжът с непоносим 

характер

ТВОРЕЦЪТ

Истинският щастливец

РАБОТОХОЛИКЪТ

Нищо освен работата 

не го интересува

ОБЩИТЕЛНИЯТ

Често влиза в ролята на 

помирител

ОТХВЪРЛЕНИЯТ ОТ КОЛЕКТИВА

Най-ранимият мъж на света

ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦЪТ

Малко е високомерен

ПЪТЕШЕСТВЕНИКЪТ

Мечтае за приключения
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Учудва се на много неща, търси промени, обича новостите. Тези мъже са откри-

ти, ласкави, способни на романтични жестове. Но не са готови да поемат отго-

ворност. Често са безпомощни в решаването на битови проблеми. Тяхната вър-

ховна ценност е животът да е интересен. Без замисляне пилеят времето си. Въз-

можно е да бъдат обаче много успешни и предприемчиви, ако правилата на играта 

ги устройват. 

Той може да бъде и добър съпруг и баща, ако не го принудите да направи този 

избор. За разлика от хазартния тип мъж този играе заради самата игра. Най-

важното, което трябва да запомните, е да не го принуждавате да прави нищо про-

тив желанията си. При него често работи принципът „нещо срещу нещо“. Вие ще 

му дадете нещо и в замяна той също ще ви даде нещо. Ако го харесвате, бъдете 

първи в даването.

НЕПОРАСНАЛОТО ДЕТЕ

Той обожава да играе

Много е енергичен и инициативен. И 

най-скучната и безинтересна рабо-

та хазартният мъж може да превърне 

в игра. Лошото е, че и по отношение 

на жените действа хазартно. Колкото 

по-трудно му се дава една жена, тол-

кова му е по-сладка победата. Но той є 

се наслаждава, докато на хоризонта не 

се появи друга жена за завоюване. 

Запомнете – най-добрият човек за 

играча е потенциалният противник. 

Не се притеснявайте да си съперни-

чите с него. Това би събудило интере-

са му към вас. За него съперникът не е 

враг, а духовен брат.

ИГРАЧЪТ

Той играе по свои правила 

Той или игнорира жените, или ги критикува. Женомразците са мъже, които в мина-

лото са претърпели силно разочарование от жени. Ако малкото момченце е било в 

постоянен конфликт с майка си, това кара зрелия мъж да мрази жените. 

Как да постъпите? Като начало – не обръщайте внимание на грубостта му, 

отговаряйте му спокойно и ласкаво. През цялото това време, докато е хулел 

жените, той е копнял за нежност от тях. Той копнее да види искреност в очите 

ви, да забрави обидата. 

Хубаво е една жена да е наясно дали иска достатъчно един мъж, или не, независи-

мо от кой тип е той. Така ще ви е по-лесно да прецените да полагате ли усилия 

да го имате, или да го пуснете и да зачакате онзи, който... ще преследва вас. За-

щото второто определено е по-лесно.

ЖЕНОМРАЗЕЦЪТ

Жертва на разочарования от жениНастроението му е много капризно. 

Впрочем той сменя настроенията си 

така, както ги сменят жените.

Как да откриете искрен ли е с вас 

емоционалният мъж, или е надянал 

удобна маска? Дайте си сметка от 

кой тип са сълзите му – дали са сила-

та на слабия или слабостта на сил-

ния? Когато човек без видима причина 

тъжи или плаче, то е възможно да оч-

аква от другите съжаление. А на по-

късен етап – пари. Защо не? Така че с 

плачливите мъже – по-внимателно!

ЕМОЦИОНАЛНИЯТ

Той крие сълзите 

и чувствата си

Този мъж изучава хората, анализира ги и прави верни и точни изводи. Някои смя-

тат, че съзерцателят се бои да взима решения, колебае се постоянно дали са 

правилни, или не. Но не. Той е просто ленив – по-добре се чувства да си стои в 

окопа, отколкото да се впусне в атака. Отсъствието на собствен жизнен опит 

той компенсира с даването на съвети на други хора 

Как да го накарате да действа? По практичните въпроси той е като дете, ко-

ето не може още да ходи. Затова постепенно го „потопете“ в реалността. На-

правете го свое протеже и го подкрепяйте постоянно. И като начало изобщо не 

го оставяйте сам.

СЪЗЕРЦАТЕЛЯТ

Наблюдателността е неговият плюс

Цинизмът му често е маска и позьорство следствие от дълбоко преживени преди 

разочарования. Цинизмът е неговата защита.

Когато общувате с циник, бъдете готови да чуете неща, които няма да ви ха-

ресат. Помнете, че не можете да промените начина му на мислене. Единстве-

ният начин е и вие да правите като него – да отрицавате. Отрицавайте негово-

то отрицание. Ако той каже, че не вярва в приятелството, тогава пък вие се ус-

ъмнете веднага в неговото неверие. Ако успеете да го накарате да се съмнява в 

своята правота, значи сте му влезли под кожата.

ЦИНИКЪТ

Красотата и любовта за него са фантазии

Вдига бариери всякакви с шегите си. 

Често разказва вицове, и то добре. За 

жалост такива мъже не владеят най-

върховния вид хумор – самоиронията. 

Зад видимата лекота, с която общу-

ва, се крие неувереността му да не из-

падне в нелепа ситуация. Мъжете от 

този тип са адски несериозни и бягат 

от отговорност. 

Общуването с шегаджии е лесно и 

едновременно с това трудно, защо-

то никога не можете да разберете 

какво точно се крие зад шегите им – 

добро отношение или неприязън. Клю-

чът към общуването с такива мъже е 

винаги да сте нащрек.

ШЕГАДЖИЯТА

Душата на компанията

Венета МЛАДЕНОВА, психолог
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В
секи възрастен знае, че не може 
истински да се наслаждава на 
успеха, ако не умее да понася по-
раженията. Ето ви един класи-

чески пример. Когато физикът Томас 
Едисон разказва как е създал елек-
трическата крушка, споделя следно-
то: „Наложи ми се да направя по-
вече от 700 опита, но не мисля, че 
това са 700 грешки. Просто аз 700 
пъти с успех доказах, че този начин 
не работи.“ 
Но кой ли родител може да запази 

спокойствие, когато детето му по-
лучи двойка на изпит, за който се е 
готвило усърдно?! Или пък да се от-
несе разумно към сълзите на дъщеря 

си, която не може да си намери мяс-
то от страдание заради несподелена 
любов? Да, ние разбираме, че това са 
глупости, които в бъдеще само ще 
помогнат на детето да избегне по-го-
леми разочарования. Но колко от вас 
са в състояние да не се поддадат на 
изкушението да прегърнат детето си 
в такава ситуация? И да го уверят, 
че не то е виновно, че някой друг е 
причина за цялото му нещастие?
Какво се получава? От една стра-

на, ние искаме детето ни да се на-
учи да се отнася разумно към неус-
пехите си – да анализира причините, 
които са довели до поражението му, 
и да се старае следващия път да не 

прави тези грешки. От друга стра-
на, сме готови на всякакви хитрости 
само и само 

ДА СПАСИМ ДЕТЕТО 
ОТ РАЗОЧАРОВАНИЯ 

Този подход обаче нанася повече вре-
ди, отколкото ползи. 
Съвременните родители се стараят 

да създадат у децата си чувство на 
увереност в собствените сили и въз-
можности. И точно по тази причи-
на много от тях са склонни да при-
писват вината за неуспеха на все-
възможни други виновници. Например 
след загубен футболен мач родители-
те утешават момчето си, че съдия-
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та е бил несправедлив, вместо спра-
ведливо да му кажат: „Струва ми 
се, че беше разсеян и затова не игра 
много добре.“ 
Задачата на родителите не бива да 

бъде да предпазят детето си от вся-
ка възможна неприятност, а да го 
научат да се справя с трудните си-
туации. 
Колкото по-рано започнете да ра-

ботите върху конструктивното от-
ношение на детето към неуспехите, 
толкова по-големи шансове за успех 
имате и вие като родители, и ваше-
то дете. 
Психолозите все по-често говорят 

за 

ДВА ОСНОВНИ ВИДА 
ОТНОШЕНИЕ КЪМ СВЕТА 

Първият се нарича фиксиран – това 
е модел, при който човекът възпри-
ема себе си и своите способности 
като константа, като нещо, което 
не подлежи на промяна. Хората с та-
кава нагласа постоянно се изправят 
пред необходимостта отново и отно-
во да доказват на себе си и на окол-
ните, че са достойни за уважение. 
Другият е динамичният – хора с 

такова възприятие на света смятат, 
че те и техните възможности мо-
гат да се променят и развиват в за-
висимост от ситуацията и натрупа-
ния опит. Тези хора много по-лесно 
се приспособяват към новите условия 
на живот. 
Във възможностите на родителите 

е да влияят върху това, как дете-
то ще се отнася към победите и по-
раженията. Сблъсквайки се с неуспех, 
детето с „фиксиран“ мироглед би 
могло да се срине или пък да намери 
оправдания по всички възможни начи-
ни. Такива деца или прекалено драма-
тично възприемат поражението, или 
напълно го отхвърлят, като си дават 
вид, че нищо не се е случило. Децата 
с „динамично“ възприятие ще се оп-
итат да преодолеят сложността на 
ситуацията, за да могат следващия 
път да покажат по-добри резултати. 
Разбира се, те също се разстройват 
и страдат, но след определено време 
правилно оценяват какво се е случи-
ло всъщност и какво е необходимо да 
се предприеме, за да се промени си-
туацията. 
За да помогнете на детето да фор-

мира „динамично“ възприятие към 
света и да го научите да вади 

ПОУКИ ОТ ПОРАЖЕНИЯТА 
си, вслушайте се в съветите на пси-
холозите. 

ХВАЛЕТЕ ГО САМО ЗА НЕ-
ЩАТА, ЗА КОИТО НАИСТИНА 

ТРЯБВА ДА ГО ПОХВАЛИТЕ. Опитай-
те се да разберете какво от това, 
което е научило, му е било интерес-
но, и къде евентуално то може да 
приложи тези знания. Децата, които 
са хвалени от родителите си не за-
щото са получили шестица, а за уме-
нието си да разсъждават, не се стра-
хуват от трудни задачи. Тъкмо об-
ратното, колкото по-сложна задача 
им е поставена, толкова по-интерес-
но им става. 

НЕ ОБВИНЯВАЙТЕ ВЕДНАГА 
УЧИТЕЛЯ, ако детето ви все 

пак получи двойка въпреки старани-
ето си. По-скоро кажете следното: 
„Знам, че наистина си се трудил. Но 
може би не си разбрал много добре 
темата. Нека да помислим какво мо-
жем да направим, за да разбереш ма-
териала.“ 
Резултатите от работата на деца-

та в училище винаги опират до оцен-
ката. Когато обаче едно дете се за-
еме с трудна и интересна задача, но 
не успее да я реши, то въпреки всич-
ко заслужава уважение. То дори е по-
достойно за уважение от тези, кои-
то се захващат единствено с реша-
ването на стандартни и лесни задачи. 
Вярвате ли, че истинските знания не 
се страхуват от трудностите и че 
нестандартното мислене е по-важно 
от добрата оценка? Направете така, 
че и детето ви да разбере това. 

ПОГОВОРЕТЕ С ДЕТЕТО ЗА 
ТОВА, КАКВО Е УСПЕХ И КАК-

ВО Е ПОРАЖЕНИЕ. Как да му обяс-
ните, че победата или високата оцен-
ка не са единствените атрибути на 
успеха? Внушете му, че не толкова 
резултатът, колкото самият процес 
на подготовка е важен и достоен за 
уважение. Колкото по-малко детето 
се вълнува от резултатите, толко-
ва по-добри ще се оказват те. Всъщ-
ност именно в такава ситуация де-
тето може да се съсредоточи в пъл-
на степен върху това, което прави, и 
да представи всичките си знания по 
най-добрия начин. 

НЕ УКРАСЯВАЙТЕ ФАКТИ-
ТЕ. Един изхвърча от класаци-

ята още след първия кръг на спорт-
ния турнир, втори не е приет в же-

ланото училище. Това е животът... 
Не заблуждавайте детето, че живо-
тът е прекрасен, но и не се праве-
те, че нищо не е станало. Ако мълчи-
те, детето ще си помисли, че с него 
се е случило нещо ужасно, за което 
дори не трябва да се говори. Най-кон-
структивен би бил този подход: „Е, 
и? Не взехме този изпит? Какво ще 
правим следващия път?“

ОТКАЖЕТЕ СЕ ОТ ВАШИТЕ 
СОБСТВЕНИ АМБИЦИИ. Не 

бъркайте вашите собствени желания 
с това, което искат децата ви. Ако 
вие се разстройвате от неуспеха на 
детето си повече от самото него, 
то проблемът си е ваш и вие тряб-
ва да се справите с него. Не прес-
тавайте да си напомняте, че живо-
тът на детето ви си е негов собст-
вен, а не ваш. 

БЪДЕТЕ СПОКОЙНИ И ДЕТЕ-
ТО ВИ СЪЩО ЩЕ СЕ УСПО-

КОИ. Децата често изпадат в исте-
рия заради неуспехите. Просто защо-
то не могат да облекат емоциите с 
думи и сълзите и крясъците се оказ-
ват единственият начин да изразят 
това, което чувстват. За 4–5-годиш-
ни деца това е напълно нормално, но 
от 10-годишните се очаква да могат 
да контролират емоциите си. 
Как ще се почувствате, ако 

ДЕТЕТО ВИ КРЕЩИ С ПЪЛНО ГЪРЛО 
на обществено място, а околните ви 
гледат със съжаление? Първо, отведе-
те детето настрани. Успокойте го и 
после поговорете с него за това, ко-
ето се е случило. 
Понякога детето дълго плаче и 

страда, понякога пак страда, но се 
затваря в себе си, като така се ста-
рае да прилича на възрастен. Попи-
тайте го какво иска да прави, какво 
му харесва, за какво иска да говори. 
Не реагирайте прекалено бурно, дай-
те му да разбере, че нищо страшно 
не се е случило. 
И накрая – най-важният съвет. По-

казвайте на децата си, че ги обича-
те, всеки ден. Независимо от техни-
те оценки, независимо от това, дали 
са вкарали гол, или са победили в иг-
рата на дама. Обичайте ги за това, 
че ги има, а не заради добрите ре-
зултати, които постигат. Ако дете-
то разбере, че родителите го оби-
чат дори когато е получило двойка, 
провалът никога няма да е трагедия 
за него. 
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С
ексът винаги е искал да излиза от вкъщи. Но 
тайно, без да знае другият и другите. Какво му 
стана на секса напоследък? Къде иска да ходи и 
защо трябва за похожденията му да научават 

всички или поне още двама? 
Временната размяна на партньори, суингът, е една от 

най-популярните форми на провокативни сексуални от-
ношения. А напоследък става още по-популярна. Във все-
ки от по-големите градове вече има суинг клуб, а ин-
тернет е пълен със сайтове и форуми, посещавани от 
множество двойки, които го практикуват. В какво се 
крие притегателната му сила? Може ли да се каже, че 

суингът е нова 

АЛТЕРНАТИВНА ФОРМА НА БРАКА 
която позволява семейният сексуален живот да бъде раз-
нообразен без раздяла с партньора, или пък това е нов 
вид изневяра? 
Размяната на партньори не е никаква новост в сек-

суалната култура на света. Сексуалното гостоприем-
ство (когато стопанинът заемал своята съпруга на 
скъпите гости) и размяната на жени между мъжете 
в някои племена датират от много отдавна. Брити-
те (келтски племена, основното население на Британ-

секс ту рне**ОФЕРТА ЗА

ТЕ ИСКАТ ДА ПОСТИГНАТ ХАРМОНИЯ НА ТЕЛАТА И ДА 
ИЗПИТАТ ИГРАТА НА ЧУВСТВАТА. ДВОЙКИТЕ, КОИТО 
ПРАКТИКУВАТ СУИНГ, СПАЗВАТ СТРОГИ ПРАВИЛА. 
НО ОСТАВАТ ЛИ ВЕРНИ ЕДИН НА ДРУГ?

* Eдно от значенията на англ. дума swing е обиколка, турне.
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ските острови до англосаксонското нашествие през 
V–VI в.), ескимосите, австралийските аборигени до-
казвали миролюбивите си намерения и сключвали мир-
ни съюзи с точно такива ритуали. Съвременният су-
инг всъщност продължава тези традиции, вплита в 
тях елементи от поведението на американските хи-
пита и въобще привнася и обогатява „постиженията“ 
на сексуалната революция, настъпила след 60-те годи-
ни на миналия век. 
В древността мъжете не са се интересували дали же-

ната е съгласна на размяна или на даване под наем. В ци-
вилизованото общество това е невъзможно и суингъри-
те правят суинг 

ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ 
В суинга могат да участват две и повече семейни двой-

ки, но биха могли да се присъединят и сингъл участници 
(изключение от правилата, с което много суингъри не са 
съгласни). На суинг парти всеки може да се държи, както 
поиска. Възможностите са практикуване на лек суинг, ко-
ето означава орален секс или петинг или пък закрит су-
инг, когато новообразуваните двойки правят секс в от-
делни помещения. Откритият суинг предполага колектив-
но съвкупление в духа на древноримската оргия. 
Суингърите се хвалят с някаква

ПАРАДОКСАЛНА СВОБОДА

която постигат, когато практикуват този секс. Това 
е флирт и секс, но винаги в рамките на договореност-
та. Двойките, които си правят суинг среща, веднага 
определят правилата: това е позволено, това е нежела-
телно, това е забранено... Този един вид устен договор 
гарантира физическата и емоционалната неприкоснове-
ност на участниците, както и тяхната безопасност – 
все неща, важни за правенето на наистина свободен и 
освободен секс. 
Във всеки суинг клуб също действат строги прави-

ла. Например по-често не се допускат посетители над 
50-годишна възраст, хомосексуалисти, които предпочитат 
партньори от собствения си пол, проститутки, наркома-
ни и прочие девиантни личности. 
Клубовете, интернет общностите и ясните условия 

на размяна при суинга намаляват чувството на тре-
вожност и притеснение при търсене на партньори. Те 
дават увереност на суингърите, че отправените от 
тях предложения няма да срещнат отказ и освен това 
им пестят време – към секса се преминава веднага, без 
излишни уговорки и убеждаване. В този смисъл суингът 
е феномен, произтичащ и отразяващ напрегнатия и за-
бързан лайфстайл в големия град, който изисква неща-
та да се случват тук, сега и веднага. 
Лили и Румен, съответно на 24 и на 31 години, принад-

лежат към новото поколение суингъри. Средната възраст 
на суингърите е около 35 години, но все повече стават 
участниците на възраст около 25 години. 

„ПОДМЛАДЯВАНЕТО“ НА СУИНГЪРИТЕ 
може да се обясни с по-рано настъпващите разочарования 
в секса или с потребността от по-екзотични сексуални 
преживявания. Възможно обяснение се крие и във факта, 
че при много млади двойки сексът е деперсонифициран – 

участието на личностите в него няма толкова голямо 
значение, колкото прилаганата техника. Главното в такъв 
секс е удоволствието. За постигането му се търсят и 
се приемат всякакви нови начини. 
Някои двойки, като Лили и Румен, пробват суинга за 

разнообразие и за да удовлетворят желанието си да се 
изфукат пред приятели. 
„На Румен му бяха разказвали за един суинг клуб. Реших, 

че е по-добре да отида там с него и да опитам, от-
колкото да ми изневерява. По-добре е това да се случва 
пред очите ми и под моя контрол, отколкото да започ-
не друга връзка и да ме изостави. Така разсъждавах. Ин-
тересното е, че в клуба за нас се лепна странна двойка 
– възрастна жена с доста по-млад от нея мъж. Разлика-
та във възрастта с жената ме успокои. Почувствах се 
уверена, защото я превъзхождах с младостта си. После 
правих орален секс с нейния доста привлекателен парт-
ньор. Румен видя това. Разстрои се и цяла нощ пуши в 
кухнята, мисля дори, че се разплака. След това никога 
повече не посетихме клуба.“
От разказа на Лили излиза, че подобни занимания мо-

гат да се окажат оздравителни за връзката, но оста-
ва въпросът 

ЗАЩО ГО ПРАВЯТ

В 90% от случаите двойките започват да се занимават 
със суинг по инициатива на мъжа, но именно жената по-
ощрява половинката си да направят това отново. 
Отначало жената следва мъжа си, водена от любо-

вта си към него, а не от любопитство. След първо-
то посещение на подобен клуб или практикуване на су-
инг вкъщи жената бързо преодолява много табута и 
е готова да стигне в експериментите много по-далеч, 
отколкото мъжа. Дори когато се стигне до разпадане 
на семейството или връзката, жената за разлика от 
мъжа е склонна да прави суинг и в новите връзки, ко-
ито създава. 
Основният мъжки мотив за участие в подобен секс е 

желанието за оживление на семейния сексуален живот. 
Но нерядко става дума за потисната хомосексуалност 
– той изпитва истинска наслада, когато наблюдава как 
жена му прави любов с друг мъж. Да, не е грешка – 
психолозите твърдят, че подобна наслада може да из-
вира от скритата хомосексуалност на съпруга. Но се 
досещате, че повечето мъже биха се уплашили от по-
добни заключения. Затова, когато жените им открито 
и без притеснение се впуснат в лесбийски ласки и сек-
суални игрички с други мъже, те изпадат в паника и... 
прекратяват суинга. 
Понякога, когато единият партньор предложи на дру-

гия подобно занимание, той няма действителни намере-
ния да практикува суинг. Мъжът проверява готовността 
на партньорката си да направи нещо такова за него. А 
ако жената прояви подобна инициатива, тя най-вероятно 
иска да се изтъкне като свободомислеща пред мъжа си – 
„виж, способна съм да ти предложа и това!“.
Възможно ли е практикуването на суинг да не накърни 

доверието в двойката? Изглежда, че да, защото суингът 
има правила и всичко се случва пред очите на двамата. 
А изневярата обикновено се крие от партньора. Ако су-
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ингът доставя наслада и на двамата и не влошава семей-
ните отношения, едва ли може да се квалифицира като 
изневяра. По-скоро обратното, той е предпазване от въз-
можна изневяра. Парадоксът е в това, че доброволният 
суинг се явява 

ВИСША ФОРМА НА ПРИНУДА 
„Аз ще спя с твоята жена (приятелка) и в замяна ти 

давам моята.“ За каква вярност става дума тук, моля 
ви се? Съпрузите се отказват от интимност, за да мо-
гат регламентирано да се занимават със секс, но с дру-
ги партньори. 
Притегателната сила на суинга е, че той позволява, 

без да се разрушава брачният съюз, да се преодолее не-
говата монотонност и да се обогати неговият сексу-
алният репертоар. Сексът пред очите на наблюдате-
ли, както и наблюдението на чужда сексуална актив-
ност е действително много силен афродизиак. Но ин-
тимността със сигурност е разрушена до основи. Се-
ксът в четворка може да е по-весел, но може и да до-
веде до непрестанното желание да се увеличава числото 
на двойките участници в него или пък те постоянно 
да се сменят. Опасна игра, която би могла да поста-
ви под съмнение смисъла на брачния съюз и да го запла-
ши с разпадане.

© Varvara Poltarakova | Dreamstime.com

ВСЯКА ДВОЙКА ЛИ Е ПОТЕНЦИАЛЕН ПРАКТИКАНТ 

НА СУИНГ?

Суингърите не си приличат по характер. Но неувере-

ният в себе си човек, ревнивият или пък този, кой-

то държи на доверието в интимните отношения с 

партньора си, едва ли ще инициират подобна идея. 

ЗА КАКВО ДА ПОМИСЛИТЕ, ПРЕДИ ДА ГО НАПРАВИ-

ТЕ ЗА ПРЪВ ПЪТ?

Важно е да разберете, че нормалният семеен секс 

има две много силни психологически предимства – 

дарява ни с удоволствие, което е плод на специфич-

на интимност. Суингът носи удоволствие, но раз-

рушава интимността. Подобна откритост може да 

се окаже дискомфортна. Изключително е важно, пре-

ди да направите подобна крачка, да сте постигна-

ли съгласие по този въпрос в двойката. Възможно е 

единият от партньорите да иска да направи подоб-

на крачка, а другият да не е убеден и да се съгласява 

само защото чувства, че трябва да изпълни „съпру-

жеския“ си дълг. В този случай суингът може да се 

окаже болезнено и травмиращо преживяване за вто-

рия партньор. 

МОЖЕ ЛИ СУИНГЪТ ДА РАЗРУШИ БРАКА?

Едва 4% от двойките, които дълго практикуват раз-

мяна на партньори, съхраняват брака си. Факт, кой-

то потвърждават множеството проучвания, прове-

дени от сексолози и психолози. Това е разбираемо. 

Самото желание да търсиш други партньори озна-

чава, че взаимоотношенията са престанали в пълна 

степен да удовлетворяват партньорите в двойката. 

Удоволствие, но не и интимност
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Н
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? 

11МОИ ПОЗНАТИ ОБРЯЗАХА СИНА СИ ПО ХИГИЕНИЧНИ 
СЪОБРАЖЕНИЯ. НАИСТИНА ЛИ ТАЗИ ПРОЦЕДУРА Е 

ПОЛЕЗНА ЗА ЗДРАВЕТО НА МЪЖА?
По принцип при наличието на течаща топла вода и 

при условие, че мъжът всеки ден взима душ, обрязване-
то не се налага по хигиенични причини. Единствено ко-
гато пръстенът на краекожието е много тесен и е не-
възможно (или много трудно) да бъде оголена главата на 
пениса, тогава действително е целесъобразно да се напра-
ви обрязване по хигиенични причини. Но ако всичко е нор-
мално, не е необходимо да се месите на природата, тъй 
като обрязването си има и минуси – то може да нама-
ли чувствителността на главата на пениса и с това да 

влоши качеството на изпитваното от мъжа сексуално 
удоволствие. 

12 МЪЖЪТ МИ ИМА МНОГО ГОЛЯМ ЧЛЕН И МНОГО 
ЧЕСТО ИЗПИТВАМ БОЛКА, КОГАТО ПРАВЯ СЕКС С 

НЕГО. НО, ЕСТЕСТВЕНО, НЕ СПОДЕЛЯМ ТОВА С НЕГО, ЗА 
ДА НЕ ГО РАЗСТРОЯ. КАК БИ МОГЪЛ ДА БЪДЕ РЕШЕН ТОЗИ 
ПРОБЛЕМ?

Първо, не крийте от мъжа си какво изпитвате, докато 
правите секс. Откритото и свободно обсъждане на сек-
суалните проблеми води до тяхното безболезнено и бър-
зо решаване. Второ, продават се специални силиконови 
пръстени, които могат да се нанижат на члена на вашия 
партньор и да ограничават дълбочината на проникване-
то. И още нещо много важно – горещо ви препоръчваме 
да посетите гинеколога си, който да изключи факта, че 
болките, които изпитвате по време на секс, се дължат 
на някакво заболяване. 

13 СЛЕД РАЖДАНЕТО ПОЛУЧИХ СМЪКВАНЕ НА ПРЕД-
НАТА СТЕНА НА ВЛАГАЛИЩЕТО. ВЪЗМОЖНО ЛИ Е 

ТОВА ДА ВЛИЯЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА МИ ПО ВРЕМЕ НА 
ПОЛОВ КОНТАКТ?

Действително след раждането чувствителността на 
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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.

(Продължение от миналия брой)
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влагалището се променя. Това обаче не е свързано тол-
кова с физиологични изменения, а с това, че рецептори-
те по стените на влагалището, които имат решаваща 
роля в процеса на постигането на оргазъм, са били много 
силно стимулирани по време на раждането и е възможно 
чувствителността им да е намаляла от това. Информи-
райте се с какви упражнения бихте могли да стегнете 
мускулите на влагалището. Това би подобрило качество-
то на секса ви. 

14 ИМАМ ДЪЩЕРЯ ОТ ПЪРВИЯ БРАК, КОЯТО Е ВЕЧЕ 

ТИЙНЕЙДЖЪРКА. СЪПРУГЪТ МИ ВИНАГИ Е ВЗИ-

МАЛ АКТИВНО УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО Є. НАПОСЛЕ-

ДЪК СЕ УЛАВЯМ, ЧЕ ИЗПИТВАМ ПРИТЕСНЕНИЕ, КОГАТО 

ТОЙ Я ПРЕГРЪЩА... 

Ревността на майката към подрастващото момиче е 
често срещано явление и е по-скоро психологически фено-
мен, който аналитиците обсъждат много активно. Раз-
бира се, бихте могли да помолите съпруга си да не пре-
гръща дъщеря ви. Но не забравяйте, че за момичето, ко-
ето расте, контактът с бащата, с по-възрастния мъж, 
е много важен. Възхищението на бащата от красотата 
на момичето е най-важното условие да изгради то ви-
сока самооценка. Ето защо първата ви работа не е да 
бързате да забранявате каквото и да било на мъжа си, 
а да се опитате да разберете каква е причината за ва-
шите съмнение. Възможно е собствената ви неувереност 
в отношенията ви с мъжете да е тази причина. Или 
пък страхът ви от остаряване. Или нещо друго, ваше 
си, което можете да констатирате единствено вие след 
обстоен самоанализ.

15 СЪПРУГЪТ МИ ПРИСЪСТВА НА РАЖДАНЕТО НА НА-

ШИЯ СИН, КОЙТО Е ВЕЧЕ НА ПОЛОВИН ГОДИНКА. 

ОТ ТОГАВА ДОСЕГА НЕ СМЕ ПРАВИЛИ СЕКС НИТО ВЕДНЪЖ. 

МЪЖЪТ МИ КАЗВА, ЧЕ НЕ ГО ПРИВЛИЧАМ СЕКСУАЛНО. ЩЕ 

ПРЕОДОЛЕЕМ ЛИ НЯКОГА ТОВА, ИЛИ СИТУАЦИЯТА Е БЕЗ-

НАДЕЖДНА?

Това се случва често. Работата е там, че наблюда-
ването на раждането е страшно травмиращо за всеки 
мъж, независимо колко той иска това дете и колко оби-
ча жената, която го дарява с рожба. Логично е сексу-
алното му желание да намалее след тази гледка. Трудно 
е обаче сами да се справите с това. Препоръчително е 
да се обърнете към сексолог или психотерапевт. Специ-
алистите биха могли да използват хипноза, за да изба-
вят мъжа ви от спомена за раждането, на което той 
е бил свидетел.
 

16 СЪПРУГЪТ МИ Е НА 46 ГОДИНИ И НАПОСЛЕДЪК 

СЕКСЪТ С НЕГО ТРАЕ НЯКАКВИ СИ МИНУТКИ. ДО 

ТОЗИ МОМЕНТ ВСИЧКО СИ БЕШЕ НАРЕД В ЛЕГЛОТО. СЕ-

КСЪТ БЕШЕ ПРЕКРАСЕН И НАЙ-ВАЖНОТО – ПРОДЪЛЖИ-

ТЕЛЕН. ПРЕДПОЛАГАМ, ЧЕ МЪЖЪТ МИ Е ИЗПАДНАЛ В НЯ-

КАКВА КРИЗА ЗАРАДИ ОСТАРЯВАНЕТО?  

Изводът ви може да е прибързан. Опитайте се да раз-

берете дали няма друга причина за краткостта на поло-
вия акт. Ако съпругът ви страда от преждевременна ея-
кулация, той веднага трябва да отиде на лекар, защото 
преждевременното семеизхвърляне може да е следствие 
от по-сериозен здравословен проблем. Ако проблемът е в 
слабата ерекция, то и съпругът ви, и вие трябва да от-
делите повече време на предварителната стимулация, то-
ест на предиграта в секса. 

17 В НАЧАЛОТО НА БРАКА НИ ПРАВЕХМЕ СЕКС НОН-

СТОП, НО С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО – ВСЕ ПО-РЯДКО. 

ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ТРЕВОЖА?

Ако преходът от активен към неактивен сексуален жи-
вот е прекалено рязък – то, да, това е тревожно. Едно 
от възможните обяснения е, че мъжът ви си е намерил 
друга жена. Друга причина могат да бъдат физиологични 
смущения, които мъжете са склонни да премълчават. Не-
пременно разговаряйте със съпруга си, но без да го обви-
нявате. Започнете разговора с това, какво вие чувства-
те и мислите. 

18 ЗАБЕЛЯЗАЛА СЪМ, ЧЕ КОГАТО СЕ ВЪРНА ОТ КО-

МАНДИРОВКА, С МЪЖА МИ ПРАВИМ СТРАСТЕН 

СЕКС. ТОВА ПРОДЪЛЖАВА ДЕН-ДВА И ПОСЛЕ ВСИЧКО СЕ... 

НОРМАЛИЗИРА. ДА НЕ БИ ТОВА ДА ОЗНАЧАВА, ЧЕ НЕПРЕ-

КЪСНАТО ТРЯБВА ДА ПЪТУВАМ?

Ако искате толкова бурен секс – да, пътувайте по-чес-
то. Известно е че след кратка или по-дълга раздяла се-
ксът е несравнимо по-страстен. Даже има практики за 
„лечение“ на семейна скука в леглото, които препоръчват 
или умишлено неправене на секс за известно време, или 
раздяла за няколко дни. 

19 ДЪЩЕРЯ МИ Е НА ДЕСЕТ ГОДИНИ. ИМА СЪУЧЕНИК, 

КОЙТО НЕПРЕКЪСНАТО Я „НАПАДА“ С ЦЕЛУВКИ И 

ПРЕГРЪДКИ. КАКВО ДА ПРАВЯ?

На тази възраст децата започват да се запознават с 
много от особеностите на поведението на възрастните. 
При положение че момчето е на същата възраст, а ва-
шето момиче се радва на неговите действия – няма за 
какво да се притеснявате. Ако обаче дъщеря ви плаче 
и се разстройва при всяко „нападение“, посъветвайте я 
как да даде урок на това момче. Време е тя да се нау-
чи да казва „не“.  
Налага се да обясните на момичето, че в живота може 

да се случи да те хареса някой, когото ти не харесваш, 
както и обратното – ти да харесаш някого, който не 
те харесва. 

20 НАПОСЛЕДЪК МЪЖЪТ МИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗБУ-

ДИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНА ОРАЛНА СТИМУЛАЦИЯ. 

ТОВА НАЧАЛО НА ИМПОТЕНТНОСТ ЛИ Е?

Не, свързано е с напредване на възрастта. По-зрелите 
мъже се нуждаят от по-интензивна стимулация, каквато 
е именно оралната. Приемете този факт и действайте, 
за да се радвате на пълноценен сексуален живот. 
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ЧИКСПОРТЧИКСПОРТЧИКСПОРТ

С
коро се запознах с един гер-
манец, който ми сподели, че 
си купува специални обув-
ки за своите посещенията 

в България. От по-груба кожа и с по-
дебели подметки. „Нещо като обувки 
за планината, но с по-градски дизайн“ 
– предположих аз. „Точно така“ – каза 
той доволен, че е открил средство-
то, с което да преодолява неравните 
терени на родните улици и трото-
ари. Ето как разбитият бетон пре-
връща обикновените пешеходци във 
високопланински трекери, шофьори-
те – в офроуд състезатели, а вело-
сипедистите – в маунтийн байкъри. 
Представям ви едно момиче, което е 
започнало да се занимава с планинско 
колоездене 

НЕ ПОРАДИ ГРАДСКА 
ПРИНУДА

а защото му харесва високият адре-
налин и защото обича природата. И 
тя като героя на прочутата книга, 
за която ви напомням със заглавието, 
е в пълен допир с околностите, ко-
ито прекосява. Винаги може да про-
тегне крака и да докосне земята на 
планината, ей така, както си седи на 
велосипеда.  
В началото не є казвам, че є пред-

стои да се довери на човек, който 
изобщо не може да кара колело... 
Първото колело на Илинда бил един 

черен BМХ. Като го видяла, сънувала 
го цяла нощ, а после молила техни-
те да є го купят. Била е на 5–6 го-
динки и никога не е карала с помощ-
ни колела. Има по-голям брат, който 
се занимавал с какво ли не. Алпини-
зъм, парапланеризъм, бил и пещерняк. 

Тъкмо се отказал от летенето, ко-
ето изглеждало най-опасно за роди-
телите им, и Илинда отново казала: 
„Искам колело.“ Този път – за пла-
нинско колоездене. „Още преди да запо-

чна да карам, само колелото ми беше в 

главата. „Дишах“ колело, сънувах колело, 

„ядях“ колело, само за това мислех и пла-

чех на нашите да ми го купят, защото 

това е сериозна инвестиция.“ 
Може да се каже, че планинските 

велосипеди приличат на 

„БЪЛГАРСКИТЕ“ ОБУВКИ 
НА ГЕРМАНЕЦА

Планинското колоездене е много ши-
роко понятие, но най-общо това оз-
начава каране на колело в планина-
та и по специфичен терен. За да го 
направим по-осезаемо за вас, заедно 
с Илинда ще ви представя неговите 
най-характерни дисциплини. 

СПУСКАНЕ (DOWNHILL)
Представлява спускане по устано-

вена пътека (предварително подгот-
вено трасе), като се измерва време-
то, за което се стига до долу. Цел-
та, разбира се, е да стигнеш до край-
ната точка за колкото се може по-
кратко време. До пътеката се сти-
га с лифт. На едно от тазгодишни-
те състезания трасето било изгра-
дено на място, до което не достига 
лифт, и байкърите били превозени с 
камиони. Илинда ми обяснява още, че 
този, който е най-добре подготвен 
физически, има добра техника и най-
добър баланс между агресивност, под-
готовка и опит, се радва на пости-
жения в този стил. 
Поради големите скорости, които 

се развиват, специалната предпазна 
екипировка е задължителна. Включва 

Илинда
И ИЗКУСТВОТО ДА СЕ 
ПОДДЪРЖА ВЕЛОСИПЕД
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каска с подбрадник, наколенки, маска, 
ръкавици, броня и панталони за оме-
котяване на падането. 

КРОС КЪНТРИ (CROSS COUNTRY)
Това е най-масовият стил. Преве-

дено от жаргона на байкърите, крос 
кънтри означава... отиваш в планина-
та и караш колело. Всеки сам избира 
терена, по който, разбира се, има и 
спускания, и изкачвания. Тук висока-
та скорост съвсем не е задължител-
на. Всеки може да кара в темпо и 
с техника, които съответстват на 
стила му на байкър. 
За практикуването на крос кънтри-

то не се изисква сериозно оборудване 
на велосипеда. 

ДЪРТ ДЖЪМП (DURT JUMP)
В тази дисциплина се преодоляват 

специални съоръжения с две гърбици, 
наричани скокове. Скоковете обикно-
вено са направени от пръст или няка-
къв изкуствен материал. При засилка 
те изхвърлят байкъра високо нагоре, 
което дава възможност да се изпъл-
няват различни трикове във въздуха. 

ФРИЙ РАЙД (FREERIDE)
„Хващаш една пътека и се спускаш 

по нея“ – казва Илинда. Името на 
стила подсказва именно свободата на 
тази дисциплина (свободно каране – от 

англ. ез. – бел. ред.). 
Впрочем фрий райдът прилича на 

спускането по това, че посоката е 
надолу. И екипировката на байкъра, 
и оборудването на велосипеда тряб-
ва да са стабилни. На крос кънтри-
то прилича по това, че теренът е 
свободно избран, а не предварително 
подготвен. Струва ми се, че може 
да се намери и нещо общо с дърт 
джъмпа, понеже със сигурност има 
места, където природата е оформи-
ла точно характерните за него дву-
гърби скокове. 
Според Илинда влечението към екс-

тремното може би е свързано с пре-
одоляването до известна степен на 
страха. „Всеки има инстинкт за само-

съхранение, но нашите занимания на 

практика си противоречат с този ин-

стинкт.“ И сякаш желанието им да 
си набавят тези емоции е по-силно 
от това да се съхранят. 

„Състезанията са нещото, което до-

пълнително ти качва адреналина и ти 

позволява да си прекараш приятно. Поч-

ти всички стилове в планинското коло-

ездене у нас се практикуват предимно 

за кеф. Крос кънтрито се практикува 

по-често, отколкото спусканията, за-

щото те не изискват лифт, т. е. няма 

изисквания към начина на придвижване 

до началната точка. Просто се прави 

един маршрут, правят се примерно пет 

обиколки и това е състезанието.“  

Реално това е спорт, за който 

НЯМА ТРЕНЬОРИ И 
ВСЕКИ СЕ УЧИ САМ

Гледа как карат другите, следва ги, 
докато карат. Своеобразен видеоучеб-
ник са многото клипчета и филмчета 
в мрежата. „Интересно е да се види 

как може максимално бързо да се мине 

по една линия или пък по какъв начин се 

минава през някаква неравност.“  

Илинда се интересува повече от 
това, което става у нас, отколко-
то в чужбина, и харесва стила на 
каране на наши момчета, които от 

Бела, брой 8 (150), 2010 85



години практикуват маунтийн байк. 
„Мога да спомена Димитър Гайдов, кой-

то има много хубав стил на каране, хо-

дил е на доста места. Росен Ковачев, 

шампион, който от доста време успява 

да се държи на първото място. Викат 

му Конника без глава, защото всички се 

чудят как така може да мине през ня-

какви места по толкова бърз начин. Те 

двамата са обичайните заподозрени за 

първите места. Александър Илиев. Той 

кара също много хубаво, много изчисте-

но и много бързо. Той е един от хората, 

които ме зарибиха.“  
Питам я дали не се страхува, че 

може да се превърне в мъжкарана, а 
тя отговаря, че това е задължител-
но. Смее се и казва, че раменете є са 
по-широки от на другите момичета. 
Промяна има и в начина на мисле-

не. Казват є, че понякога реагира гру-
бо, което на мен не ми се вярва. Из-
глежда ми жизнерадостно и мило мо-
миче. 

„В началото си мечтаех да има някое 

момиче, с което да караме заедно, да се 

усъвършенстваме и една друга да се те-

глим напред. После се появи  моят при-

ятел, с когото се познавам отново по-

край колелетата, и сега караме заедно.“ 

Интересното е, че през 2004 г. има-
ло пет жени, които участвали в със-
тезания. Тогава Илинда започнала да 
побеждава. Но от 2004 до 2010 г. или 
нямало жени, които да карат на със-
тезание, или пък участничките пре-
търпявали инцидент по време на ка-
ране – или колелото се счупвало, или 
пък ставало падане, което станало 
причина Илинда няколко пъти да се 
качва  

САМА НА СТЪЛБИЧКАТА 
От състезанията тази година най-

мащабно било това в Сопот – пър-
вото състезание у нас, което носи 
точки за клас от Световната купа. 
„Дойдоха много хора, имаше около 300 

участници, което е много за състеза-

ния, на които обикновено се събират по 

около 100 участници. Там победих двете 

българки, с които се състезавах.“

Според Илинда опитът може да те 
предпази от травми. Спомни си, че 
точно в Сопот е виждала байкъри 
със счупени две ръце, пукнат таз, из-
вадена ключица, комоцио. 

„Нали казват, че когато минеш 40, то-

гава започваш да усещаш всички трав-

ми, които си направил. С напредването 

на възрастта и новите травми мина-

ват по-трудно. Като бях по-малка, мно-

го исках да се доказвам и се стремях да 

стана толкова добра, колкото са момче-

тата. Да се движа в същото темпо, та 

да не се налага да ме чакат. Тогава си 

направих и много травми. Преди абиту-

риентския бал бях с подуто коляно, а на 

самия бал – с много насинена ръка. Чупи-

ла съм си и носа.“  

Хората, които се занимават с пла-
нинско колоездене, са деца на око-
ло 13–14 години до около 40-годишни 
възрастни. Пикът на постиженията 
е на 16–17 до 23–24 години. Илинда 
определя върховия момент по друг на-
чин. Според нея това са годините, в 
които имаш най-много време за коле-
лото, т.е. докато си ученик или сту-
дент. Забравих да ви кажа, че в мо-
мента тя е маркетинг координатор 
във „Форум филм“. Толкова е млада, 
че, естествено, не мисли за момента, 
когато и тя ще остарее и ще тряб-
ва да се откаже от маунтийн байка. 
Сега може да си представи само вре-
мето, когато ще се наложи да кара 
по-кротко и ще се занимава повече с 
крос кънтри. 
Нарича планинското колоездене свое 

хоби, до което по важност нарежда 
пътуването. Питам я защо отделя 
двете неща, при положение че байкър-
ството също я отвежда на различни 
места. Отговаря ми, че има нужда и 
от пътувания, при които не е с „ко-
лелото на гърба“. 
Накрая я питам какво мисли за хо-

рата, които като мен изобщо не мо-
гат да карат колело. „Нищо“ – от-
говаря ми. Аз пък си мисля, че пове-
че трябваше да рева на нашите, за 
да ми купят колело. „Балканче“. Но 
пък, от друга страна, вероятно на-
истина не е имало смисъл. Никога не 
съм сънувала колело, нито съм „диша-
ла“ колело...
Срещата ни е в момент, когато 

Илинда разпределяше времето от 
лятната си отпуска. Обича да ходи в 
планината и пеша, но трудно би изка-
рала цяла седмица в планината и май 
морето я вълнуваше повече. 

ПРЕЗ ЗИМАТА СЪЩО МОЖЕ 
ДА СЕ КАРА БАЙК

но с по-различни гуми и при доста 
специални условия. Пътеките трябва 
да са утъпкани, тогава няма нерав-
ности и се кара по-бързо, отколко-
то през лятото. Ако пътеките не са 
утъпкани, колелото се спира и може 
да паднеш през кормилото. Но исти-
ната е, че когато падне сняг, Илин-
да предпочита да се отдаде на изку-
ството да поддържа сноуборд. 

Мирослава ИВАНОВА

Снимки Личен архив
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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. 



ПО СВЕТАПО СВЕТАПО СВЕТА

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА
ЛИМА–ПИСКО–НАСКА–АРЕКИПА–КОЛКА–ПУНО И ТИТИКАКА–КУСКО–МАЧУ ПИКЧУ

А ко кацнете директно в Куско (намира се на 3400 м височина) и тръг-

нете веднага по планинските пътеки към Мачу Пикчу, рискът да ви 

хване височинната болест е много голям. Добре е да предвидите някол-

ко дни за аклиматизация. Препоръчвам ви да тръгнете от Лима (нами-

ра се на морското равнище) и ден след ден да увеличавате височината. 

Най-популярният „правилен“ маршрут е Лима–Писко–Наска–Арекипа–Кол-

ка–Пуно и Титикака–Куско–Мачу Пикчу. 

Как точно организмът ви ще понесе дефицита от кислород на по-голе-

мите височини, не може да се каже предварително – зависи от възрас-

тта и физическата ви подготовка. Шансът да избегнете височинна-

та болест е по-голям, ако денивелацията на ден не надвишава 100 м. За 

ваше успокоение почти всички хотели и транспортни средства разпола-

гат с бутилки кислород, но при тежки симптоми на болестта (сърцеби-

ене и повръщане) задължително слезте на по-ниска височина и изчакай-

те, докато се оправите.

Правилният маршрут

Пъстроцветен фолклорен фестивал в Лима

Почивка от жегите в средновековната Арекипа Катедралата и площадът в Куско

Жена кечуа с алпаката си в 
прохода Ла Райа

Поглед над света – кондорите 
в каньона Колка
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ПЪТЕШЕСТВЕНИКА В ПЕРУ

 Такситата нямат таксиметрови устройства Цената за транспор-

тирането се договаря устно, преди да се качите в колата. Никога не 

слизайте от таксито, преди шофьорът да е слязъл от него и да е отво-

рил багажника. Тук таксиметърджиите имат навика да потеглят заед-

но с куфарите ви. Ако предвидливо не сте записали номера на таксито, 

шансът да си върнете багажа е почти нулев. 

 Полети със самолет между по-големите градове има. Има и някол-

ко нискобюджетни авиокомпании, но ако пътувате с тях, е желателно да 

сте на летището 2–3 часа преди излитане на самолета, тъй като тук 

имат неприятния навик да променят часа на полета (и назад, и напред) в 

последния момент. По тази причина прекачванията понякога са кошмар-

ни. Освен това се въоръжете с търпение, ако ще летите, тъй като по-

ради липса на скенери на някои от летищата е възможно преровят бага-

жа ви на ръка.

 Пътуването с автобус в Перу може да бъде както много екзотично, 

така и много комфортно. Автобусите на по-добрите компании са обо-

рудвани с ВИП ниво с 3 големи кресла на ред, с храна на борда и напит-

ки, включени в цената. Автобусите имат и нощни маршрути. А почти на 

всички автогари има тоалетни и... бани.

Транспорт

Ламите, необичайните туристи на Мачу Пикчу

Традиционните тръстикови лодки на Титикака

Комитетът по посрещане на плаващите 
острови Урос (Титикака)

Вулканичните бргове на резервата Паракас
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 „Може ли да се пазарува с американски долари?“

Да, без проблем.

 „Трябва ли да си извадя виза предварително?“ 

Не, можете да стоите до 90 дни в страната без виза.

 „Къде е центърът на града?“ 

Централните площади във всички градове в Перу се казват „Пласа де ар-

мас“. Търсете този надпис по картите и никога няма да се объркате.

 „Има ли земетресения в Перу, или само в Чили?“ 

Има, и никак не са безобидни. Последното голямо земетресение беше 

през май тази година на границата с Чили – 6,9 по скалата на Рихтер. 

Тук сградите масово са на 2–3 етажа от съображения за сигурност.

Често задавани въпроси

 Печено морско свинче

 Ломо (кепаб) от алпака

 Чай от кока

 Чича – бирата на инките от черна (ли-

лава царевица)

 Писко

Храна и напитки

Свежестта на амазонската джунгла 
(резерватът Тамбопата)

Керемидено-
охрени склонове на 

гуано островите 
(Балестовите о-ви)

Времето е спряло в манастира „Св. Каталина“ (Арекипа)

Салата от авокадо. Авокадото, узряло под перуан-
ското слънце, няма нищо общо като вкус с вносните 
плодове, които ядем в Европа

Печено бутче от 
морско свинче
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 На Мачу Пикчу в царевичака. Да, царевичак определено има, но не е 

точно на Мачу Пикчу. Царевичните нивички са разположени на невероят-

но стръмните склонове (понякога са почти във вертикална позиция) по 

пътя към Мачу Пикчу. Когато обаче се качите във влака за Мачу Пикчу, 

нивичките остават назад и постепенно потъвате в джунгла от дърве-

та и лиани, пресечена от бурната река Урубамба.

 До Мачу Пикчу има път. Да, ама не. Има планински пътеки, по кои-

то можете да вървите с гид в група. Преходите траят съответно 4 или 

7 дни. Но ако ви мързи да вървите, можете да се качите на влака. Пре-

дупреждавам ви обаче, че билетите за влака са много скъпи и свършват 

много бързо. 

 Златото на инките. За жалост нищо не останало от съкровищата на 

инките – всичкото злато, което са намерили и конфискували конквиста-

дорите, е било претопено и закарано в Испания. Затова не очаквайте да 

видите редките златни съкровища на инките. С пристигането на Писа-

ро и конквистадорите инките за първи път се срещат с европейската 

култура и усещат заплаха. Императорът на инките Атахуалпа е пленен 

от испанците и за освобождаването му е платен „откуп“ от злато, кое-

то в сегашни пари възлиза на 50 милиона долара. Обещанията на испан-

ците да пуснат императора се оказват лъжа. Той е удушен, а златото – 

прибрано и изпратено в Испания. 

 Перу е известна туристическа дестинация, значи там има и мно-
го големи хотели. Ха-ха! Хотелите са малки (по-скоро приличат на нещо 

средно между хотел и хостел), но за сметка на това са изключително 

чисти (за разлика от тези в съседна Боливия например), удобни и на мно-

го прилични цени. Персоналът е добронамерен и отзивчив.

 В Перу има индианци. Да, определено! Перуанците са истински наслед-

ници на инките, на индианците кечуа и другите народности, обитавали 

тази територия. 

Митове и легенди

Спиращата дъха панорама на входа на Мачу Пикчу

Високопланинско езеро край Чивай

Местният „мол“ в Крус ел Кондор (Колка)

Колибрито – един от 
символите на Наска

Линиите Наска, една все още неразгадана мистерия

Небето е тъмносиньо на височина над 5000 м

Текст и снимки Михаела ПИЕРОВА
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Трето издание на SPIRIT of Burgas
Купон под открито небе, при това на самия мор-

ски бряг – и тази година няма да мине без SPIRIT of 

Burgas. Фестивалът е първото по рода си събитие в 

страната, предлагащо разнообразие от сцени и раз-

нородни изпълнители, обхващащи всички музикални 

жанрове. Третото му издание ще се проведе от 13 до 

15 август на Централния плаж на Бургас. Публиката 

ще види повече от 100 изпълнители на седем сцени. 

Стартът ще бъде повече от взривоопасен – в петък, 

13-ти, ще бъдем залети от мощния характерен звук 

на The Prodigy, подгрявани от друга не по-малко из-

вестна група – Apollo 440. Във втората фестивална 

вечер DJ Shadow ще твори звуци, изтръгнати от ди-

гиталните си машини и плейъри, а събратята му от 

UNKLE обещават да поднесат страхотен микс от жив звук, изобилие от светлина и атрактивни визуализа-

ции. Но гвоздеят на вечерта ще бъде изявата на фронтмена на House of Pain рапъра Everlast aka Erik Schrody. 

Калифорниецът е любимец на всички фенове на хип-хопа, но върху тази музика гради елементи от алтърна-

тив, рок, американски фолк и на моменти блус по начин, който само той умее. На финала в неделя ще видим 

създаващите мултисетивни преживявания Gorillaz Sound System (DVJ), както и Serj Tankian от прочутите 

System of a Down. Гигът, с който триумфално ще завърши SPIRIT of Burgas 2010, ще е на онзи, когото наричат 

един от създателите на хип-хопа – Grandmaster Flash.

„Париж, 
обичам те“
Джоел и Итън Коен, Гюс ван 

Сант и Том Тиквер са част от 

режисьорите, решили да пред-

ставят своите гледни точки по 

темата, какво е да се влюбиш 

в града на любовта. Из култови 

за Париж места като Монмар-

тър, кейовете на Сена, Тюйлери, 

Бастилията, Площада на побе-

дите, Айфеловата кула, „Пигал“, 

Латинския квартал се разви-

ват различните истории. Нежно, 

с много страст и по необича-

ен начин са показани необичайни 

ситуации от забързаното еже-

дневие на френската столица. 

Хора от различна националност, социална прослойка, поколения и кул-

тури са героите в тези кратки филмчета, които са и своеобразни по-

щенски картички на Париж. Удоволствието от гледането им се засил-

ва от участието на куп световни звезди.

„Всичко ни е 
наред“
Отдавна очаквахме Робърт де 

Ниро да ни зарадва с добра роля 

и ето че това се случи в този 

филм. А и ролята на самотен 

баща, който се опитва да въз-

станови отношенията със сво-

ите пораснали деца, много му 

отива. Франк Гууди не може да 

се примири със самотата след 

смъртта на съпругата си. Един-

ственото нещо, което осмис-

ля живота му, е да събере отно-

во децата си около семейната 

трапеза. Те обаче съвсем не из-

гарят от желание да го виждат 

и тогава той предприема едно 

незабравимо пътуване, за да ги посети. Това пътуване ще отвори очи-

те на Франк за грешките му като родител. Един трогателен филм за 

семейни разриви и несподелени лъжи, който е задължително да гледате 

в компанията на любим човек.

„Когато си 
в Рим“
Да изживее страстна любов-

на авантюра във Вечния град – 

коя ли жена не си мечтае за по-

добно нещо. Именно това, но и 

много повече ще изпита главна-

та героиня в тази романтична 

комедия. Бет (в ролята е звез-

дата от сериала „Клюкарката“ 

Кристен Бел) пристига в Рим за 

сватбата на по-малката си сес-

тра. За нея пътуването е свое-

образна терапия след поредно-

то любовно разочарование. Още 

на сватбата Бет среща привле-

кателен млад мъж (Джош Дюа-

мел), който може би е точно чо-

векът, от когото тя се нуждае. Преди обаче двамата да разберат, че 

са създадени един за друг, ще им се наложи да минат през доста шан-

тави препятствия. Една разтоварваща комедия, която показва, че 

всичко е възможно... когато си в Рим.

„Търговци 
на оръжие“
Възможно ли е винаги разпро-

странителите на нещо, кое-

то отнема човешки живот, да 

остават ненаказани? Отгово-

ра на този болезнено актуален 

въпрос търсете в този филм, в 

който престрелките, преслед-

ванията и предателствата 

поддържат адреналина висок до 

финала. Пол Дюги (Колм Фиоре) 

е дилър на оръжия, който по-

край законната продава и неле-

гална стока на уличните банди. 

Ето че се случва най-неприят-

ното – синът му Боби се оказ-

ва замесен в убийството на 

бащата на известен американ-

ски сенатор. В същото време неговата приятелка Франсис се опитва 

да прекара нелегално през границата пратка с оръжия. Полицията е по 

следите им и скоро всичко започва да излиза извън контрол...

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР

„Продиджи“

Grandmaster Flash
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„Пиратите: 
илюстрована 
история“
Те съвсем не са част от мина-

лото и в това може да ви убе-

ди всеки капитан на кораб, ми-

нал през Сомалия. Съдбата на 

пиратите обаче рядко изглеж-

да като излязла от холивудски 

филм. Подвизите им обикновено 

продължавали едва няколко годи-

ни и в повечето случаи завърш-

вали на бесилото. Найджъл Ко-

торн вдъхва нов живот на този 

опасен свят с интересен поглед 

върху пиратството във всички-

те му форми, като изследва под-

робно вълнуващия живот на не-

говите прочути представители. 

В книгата му са описани пиратите, техните оръжия, кораби, жертви и 

скривалища, както и любопитни подробности за „пиратската столица“ 

Порт Роял на Ямайка, определяна като „най-порочния град на света“.

„Господ е 
българин!“
„От радост, че е вкарал гол на 

такъв силен противник, Баджо 

се обеси на вратата.“ „Опит-

ва се да покаже добрата си 

техника, но беше буквално из-

яден от защитника.“ „Не се 

съмнявайте, че Зидан ще вземе 

диригентската палка в свои-

те крака.“ Тези и други култови 

бисери на футболни комента-

тори са събрани прилежно от 

Любомир Методиев. Той твър-

ди, че подборката му в никакъв 

случай не трябва да се приема 

като подигравка с благород-

ния труд на футболния комен-

татор. „Тези изречения са събирани и се представят пред читателя от 

страст към анекдотичното, със симпатия към хората, които, макар и 

подложени на стрес, се стараят да ни бъдат от полза, когато гледаме 

футбол и изобщо спорт.“

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ

„Среднощен 
дневник“
Изключително забавен роман от 

анонимен автор, превърнал се 

в сензация благодарение на ин-

тернет списанието inZine. Имен-

но тук започва да излиза негови-

ят „Среднощен дневник“, описващ 

без заобикалки любовните му за-

воевания и разочарования. Въпре-

ки че в реалното и виртуалното 

пространство се носят различ-

ни слухове за самоличността на 

автора му, сигурно е само това, 

което сам е разкрил за себе си. 

Той обича морето и Витгенщайн. 

Почти се е докосвал до смъртта. 

В обкръжението му се появяват 

множество вдъхновяващи герои и 

събития. Никой не знае с какво всъщност се издържа, но когато пише, 

то е преди всичко за депресии, за смисъла на живота, за любовта и 

секса. Най-вече за секса.

„Любов“
Елиф Шафак е вдъхновена от ис-

торията на Шамс от Тебриз и 

средновековния духовник, мис-

тик и поет Руми. Преди да се 

превърне в световноизвестен 

поет, духовният учител Джела-

ладин Руми открива сродна душа 

в лицето на странстващия дер-

виш Шамс. Тяхното приятелство 

променя живота на Руми завина-

ги. Ела Рубинстайн е 40-годиш-

на домакиня от Бостън, майка на 

три деца и рецензент към лите-

ратурна агенция. Тя трябва да 

прочете книга за пътя, извървян 

от Шамс към Руми, както и за 

ролята, която дервишът изигра-

ва при трансформирането на ус-

пешния, но нещастен духовник в 

отдаден мистик, страстен поет и защитник на любовта. Ела ще осъз-

нае, че историята на Руми е огледало на нейния живот.

„Невинен до 
доказване на 
противното“
Бестселърът на Скот Търоу ста-

на популярен с успешната си ек-

ранизация с участието на Хари-

сън Форд. Красивата прокурор-

ка Каролин Полхимъс е жестоко 

убита. Разследването е възложе-

но на нейния колега Ръсти Сабич. 

Той трябва да реши случая преди 

изборите за нов главен прокурор 

и преди някой да научи за афера-

та му с Каролин. Но изборите са 

спечелени от противник, който 

иска Сабич вън от прокуратура-

та. Мъж, който знае за връзката 

му с убитата и разполага с ули-

ки срещу него. От обвинител Са-

бич се превръща в обвиняем, а драматичното дело води до стъписващи 

разкрития. С прецизния гений на практикуващ адвокат Търоу прави ди-

секция на съвършеното престъпление.

„За разумната 
употреба на 
комплиментите“
Добросърдечната и любопитна 

Изабел Далхаузи трябва да об-

мисля всяка своя стъпка, за да 

мине през живота с чиста съ-

вест. Любовта є към значител-

но по-млад мъж и раждането на 

сина им изпълват живота є с 

нови трепети. Но освен с къс-

ното майчинство Изабел тряб-

ва да намери общ език със сво-

ята неуправляема племенница 

и с непреклонната си икономка, 

а междувременно се заема и да 

проучи обстоятелствата око-

ло загадъчната смърт на един 

художник. След всички тези ус-

ложнения надвисва и друга заплаха – мястото є на главен редактор е 

застрашено от задкулисните ходове на неин колега интригант. Изабел 

трябва да излезе в открита схватка, за да защити принципите си.
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М
иналия месец в Несебър се проведе конкурсът „Най-

добър детски модел на света“. Лидия Молдован от Ру-

сия – една от най-красивите представителки, участ-

вала и печелила конкурса в предишно негово издание (тя бе 

победител в Best Child Model of the World за 2008 г.) – бе пока-

нена за водещ на тазгодишната церемония.   

Тя е само 12 години и е московчанка. Но първото й явяване на 

конкурс за красота е, когато е била на 7 години. На 10-годиш-

на възраст печели титлата Best Child Model of the World. 

– КАКВО Е УСЕЩАНЕТО ДА СИ БИВШ ПОБЕДИТЕЛ?
– Вкусът на победата е много приятен и трае дълго. Всички 

ме поздравяваха. Зарадвах и майка си. Заслугата за победата 

ми е отчасти и нейна. 

– УМЕЕШ ЛИ ДА ГУБИШ?
– Ходила съм на много конкурси и невинаги съм побеждавала, 

но това не е повод да се разстройвам и натъжавам. Ако не 

победиш, значи просто другите са по-добри. Не се обиждам, а 

си правя изводи. За мен е много важно да спечеля симпатията 

на зрителите. Дори и да не съм спечелила конкурса, ако съм 

спечелила публиката, това за мен е победа. 

– КАКВО СЕ СЛУЧВА ПО ВРЕМЕ НА КОНКУРС ЗАД КУЛИСИ-
ТЕ? 
– Зад кулисите съм срещала много истински приятели, с кои-

то поддържам връзка и до днес. Когато не репетираме, е мно-

го весело – правим си купони, ходим на дискотеки... 
– СУЕВЕРНА ЛИ СИ, ИМАШ ЛИ РИТУАЛ, ПРЕДИ ДА ИЗЛЕЗЕШ 
НА ПОДИУМА?
– Събирам фигурки на слонове за късмет. Имам много – око-

ло 140 слона с всякакви размери, от огромни до съвсем мал-

ки. Когато искам нещо хубаво да ми се случи, разговарям със 

слоновете си мислено. И преди изпит – също... Нареждам ги и 

им казвам например: „Моля, всички мои слонове да направите 

така, че да изкарам четворка.“ (В Русия се оценява по пето-

балната система.) 

– НЕ СИ ЛИ МАКСИМАЛИСТКА, НЕ ИСКАШ ЛИ ПЕТИЦА?
– Не, искам добри оценки. Четворката е много близко да от-

личната оценка. 

– КАКВО БИ КАЗАЛА НА МОМИЧЕТАТА, КОИТО ИСКАТ ДА СА 
НА ТВОЕ МЯСТО?
– На някои просто им върви в живота. А на други им се налага 

да полагат много усилия, за да постигнат нещо. Аз съм от хо-

рата, които постигат успех с много труд.  

– СИГУРНО ИМАШ МНОГО ОБОЖАТЕЛИ? 
– Да, но на мен все така ми се случва – момчетата, които ме 

харесват, аз пък не ги харесвам. А когато аз харесам някого, 

той пък не ме харесва. 

– КАК СИ ПОЧИВАШ?
– Обичам да плувам, ходя с приятели на кино. Любимата ми ак-

триса е Ан Хатауей, играе много естествено. 

– КАКВА ИСКАШ ДА СТАНЕШ?
– Дизайнерка. Обичам да се обличам красиво, но мечтая сама 

да създавам дрехите, които нося. Засега само рисувам. Люби-

мият ми дизайнер е Кристиян Диор.

ЛИДИЯ МОЛДОВАН: 

„СИМПАТИЯТА 
НА ПУБЛИКАТА 
ЗА МЕН Е ПОБЕДА“

„СИМПАТИЯТА 
НА ПУБЛИКАТА 
ЗА МЕН Е ПОБЕДА“

Текст Теодора СТАНКОВА, снимки Самуил МИЛЕВБела, брой 8 (150), 201094



 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

ИЗБИРАМЕ КЛИМАТИК
Август е най-горещият месец. 
Климатиците са на висока цена, 
но ние сме готови да дадем мило и 
драго, за да не се мъчим в жегите. 
Важно е да изберете правилния. Не-
щата, които трябва да обмислите 
и на които да обърнете внимание 
преди покупката на климатик, сме 
ги обобщили на стр. 98.

ЛЕКА ПРАСКОВЕНА ТОРТА
Комбинацията между изва-
ра, маскарпоне и шоколад 
е съвършената за десерт, 
който да сервирате в лет-
ните жеги. Като добавите 
и праскови, се постига 
божествен вкус. Опитайте 
да приготвите тази тор-
та, като следвате съвети-
те ни на стр. 105.

ЗА ШЕГИТЕ НА ЦВЕТЯТА
Шегите нямат сезон! Цветята обаче имат! 
Но за щастие цветарските магазини предла-
гат „цветя с чувство за хумор“ през цялата 
година. Съществуват видове, които може 
да си отгледате и сами. А единственият 
подарък без касова бележка в този объркан 
свят е малко смях. На стр. 108–109 Албена 
Увакова ви дава идеи за шегаджийски букети 
и саксии, които могат да повдигнат настро-
ението и на човек без чувство за хумор. 

ЗА ДЪЛЪГ СРОК НА 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Или как да направите квар-
тирата си по-уютна, ще 
прочетете на стр. 96–97. 
Да вдъхнете живот на дом, 
който не е ваша собстве-
ност, не е толкова лесно. 
Но ако отдадете чест на 
детайлите, ще се получи.

! 
а-
а 

и 
о-

ПОДРОБНОСТИТЕ НА БАРБЕКЮТО
Барбекюто, освен че е начин на готвене, е и начин 
на общуване. Няма да ви учим как да мятате мръв-
ките на скарата – това всеки го може. Но за да 
изненадате приятелите и близките си със сочни 
и вкусни месца, на стр. 102–104 ви предлагаме 
различни варианти за приготвяне на сосове, мари-
нати и подправки за барбекю.
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З
апочнете с козметичен 
ремонт, но задължително 
се консултирайте с ха-
зяите какво точно въз-

намерявате да направите в тях-
ното жилище. 
Най-лесно от всичко на света 

е да смените тапетите или да 
пребоядисате стените в люби-
мите си цветове. Не е трудно 
да боядисате в бяло и черчеве-
тата на прозорците – при това 
съвсем сами. Така домът ще из-
глежда някак по-чист и просто-
рен. 
Сменете някои дребни неща. 

Например дръжките на вратата, 
електрическите ключове, смеси-
телните батерии в кухнята и 
банята, корнизите и абажурите. 
Дефектите на стените маски-
райте по световноизвестния на-
чин – като залепите отгоре пла-
кати или сложите картини. 

ЕФЕКТЪТ 

НА ДРАПИРОВКАТА 

Пердетата, кувертюри-

те на спалнята и други-

ят използван текстил ще 

променят изцяло облика 

на стаята. А тях сигурно 

ги имате от предишната 

квартира.

ЗА ДЪЛЪГ СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

КАК ДА НАПРАВИТЕ КВАРТИРАТА СИ ПО-УЮТНА
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ЛИЧНИ ВЕЩИ 

Нищо че този дом не е ваша собственост – постарайте се да 

му вдъхнете живот чрез детайлите. Така той ще заприлича 

на... вас. Защото дребните лични вещи са нещата, които мно-

го обичате и които пренасяте във всяка следваща квартира. 

Сувенири, донесени от далечни пътувания, или подаръци от 

любими хора... Не се колебайте да подмените и по-големите 

аксесоари – именно те придават характер и правят чуждото 

жилище да изглежда като ваш любим дом, макар и временно.

СВЕТЛИНА И СЯНКА

Всяко помещение веднага става по-

топло и приветливо, когато вклю-

чим осветлението. Разпределе-

те лампите и лампионите в гост-

ната и спалнята и не забравяйте 

да включвате всички осветителни 

тела вечер. Всяко си има своята за-

дача и периметър, който осветява.
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А
вгуст е най-горещият месец. Климатиците са 
на висока цена, но ние сме готови да дадем 
мило и драго, за да не се мъчим в жегите. 
Важно е да изберем правилния. Най-важните 

неща, които трябва да обмислите, преди да купите кли-
матик са:  каква е големината и колко раздвижено е 
помещението; има ли предмети в него, които ще възпре-
пятстват циркулацията на въздуха  къде ще се монти-
ра вътрешното тяло на климатика, за да не бъдат изло-
жени хората вътре директно на въздушната струя с ви-
сока скорост  колко души обитават помещението.

МОБИЛЕН, ПРОЗОРЕЧЕН ИЛИ СПЛИТ С най-ниски це-
ни са мобилните климатици, но те изглеждат доста 
смешно. Мобилният климатик не изисква специален мон-
таж. Можете спокойно да го местите от стая в стая 
и дори да го транспортирате на вилата. Теглото на този 
моноблок е средно 30 кг. Недостатъкът му е, че топ-
лият въздух се отвежда през гъвкав маркуч (с диаметър 
около 15 см) през отворения прозорец или през дупка в 
стената. В първия случай климатикът губи от мощност-
та си – в помещението постоянно влиза горещ въздух 
от улицата. А във втория климатикът вече не е моби-
лен, а закотвен към стената. В по-големи помещения та-
къв климатик може да поддържа желания микроклимат в 
радиус 1–2 метра. Прозоречните климатици са по-съвър-
шени, въпреки че са на приблизително същите цени като 
мобилните. Те могат да се поставят във всякакви рам-
ки освен в стъклопакети (в този случай е много трудно 
да се осигури херметизация на прозореца), а също така и 
направа в стената при съблюдаване на някои ограничения. 
Най-съвършеният модел климатици са т. нар. сплит кли-
матици. Състоят се от външен и вътрешен блок. Външ-
ният (в който е инсталиран компресорът) е изнесен из-
вън помещението. Преимуществата са очевидни – за раз-
лика от прозоречния сплитът не загрозява прозореца и 
работи значително по-тихо. Нивото на шума на вътреш-
ния блок е около 30 децибела, което е напълно допусти-
мо за жилищна стая (в шумния офис изискванията към 
този параметър са значително по-занижени). Външният и 

вътрешният блок на сплит системите се свързват чрез 
медни тръби, а също така и многожични съединителни 
кабели и дренажни (отводнителни ) маркучи. Средната 
цена на двублоковите сплит системи е от 1000 до 4000 
лв. в зависимост от мощността. Вътрешните блокове 
могат да са няколко и в този случай получаваме мултис-
плит климатична система. Възможните варианти за зак-
репване на вътрешния блок са няколко. Най-често той се 
закрепва на стената или пода. Но може и да е от касе-
тъчен тип. Най-разпространени са настенните блокове. 

КАКВО ОЩЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

Битовите климатици са многофункционални, но техни-
те възможности не са неограничени. Функциите „охлаж-
дане“, „отопление“ и „изсушаване“ са по-често налични, 
както и множество допълнителни възможности (тайме-
ри, икономичен и мощен режим, йон-генератори и др.), но 
към функции като пречистването на въздуха трябва да 
се подхожда много внимателно. Множество климатици са 
комплектувани със сменяеми филтри, монтирани на пътя 
на входящия въздух. Проблемът е, че тези филтри тряб-
ва да имат достатъчно висока плътност, за да осигу-
рят висока степен на почистване. Но точно това пре-
чи на свободното преминаване на въздуха през блока, кое-
то води до влошаване на най-главния показател – охлаж-
дането. Ето защо често се явява оптимално решението 
за пълен отказ от плътни филтри в полза на прости-
те филтри за грубо почистване, които е достатъчно да 
се почистват 1 път месечно, да се измиват и подсуша-
ват, след което да се поставят на мястото им. С та-
кива филтри сега са снабдени всички модели климатици. 
А какво да се прави с хората, страдащи от бронхиал-
на астма, алергични от цветен прашец или пък с много 
чувствителните към чистотата на въздуха? За тях са 
предвидени специални стайни въздухоочистители, често 
придружени и с йонизатори. Това компактно устройство 
не изисква никакъв монтаж, включва се в обикновен кон-
такт и струва около 400 лв., а степента на почистване 
за такъв прибор е до 0,01 микрона.

ИЗБИРАМЕ 
КЛИМАТИК

СЪВЕТИ ЗА НЕОПИТНИ КУПУВАЧИ
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ПОРТОКАЛОВА МАРИНАТА:  1/2 ч. ч. магданоз, нарязан на едро  1/4 

ч. ч. прясно изцеден портокалов сок (заедно с месото на портокала) 

 1/4 ч. ч. зехтин  1 люта зелена чушка (семките се отстраняват, 

чушката се нарязва на тънки ивички)  1/2 ч. л. сол

Подходяща е за пилешко филе, свинско месо и тиквички на грил.

С ДЖИНДЖИФИЛ И СУСАМ:  1/4 ч. ч. соев сос  1 с. л. настър-

ган корен от джинджифил  1 с. л. сусамено олио  2 стръка зелен лук 

(нарязани на ситно)  1/4 ч. л. червен пипер

Подходяща е за пилешко и свинско месо, сьомга, печени на грил гъби, 

сладки чушки и патладжани. 

С ЛИМОН И РОЗМАРИН:  1/3 чаша зехтин  1 лимон (нарязан на 

кръгчета)  4 скилидки чесън (пасиран)  1 стръкче розмарин  1/2 ч. 

л. сол

барбекюто
Барбекюто, освен че е начин на готвене, е и начин на общуване. Няма да ви учим 

как да мятате мръвките на скарата – това всеки го може. Но за да изненадате 

приятелите и близките си със сочни и вкусни месца, ви предлагаме различни варианти 

за приготвяне на сосове, маринати и подправки за барбекю.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

 Филето от риба не е необходимо да се ма-

ринова повече от 15 мин. В противен случай 

ще се напои прекалено и е възможно да се 

разпадне при печене на грил.  От време на 

време разбърквайте продуктите, за да попи-

ят добре маринатата.  Преди да започне-

те печенето, прехвърлете продуктите в друг 

съд, за да се отцедят от маринатата.  Ако 

печете месата или зеленчуците в оребрен 

тиган, старайте се да използвате по-мал-

ко мазнина.  Не е добре да мариновате про-

дуктите в алуминиеви, в некалайдисани или в 

чугунени съдове.

МАРИНОВАНЕ
Маринатите могат да направят приготвеното на грил месо не само по-

вкусно, но и значително по-крехко. Долуизброените съставки смесете в 

пластмасови контейнери с капак. В тези смеси можете да мариновате по 

1 кг месо, зеленчуци или морски дарове. Маринованите меса или зеленчуци 

се оставят да престоят в хладилника минимум 20 мин до 1 час.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

 Глазурата може да се използва и като сос, в който можете да 

топите късчета от изпеченото месо или зеленчуци.  Не гла-

зирайте продуктите, преди те да са напълно готови (изпечени). 

Иначе захарта в състава на глазурата може да загори и да обра-

зува неприятна горчива коричка върху месото или зеленчуците.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

 За да усилите вкуса и аромата на подправките, объркайте ги 

с месото няколко часа преди да го печете. Похлупете съда и го 

оставете в хладилник.  Сухите подправки се съхраняват дълго. 

За удобство купете няколко от най-популярните и често използ-

вани. Така те винаги ще са ви подръка.  Съхранявайте подправ-

ките на сухо и проветриво място. След разопаковане остават 

свежи около месец, след това губят част от аромата си, но въ-

преки това са годни за употреба.

ГЛАЗИРАНЕ

ПОРЪСВАНЕ
Поръсете продуктите със сухи под-

правки непосредствено преди да 

ги метнете на грила. Подправ-

ките предварително смесете в 

малки купички, след което доба-

вете към сместа 1 с. л. зехтин 

и хубаво разбъркайте. С получена-

та каша натрийте месото, което се ка-

ните да печете на грил. Количеството на до-

луизброените смеси от подправки е предвидено за 1 

кг месо.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКА СМЕС:  2 ч. л. кимион  1 ч. л. семена 

копър  1/2 ч. л. сол  1/2 ч. л. черен пипер

Подходяща е за пилешко шишче, стек, агнешки котлет.

БУКЕТ ОТ ПОДПРАВКИ:  1 с. л. горчица на прах  1/2 ч. л. че-

рен пипер  1 ч. л. кимион  2 ч. л. семена от целина  1 ч. л. 

сол  1 ч. л. кафява захар  1/8 ч. л. лют червен пипер  

Подходяща е за пилешки крилца, свинско месо, скариди, сьомга.

Ако непосредствено след изпичане намажете проду-

ктите с един от сосовете, които ви предлагаме, те ще 

обогатят вкуса си и ще придобият апетитен блясък.

ЛЮТА ДОМАТЕНА ГЛАЗУ-
РА:  1/2 ч. ч. кетчуп  1 с. 

л. мед  1 с. л. сос чили (или 

1/2 ч. л. лют червен пипер) 

 1/2 ч. л. сол

КАЙСИЕВА ГЛАЗУРА:  1/2 

ч. ч. конфитюр (или сироп) 

от кайсии  2 с. л. ябълков 

оцет  1/4 ч. л. черен пипер

МЕДЕНА ГЛАЗУРА:  1/4 
ч. ч. мед  2 с. л. соев сос 

 1/4 ч. л. лют червен пипер
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СОСОВЕ И САЛЦА 

Всички долуизброени състав-

ки за сосовете се смесват в 

дълбок съд (най-добре в со-

сиера) и се поднасят заедно 

с приготвеното на барбекю 

месо или морски дарове.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

 Повечето подправки стават по-ароматни и с наситен вкус, 

ако след смесването им ги оставите да престоят на стайна 

температура около час.  Остатъкът от сосовете или салцата 

може да се използва и за приготвяне на сандвичи.  В тези со-

сове продуктите могат да се накиснат, преди да бъдат изпече-

ни на грила.

СЛАДЪК ЧЕРВЕН ЛУК:  1 средно 

голяма глава червен лук (наряз-

ан на тънки кръгчета)  2 с. л. 

прясно изцеден лимонов сок  1 с. 

л. зехтин  2 ч. л. мед  1/4 ч. л. 

сол  1/8 ч. л. лют червен пипер

МАГДАНОЗ И ОРЕХИ:  1/2 ч. ч. листа от 

магданоз, нарязани на дребно  1/2 ч. ч. кед-

рови ядки, нарязани на едро и предварител-

но леко запечени  1/2 ч. ч. зехтин  1 стрък 

пресен лук, нарязан на дребно  1 ч. л. винен 

оцет  1/4 ч. л. сол  1/8 ч. л. черен пипер

ГОРЧИЦА И КЪРИ:  1/2 ч. ч. френска горчи-

ца  1/4 ч. ч. сметана  1/2 ч. л. къри  1/4 

ч. л. сол
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НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Фурната се загрява до 175 °С. Три праскови (6 по-

ловинки) се нарязват на малки кубчета. Кравето 

масло се размачква със 125 г захар и яйцата до пенооб-

разна маса. В сместа се разбъркват брашното, пред-

варително смесено с бакпулвера, и сметаната, като 

се редува лъжица суха смес със струйка сметана (на 1 

път наливайте не повече от 2 с. л. сметана!). Посто-

янно бъркайте. Половината от полученото тесто сло-

жете в тефлонова кръгла форма за печене на блатове. 

В другата половина разбъркайте какаото и 3 с. л. сме-

тана и я разпределете върху другото тесто във фор-

мата. Сложете формата в предварително загрятата 

фурна и печете блата около 35 мин, след което изча-

кайте да изстине. 

2. Разтворете отделно 6 г и 8 г желатин. Смесете 

изварата, сиренето маскарпоне, 50 г захар и ос-

емте грама разтворен желатин. Останалата смета-

на разбийте добре и разбъркайте в сместа. Намажете 

блата с получения крем и изчакайте да изстине (око-

ло 4 часа).

3. Останалите праскови пюрирайте в блендера. Към 

пюрето добавете шестте г разтворен желатин 

и сложете сместа в хладилника. Когато започне да се 

сгъстява, размажете я на равен слой върху тортата. 

С вилицата начертайте отгоре релефни шарки. Съхра-

нявайте сладкиша в хладилник до сервирането му. 

Време за приготвяне: 1 ч 

В една порция: 330 кал, от които белтъчини – 8 г, маз-

нини – 22 г, въглехидрати – 24 г

Лека прасковена

ТОРТАТОРТА

ЗА 14 ПАРЧЕТА:

1 консерва компот от 

праскови (850 мл)

125 г краве масло

175 г захар

3 яйца

200 г брашно

1/2 пакет бакпулвер

300 мл сметана

1 с. л. какао

14 г желатин

250 г сирене маскарпоне

250 г безсолна извара

С извара и шоколадов слой
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А
ко това лято със силно-
то слънце и напоителни-
те дъждове градината ви 
е дарила с многобройни све-

жи зелени подправки, ето десет на-
чина, по които можете да ги съхра-
ните за кулинарна употреба през ця-
лата година.

1СУШЕНЕ НА ВЪЗДУХ Ако имате 
достатъчно време и място, може-

те да изсушите подправките на сно-
пове (по 4–5 стъбла в един сноп) и 
да ги закачите да висят надолу с лис-
тата в тъмно, топло и проветриво 
помещение. Сушенето отнема от 2 
до 4 седмици, ако искате подправки-
те да са добре изсъхнали и да се ро-
нят между пръстите ви. Поставете 
ги в кутии или бурканчета едва ко-
гато са напълно изсъхнали.

2НА ПРОВЕТРИВО МЯСТО Измий-
те и изсушете подправките. Под-

редете ги в плитък съд на един ред 
и ги покрийте с кухненска хартия, 
след което ги поставете в хладилни-
ка, докато напълно изсъхнат. 

3ВЪВ ФУРНАТА Подредете изми-
тите подправки на един ред в 

тавичка върху хартия за печене и 

включете фурната на 80 °С. Сушете 
подправките около 4 часа, като дър-
жите вратата на фурната отворена 
през цялото време, за да излиза на-
вън влагата. Разбърквайте ги от вре-
ме на време. Поставете подправките 
в кутии или бурканчета едва когато 
са напълно изсъхнали.

4В МИКРОВЪЛНОВАТА Ако имате 
спешна нужда от сушени подправ-

ки, това е може би идеалният метод 
да се сдобиете с тях. Измийте добре 
подправките, отцедете ги и ги оста-
вете настрана за около час. Не трябва 
да остава никаква влага по тях, преди 
да ги загреете. Подредете стръковете 
на един ред върху лист кухненска хар-
тия и ги покрийте с друг лист. Сло-
жете ги в микровълновата за 2 мин на 
максимална мощност. Обърнете горния 
лист хартия и върнете подправките в 
микровълновата за още 1 минута, до-
като станат напълно сухи и започнат 
да се трошат. Съхранявайте ги на 
сухо и тъмно място в контейнер, кой-
то се затваря плътно, или в найлонов 
плик с цип. Изсушени по този начин, 
можете да ги използвате в продълже-
ние на година.

5СЪС СОЛ И ЗАХАР Можете да 
изсушите зелени подправки, като 

просто ги положите върху слой сол 
или захар и отгоре също ги покриете 
с тях. Оставете ги така, докато из-
съхнат, след което махнете само лис-
тата им и ги сложете в плътно за-
тварящи се контейнери. 

6ПЕСТО Сложете около 2 ч. ч. све-
жи подправки и 1/3 ч. ч. зехтин 

в кухненския робот и ги смелете до 
кремообразна смес. Съхранявайте пес-
тото в малки найлонови пликчета (с 
цип) или в плътно затварящи се бур-
кани във фризера. 

7ВЪВ ФРИЗЕРА, НА КУБЧЕТА На-
кълцайте на ситно подправките и 

ги разпределете във формички за лед. 
Налейте вода и замразете екзотични-
те кубчета. Вместо вода можете да 
използвате зехтин или бульон. След 
като замръзнат, прехвърлете кубче-
тата в найлонов плик и го завърже-
те, така че в него да не остане поч-
ти никакъв въздух.

8ЦЕЛИ ВЪВ ФРИЗЕРА Накълцайте 
подправките на ситно и просто 

ги замразете. 

9АРОМАТНО МАСЛО Измийте 
подправките и ги накълцайте на 

ситно, след което ги объркайте с 
меко масло. Замразете маслото във 
формички за лед. Така при всяко го-
твене можете да изваждате необхо-
димата порция според рецептата.

10АРОМАТНА СОЛ Смесете 
стрити на ситно, вече изсуше-

ни подправки с готварска сол и ето 
ви комбинирана подправка за супи. 

ЗАПОМНЕТЕ! 1 ч. л. сушени под-
правки се равнява на 1 с. л. пресни.

10 НАЧИНА ЗА 10 НАЧИНА ЗА 
„ПРИГОТВЯНЕ“ „ПРИГОТВЯНЕ“ 
НА ПОДПРАВКИТЕНА ПОДПРАВКИТЕ
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М
алцина са хората, които 
могат да се погледнат 
от птичи поглед и да 
се усмихнат на себе си. 

Който владее самоиронията, е люби-
мецът на компанията! А за да се по-
шегуваш с някого другиго, е необходи-
ма и доза деликатност. През викто-
рианската епоха езикът на цветята 
е бил точно такъв деликатен шифър 
– тогава откритото изразяване на 
помисли и намерения се е считало за 

неморално. Особено ако са сексуални 
и любовни. В нашия век нашите чув-
ства нямат морални окови и никой 
не се нуждае от специален код, за да 
изразява себе си. Точно обратното – 
имаме тотален дефицит на деликат-
ност. И на смях. На деликатен и пре-
чистващ смях! 
Всяко цвете крие в себе си по една 

красива „усмивка“, но има цветя, кои-
то излъчват цяла шега. Тук ще пред-
ставим някои от тях – оставяме на 

вас да измислите пожеланието, кога-
то ги поднасяте. Но не забравяйте, 
че, както е казал Питагор: „Шегата, 
подобно на солта, се използва  уме-
рено!“

СТАЙНИ С ПЛОДЧЕТА

 Капсикумът е едно от тях. 
Обсипан е с малки лютиви чушле-
та, обагрени в зелено, червено, оран-
жево и жълто. Наричат го и коле-
ден пипер. 

ЗА ШЕГИТЕ ЗА ШЕГИТЕ 
НА ЦВЕТЯТАНА ЦВЕТЯТА

ШЕГИТЕ НЯМАТ СЕЗОН! ЦВЕТЯТА ОБАЧЕ ИМАТ! НО ЗА ЩАСТИЕ ЦВЕТАРСКИТЕ 
МАГАЗИНИ  ПРЕДЛАГАТ „ЦВЕТЯ С ЧУВСТВО ЗА ХУМОР“ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА. 
СЪЩЕСТВУВАТ ВИДОВЕ, КОИТО МОЖЕ  ДА СИ ОТГЛЕДАТЕ И САМИ. А ЕДИНСТВЕНИЯТ 
ПОДАРЪК БЕЗ КАСОВА БЕЛЕЖКА В ТОЗИ ОБЪРКАН СВЯТ Е МАЛКО СМЯХ.

Декоративните доматчета изглеждат много веселяшки

Слаба и 
щастлива 
с ананас – 

единствени-
ят антидепре-

сант, 
от който не се 

пълнее

Лют 
характер – 
дълъг живот! 
Повече пипер в 
настроението, 
повече късмет в 
джоба!
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 Соланумът Народните му имена 
са коледна череша или йерусалимска 
череша, но на мен ми прилича пове-
че на декоративно минидоматче. Рас-
тението е с малки, кръгли оранжево-
червени плодчета, които са отровни. 
И двете цветя са особено красиви, 
поставени на кухненската маса.

 Декоративната ягодка е лят-
но цвете. Всъщност името є е дю-
шезнея и е стелещо се цвете, чиито 
миниатюрни плодчета не са отровни, 
но са безвкусни. Особено атрактивно 
е, ако се постави да виси в подходя-
ща кошница. Подарите ли го, със си-
гурност ще привлечете вниманието.

МНОГО ЗАБАВНИ

Някои справочници ги класифицират 
под наименование фън плантс (Fun 

Plants), което, преведено от англий-
ски, означава точно забавни растения. 
Те се получават най-често от зася-
ване на семена, семки и костилки на 
зеленчуци и плодове. 

Пробвайте сами да си отгледате 
иначе скъпото бромелиево растение 
ананас (Ananas comosus). Отрежете 2 
см под коронката от листа на свеж 
ананас, обелете външната мека ме-
сеста част и изчакайте няколко дни 
да позасъхне. Ако направите същото 
и с морков, след 1 месец ще се сдо-
биете с красивото пересто растение 
Даукус карота. 
Други известни забавни растения се 

получават от фурми, бадем, нар, аво-
кадо, цитрус и праскова.

ВЕСЕЛИ САКСИИ 
Спомняте ли си филма „Запознай се 

с нашите“? Там бъдещият зет в ли-
цето на Бен Стилър поднесе на бъде-
щия си дядо в лицето на Робърт де 
Ниро уникален подарък за първа сре-
ща – саксия с пръст, в която надъл-
боко бе засадена луковица на много 
рядко и скъпо холандско лале. Настъ-
пи неловко мълчание. Шега не беше 
предвидена. Но това е идея – всеки 

може да подари саксия със семенце 
или костилка от някой култов зелен-
чук в нея. Стига, разбира се, да не е 
решил да се сгодява. Е, много по-под-
ходяща за подарък е скъпата луковица 
на рядко цвете. 

БУКЕТИ ЗА ПОХАПВАНЕ 
Ако сте от хората, който мразят 

саксиите и водата около тях, има-
те и друга възможност – букетите. 
Но никъде не е казано, че те задъл-
жително трябва да бъдат от цве-
тя. В цветарските магазини могат 
да ви ги аранжират букети от зе-

ленчуци, плодове и деликатеси. Добре 
декорирани, те носят толкова закач-
ка в себе си, че разсмиват хората 
по улицата. 
Добронамерената шега е бяла магия – 

тя пречиства сетивата ни и ни сбли-
жава! А според най-великия в шегите 
Оскар Уайлд „Животът е прекалено 
важен, за да се взема на сериозно!“.

Албена УВАКОВА

Букетът – за мезе; животът – за основно. 
Кой е казал, че красотата не минава през стомаха?!

Живот с вкус на ягода! 
Ягодови утрини, ягодови вечери, но... никакъв компот!

Жана Жекова и експертът 
в цветното пране Ariel 
за мистичната сила 
на нюансите
Жана Жекова и експертът в 
цветното пране Ariel Color & Style 

разкриха мистичната сила на ню-
ансите на пъстро парти в ново-
откритото Shades Cafе. Извест-
ната дизайнерка посъветва дами-
те смело да експериментират с 
различни цветове, за да открият 
най-подходящите за тях нюанси. 
Точно различните нюанси изразя-
ват нашите най-дълбоки емоции и 

желания, променят настроението 
ни. За да можем да изглеждаме 
зашеметяващо в тях всеки път, 
е много важно да успеем да ги за-
пазим свежи и „блестящи“ като 
нови, дори след множество изпи-
рания. В борбата срещу изблед-
няващите цветове жените вече 
имат нов съюзник. Ето защо Ariel 
създаде нов, цветен продукт – 
Ariel Color & Style. Прахът за пране 
предоставя безупречно изпиране, 
запазвайки нюансите на любимите 
дрехи такива, каквито са. 
„Ariel е моят незаменим асис-

тент, който ми дава възможност 
да предлагам на жените, които 
идват в моето студио, качество, 
което не се влияе от времето 
и множеството изпирания, кой-
то помага в борбата с тежките 

петна“ – сподели Жана Жекова. 
Именитата дизайнерка демонстри-
ра на живо силата на нюансите, 
като преобрази три от дамите, 
присъствали на събитието. Те по-
лучиха кратка професионална кон-
султация относно цветовете от 
г-жа Жекова и нейната асистент-
ка – специалиста по цветови ана-
лиз Румяна Пенева. Участничките 
имаха възможност да се убедят, 
че перфектните нюанси подчерта-
ват естествената красота и до-
принасят за зашеметяващия вън-
шен вид.

Шарени новини

Бела, брой 8 (150), 2010 109



Бела, брой 8 (150), 2010110



info

за месец АВГУСТ

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

Разочарования в любовтаРазочарования в любовта

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

На фокус – отношенията с роднините
На фокус – отношенията с роднините

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Нови запознанстваНови запознанства

РАКРАК

Подреждате приоритетите си
Подреждате приоритетите си

ЛЪВЛЪВ

Външни и вътрешни промениВъншни и вътрешни промени

ДЕВАДЕВА
„Профилактика“ на всички нива
„Профилактика“ на всички нива

ВЕЗНИВЕЗНИ

Сменяте генерално посоката!Сменяте генерално посоката!

СКОРПИОНСКОРПИОННеудовлетвореността ви пречи!

Неудовлетвореността ви пречи!

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Приятни изненади от съдбатаПриятни изненади от съдбата

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Стабилизирате се финансово
Стабилизирате се финансово

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Напрегнати лични отношенияНапрегнати лични отношения
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Нова работаНова работа
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ПОСТИГАТЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 

През този месец има предпоставки 
да се чувствате удовлетворени от живо-
та, но няма да стигнете лесно и гладко 
до това удовлетворение. Мобилизирайте 
всичките си сили и амбиции, за да по-
срещнете смело предизвикателствата. 
Подгответе се за разочарования в любо-
вта, но и за отваряне на възможности за 
нови любовни връзки, особено след 10-и. 
До 23-ти Слънцето е в огнения знак Лъв 
и ви зарежда с много жизнерадост и 
творческо вдъхновение. Ще ви обземе же-
лание да създадете нещо свое, нещо ново, 
на което да се радвате. Ще ви залее си-
лен порив за самоизразяване и самоут-
върждаване. Няма да ви липсват забавле-
ния сега. Отделете повече време за при-
ятелите и на децата си. 

ПРОТИВОРЕЧИЕТО Все пак бъдете 
внимателни към случващото се с вас 

през целия месец, защото въпреки изреде-
ните благоприятни тенденции по-горе, въ-

преки енергийната слънчева подкрепа ав-
густ ще бъде и доста напрегнат. Ето го 
противоречието – от една страна, сте 
настроени оптимистично и попадате в 
благоприятни ситуации, но от друга, кога-
то тръгнете да реализирате замисленото, 
ще се налага да се самодоказвате, да ус-
тоявате на конкуренция, критики и взис-
кателно отношение. 

В ЛЮБОВТА – НАПРЕЖЕНИЯ И 

РАЗОЧАРОВАНИЯ Каквото полез-
но за личните си отношения можете да 
„свършите“ до 7-и, свършете го. На 7-и 
Венера, планетата на любовта и хармо-
нията в човешките отношения, се пре-
мества в срещуположния ви конфликтен 
знак Везни и вие, естествено, влизате в 
зоната на скандалите, напреженията и 
недоразуменията. Някои от вас още на 
същия ден ще преживеят трудни момен-
ти с интимния партньор. На 8-и – съ-
щото нерадостно положение. Това са 
два много критични дни за Овните. Въз-
можно е да преживеете разтърсващи 
разочарования в любовта, а и от близки 
партньори, с които сте били в бизнес 
отношения. Всички събития на 7-и и на 
8-и ще се отразят много сериозно на 
вашето самочувствие. На 9-и ще се по-
чувствате неразбрани и неудовлетворе-
ни. Не изпадайте в самокритика, за да 
не задълбочите комплекса си за малоцен-
ност. Най-добре от 7-и до 10-и включи-
телно избягвайте активни контакти, 
уточняване на лични отношения и пуб-
лични изяви. 

СРЕЩАТЕ ТОЧНИЯ ЧОВЕК След 
10-и получавате шанс да срещнете 

точния човек в любовта и да завържете 
нови приятелства. 

ГЛЪТКА СПОКОЙСТВИЕ След 14-и 
звездите ви „отпускат“ повече спо-

койствие, защото изнервящата ви плане-
та Уран се оттегля за малко в знака 
Риби. Дава ви се малко време за почивка 
и размисъл. Налага се да определите посо-
ката си на движение за в бъдеще. 

ЗА ЗДРАВЕТО си се погрижете след 
23-ти. Добра новина за Овните, ко-

ито им предстои да ходят по доктори, е, 
че на 24-ти има шанс някой да ви поста-
ви точна диагноза и да ви назначи правил-
ното лечение.  

ВРЕМЕ ЗА РАБОТА С навлизането 
на Слънцето в Дева на 23-ти кон-

центрирайте вниманието си върху пряка-
та си работа. Дори го направете още от 
20-и, ако искате да избегнете натрупва-
нето на досадни задачи и ангажименти. 
Не разгласявайте предварително своите 
намерения, действайте целенасочено и 
тихо, не си разпилявайте силите да обя-
вявате какво сте решили. Но това не оз-
начава да действате подмолно, за сметка 
на другите. Действайте изключително 
коректно, защото настъпващото пълно-
луние на 24-ти ще „освети“ всичките ви 
тайни и евентуално некоректни замисли. 
Но от друга страна, ако намеренията ви 
са много добри, ще постигнете много до-
бри резултати и хората ще ви приемат 
безрезервно.

Миникриза
На 16-и е възможно да преживеете мини-

криза. Но пък точно тя ще се окаже и ка-

тализатор за хубави промени. Кризата 

ще ви помогне да видите от какво точно 

се нуждаете и как да го постигнете. Въз-

ползвайте се максимално от тази ситуа-

ция. Не се колебайте да вземете крайни и 

важни решения за промени. Колкото сте 

по-смели и решителни, толкова и резулта-

тите ще бъдат по-добри. Бъдете макси-

мално позитивни и сдържани!

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ  
От 12-и до 17-и очаквайте големи про-

мени. Действайте решително във всич-

ки сфери на живота. Ще се наложи и даже 

е препоръчително да рискувате. Не се 

страхувайте!

След 7-и – напрежение в отношенията 

с любимия човек и с най-близките ви. Най-

трудни за преживяване ще са 7-и и 8-и.
След 23-ти обърнете повече внимание 

на работата си. Не разгласявайте пред-

варително намеренията си. Първо се при-

ближете към целта и след това дайте 

гласност на успехите си.

От  26-и до 31-ви ще регистрирате 

първите си успехи вследствие на проме-

ните. Приключвате месеца с купища не 

свършена работа, но пък с голямо удо-

влетворение.

НОВИТЕ ПРОДУКТИ НА LOGONA И SANTE СА ВЕЧЕ У НАС 

Те бяха представени в театър „Българска армия“ – първия зелен театър в Бълга-
рия. LOGONA – със сериите „Грижа за лицето“, „Всекидневна грижа“ и „Шампоани“, 
а SANTE – със серия слънцезащитна козметика. Това са първите марки в България, 
които притежават 3 биосертификата, като някои от продуктите са с по три 
звезди, което означава, че 95% от състава им е с биопроизход. Такава е например 
серията „Слънцезащитни“, която е изцяло на минерална основа и без наночастици. 
На официалното представяне от актрисата Йоана Буковска – лице и на двете 
марки, разбрахме, че LOGONA държи лидерски позиции в сектора „Грижа за коса-
та – био“ в Европа с 44% дял. Някои от продуктите вече са на пазара и в България, 
други се очакват в средата на лятото и през есента. 
„В началото на лятото сме щастливи да предложим уникални продукти с повече 
биосъставки, красив дизайн и още по-високо качество. Сигурни сме, че тази козме-
тика ще стигне до повече почитатели на биопродуктите в България“ – изрази на-
деждите си д-р Светла Николова от фирмата вносител „Армина“.

БИОКОЗМЕТИКА
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ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМИ ОТ СЕМЕЙ-

НО ЕСТЕСТВО ще са във фокуса на 
вниманието ви през август. Отношенията 
с роднините също са тема номер едно 
сега. От 1-ви до 23-ти периодът наистина 
е много подходящ да обърнете внимание 
на вашия дом, на състоянието на имоти-
те си, както и на общуването си с близ-
ки и роднини (най-вече с родителите ви!). 
Добра новина за вас е, че от 7-и вашата 
лична управляваща планета Венера навлиза 
в много силен за нея знак – Везни, и от-
там ще облагородява любовните ви отно-
шения, както и публичните и творчески-
те ви изяви. 

НОВОВЪВЕДЕНИЯ В ДОМА Новолу-
нието в Лъв на 10-и ще донесе поне 

една новост в къщата ви. Възможно е 
дори да смените жилището си, да купите 
още един нов имот или просто да спече-
лите пари за основен ремонт. Това послед-
ното – ремонтът, е особено препоръчи-
телно, защото много ще промени и акти-
визира пространството и енергиите около 
вас, което ще се отрази благоприятно на 
психиката ви. Ако пък не ви се занимава 
с ремонт, поне се освободете от ненуж-

ните вещи вкъщи, особено от онези, кои-
то ви навяват тъжни спомени. 

РЕШАВАТЕ ДА ЗАЖИВЕЕТЕ СА-

МОСТОЯТЕЛНО Някои Телци точно 
след това новолуние на 10-и ще вземат ре-
шение за самостоятелен живот и ще се 
отделят от семейното огнище и роди-
телската опека. В първия момент ще из-
питате известен стрес, въпреки че дълбо-
ко в себе си ще бъдат убедени, че това 
решение е правилно. 

ДРЕБНИ ТРУДНОСТИ В началото 
на месеца ще се наложи да промени-

те мнението си относно пътуване в чуж-
бина, както и да промените отношението 
си към чужденци, с които общувате. Ве-
роятно е да имате проблеми с неуредени 
навреме документи.

НЕ ПОТЕГЛЯЙТЕ НА ДЪЛЪГ ПЪТ 

ИЗВЪН СТРАНАТА на 3-ти – има 
риск от проблеми с митничари и полицаи. 
На този ден другите ще предявяват голе-
ми претенции към вас, ще поставят до-
пълнителни изисквания (особено ако канди-
датствате за работа или за обучение в 
чужбина). Кандидат-студентите да сле-
дят внимателно класирането, да не вяр-
ват на непроверена информация и да вни-
мават да не пропуснат сроковете за за-
писване. 

НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО 
Постарайте се така да организирате 

работата си, че да не предприемате нищо 
ново след 20-и. Всички нововъведения е до-
бре да реализирате преди тази дата. Съ-
щото важи и за евентуални премествания, 
покупки на имоти, започване на ремонти, 
както и за други делови дейности. След 
20-и всичко ще се развива в много бавно, 
със задръжки и отлагания. 

ГОЛЯМ УСПЕХ ви очаква на 24-ти. 
Получавате признание от приятели и 

съмишленици. Ако професията ви е пуб-
лична, ще получите похвала от колегите 
за ценните идеи, които давате. Ще се по-
чувствате удовлетворени. Възможно е да 
ви хрумнат нови идеи за бъдещето. Добре 
ще е да общувате по-активно на този 
ден. Някой ваш приятел неволно ще ви 
подскаже новата посока, в която да тръг-
нете в бъдеще. Приключвате месеца ста-
билно и уверено. 

НАБЛЮДАВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО 

КАКВО ЩЕ ВИ СЕ СЛУЧИ на 26-и. 
Ще ви хрумнат интересни идеи, ще полу-
чите изгодни предложения от властимащи 
хора. Насрочете важните си срещи за 
днес. Но не пристъпвайте към реализира-
не на идеите си веднага. Оставете това 
за след средата на септември, когато за 
вас всичко ще става по-лесно.  

НАЙ-ХУБАВИТЕ ВИ ДНИ са от 29-и 
до 31-ви, когато Луната е във вашия 

знак и ви прави съзидателни и стабилни. 
Очаквайте и добри финансови постъпле-
ния! 

Време е за почивка!
На 23-ти Слънцето вече навлиза в хармо-

ничния ви знак Дева и за вас настъпва по-

спокоен и приятен период. Време е за по-

чивка! Дано да можете да си я позволите, 

защото ще имате голяма нужда. Ще се 

активизират и темите за любовта, при-

ятелството, отношенията ви с децата. 

Отделяйте повече време за общуването 

с малките – това ще ви разтовари и за-

реди положително. Периодът от 23-ти до 

31-ви е интересен с това, че в живота ви 

отново могат да се появят внезапно лю-

бими хора и приятели от миналото. Съд-

бата отново ще ви срещне с тях, защото 

имате още неща за „довършване“. Ще ус-

пеете дори да „рестартирате“ някои от-

ношения и да ги стартирате наново.

Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ    
На 3-ти ще имате трудности, свързани 

с пътуване зад граница, както и във взаи-

моотношенията ви с чужденци. 

Новолунието на 10-и ще ви донесе поне 

една новост в дома и ще ви помогне да 

подобрите отношенията си с роднините. 

От 10-и до 20-и свършете цялата на-

трупала се работа! Може да стартирате 

ремонти, премествания, пътувания и дру-

ги делови дейности.

След 23-ти ще стане актуална любов-

ната тема. Периодът е творчески. Прия-

телствата ви са много удовлетворяващи.

БЛАГОТО НА ТРАДИЦИИТЕ

РОМАНТИЧНИЯТ WASH&GO С ЛАЙКА 

В забързаното ни ежедневие имаме навика да забравяме малките неща, които са ни накарали да се влюбим в онзи, с 
когото сме в момента. А да си ги спомняме, е от голямо значение за една връзка, защото поддържат тръпката жива. 
Новият шампоан Wash&Go ще върне романтиката във вашата връзка. Той е малък, но много романтичен.
Спомняте ли си колко влюбен беше той в косата ви, когато се видяхте за първи път? А сещате ли се коя е рецепта-
та за вечно красива коса? Новата колекция на Wash&Go с лайка е вдъхновена от традиционните съставки, които за-
щитават и придават на косата усещане за чистота и обем. Лайката е главната героиня сред тях. Сега и косата ви 
може да се наслади на благотворно въздействие, което тя има върху кожата и душата ни. 
Новата серия продукти за коса Wash&Go с лайка поддържа косата чиста и обемна, оставайки я истински красива, 
направо с перфектен вид. Красивата коса винаги е съблазнителна. И когато той я докосне, ще изпита истинска на-
слада. Твърде възможно е да се влюби във вас отново. И не забравяйте да благодарите за това на Wash&Go.
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ДИНАМИЧНО И ПРОМЕНЛИВО 

НАЧАЛО на август. Типично мерку-
рианско начало. Впрочем вашата управля-
ваща планета Меркурий сега се намира в 
конфликтен за вас знак и на моменти ще 
се чувствате доста изнервени. Не се 
претоварвайте с работа сега! Нужна ви 
е почивка. Може и активна. Открийте 
любимото си занимание и му се посвете-
те. Разходките на чист въздух ще ви се 
отразят благотворно. На 4-ти се поста-
райте да сдържате нервите си, защото 
можете да обърнете ситуацията срещу 
себе си, ако избухнете. 

НОВИ ЗАПОЗНАНСТВА ще ви до-
несе новолунието на 10-и. Създадени-

те сега контакти ще се развият добре 
в бъдеще. След тази дата ще имате ус-
пехи и при вземане на изпити и усвоя-
ването на знания. Помислете си за ново 
обучение. Стартирайте го през периода 
от 10-и до 20-и. 

НЕДОРАЗУМЕНИЯ С ЛЮБИМИЯ 

ЧОВЕК От 1-ви до 7-и е вероятно 
да ви сполетят разочарования в любо-
вта. След 7-и Венера вече навлиза в хар-
моничния ви знак Везни, но вместо да 

разведри обстановката, ще ви накара да 
се вгледате по-внимателно в личните си 
отношения. Това може да ви донесе и 
малко неприятни изненади – да откриете 
например качества у партньора си, за 
които не сте и подозирали. Дните от 
7-и до 10-и включително са критични за 
връзката ви. Вероятни са скандали, вне-
запни обрати и дори пълно неразбиране и 
опит за ограничаване от страна на чо-
века, когото обичате. Това може да ви 
попречи да осъществите бизнес планове-
те си. Но ако преживеете тези дни без 
сътресения, след това ще се радвате на 
хармонични любовни отношения. Стисне-
те зъби! 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА РОДИ-

ТЕЛИТЕ СИ! С навлизането на 

Слънцето в Дева ще се почувствате из-
нервени, суетливи и затормозени. По-го-
лямата част от вниманието ви ще бъде 
привлечено от семейни въпроси. Обърне-
те повече внимание на дома си, на близ-
ките ви хора, особено на родителите си. 
Не губете връзката с тях.

НАПРЕЖЕНИЕ В РАБОТАТА На 
24-ти вечерта ще разберете, че и в 

работата се задават лоши дни – спешни 
поръчки и големи изисквания ще ви за-
трупат. А за капак ще се наложи да до-
вършвате и залежала работа. На 25-и и 
26-и е добре да обърнете внимание само 
на работата си и да се справите с поя-
вилите се предизвикателства. Определе-
те си темпо и си наложете дисциплина, 
за да можете съвестно да отхвърлите 
всички делови задачи. 

КОНФЛИКТИ С ШЕФА От 24-ти 
до 26-и е възможно е да се възобно-

вят някои стари противоречия с авто-
ритетни личности в работата ви или с 
вашите шефове. Затова бъдете готови 
да се справите с тези тегоби. 

ЗДРАВЕ Ще се чувствате напрегна-
ти и изнервени през по-голямата 

част от месеца. Вечер е задължително 
да отделяте повече време за почивка. 

РЕМОНТИ От 27-и до 31-ви е препо-
ръчително да се фокусирате върху 

текущи задължения по дома – да напра-
вите освежителни ремонти, да платите 
сметките си за битови нужди. 

НЕ ПОДПИСВАЙТЕ НИКАКВИ ДО-

ГОВОРИ от 20-и до 31-ви, особено за 
покупко-продажба на земя или на жилище. 
Постарайте се да отложите нещата за 
след средата на септември. Времето не 
е удачно и за преместване в друго жили-
ще, дори и под наем. 

BLUETOOTH HANDS-FREE УСТРОЙСТВА С НАМАЛЕНИЕ

Стартиралата през юли национална кампания „Шофирай безопасно. Говори с hands-free!“ про-
дължи със специално търговско предложение – 20% отстъпка за всички Bluetooth hands-free ус-
тройства, закупени в периода от 1 юли до 15 август 2010 г. в магазините на GLOBUL и 
GERMANOS. 
В рамките на промоцията Bluetooth слушалката Nokia BH–108 може да бъде купена само за 31,92 
лв. единствено в магазинната мрежа на GLOBUL и GERMANOS. Nokia BH–108 се отличава с из-
чистен и стилен дизайн и разполага с удобен мултифункционален бутон, който позволява лес-
но приемане или прекратяване на телефонни разговори по време на шофиране.
GLOBUL и GERMANOS за четвърта поредна година организираха съвместната си инициати-
ва за безопасна употреба на мобилен телефон зад волана „Шофирай безопасно. Говори с hands-
free!“. Целта на кампанията е да провокира всички участници в движението да бъдат отго-
ворни към себе си и към околните на пътя. Посланик на инициативата и тази година е из-
вестният автомобилен състезател в GP2Series Владимир Арабаджиев, а основен партньор е 
Пътна полиция – София. 

Върнете се малко назад
След 20-и Меркурий започва да се движи 

ретроградно, тоест назад (визуална из-

мама, когато наблюдаваме движението 

на планетите от Земята), и да ви въз-

действа много силно. Меркурий управля-

ва мисленето, комуникацията, пътувани-

ята, търговията и работата с информа-

ция. Ако искате да започнете нещо ново 

в тези сфери, по-добре да го изтеглите 

преди 20-и (въпреки че ви препоръчах да 

почивате), защото тогава ще бъдете по-

ефективни. Периодът на ретроградност 

на Меркурий е много важен за Близнаци-

те, защото те са силно свързани с тази 

планета и ще бъде добре, ако се движи-

те в синхрон с нея. След 20-и и вие напра-

вете крачка назад – свършете изостана-

ла работа например. Или пък направете 

нещо, за което все не сте намирали вре-

ме в миналото. Най-активните ви дни ще 

са 5-и и 6-и, когато ще покажете на всич-

ки на какво сте способни. Дайте приори-

тет на общуването и на оформянето на 

документи.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ
От 1-ви до 10-и няма да имате шанс в 

любовта и няма да се радвате на хармо-

ния в личните отношения. Най-критични 

са 7-и, 8-и, 9-и и 10-и включително. 
След 10-и ви очакват нови интересни 

запознанства. Замисляте се запишете на 

курсове, за да повишите квалификацията 

си. Добра идея!

От 20-и до 31-ви се върнете символич-

но назад и свършете дълго отлагани или 

недовършени ангажименти, свързани със 

семейство, роднини или имоти. Не подпис-

вайте договори за покупко-продажба на 

жилище сега!

ПРОМОЦИЯ

Инициативата бе открита със специално събитие пред храм-паметника 
„Св. Александър Невски“ в София
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ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА... ПАРИ-

ТЕ Налага се да се научите да упра-
влявате по-добре ресурсите, с които раз-
полагате. След еуфорията и промените 
през юли сега е добре да се „заземите“ и 
да помислите как да увеличите доходите 
си и как най-разумно да разпределите вече 
спечелените. 

 
ПОМИСЛЕТЕ И ЗА ЗДРАВЕТО СИ За-
почнете да се движите повече – 

спортувайте или просто ходете пеша. 
Спазването на диета е задължително сега, 
защото това ще е полезно не само за фи-
гурата, но и за здравето ви. Дните, под-
ходящи за диета, са от 7-и до 10-и. 

 
ПОДРЕЖДАТЕ ЦЕННОСТИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ СИ през периода 
след 10-и. Има вероятност даже да проме-
ните коренно мнението си по някои въ-
проси и да погледнете на света с други 
очи. Нещо, което е било много важно за 

вас, сега ще ви се стори... смешно, дори 
жалко. 

 
НАПРЕЖЕНИЕ се очертава на 7-и, 
8-и, 9-и и 10-и. На 7-и Венера навлиза 

в нехармоничния ви знак Везни и ви носи 
затруднения в любовта и печеленето на 
пари. Самочувствието ви е в критично 
ниска точка! Не ви съветвам да предпри-
емате публични изяви на тези дни. Ще из-
лъчвате неувереност. 

 
СТАРАЙТЕ СЕ ДА НЕ ПЪТУВАТЕ 

след 20-и до края на месеца. Не ви пре-
поръчвам да установявате и нови контак-
ти. Възможно е около вас да се появят 
хора, с които сте имали отношения в 
близкото минало, и да ви дадат важна ин-
формация. Бъдете по-внимателни в корес-
понденцията и оформянето на документа-
цията си от 20-и до 30-и. Ако е възможно, 
ограничете деловите пътувания. Ако все 
пак са наложителни, проверявайте по ня-
колко пъти билетите си. Наглеждайте 
зорко и багажа си, защото има опасност 
от загуби. Въобще възможни са всякакви 

недоразумения, забавяния и обърквания, 
свързани с пътувания! През този период в 
живота ви се връщат стари проблеми с 
братя, сестри, съученици или съседи. Сега, 
с оглед на изминалото време и това, че 
сте по-улегнали, успявате да намерите по-
лесно решенията на тези проблеми. На 
20-и бъдете готови за силни емоционални 
изблици, насочени срещу вас – най-вероят-
но от някого от хората, с които живее-
те. На 21-ви пък ще имате трудности и 
задържания от страна на административ-
ни и управленски структури. Препоръката 
ми е през тези два дни да не предприема-
те никакви важни действия и по възмож-
ност да не се противопоставяте откри-
то на предявените към вас обвинения и 
изисквания. Премълчете си и се опитайте 
да погледнете на нещата малко по-фило-
софски, някак отстрани. Не споделяйте 
открито пред другите за проблемите и 
трудностите, които временно са ви спо-
ходили.  

 СТАВА ВИ ПО-ЛЕКО НА ДУШАТА 
след 23-ти. Като благоприятни дни за 

всички Раци се очертават 24-ти вечерта, 
25-и и 26-и, когато получавате дългоочак-
вани вести за и/или от чужбина, както и 
възможност за обучение, изгодна реклама 
или пътешествие. Като цяло настроение-
то ви става по-оптимистично. Опитайте 
се да го задържите такова до края на ав-
густ. Само на 27-и и 28-и бъдете малко по-
предпазливи – не влизайте в конфликти с 
никого и не допускайте чуждата агресия и 
амбиции да ви изкарат от равновесие. 

 СПОКОЙНИ И ПОЛЗОТВОРНИ ДНИ 

са 29-и, 30-и и 31-ви, когато ще се по-
чувствате по-сигурни и в материално, и в 
емоционално отношение. Някой ви се из-
дължава с пари! 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ПРЕДУПРЕЖДАВА!

Важни предупреждения 
и препоръки
От 1-ви до 23-ти е добре да се погрижи-

те за повишаване на доходите и здраве-

то си. 3-ти ще е труден ден – вероятни 

са кризи и промяна на досегашното ви по-

ведение. Ще бъдете провокирани да се до-

казвате пред някого. На 4-ти също ще ви 

е напрегнато, особено ако проявите необ-

мислена самоинициатива. На 3-и и 4-ти не 

си позволявайте да действате задкулис-

но, не влизайте и в нелоялна конкуренция. 

Уважавайте чуждите постижения и тери-

тории, за да не пострадате. На 10-и, ко-

гато е новолуние в Лъв, ще получите кон-

кретни предложения за повишаване на до-

ходите ви.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ
От 1-ви до 20-и не си разпилявайте 

енергията за маловажни неща. Добре е 

да спортувате повече и от 7-и до 20-и да 

минете на диета, за да прочистите орга-

низма си.

3-ти и 4-ти са най-напрегнатите ви дни 

през месеца. Не навлизайте в чужда те-

ритория!

От 7-и до 10-и включително очаквайте 

любовни и финансови проблеми. 

На 10-и се появяват нови възможности 

за печелене на пари. Ще се замислите 

обаче за това, кое е ценното в живота. 

Ще се убедите, че не всичко е пари. 

След 20-и сложете в ред документация-

та си. Сведете пътуванията си само до 

най-належащите. Непременно изпълнявай-

те обещанията си.

На 27-и и 28-и не допускайте агресивни 

хора до себе си.

ЯДКИТЕ „ПЕНЕЛОПА“ С НОВИ ОПАКОВКИ

Въпреки че този тип опаковки са с около 50% по-
скъпи от обикновените и налагат използване-
то на специални пакетиращи машини, произво-
дителите „Старфудс“ – България, съобщават, 
че няма да променят цените на основните си 
продукти. 
Изследвания показват, че ядките започват да 
гранясват средно седмица след изпичането им. 
Освен че се консумират трудно заради лошия 
вкус и мирис, при гранясване ядките образуват 
гъбички, които се наричат Aspergillus fungus. Те 
предизвикват отделянето на афлатоксини, кои-
то са вредни за здравето.
Запазването на натуралния свеж вкус на ядките 

и семките е основен приоритет за „Пенелопа“. 
Затова бе осигурена специална опаковка, която 
предпазва продукта по-дълго време от влияни-
ето на околната среда. Чрез уникален бариерен 
слой фолио, който ограничава проникването на 
слънчеви лъчи, влага и въздух, се създава защите-
на среда в пакетчето. 
След отваряне на пакета ядките трябва 
да се съхраняват в хладилник или фризер. 
На стайна температура те могат да из-
държат не повече от месец, при условие че 
са защитени от светлина. След изтичане-
то на този срок е най-добре да се сложат в 
хладилник, където ще се съхранят до пет 
месеца. Ядките могат да запазят полезните си 
качества и свойства около година във фризер.
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ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ И ДОБРО НА-

СТРОЕНИЕ Слънцето се намира във 
вашия знак до 23-ти, което ви помага да 
сте по-активни и да направите онези 
неща, които все отлагате. Имате подкре-
пата на звездите да направите голяма 
промяна със себе си – като се започне от 
начина ви на обличане и се стигне до ха-
рактера ви. Ще бъдете фокусирани върху 
темата за партньорствата, интимните 
ви отношения и бъдещите ви професио-
нални изяви. Имате наистина всички пред-
поставки да започнете нещо ново – да се 
саморестартирате и да стартирате оно-
ва, за което винаги сте мечтали. 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЕТАП НА НА-

БЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ ви предстои 
от 1-ви до 10-и. От вас се изисква да раз-
берете какво точно искате, какво точно 
ви е нужно, за да се изкачите нагоре по 
социалната стълбица. Добре ще е да пъ-
тувате, да се разтоварите от стреса. 
Още на 1-ви получавате голяма доза вдъх-
новение и оптимизъм от звездите. Чува-
те комплименти и добри думи за себе си, 
които ви мотивират да продължите на-
пред. За един Лъв признанието на околни-
те е много важно! 

НОВИ ЗАПОЗНАНСТВА И ПРИЯ-

ТЕЛСТВА се задават след 7-и. След 
време те могат да прераснат в по-сери-
озни отношения. Общувайте повече, пъту-
вайте, когато ви се удаде възможност – 
както по работа, така и за развлечение, 
защото така ще отключите възможности 
за привличане на нови хора към себе си. Не 
пренебрегвайте и общуването по интер-
нет – най-вече с чужденци. 

НАПРЕЖЕНИЕ С ПРИЯТЕЛИТЕ На 
7-и и 8-и има опасност от напрежение 

в досегашните ви приятелски връзки. 
Озаптявайте по-освободеното си флирта-
джийско поведение през тези два дни, осо-
бено когато сте в присъствието на лю-
бимия човек. В случай че искате да запа-
зите отношенията си добри, де! 

НАЙ-ВАЖНИТЕ ДНИ ЗА МЕСЕЦА, 
а може да се каже дори и за година-

та, са 9-и и 10-и, когато настъпва новолу-
нието в Лъв и пред вас се очертават 
нови възможности. Тогава може да поеме-
те по нов път, да намерите нова работа, 
да промените външността си и подхода 
си към живота, да привлечете нов и под-
ходящ интимен партньор. 

ТЕМАТА ЗА ПАРИТЕ напомня за себе 
си след 20-и. Налага се да промените 

лековатото си отношение към тях. На-
правете всичко възможно да получите об-
ратно сумата, която някой ви дължи. Не 
разпилявайте нито парите, нито себе си 
– имам предвид в емоционален и енергиен 
план. Ще ви се отвори шанс да подобри-
те материалното си състояние чрез дей-
ности, за които имате умения и квалифи-
кация и които сте упражнявали в минало-
то. На 14-и, 15-и и 16-и има опасност да 
направите рисковани финансови операции, 
свързани с управлението на наследство. 
Възможно е да направите грешка и да си 
навлечете големи проблеми. Тези дни са ри-
скови и за здравето ви. За предпочитане 
е да не шофирате! Страдащите от сър-
дечносъдови заболявания трябва да бъдат 
особено внимателни – да не се подлагат 
на стрес и на рисковано лечение. Не ви 
съветвам да лягате на операционната 
маса през тази дни, ако не е спешно! 

РАБОТАТА НА ПРЕДЕН ПЛАН С на-
влизането на Слънцето в Дева на 23-

ти фокусирайте вниманието си в работа-
та. Постарайте се да се утвърдите. Ако 
ви се предлагат възможности за преназна-
чаване или преквалификация, незабавно се 
съгласете. 

ОСВОБОЖДАВАТЕ СЕ ОТ СТРАХО-

ВЕ И КОМПЛЕКСИ на 24-ти, когато 
е пълнолуние в Риби. До края на месеца 
вече ще сте се ориентирали в новата об-
становка, в чието създаване участвахте и 
вие съвсем съзнателно. Сега е време да 
действате безотказно. Само на 30-и и 31-
ви ви съветвам временно да направите 
крачка назад, да отстъпите от позициите 
си, за да спечелите и задържите постиг-
натото. Не си изпускайте нервите през 
тези два дни! 

Стартирайте 
замисленото
едва след 10-и. Хубаво е да побързате 

даже и да поставите началото на новите 

начинания преди 20-и, защото след това 

нещата малко ще се позабавят. Запомне-

те датата 20 август! Не бъдете довер-

чиви, обуздайте и разсеяността си, за-

щото някой много лесно може да ви омо-

тае в лъжите и нереалистичните си обе-

щания. Пазете вещите си – може нещо да 

забравите или даже нещо да ви открад-

нат. Проверявайте дали сте заключили 

дома си.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ 
На 9-и и 10-и взимате важни решения за 

бъдещето си, променяте се в положител-

на посока! 

14-и, 15-и и 16-и са рисковани дни за 

всички Лъвове. Внимавайте както в здра-

вословно, така и във финансово отноше-

ние.

На 20-и сте разсеяни. Може лесно да ви 

заблудят или измамят. Пазете вещите си! 

Не забравяйте да заключите дома си!

На 24-ти успявате да се освободите от 

някои свои страхове и комплекси. Става-

те по-силни и надеждни.

EКО ДОМАКИНСКИ УРЕДИ

ДОМАШНИТЕ УРЕДИ – РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ 
СЪС СПЕСТЯВАНЕ НА РЕСУРСИ

Можете да направите на себе си и околната среда голяма услуга, ако, когато купувате домашни 
уреди, ги избирате по степента на енерго- и водоефективността. 
Всяко ново поколение продукти, което Electrolux представя на пазара, е по-енергоспестяващо от 
предишното. Най-добрите съвременни продукти днес консумират почти наполовина по-малко 
енергия и вода от десетгодишните продукти.
Това е ситуация, в която няма губещи: печелят бюджетът на домакинството ви и световната 
околна среда.
Изследване показва, че човек употребява средно по 10,5 литра вода дневно, докато мие съдове на 
ръка, а най-добрата съдомиялна на Electrolux използва едва 2,27 литра, за да измие същото количе-
ство съдове. Ако едно средностатистическо семейство замени своите 10-годишни хладилник, 
фризер, пералня и съдомиялна с нови, енергийно ефективни уреди, то би спестило от сметките 
си за електричество и вода. В допълнение, то би намалило консумацията си на електрическа енергия с около 370 kWh, които съответстват на 325 килограма 
въглеродни емисии и консумацията си на вода с 4209 литра.
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НА КРАЯ НА ВАЖЕН ЦИКЪЛ СТЕ 
Август ви е отреден за „профилак-

тика“ на всички нива. Осмислете насто-
ящето и планирайте бъдещето. Сега е 
моментът да дадете заявка за бъдещи-
те промени, макар че е рано да им да-
вате тласък за реализиране. Добре ще ви 
се отрази да се дистанцирате за малко 
от деловия живот и ако е възможно – 
дори от най-близкото си обкръжение. 
Ако изпитвате неудовлетвореност от 
досегашната си работа, започнете об-
мислянето на промени и даже на смяна. 
Ако се налага допълнителна квалифика-
ция, стартирайте я. Дори, ако трябва, 
се занимавайте сами вкъщи – Меркурий, 
който сега се намира в Дева, ще благо-
приятства усвояването на нови знания и 
умения. 
Другата важна тема, която ще е власт-
на през този месец в живота ви, е „под-
реждането“ на вашия емоционален живот. 
В периода от 1-ви до 6-и трябва да заздра-
вите позициите, които вече имате. Това 

с лекота може да го направите, защото 
сега Венера, която е във вашия знак, ви 
прави очарователни, уверени и добронаме-
рени. С лекота ще постигате, каквото 
сте замислили. Хората ще са благосклон-
ни към вас.

НОВОЛУНИЕТО, което настъпва на 
10-и, е важен ден на преценка, кое от 

изживяното и придобитото ще „вземете“ 
със себе си и от кое искате да се отър-
вете и да го забравите завинаги. Това е 
ден и за чисто символична кармична раз-
плата, за честен анализи и помиряване с 
миналото. Днес също така вие ще „засее-
те“ ново семенце за бъдещето. Не забра-
вяйте да изречете мислено своите най-съ-
кровени желания и да формулирате наме-
ренията си, за да можете да ги реализи-
рате успешно.  

ЗАТРУПАНИ СТЕ С РАБОТА След 
20-и поради ретроградното движение 

на Меркурий ще се наложи да влагате 
много старание във всичко, с което се 
захванете. Това, че имате много работа, 
не ви тежи. Дори сте доволни, че ще от-
хвърлите натрупали се стари ангажимен-

ти. От 20-и до 31-ви получавате шанса да 
се върнете символично назад и да си при-
помните някои ваши стари намерения и 
желания, които сега с радост отново ще 
подхванете. 

СТЪПВАТЕ НА ЗДРАВА ПОЧВА И 

ЗАПОЧВАТЕ НОВ ЖИТЕЙСКИ ЦИ-

КЪЛ след 23-ти. Това е вашето време! 
Слънцето навлиза в знака Дева и вие по-
казвате най-добрите си качества пред 
света. По принцип сега е времето за нови 
начинания и конкретни действия, но има 
нещо, с което е добре да се съобразите, 
и това е ретроградният Меркурий – мно-
го важна за вас планета. Тя ще се движи 
ретроградно до 13 септември. Дотогава 
не е препоръчително да стартирате нищо 
ново. Но пък спокойно можете да плани-
рате и обмисляте нещата, да съставяте 
идейни проекти. Не бива нито да вадите 
документи, нито да провеждате важни 
делови пътувания през периода от 20 ав-
густ до 13 септември, защото всичко ще 
се случва бавно и трудно. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ДИСКОМФОРТ 
На 24-ти е пълнолунието в Риби, кое-

то ще ви „освети“ и добрите, но и ло-
шите страни на вашите партньори. Не се 
разочаровайте много от лошите им стра-
ни! Психологически се подгответе за 
трудности и емоционални притеснения на 
24-ти и 25-и. Тогава е добре да проявите 
максимум съчувствие, състрадание и 
жертвоготовност.  

МНОГО ХУБАВ ДЕН ЗА ДЕВИТЕ е 
26-и – сдобивате се със сила да се 

справите с всичко, което ви се изпречи на 
пътя. Общувате уверено. Волята и амби-
цията ви се събуждат. Периодът е чуде-
сен за Девите с публични професии, осо-
бено за политиците. До края на месеца 
сте в отлична форма. 

Помощ от Венера 
в „чистката“
От 1-ви до 7-и Венера се намира в зна-

ка Дева – много „разумна“ позиция за тази 

иначе доста емоционална планета. Но пък 

ви помага реално да прецените докъде 

сте стигнали в емоционалните си отно-

шения и как искате да продължите ната-

тък. Още на 7-и има голяма вероятност 

да разчистите неподходящите връзки и 

хора около себе си. Решителни и безпри-

страстни сте. Бъдете сигурни, че правил-

но ще прецените кои хора да премахнете 

от живота си и кои да оставите. Други 

дни, подходящи за такова „разчистване“, 

са 8-и, 9-и и 10-и.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ
От 1-ви до 6-и чарът ви е завиден. Мно-

го сте убедителни. Желанията ви се 

сбъдват.

На 7-и, 8-и, 9-и и 10-и се очертава да 

приключвате трудни в емоционално от-

ношение връзки. Ще запазите само онези, 

които си заслужават според вас.

10-и е ден за размисъл и приключване с 

миналото. Подготвяте се за нов старт в 

края на месеца.

След 23-ти ще почувствате с каква ле-

кота се „прераждате“, но се въздържайте 

от нови начинания чак до средата на сеп-

тември;

26-и, 30-и и 31-ви са много успешни дни 

за Девите. Сдобивате се с нужната ви 

материална стабилност!

В БОГАТСТВОТО ОТ ПЛОДОВЕТЕ
С топлите дни започва сезонът на плодовете и стремежът да запазим 
по-дълго свежия им и сочен вкус. С „Гелфикс Класик 1:1” и „Гелфикс Екс-
тра 2:1” на „Д-р Йоткер” съхранявате витамините, цвета и формата 
на плодовете. 
Малки или големи, сладки или кисели, родни или екзотични, всички пло-
дове могат да бъдат запазени като вкусни конфитюри и сладка за 5 ми-
нути и без стерилизиране. 
Дори и да не сте дългогодишен кулинар, качествените продукти на 
„Д-р Йоткер” и многократно изпитаните рецепти, предложения и 
идеи на www.oetker.bg се грижат да очаровате вашите близки с превъз-
ходен конфитюр за неделните палачинки. 
Търсете промоционалните пакети от две опаковки „Гелфикс” и подарък 
книжка с апетитни рецепти. 

СЕЗОНЪТ НА ПЛОДОВЕТЕ
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ИНТЕНЗИВЕН И НАПРЕГНАТ МЕ-

СЕЦ ще е август за Везните. Само 
последната седмица ще е малко по-спокой-
на. За жалост няма да успеете да си по-
чинете качествено през сезона на отпус-
ките, защото ще се наложи да се справя-
те с различни предизвикателства. Не бива 
да оставяте нещата да се решават от 
само себе си. Участвайте активно! Твър-
де възможно е вследствие на събитията, 
които ще ви се случат сега, да промени-
те генерално своите планове, да развенча-
ете досегашните си идеали и да си създа-
дете нови. Ще успеете да се справите с 
чест и достойнство с трудностите. 
Само дето няма да можете да оцените 
кое от случващото се е положително за 
вас. Твърде е възможно да попаднете в 
плен на недоволството и гнева си. 

КАКВО ВИ НОСИ МАРС ВЪВ ВЕЗ-

НИ Планета на действието, амбици-
ята, волята и конкуренцията през целия 
август се намира във вашия знак. От една 

страна, това е добре, защото ви дава 
енергия, импулс за действие, желание за 
победа и ви прави много инициативни. Но 
ако не успеете да овладеете и насочите 
правилно силната енергия на Марс, тя 
може да се трансформира в агресия, сил-
ни нервни сривове и недоволство към це-
лия свят. Най-лошият вариант, от който 
трябва да се пазите, е да не се трансфор-
мира тя в разрушителна автоагресия. 

НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО ВАЖНО 
от 1-ви до 10-и, за да си спестите 

разочарованията. Отложете даже прия-
телски срещи. Не споделяйте с никого 
идеите си. 

ЛИЧНИЯТ ВИ ЖИВОТ СЪЩО 

НЯМА ДА Е РОЗОВ, въпреки че Вене-
ра минава във Везни на 7-и. Това всеки друг 

път би ви подействало много тонизиращо, 
но сега Венера ще покаже за известно 
време и другото свое лице – на капризна 
и взискателна жена. На 7-и партньорът ви 
може да ви изненада неприятно с изблик 
на недоволство и дори омраза към вас, ко-
ето пък може да доведе дори до раздяла 
или до много сериозно влошаване на отно-
шенията. 8-и също е много критичен за 
любовния ви живот ден. Не се мъчете да 
уреждате и изглаждате отношенията си 
и с бизнес партньорите, не завеждайте 
съдебни дела. 

ВЪЗМОЖНО Е ДА ПРОМЕНИТЕ 

ПЛАНОВЕТЕ СИ ЗА ДЕЙСТВИЕ След 
новолунието на 10-и поне вече имате ясна 
представа как искате да продължите на-
пред. Хубавото е, че след това новолуние 
може да промените посоката си на разви-
тие, както и плановете си за действие. 
Завързвате нови приятелства. Получавате 
възможност да се впишете добре в раз-
лични социални групи и да намерите съ-
мишленици. 

ДОБРИ ДНИ за Везните са 13-и и 14-и 
– можете да си отдъхнете, защото 

големите изпитания вече са преминали. На 
16-и се откажете да вършите важна рабо-
та, не общувайте с представители на ва-
жни институции – няма да срещнете раз-
биране. Същото важи и за 20-и и 21-ви, ко-
гато в никакъв случай не бива да се забърк-
вате с представители на властта и да им 
се противопоставяте открито. 

СЛЕЗТЕ ЗА МАЛКО ОТ СЦЕНАТА 
След 23-ти вече е наложително малко 

да се оттеглите от публичния живот. 
Най-добре е да се отдадете на почивка 
сред природата. Непременно си направете 
анализ, извадете си поуки. Потърсете хар-
монията вътре и вън от вас.

Най-напрегнат 
ще е периодът
от 1-ви до 10-и. Още на 1-ви ви се из-

сипват доста трудни отношения с биз-

нес партньори и членове на семейство-

то, които трябва много бързо да изглади-

те. Постарайте се да не реагирате пре-

калено емоционално на динамичните съби-

тия! Това би довело единствено до излиш-

на загуба на сили. На 3-ти ще усетите, 

че имате сили и способности да се реа-

лизирате, както вие желаете, но остана-

лите ще проявят съмнение и дори откри-

то ще го изразят. Това може много да ви 

разгневи и да ви постави в преддверието 

на творческа и социална криза. Както и 

да стане повод да се замислите сериозно 

дали искате да продължавате да работи-

те и живеете с хората, които си позволя-

ват да ви критикуват и даже да се поди-

грават с вас?! На 4-ти проявената от вас 

активност среща сериозен отпор от дру-

гите. Това, естествено, разпалва недовол-

ството ви.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ    
От 1-ви до 10-и ви очаква напрегнат 

период както в служебен, така и в личен 

план. От 1-ви до 4-ти много лесно може-

те да бъдете въвлечени в конфликти. Па-

зете се от това!

След 10-и можете спокойно да поемете 

в друга посока на развитие. Сменяте ге-

нерално курса!

На 7-и, 8-и, 9-и и 10-и внимавайте как и 

за какво харчите парите си! Има риск от 

загуби. 

На 13-и, 14-и, 20-и и 21-ви не се захва-

щайте с важни дела, ще имате спънки и 

нещата няма да стават лесно.  

След 23-ти се оттеглете в заслуже-

на почивка. Направете обстоен анализ на 

ситуацията, вземете си поука от греш-

ките.

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ“

ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА БОРБА С ОСТЕОПОРОЗАТА
Има ли начин да запазим костите си здрави без особени усилия и средства? Флоранс Пике, диетолог-специалист в 
областта на здравословното хранене, дава отговор в тази книга. Тя щe ви насочи към такъв начин на хранене, кой-
то да ви помогне да съхраните този неоценим капитал от природата, като внимавате какви храни приемате. На-
уката вече доказа, че е безсмислено да се съсредоточаваме само върху калция, за да предотвратим остеопорозата. 
Истинският проблем е в задържането на калция, да не го оставим да излети. За целта трябва да съблюдавате киселин-
но-алкалното равновесие. Съвременният начин на хранене за съжаление стимулира киселинността. За да бъде неутрали-
зирана, организмът е принуден да черпи калций от костите. От друга страна, има защитни храни, необходими за здра-
вината на костите. Ако обаче се храним неправилно през целия си съзнателен живот, шансовете да развием остеопоро-
за са големи. 
Всяка година остеопорозата е отговорна за огромен брой фрактури на прешлените и на шийката на бедрената 
кост. Така че, за да запазите костите си здрави до дълбока старост, не подминавайте тази книга. В нея не ста-
ва дума за чудодеен метод, а за това как да се предотврати и контролира развитието на болестта с помощта на 
адаптиран хранителен режим. Добрата новина е, че това не е никак трудно. Книгата предлага 50 рецепти, които 
дават идеи как да се храните правилно. 

Търсете на книжния пазар от издателство „Колибри“
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ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ 
Дори и да сте на почивка, мислите 

ви ще бъдат ангажирани с планове, как да 
се утвърдите в работата си. Не дейст-
вайте импулсивно до 10-и, когато вероят-
ността предприетите от вас действия 
да доведат до стабилен резултат е много 
малка. 

ДЕЙСТВИЯТА НА МЪЖЕТЕ СКОР-

ПИОНИ е твърде вероятно да са 
провокирани от авторитетни личности – 
бащи, началници, любими преподаватели. 
На всички мъже Скорпиони ще им се на-
ложи сериозно да преосмислят поведение-
то си. 

ЗАХВАЩАЙТЕ СЕ ЗА РАБОТА! За 
един невлюбен Скорпион най-добрият 

съвет е да се захваща за работа само и 
само да не задържа неоползотворената 
Скорпионска разрушителна енергия в себе 
си. За жалост обаче, докато Слънцето се 
намира в нехармоничния ви знак Лъв от 
1-ви до 22-ри включително, няма да сте 
удовлетворени нито в любовта, нито в 

работата. Ето защо е нужно да полагате 
двойно повече усилия. Най-напрегнати ще 
са 2-ри, 3-ти, 4-ти, 9-и и 10-и. 

ВРЕМЕ ЗА ПРОМЕНИ След 10-и спо-
койно можете да потърсите нови 

възможности за професионално развивате. 
Не е изключено да се върнете към зани-
мание от миналото, което ви е било мно-
го приятно. На някои им предстоят смя-
на на работата или пък тотална смяна на 
приоритетите и начина на организация на 
старата работа. Дори и да не се случат 
така жадуваните от вас промени, много 
ще ви олекне, ако погледнете по-оптимис-
тично на сегашния си живот – без недо-
волство и протест. Твърде вероятно е да 
се окаже, че това, с което се занимавате 
в момента, е най-подходящото за вас. На 
15-и и 16-и намирате покой. Възползвайте 
се от добрата енергия, за да направите 
обективен анализ и да се отървете от 

недоволството си.  
НОВОСТИ В ЛИЧНИЯ ЖИВОТ са 
възможни на 13-и и 14-и. Внезапно сре-

щате нестандартен човек с оригинални 
идеи. За някои от вас това може да оз-
начава и начало на нова емоционална връз-
ка, но може и да остане само на ниво до-
бро приятелство. Въпреки това вие ще 
сте доволни, защото отдавана се нуждае-
хте от смяна на приятелския кръг. Не е 
изключено заради този човек някои Скор-
пиони да изгубят интерес към досегашна-
та си, вече поугаснала връзка. Ако се бо-
ите от промени в личния живот, тогава 
се постарайте да не ви проличи, че сте 
увлечени по другиго. 

ЗАБАВЯТЕ ТЕМПОТО след 20-и. До 
края на месеца не предприемайте 

нови начинания. Постарайте се да от-
хвърлите методично натрупалата се рабо-
та по съвместни проекти, договори и по-
ръчки. Периодът от 20-и до 31-ви е подхо-
дящ да възстановите старите си позиции 
в приятелски кръгове или обществени ор-
ганизации. Възможно е да срещнете свои 
стари приятели и да възродите старите 
ви планове за съвместна дейност с тях. 

ПОДРЕЖДАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ-

ТЕ След 23-ти за вас настъпва по-
спокоен период, когато трезво решавате 
да подредите приоритетите, връзките и 
приятелствата си. Яхнете вълната на оп-
тимизма на 24-ти, 25-и и 26-и и създайте 
малко по-комфортна емоционална среда 
около себе си. Времето до края на август 
е подходящо за почивка. Само бъдете мал-
ко по-внимателни към вещите си на 29-и 
вечерта, на 30-и и 31-ви – проверявайте 
старателно дали парите ви са на място-
то си. И шофирайте внимателно, няма за-
къде да бързате!   

Къде е 
господин Правилен?!
Съветвам жените Скорпиони да спрат да 

търсят мъжа с главно „М“, защото за тях 

проблемът сега е именно в избора на под-

ходящ партньор в живота. Тези, които ня-

мат мъж до себе си, ще преживяват липса-

та му много силно. Не се напрягайте оба-

че да търсите мъжа на живота си точно 

сега, защото до 23-ти шансът да срещне-

те подходящия партньор е минимален. Най-

много внимавайте с какви мъже общувате 

на 3-ти и 4-ти, защото има опасност от 

големи разочарования. Не правете компро-

миси и не се впускайте в неравностойни 

връзки. По-скоро се фокусирайте върху дру-

ги неща, които ще ви донесат положител-

ни емоции и стабилизация. Обвързаните 

Скорпионки пък ще са много взискателни 

към половинките си. Но в повечето случаи 

изискванията ви ще са прекалени.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ 
 2-ри, 3-ти, 4-ти, 9-и и 10-и са напрегна-

ти дни за вас. Ще имате проблеми с ав-

торитетни личности. Ще изпитвате неу-

довлетвореност от общуването.

 След 10-и може да действате за промя-

на на професионалния си статус – нами-

рате си нова работа или сменяте подхода 

си и реорганизирате нещо в старата. 

 На 13-и и 14-и са възможни нови, неочак-

вани събития в емоционалната сфера. 

 На 15-и и 16-и си направете анализ, по-

чинете си, постарайте се да не изпитва-

те недоволство.

 След 23-ти времето е подходящо за по-

чивка.

 От 29-и до 31-ви бдете над парите и ве-

щите си. Има опасност от кражби!

ПО-ЛЕСЕН ЖИВОТ

NATURELLA – НЕЖНОСТ КАТО ЛАСКАТА НА ЦВЕТЕ 

Женското тяло има нужда от още по-нежна грижа, която максимално да се доближа-
ва до естествените процеси, които протичат в него. Затова превръзките Naturella съ-
държат крем лосион, който нежно се грижи за  вашата кожа. Кремът е с екстракт от 
лайка и други дерматологично тествани вещества, които успокояват кожата и предо-
твратяват евентуални възпаления. В допълнение ергономичният дизайн на Naturella сега 
е оптимизиран по начин, който осигурява пълната хармонията с тялото. Повърхност-
та им е набраздена с каналчета, свързани във формата на цвете, които улесняват аб-
сорбирането на влагата и гарантират вашата хармония по всяко време.
Naturella е в хармония с цикличността на женското тяло (то, както знаете, работи в 
перфектни малки цикли, които много приличат на сезонните цикли в природата). 
Бъдете щастлива с тялото и женствеността си през всеки сезон. Бъдете естествени, 
здрави и одухотворени жени и се оставете на грижите на Naturella, вдъхновени от при-
родата – нежни като ласката на цвете!
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НОВИ ХОРИЗОНТИ се отварят 
пред Стрелците. В добра форма сте, 

настроени сте оптимистично. Съдбата 
ще ви предложи приятни изненади от вся-
какъв характер, но все пак и за тях 
трябва да се потрудите, т. е. да помог-

нете на късмета да ви намери. До 20-и 
трябва да сте много активни и да дейст-
вате, защото след това навлизате в на-
прегнат период, когато ще ви затрупат 
стари ангажименти. Сега от вас се иска 
само да си поставите конкретни цели и 
да ги осъществявате една по една. Не си 
отвличайте вниманието с незначителни 
подробности. Вие сте силни, когато не си 
гледате в краката, а напред в бъдещето. 

ЛЮБОВНИ ИЗКУШЕНИЯ очаквай-
те от 1-ви до 7-и. Ще имате любовни 

изкушения на работното място или в 
сфери, където ви познават и се появява-
те много често. Не се впускайте в необ-
мислени флиртове и авантюри с шефове-
те или с високопоставени личности. Кон-
куренцията за нечия любов или внимание, 
както и публичните демонстрации на бли-
зост ще ви излязат през носа. Забърква-
нето в любовен триъгълник ще ви донесе 
много напрежение, гняв и най-лошото – 
всички ще разберат. Бъдете дискретни и 
овладейте страстите си. На работното 
място се очертава да се конкурирате със 
злонамерени към вас жени. Внимавайте, за-
щото те ще действат подмолно. Не се 
доверявайте дори и на уж приятелски на-
строени колежки, защото може да се ока-
же, че точно те са влезли в задочна кон-
куренция с вас.

НАЙ-ХУБАВИЯТ ВИ ПЕРИОД ПРЕЗ 

АВГУСТ настъпва след 10-и. Класира-
ни сте там, където искате, уреждат ви 
се документи за нова перспективна рабо-
та, заминавате на подходящото място в 
чужбина, появяват се надлежни партньори, 
покровители и спонсори. От 10-и до 20-и 
трябва да се възползвате максимално от 
подаръците на съдбата. Времето е подхо-
дящо за взимане на изпити и за научна ра-
бота. Добре ще се чувствате, ако рабо-

тите в сферата на рекламата, издател-
ския бизнес или туристическите услуги. 
Препоръчвам ви да пътувате – ще имате 
голяма полза от осъществените контак-
ти и набраните впечатления по време на 
пътуванията. 

СМЯНА НА ПАРТНЬОРА След 14-и 
мнозина от вас най-неочаквано реша-

ват да сменят интимния си партньор. 
Приключвате набързо с един цял период в 
живота си. Ще се почувствате отлично 
от направените промени. 

ЗДРАВЕ Тонусът ви рязко спада след 
23-ти, когато Слънцето вече е в кон-

фликтния за вас знак Дева и ви прави 
нервни, придирчиви и критични. На 30-и и 
31-ви е добре да проведете профилактич-
ни здравословни процедури и очистваща 
диета. 

НАЧАЛНИЦИТЕ ВИ ГЛЕДАТ ПОД 

ЛУПА Началниците ви гледат под 
лупа в края на месеца и само чакат нещо 
да сбъркате... Отличният вариант е да 
излезете в отпуска, но ако не можете, 
много внимавайте какво подписвате на 24-
ти, 25-и и 26-и. Това са особено неприятни 
и тревожни дни за Стрелците. Пълнолу-
нието на 24-ти може да събуди някои ста-
ри тревоги. Твърде е вероятно това да 
рикошира в семейните ви отношения. Ло-
шото е, че хората (и най-вече съпрузите 
и бащите) ще интерпретират действия-
та ви много неправилно. На тези дати 
имунната ви защита ще е много слаба и 
това веднага ще проличи. Внимавайте с 
какво и къде се храните – има опасност 
от стомашно-чревни оплаквания, както и 
хранителни отравяния. 

АКТИВНИ ДНИ за Стрелците са 
27-и и 28-и – проведете полезни сре-

щи, проучете перспективите за вашето 
бъдеще. 

Провокации
ще преживеете на 4-ти и 5-и. Но дори и 

те ще ви заредят с енергия. Вие сте мно-

го честолюбиви и точно това ви качест-

во ви дава импулс за развитие. Така ще 

стане и този път – някой ще знае и може 

нещо повече от вас и ще ви го демонстри-

ра през тези два дни. Ако ви предстои да 

представяте идеите или проектите си 

пред публика или пък общуване с автори-

тетни фигури – началници, преподаватели, 

– не си насрочвайте срещите за 3-ти и 

4-ти. Може авторитетът ви сериозно да 

пострада, и то не толкова, защото ще до-

пуснете грешки, колкото, че някой ще иска 

да ви уязви, да нанесе удар по самочувст-

вието ви.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ     
 На 4-ти и 5-и ви провокират, амбицира-

те се да се развивате.

 От 1-ви до 7-и не се замесвайте с неу-

дачни любовни отношения.

 След 10-и ви се отварят нови хоризонти, 

започвате обучение, пътуване в чужбина, 

успешно приключвате с дела.

 На 14-и ще имате емоционални избли-

ци, разделяте се със старата любов, при-

ключвате един период завинаги; за тво-

рците това ще бъде време на оригинални 

идеи – използвайте ги.

 След 20-и вече забавете темпото, не е 

време за нови неща, довършете вече за-

почнатото. 

 След 23-ти бъдете много внимателни, 

особено в професионално отношение, кон-

центрирайте се, добре ще бъде да излезе-

те в отпуска.

КОМФОРТ ЗА ВАШЕТО БЕБЕ

PAMPERS ACTIVE BABY С АНАТОМИЧНА ФОРМА 

Те са направени от материал, мек като памук, и да-
ват на бебетата свобода на движенията. Проуч-
ванията показват, че повишаването на двигател-
ната активност е голяма крачка в развитието на 
бебето. Прохождането не е само преход към дет-
ството, който открива пред мъника цял нов свят 
за изучаване. То е ключът към развиване на умстве-
ната дейност. Екипът зад Pampers непрекъснато се 
опитва да разбере по-добре бебетата, за да им по-
могне да запазят пълната свобода на движение, ко-
гато станат физически активни само няколко месе-
ца след раждането.
Анатомичната форма на пелените Pampers Active 

Baby дава на вашето мъниче повече свобода да се 
движи и същевременно намаляват риска от раздраз-
нение и възпаление на деликатната бебешка кожа. 
В допълнение, страничните ленти на пелените се 
разтягат до 8 см и по този начин осигуряват много 
удобство на бебето, докато пълзи, ходи или се вър-
ти в легълцето си.
И тъй като знаем, че движенията на вашето съкро-
вище се променят, докато то расте, Pampers пред-
лага продукти за всеки етап от развитието на бе-
бето. Така през цялото си ранно детство бебето 
е свободно да се движи, а вие сте сигурни, че то се 
чувства защитено и комфортно. Защото, ако пеле-
ната е от най-високо качество, то тогава и мама, и 
бебе са щастливи.
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НАСТРОЕНИ СТЕ АНАЛИТИЧНО 
Но и малко по-песимистично, откол-

кото е нужно. Задълбавате в анализи и из-
дирване на доказателства. Много е важно 
да се предпазите от черногледството. В 
никакъв случай не се самоизолирайте – 
може да си навлечете сериозна депресия, 
от която после дълго време ще трябва да 
излизате. Действайте предпазливо и об-
мислено в началото на месеца. След 23-ти 
навлизате в малко по-хубав период, но ви 
предупреждавам – не бързайте с нищо! 
Бавното движение напред е най-сигурното 
за вас. 

ТЕЖКА ОБСТАНОВКА ЗА ПРАВЕ-

НЕ НА БИЗНЕС Най-трудни ще са 
дните: 1, 3, 4, 13, 14 и 16 август. Добре че 
сте дисциплинирани и търпеливи – това 
ще ви помогне да преодолеете по-лесно 
препятствията. Онези от вас, които 
имат частен бизнес или се занимават с 
политика и финанси, от 1-ви до 23-ти не 
бива да предприемат никакви важни стъп-
ки. Ако все пак спешно се наложи да взе-
мете важно решение, по-добре го вземете 
през периода от 10-и до 20-и. 

ПОВРАТЕН МОМЕНТ ЗА ФИНАН-

СИТЕ ВИ е датата 10 август. След 
нея успявате да се разплатите на креди-
торите си – не само финансово, но и мо-
рално. 

ЛЮБОВНИЯТ ВИ ЖИВОТ ще е 
много колеблив. Положението ще е 

относително стабилно от 1-ви до 6-и. Пе-
риодът е подходящ за зачатия. От 7-и до 
10-и ще ви се наложи да изглаждате от-
ношенията си с любимия човек, а на ня-
кои от вас ще се наложи дори да ги пре-
къснат окончателно. Няма да вземете лес-
но това решение, но ви препоръчвам да го 
направите, ако хабите много нерви във 
връзката си. Постарайте се да не започ-
вате нови връзки през тези дни (от 7-и до 
10-и). И въобще бъдете внимателни в лич-
ните си отношения до края на месеца, за 
да не усложните допълнително нещата. 
20-и е един критичен ден за любовните 
ви отношения. Някой ще прояви неразби-
ране към вас, а вие е възможно да се дър-
жите прекалено агресивно и импулсивно. 

ОТХВЪРЛЯТЕ МНОГО НАТРУПАЛА 

СЕ РАБОТА след 20-и, когато Мерку-
рий става ретрограден. Времето е отлич-
но за взимане на залежали изпити, довърш-
ване на писмени работи, усвояване на ва-
жно за вас знание. 

ДИШАТЕ ПО-СПОКОЙНО след 23-
ти. Убеждавате се, че онова, което 

ви е притеснявало и ограничавало, до голя-
ма степен е било само във вашето въоб-
ражение. Слънцето е в хармоничния за вас 
знак Дева и ви зарежда с оптимизъм. Това, 
което до този момент не ви се е удавало 
(да сте по-уверени, да разгърнете по-ма-
щабно себе си), сега вече се случва. Възоб-
новявате работата по стари проекти, ко-
ито отдавна сте отписали като неизпъл-
ними. Нещата потръгват най-вече при 
студентите и въобще при учащите се. 

ПОДНОВЯВАТЕ СТАРО ПРИЯТЕЛ-

СТВО на 24-ти. Може и да е делова 
връзка, която ще ви потрябва в близко 
бъдеще. Добре ще бъде да подновите и 
някои свои научни изследвания или обуче-
ние. Например ако сте били започнали ези-
кови или шофьорски курсове, сега е време-
то да ги продължите и да си вземете из-
питите най-накрая. 

НАЙ-ХУБАВИТЕ ВИ ДНИ след 23 
август са 26-и, 30-и и 31-ви. На 26-и 

намирате подкрепа от властимащи, от 
влиятелни институции или хора. Имате 
достатъчно сила и мощ да се справите 
с почти всичко на този ден. Действай-
те смело, защото съдбата ви е подгот-
вила хубави изненади. На 30-и и 31-ви ще 
се радвате на заслужени финансови по-
стъпления. Продуктивни сте и много 
трезво преценявате ситуацията. Добре е 
да си насрочите важните делови срещи 
на тези дни, защото ще бъдат много 
плодотворни. 

Не инвестирайте!
Отнасяйте се разумно и пестеливо не 

само към парите, но и към взимането на 

решения – особено на по-екстравагантни 

и рисковани. И още едно важно предупреж-

дение за частните предприемачи – не вли-

зайте в съдружие с непроверени хора. Об-

служвайте кредитите си навреме и не се 

изкушавайте точно сега да теглите нови 

заеми както от банки, така и от частни 

лица. Не се занимавайте с никакви риско-

вани и не дотам законни сделки, не подпис-

вайте тайни договори. Колкото до тема-

та за имуществото, не я отлагайте, осо-

бено ако става дума за уреждане на на-

следства. Важно е да изпипате всички 

подробности. Постарайте се да уредите 

този въпрос през периода от 1-ви до 20-и.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ
 От 1-ви до 22-ри включително бъдете 

нащрек в бизнес делата си и в управлени-

ето на финансите си.

 След 10-и приключвате важен период. 

Ставате много по-самостоятелни.

 След 7-и ви очакват трудни за личните 

ви отношения дни. Най-много внимавайте 

на 7-и, 8-и, 9-и, 10-и и 20-и.
 След 23-ти навлизате в позитивен пе-

риод. Най-хубавите ви дни са 26-и, 30-ти 
и 31-ви.
 20-и е критичен ден за любовните ви 

отношения. Възможно е да се държите не-

основателно агресивно с любимия човек.

СЕЗОНЪТ НА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ

АПЕТИТНИ ХРУПКАВИ ТУРШИИ
Независимо от големината, формата, вкуса и произхода им, всички зе-
ленчуци могат да бъдат съхранени като вкусни туршии с помощта на 
добавките за консервиране на „Д-р Йоткер”. 
Всички рецепти се приготвят за рекордно кратко време, без необхо-
димост от стерилизиране, а зеленчуците запазват формата и консис-
тенцията си. 
Дори и да не сте дългогодишен кулинар, качествените продукти на 
„Д-р Йоткер” и многократно изпитаните рецепти, предложения и 
идеи на www.oetker.bg се грижат да поднесете хрупкави зеленчуци в 
снежните зимни вечери. 
Търсете промоционалните пакети от две опаковки „Пикантфикс” и 
подарък книжка с апетитни рецепти. 
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НЕ СЕ ЧУВСТВАТЕ МНОГО КОМ-

ФОРТНО в началото на август. Все 
нещо не е така, както го искате. Няма да 
имате достатъчно енергия, за да промени-
те обстоятелствата, и затова понякога 
ще се налага да се примирявате с тях. 
Това с примиряването не е губеща полити-
ка, а част от уроците на съдбата. Напра-
вете крачка назад, за да напреднете после 
повече напред. Старайте се да бъдете гъв-
кави и отстъпчиви сега, особено с бизнес 
партньорите. От 1-ви до 22-ри включител-
но не изпускайте отношенията с партньо-
рите и съдружниците от контрол. Слън-
цето сега ви гледа от знака на Лъва – 
твърде е далеч от вас, за да си позволите 
да сте твърди и нападателни. Това винаги 
се случва по едно и също време от годи-
ната – сега. Запомнете този период и ща-
дете усилията си да се налагате. 

ЗДРАВЕ Организмът ви е изтощен. 
Имате нужда от почивка и по-заба-

вено темпо на работа. 
ВИЖДАТЕ НАЙ-БЛИЗКИТЕ СИ В 

ДРУГА СВЕТЛИНА Не е задължи-
телно непременно да сте разочаровани, но 
осъзнавате, че това, което ви дразни поч-

ти ежедневно в приятели и близки колеги, 
са всъщност все качества, които и вие 
притежавате и не харесвате у себе си. 
Опитайте се да ги туширате в бъдеще. 

БЪДЕТЕ СДЪРЖЕНИ И ДЕЛИКАТ-

НИ Ако сте с публична професия или 
работите с много хора, бъдете много де-
ликатни. Старайте се да не обиждате 
другите тенденциозно. Не се дръжте аро-
гантно. Помнете, че каквото излъчите 
сега, това ще се върне при вас – принци-
път на бумеранга. Най-ясно ще проличи 
това от 1-ви до 10-и. 

ГЛЪТКА СПОКОЙСТВИЕ След 10-и 
постепенно набирате сили и ви се из-

ясняват много неща. По естествен начин 
отсявате хората, с които не искате да 
имате повече взимане-даване. Същото важи 
и за бизнес партньорите. Имате 10 дни за 
„разчистващи“ дейности – от 10-и до 20-и. 

ШАНС ЗА НАЧАЛО НА НОВА ВРЪЗ-

КА получавате от звездите на 13-и и 
14-и. Намирате и добри партньори за съв-
местен бизнес. 

ПОСТАРАЙТЕ СЕ ДА ПРИКЛЮЧИТЕ 

С ДЕЛОВИТЕ ПРЕГОВОРИ, както и с 
подписването на важни договори до 19-и. 

 ПОСТАВЯТЕ ОТНОШЕНИЯТА СИ С 

ПАРТНЬОРИТЕ НА ПРИНЦИПНО 

НОВА ОСНОВА Около 14-и ще усетите, 
че новите ви приятели променят атмосфе-
рата около вас в чисто енергиен план. Тези 
от вас, които успяха да действат гъвкаво 
и да запазят досегашните си надеждни 
партньори в бизнеса и в любовта, след 10-и 
ще могат да поставят отношенията си с 
тях на принципно нова основа. 

СПЪНКИ И ПРЕЧКИ На 16-и са въз-
можни спънки по време на пътувания 

(особено служебни) или по време на изпи-
ти. На този ден не ви препоръчвам да се 
изявявате пред публика. 

ПРОБЛЕМЕН ДЕН се явява и 20-и. 
Преценката ви не е точна. Има опас-

ност да се поддадете на големи заблуди. 
Поне се постарайте днес да не взимате 
никакви решения. 

ОТХВЪРЛЯТЕ АНГАЖИМЕНТИ 

СЪС ЗАДНА ДАТА Слънцето навлиза 
в Дева на 23-ти и вие запретвате ръкави 
да свършите натрупалата се несвършена 
работа. Налага се да се мобилизирате, за 
да успеете да приключите с всичко в 
срок. Като от нищото се появяват и 
стари, неплатени от вас задължения. Съ-
ветът ми е да направите всичко възмож-
но, за да изплатите отдавна взетите от 
вас заеми. Довършете и работата, за ко-
ято вече ви е платено. Дори и да сте на 
почивка, помислете как да заработите 
нещо допълнително. 

ТРУДНИ ДНИ са 30-и и 31-ви. Обърне-
те внимание на семейството си. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ
 От 1-ви до 10-и бъдете гъвкави в парт-

ньорствата. Ще разберете кои са на-

деждни и кои – не.

 На 7-и, 8-и и 9-и ви очакват проблеми 

в личния живот. На работата не подпис-

вайте никакви договори и не инвестирай-

те пари.

 След 10-и се сдобивате с нови парт-

ньори. 

 На 20-и се пазете от заблуди. Не взи-

майте никакви решения днес.

 След 23-ти уредете старите си финан-

сови задължения. Свършете работата, ко-

ято сте обещали.

БЕЗ БОЛКА

Напрегнати лични 
отношения
ще имате на 7-и, 8-и и 9-и. Това може да 

са дни на големи разочарования както в 

емоционално, така и в сексуално отноше-

ние. Много внимавайте какво говорите 

пред интимните си партньори. Възмож-

но е да ги обидите с необмислена дума 

или действие. Внимавайте с кого си ляга-

те и дали взимате предпазни мерки, защо-

то има опасност от заболявания, преда-

вани по полов път, както и от непланира-

ни забременявания. Тук се включва и друг 

елемент, този за парите – може да се 

предоверите на любим човек и да изгуби-

те пари. Бъдете много внимателни и пре-

насочвайте всякакви финансови операции 

за след 10-и. Ако имате съвместен бизнес 

с любимия човек, комбинацията е много 

лоша, защото напрежението ще се удвои. 

Нещата в личния ви живот ще се поуспо-

коят чак след новолунието на 10-и. 

ЛЕЧЕНИЕТО НА КОРЕМНАТА БОЛКА
може да започне още с появата є, ако тя е непоносима за болния или пък на-
рушава комфорта му, но това трябва да става само в хода на диагностич-
ното уточняване. Когато болката произлиза от вътрешен орган с мускул-
на тъкан, обикновено се взима аналгетик в съчетание със спазмолитик (ме-
дикаменти, които преодоляват спазмите на съответния  кух коремен ор-
ган – стомах, черва, жлъчен мехур и жлъчни пътища, уретери и др.). Един 
от добре познатите ни комбинирани медикаменти за лечение на болката 
е „Спазмалгон“. Неговите съставки са метамизол и спазмолитично дейст-
ващите питофенон и фенпиверин. Той има и температуропонижаващо 
действие. Научните изследвания днес показват, че метамизолът стиму-
лира отделянето на т. нар. хормон на щастието, а за разлика от другите 
аналгетици и противовъзпалителни средства не уврежда стомашната ли-
гавица. Това прави „Спазмалгон“ предпочитан медикамент от гастроенте-
ролозите и останалите лекари. Приема се през устата (до 6 таблетки за 
денонощие за възрастен; до 3 таблетки за деца от 12- до 15-годишна въз-

раст и до 2 таблетки за деца от 9- до12-годишна възраст).  
Болните, които знаят, че са алергични към някоя от активните му състав-
ки, не трябва да приемат „Спазмалгон“. Останалите нежелани реакции от 
медикамента са редки. Не бива да се прилага при стомашно-чревна непро-
ходимост, тежка бъбречна и чернодробна недостатъчност, бременност и 
в периода на кърмене, атония на жлъчния и пикочния мехур, закритоъгълна 
глаукома и в някои други случаи.
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ЧУВСТВАТЕ СЕ ПОТИСНАТИ И НЕ-

УДОВЛЕТВОРЕНИ Грижите ви са 
концентрирани или върху работата, или 
върху здравето на някой ваш близък. Въз-
можно е обаче тревогите ви да нямат 
конкретна причина. Настроението ви е 
колебливо. Трудно ви е да се отпуснете за 
почивка. На 5-и и 6-и ще се чувствате 
най-зле, без капка енергия. Не се насилвай-
те излишно нито в работата, нито в об-
щуването. Излишното суетете, говорене, 
анализиране и оплакване от многото гри-
жи и работа няма да ви помогнат. Кон-
центрирайте се върху момента, за да из-
вадите най-доброто от него. 

НОВА РАБОТА През този отпускар-
ски месец пред вас се открива шанс 

да си намерите нова, по-подходяща работа 
или да си издействате преназначение на 
по-добро работно място в рамките на на-
стоящата. Задвижването на подобно на-
чинание – смяна на работата – е добре да 
стане след 10-и. Тогава вече ще сте наяс-
но кой вариант е добър за вас. Възможно 
е тази промяна сама да ви „намери“ – то-
ест някой ненадейно да ви предложи нова 
работа. Добре е да приемете офертата 

до 20-и, ако ви се струва изгодна, защото 
след 20-и навлизате в период, в който 
нито една новост няма да има шанс за 
реализиране. 

САМОТНИТЕ РИБИ много ще се на-
дяват да срещнат своя бъдещ парт-

ньор сега. От 1-ви до 7-и това едва ли ще 
е възможно, защото планетата на любо-
вта Венера е в знака на критичната и 
взискателна Дева и оттам ви настройва 
песимистично. А това много пречи да 
привлечете човек към себе си. След 10-и 
песимизмът и критичността ви напускат 
и за интимния ви живот настъпват по-
добри дни. Добри дни за зачатие пък са 
15-и и 16-и. 

ДИНАМИЧНИ ПРОМЕНИ На 14-и 
очаквайте на „гости“ във вашия знак 

планетата на динамичните събития Уран. 

Тя ще ви помогне да намерите баланс 
между духовното и материалното в жи-
вота ви. Впрочем това е проблем, който 
вълнува всеки от зодия Риби. Много чес-
то имате трудности в живота именно 
поради разбалансиране на тези две поня-
тия. Склонни сте да залитате ту в една-
та, ту в другата посока. 
Предупреждавам ви обаче, че заради Уран 
е твърде възможно да преживеете пери-
од на финансова нестабилност. Не участ-
вайте в никакви рисковани финансови опе-
рации, за да не си изпатите Пари може 
и да ви липсват, но пък главата ви раж-
да нови идеи. Има обаче риск за здравето 
ви – възможно е да не издържите на ди-
намичните събития, с които Уран ви из-
ненадва, и да станете прекалено нервни. 
Възможни са и проблеми със съня. Следе-
те стойностите на кръвното си наляга-
не и се старайте да не преживявате тол-
кова нещата, които ви се случват. Вече 
трябва да сте свикнали с присъствието 
на Уран през последните 7 години от жи-
вота си. 

СИЛНИТЕ ВИ ДНИ са 7, 8, 9, 10, 14, 15 
и 16 август. Тогава ще ви засипят с 

нови предложения и пред вас ще се отво-
рят много възможности. Максимално се 
възползвайте от тях. 

ЗАТРУДНЕНА КОМУНИКАЦИЯ 
След 20-и с ретроградната фаза на 

Меркурий в Дева се затрудняват комуни-
кациите ви с околния свят. Хората ще се 
държат с вас по-враждебно. Не предприе-
майте нищо ново до края на месеца. 

ПАРТНЬОРСКИТЕ ВИ ОТНОШЕ-

НИЯ СЕ УСЛОЖНЯВАТ След 23-ти 
вече и Слънцето е в Дева и отношенията 
ви с брачния партньор, както и с бизнес 
партньорите стават по-трудни. Бъдете 
максимално сдържани и любезни с тях. П
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Приключвате житейски 
етап
След 10-и се създават и благоприятни ус-

ловия да се отървете поне от една грижа. 

Някои от вас ще си отдъхнат, защото ще 

приключат с конкретните грижи, които 

са полагали досега за някого. Дошло е вре-

ме да се отървете и от тази зависимост. 

Не изпитвайте чувство за вина – вие сте 

направили всичко, което е било по силите 

ви. Този човек ще трябва сега да поеме 

сам по своя път и да се справи без ваша-

та подкрепа. Ако сте се обгрижвали човек 

със здравословен проблем, след 10-и със-

тоянието му много ще се подобри. Нами-

рате подходящите лекари, болници и лече-

ние за него и със стъпки бързи се прибли-

жавате към излекуването. За вас също на-

стъпва момент на излекуване и освобож-

даване от здравословен или друг проблем 

(например черногледство, неясна тревож-

ност). Намирате цел, която да следвате.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ
 На 5-и и 6-и сте загрижени и неспокой-

ни. Не се напрягайте излишно. Лошото 

скоро ще отмине. 

 След 10-и получавате шанс да си на-

мерите нова работа. Здравословното ви 

състояние значително се подобрява. Здра-

вето на близките ви – също.

 7, 8, 9, 10, 14, 15 и 16 август са силни-

те ви дни през месеца. Дава ви се шанс да 

реализирате новите си идеи и да направи-

те полезни промени.

 След 20-и действайте по-предпазливо 

както в работата, така и в личните от-

ношения.

„ИЗБЕРИ СИМВОЛА НА ТВОЯ ГРАД”
Известният карикатурист Ивайло Нинов ще нарисува символите победители. Идеята є е да се изберат симво-
ли на 27-те областни града в България, с които да се стимулира чувството на гордост и принадлежност на живе-
ещите в тези градове българи. На адрес http://simvoli.HitarPetar.bg всеки жител на областните центрове може да гла-
сува за най-достойния или забавен символ на града си. 
Кампанията е изцяло базирана в интернет и всеки, който желае, може да се включи в свободното гласуване за из-
бор на символите победители. Срокът за подаване на гласовете започва от 15 юли и ще продължи до 15 август. 
В края на кампанията символите, победили в надпреварата, ще бъдат нарисувани от известния карикатурист 
Ивайло Нинов и ще бъдат поставени в подсекциите за всеки отделен град на новия сайт Hitarpetar.bg. Състеза-
ват се не само припознатите от всички символи на 27-те града, но и забавни и оригинални предложения с чувство 
за хумор. Двама от гласувалите за победилите символи на областните градове ще получат награди – собствени 
шаржове от карикатуриста Ивайло Нинов. Специална уебизложба ще покаже символите победители сред много-
то предложения в интернет. Повече информация за кампанията може да намерите и на страницата във Facebook 
http://www.facebook.com/pages/HitarPetarbg/115115215171437

КАМПАНИЯ
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

11–24 август 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Сега организмът се запасява с необходимите му градивни елементи от храната. Периодът не е под-
ходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, се хранeте разделно. Изредените 
по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тогава организмът ще разгражда калори-
ите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да не напълнеете.  Белтъчините (от мляко, си-
рене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват оптимално на 17, 18 и 19 август!  Кореноплодни-
те (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработват най-добре на 11, 12, 20 и 21 август! 

 Мазните храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 13, 14, 22, 23 и 24 

август!  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на 15 и 16 август!

24 август, 20.06 ч., 

Луната е в РИБИ 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Денят ще е много емоционален и напрегнат. Пазете нервната си система, особено ако сте с лабилна. Не се 
претоварвайте с работа. Може да почувствате резки спадове в настроението и здравословното си със-
тояние.  Днес избягвайте мазните храни с животински произход, защото има опасност да се почувства-
те твърде „тежки“ и затормозени. По-добре биха ви се отразили мазнините от суровите, несолени ядки 
– лешници, орехи, бадеми, фъстъци. Само тогава те запазват ценните си съставки.  Вечерта, след 

20.00 ч., ограничете приема на  въглехидрати до разумни граници, особено ако имате проблем с наднорме-

но тегло. Най-добре е да не вечеряте или поне да не вечеряте след 18.00 ч. Заложете на нещо вегетариан-
ско.  По принцип на пълнолуние трябва да спазвате пост и въздържание. Не яжте месо, не пийте ал-
кохол. Количествата на храната трябва да са умерени, преяждането е противопоказно. Препоръчват се 
храни в свежо състояние – плодове и зеленчуци. Ако искате да отслабнете, преминете само на плодо-
ви сокове и чай с мед. Добре е да избягвате пресолената храна, защото тя ще провокира задържането 
на излишни течности в организма.

1–10, както и 

25–31 август 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ускорите 
отслабването, ако спортувате повече. 1, 9, 10, 27, 28 и 29 август са препоръчителни дати за занимания с 
фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 2, 3, 4, 30 и 31 август са датите за скулптиране и оформяне на раз-
лични части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 7, 8, 25 и 26 август се препо-
ръчват сауна, плуване, 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. 5 и 6 август са дните на дихателни упражнения, разходките 
на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробиката.

10 август, 6.09 ч., 

Луната е в ЛЪВ, 

НОВОЛУНИЕ

 Най-подходящият ден за разтоварване на организма, независимо дали имате проблеми с теглото. Сега 
всеки биохранителен продукт, билка или лекарство на билкова основа, които приемате осъзнато и целенасо-
чено, ефективно лекуват организма. Подходящи са продукти и течности, които ще ви помогнат да из-
хвърлите шлаките, защото сега тялото ви се самоочиства.  Денят е подходящ за профилактика на 
сърдечносъдови заболявания и за болести на кръвоносната система.  Можете да проведете и строга 
диета с гладуване и много течности, ако искате да свалите килограми.  За да изчистите организма от 

токсини, е добре днес да се подложите на пълен глад. Пийте повече течности. Ако изберете по-лек ва-
риант на диета, не яжте консервирани продукти. Откажете се и от вечерята. Днес се отслабва най-
лесно и трайно.  За вашата лунна магия при Луна в ЛЪВ е добре да отворете сърцето си за приемане 
на любов, да си дадете шанс да реализирате креативните си идеи и да обърнете внимание на децата 
си. Освободете се от страховете и комплексите си, като започнете нещо ново, което ще ви донесе 
добро самочувствие и увереност в себе си.

ЛУННА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

В
таляването ви е гарантирано, когато дните на на-

маляваща Луна (проверете кои са те в горната таб-

лица!) съвпаднат с периодите от 1-ви до 7-и или от 

18-и до 21-ви ден, отбелязани във вашия менструационен ка-

лендар.

Ето и някои уточнения:
1–7 ден от менструалния цикъл – най-благоприятният за 
отслабване период. Задържаната в организма вода се ели-

минира лесно, обмяната на веществата се забързва.
18–21 ден от менструалния цикъл – отново настъпва пе-
риод, подходящ за спазване на диети. Много бързо и лес-

но ще свалите килограми.
ВНИМАНИЕ! ТРУДНО ОТСЛАБВАНЕ! Най-трудно ще ус-

пеете да се справите със стопяването на излишните ки-
лограми в случаите, когато отбелязаните в календара ви 
периоди 15–17 ден (усещате вълчи глад, апетитът ви е не-
утолим) и 24–28 ден (организмът задържа вода, коремът 
и краката са подути) съвпадат с фазата на нарастваща 
Луна. Тогава Луната допълнително ще стимулира задържа-
нето на течности в организма, както и увеличаването на 
апетита и... теглото ви. Ако сте попаднали в тази кон-
фигурация, ви съветвам да не се мъчите и насилвате с ди-
ети и ограничения, защото много ще се изнервите. Стре-
мете се през тези периоди да приемате повече диуретич-
ни чайове и натурални сокове. И в никакъв случай не яжте 
солени храни!

лу н а т а  с ъ в е т в а
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ АВГУСТ
ПРОЦЕДУРА

ПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
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– 7, 8, 25, 26
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

11–24 – Ако искате косата ви да расте бързо.

1–6, както и 27–31 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

2, 3, 4, 30, 31 – Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 

1, 2, 6, 13, 16, 19, 21, 
22, 27, 29, 30, 31

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще привлечете 

богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е

– 7, 8, 25, 26 –

1–4, 11–14, 
както и 27–31

– Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

9, 10 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е

– 7, 8, 25, 26 –

1, 2 както и 11–14; 
17–21

– За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

2, 3, 4, 9, 10, 15, 16, 22, 
23, 30, 31

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

– 7, 8, 25, 26
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много бо-

лезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 11–24 Датите са неподходящи за епилация.

1–6, както и 27–31 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

1–6, както и 27–31 –
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 

ще растат по-бавно.

2, 3, 4, 9, 30, 31 – 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
 л

е-
ку

ва
не

 н
а 

ак
не

)

1–10, както и 25–31 – –

Парна баня
– 11–24 Има опасност да ви останат белези.

1–10, както и 25–31 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

1, 17, 18, 19, 27, 28, 29 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

2, 3, 4, 11, 12, 20, 21 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

11–24 –
Най-ефективни ще са процедурите на 17, 18 и 19 август, 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

11–24 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 11–24 – –

Оформяне 
и лакиране

2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 
16, 22, 23, 29, 30, 31

– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

на
ж

-
ни

 и
 а

нт
иц

ел
у-

ли
т

ни

– 11–24 –

1–11, както и 27–31 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 1–10, както и 25–31 –

11–24 – –

С
А

У
Н

А

1–10, както и 25–31 – Ефектът ще е максимален  на 1, 2, 27, 28 и 29 август.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ АВГУСТ
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: 1–10, както и 25–31 август.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите 7, 

8, 15, 16, 25 и 26 август. Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсявания 

и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 5, 6, 13, 14, 22, 23 и 24 август. То-

гава 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 АВГУСТ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-

зикални инструменти и аудиозаписи: 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 25, 26, 30 и 31 ав-

густ.

Недвижими имоти, мебели: 2, 3, 4, 7, 8, 20, 21, 30 и 31 август.

Автомобил, мотор или колело: 1, 5, 6, 27, 28 и 29 август.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 1, 27, 28 и 29 август. 

Канцеларски материали и книги: 5, 6, 11 и 12 август.

Спортни стоки: 1, 9, 10, 17, 18, 27, 28 и 29 август. 

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 22, 23 

и 24 август.

Обувки и дрехи: 2, 3, 4, 13, 14, 20, 21, 30 и 31 август.

Бижута, злато, луксозни вещи: 9 и 10 август.

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 

АВГУСТ 2010 г. и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.

ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервен-

ции на 24 АВГУСТ (пълнолуние), както и на 10 АВГУСТ (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

1, 27, 28, 29
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
13, 14

2, 3, 4, 30, 31 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 15, 16

5, 6 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 17, 18, 19

7, 8 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 20, 21

9, 10 Сърце, слезка (далак) 22, 23, 24

11, 12
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 

черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система
25, 26

13, 14
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
1, 27, 28, 29

15, 16 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 2, 3, 4, 30, 31

17, 18, 19 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 5, 6

20, 21 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 7, 8

22, 23, 24
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
9, 10

25, 26 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 11, 12

* Луната е в знак, който управлява частите на тялото, посочени в средната колонка.

** На същите дати можете да лекувате съответния орган с хомеопатия, цветолечение и прочие неагресивни методи.

*** Луната се намира в противоположния зодиакален знак на този, посочен в първата колонка. Тъкмо това е подходящото време за профилактика на органите, из-

броени в средната колонка.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ
Стайните растения също са много чувствителни към лунните ритми. 

Те успяват да усвоят водата най-добре само в определени дни от месеца, 

когато Луната минава през водните знаци. Ако ги полеете в неподходящо 

време, само ще им навредите. А и хранителните вещества няма да стиг-

нат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 7, 8, 15, 16, 25 и 26 август. 

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 5, 6, 13, 14, 22, 23 и 24 август. На тези 

дни с поливането има опасност да провокирате появата на листни въшки 

или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 7, 8, 25 и 26 август.
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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 от 5 до 9 или на 25 и 26 август.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: на 1, 2, 3, 4 август, от 11 до 24 

август, а също и от 27 до 31 август. И в никакъв случай (освен в спешен!) 

не ходете на зъболекар на 24 август (пълнолуние), както на 10 август (но-

волуние). Много ще ви боли!

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ

Лунните дни  (ЛД) 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
30 август 31 август 1 август

22-ри ЛД (от 22.16 ч.), 

както и 1.08 (от 23.14 

ч.) Дни на мъдростта. 

Предайте на другиго 

своите знания. Посете-

те астролог.

23-ти ЛД (от 22.54 ч.), как-

то и 2.08 (23.14 ч.), а също 

и 3.08 (цял ден!) Тези дни 

са символ на саможертва-

та – простете на другите, 

разкайте се. Добре е да се 

пости. Не правете секс. По-

чистете дома си.

22-ри ЛД (от 23.14 

ч.), както и  30.08 

(от 22.16 ч.) Дни 

на мъдростта. 

Предайте на дру-

гиго своите зна-

ния. Посетете ас-

тролог.

2 август 3 август 4 август 5 август 6 август 7 август 8 август

23-ти ЛД (23.14 ч.), как-

то и 31.08 (от 22.54 ч.) 

а също и 3.08 (цял ден!) 

Тези дни са символ на 

саможертвата – прос-

тете на другите, раз-

кайте се. Добре е да се 

пости. Не правете секс. 

Почистете дома си.

23-ти ЛД (цял ден!), как-

то и 31.08 (от 22.54 ч.), а 

също и 2.08 (23.14 ч.) Тези 

дни са символ на само-

жертвата – простете на 

другите, разкайте се. До-

бре е да се пости. Не пра-

вете секс. Почистете 

дома си.

24-ти ЛД (от 

19.55 ч.) Активен, 

творчески ден. Из-

ползвайте го за 

укрепване на духа 

и тялото. Ден за 

нов строеж.

25-и ЛД (от 0.58 

ч.) Всичко на този 

ден става с леко-

та, с вътрешен по-

рив. Спонтанно мо-

гат да се появят 

телепатия и ясно-

видство. Днес не 

бързайте!

26-и ЛД (от 1.50 ч.) 

Въздържайте се от 

активна дейност и 

постете. Пестете 

си енергията и мъл-

чете.

27-и ЛД (от 2.52 

ч.) Ден за пре-

кратяване на 

контакти с лоши 

хора. Почивайте 

и медитирайте. 

Ще имате про-

зрения.

28-и ЛД (от 4.05 

ч.) Ден за покупка 

на жилище или на-

чалото на ремонт. 

Сънищата са ве-

рни.

9 август 10 август 11 август 12 август 13 август 14 август 15 август

29-и ЛД (от 5.23 ч.) 

Опасен, сатанински 

ден. Препоръчват се 

пост и въздържание. Не 

планирайте и не започ-

вайте нищо ново. Запа-

лете свещ вкъщи и ока-

дете навсякъде.

1-ви ЛД (от 6.09 ч.) Чист и 

светъл ден. Припомнете си 

детството. Ще ви осенят 

творчески идеи. Не започ-

вайте нищо ново. Посвете-

те този ден на всичко, кое-

то възвисява духа.

2-ри ЛД (от 6.43 ч.) Не се 

поддавайте на гнева, избяг-

вайте конфликтите и из-

блиците на емоции. Дeнят е 

подходящ за нови  начинания.

3-ти ЛД (от 8.03 

ч.) Енергетиката 

на този ден изис-

ква да сте актив-

ни. Пасивността е 

противопоказна и 

опасна.

4-ти ЛД (от 9.21 

ч.) Не взимайте 

прибързани реше-

ния. Усамотете се. 

Разходете се сред 

природата. Зани-

мавайте с дома и 

семейството си. 

Колективната ра-

бота няма да ви 

спори.

5-и ЛД (от 10.38 ч.) 

Делови ден. Подхо-

дящ е за пътувания и 

за планиране на гене-

рални промени. Рабо-

тете концентрирано. 

Не преяждайте. Целе-

полагането ще е ус-

пешно.

6-и ЛД (от 11.54 

ч.) Смирете се. 

Дайте прошка. 

Не изразявайте 

недоволство на 

глас. Подходящ е 

за подмладяващи 

козметични про-

цедури. Ден за 

гадаене и проро-

чества.

7-и ЛД (от 13.09 

ч.) Ден за молит-

ва. Сбъдват се же-

лания.

16 август 17 август 18 август 19 август 20 август 21 август 22 август

8-и ЛД (от 14.19 ч.) 

Сега се активират фи-

ните и неуловими енер-

гии в организма. Добре 

е да се гладува, за да 

се прочисти тялото.

9-и ЛД (от 15.26 ч.) Не е 

успешен. Склонни сте към 

заблуждения и самоизмами. 

Добре е да дадете прошка. 

Практикувайте йога.

10-и ЛД (от 16.25 

ч.) Не планирайте 

нищо важно. Из-

къпете се с горе-

ща вода. Медити-

райте.

11-и ЛД (от 17.16 

ч.) Много мощен 

ден. Активира се 

вселенската жиз-

нена енергия кун-

далини. Добре е да 

прочистите орга-

низма си. Внима-

вайте с режещи 

инструменти.

12-и ЛД (от 17.58 ч.) 

Дава се милостиня. 

Молитвите се чуват. 

Подходящ е за взима-

не на важни решения.

13-и ЛД (от 

18.33 ч.) Ден за 

активни контак-

ти, работа с ин-

формация и уче-

не. Сами си при-

гответе и изпе-

чете хляба. Не 

преяждайте.

14-и ЛД (от 19.03 

ч.) Много подходящ 

за започване на ва-

жна работа, за фи-

зическо натовар-

ване, за работа с 

информационни из-

точници и свещени 

текстове. Отва-

ря се третото око. 

Прочистете орга-

низма си.

23 август 24 август 25 август 26 август 27 август 28 август 29 август

15-и ЛД (от 19.28 ч.) 

Сънищата са верни и 

важат за месец напред. 

Лош ден за секс. Сата-

нински ден, у нас се про-

буждат зли изкушения. 

Проявете аскетизъм.

16-и ЛД (от 19.51 ч.) Ден 

за постигане на вътрешна 

хармония. Старайте се да 

вършите само добри дела.

17-и ЛД (от 20.12 

ч.) Подходящ е за 

удоволствия, об-

щуване и физиче-

ски натоварва-

ния. И за брак по 

любов.

18-и ЛД (от 20.33 

ч.) Изгонете лоши-

те мисли. Прочис-

тете стомашно-

чревния тракт – 

ден за гладуване.

19-и ЛД (от 20.55 ч.) 

Запалете повече све-

щи у дома, направе-

те анализ на постъп-

ките си. Ще успеете 

да се отървете от 

чуждото влияние.

20-и ЛД (от 

21.19 ч.) Получа-

ват се духовни 

знания и прозре-

ния. Не проявя-

вайте гордост!

21-ви ЛД (от 21.43 

ч.) Много акти-

вен, творчески ден. 

Отличен е за за-

почване на нова ра-

бота, спортуване 

и пътешествия.

Бела, брой 8 (150), 2010 127



Бела, брой 8 (150), 2010128







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

. 8
 (

15
0

),
 2

0
10

, Ц
ЕН

А
 3

,9
5

 Л
В

.

0 8

9 7 7 1 3 1 1 7 0 8 0 0 8

2 кг
на стр. 128

150 награди

г

150 наградиспечелете

Оферта за 
СЕКС ТУРНЕ

„Политиката се прави, 
не се говори“не се говори“
ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА:ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА:

Мъже за Мъже за 
разбиранеразбиране

Безработна
АЗАЗ??

аааааааааааааааааааааааааааааааа ннннннннннннннннннннннеееееееееееееееееееееееееееее бббббббббббббббббббббббббббббббббббииииииииииииииииииииииббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееерррррррррррррррррррррррррррррррррррроооооооооооооооооооооооооооооооонннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннииииииииииииииииииииииццццццццццццццццццццииииииииииииииииииииииииииииииии
БОЗАЙНИЦИ, 
а не биберонници
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