
З
А

 Ж
Е

Н
И

Т
Е

, 
К

О
И

Т
О

 З
Н

А
Я

Т
 И

 Н
Е

 З
Н

А
Я

Т
 К

А
К

В
О

 И
С

К
А

Т
w
w
w
.b
e
la
.b
g

С
П

И
С

А
Н

И
Е

 „
Б

Е
Л

А
“

, 
Б

Р
. 

9
 (

15
1)

, 
2

0
10

, 
Ц

Е
Н

А
 3

,9
5

 Л
В

.

0 9

9 7 7 1 3 1 1 7 0 8 0 0 8



ЗА ЖЕНИТЕ, КОИТО ЗНАЯТ 
И НЕ ЗНАЯТ КАКВО ИСКАТ

Цена 3,95 лв.

ТОВА СМЕ НИЕ

ЦИТАТ НА БРОЯ

ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Мариана ЯНЕВА m.ianeva@bela.bg

РЕДАКТОРИ

Теодора СТАНКОВА t.stankova@bela.bg

Мирослава ИВАНОВА m.ivanova@bela.bg

Ивайло ТОДОРОВ, Явор МАРИНОВ

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР WWW.BELA.BG

Мирослава ИВАНОВА m.ivanova@bela.bg

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ

Албена ДЖИМОВА a.jimova@bela.bg

АВТОРИ

Албена УВАКОВА, д-р Цветан ПЕШЕВ,
Ивайло ТОДОРОВ, Ина ИЛИЕВА,

Красимир ПРОДАНОВ, Марина ЯВОРОВА, 
Митка ХИТРОВА, Михаела МИХАЙЛОВА,

Михайлина НИКЛЕВА–МИШЕЛ, Райна АНГЕЛОВА, 
Силвия НИКЛЕВА, Цвятко ПОПОВ

КОРЕКТОР

Веселина СТОЯНОВА

ФОТОГРАФИ

BeLIGHT STUDIO

РЕКЛАМА

Печатна реклама reklama@cablebg.net

Интернет реклама reklama@bela.bg

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Ивайло ПЕТКОВ i.petkov@bela.bg

ТЕХНИЧЕСКИ РЕДАКТОР

Иван ПЕТРОВ

СЧЕТОВОДСТВО

Надя ГЕОРГИЕВА daksmedia@cablebg.net

ОРГАНИЗАТОР РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Миролюб КОВАЧЕВ

ИЗДАВА ДАКС МЕДИЯ АД

ПРЕЗИДЕНТ

Манол ВЕЛЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Гена РАЙЧЕВА g.raycheva@bela.bg

ПЕЧАТ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Прес ООД, генерален дистрибутор

за България, тел. 02/ 975-20-44

ТОВА E НАШИЯТ АДРЕС
1124 София, ул. „Загоре“ №4, ет. 2

тел.: 02/ 943-39-30, 943-45-48
факс 02/ 846-88-96, 

e-mail: daksmedia@bela.bg

ISSN 1311 7084

Редакцията не носи отговорност за съдържанието

на рекламните материали.

КОРИЦАТА

Вече можете да четете списание БЕЛА 

и в електронен вариант.

Изпрати есемес 
и изтегли БЕЛА!
Повече информация за абонамента 

на БЕЛА можете да откриете на адрес 

www.bela.bg

Приятно разлистване на новия брой 

на вашия компютър!

Вече може
НОВО

!

КОЙТО НЕ ЗНАЕ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, 
НЕ ЗНАЕ НИЩО ЗА СВОЯ СОБСТВЕН.

ЙОХАН ВОЛФГАНГ ФОН ГЬОТЕ
“

„

© Robert Davies | Dreamstime.com

КОРИЦАТА

ФОТОГРАФ

BeLIGHT STUDIO

НА КОРИЦАТА

Симона ХРИ
СТАКОВА 

ОБЛЕКЛО

SISLEY

ГРИМ

Надя СИРА
КОВА

СТАЙЛИНГ И ДИЗАЙН

Евдокия НИ
КОЛОВА

Бела, брой 9 (151), 2010 1



в брой септември 2010
БЕЛА КАЛЕНДАР

От работа вкъщи 4

АНТРЕФИЛЕ

Езици мои, чужди 5

bela.bg

Да живее България на Женевското езеро 6

ХАЯ

С огъня и с гръцкото правосъдие игра 

не бива 7

ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

Какво виждаш? 8

БОЛНА ТЕМА

Безплодието е проблем и на мъжа 10

МОДА

Мода в криза 14

КРАСОТА И ЗДРАВЕ

Лаборатория на красотата 18

Екология на кожата 22

6 звездни тайни за красиво лице 23

Сама на себе си козметичка

1 кафейна лъжичка красота 24

Фризьорски салон

Прически за жени в Балзакова възраст 26

Физкултурен салон

Да ходя и(ли) да бягам 28

Усмивката

Здрав(н)о осигурени... зъби 31

Диагноза

Здравен хороскоп по езика 32

Здравна консултация

Как се живее с ниско кръвно? 34

7 вредни съвета от работохолика 35

Без рецепта

Внимание – билка! 36

Хранене

Край на преяждането! (10 съвета как да го 

победим) 38

10 храни, които „горят“ мазнини 42

Часът на психотерапевта

Психодрама за комфорт на душата 44

Себепознание

Идеите са валутата на успеха 46

ИНТЕРВЮ

Вяра Анкова: „Време е да станем телевизия-

та на зрителя“ 48

ИСТОРИЯ НА...

...виното 51

ЗВЕЗДИ

Джордж Клуни за ненамеса в

личния живот 52

ЕМОЦИИ

Моето по-добро „аз“ 56

ТЯ И ТОЙ

Защо мъжете не могат да се разделят 58

Страх от напускане 60

Микрофон за психолога

За да бъдем заедно 62

ДЕЦА

Семейно в седми клас (Шели БАРУХ разбира 

всички тревоги на родителите на 

седмокласници) 64

ДА ПОГОВОРИМ

За изучаването на чужд език 66

Моите луди гръцки уроци 68

„Методики“ и практики 70

ЧИКСПОРТ

„Да“ на летенето с парапланер 71

ЕКО

Парите не миришат, боклукът – също 74

ПО СВЕТА

От пъстрото царство на Перу (Продължение 

от миналия брой) 76

СПЕКТЪР

Какво ново за четене, слушане и гледане 80

БЕЛА КЪЩА

Интериор

По-уютно място за живеене 84

В кухнята

Плакията

Или: „Мъжо, да изстудявам ли вечерята?“ 86

Експертиза

Как да избираме огледало 90

Цветар и градинар

Важните задачи в градината 92

АСТРОНАВИГАТОР

Професионални астропрогнози за всяка зодия 

през септември 95

Луната съветва

Подходящите лунни дни за диети, 

разкрасяване, лечение, почистване на дома, 

шопинг, грижа за цветята и посещение 

при зъболекар 108

Лунен календар 111

Кръстословица 112

БЕЛА КАЛЕНДАР

Темите

Бела, брой 9 (151), 20102





БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР през септемврипрез септември
©

 Y
ur

i 
A

rc
ur

s,
 z

oo
m

te
am

, m
ir

am
is

ka
 –

 1
23

rf
.c

om

Лятото скоро съвсем ще ни обърне гръб. На негово място 

със стъпки бързи се настанява „работната“ есен. Не 

правете обаче грешката да се претоварите с работа, за да 

наваксате мързелуването през почивката. Ето няколко идеи за 

профилактика на септемврийския работохолизъм, който в някои 

случаи може да ви докара голям стрес.

От  работа вкъщи
5 начина да избегнете рутинната умора 
след сезона на отпуските

Приятно за очите
С какво ходите облечени вкъщи? Най-очакваният отговор е 

– стари дънки и тениска. Или, не дай си, боже, анцуг. Жалко! 

Според психолозите настроението ви и отношенията ви с 

другите членове на семейството зависят и от... дрехите. За-

това се запознайте с изискванията на домашния дрес код. Не 

бива да оставате с дрехите, с които сте били на работа, за-

щото и настроението ви ще си остане „работно“. Изберете 

си удобни, но и красиви домашни дрехи – такива, които рад-

ват окото. А защо пък да не се спрете на нещо по-екстрава-

гантно и секси? Въобще постарайте се домашният ви гарде-

роб да не е скучен, ако искате сексът ви да е интересен.

Лично пространство
Колкото и топли да са семейни-

те отношения, всеки човек из-

питва необходимост поняко-

га да остане сам със себе си. 

Даже и в условията на малкото 

жилище можете да намерете 

един тих ъгъл за усамотение. 

Помолете половинката си да не 

ви закача за известно време. Не 

е нужно нещо да правите. Прос-

то помълчете и погледайте в 

една точка.

Масаж за 
успокоение
„Черни“ дни е имало и ви-

наги ще има. За всички. Но 

само за мъжете се твърди, 

че се успокояват от маса-

жа. Ако се върнете вкъщи 

в лошо настроение, помоле-

те мъжа си да ви помаса-

жира. Масажът със сигур-

ност действа релаксиращо 

и на жените. Когато пък 

той се върне стресиран 

вкъщи, върнете му жеста.

и 

ора

Добър вечер, мой мил дом!
Иска ни се да вярваме, че като се вър-

нете вкъщи след тежък работен ден, 

усещате топлина, уют и покой. Но подо-

зираме, че от проблемите на работата 

за жалост директно се „гмуркате“ в би-

товите проблеми вкъщи. За ласки, неж-

ност и общуване с любимия човек не ос-

тава и една свободна минута, нали? 

За да създадете други условия, изкове-

те си „закон“ – след като прекрачите 

прага на дома си, всяка вечер си оси-

гурявайте по 15 мин само за вас сами-

те. Правете всичко, което обикновено 

ви помага да се отпуснете и успокоите: 

усамотете се, полежете си със затво-

рени очи или послушайте любима музика. 

Традиции 
Неделните обеди и ежевечерното пиене на чай са 

най-популярните „инициативи“ за сплотяване на се-

мейството. Но има и още – например защо не сед-

нете заедно да подредите семейния албум?! Това 

действа терапевтично на нервната система и 

сплотяващо на отношенията.

Бела, брой 9 (151), 20104



Eзици мои, чужди
АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Г
раниците на света днес не са гео-
графски, а езикови. Който владее 
повече чужди езици, владее повече 
свят – в културен смисъл. Уче-

нето на един само чужд език обаче 
е работа упорита и времепоглъ-
щаща. А какво остава за два или 
повече? Но така ни е наказал 
господ нас, човеците – с многое-
зичие. Иначе естественото със-
тояние на човечеството според 
Стария завет е едноезичието. В 
легендата за Вавилонската кула 
се твърди, че в древните време-
на хората говорели на един език 
и разбирателството помежду 
им било абсолютно и безспорно. 
Но понеже се възгордели и реши-
ли да издигнат кула до небето, с 
която да натрият носа на господ, 
като му демонстрират, че са равни 
нему, той ги наказал за горделивост-
та им с... разноезичие. 
Според един лингвистичен портал днес 

светът говори над 6912 езика. Като при-
бавим и диалектите, можем да ги докараме 
докъм 40 000. Само в Индия освен хинди и ан-
глийски се използват над 400 езика, които са със 
статут на официални: асамски, бенгалски, бодо, догри, 
гонди, гуджарати, каннада, кашмирски, конкани, малаям, 
майтили, мейтей... Повечето дори не сте ги чували, нали? 
В Китай официалният език мандарин се владее от много 
малка част от населението – в страната се използват 
над 130 местни диалекта. Само 6 от всички езици оба-
че са избрани от ООН за световни – английски, арабски, 
испански, китайски, руски и френски. 
Езици отмират и нови се раждат и така се поддържа 

„магията“ на езиковото разнообразие. Напук на тази тен-
денция човек се стреми да „развали магията“, като съз-
даде един-единствен език, за да преодолее съпротивление-
то на неразбирателството, разединението, отчуждението 
и враждебността. Самата идея за глобализацията съдър-
жа представата за едно универсално общество, в което 
различията (включително и езиковите) са сведени до ми-
нимум. Но тя е сравнително модерна. В миналото опит 
за постигане на едноезичие е било създаването на еспе-
ранто – най-разпространения изкуствен език. „Есперанто“ 
буквално означава „който се надява“. А надеждата била 
да се създаде лесен за научаване език, който да помага на 
хората от различни националности да общуват помежду 
си, без да се налага да преодоляват езикови бариери. Луи 
Брайл пък създал азбуката за незрящи – система за пи-

сане, в която 
буквите се озна-

чават с различни ком-
бинации от шест точки и се 

възприемат чрез сетивността на пръстите. За своя ре-
лефен шрифт Брайл използва буквите на родния си френ-
ски език, а днес различните букви на другите езици се оз-
начават с нови комбинации от точки. Някъде прочетох, 
че прекарването на показалеца хоризонтално по челото на 
езика на глухонемите означава „съдба“ (по аналогия с „на-
писано ти е на челото“). 
Съдбата на зрящите и говорещите днес е да учат по-

вече чужди езици (най-вече английски, който постепенно 
завзема цял свят) – пак с цел да се върнат към онова 
състояние на блаженство, щастие, любов и невинност от 
епохата на абсолютното разбирателство. Понеже едно-
езичието все още е утопия. 
Докато господ не реши да ни върне умението да се раз-

бираме тъй, както дишаме. Не се знае обаче дали той 
ще разпореди английският да бъде всеобщ световен език 
(нищо че думи като „компютър“, „интернет“, „сайт“, 
„имейл“, са навлезли в повечето езици по света). Никой 
не може да предвиди капризите господни и да се бърка в 
божиите дела. Затова за всеки случай учете и майчиния 
си език. Старателно!

Мариана ЯНЕВА
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Какво 
ново в...

ХОТЕЛ РОДнИНА неМИЛИ-неДРАГИ ВИпЗИТА ЛОБИ форум БАРИИИХОТЕЛ РОДИНАТА

У
дивително е колко много градове и хора могат да 
се сместят, и то щастливо, около едно езеро...
Няма по-вълшебно откровение от щастието и точ-
но с мелодията на това човешко състояние Чарли 

Чаплин е възпял Швейцария. Едно от най-хубавите опи-
сания на страната е създадено в малкото градче Веве, 
на брега на Женевското езеро, от този много препатил 
и малко поостарял изключителен творец. Тук той пре-
карва последната, най-щастливата част от живота си и 
пише своята автобиография в началото на шейсетте го-
дини на миналия век.
Голямата вода открай време предизвиква тържествено 
наслаждение. Всеки, който я търси и стои по-близо до 
нея, живее щастлив по тези места, а доказателствата в 
подкрепа на това твърдение са най-различни.
През 1998 година на брега на същото това езеро, само че 
в големия град Женева

ПЕТИМА БЪЛГАРИ ИЗЯЛИ ЕДНО ПЕЧЕНО АГНЕ 

Още тогава тези юнаци избрали Гергьовден за свое основ-
но годишно събитие. Днес повече от 200 души чакат с 
нетърпение поканите за станалото вече голямо и тради-
ционно събиране на асоциация „Войводи“, известно по све-
та като Женевският Гергьовден.
Ето какво гласи официалната

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Създадена през 2003 г. с цел да обединява българската 
общност в Женева и да подпомага интегрирането на нови 
имигранти в Швейцария. Да способства за опознаването 
и популяризирането на културните традиции и ценности 
на различните национални общности в Женева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Е ИВАН КОЖУХАРОВ 

С други думи, войводите могат да ви помогнат и да пре-
върнат този град и тази част на Швейцария в уютен 

приют за вашето продължително 
щастие в чуждата страна. Но да 
не си помислите, че е необходи-
мо да сте непременно немил-нед-
раг изпаднал сънародник, за да бъ-
дете техен приятел. Нищо по-
добно, и не бъркайте войводите 
с хъшове!
Асоциацията няма определени ма-
щабни планове. Тези хора обаче развиват различни дей-
ности

ПРЕВРЪЩАТ ДОБРИТЕ ИДЕИ В РЕАЛЕН ЖИВОТ 

и така потвърждават факта, че хубавите неща не се 
сбъдват в административни условия. А Иван Кожухаров 
допълва:
„Когато чуете за нас, не си представяйте офиси, бюра и 
папки с документи. Няма структури, просто всеки от-
деля от личното си време, събираме хората, размешваме 
ги и... това е.“
Помежду си са сключили един по-скоро приятелски дого-
вор, според който често си напомнят едни за други, из-
слушват се и като правят всичко възможно да не пре-
връщат българската линия, която ги обединява, в патри-
отарска и казионна, организират

СЪБИТИЯ С НАШЕНСКА АТМОСФЕРА 

Подпомагат и окуражават контактите между българите 
в Швейцария и така улесняват тяхното приобщаване към 
страната, която наричат „далечна и чаровна“.
Отначало в инициативите се включвали българи предим-
но от френски говорещата част на Швейцария, но през 
последните години се присъединяват все повече хора от 
немските части, от съседна Франция, както и... чужден-
ци, които имат интерес към българското.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ НА ЖЕНЕВСКОТО ЕЗЕРОДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ НА ЖЕНЕВСКОТО ЕЗЕРО
от Мирослава ИВАНОВА

Пълния текст четете в раздела неМИЛИ-неДРAГИ на Хотел РОДИНАТА
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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...

ХХХХая не е
А на т

Теодора СТАНКОВА

С ОГЪНЯ И С ГРЪЦКОТО ПРАВОСЪДИЕ 

ИГРА НЕ БИВА

Двама българи са под арест в Гърция по 
обвинение в умишлен палеж на гора на не-
обитаемия туристически остров Диапорос 
в морето край курорта Вурвуру.  Поредно 
историческо доказателство, че българите 
сме варвари, а гърците – византийци. 
Във време на перманентна безсрочна 

стачка в южната ни съседка в условията 
на криза цялата шумотевица около rocket 

bay (както българите вече печално нари-
чат живописното заливче край Диапорос) 
е аберацио иктус – отклоняване на вни-
манието по посока на не много винов-
ни  лица. (Все по-често българи попадат 
в гръцките арести заради различни дребни 
нарушения в южната ни съседка.)
Истината ни прави свободни и трябва 

да я защитаваме с цялото уважение към 
различно мислещите. Истината за пожара 
е, че се случва по невнимание и е овладян 
сравнително бързо още същата вечер.  
Сънародниците ни са празнували личен 

празник и са изстреляли празнични ракети, 
едната от които е паднала във водата, а 
втората – на острова, където е предиз-
викала пожар. 
Въпреки че апокалиптични репортажи от 

миналогодишни пожари нажежиха общест-
веното мнение до огненочервено, истината 
е, че щетите от огнената стихия са ми-
нимални – опожарената площ не надхвър-
ля 30 декара и е засегната ниска суха иг-
лолистна растителност, която бързо ще 
се възстанови. 

Няма колебания, че това дело ще бъде 
показно – все някой трабва да „опере пе-
шкира“. Обяснимо е, темата за пожарите 
е особено болезнена за гърците, а досега 
няма заловени опожарители. Да се нападат 
с думи и наказания виновните ни сънарод-
ници, е полезено и здравословно. Особено 
когато няма кой друг на тяхно място да 
бъде наказан.   
Законите в Гърция са сериозни и се при-

лагат стриктно по отношение на чужде-
нци. След нелепата случка по време на по-
чивка се очаква българите да демонстри-
рат, че носят отговорност за поведение-
то си. Според гръцкото законодателство 
наказанието, което се предвижда за умиш-
лен палеж (за каквото деяние са обвинени 
двамата българи), е до 10 години затвор, 
особено когато официално е вдигната сте-
пента на опасност от възникване на по-
жари от местните власти. 
В момента двамата наши граждани ос-

тават в ареста в Полигирос – главен град, 
нещо като столица на Халкидики, и ни-
кой не знае кога ще започне делото сре-
щу тях. Най-оптимистичният сценарий е 
свързан с началото на есента. 
В изпадналата в дълбока криза Гърция 

държавните институции, включително и 
гръцките съдилища, са във въканция през 
целия месец август, а обедната им почив-
ка е между 13.00 и 17.30 ч. всеки рабо-
тен ден. 

ХАЯХАЯХАЯ
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ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

Какво виждат хората, 

когато затворят очи? 

И защо се усмихват?

Не намесвайте тук онова, 

което психолозите наричат 

„поглед, обърнат навътре“.

Това е просто опит да бъде 

запазен споменът 

от едно прекрасно лято...

КАКВО ВИЖДАШ?
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МЪЖАМЪЖА
Е ПРОБЛЕМ И НА

ИЗПОВЕД

БЕЗплодиетоБЕЗплодието
БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

ДА ПРЕРЕЖЕШ ПЪПНАТА ВРЪВ НА СТЕРИЛИТЕТА

Мария Стирянова е на 31 години и заедно със съпруга си и двете им деца живее в Стара Загора. Твърди, 

че благодарение на сдружение „Зачатие“ може да се радва на всичко, което се случва в живота є от 6 го-

дини насам, и винаги ще бъде част от мисията на форума, сайта и хората, свързани с него.

И 
двамата със съпруга ми сме израсли в много-

детни семейства с по три деца. Разликата 

във възрастта с моята по-малка сестра е поч-

ти 14 години и участвах активно в отглежда-

нето є. Това ме подготви много рано психически за това 

така желано от много семейства събитие – зачеване-

то и раждането на дете. С Николай сме заедно от 18-го-

дишни, винаги съм твърдяла, че ако „объркаме“ нещата 

и забременея, дори и в тази възраст, ще запазя детето. 

Чувствах се готова да го имам. Завършихме, сгодихме се, 

започнахме работа и се отделихме от родителите. Тога-

ва реших да повдигна въпроса за дете съвсем отговорно. 

Николай обаче ме пресече с желанието си това да стане 

едва след сватбата ни. Дойде и този ден и както беше 

уговорката 

СПРЯХМЕ „ДА СЕ ПАЗИМ“ 

Изминаха 8 месеца от момента, в който започнахме ак-

тивно да работим по въпроса за дете, а нямахме резул-

тат. Наслушахме се на какви ли не истории на забреме-

нявания „от раз“. Нещо започна да ме човърка – как така 

при хората става от раз, а при нас не се получава? 

Все още нямахме интернет вкъщи, започнах да посеща-

вам интернет зала и се започна едно 

ТЪРСЕНЕ С ДУМИЧКАТА „ЗАЧЕВАНЕ“

Така попаднах на сайта на „Зачатие“. На началната 

страница на сайта имаше публикувани статии. Прочитах 

с огромно внимание всяка статия, после я разпечатвах и 

я носех вкъщи, за да я споделя с Ник. След като придоби-

хме някакви съвсем базови познания за зачеването, пред-

ложих на Ник да посетим кабинет по семейно планиране. 

Оказа се, че основната му дейност е да раздава презер-

вативи и брошури, как да се предпазим от полово преда-

вани болести. Оттам ни насочиха към кабинета по сте-

рилитет. На практика обаче такъв не съществува. Прос-

то има такава табела на вратата на един от лекарите 

в АГ отделението в града ни. Без да губим време, посе-

тихме въпросния кабинет. Тук ще си спестя определения-

та за „специалиста“, който ни прие в кабинета. Тъй като 

все пак имахме някаква представа, какви изследвания ни 

предстоят, попитахме за спермограма. Той се обърна 

към Ники и му каза да отиде в другата стая, имало спи-

сания, даде му и една пластмасова чашка. Абсолютно им-

провизирано 

НЕХИГИЕНИЧНО 

И В АБСУРДНА 

ОБСТАНОВКА 

После докторът по 

завоалиран начин се 

опита да ни каже, че 

всъщност Ники има 

проблем и най-веро-

ятно няма да мога 

да забременея от 

него. Дори ни пред-

ложи сами да погле-

днем на един допото-

пен микроскоп колко 

малко и колко непод-

вижни са спермато-

зоидите. Това беше 

първият „спермален 

анализ“, който напра-

вихме. Без цифри, без 

диагноза.

Ники беше стресиран 

от процедурата, но 

сякаш в началото и за 

мен, и за него неща-

н

„
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Доктор Мариела Даскалова е завършила медицина през 1989 г. в МУ – Пловдив. Работи в Катедра „Анатомия, 

хистология и ембриология“ към МУ – Пловдив, като главен асистент със същата специалност и в МЦ „Надежда 

репродуктив“ – Пловдив, като ембриолог. Избрахме я за събеседник, защото искаме да ви убедим, че добри спе-

циалисти има и извън София.

“

– КАК БИ МОГЛО ДА БЪДЕ ДЕФИ-

НИРАНО ПОНЯТИЕТО „МЪЖКИ 

СТЕРИЛИТЕТ“?

– Дефиницията за инфертилитет е 
невъзможност да се постигне бремен-

ност в продължение на една година 
при редовни сексуални контакти без 
предпазни средства. В една по-напред-
нала здравна система част от мъж-
ките проблеми биха се откривали и 

преди мъжът да прави опити за въз-
производство, в хода на профилакти-
ката на репродуктивното здраве. Ние 
все още не сме стигнали това ниво и 
при нас проблемите се откриват след 

та изглеждаха по-прости, отколкото бяха в действител-

ност. И двамата обаче бяхме сигурни, че продължаваме 

напред и няма да се откажем, докато не успеем.

Много тежко му беше след поредната контролна спер-

мограма, в която се констатира, че подобрението е ми-

нимално. Тогава ме попита: „Чудя се защо още се занима-

ваш с мен.“ 

ПОСЛЕДВА КРИЗА В ОТНОШЕНИЯТА НИ

но за наша радост успяхме да я преодолеем. Обичам съ-

пруга си и знаех, че той е моят спътник в живота и как-

вото и да става, аз ще стоя до него.

Реалната диагноза на съпруга ми беше поставена око-

ло година и половина след като тръгнахме по трънли-

вия път на семейство със стерилитет. Свързахме се с 

нашите лекари д-р Даскалови, посетихме специализира-

на клиника, направихме необходимите изследвания и се 

оказа, че положението не е безнадеждно. Диагнозата на 

Ники беше астенотератозооспермия – занижено количе-

ство на сперматозоидите, намалена подвижност и нисък 

оплодителен потенциал като цяло. Прогнозата за спон-

танно зачеване при нас не беше висока (около 2%), но все 

пак я имаше. 

Освен задължителната спермограма при Ник се наложиха 

и съпътстващи изследвания – микробиология, хормонални 

изследвания, генетични изследвания. При посещение при 

уролог беше констатирано варикоцеле (разширени вени 

на тестисите – бел. ред.). Варикоцелето отстранихме 

почти веднага. След това продължих и с моите изследва-

ния, които не констатираха проблеми. При Ники след опе-

рацията започнахме терапия с витамини и хранителни 

добавки, за да подпомогнем до някаква степен спермато-

генезата. 

ИЗЧЕТОХ МНОГО ИНФОРМАЦИЯ

той изпи доста лекарства. Съдействаше безропотно за 

всичко. Отказа цигарите, правеше си контрастни душо-

ве, ограничи твърдия алкохол до минимум, спеше без бе-

льо. Терапията му на месец струваше около 180 лева. Су-

трин, обед, вечер – хапчета и чайове. Всичко това про-

дължи 11 месеца. 

Последва консултация с още двама специалисти и заклю-

чението отново беше с препоръка за АРТ (ИКСИ). Беше 

лято, решихме да си починем от лекари и през септември 

отиваме за процедура. Съдбата обаче беше благосклонна 

и 15 дни по-късно се сдобих с прекрасен 

положителен тест за бременност

Стефания е голямото ни дете. Изкарах страхотна бре-

менност и леко раждане. След нейното раждане решихме, 

че няма да чакаме и ще опитаме отново, защото искахме 

още деца. С Преслава забременях три месеца след като 

стартирахме опитите отново. Преслава проплака в ръ-

цете на д-р Васил Даскалов, който беше до нас през це-

лия път до родилната зала. Ники преряза пъпната връв на 

бебето, никога няма да забравя погледа му, когато я видя 

за първи път – заради това си струва всичко и бих го пре-

живяла отново.
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години опити за забременяване.

– КАК МОЖЕ ДА СЕ КЛАСИ-

ФИЦИРА МЪЖКИЯТ СТЕРИЛИ-

ТЕТ? КАКВИ СА ВИДОВЕТЕ (АКО 

МОЖЕ ТАКА ДА СЕ КАЖЕ)?

– Както и при жената – като пър-
вичен и вторичен. В първия случай 
мъжът няма деца, а във втория вече 
е станал биологичен баща. 

– НА КАКВИ ФАКТОРИ МОЖЕ 

ДА СЕ ДЪЛЖИ?

– Известни са стотици причини за 
мъжки инфертилитет. По групи мо-
гат да се изброят увреждащи факто-
ри от страна на професията, околна-
та среда, начина на живот, диетични 
грешки, общи заболявания, хормонал-
ни проблеми, генетични фактори, на-
рушения в производството, функци-
оналната годност и доставянето на 
сперматозоидите и т.н.

– СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ НЯКАК-

ВИ ФИЗИОЛОГИЧНИ СИМПТО-

МИ, КОИТО МОГАТ ДА „ПОД-

СКАЖАТ“ НА МЪЖА, ЧЕ Е ВЪЗ-

МОЖНО ДА Е СТЕРИЛЕН (ИМАМ 

ПРЕДВИД БОЛКИ, ИЗМЕНЕ-

НИЯ В ПОЛОВАТА СИСТЕМА И 

ФУНКЦИИ)?

– Това е коварната страна на сте-
рилитета – обикновено мъжете ня-
мат никакви оплаквания и нищо не 
подсказва, че могат да имат репро-
дуктивен проблем. А когато един 
млад мъж се чувства добре и нищо 
не го боли, е много трудно да го на-
караш да отиде на лекар и още по-
трудно е да му обясниш защо уж 
нищо му няма, а не може да има 
деца или се налага продължително 
лечение. 

– КАК СЕ НАРИЧА СПЕЦИА-

ЛИСТЪТ, КЪМ КОГОТО ТРЯБВА 

ДА СЕ ОБЪРНЕ МЪЖЪТ, И ЧРЕЗ 

КАКВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЕ ПРО-

ВЕРЯВА РЕПРОДУКТИВНОСТТА 

НА МЪЖА?

– В репродуктивната медицина се 
постигат добри резултати само и 
единствено когато се работи с ин-
тердисциплинарен екип. Първото из-
следване е спермограма. Обръщам 
внимание, че качествен спермален 
анализ може да се направи само и 
единствено от обучени за целта спе-
циалисти ембриолози, които в Бъл-

гария са концентрирани в специали-
зираните клиники по репродуктив-
но здраве. За съжаление повсемест-
но се правят спермограми или по-
скоро подобие на такива в обикно-
вените клинични лаборатории. Вече 
няколко години са в действие меди-
цинските стандарти „Клинична ла-
боратория“, който не позволява на 
клиничните лаборатории да се зани-
мават с анализ на еякулата, и „Аси-
стирана репродукция“, който ясно 
регламентира кой и по какъв начин 
може да извършва спермален анализ. 
Все още обаче няма орган, който да 
следи за изпълнението на норматив-
ните документи. Това много силно 
затруднява работата ни по диагно-
стиката на мъжките репродуктив-
ни проблеми. 

– В КОИ СЛУЧАИ МЪЖКИЯТ 

СТЕРИЛИТЕТ Е ЛЕЧИМ?

– Добрата новина е, че в огромния 
процент от случаите е лечим. Поня-
кога дори много лесно – само с ко-
ригиране на диетата или с лечение 
на инфекция. В други случаи обаче, 
ако причините за влошената сперма-
тогенеза са открити късно, се налага 

Д-р Мариела Даскалова
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по-сериозно и продължително лечение. 
Ако не се постигне успех с лечение-
то, се предлагат методи на асисти-
рана репродукция, които преодоляват 
причините за мъжкото безплодие.

– КОГА Е НЕЛЕЧИМ?

– Това са много редките и теж-
ки увреждания след химиотерапия или 
лъчетерапия по повод раково заболя-
ване. В такива случаи винаги съвет-
вам мъжете преди оперативната на-
меса и лечението да замразят еяку-
лат. След време тези сперматозоиди 
могат да се размразят и да се полз-
ват за целите на асистираната ре-
продукция. Също така при мъже с де-
фект в кариотипа (хромозомния на-
бор) или в У-хромозомата. За съжа-
ление при тези ситуации медицината 
е безсилна. 

– ИМА ЛИ СТАТИСТИЧЕСКИ 

ДАННИ ПРИ КАКЪВ ПРОЦЕНТ 

ОТ ДВОЙКИТЕ РЕПРОДУКТИВ-

НИТЕ ПРОБЛЕМИ СЕ ДЪЛЖАТ 

НА МЪЖА?

– В България – не, но световната 
статистика показва, че при полови-
ната двойки с репродуктивни пробле-

ми причината е в мъжа, а при 10% 
от двойките проблеми имат и двама-
та партньори.  

– ЗАЩО ОБИКНОВЕНО ПРИ 

ДВОЙКА С РЕПРОДУКТИВЕН 

ПРОБЛЕМ ПЪРВО ЖЕНАТА СЕ 

ИЗСЛЕДВА, МЪЖЪТ ДОРИ НЕ 

ДОПУСКА, ЧЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ 

ПРИЧИНА ЗА БЕЗПЛОДИЕТО?

– По няколко причини. Първо, у нас 
битува все още библейската пред-
става за безплодието като проблем 
на жената. На второ място, заради 
поставянето на знак за равенство 
между сексуално и репродуктивно 
здраве. Разбира се, има и известна 
доза смущение, страх от „страш-
на“ диагноза и други психологически 
пречки за търсене на медицинска по-
мощ. Не на последно място, малко-
то на брой специалисти и тяхна-
та висока натовареност, както и 
удивителният факт, че няма нито 
едно изследване в сферата на репро-
дуктивната медицина при мъжа, ко-
ето да се покрива от НЗОК, са до-
пълнителни пречки по пътя на па-
циента до репродуктивния специа-
лист.

– БИХТЕ ЛИ СПОДЕЛИЛИ ОТ 

ПРАКТИКАТА СИ КАК РЕАГИРА 

МЪЖЪТ, КОГАТО НАУЧИ, ЧЕ Е 

СТЕРИЛЕН?

– Изключително драматично! Пред-
ставете си как реагира един мъж, 
когато му кажете, че е болен от 
рак и му остават примерно някол-
ко месеца живот. Така реагират мъ-
жете и когато разберат, че не мо-
гат да имат собствени деца. И в 
този смисъл особено силно настоя-
вам това да им се съобщава само 
и единствено след като са направе-
ни всички възможни изследвания, ко-
ито да доказват по категоричен на-
чин техния стерилитет. За съжале-
ние практиката не е такава и чес-
то мъжете се срещат с мнението, 
че са стерилни, само след една спер-
мограма. Това категорично не е пра-
вилно. 

– КАКВО ОЗНАЧАВА СПОРЕД 

ВАС (И В КОНТЕКСТА НА ТЕМА-

ТА) МЪЖКО ДОСТОЙНСТВО?

– Каквото и да означава, то няма 
нищо общо с репродуктивните спо-
собности на мъжа. 

© Doodkoalex | Dreamstime.com
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МОДА

Ч
ували ли сте вица за девой-
ката, която в разгара на 
кризата влязла в магазин на 
„Хермес“? Всички продава-

чи били заети и тя била посъветвана 
да се върне след половин час. Клиент-
ката се върнала и заварила същата 
картинка. Едва на третия път се на-
мерил свободен продавач да я обслужи. 
И това се случило в един от най-скъ-
пите магазини в света! Значи може 
да се направи изводът, че кризата не 
отблъсква безвъзвратно и окончател-
но почитателите на модата, а прос-
то ги принуждава да инвестират съз-
нателно и целенасочено в класиката.
И действително статистиката 

сочи, че по най-модните улици в све-
та чантите Бъркин днес се появяват 
доста по-често. Днес чанти „Бъркин“ 
можете да забележите да се „разхож-
дат“ дори по улиците на Лондон, къ-
дето „Хермес“, както и всичко френ-
ско, не са на особена почит, защо-
то патриотичните англичани предпо-
читат родните марки „Мълбъри“ и 
„Бърбъри“. Но не става дума само и 

МОДАМОДАМОДА

РАЗПОЗНАВАЕМОСТ НА МАРКАТА Бяла блуза – знакова за модна къща 
„Джанфранко Фере“ дреха – в изпълнение на двамата млади стили-
сти Томазо Акуилани и Роберто Римонди (те „наследяват“ модна-
та къща). Познатият бежов тренчкот на „Бърбъри“ присъства и в 
класическите, и в арт колекциите на английската модна марка.

Гривна от линията Love с разпознаваеми-
те „винтове“ жълто злато и брилянти на 
„Картие“

в кризав криза

КОЕ СЕ СМЯТА ЗА КЛАСИКА?

В ПЕРИОД НА РЕЦЕСИЯ МОДАТА ЖИВЕЕ НА ПРИНЦИПА 
НА СПОНТАННИТЕ АСОЦИАЦИИ: ДЪРВО – ДЪБ, ПОЕТ – 

БОТЕВ, ЧАНТА – БЪРКИН НА „ХЕРМЕС“. КРИЗАТА СЪЗДАВА 
УСЛОВИЯ ПОЗНАТАТА КЛАСИКА ДА СИ ОСТАНЕ ВАЖНА И 

ДОРИ ВОДЕЩА МОДНА ТЕНДЕНЦИЯ...
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Никой не може да сбърка силуета на жена в костюм 
с пола на „Диор“, а обувките на Кристиан Лубутен 
се познават много лесно по червените подметки

„Ролекс Ойстер“ е любимият часовник на хората от модната индустрия, по който те 
безпогрешно се надушват, че са от една порода. Оранжевият цвят и мотивите с коне са 
вечните щампи върху копринените шалове „Хермес“

РАДОСТТА ОТ РАЗПОЗНАВАНЕТО Специфич-
ните ивици и черти – принтовете, запазе-
на марка на Пол Смит; римските цифри от 
колекцията „Атлас“ на „Тифани“; чантата 
от крокодилска кожа „Бъркин“ на „Хермес“; 
Кейт Бланшет в класически костюм с пан-
талон на Джорджо Армани; Кийра Найтли в 
черна рокля „Шанел“; мокасини Tod`s

единствено за „Хермес“ като модна 
марка. Напоследък от самолетите по 
цял свят (при това не само от биз-
нес класа) можете да видите да из-
лизат все повече пътни чанти и ку-
фари „Луи Вюитон“, а зад тях гор-
до да „крачат“ и няколко от марката 
„Лансел“ – все продукция на произво-
дители с вековна история. Хората, 
които ги купуват, имат два мотива 
– „вечни“ и „за да ги видят и ведна-
га да разберат чие производство са“. 
По-рано това мислене не беше модер-
но – хит бяха куфарите и чантите 
„Самсонайт“, любими на всички, ко-
ито тръгваха в командировка, и по-
конкретно на произведенията на ди-
зайнерите Александър Маккуин и Ви-

ктор & Ролф. А днес класиката е 
най-важната модна тенденция. 
Тук трябва да се направи уговор-

ката, че 

ВСЕКИ СИ ИМА СВОЯ КЛАСИКА

и още по-точно – свое разбиране за 
класика. Въпросът не е в това, че 
относително млади марки губят от 
„избухналата“ им изведнъж популяр-

ност за сметка на брандовете, прове-
рени и останали във времето. Прос-
то всяка марка сега се старае да на-
помни на купувачите за какво те са 
я обикнали в началото и да им пред-
ложи именно онова, с което е ста-
нала предпочитана. Ендрю Иби, соб-
ственикът на култовия лондонски бу-
тик „Конвиниенс стор“ (Convenience 

Store), разсъждава в едно интервю: 
„Днес модните марки се връщат към 
своите корени и ни припомнят откъ-
де са тръгнали. Малко преди да на-
стъпи световната криза, в модната 
индустрия цареше тотално объркване 
– всички искаха да пробват и предло-
жат нещо ново и още по-ново. Стро-
гият лукс се заиграваше със стрийт 
стила, производителите на аксесоари 
ни в клин, ни в ръкав пускаха линии 
от модни дрехи... Всичко това на-
право се поглъщаше от пазара, къде-
то винаги имаше излишък от пари 
и търсене на нещо още по-актуално 
и изчанчено. Днес хората пак оти-
ват при производителите на аксесо-
ари за аксесоар, а при производители-
те на вечерни рокли – за вечерна рок-
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ля. Всичко си идва на мястото.“
Закриването на дифузната линия 

„Джъст Кавали“ е нагледна илюстра-
ция на тази тенденция. Роберто Ка-

вали е производител на скъпи вечер-
ни рокли, а не на младежки облекла 
все пак.
Дизайнерите бързо разбраха, че най-

надеждното нещо по време на криза е 
да продължават да правят онова, ко-
ето винаги им се е удавало най-добре 
от всичко, а не да експериментират. 
Днес е модерно 

ДА СЕ САМОЦИТИРАШ

в добрия смисъл на думата. Албер Ел-

баз в една от последните си есен-
но-зимни колекции бе пуснал на поди-
ума рокли с необработени краища от 
тънка коприна, с които започна като 
дизайнер преди години и с които 
всички асоциират „Ланвен“ под него-
во ръководство. Миуча Прада (глади-
аторската тема и гумените ботуши 
не се броят) пак наблегна на палта-
та и костюмите от плътни мате-
рии с безупречна кройка и на роклите 
с дължина малко над коляното, кои-
то можете да облечете и в офиса, 
и на прием. С други думи, на всичко 
онова, заради което я обичаме. По-
забравената марка „Балмейн“ преди 
няколко сезона се завърна триумфал-
но на модните подиуми, реабилитира-
на от Кристоф Декарнин. „Балмейн“ 
в нашето съзнание е неизменно свър-
зана с новия рокендрол имидж : кос-
тюми с хипертрофирали рамене, ул-
тракъси рокли с шлейфове и без... Из-
ключително върху тези култови де-
тайли се „крепи“ и последната ко-
лекция на марката – нищо принципно 
ново няма! А ако отворим дума за 
Кристиан Лакроа, първото нещо, ко-
ето си спомняме, са екстравагантни-
те детайли от сорта на огромни из-
куствени цветя и фльонги, изискани 
дантели и екзотични принтове нався-

къде, където е възможно да има прин-
тове – от рокли до чорапи. Тези не-
гови бестселъри са актуални и днес – 
нито един от характерните детайли 
не е забравен. 
Някои отиват още по-далече и в 

буквалния смисъл на думата 

СЕ ПРЕВРЪЩАТ 
В АВТОПЛАГИАТИ

И никой не може да ги упрекне за 
това. Вивиан Уестууд вече някол-
ко сезона поред продължава да прави 
своите знаменити „пиратски“ боту-
ши на каишки, само дето леко про-
меня цветовете и материите. Дилън 

Рос, собственик на лондонската ве-
рига бутици „Куешчън еър“ (Question 
Air), твърди, че тези ботуши за него 
са бестселър наред с класическите, 
почти непроменящи се от сезон в се-
зон ризи „Либърти“, кашмирените пу-
ловери на Кристофър Фишер и класи-
ческите прави дънки. „Аз самият от 
10 години нося един и същ модел дън-
ки“ – твърди Рос. 
Прави впечатление, че нашите модни 

асоциации в епохата на криза се под-
чиняват на принципа на спонтанните 
асоциации: дърво – дъб, плод – ябъл-
ка, поет – Ботев, обувки – Кристиан 
Лубутен, рокли – Шанел, костюм – 
Джорджо Армани или Джил Сандър, 
трикотаж – Соня Рикиел. Но въобще 
не става дума за това, че ние (или 
дизайнерите) се страхуваме да риску-
ваме: класическите обувки или рок-
ля спокойно могат да се комбинират 
със суперекстравагантно бижу, както 
прави на своите ревюта Албер Ел-
баз. Става дума за това, че малка-
та черна рокля ще си остане с нас 
вовеки веков. Креативната налудност 
днес е концентрирана в аксесоарите и 
детайлите, които са измислени като 
игра за един сезон. Аксесоарите всъщ-
ност са индулгенция на модата във 
времена на буржоазна практичност.
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И ЗИМЕ, И ЛЕТЕ ЕДНАКВИ Детелината на колието „Ван Клийф и Арпълс“; всеки капак и джобче по иначе глад-
ката чанта „Лонгчамп“; характерните прищипнати и повдигнати рамене на саката „Балмейн“
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

© Anton Zabielskyi – 123rf.com

ЛАБОРАТОРИЯ 
НА КРАСОТАТА

КАКВО ДЕЙСТВА НАЙ-ЕФЕКТИВНО СРЕЩУ БРЪЧКИ, 
КАК ДА НАКАРАМЕ ТЕНА ДА „СВЕТНЕ“, А КОЖАТА ДА 
ОСТАНЕ МЛАДА ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ? ПРИЛЕЖНО СЪБРАХМЕ 
ИНФОРМАЦИЯ И „ИЗЛЪЧИХМЕ“ ДЕВЕТТЕ НАЙ-ВАЖНИ 
ФАКТА ОТ ОБЛАСТТА НА КОЗМЕТОЛОГИЯТА.

1. ЧУДОТО НА ГЕННАТА 
ТЕХНОЛОГИЯ

СТАРИТЕ ПРАВИ МЛАДИ
Красотата и медицината отдавна 

вървят под ръка. Повечето козме-
тични концерни пък са в тясно съ-
трудничество с водещи университе-
ти по света. От тази плодотворна 
симбиоза се роди едно ново откритие 
– между гените, влиянията на окол-
ната среда и един протеин с „ремон-
тиращи“ свойства, който се произ-
вежда от самата кожа, има тясна 
връзка. Днес учените могат да анали-
зират как реагират гените в проце-
са на възстановяване на кожата, как 
точно „отговарят“ на дразненията 
от околната среда. Точно самовъз-
становителните процеси, протичащи 
в дермата (дълбоко разположен кожен 
слой), са в центъра на вниманието на 
хората на науката.

ВСЯКА СЕКУНДА ПОВЕЧЕ ОТ 3000 КОЖНИ 

ГЕНА УСЪРДНО И НЕУМОРИМО СЕ ЗАНИМА-

ВАТ С „ПОПРАВКИ“ НА УВРЕДЕНИТЕ КОЖНИ 

КЛЕТКИ. 

За тази цел те включват производ-

ството на един специален подмладяващ 
протеин в ход. В младата кожа този 
протеин се отделя 6 часа след упраж-
няване на вредно влияние отвън (на-
пример силно UV излъчване или просто 
стрес). По-старата кожа се възстано-
вява едва след около 30 часа (6 пъти 
по-дълго) след оказване на вредното 
влияние. Тази разлика във времето за 
самовъзстановяване води до образува-
нето на типичните за остаряването 
бръчки, сив и уморен тен и, естестве-
но, до отпускане на кожата. 
А възможно ли е производството на 

въпросния протеин да бъде стимули-
рано чрез използването на специален 
козметичен крем? Почти. 

УЧЕНИТЕ ОТКРИХА ВЕЩЕСТВОТО БИОЛИ-

САТ, КОЕТО СЕ ДОБИВА ОТ БИФИДОБАКТЕРИИ 

(КАТО ТЕЗИ В КИСЕЛОТО МЛЯКО). ТО АКТИ-

ВИРА РАБОТАТА НА ТОЧНО ОНЕЗИ ГЕНИ, ОТ-

ГОВАРЯЩИ ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕТО НА КОЖА-

ТА, И ПО ТОЗИ НАЧИН ПОТИСКА СТАРЕЕНЕ-

ТО ОТВЪТРЕ.

Освен това биолисатът стимулира 
отделянето на кератин В6 и по този 
начин укрепва бариерната функция на 
кожата. Действието на биолисата се 

подпомага от фитосфингозина (доби-
ва се от маята), който има противо-
възпалителни свойства и активно за-
действа естественото клетъчно об-
новяване.

2. НОВИТЕ 
АКВАПОМОЩНИЦИ

ОПТИМАЛНА „ИРИГАЦИЯ“ 
НА КОЖАТА

Всички сме виждали как сухата 
кожа се набръчква за отрицателно 
време. Когато я хидратираме добре, 
тя възвръща предишния си добър вид 
– видимо се опъва и става по-глад-
ка заради „подпълващия“ ефект на 
влагата. А какво ли би станало, ако 
можехме да подобрим интензивност-
та на овлажняването, като включим 
нови „канали“ за иригация на кожата 
в този процес? 

ТОЧНО ТОВА ЦЕЛЯТ И ВИСОКОТЕХНОЛО-

ГИЧНИТЕ ХИДРАТИРАЩИ КРЕМОВЕ (AQUA-
BOOSTER-CREMES), КАТО СТИМУЛИРАТ ОБРА-

ЗУВАНЕТО НА Т. НАР. АКВАПОРИНИ (ВОДНИ 

КАНАЛЧЕТА, РАЗПОЛОЖЕНИ В КЛЕТЪЧНАТА 

МЕМБРАНА, КОИТО РЕГУЛИРАТ ПРЕНАСЯНЕТО 

НА ВОДА НАВЪТРЕ И НАВЪН ОТ КЛЕТКАТА).
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За първи път аквапорините са от-
крити през 2003 г. от американския 
молекулярен биолог Петер Агре, кой-
то получава за това Нобелова награ-
да за химия. Аквапорините се грижат 
за перфектното овлажняване на най-
дълбоките слоеве на епидермиса, но 
за жалост с напредване на възрастта 
техният брой постепенно намалява. 
На учените им се удаде да активизи-
рат образуването на нови аквапори-
ни с помощта на микс от глюкоза и 
глицерин (глюкоглицерол). Глюкоглице-
ролът се добива най-вече от зелените 
водорасли и от едно растение – жис-
тен, – което расте на територията 
на Узбекистан. 
Впрочем науката от доста време 

„познава“ глюкоглицерола. Вещество-
то се произвежда най-вече в орга-
низми, които могат да живеят при 
екстремно сухи условия. Благодарение 
на него те се напасват към околна-
та среда. А жителите на Узбекистан 
отдавна се възползват от извънред-
ните овлажняващи свойства на рас-
тението жистен. 

3. НЕКА БЪДЕ 
СВЕТЛИНА

ЛАЗЕР ЗА ДОМАШНО ПОЛЗВАНЕ
Дерматолозите, пластичните хирур-

зи и козметиците отдавна използват 
лазерните лъчи, за да изглаждат ре-
лефа на кожата и най-вече бръчките, 
да заличават белези и да премахват 
неприятното окосмяване. 
Хитът на пазара днес е т. нар. 

хоум лазерна система, която, общо 
взето, може да прави всичко гореиз-
броено. Британският учен д-р Гордън 
Дугъл (Gordon Dougal) облъчвал херпес 
на окото с инфрачервена светлина с 
дължина на вълната от 1072 наноме-
тра. Херпесът оздравял, разбира се, 
но по-интересното, което се случило, 
било, че и всички малки бръчки около 
него се загладили перфектно. 

ПО-НАТАТЪШНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ НА ЕФЕК-

ТИВНОСТТА НА ИНФРАЧЕРВЕНИТЕ ЛЪЧИ СО-

ЧАТ, ЧЕ ПРИ 95% ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ДОБРО-

ВОЛЦИ СЕ ЗАБЕЛЯЗВА ВИДИМО ПОДОБРЕНИЕ 

НА ТЕКСТУРАТА НА КОЖАТА, КАКТО И ЗНАЧИ-

ТЕЛНА РЕДУКЦИЯ НА БРЪЧКИТЕ И ТОРБИЧКИ-

ТЕ ПОД ОЧИТЕ. 

В аптеките в Америка вече се про-
дават лазерни устройства за домаш-
но ползване, с които може да се тре-
тира околоочният контур с цел пре-
махването на дребните бръчици и 
фините линии. Лазерът за домашно 
ползване прилича на дебела химикалка. 
Има го и в Европа и цената му е от 
порядъка на 280 евро. 

4. КОНЦЕНТРАЦИЯ 
НА СИЛАТА

НОВИТЕ СЕРУМИ
Пиете ли сутрин силно кафе, за да 

се събудите? Кожата ви също има 
нужда от силно тонизиращо сред-
ство, за да се събуди. Такова сред-
ство е серумът. Напоследък серумите 
стават все по-ефективни, независимо 
дали изглеждат прозрачни като слъзна 
течност, или бели като мляко. 

ТЕ ОБЕЩАВАТ ЕФЕКТ КАТО СЛЕД ХИМИЧЕСКИ 

ПИЛИНГ, НО БЕЗ НИКАКВИ ВЪЗПАЛЕНИЯ, КАК-

ТО И ЕКСПРЕСНО ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕСТЕСТ-

ВЕНАТА БАРИЕРНА ФУНКЦИЯ НА КОЖАТА.

На какво разчитат серумите? Най-
вече на вещества като уреята, на 
комплекс от аминокиселини, на екс-
тракти от гъба комбуча и черен чай, 
както и на хиалуроновата киселина. 
От козметичната компания „Шисей-
до“ разчитат много на екстракта 
от мая, с който стимулират обра-
зуването на нови колагенови и елас-
тинови влакна. Високоценени в козме-
тичната индустрия са и т. нар. ами-
нопептидни комплекси, които се вла-
гат в много серуми.
 
Попитахме Google
ЗАЩО КОМБУЧА Е ИЗВОР 

НА КРАСОТА

Защото съдържа много, различни по 

свойства органични киселини (млеч-

на, оцетна, гликолова, ябълчена кисе-

лина, а също и етанол) и ценни раз-

красяващи ензими като лактаза и ин-

вертаза. Аминокиселините в състава 

на тази гъба се свързват с мукополи-

захариди и образуват междуклетъч-

на течност, подобна на смазочната 

течност в ставите. Гъбата е бога-

та още на полифеноли, хром, желязо, 

фосфор, калий, натрий и сяра. Високо-

ПОВЕЧЕ ВЛАГА ЗА КОЖАТА 
ПРЕЗ ЛЯТОТО

Това е задачата на продуктите от нова-

та хидратантна линия Juicy & Beauty на 

Dermacol.
Овлажняващите кремове, пълни със сочни 

плодове, възвръщат влажността на кожа-

та, изпълват я с енергия и я проясняват за 

цели 24 часа. Добре хидратираната кожа е 

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

ма и по-устойчива към влиянията на външ-

ната среда. 

Хидратантните кремове съдържат  също 

витамин Е и маслото ший. Кремовете са 

леки и подходящи за всички типове кожа.  

Резултатът е красива, добре овлажнена и 

подхранена кожа.

ВСИЧКО ЗА КРАСОТАТАВСИЧКО ЗА КРАСОТАТА

Официален вносител „Ралица“ ООД:

1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35,

тел. 02/980 33 15, факс 02/980 48 99,

Е-mail: dinpg@techno-link.com.

JUICY & BEAUTY
Хидратантен крем 

с японска вишна

Кремът за лице с 

екстракт от цвето-

вете на японска виш-

на е с възстановява-

щи, укрепващи и овлажняващи свойства.

JUICY & BEAUTY
Хидратантен крем 

с манго и смокиня

Кремът за лице с 

екстракт от смоки-

ня и аромат на ман-

го освежава кожата и подобрява нейната елас-

тичност.

JUICY & BEAUTY
Хидратантен крем 

с кайсия и йогурт

Кремът за лице с 

масло от кайсия оси-

гурява грижа за фи-

ната и деликатна 

кожа.  Екстрактът от йогурт влияе благот-

ворно, хидратира и подхранва кожата.



то съдържание на глюкуронова кисе-

лина и витамините В
1
, В

2
 и В

6
 превръ-

ща комбуча в мощно лечебно и тони-

зиращо средство. В процеса на де-

токсикация тези вещества се свърз-

ват с отровите в организма в черния 

дроб и ги отвеждат в отделителна-

та система.

5. КОЖА 
ПОД СТРЕС

ВЪЗПАЛЕНИЯТА ПРАВЯТ БРЪЧКИ
Всички знаем как изглеждат бръчки-

те. Как се образуват, знаем до го-
ляма степен също. Но знаете ли, че 
остаряването на кожата се благопри-
ятства от възпалителните процеси в 
нея? Това е най-новото откритие на 
козметологията. Тези продължителни 
възпалителни процеси се провокират 
най-често от стресови фактори от 
околната среда (като UV излъчване), 
но също така и от нездравословно, 
неправилно хранене.

ПО ТЕЗИ ПРИЧИНИ СЕ ОБРАЗУВАТ Т. НАР. 

МИКРОРАЗКЪСВАНИЯ, РАЗКЪСВАТ СЕ КОЛАГЕ-

НОВИТЕ НИШКИ, КОИТО ПОДДЪРЖАТ КОЖА-

ТА ОПЪНАТА И ЕЛАСТИЧНА.

Последиците са предвидими: сухи ли-
нии, бръчки, зачервявания, възпаления, 
старчески петна и отпуснат контур 

на лицето. Новите козметични „ле-
карства“ са разработени така, че да 
предотвратяват всички тези неже-
лани резултати. Те съдържат регене-
риращи ферменти, извлечени от мор-
ски водорасли, магарешки трън и дру-
ги подобни вещества, които стиму-
лират възобновяването на клетките. 
Френски учени разработват в момен-
та успокояващ серум, който съдър-
жа активната съставка синкалмин 
(Syncalmin) – биотехнологичен анти-
хистамин, който успешно облекчава 
кожни възпаления и раздразнения. 

6. БРЪЧКИ, 
МНОГО БРЪЧКИ

СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ ЯБЪЛКА
Мишел Обама наскоро издаде една 

своя тайна за разкрасяване: швейцар-
ска ябълка. Този рядък сорт ябълки 
(Uttwiler Spatlauber) остава пресен до 
четири месеца след като се откъсне 
от дървото. 

ИЗПОЛЗВАНИ В КРЕМОВЕ И СЕРУМИ, СТВОЛО-

ВИТЕ КЛЕТКИ ОТ ТОЗИ ANTI-AGE ПЛОД СТИ-

МУЛИРАТ СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ В ЧОВЕШКА-

ТА КОЖА И ТАКА ОТЛАГАТ ПОЯВАТА НА БРЪЧ-

КИТЕ.

Въпросните супериздръжливи ство-
лови клетки от швейцарската ябълка 

се сочат и като суперслънцезащит-
но средство (предпазват кожата от 
вредното влияние на UV лъчите), с 
което също подпомагат подмладява-
нето на кожата, или по-точно казано, 
оставането на кожата по-дълго вре-
ме млада. За жалост серумът, кой-
то съдържа такива клетки, е доста 
скъп, но кой знае – в бъдеще може да 
бъде пуснат в масово производство, 
на достъпна цена. 

7. ТУК НЯМА НИКАКВА 
МАГИЯ

СКЪПОЦЕННОСТИ В КУТИЯ
В аюрведичната медицина с хилядо-

летни традиции, а също и в древна 
Гърция те са се смятали за разкрася-
ващи тайни – скъпоценните камъни, 

златото и среброто.

Днес тяхното благотворно въз-
действие върху човешката кожа се 
използва оптимално от козметология-
та. Прах от злато, сребро и скъ-
поценни камъни се забърква в скъпи 
козметични кремове, но не директ-
но, а претворени в специални високо-
технологични формули. Днес в козме-
тологията се използват такива тер-
мини като биозлато, фитозлато или 
нанозлато. Частиците на биозлато-

© Konstantin Yuganov | Dreamstime.com
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то са по-леки от микрон и са с 
много висока биологична активност. 
Това злато се получава с помощта на 
високи технологии или чрез метода 
електролиза, като се използват висо-
кочестотен тон, високо напрежение, 
обработка с озон и свойствата на 
магнитното поле. 

ТАКА ДОБИТОТО ЗЛАТО Е С ИЗРАЗЕНО БАК-

ТЕРИЦИДНО ДЕЙСТВИЕ, А ТАКА СЪЩО ПОМА-

ГА НА МОЛЕКУЛАТА НА КИСЛОРОДА ПО-БЪРЗО 

ДА ПРОНИКНЕ В КОЖАТА, НАСИЩАЙКИ Я С 

ЕНЕРГИЯ НА КЛЕТЪЧНО НИВО И ПОДОБРЯВАЙ-

КИ ОБМЕННИТЕ ПРОЦЕСИ.

В резултат клетките започват да 
се възпроизвеждат по-бързо и кожа-
та се подмладява. Процесът на об-
новление на клетките се ускорява и 
благодарение на свойството на зла-
тото да подсилва кръвообращението 
и да премахва от кожата шлаката и 
токсините.

НЕ ПО-МАЛКО ЕФЕКТИВНО В РАЗКРАСЯВАНЕ-

ТО Е И СРЕБРОТО, КОЕТО СЪЩО ПРИТЕЖАВА 

СИЛНИ АНТИБАКТЕРИЦИДНИ СВОЙСТВА. ТОВА 

ГО ПРАВИ НЕЗАМЕНИМА СЪСТАВКА НА КРЕ-

МОВЕТЕ ЗА ПРОБЛЕМНА КОЖА.

Молекулите на среброто стигат до 
най-дълбоките слоеве на кожата, нор-
мализират кръвообращението и ра-
ботата на мастните жлези, предо-
твратяват запушването на порите, 
понижават активността на вредни-
те бактерии. Козметиката, обогате-
на със сребро, защитава кожата от 
слънчевите лъчи и я предпазва от 
раздразнения.

8. КРАСИВИ 
ОТВЪТРЕ

СИЛАТА НА ХАПЧЕТО
И красотата вече може да се яде. 

Като хапче. Има витамини, минерал-
ни вещества и микроелементи с дока-
зани разкрасяващи свойства. Но сло-
жете ръка на сърцето и кажете как-
во ви тегли повече: да ядете по пет 
порции плодове и зеленчуци на ден или 
просто да глътнете едно разкрасява-
що хапче, в което са концентрирани 
всички полезни за кожата ви веще-
ства. Второто, нали?

ЗАТОВА И КОЗМЕТИЧНАТА ИНДУСТРИЯ Е ИЗ-

МИСЛИЛА Т. НАР. НУТРИКОЗМЕТИКА.

Нутрикозметичните продукти са 
под формата на хапчета. Те са резул-
тат от убеждението на учените, че 
ключът към красотата е здравето, 
респективно здравословното хранене.

Попитахме Google
В СЪСТАВА НА 
НУТРИКОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ 

се включват различни активни ингре-

диенти със значим ефект за под-

държане на младостта, фигурата и 

външния вид – витамини (А, D, Е, С, 

фолиева киселина, биотин, пантоте-

нова киселина и др.), витаминоподоб-

ни субстанции (коензим Q10 и др.), 

минерали (цинк, мед, магнезий, желя-

зо, хром, селен и др.), ензими (броме-

лаин, папаин и др.), антиоксиданти 

(каротеноиди – ликопен, лутеин, зеак-

сантин, астаксантин и др.; флавоно-

иди – кварцетин, катехини, рутин и 

др.), аминокиселини (L-карнитин, ли-

зин, глутамин, левцин, изолевцин и 

др.), полиненаситени мастни кисели-

ни (омега-3, омега-6, конюгирана ли-

нолова киселина, ейкозапентаенова, 

докозахексаенова и др.), растителни 

екстракти и други биологично актив-

ни субстанции (хиалуронова киселина, 

колаген и др.). 

Действието на козметичните сред-
ства – кремове, маски, лосиони – може 
да бъде усилено с помощта на нутри-
козметиката. Нутрикозметиката е 
бъдещето на науката за красотата.

9. ДА СЪХРАНИМ 
ФОРМАТА

V-ЛИФТИНГ ЕФЕКТЪТ
Едно младо лице обикновено има 

формата на латинската буква V, но 
с течение на времето в долната му 
част се получават няколко върха. 
Основната причина за отпускане на 

женската кожа е намаляването на 
производството на естроген с тече-
ние на времето. Затова кожата по-
степенно губи своята еластичност.
Мастната тъкан се разгражда, бу-

зите започват да изглеждат като из-
сипани, а същевременно под очите са 
образуват все по-често отоци. На-
последък добиха популярност т. нар. 
кремове с лифтинг ефект, които са 
в състояние да спрат за известно 
време часовника на остаряването.

ЧРЕЗ СТИМУЛАЦИЯ НА КЛЕТЪЧНАТА КОМУНИ-

КАЦИЯ С ПОМОЩТА НА ПЕПТИДИ ТЕЗИ ПРО-

ДУКТИ КАРАТ КОЖАТА ДА СЕ ОПЪНЕ И КОН-

ТУРИТЕ НА ЛИЦЕТО СТАВАТ ОТНОВО СТЕГНА-

ТИ И ЯСНИ.

Но ако кожата ви е много отпус-
ната, по-добре да се възползвате от 
лифтинг ефекта на инжекции с хиал-
уронова киселина. 
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М
ладата кожа е опъната, еластична и с добър 
тонус. Неоспорим факт. Защо ли? Защото кола-
генът и еластинът, които по своята същност 
са структурни белтъци, се произвеждат в нор-

мално количество в организма. Ето защо голяма част от 
подмладяващите козметични средства е призвана да поддър-
жа производството точно на тези белтъци и да защита-
ва колагеновите и еластиновите влакна от повреждане. Но 
ефективността на тези средства неизменно се оказва по-
малка, отколкото сме очаквали. Експертите са единодушни, 
че това е така, защото нашата вътрешна „екосистема“ не 
успява да се справи с натрупалите се отпадъчни вещества. 

ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ

Колагенът и еластинът имат достатъчно дълъг срок 
на живот – от 10 до 30 години. Колагеновите и еласти-
новите влакна не се възпроизвеждат толкова бързо, кол-
кото повечето други белтъци. С годините количество-
то на повредените белтъчни структури расте, за кое-
то са виновни както външни фактори (свободни радика-
ли, ултравиолетово излъчване), така и вътрешни. Напри-
мер отпадните продукти от метаболитните процеси в 
тъканите често не са нищо повече от високореактивен 
„боклук“, който „полепва“ по протеиновите влакна и на-
рушава тяхната структура. В клетките има нещо по-
добно на „атомни реактори“, които осигуряват притока 
на енергия. Когато в такъв един „реактор“ стане „из-
тичане“, това също води до повреждане на белтъчните 
структури. Разбира се, в човешкия организъм е предвиде-
но наличието на система за „ремонт“, но ако тя е пре-
товарена (а именно това ние обикновено наблюдаваме в 
кожата на 40-годишните и над тази възраст жени), се 
появяват видими признаци на стареене. Какво става, ко-
гато организмът не успее навреме да възстанови повреде-
ните белтъчни структури? Те се групират, оплитат се 
и тяхното „ремонтиране“ става невъзможно. Подобно на 

песъчинка, попаднала между зъбчати колела, те блокират 
жизнените процеси в тъканите. 

ДА ПРЕМАХНЕМ ВСИЧКО ИЗЛИШНО

За да се възстанови нормалното функциониране на тъ-
каните, трябва да се отстрани онова, което „не подле-
жи на ремонт“. Кожата ни разполага с естествен меха-
низъм за почистване на белтъчини, които са в края на 
своя жизнен цикъл: специални ферменти (протеази), кои-
то буквално „разбиват“ белтъчините на съставните им 
части (аминокиселини), за да могат те да се използват 
за синтез на нови белтъчини. 
Именно на изучаването на това явление са се посветили 

учените на водещи козметични лаборатории. Доказано е, 
че с възрастта активността на протеазите спада мно-
го: при 70-годишен човек тези ферменти работят чети-
ри пъти по-неефективно, отколкото при 20-годишен. Ако 
се открие вещество, което може да усили активността 
на протеазата, тогава процесът на възстановяване на по-
вредените белтъчини и синтеза на нови влакна ще стане 
по-ефективен, а възвръщането на младостта на кожата 
– напълно постижима задача. 

РАЖДАНЕТО НА БИСЕРА

В резултат от многогодишни изследвания такова веще-
ство бе открито и се превърна в един от основните ком-
поненти на активните серуми. Извлечено от водорасли ла-
минария, то влиза в комплекс от 21 активни компонента, 
които са способни да „включат“ механизма за възстановя-
ване на кожата. Комплексът е наречен „Бисерът на лон-
гоза“, на името на влизащия в състава му мадагаскарски 
лонгоз (растение от семейството на джинджифиловите). 
Той активира следната „верижна реакция“: елиминиране на 
шлаката–подобряване на всички клетъчни функции–удължа-
ване на живота на клетките–възстановяване на струк-
турните белтъци–синтез на нови белтъци. 

на кожата

ЕКОЛОГИЯ
ЕКОЛОГИЯ

© Valua Vitaly | Dreamstime.com

ПО-ЗАДЪЛБОЧЕНОТО РАЗБИРАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ 
НА СТАРЕЕНЕТО НИ ВОДИ КЪМ НЕОБХОДИМОСТТА 
ДА РЕШАВАМЕ ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА... 
СОБСТВЕНАТА СИ КОЖА.

ТЕЗАТА: 
ТОКСИНИТЕ СЕ 
ЯВЯВАТ ЕДНА 
ОТ ПРИЧИНИТЕ 
ЗА СТАРЕЕНЕ.

ИДЕЯТА: ДА 
СТИМУЛИРАМЕ ЕСТЕСТВЕНИТЕ 
МЕХАНИЗМИ НА „ИЗХВЪРЛЯНЕ 
НА БОКЛУКА“ ОТ КОЖАТА.
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ЗВЕЗДНИ ТАЙНИ

6
за красиво 

лице

ТАЙНА №1 

НЕ СМЕНЯЙТЕ КРЕМОВЕТЕ. Пове-
чето звезди правят така. Ако някоя 
марка крем им върши достатъчно до-
бра работа, те не се насилват да я 
сменят с друга. Експериментирането 
с козметика води доста често до об-
ратен резултат – преждевременно по-
вредена кожа. Така че не разваляйте 
онова, което работи добре за вас. 

ТАЙНА № 2 

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ БОТОКС, А ФИ-

ЛЪРИ, КОИТО НЕ СЕ ИНЖЕКТИРАТ. 

Когато се явяват на кастинг за роля 
в киното, звездите предпочитат да не 
използват ботокс, защото той пре-
чи на жестикулирането и на изразява-
нето на искрени емоции с лицето, но 
по време на коктейлите и на различ-
ни други мероприятия знаменитостите 
предпочитат да използват микросфери 
с хиалуронова киселина, които, проник-
вайки в кожата, набъбват подобно ми-
ниатюрни гъби и изпълват бръчките. 
Сферите проникват само в епидерми-
са, но видимо правят кожата на лице-
то да изглежда гладка. Ефектът от 
тях трае до 10 часа.

ТАЙНА №3 

РЕДОВНО ПОСЕЩАВАЙТЕ КОЗ-

МЕТИЧНИЯ САЛОН. Звездите вся-
ка седмица се подлагат на различни 
козметични процедури: химически пи-
линг, обработка на лицето с кислород, 
микродермабразио, ултразвуков пилинг 
и др. Те постоянно се намират в 
светлината на прожекторите, което 
означава, че кожата им трябва по-
стоянно да изглежда идеално. Затова 
те не могат да си позволят лукса да 
не се възползват от всички съвремен-

ни технологии за грижа за лицето.

ТАЙНА №4 

СТАРАЙТЕ СЕ ДА ПРЕКАРВАТЕ 

ВЪЗМОЖНО НАЙ-МАЛКО ВРЕМЕ 

НА СЛЪНЦЕ. В основата си продъл-
жителността на кариерата на една 
актриса зависи от това, колко мла-
да и колко добре изглежда тя. Глав-
на причина за образуването на бръчки 
е слънцето. Затова звездите нанасят 
върху лицето и шията си козметика 
с SPF фактор 365 дни в годината – и 
в жега, и в студ. Мадона и Никол Ки-
дман са известни с това, че се пазят 
като опарени от слънцето. За да за-
пазят своята кожа в идеално състо-
яние, те носят шапки, слънчеви очила 
и дрехи с дълги ръкави постоянно.

ТАЙНА №5 

ИЗБЕРЕТЕ ЕСТЕСТВЕНОСТТА. Напо-
следък сред звездите има тенденция да 
се използва колкото може по-малко коз-
метика и да се отдава предпочитание 
на натуралните средства за разкрася-
ване. Избягвайте продуктите за грижа 
за кожата с изкуствени оцветители, 
ароматизатори и сулфати. И ако ис-
кате съвсем да заприличате на звезда, 
не купувайте кремове, които са тест-
вани върху животни. Алисия Силвър-
стоун и Памела Андерсън са известни 
като защитнички на животните.

ТАЙНА №6 

РЕТУШИРАЙТЕ НЕДОСТАТЪЦИТЕ 

С... ФОТОШОП. И звездите са хора. 
И на тях им излизат пъпки и бръчки. 
Истината е, че състоянието на ко-
жата пряко зависи от наследствени 
фактори. Магията на компютърния 
ретуш обаче може да направи всяка 
кожа безупречна. 



Ó
чените все още се опитват 
да разкрият тайните и на 
тази уникална напитка. Най-
активният елемент на кафе-

то е познатият на всички  кофеин. 
Сферата на приложение на кофеина е 
невероятно широка и точно затова 
е важно да се открият всички свой-
ства на популярния енергетик. Освен 
в кафето кофеинът е основна състав-
ка в какаото, шоколада и чая, а също 
и в няколко десетки видове расте-

ния. А освен кофеин кафето съдържа 
осем витамина от група В, регулира-
щи много важни процеси в организма. 
В кафейното зърно са струпани пове-
че от 30 органични киселини, които 
стимулират стомашната секреция и 
подобряват храносмилането и бързата 
„евакуация“ на храната от организма. 

ÇÀÙÎ�Å�ÏÎËÅÇÍÎ�ÇÀ�ÇÄÐÀÂÅÒÎ

1 Защото кофеинът стимулира мо-
зъчната дейност на хората, ак-

тивно занимаващи се с умствен труд. 
Той възбужда клетките на главния 
мозък и предразполага към съсредо-
точено мислене. При предозиране оба-
че води до силно главоболие и нерв-
но напрежение. 

2Редовната употреба на кафе (3–4 
чаши на ден) намалява риска от 

цироза на черния дроб при хора, увли-
чащи се от пиенето на алкохол. Но 
ако кафето и алкохолът се употре-
бяват едновременно, то въздействие-
то на последния върху организма зна-
чително се усилва. 

3 Кафето е полезно за страдащите 
от ниско кръвно налягане. Но при 

хипотониците едновременната упо-
треба на кафе с цигара може да до-
веде до развитие на хипертония.

4Кафето предпазва зъбите от ка-
риес, тъй като убива много вред-

ни бактерии. Но пък редовната му 
консумация води до трайно пожълтя-
ване на зъбния емайл. 

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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Тя може да бъде наречена истинско чудо на природата. 90% от нея са вода, но жива вода! Така наречена структурирана вода. 

В краставицата се съдържат витамините A, B1, В2, В6, C, PP, E и H, нишесте, фибри, етерични масла, пантотенова и тар-

тронова киселина, микроелементите калий, калций, желязо, фосфор, йод и сяра. И всичко това в лесно усвояема конфигурация.

 Ако в продължение на цяло лято сте яли свежи краставици, не преставайте да го правите и през септември. Ноктите ви 

ще станат още по-здрави, а косите – по-пищни и с красив блясък.

 Сокът от краставица е едно от най-добрите средства за борба с уморените очи. За целта просто положете върху очи-

те по едно колелце свежа краставица или пък капнете във всяко око по няколко капки краставичен сок. 

 Краставичният сок избелва кожата, придава є свеж, матов вид, спасява я от пигментни петна и лунички.

ИЗБЕЛВАЩ ЛОСИОН от краставични обелки. Смелете ги в блендера и напълнете със сместа 1/3 ч. ч., долейте вода със 

стайна температура и изчакайте 6–8 часа. Прецедете сместа. Най-удобно е да се намажете с лосиона вечерта и да го 

отмиете с хладка вода чак на сутринта.

1ÊÀÔÅÉÍÀ

ÊÐÀÑÎÒÀ
ËÚÆÈ×ÊÀ

Êàôåòî�å�âêóñíà�òîíèçèðàùà�
íàïèòêà�ñ�ìíîãî�ïîëçè�çà�

çäðàâåòî.�À�íàïîñëåäúê�ìíîãî�
ó÷åíè�äîêàçâàò�è�íåãîâàòà�

ïîëåçíîñò�çà�êðàñîòàòà.�
Ðàçáèðà�ñå,�óïîòðåáàòà�ìó�

òðÿáâà�äà�å�óìåðåíà.

90% в ж в в ! Т к к в
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К РАСТА ВИ Ц АТА 
природният 
козметолог
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ÏÐÈÐÎÄÍÎ�ÑÐÅÄÑÒÂÎ�
ÇÀ�ÐÀÇÊÐÀÑßÂÀÍÅ

Кафето е неизчерпаем източник на 
много ценни козметични съставки, на-
пример съдържащата се в него линоло-
ва киселина, която възстановява елас-
тичността на кожата и възпрепят-
ства преждевременното стареене. Ос-
вен това кафявата напитка притежа-
ва противовъзпалителни фотозащит-
ни свойства. Някои от съставките 
на кафето ви помагат да се избавите 
от натрупаните в организма токсини 
и активират разграждането на мазни-
ните. Много спа салони използват въл-
шебните свойства на кафето в сво-
ите процедури. Вие обаче можете да 
извлечете кофеиновите ползи за кожа-
та си и в домашни условия. 

�ÒÎÍÈÇÈÐÀÙÈ�ËÅÄÅÍÈ�ÊÓÁ×ÅÒÀ Раз-
лейте във формички за лед силно 
кафе и го замразете в камерата. С 
тези кофеинови бучки лед натривай-
те лицето си сутрин и вечер. 

� ÎÑÂÅÆÀÂÀÙ� ËÎÑÈÎÍ Ежедневно 
натривайте кожата на лицето и ши-
ята си с памучни тампони, напоени 
със силно кафе. Този лосион е подхо-
дящ за старееща и уморена кожа. Този 
тип третиране на кожата може да є 
придаде лек матов оттенък като ес-
тествен загар. 

�ÌÀÑÊÀ�ÏÐÎÒÈÂ�ÁÐÚ×ÊÈ Тази маска 
ще ви помогне да се справите с про-
блемните бръчки около очите. Разтво-
рете 1 с. л. ръжено брашно в изсти-
нало кафе (сместа трябва да е с гъс-
тотата на сметана). Добавете 1 жъл-
тък. Нанесете маската на лицето и 
след 15-минутен престой я изплакнете 
с топла вода.

� ÑÊÐÀÁ� ÇÀ� ×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÍÀ� ÊÎÆÀ 2 
с. л. сметана разбъркайте с 1 с. л. 
смляно кафе. След такъв пилинг ко-
жата ще стане матова и гладка. 

� ÊÀÔÅÉÍÎ-ÌÅÄÅÍ� ÏÈËÈÍÃ Захаросан 
мед смесете с малко смляно кафе (на 
1 ч. л. мед – 1/2 ч. л. кафе), след ко-
ето разбъркайте. 

� ÏÎÄÕÐÀÍÂÀÙÀ� ÌÀÑÊÀ На водна 
баня или в микровълновата фурна раз-
топете 50 г шоколад. Към него доба-
вете 1 ч. л. зехтин. Охладете сместа 
до стайна температура (или до тем-
пература, комфортна за кожата на ли-
цето). Нанесете върху предварително 
почистена кожа. Втривайте с масаж-
ни движения по масажните линии, без 
да засягате областта около очите и 
устните. Тази маска можете да нане-
сете и в областта на шията и де-
колтето. Оставете да действа 10–15 
мин, след което я изплакнете с топла 
вода. Маската е особено подходяща за 
суха и чувствителна кожа.

� ÀÍÒÈÖÅËÓËÈÒÍÀ� ÌÀÑÊÀ Залейте 
100–200 г натурално какао на прах с 
500 мл гореща вода. Разтворете и ох-
ладете до 35–40 °С. Получената маса 
нанесете на проблемните зони на слой 
с дебелина около 2 см. За усилване на 
ефекта от маската увийте намазани-
те места с фолио. Маската се от-
мива с топла вода. Добре е да я пра-
вите 2–3 пъти седмично.

�ÊÀÊÀÎÂÀ�ÀÍÒÈÑÒÐÅÑÎÂÀ�ÂÀÍÀ 100–
200 г какао на прах залейте с 1 ли-
тър гореща вода. Разбъркайте, дока-
то какаото се разтвори добре. Полу-
чената смес влейте във ваната. 10–
15 мин престой във водата ще подо-
брят не само състоянието на кожа-
та ви, но и настроението ви. 

ЛЕСНА МАСКА Залепете върху лицето ивици обелки от прясна краставица 

(може да сложите и върху шията), покрийте ги отгоре с влажна двуслойна мар-

ля и изчакайте 15–20 мин. След тази маска кожата ви ще стане свежа и гладка.

МАСКА ЗА ИЗБЕЛВАНЕ Обелете 2–3 парчета краставица с дебелина на па-

лец и ги залейте със сока от 1/2 лимон. Оставете ги да постоят така половин 

час. След това натрийте лицето с тези парчета. След около 40 мин измийте лице-

то с топла вода.

ПОДХРАНВАЩА МАСКА 2–3 парчета краставица залейте с 1/4 ч. ч. прясно 

мляко и ги оставете за час да постоят в хладилника. Натрийте лицето с тези 

парчета след това.

ХИДРАТИРАЩА, ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА Обелете една краставица, рендо-

сайте я, добавете 1 ч. л. сметана и 1 ч. л. мед. Нанесете маската и изчакайте 

15 мин. 20–25 такива маски през ден видимо ще подмладят кожата ви.

ЛЕСНА МАСКА З в в б к к вА



1. Къс „безпорядък“ Тази прическа ба-

лансира добре широкото лице, удължа-

вайки го визуално за сметка на обема 

на темето. Но не отива на дами с дълги 

и тесни лица, защото би ги направила 

още по-дълги и по-тесни. Добре се „дър-

жи“ върху силни и вълнисти коси. 

2. Класически боб Тази класическа об-

емна подстрижка добре подчертава ску-

лите и линията на брадичката. Прави 

лицето да изглежда по-релефно и изра-

зително. Правенето на прическа изисква 

минимални усилия и поддръжка, но под-

стригването трябва да е редовно. 

3. Градуиран боб Заради строгата си 

форма тази подстрижка винаги изглеж-

да изискана и придава блясък. Идеална е 

за идеално прави коси. Само в този слу-

чай не изисква много грижи за поддържа-

не. Иначе, ако косата е 

чуплива, ще се налага да 

я изправяте. 

4. Многослойна текс-
турна подстрижка 

Прическата има естест-

вен въздушен вид, изис-

ква минимални грижи за 

поддържане. Най-подхо-

дяща е за дами с леки 

и леко чупливи коси. Не 

подхожда на изключител-

но прави и тънки коси.

ф р и з ь о р с к и  с а л о н

Дълга или къса коса?
Неписано правило е, че след 40-годишна възраст най-приемливата дължи-

на на косата е тази до раменете. Но колко скучен щеше да бъде живо-

тът, ако спазвахме стриктно всички правила. Не се страхувайте да екс-

периментирате с косата си – възможно е да ви отива и по-дълга коса.

1. Боб с дължина под брадичката Такава прическа скрива издадената и груба 

брадичка и хармонизира чертите на кръглото, квадратното или сърцевидното лице. 

Но ако косата ви е прекалено тънка, по-добре е да изберете някоя по-многослойна 

подстрижка. 

СЪС СРЕДНА ДЪЛЖИНА

КЪСА ПОДСТРИЖКА

ЗА Късата подстрижка изисква 

малко грижи – в повечето случаи е 

достатъчно просто да разрошите 

коса с пръсти, за да получите съ-

временна, леко небрежна прическа. 

Благодарение на редовното под-

стригване късата коса обикнове-

но изглежда здрава и поддържана.

ПРОТИВ Прекалено късата подстрижка и 

бръсненето на тила могат да придадат на 

жената леко мъжки вид. Изборът на цвят 

също може да ви постави в затруднение: 

върху къса коса естественият цвят обик-

новено изглежда прекалено скучно, а ярките 

цветове – излишно екстравагантни. 

Най-елегантно стои къса прическа на рав-

номерно посивяла (побеляла) коса.

1 3

2

Прически за жени 
в Балзакова възраст

Прическата е призвана 
не само да подчертава 

красотата, но и да 
скрива недостатъците 

на възрастта. Ето 
и най-подходящите 

прически за дамите, 
навършили 40 години.

2. Дълги „остри“ кичури Плюсът на 

тази прическа е, че тя придава обем на 

тънките коси. Само не пускайте пред-

ните странични партии прекалено дъл-

ги, защото така само ще преместите 

акцента от лицето на шията, която с 

възрастта – уви! – не става по-гладка, а 

точно обратното. 

3. Многослойна обемна прическа 

Най-голямото предимство на тази при-

ческа е, че придава обем както на пре-

калено тънката, така и на прекалено 

тежката коса. Не оформяйте прекале-

но голям обем на темето, ако не искате 

прическата да изглежда старомодна (в 

стил a la 80-те години на миналия век).

Ще ви отива, ако чертите на лицето ви са прекалено дребни 

или точно обратното – прекалено едри; ако имате голяма и 

добре оформена челюст; ако главата ви е с правилна форма и ако 

шията ви е елегантна. 

За да ви отива къса подстрижка, ъгълът на брадичката не бива 
да „пада“ по-ниско от 7 см, измерено от обичките на ушите.
Помнете също, че късата подстрижка изисква точен и ясен рису-

нък на веждите.

1
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3
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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

1. Дълга и пищна За жалост тази прическа често изглежда като неподдържана, 

ако косата ви не е достатъчно гъста. Но пък на гъсти коси (имали сте късмет, ако 

сте запазили такива до тази възраст) подхожда перфектно. Дължината до рамене-

те е достатъчна, за да не преместите акцента от лицето върху шията. 

2. Дълга, на масури Даже и в Балзакова възраст можете да имате красиви къд-

рици. Колкото по-тънка е косата ви, толкова по-навити ще изглеждат къдриците. С 

диадема можете да оформите малък обем отпред, над челото. 

3. Романтични вълни Подходяща е за любителките на къдрици, а също и за тези, 

които искат да подчертаят красотата на естествено чупливата си коса. Жела-

телно е само да не прекалявате с усукването на къдриците, нека те изглеждат ес-

тествено – като вълни.

ДЪЛГИ КОСИ

При жените в Балзакова възраст те трябва да имат поддържан и здрав вид и да 

бъдат не просто дълги коси, а дълги и оформени коси. Но не е добре да ги пуска-

те под линията на плешките. Помнете също, че прическите на идеално права чер-

та стоят добре само на лица с идеална симетрия. И обратно, косо подстриганите 

краища изглеждат добре на почти всяко лице и дори му придават изтънченост.

ЗА Дългите коси не се 

нуждаят от ежеднев-

но миене и прическа. Те 

много добре подчерта-

ват красивия цвят на 

косата. А и повечето 

мъже ги смятат за по-

секси.

ПРОТИВ Пищните дълги коси изглеждат нелепо на пре-

калено миниатюрни фигури. Ще ви се наложи да бъдете 

и по-внимателни при избора на аксесоари – фиби, ласти-

ци  колиета, – защото онова, което стои добре на мла-

дите момичета, на вас може да стои глупаво или даже 

пошло. Не бива да „отглеждате“ дълга коса, ако сте 

прекалено побелели. Иначе няма да се разминете с оп-

ределението „Дърта вещица!“.

4 5 6
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4. Класически къдрици Такава прическа придава мекота на строгото ъгловато 

лице и също така прави продълговатото лице да изглежда малко по-окръглено. Най-

много би отивала на прекалено слаби жени, с хлътнали бузи.

5. Многослойна подстрижка с дължина до раменете Незаменима е за прида-

ване на обем и съвременен вид на правите коси. Постарайте се само корените на 

косата да не са прекалено прилепнали към темето. За да ги повдигнете, използвай-

те кръгла четка или пяна за обем.

6. Кичури със средна дължина, „отлепени“ от лицето Това е класическа при-

ческа, която спокойно може да обрамчи лице с всякаква форма. Не бива да подчерта-

вате прекалено много кичурите в краищата, иначе ще се получи старомоден вари-

ант на прическата (като при Барбара Брилска в „Ирония на съдбата).
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ДА ХОДЯ      ДА БЯГАМДА ХОДЯ      ДА БЯГАМи(ли)

СС
покойна разходка или енергично бягане – как да 
разберем кое е по-доброто за нас? В голяма сте-
пен върху нашите предпочитания за спортуване 
влияе темпераментът ни. Той определя дали да 

изберем ходенето пред бягането например, или обратното. 
Защото той, темпераментът, задава темпото и ритъма 
на нашите психични процеси за цял живот, определя сте-
пента на нашата емоционалност, интензивността на на-
шата експресивност (изразителност) и енергичността на 
нашите най-обикновени движения. Индивидуалните особено-
сти на тези процеси са кодирани генетично и определят 

ТАВАНА НА НАШИТЕ 
ФИЗИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

От тази гледна точка е трудно да си представим 
усърдно бягащ меланхолик или спокойно разхождащ се, ме-
дитиращ сангвиник, нали? 

ПРАКТИКАТА СОЧИ, ЧЕ МЕЧТАТЕЛНИТЕ НАТУРИ ПРЕДПОЧИТАТ ХОДЕ-

НЕТО ПЕША ПРЕД БЯГАНЕТО, А ОНЕЗИ, КОИТО ОБИЧАТ БЯГАНЕТО, ЧЕС-

ТО СА НАТУРИ АКТИВНИ, НАПОРИСТИ И ВОЛЕВИ. НО ДАЛИ ДЕЙСТВИ-

ТЕЛНО Е ТАКА?!

През 80-те години на миналия век, когато бе поставено 
началото на вълната на увлечението по бягането в тръс 
(по-известно като джогинг), мнозина вярваха, че да изля-
зат на алеята за бягане след тежък работен ден, са в със-
тояние единствено и само енергичните хора. Зърно исти-
на в това твърдение, естествено, има. Но в същото вре-
ме, отдавайки се на едно или друго хоби (в случая на джо-
гинга), ние привнасяме в своя живот нови представи и си 
създаваме нови навици. Вярата в ценностите на онова, ко-
ето сме избрали да правим през свободното си време, ни 
дава шанс да си 

ВЗАИМОДЕЙСТВАМЕ С ТЯЛОТО СИ 
ПО НОВ НАЧИН

– предоставя ни възможност да погледнем себе си и жи-

вота си от друг ъгъл. Всеки път, когато всецяло се от-
даваме на едно или друго занимание (било то и спортно), 
ние чувстваме, че то завладява цялото наше същество. 
Но това е само временно. Ние променяме всекидневния си 
начин на живот на „спортен“ начин на живот само за 
час или два. Добитите чрез спортните занимания навици 
ние не пренасяме автоматично в другия си живот, тъй 
като правилата на спортния живот са други. 

СЛЕДОВАТЕЛНО ВЪОБЩЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ФЕНЪТ НА БЯГАНЕТО ДА 

ЗАЕМА ПО-АКТИВНА ЖИТЕЙСКА ПОЗИЦИЯ, А ЛЮБИТЕЛЯТ НА ХОДЕНЕ-

ТО ДА Е НЯКАКЪВ СОЦИАЛНО НЕАНГАЖИРАН ПЛУЖЕК.

Разликите между бягането и ходенето въобще не се из-
черпват с различните скорости на придвижване и с раз-
личната честота на пулса ни. Докато ходим, вниманието 
ни е съсредоточено върху околния свят. Чрез бягането 
изследваме вътрешните ресурси на тялото си – тук век-
торът на интереси е насочен не навън, а навътре. 

ЗА ХОДЕНЕТО ОПРЕДЕЛЯЩА Е КАТЕГОРИЯТА „ПРОСТРАНСТВО“, А ЗА 

БЯГАНЕТО – КАТЕГОРИЯТА „ВРЕМЕ“.

Бягането сякаш ни подготвя за включване в „маратон-
ския“ ритъм на живот, а ходенето ни дава възможност 
да поуспокоим топката. 

„След бягане се чувствам физически опустошен, а след раз-

ходка – успокоен – обяснява 40-годишният Павел, любител на 

дългото ходене пеша. – Но и в двата случаи тялото и духът 

ми се освобождават, получават разреждане, така да се каже. 

Кое точно ще избера да правя, зависи от мотивацията ми в 

момента и от... физическото ми състояние.“ 

ХОДЕНЕТО – ЗАНИМАНИЕ ЗА ЕПИКУРЕЙЦИ

Ходенето е преди всичко... изкуство за пълноценно живее-
не. Защо ли? Когато ходим, ние забравяме за стреса, съсре-
доточаваме се върху звуците, ароматите и цветовете на-
около. За разлика от другите занимания в ежедневието ни, 
които изискват постоянно „включване“, отговори и въоб-
ще нашето участие, светът, който се открива пред нас, 

ДАЛИ КОЛКОТО ПО-БЪРЗО СЕ ДВИЖИМ, 
ТОЛКОВА ПО-БЪРЗО ПОСТИГАМЕ СВОИТЕ ЦЕЛИ? 
ОТГОВОРЪТ НЕ Е ТОЛКОВА ОЧЕВИДЕН. НЕКА 
СРАВНИМ ДВЕ РАЗЛИЧНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ ЗА 
ЖИВОТА, ДВА НАЧИНА ЗА ПОЗНАВАНЕ НА СВЕТА 
И НА СОБСТВЕНОТО НИ ТЕЛА. И ТОГАВА ЩЕ 
МОЖЕМ ДА ОТГОВОРИМ ПО-МОТИВИРАНО.
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докато крачим най-безгрижно, ни предоставя възможност 
да свалим социалната си „броня“ и да станем просто едни 
съзерцатели. Особено ако се разхождаме на красиво място. 

ВРЪЩАНЕТО КЪМ УДОВОЛСТВИЕТО НА ПОДРОБНОТО И БАВНО ИЗУЧА-

ВАНЕ НА ВЪНШНИЯ СВЯТ СИ Е ИСТИНСКИ РАЗКОШ В ДНЕШНО ВРЕМЕ.

Ние живеем в постоянно „тичане“ (на психологическо 
ниво), опитваме се да реализираме себе си както в лич-
ния, така и в обществения живот. „Ходенето ни дава въз-

можност да си вземем таймаут, да превключим от нетърпе-

ливо бягане на бавни, търпеливи и спокойни крачки, да се по-

гледнем отстрани, да вдишаме дълбоко, да кажем най-накрая 

„Стоп!“ и да се отдадем на размисли – така формулира 55-го-

дишният Михаил своето разбиране. – Докато крача, аз изцяло 

се намирам в текущия момент и... медитирам дори.“

Михаил е убеден, че докато ходи пеша, той извървява пре-
ди всичко пътя към себе си. Затова може би споменава ду-
мата „медитация“. Мислите наистина текат по-свободно 
и плавно, докато един пейзаж се сменя с друг пред погледа 
ти. За някои хора разходката е един вид религиозно обръ-
щение към природата, общуване с божественото благодаре-
ние на взаимодействието на тялото с околния свят. 

Известният физиолог и психолог от университета в 

щата Небраска (САЩ) Уесли Сайм (Wesley Sime) използ-

ва в своята терапевтична практика антидепресантния 

ефект, който възниква по време на физическите натовар-

вания благодарение на синтеза на ендорфини. Той кара сво-

ите страдащи от депресия пациенти да... побягат заед-

но с него. Сайм смята, че такава „изпотяваща“ терапия е 

в състояние да създаде оптималните условия за установя-

ване на задълбочен контакт между хората и между лекар и 

пациент. Той е убеден, че няколкото изречения, които бя-

гащите успяват да си разменят задъхано, им помагат да 

вдигнат излишните бариери в общуването помежду си.

Как са бягали преди хиляди години хората без маратон-

ки? Не са ли разранявали ходилата си? Не, защото са бя-

гали на пръсти. 

Даниел Либерман (Daniel Lieberman) и неговите колеги от 

Харвардския университет се посветили на изследване и 

сравнение на стила на бягане на маратонци от САЩ и от 

Кения. Учените констатирали, че почти две трети от бе-

гачите, които бягали боси (и в детството си, а и по-къс-

но), бягат на пръсти, натоварвайки основно свода на стъ-

палото. 

Това е необичаен навик, тъй като статистиката сочи, че 

80% от маратонците се приземяват на пети. В резултат 

било направено предположение, че нашите предци са бяга-

ли с опора на пръстите на краката си – вероятно с цел да 

намалят негативното въздействие на бягането върху ар-

хитектурата на стъпалата си и съответно да не нато-

варват толкова много гръбначния си стълб. При бегачите, 

опиращи се на пети, натоварването върху стъпалата е се-

дем пъти по-голямо, отколкото при тези, които се приземя-

ват на пръсти. В градски условия на асфалтово покритие 

силата на удара на ходилата със земята е още по-голяма. 

За компенсация е необходимо да подберем правилните ма-

ратонки и задължително да загреем краката и ходилата 

преди бягането.

Терапия с бягане?!

Най-добре на пръсти!
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Продължителната разходка може да послужи като але-
гория за живота. Поначало ходенето не изисква особени 
усилия – става лесно, от само себе си. Но след няколко 
часа и известно количество километри умората започва 
да взима връх, както и тежестта в тялото и в крака-
та ни. Но ние знаем, че не бива да спираме. Точно както 
не спираме и в живота – продължаваме до постигане на 
следващия етап. Движим се през „не мога повече“, за да 
постигнем целта си. Преодоляваме умората си, за да се 
почувстваме победители.

БЯГАНЕТО – ПРОВОКАЦИЯ КЪМ СЕБЕ СИ

И бягането, както и ходенето, е естествено за човека 
движение. Малкото дете от година на година придобива 
умението да се движи бързо. Но не става дума просто 
да се премества бързо от точка А до точка Б – бяга-
нето става за детето игра, начин за избягване от и на 
нещо, път за постигане на свобода. 

И ВЪЗРАСТНИЯТ ЧОВЕК НЕ БЯГА ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗАЩОТО ИСКА 

ДА ОТСЛАБНЕ ИЛИ ДА ПОДДЪРЖА ЗДРАВЕТО СИ ВЪВ ФОРМА, А И ЗА ДА 

СЕ ОПИТА ДА ОПРЕДЕЛИ ГРАНИЦАТА НА СВОИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ. 

И този опит е „обърнат“ не само към белите дробове, 
мускулите и сърцето, а и към способността ни да не се 
предаваме – и докато бягаме, и въобще. 

„Да бягаш на стадиона в пек и мраз, с хронометър в ръка – не 

е най-интересният начин за прекарване на свободното време 

– признава Павел. – В това има нещо мазохистично. Но за мен 

това е своего рода тренировка по смирение. Трябва да кажа, 

че съм свободен от неприятните усещания на съперничество-

то именно защото ги „изгарям“ по време на бягане.“

За да откриете своето темпо в бягането, е необходи-
мо адекватно да реагирате на най-малките сигнали, кои-
то тялото ви подава. И постоянно да се окуражавате: 
„Ще издържиш още пет минути, и още една...“ 
Тогава духът удържа победа над тялото. Тялото спира 

да ни управлява, ние започваме да го управляваме и уве-
реността в нас самите расте, усилва се... 

„Колкото по-голямо разстояние пробягвам, толкова по-ле-

ка и неуязвима се чувствам – споделя 37-годишната Елена.  

– Двадесет минути след старта усещам дишането си като 

нещо отделно от мен. Сякаш тялото ми постепенно изчезва, 

ставам като порив на вятър. И тази „въздушност“ ми позво-

лява да разбера много неща за себе си и за другите.“ 

Когато бягаме, ние сякаш се бок-

сираме с крака. Ударната сила на 

съприкосновението на стъпалата ни 

със земята по време на бягане е чети-

ри пъти по-голяма, отколкото при хо-

дене. Вибрациите се предават по ця-

лото тяло, до върха на темето. Не е 

изключено тези вибрации да участват 

и в процеса на секреция на ендорфи-

ни от мозъка по време на бягане. Та-

къв извод може да се направи, като 

се изхожда от факта, че синтезът на 

ендорфини при маратонците е мно-

го по-голям, отколкото при хора, кои-

то практикуват други, изискващи из-

дръжливост видове спорт. Ендорфини-

те ни помагат по-добре да понасяме 

болката. 

И ходенето, и бягането са механични 

действия. Те се отнасят към 

„КОМПЕТЕНЦИИТЕ“ 

НА МАЛКИЯ МОЗЪК 

отговорен за автоматизираните дви-

жения. Затова и ходенето, и бягане-

то (ако не става дума за преодолява-

не на препятствия) стават свободно, 

без да натоварват централната нерв-

на система, която се явява своеобраз-

на щабквартира на мисловните проце-

си в нашия организъм. Ето защо наши-

те мисли блуждаят свободно, когато 

ние ходим или бягаме.

Учестеното сърцебиене води до разши-

ряване на кръвоносните съдове, разход 

на енергия и до отделяне на топлина, 

което пък води до намаляване на напре-

жението и стреса. Активната работа 

на сърцето увеличава притока на кис-

лород в клетките на мозъка и това, ес-

тествено, силно 

ПОКАЧВА АКТИВНОСТТА 

НА НАШЕТО МИСЛЕНЕ
Добавете към това повишеното отде-

ляне на адреналин – хормона на стре-

са, – и ще разберете защо философът 

Мишел Монтен е казал: „Моите мисли 

спят, ако аз ги накарам да „седнат“. 

Моят разум се движи само ако моите 

крака го привеждат в движение.“

Всяко физическо натоварване е стрес 

за организма. При стрес мозъкът отде-

ля редица хормони, помагащи на тяло-

то да се справи с натоварването. 

Част от тези хормони – енкефали-

ни и ендорфини – притъпява чувстви-

телността ни към болка и извиква у 

нас чувство на удоволствие и даже на 

еуфория. Тези усещания са аналогич-

ни с онези, които възникват при упо-

требата на някои наркотици. Затова 

се твърди, че физическото натоварва-

не има 

„НАРКОТИЧЕН“ ЕФЕКТ 

който отчетливо се проявява след 

тренировки (чувство, сякаш летим) и е 

доста по-изразен след интензивно бя-

гане или ходене (спортното ходене не 

се брои). 

На практика човек може да развие сво-

еобразна зависимост към бягането, 

близка по физически проявления до нар-

котичната, макар и несравнима с нея 

по сила и заплаха за здравето. Потен-

циални членове на тази „рискова група“ 

са хората, които с удоволствието от 

спорта несъзнателно компенсират не-

гативните емоции от неприятности-

те в личния си живот. 

В ПОЛЕТО НА МИСЛИТЕ
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П
ълноценното възползване от услугите, които каса-
та предлага, може значително да облекчи семейния 
бюджет. Най-важното нещо, което трябва да за-
помните, е, че 

ВСИЧКИ, НЕНАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ 
се лекуват почти безплатно. Здравната каса плаща 4 ма-
нипулации (било то пломбиране, вадене на зъб или корено-
во лечение). Пациентите под 18-годишна възраст допла-
щат само ако материалите, вложени в излекувания зъб, 
са по-скъпи от остойностените от касата. Прегледът 
също е безплатен. 

ДЕЦАТА С РАЗВАЛЕНИ ЗЪБИ И СЕРИОЗНИ ЗЪБНИ ПРОБЛЕМИ СА ЖЕРТВА 
САМО И ЕДИНСТВЕНО НА НЕЗНАНИЕТО ИЛИ НА НЕМАРЛИВОСТТА НА РОДИ-
ТЕЛИТЕ, КОГАТО ИДЕ РЕЧ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ЗЪБОЛЕКАРЯ. 

Няма извинение 1–2 пъти годишно да не се води всяко 
дете при зъболекар, работещ с касата. Много рядко има 
деца, развиващи повече от 4 кариеса на година, и това 
най-често говори за медицински проблем от общ характер 
или изключително лоша хигиена. Откриването на тези 
два проблема е в компетенцията на всеки уважаващ себе 
си лекар по дентална медицина. 

ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ ПАЦИЕНТИ 
нещата стоят по подобен начин. Разликата е, че каса-
та плаща частично 2 манипулации (пломби или вадене на 
зъби), като не заплаща коренови лечения и прегледа. Прос-
тата сметка показва, че една пломба излиза около 20 лева 
без упойка и 30 с упойка, колкото е и ваденето на зъб. 

ВСЕКИ ЗДРАВ ЧОВЕК, ХОДЕЩ РЕДОВНО НА ЗЪБОЛЕКАР И ПОДДЪРЖАЩ 
ПРИЛИЧНА ОРАЛНА ХИГИЕНА, НЕ РАЗВИВА ПОВЕЧЕ ОТ 2 НОВИ КАРИЕСА НА 
ГОДИНА И ВСЕКИ МОЖЕ ДА ОТДЕЛИ 20–30 ЛЕВА ГОДИШНО ЗА ЗЪБО-
ЛЕЧЕНИЕ.

Проблем се появява, ако се стигне до пулпити и мосто-
ве, които касата не финансира. Но за да се стигне до-
там, най-често отново става дума за немарливост спря-
мо собственото ни здраве.

АКО ЧОВЕК СИ ЗНАЕ ПРАВАТА 
то той се възползва от тях. Очевидно българинът не си 
ги знае. Напомням, че ако здравните услуги не се използ-
ват през годината, те не се прехвърлят за следващата. 

ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ И 10 ГОДИНИ ДА НЕ СТЕ ИЗПОЛЗВАЛИ ЗДРАВНАТА 
СИ КНИЖКА, ЗА СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА ПАК ИМАТЕ ПРАВО НА 2 МАНИПУ-
ЛАЦИИ, ПЛАТЕНИ ОТ ЗДРАВНАТА КАСА.

Така всеки българин получава стимул всяка година да 
ходи поне веднъж на зъболекар и лекар. На тези прегледи 
често се откриват 

ГОЛЕМИ ПРОБЛЕМИ В... ЗАРОДИШ 
които, естествено, се решават с минимално доплащане, 
преди да са станали наистина сериозни и скъпи за от-
страняване. 

АКО ВСЯКА ГОДИНА ПРАВИТЕ ПЛАТЕНИТЕ ОТ КАСАТА КАРИЕСИ, Е МНОГО 
ВЕРОЯТНО ДА НЕ СТИГНЕТЕ ДО БОЛЕЗНЕНИ И СКЪПИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПУЛПИ-
ТИ, ДО ВАДЕНЕТО НА ЗЪБИ И ПРАВЕНЕ НА МОСТОВЕ.

Затова моят съвет към всички е да плащате здравни-
те си осигуровки, да ходите на зъболекар 2 пъти годиш-
но и да си носите сините здравни книжки при посещени-
ето. Трябва да знаете също, че няма личен стоматолог 
(по аналогия с личния лекар). Със здравната си книжка 
можете да отидете при всеки зъболекар в България, кой-
то работи със здравната каса. 

Д-р Цветан ПЕШЕВ, стоматолог

Ако проявявате желание лично да 

се убедите в способностите на 

д-р Пешев като стоматолог, а не 

само да четете статиите му, мо-

жете да се обадите на телефони: 

02/952-27-55 или 0889/983-959, за 

да си запишете час за посещение. 

Кабинетът се намира на бул. „Ген. 

Тотлебен“ №89, вх. „Б“, ет. 1. Дано 

да ви е наблизо!

www.zabolekarbg.hit.bg

у с м и в к а т а
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В ТЕЗИ ВРЕМЕНА НА КРИЗА ИСКАМ ДА РАЗЯСНЯ ЗДРАВНИТЕ ПРАВА НА ВСЕКИ ЗДРАВНООСИГУРЕН БЪЛГАРИН, 
ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ЗЪБОЛЕКАРСКИТЕ УСЛУГИ. МНОГО ХОРА ПОДЦЕНЯВАТ ЗДРАВНАТА КАСА КАТО ОБЛЕКЧЕНИЕ ПРИ ПЛАЩАНЕ 

ПРИ ЗЪБОЛЕКАРЯ, НО ТОВА Е, ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ СИ ЗНАЕ ПРАВАТА В БЪЛГАРИЯ.
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К
акво прави езика такъв удо-
бен „инструмент“ за диаг-
ностика от най-древни вре-
мена до днес? Той е изклю-

чително чувствителен орган и него-
вият външен вид се променя при най-
малката промяна на състоянието на 
организма.
В китайската медицина езикът се 

явява 

„КАРТА“ НА СЪСТОЯНИЕТО 
НА ВЪТРЕШНИТЕ НИ ОРГАНИ

Съгласно интерпретацията на китай-
ските лекари твърдият и плътен език 

отразява излишък на енергия, т. е. хи-
перфункция и раздразнение. Мекият 
се оценява като знак за недостиг или 
хипофункция на някой вътрешен орган. 
Влажността или сухотата на налепи-

те по езика указват какво количество 
„жизнени сокове“ имаме в наличност в 
организма. Както появата на дебел на-
леп, така и неговото изчезване са при-
знаци за нарушения на здравето. Тън-

кият налеп предупреждава за начало 
на заболяване и повърхностни измене-

ния, а дебелият налеп – за хронична 
и сериозна патология. Постепенното 

удебеляване на налепа и потъмняване-

то на цвета му указват за прогресира-
що заболяване.

ОСНОВНИ ПРИЗНАЦИ 
И СИМПТОМИ

Ето какво е желателно да видим, 
когато разглеждаме внимателно изпле-
зения си език в огледалото. Езикът 
на здравия човек е с равномерен ро-
зов цвят, без отпечатъци от зъби по 
него и без оцветени или обезцветени 
зони. Той е покрит с тънък прозрачен 
слой слюнка. Повод за тревога са про-
мененият му цвят и налепите.

ЦВЯТ  Когато цветът се променя 
към по-тъмен или по-ярък (например 
от яркорозов до аленочервен), това 
означава, че температурата на тяло-
то е повишена. Повишената темпера-
тура може да е симптом за възпали-
телен процес, инфекция или за свръ-
хактивност на някой от органите. 

 Когато цветът на езика се проме-
ня към по-светъл (от бледорозов към 

сивкавобял), това означава, че темпе-
ратурата на тялото е понижена, ко-
ето може да е симптом за анемия, 
отслабен имунитет, липса на енер-
гия, вегетативносъдова дистония или 
бавна и вяла работа на някой от ор-
ганите. Обикновено много блед език 
демонстрират пациенти след химио-
терапия и страдащите от хронич-
на умора.

НАЛЕПИ Тук трябва да обърнете 
внимание на дебелината и цвета на 
налепа или на неговото изчезване из-
веднъж.  Присъствието на дебел на-
леп по целия език е явен признак за 
дисбаланс в храносмилателната сис-
тема.  Плътният налеп с бял цвят 
и с извароподобна консистенция гово-
ри за отслабен имунитет и наличие 
на гъбички кандида в организма.  На-
лепи с жълт цвят сигнализират за 
възпалителен процес или инфекция. 
Въобще ако цветът или състояние-

то на налепа се отклоняват от нор-
мата в някоя зона на езика, това е 
свидетелство за нарушения в рабо-
тата на система или орган в орга-

ЗДРАВЕН ХОРОСКОПЗДРАВЕН ХОРОСКОП

ÏÎ�ÅÇÈÊÀ

„ПОКАЖЕТЕ СИ ЕЗИКА!“ Е 
РЕПЛИКА, КОЯТО ПАЦИЕНТИТЕ 

СА СЛУШАЛИ ОТ ЛЕКАРИТЕ 
ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАРЕД. И НЕ БЕЗ 

ОСНОВАНИЕ – ПРЕГЛЕДЪТ НА 
ЕЗИКА Е НАЙ-ЛЕСНИЯТ НАЧИН ЗА 

ДИАГНОСТИЦИРАНЕ.
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низма, за които отговаря съответ-
ната зона.

РАЗДЕЛЯНЕТО НА ЕЗИКА 
НА ЗОНИ

съответства на особеностите на 
инервациите на органа и локализаци-
ята на вкусови рецептори. Киселият 
вкус се долавя от двете странични 
повърхности на езика, соленият – от 
задната трета, а сладкият и горчи-
вият – от върха на езика. Лютият 
вкус може да се усети равномерно от 
цялата езикова повърхност, но най-
вече от предната част на езика. Раз-
пределението на вкусовите рецепто-
ри съответства и на топографията 
на първоелементите: кисел – „дърво“, 
горчив – „огън“, сладък – „земя“, лют 
– „метал“, солен – „вода“. При про-
мяна на вкусовите възприятия може 
да се предположи патология на някой 
от органите. 
Китайските лекари разделят ези-

ка на няколко основни зони. На вся-
ка зона съответства елемент, който 
пък се свързва с работата на този 
или онзи вътрешен орган. Разгледай-
те своя език. Върхът му се свързва с 
елемента „огън“, веднага след него се 
намира зоната на елемента „метал“. 
От двете страни са разположени две 
зони, на които съответства елемен-
тът „дърво“, за централната област 
отговаря елементът „земя“, а за най-
задната част – елементът „вода“. 
Сега, когато знаем къде кой елемент 
се намира, ще можем да интерпрети-
раме по-лесно тайните сигнали, кои-
то ни дава нашият език. 

ВРЪХ НА ЕЗИКА (ЗОНА НА ОГЪНЯ) 
– КАРДИОВАСКУЛАРНА СИСТЕМА
Тази зона отговаря за работата на 

сърцето и на тънкото черво. Не е 
случайно, че при силно безпокойство 
и сърцебиене ни заболява и стомахът. 
Тези системи са свързани помежду си. 
Стресът се „появява“ във вид на чер-
вени петна или червени точки по 
върха на езика. Всяко изменение на 
върха на езика свидетелства за пре-
товарване на сърдечната дейност.

ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ (ЗОНА НА ДЪР-
ВОТО) – ЧЕРЕН ДРОБ
Тези зони отговарят за работата 

на черния дроб. Отпечатъци от зъби 
от двете страни на езика обикнове-
но означават застой в работата на 
черния дроб. В този случай вие също 
така можете да забележите слаб зе-
лено-сивкав или виолетов оттенък в 
тези зони, както и петна по тях. 
Тъмните петна могат да означават 
наличие на по-сериозни проблеми – хе-
патит или цироза на черния дроб. 

ЗОНАТА ЗАД ВЪРХА НА ЕЗИКА 
(ЗОНА НА МЕТАЛА) – ДИХАТЕЛНА 

И ИМУННА СИСТЕМА
Когато тя е по-червена или по нея 

се появят червени точки, това обик-
новено означава наличие на респира-
торно заболяване. Ако цветът на 
зоните избледнее, е твърде вероят-
но имунитетът ни да е отслабен. 
В много редки случаи тук могат да 
се появят черно-кафяви налепи, сви-
детелстващи за сериозни белодробни 
заболявания. 

ЦЕНТРАЛНА ЗОНА (ЗОНАТА НА 
ЗЕМЯТА) – ХРАНОСМИЛАТЕЛНА 

СИСТЕМА
Тази зона отговаря за работата на 

стомаха, жлъчката, задстомашните 
жлези и дебелото черво. Червеният 
или жълтеникав цвят на централна-
та зона е знак за излишък от ки-
селинност или излишък от отделен 
жлъчен или стомашен сок. 

ЗАДНА ЧАСТ НА ЕЗИКА (ЗОНА НА 
ВОДАТА) – ПИКОЧО-ПОЛОВА СИС-

ТЕМА
Тази зона отговаря за работата на 

много системи, но основно за пикочо-
половата, която включва в себе си хор-
мони и жлези. Не обръщайте внимание 
на двете големи издатини върху зад-
ната част на езика – това са т. нар. 
вкусови папили. Това, на което тряб-
ва да обърнете внимание, са цветът и 
наличието на налепи в тази зона. Дебе-
лият жълтеникав налеп в центъра на 
задната част на езика на жените на-
пример може да говори за инфекции на 
пикочния мехур (цистит).
Ако с помощта на диагностика по 

езика сте открили някакъв тревожен 
симптом, посетете вашия лекар, за 
да може той да го потвърди с помо-
щта на анализи и други видове диа-
гностика.

ПОМНЕТЕ ЗА ХИГИЕНАТА

За жалост много малко хора знаят, 
че езикът трябва да се чисти толко-
ва редовно, колкото и зъбите. Много 
сериозно почистване изисква езикът 
на пациенти със зъбни протези. 
Поддържането на хигиената на ези-

ка включва остъргване на налепите, 
слузта и остатъците от храна със 
специално гребло (продава се в апте-
ките). За целта можете да използва-
те и обикновена четка за зъби, но 
по-лесно става с греблото.

ВОДА

ЗЕМЯ

ОГЪН

МЕТАЛ
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Приближете се до огледалото и изплезете език. Разгадайте знаците по него. 

 Географски език – така наричат лекарите релефния език с обособени, раз-

лични по цвят участъци. Такъв език говори за психически разстройства, наруше-

ния на стомашно-чревния тракт, холицистит и гастрит. 

 Малиновият цвят на езика се явява един от симптомите за скарлатина. А 

ако на него има зачервени участъци или уплътнения, може да заподозрете забо-

ляване на белите дробове или черния дроб (най-често при хората, които злоупо-

требяват с тютюнопушенето и алкохола). 

 Сухият език говори за стомашна инфекция или за усложнения при язвена бо-

лест. Сухостта може да се съчетава с горчив привкус в устата рано сутрин. 

Той се появява при нарушено отделяне на жлъчен сок. 

 Ако езикът е тъмен в корена, това говори за язвен колит или нефрит. 

 Когато езикът изглежда като лакиран в центъра, е възможно да „по-

дсеща“ за гастрит или невралгия.

 Нацепеният по краищата език говори за заболявания на черния дроб и/или 

жлъчката. 

 Мехурчетата на върха на езика имат отношение към сърцето. Причина за 

тяхната поява могат да бъдат синузит, фарингит, пневмония, сърдечна недос-

татъчност и исхемична болест на сърцето.

ПРЕД ОГЛЕДАЛОТО
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В 
миналото лекарите не се при-
тесняваха много по повод на хи-
потонията, но днес тя се смя-
та за пряк път към синдрома на 

хроничната умора и депресията. 
Ниското кръвно налягане провоки-

ра бледност, бърза уморяемост, вялост, 
разсеяност и апатия. Жизнените 
сили много бързо се изчерпват и много 
бавно се възстановяват. Хипото-
ниците са заклети поспаланковци. Те 
трудно заспиват, но и трудно се будят. 

При постоянно ниско кръвно наля-
гане често дланите и стъпалата се по-
тят. Температурата на тялото 
на хипотоника по принцип (особено су-
трин!) е изключително ниска. 
Хипотонията 

ВЛОШАВА РАБОТАТА НА МОЗЪКА 
– провокира нередовен менструален 
цикъл, води до мигрена. Тя може да е 
симптом за най-различни заболявания 
(например за болести на надбъбречна-
та жлеза, инфекции, язва, нарушено 
кръвообращение, сърдечна недостатъч-
ност, алергии, панкреатит, холецис-
тит (възпаление на жлъчния мехур). 
Понякога виновници за ниското 

кръвно могат да се окажат някои ле-
карствени препарати, силният стрес, 
гладуването и авитаминозата. В тези 
случаи при правилна диагностика и ле-
чение на първичното заболяване хи-
потонията минава сама. Но ниското 
кръвно е коварно още и с това, че 
то самото става първопричина за на-
рушение на съдовия тонус. 

Учените са констатирали, че хипо-
тонията се появява 

ПО-ЧЕСТО ПРИ ЖЕНИ, 
ОТКОЛКОТО ПРИ МЪЖЕ 

Най-често от нея страдат пред-
ставителките на нежния пол, кои-
то се занимават с умствен труд и 
водят заседнал начин на живот. Но 
има и примери, които доказват точ-
но обратното – редовното физиче-
ско претоварване води до това, че 
организмът започва да „икономисва“ 
собствените си сили, от което всич-
ки жизнени процеси в организма се за-
бавят – в това число се понижава и 
съдовият тонус. Наричат хипотони-
ята още болест на гимнастиците и 
балерините. 
С нея можете да се справите, ако 

леко коригирате ритъма си на жи-
вот. Най-вече е добре да спите по-
вече и да спазвате хранителен ре-
жим. При по-сериозни оплаквания ле-
кар може да ви назначи медикамен-
тозно лечение.

УТРОТО Е ПО-МЪДРО ОТ ВЕЧЕРТА

Хипотониците са особени хора. За 
да се наспят, им трябват 10, а по-
някога и 11 часа. Ако и вие сте хи-
потоник, когато се събудите, не бър-
зайте да скачате от кревата, а на-
правете лека гимнастика, като се 
старайте хубаво да се разтегнете 
мускулите на ръцете, краката и ця-
лото тяло. Вдишайте дълбоко, ряз-
ко издишайте и задръжте дъха си за 

15–20 сек. Направете това дихателно 
упражнение 5–7 пъти. Свикнете да го 
правите 3 пъти на ден и разчитайте 
кръвното ви налягане да се стабили-
зира, сърцето ви да заработи по-ак-
тивно, а тонусът ви да се подобри. 
Ходенето е по-полезно за хипото-

ниците от бягането. Предпочитайте 
плуването пред изнурителните фит-
нес занимания.
Преразгледайте дневното си меню. 

Възможно е за проблема ви да е ви-
новна авитаминозата. Яжте повече 
плодове и зеленчуци. На закуска из-
яждайте нещо мазно и солено (напри-
мер парче сирене) – това ще повиши 
кръвното ви налягане. При хипотония 
сутрин е полезно да се пие силен зе-
лен чай или нес кафе. Яжте по ня-
колко пъти на ден, но не прекалявай-
те с количеството храна.

ВЯЛОСТТА, СЛАБОСТТА И ВЕЧНАТА 
УМОРА СИЛНО УСЛОЖНЯВАТ ЖИВОТА 
НА ХИПОТОНИКА. НАУЧЕТЕ СЕ 
КАК ДА ВЪЗПРЕПЯТСТВАТЕ ПОЯВАТА 
НА ТЕЗИ СИМПТОМИ.

КАК СЕ ЖИВЕЕ С НИСКО КРЪВНО?КАК СЕ ЖИВЕЕ С НИСКО КРЪВНО?
ОТ ХИПОТОНИЯТА 

ДО ХИПЕРТОНИЯТА
Постоянните спадове на кръвното на-

лягане при хипотониците провокират 

развитие на структурна пренастрой-

ка на съдовете, което с времето до-

вежда до... хипертония! Да се лекуват 

такива хипертоници, е сложно, защо-

то даже и не много голямото повиша-

ване на кръвното налягане се понася 

от тях като хипертонична криза. За 

да изключите хормонални причини за 

заболяването и за да не злоупотребя-

вате с природните биостимулатори 

(женшен например), трябва да посети-

те ендокринолог. 
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П
о статистика повече от половината работещи в развитите страни смятат себе си за работохолици. Поч-
ти никой не възприема това като болест. Те са убедени, че животът им има смисъл само ако работят 
като луди. Но „подвизите“ на работното място със сигурност не се отразяват добре на здравето. Даже 
напротив. Само че на работохолика не му пука. Той е завладян от единствената мисъл да „изгори“ в ра-

ботата. И въобще не предполага колко реално е това да се случи в действителност. Ето защо.

от работохолика

1. Седете до късно 8-часов работен ден?! Това е твърде малко за вас. Ставайте в ранни зори, мъчете се като грешни 

дяволи да се усъвършенствате на работа и си лягайте в късни доби. Нека всички знаят, че вие сте най-добрите, но не 

сте го постигнали даром. 

КОИ БОЛЕСТИ ВИ ЗАПЛАШВАТ? Първо апатия, което не е болест, но не е нищо хубаво. Ще загубите интерес към всички ра-

дости на живота. Развлечения, приятели, любов – какви бяха тези неща?

2. Яжте в движение Вие сте убедени, че обедната почивка са я измислили мързеливците. Да, защо да губите време да 

ходите до близката кръчма, когато можете да „сгънете“ един сандвич, тъй както си стоите пред компютъра?!

КОИ БОЛЕСТИ ВИ ЗАПЛАШВАТ? Лошото храносмилане ви е в кърпа вързано, а много вероятно е също така да си докарате и 

гастрит. 

3. Носете си проблеми вкъщи Не забравяйте нито за миг за работата си. Добре е например всяка вечер ритуално да 

обяснявате на любимия човек с какви проблеми сте се сблъскали на работното място през деня. 

КОИ БОЛЕСТИ ВИ ЗАПЛАШВАТ? Стрес, нервен срив, безсъние... По-лошото е, че и близките ви ще страдат от същото, ако 

ги товарите с проблемите си.

4. Никакво спортуване Откъде време да ходите във фитнеса? Но бъдете сигурни, че и без тренажори и гири ще има-

те отлична физическа подготовка, ако се трудите усилено: ходите от отдел на отдел, носите купища тежки папки от 

една стая в друга и се качвате пеша по стълбите. 

КОИ БОЛЕСТИ ВИ ЗАПЛАШВАТ? Ще познаете нощните болки в мускулите, които се появяват от липсата на физическо нато-

варване. Не се учудвайте, ако след време мускулите ви напълно атрофират. А и гърбът как ще ви болиии!

5. Без болнични, ако е възможно А работният процес?! Ако ви пипне някоя настинка или, не дай си боже, грип, ходете 

в офиса с чанта, пълна с лекарства, стек носни кърпички и не смейте да се откъсвате от работата. 

КОИ БОЛЕСТИ ВИ ЗАПЛАШВАТ? Синузит. Едва когато започне да ви мъчи, ще оцените всичките му „прелести“. А на колеги-

те ви да им е яко... здравето.

6. Приятелите да чакат Телефонните разговори и срещите с бивши състуденти или съученици са най-скучното нещо 

за запълване на времето. Къде-къде по-интересно е да се подготвите за една хубава презентация. Даже и през нощта, 

ако имате сили...

КОИ БОЛЕСТИ ВИ ЗАПЛАШВАТ? Алиенация, което не е никаква болест, но може да ви докара болестни симптоми като тре-

вожност и панически атаки без причина. 

7. Винаги на линия Раздайте на всички номера на мобилния си телефон. Кажете им, че могат да ви звънят по всяко вре-

ме на денонощието по работа, ако се налага. Дайте им за всеки случай и номера на домашния си телефон. 

КОИ БОЛЕСТИ ВИ ЗАПЛАШВАТ? Ще се наложи да забравите за думата „спокойствие“. Та с вас е толкова, толкова приятно да 

се обсъждат делови въпроси! Особено когато сте в отпуска... Гледайте да не стигнете до лудницата.
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И
сторията на фитотерапията е стара колкото 
човечеството. В продължение на хиляди годи-
ни растенията са били единствените достъп-
ни лекарства. Логично – те се усвояват мно-

го лесно от човешкия организъм, тъй като всички веще-
ства, които се съдържат в тях, ги има и в човешкото 
тяло. Липсват синтетични „изненади“, каквито могат да 
ни предложат хапчетата. 
Билкови отвари могат да се използват за лечение и про-

филактика на остри респираторни заболявания, при раз-
лични болести на храносмилателния тракт, при нарушена 
обмяна на веществата, при психоневрологични разстрой-
ства. Но и приемът на тези отвари се подчинява на 
строги предписания. Иначе рискувате да навредите на де-
тето си, вместо да му помогнете. 

Някои лечебни растения могат да предизвикат 
алергия, защото съдържат в себе си няколко различ-

ни компонента. Затова, преди да започнете да давате на 
детето си билки, задължително се консултирайте с ле-
кар фитотерапевт, който да определи дозата, схемата 
за прием и продължителността на лечението. 

Има билки, които са полезни за възрастни, но 
вредни за деца – например вратига, женшен и зла-

тен корен. 
Имайте предвид, че ефектът от лечението с бил-
ки не е бърз. Трябва да минат минимум три-четири 

седмици, за да започнат те да действат. 
С профилактична цел лечебните растения могат да 
се приемат под формата на чайове, отвари, сокове, 

компоти или като добавки към храната. 

КАК ДА ЛЕКУВАМЕ ДЕЦАТА СИ БЕЗОПАСНО

МНОГО МАЙКИ СЕ ДОВЕРЯВАТ НА НАРОДНАТА МЕДИЦИНА И ПРЕДПОЧИТАТ ДА ЦЕРЯТ ДЕТЕТО СИ С ПРИРОДНИ СРЕДСТВА 
ВМЕСТО С ЛЕКАРСТВА. И ПРАВИЛНО – ЛЕЧЕНИЕТО С БИЛКИ РЯДКО ИМА СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ И СЕ ВОДИ ЗА БЕЗВРЕДНО. 

НО ВСЕ ПАК ИМАЙТЕ ЕДНО НАУМ, КОГАТО ДАВАТЕ НА ДЕТЕТО СИ ЧАШАТА С БИЛКОВАТА ОТВАРА...
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При правилно приготвяне и дозиране практически 

ЗА БЕЗВРЕДНИ ЗА ДЕТЕТО 
се смятат следните фитосредства:

Отхрачващи, откашлящи и противокашлящи бил-
ки: анасон (семена), риган (цветове), калина.
Успокоителни средства: глог, валериана. Случва се 
понякога тези билки да доведат до обратен ефект 

– извънредна възбуда и плач. Тогава незабавно прекрате-
те приема им.

Противовъзпалителни, с бактерицидно действие: 
кора от дъб (за лечение на възпаления в устната кухи-

на), малина, жиловлек, лайка, салвия, евкалипт.
Богати на витамини: червена боровинка, офика, 
френско грозде.

ЗА ВСЯКАКВИ БОЛЕЖКИ...
 На детето можете профилактично да давате копри-

ва като средство, укрепващо кръвоносната и храносмила-
телна система.  Липовият цвят е подходящ като по-
тогонно и понижаващо температурата средство. Отва-
рата от липов цвят можете да използвате външно (ком-
преси) или вътрешно (чай).  Копърът е с откашлящо 
и отхрачващо действие. Помага при газове в стомаха. 
 Мащерката е ефективна като успокоително и анти-

септично средство при заболявания на белия дроб и ди-
хателните пътища.  На по-емоционалните деца в топ-
лото време на годината се препоръчва да спят на въз-
главница, пълна с хмел, за да са по-спокойни.  Един от 
най-разпространените здравни проблеми при децата през 
лятото е стомашното разстройство, което понякога 
продължава с дни. Можете да го облекчите с отвара от 
обикновен равнец.  Неприятното усещане при ухапване 
от комар или ужилване от пчела ще отмине, ако натър-
кате ухапаното място с размачкан лист от пресен лук. 

ФИТОПРАВИЛА

Приемът на настойки и лекарствени отвари тряб-
ва да се провежда редовно, не по-рядко от 2–3 пъти в 

годината – на курсове с продължителност от 3 седмици 
до 2–3 месеца. Между курсовете на лечение задължително 
трябва да се правят прекъсвания поне от 2 седмици. 

При обостряне на хронични заболявания лечението 
с фитосредства се провежда в продължение на целия 

период на болестта и още 2–3 седмици след отшумява-
не на симптомите. 

Не по-малко важна е профилактиката на заболява-
нията. Давайте на детето си билки предварително, 

като се съобразявате с неговите индивидуални особено-
сти. Ако например малчуганът страда от гастрит с по-
нижена киселинност, то през периода, предшестващ „се-
зонното“ влошаване, му варете чай от жиловлек, лайка 

и мента. 
На деца с алергии давайте индивидуално предписан от 
специалист билков микс преди пролетно-летните цъф-

тежи на растенията, на които организмът на детето 
ви реагира зле.

Ако забележите, че детето ви има чувствителен 
чревен тракт и страда от газове, тогава при пър-

вите признаци на дискомфорт му давайте чай от лай-

ка и копър. 

При повишена нервна възбудимост профилактично, 
преди да отидете на гости или на театър, давайте 

на детето си настойка от глог и валериана. 
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При лечение на детето с билкови отвари е много важно да се спаз-

ва предписаната от специалист дозировка. Имайте предвид, че на 

много от опаковките с лекарствени растения е отбелязана дозата за 

възрастни. 

Промивки, компреси, лапи, инхалации и гаргари се приготвят от 2–3 

части лекарствена смес и 10 части вода. 

Възраст Част от дозата за възрастни

До 6 месеца 1/10

6–12 месеца 1/8

1–2 години 1/7

2–3 години 1/6

3–4 години 1/5

4–6 години 1/4

6–8 години 1/3

8–10 години 1/2

10–14 години 3/4

14–18 години 3/4 – 1/1

С точност до грам
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хр а н е н е

З
ащо толкова често ни се 
случва да ставаме от масата 
(особено от празнични трапе-
зи) с препълнен стомах и чув-

ство за непреодолимо презрение към 
самите себе си? „Повече никога няма 
така да се наплюсквам!“ – искрено си 
обещаваме сутринта на 1 януари или 
през поредния понеделник, но много 
рядко спазваме обещанието си. Жал-
ко. Защото умереността в храненето 
е единствената разумна алтернатива 
на вредните за здравето „гладни“ ди-
ети и на не по-малко 

ОПАСНОТО 
ГАСТРОНОМИЧЕСКО 

ЛЕКОМИСЛИЕ

Да бъдем умерени в храненето, е не-
възможно, ако не възстановим нор-
малния контакт със собственото си 

тяло, ако не започнем да го разбира-
ме. „Това означава да се научим да раз-
личаваме физиологическия от психоло-
гическия глад – обяснява д-р Жерар 
Апфелдорфер. – Първият отразява би-
ологичната потребност на организма 
от енергия и хранителни вещества. 
Вторият – желание с помощта на 
храната да се справим със собствени-
те си емоции – без значение положи-
телни или отрицателни. Удовлетво-
рявайки физиологическия глад, ние оч-
акваме да постигнем чувство за си-
тост, а психологическия – да се успо-
коим. Докато не започнем да правим 
разликата между тези две усещания, 
няма да можем да се храним правилно 
(без излишества и непосилни ограниче-
ния). Когато установим, че изпитва-
ният от нас глад е чисто физиологи-
чески, трябва само да определим своя 

ПРАГ НА ЗАСИЩАНЕ 
и да намерим онова състояние на рав-
новесие, в което и потребностите на 
организма ни да са задоволени, и са-
мите ние да сме изпълнени с поло-
жителни емоции. На пръв поглед из-
глежда лесно, но ако сме честни, ще 
трябва да признаем, че на практи-
ка всекидневното спазване на таки-
ва разумни принципи би изискало от 
някои от нас повече усилия и тър-
пение.“ 
Десетдневната програма, разработе-

на на основата на 10 класически пра-
вила, ще ви даде възможност да про-
мените отношението си към храната 
постепенно, но трайно. Докато тези 
нови отношения не станат обичайни 
за вас, ще се наложи да спазвате дис-
циплинирано правилата. 

КРАЙНА ПРЕЯЖДАНЕТОНА ПРЕЯЖДАНЕТО
СЪВЕТА КАК ХЕМ ДА СИ ХАПНЕМ 
ДОБРЕ, ХЕМ ДА СПРЕМ НАВРЕМЕ

ДА ПРЕСТАНЕТЕ ДА СЕ ТЪПЧЕТЕ, НО БЕЗ ДА СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ УДОВОЛСТВИЯТА, И ДА НЕ БЪРКАТЕ ГЛАДА С 
ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ЗАРАДВАТЕ С НЕГО – НА ТОВА МОЖЕТЕ ДА СЕ НАУЧИТЕ ЗА ДЕСЕТ ДНИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА 
МЕТОДИКАТА, КОЯТО ДОКТОР ЖЕРАР АПФЕЛДОРФЕР ПРЕПОРЪЧВА ДА СЛЕДВАТЕ ЦЯЛ ЖИВОТ.
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Не яжте нищо в продължение на четири часа. Това съвсем не е трудно. Не е изключено 

даже да не успеете да огладнеете. Защо? Може би просто сте преяли на предишното 

хранене, за да потиснете страха от предстоящия период на въздържание от храната. А 

е възможно напълно да сте прекъснали контакта със собствените си хранителни усеща-

ния. Ако желанието ви да похапнете не ви оставя на спокойствие нито за минута, това 

може да означава, че не различавате психологическия от физиологическия глад. При раз-

личните хора физиологическият глад се проявява по различен начин. Но най-разпрос-

транените „симптоми“ са чувство на слабост (изчерпване на силите, леко главоболие) и 

лошо настроение (раздразнителност). 

За да си спомни организмът забравеното чувство за физиологически глад и ситост, 

трябва да го потренирате. Хранете се в строго определени часове. Яжте едно и също 

на закуска. След 10 дни ще забележите, че гладът ви също се „обажда“ по часове, събуж-

да се малко преди да наближи часът за хранене. В резултат, когато седнете на масата, 

много по-лесно ще ви се удава да „хващате“ момента на ситост.

Постарайте се да разбере-
те какви са отношенията ви 
с храната. По време на този 
четиричасов минипост не 
вършете нищо спешно, за да 
можете изцяло да се концен-
трирате върху собствените 
си усещания и да не пропусне-
те сигналите, които вашето 
тяло ви подава.

Избягвайте нови вкусо-
ви усещания (нови екзотич-
ни ястия). Установете своя 
праг на ситост само с позна-
ти ястия.

    ПОЧУВСТВАЙТЕ ГЛАД

     ИЗРАБОТЕТЕ СИ НАВИК

СЪВЕТ

СЪВЕТ

1

Храната ние имаме навика да оценяваме по първата глътка и по първата хапка. Каква е тя – 

солена, сладка, горчива, топяща се в устата? Вкусна ли е, или е просто храна? Първото вкус-

ване формира представата ни за съдържанието на чинията пред нас. На кого ли от нас не 

му се е случвало да изяде до последната троха съвършено невкусна торта само защото пре-

ди това е хиперболизирал вкусовите є качества в съзнанието си? Подвежда ни въображение-

то, което за разлика от вкуса работи неуморно, без почивки. Ако внимателно се вслушваме в 

усещанията си, ще открием, че апетитът ни в някакъв момент доста е намалял, че храненето 

не ни носи толкова голямо удоволствие, като в началото, и така ще можем съвсем съзнателно 

навреме да спрем да се храним – тоест ще предотвратим поглъщането на излишна храна.

Отхапвайте по мал-
ко. Използвайте 
всички „инструмен-
ти“, които имате на 
разположение – зъби, 
небце, език, – за да 
оцените вкуса на хра-
ната. Докато дъвче-
те, оставяйте при-
борите на масата.

      ПОЧУВСТВАЙТЕ ВКУСА СЪВЕТ3

Вслушайте се в онова, което усещате. Чувството ви за глад толкова силно като 

в началото ли е, или е отслабнало? Може би вече сте се наяли? За да се застра-

ховате, използвайте скалата за ситост (вж. в края на материала). Ако уста-

новите, че сте сити, спрете да ядете. Даже и ако в стомаха ви е останало още 

място за палачинка с шоколад, кажете си, че ще я изядете другия път (не живее-

те в пустинята, винаги можете да влезете в някоя сладкарница!). Ако чувството 

ви за глад обаче не е удовлетворено, продължавайте да ядете с чиста съвест.

Оценете състоянието на своя апе-
тит, сложете вилицата и ножа на 
масата и преглътнете остатъка 
от храната. Ориентирайте се по 
силата на удоволствието, което 
изпитвате. Ако това чувство за-
почне да отслабва, време е да ста-
нете от масата.

      НАПРАВЕТЕ ПАУЗА СЪВЕТ5

2

За да „смели“ информацията, че сте сити, на организма обикновено му 

трябват от 15 до 30 минути. Забавянето се дължи на определени ензими 

(белтъчини, които участват в предаването на сигнала за настъпване на 

чувство за ситост от стомаха към мозъка), които се произвеждат из-

вестно време след началото на храненето. Затова, ако ядете прекалено 

бързо, рискувате да преядете.

Подредете масата и половин час преди 
да пристъпите към хранене, се наслажда-
вайте на блюдата. Погледнете на храна-
та като на произведение на гастрономи-
ческото изкуство, което изисква бавно и 
осъзнато възприемане (дегустация).

     НЕ БЪРЗАЙТЕ СЪВЕТ4

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯТ ГЛАД – ТОВА Е НАШЕТО ЖЕЛАНИЕ С ПОМОЩТА НА ХРАНАТА 
ДА СЕ СПРАВИМ С ЕМОЦИИТЕ СИ, ДА НАМЕРИМ УТЕШЕНИЕ.
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Оценете своя апетит
Пристъпвайки към, а след това и в процеса на хранене дай-

те оценка на своя апетит по следната скала:

 Мога да изям и слон! (1)

 Просто искам да ям. (3)

 Мога да спра да се храня веднага, на минутата. (5)

 Гладът си отиде, но имам още място в стомаха... (7)

 Направо ще се пръсна! (10)

 Ако оценката ви е 1, вие сте много гладни.

 Ако вашата оценка е 3, вие сте почти сити. 

 Ако оценката ви е 5, постарайте се повече нищо да не сла-

гате в чинията си. Нека тази хапка да ви е последната. Но 

съвсем съзнателно се насладете на нейния вкус.

 Ако оценката ви е 7 или 10, вие сте преяли, но не позволя-

вайте на угризенията на съвестта да отровят удоволстви-

ето ви от храненето. Просто ще ви трябва време отново да 

включите естествения механизъм на глада и ситостта. 

Невинаги е лесно да разберем гладни ли сме, или просто из-

питваме желание да хапнем нещо. Храната ни създава ком-

форт и желанието да ядем е естествено желание да се 

чувстваме добре. Нашата цел не е в това идеално да „на-

строим“ някакъв вътрешен механизъм на глад и ситост, а 

просто да станем по-осъзнати, а като резултат от това и 

по-свободни в своя избор личности.

Едно от правилата на дзен ни призовава да се наслаждаваме на настоящия 

момент. Вие сте на масата, пред вас има чиния... Забравете за всичко оста-

нало! Не четете вестник, не гледайте телевизия, не си изяснявайте отно-

шенията със сътрапезниците си. Занимавайте се с яденето и яжте с... вкус.

Правете почивки по време на храненето, 
за да пообщувате с другите на масата. 
Говорете или ги слушайте с празна уста, 
след което пак се върнете към храненето.

     ЗА ВСИЧКО СИ ИМА ВРЕМЕ СЪВЕТ6

Тегли ви като с магнит да бръкнете в пакета с бисквити. Още миг, и нищо няма да 
ви спре... Стоп! Запитайте се какво ви движи – чувството на глад или нещо друго? 
Ако е гладът, хапнете си бисквитка. Но ако причина са лошото ви настроение и чув-
ството ви за нервност, което искате да притъпите с ядене на вкусни бисквити, зна-
чи използвате храната като утешение. Често ние ядем, за да попречим на емоциите 
напълно да ни завладеят. Ако установите, че това е вашият случай, изпийте чаша 
вода, разходете из вкъщи, поговорете с някого по телефона и въобще опитайте се да 
си отвлечете вниманието. Ако желанието ви да похапнете бисквита издържи тази 
проверка и не е утихнало, изяжте бисквитата без никакви угризения на съвестта.

Всеки път, когато ви се наложи 
да се борите с хранителни изку-
шения, се старайте да блокира-
те чувствата, които евентуал-
но разпалват желанието ви да 
ядете. С времето е възможно 
да установите, че става дума 
за едни и същи емоции – раз-
дразнение, страх, неувереност.

     АНАЛИЗИРАЙТЕ ЖЕЛАНИЯТА СИ СЪВЕТ8

Да ядете, за да доставите удоволствие на някого; да помолите за допълнително, 

за да не обидите домакинята... Околните често ни провокират да постъпваме по 

подобен начин. Но е много важно да не губим връзка със своите истински потреб-

ности. Вслушайте се в собствените си чувства. Спрете или продължете да яде-

те независимо от това, какво правят другите. Каквото и да се случи, най-важни 

трябва да си останат вашите, а не чуждите усещания.

Ако изведнъж неудържимо ви се 
прииска да нарушите всички 10 пра-
вила, да се отпуснете и да се наяде-
те до припадък, позволете си го! 
Това е ваш избор. Но през следващи-
те дни отново се вземете в ръце.

          РАЗБЕРЕТЕ КАКВИ СА ИСТИНСКИТЕ ВИ ПОТРЕБНОСТИ СЪВЕТ
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Яжте бавно, като се концентрирате върху вкуса на храната. Не се стремете да дояждате всичко, 

което е в чинията ви, ако не ви се яде. Просто следващия път си сипете по-малко. И постоянно се 

„ослушвайте“ дали не сте се почувствали вече сити. Намалете и броя на блюдата, които изяждате 

на едно хранене. Избягвайте „шведските маси“, особено ако сте си лакоми по природа. Откажете се 

от добавките – сосове, топинги и мезета.

Правете по-
чивки между 
първо, вто-
ро и трето 
блюдо.

    СТРЕМЕТЕ СЕ КЪМ УМЕРЕНОСТ СЪВЕТ7

Страхът и неувереността в утрешния ден принуждават ня-

кои хора да ядат в аванс. Това е присъщо на тревожните на-

тури и често е следствие от строги диети, травмиращи пси-

хиката и организма.

Живейте в настоящето. Утре си е за утре. Ва-
жно е само и единствено чувството на глад, кое-
то изпитвате или не изпитвате в този момент.

    НЕ ЯЖТЕ В АВАНС СЪВЕТ9
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ИСКАТЕ МАЛКО ДА ПООТСЛАБНЕТЕ? 
ПРИЕМЕТЕ ПОМОЩТА НА НЯКОИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, 

КОИТО ПРОВОКИРАТ ИЗГАРЯНЕТО НА КАЛОРИИ.

Д
жинджифилов чай, изпит половин час преди хранене, 
ще притъпи апетита ви, а значи ще ви принуди да 
изядете по-малко от обичайното. Наблегнете на бел-
тъчните храни – за тяхното усвояване организмът 

мобилизира два пъти повече енергия, отколкото за бързовъг-
лехидратните или мазните продукти. А ако включите в ме-
нюто си храните, изредени по-долу, ще откриете новия вкус 
на много продукти и ще станете неусетно по-стройни.

Млечни продукти 1500–2500 мг, приети на денонощие, 
доказано ускоряват процеса на изгаряне на мазнини. Де-
фицитът на калций в организма пък обратно – стимули-
ра процесите на натрупване на мазнини. Най-богатите 
на калций източници са млечните продукти, но все пак 
избирайте обезмаслените варианти.

Кълнове 100 г зърнени кълнове са напълно достатъч-
ни, за да останете сити най-малкото до обяд. Изяждайте 
ги на закуска – те са богати на витамини от групата В. 
Предотвратяват отлагането на мазнини и задържането 
на вода в организма.

Ябълков оцет Притъпява апетита, забързва обмяната 
на веществата, подпомага разграждането на мазнини-
те и въглехидратите. Значително намалява желанието 
да похапваме сладкиши. Да отслабнете с негова помощ, 
е много лесно: изпивайте преди ядене чаша вода, в коя-
то сте разтворили 1 с. л. ябълков оцет и 1 ч. л. мед.

Аскорбинова киселина Всички цитрусови плодове са бо-
гати на витамин С. Лимонът нормализира обмяната на ве-
ществата. Пектинът в портокалите пък стимулира храно-
смилането и елиминира излишъка от холестерол. Ако изяде-
те няколко парчета грейпфрут, след като сте се наобядва-
ли, вие ще изгорите половината от получените калории.

Кафе и зелен чай Кофеинът ускорява изгарянето на ка-
лории. Чашата сутрешно кафе забързва обмяната на ве-
ществата. А натуралният кофеин от зеления чай я за-
бързва с 10–16% и така благоприятства освобождаване-
то на мастни киселини от мастната тъкан.

Корен от джинджифил Той подобрява отделянето на 
стомашен сок по време на храносмилане, както и кръво-
оросяването. Джинджифилът е известен и с това, че за-
бързва обменните процеси в организма. Това го прави мно-
го полезен за отслабване. Ускореният метаболизъм пома-
га да се разделите много по-лесно с излишните килограми.

Люта чушка Капсаицинът, придаващ лютивината 
на червената чушка, също забързва обмяната на ве-
ществата с 25% – при това в продължение на 3 ч след 
като сте я изяли. Леките закуски с лютива червена чуш-
ка ще ви помогнат да изгаряте повече от 305 кал на 
ден. И забележете – без никакви усилия!

Салата от глухарчета Глухарчето е природен диуре-
тик, който благодарение на високото си съдържание на 
калий не води до дефицит от този елемент в организма. 
С леките си слабителни свойства глухарчето регулира 
перфектно работата на стомашно-чревния тракт.

Подправки и билки Магданозът, копърът, мащерката 
и други подправки благоприятстват по-бързото и лесно 
храносмилане. Ароматните подправки ни помагат да ус-
воим по-лесно изяденото и стимулират естествените 
очистващи функции на организма.

Малко екзотика В папаята се съдържат всички водо-
разтворими витамини и уникалното вещество папаин 
– естествен унищожител на мазнини. Папаята се пре-
поръчва да се консумира на 3 порции – преди, по време и 
след хранене. Само тогава този плод ще успее да окаже 
очакваното въздействие.
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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

К
огато чуем думата „пси-
ходрама“, се сещаме за ня-
колко неща: филмов жанр, 
клюкарско каре от вест-

ник или някаква човешка трагедия. 
Малко хора знаят, че психодрама се 
нарича 

ЕДИН ОТ НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ В БЪЛГА-

РИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ.

Тя е замислена като групов метод, 
но елементи от нея се използват и 
в индивидуалната терапия. Съвремен-
ната психодрама е изключително гъв-
кава и има широко приложение нався-
къде, където психолозите работят с 
хора – създаване на екипи, работа в 
организации, консултиране на групи, 
тренинги с различна насоченост. 
Старогръцката дума „драма“ означа-

ва действие. В Дионисиевите мисте-
рии придобива смисъла на игра с диа-
логична форма, където хората разго-
варят с боговете, като играят роли. 
В центъра на съдържанието на тези 
„игри“ се поставя конфликт, поро-
ден от социални или духовни проти-
воречия. 
Психодрамата е игра на роли. Клиен-

тът има възможност да бъде в сво-
ята роля и в ролите на другите, без 
да му е необходим артистичен та-
лант. Така той получава възможност 
да разбере реакциите си и тези на 
другите. И съответно да коригира 
емоцията.
Тъй като психодрамата основно е 

групов метод, клиентът има на раз-
положение потенциала от преживява-

ния, гледни точки и опита на всеки 
един от останалите членове на гру-
пата. В допълнение той може да ре-
петира и научи нова реакция в рам-
ките на психодраматичния тренинг, 
преди да я пренесе в своята житей-
ска реалност. 

ЗА ПСИХОДРАМАТА ТРУДНО СЕ РАЗКАЗВА. ТЯ 

ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕЖИВЕЕ. 

По-добре да „надникнем“ заедно в 
една психодраматична сесия 

С ПОМОЩТА НА 
ЕДНА ПРИКАЗКА

Живял някога един пътешественик. 
Той имал странния навик да взима су-
венир от всяко място, където с него 
се случвало нещастие. Пътят бил дъ-
лъг и чувалът на гърба му ставал все 
по-голям и тежък.  
Веднъж на кръстопът видял пъту-

ващи актьори, заети с театрална 
импровизация. Решил да отдъхне и да 
ги погледа. Един от актьорите забе-
лязал човека и започнал да се закача 
с него. Въртял се край него и взимал 
наужким различни предмети от чува-
ла, като ги трупал на своя гръб. На-
края „товарът“ му станал толкова 
тежък, че той паднал без сили. 
В това представление пътешестве-

никът разпознал себе си, погледнал 
чувала и тихо заплакал. При него до-
шли актьорите и го запитали как-
ва е причината за мъката му. Пъте-
шественикът отговорил, че и него-
вите сили са на привършване, извадил 
от чувала един сувенир и разказал не-

говата история. 
Актьорите се вдъхновили и ведна-

га изиграли тази история. След това 
пътешественикът извадил следващия 
сувенир и се включил, играейки сам 
себе си в драмата. Когато предста-
вленията, свързани с всеки предмет, 
били изиграни, актьорите предложи-
ли да направят от тях паметник на 
трудностите, които пътешествени-
кът срещал по пътя си. Той го пог-
ледал и решил, че може да го оста-
ви като символ на своята свобода. 
Благодарил на актьорите и продъл-
жил своя път с усещането за някак-
ва особена светлина вътре в себе си, 
сякаш отхвърлил огромно бреме от 
раменете си. 
Често ще чуете терапевтът да 

казва: 

„НЕ МИ ГО РАЗКАЗВАЙ, 
ПОКАЖИ МИ ГО!“

Показвайки, човек се изразява чрез 
действие и влага своето отношение 
към нещата. В действието към думи-
те се добавят недоизказаните и нео-
съзнаваните мисли и чувства.

ЗАТОВА ЦЕНТРАЛЕН МОМЕНТ В ПСИХОДРАМА-

ТА Е ПОНЯТИЕТО „ДЕЙСТВИЕ“.

„Човекът постоянно изпитва глад за 
действие“, казва създателят на ме-
тода Джейкъб Морено. И този глад 
го принуждава да действа и непрес-
танно да търси ситуации за възмож-
но себеизразяване, влизайки в различ-
ни роли в продължение на целия си 
живот.

ЗА КОМФОРТ НА ДУШАТА

Психодрама
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Ако в горните редове разпознавате нещо от себе си, ако скрити мисли и чувства провокират тревожни въпроси, когато че-

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

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

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

Нашето живеене е плетеница от 
роли: на дете, на дъщеря, майка, шеф, 
подчинен, приятелка, съпруга, любов-
ница. Всяка една от тези роли нала-
га изисквания към нас. Понякога сме 
принудени да играем няколко едновре-
менно, гъвкаво да превключваме от 
едната на другата и после обратно. 
Почти непрекъснато животът ни по-
ставя пред роли, които ние трябва 
да приемем и изпълним. 

САМИТЕ РОЛИ 
ИМАТ СВОЙ ЖИВОТ

Те се пораждат, узряват, осъщест-
вяват се и избледняват. Някои от 
тези роли играем само на определен 
етап от живота си, други – цял жи-
вот. Ролята може да отпадне, кога-
то е изпълнила целта си, но продъл-
жава да е фактор във вътрешния 
живот на човека. От възприемането 
и изпълняването на ролите до голя-
ма степен зависи качеството на на-
шия живот.

ПОНЯКОГА РОЛИТЕ, КОИТО ИЗПЪЛНЯВАМЕ В 

ЖИВОТА, ВЛИЗАТ В КОНФЛИКТ ЕДНА С ДРУГА.

Какво ще кажете за съчетанието 
на ролите „съпруга“ и „любовница“? 
Да не мислите, че е лесно да се отиг-
рава това положение? Неотдавна при 
мен дойде жена на средна възраст, 
която беше посветила себе си на 
рядка, но изключително хуманна про-
фесия. Тя преживяваше болезнено чув-
ство на вина спрямо своя син, като 
се обвиняваше, че го е лишавала от 
себе си в името на другите, които 
са имали нужда от нейната помощ. 
Тук в конфликт бяха попаднали роля-
та є на майка с нейната професио-
нална роля. 
Конфликт може да има и в рамките 

на една и съща роля. Да вземем пак 
за пример ролята на майката, чиято 
функция е, от една страна, приема-
ща, а от друга – санкционираща. Ето 
го и конфликта.
Друг ясен пример за конфликт на 

ролите е, когато близки роднини ра-
ботят в една фирма и единият е в 
ролята на подчинен, а другият – на 
началник. Често това води до ус-

ложняване и влошаване на отношени-
ята им както извън, така и в ра-
ботата.

СПОНТАННОСТТА 
И ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ 

Спонтанността е инстинктивно 
действие на тялото или ума, което 
е произволно, тоест не е резултат 
на съзнателно усилие. 

В ПСИХОДРАМАТИЧЕН СМИСЪЛ СПОНТАН-

НОСТТА ПРЕДСТАВЛЯВА АДЕКВАТНА РЕАКЦИЯ 

ПРИ ИЗМЕНЯЩИ СЕ УСЛОВИЯ ИЛИ НОВА РЕАК-

ЦИЯ ПРИ СТАРИ УСЛОВИЯ.

Тук важна е адекватността на 
спонтанната реакция – тя трябва да 
е навременна и нито прекалена, нито 
твърде слаба и вяла. Тя може да бъде 
насочена и подложена на трениране и 
контрол. Накратко, в психодрамати-
чен смисъл „спонтанен“ означава мак-
симално адаптивен. 
Съвкупността от всички преживя-

вания, които човек е имал, в съче-
тание с начина, по който ги е раз-
шифровал и се е справял с тях, фор-
мира неговите дълготрайни възгледи, 
нагласи и подход към живота. Имен-
но тези неща имат съществено зна-
чение за 

БЛАГОПОЛУЧИЕТО И 
КОМФОРТА НА ПСИХИКАТА 
Често пъти хората се опитват да се 

справят със стресовите ситуации по 
еднообразни и неефективни начини. Така 
те слагат на своите рамене нов товар, 
както в разказаната по-горе приказка. 
Психодрамата може да бъде полезна 

на всеки в различни жизнени периоди, 
но особено в период на емоционални 
трудности. Тя може да бъде начин 
за справяне с конкретни проблеми, а 
може да бъде и средство за самопоз-
нание и самоусъвършенстване. 

ТОВА МОЖЕ ДА СТАНЕ КАКТО В ИНДИВИДУ-

АЛНИ СРЕЩИ С ПСИХОТЕРАПЕВТ, ТАКА И В 

ТРЕНИНГ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

(HTTP://INFOPRIM.WORDPRESS.COM), 

ПРОВЕЖДАН ОТ КВАЛИФИЦИРАН ПСИХОЛОГ.

Такива тренинги са интересни, дина-
мични и предизвикателни. Замисляли 
ли сте, че е нужно да се грижим за 
своя вътрешен свят така, както за 
физическото си здраве? Да опознаете 
заблудите си и да развиете силните 
си страни, за да подобрите качест-
вото на своя живот и действител-
но да получавате от него максимум, е 
„предметът“ на психодрамата.
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К
расотата. Няма определение за нея. Най-субектив-
ното понятие в света. Ескимосите имат около 20 
различни думи за сняг. А снегът е един. Човечест-
вото е измислило, образно казано, една дума за кра-

сота, а разбиранията за нея са милиарди – всеки човек 
я е запълнил със свой собствен смисъл. Преди време уче-
ни направили изследване и установили, че за красиво се 
възприема симетричното лице. Но човешкият чар оста-
ва неподвластен на симетрията. От приказката за „Ог-
ледалце, огледалце, я кажи...“ до вълшебната корица – ог-
ледало на днешните списания – красотата вълнува све-
та, но не съществува точна дефиниция за нея. Може би 
защото еликсир за вечна красота не е измислен и тя е 
твърде подвластна на епохите, нравите и модите. С вре-
мето законът за привличането работи с обратна сила за 
нея. Единствено човешкият ум не подлежи на законите 
на гравитацията и с годините става по-привлекателен. 
Най-вечната красота е била, е и ще бъде тази на ума. Тя 
може да бъде постигната; за нея всеки може да работи. 
А най-магична сила на ума са идеите.
Ако човечеството притежава „Граматика на фантазия-

та“, то заслугата за това е на Джани Родари. Ако има 

ГРАМАТИКА НА МИСЛЕНЕТО 
– то тя е създадена от Едуард де Боно. Той е най-зна-
чимият глас в световната литература по творческия 
процес и е известен със своята концепция за „латерално 
мислене“ (от англ. Lateral thinking и от лат. Lateralis – 
страничен; който е отдалечен от средата; нестандартен 
– бел. ред.) и теорията за шестте шапки. 
Де Боно ще бъде този месец в София – на 23 септември 

ще се състои неговият семинар в НДК, озаглавен „Ново 
мислене, иновации, бизнес. Стратегии за периода след кри-
зата“. Тайната на огромния му успех е в достъпния език, 

с който „проповядва“ идеите си, а неговите техники за 
изостряне на ума могат да бъдат използвани от всеки в 
най-широк спектър от ситуации и проблеми. Той пише, за 
да бъде запомнен и приложен. И е пълен с идеи.
Латералното (нестандартното, нетрадиционното) ми-

слене  е „метод за целенасочено, критично и новатор-
ско мислене“. 

ИДЕИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЧАКАТ ДА ХРУМНАТ

Те могат да се провокират. В играта на шестте ми-
слещи шапки Де Боно е отредил зеления цвят на твор-
ческото мислене. Той е символ на природното изобилие и 
растежа. В нашата галактика всичко води началото си 
от семенцето. Библията сравнява словото със семе. За-
раждането на човешките идеи може да се стимулира на-
пълно съзнателно и да тръгне от нещо съвсем малко, на 
пръв поглед незначително. Има определени начини и под-
ходи за стимулирането им. 
Една от най-лесните техники е провокацията. На греш-

ка, на случайност, на нещо алогично, от което ще тръгне 
новото. „Антибиотиците са се появили от случайно зара-
зяване на посявка с пеницилинова плесен. Говори се, че Ко-
лумб се е осмелил да преплава Атлантика само защото е 
направил сериозна грешка при изчислението на околосвет-
ското си пътешествие въз основа на древен трактат.“ 

СИЛАТА НА ГРЕШКАТА

е позната на човечеството – стилистиката учи, че точ-
но грешката ражда стила. От нея могат да се нароят и 
идеите – достатъчно е мисленето да се „изхвърли“ съвсем 
съзнателно извън общоприетите модели. При този метод 
се търсят щури, абсурдни решения, които впоследствие да 
се превключат и да се приложат в традиционната утъпка-
на територия. Ако това е възможно да стане, разбира се. 

с е б е п о з н а н и е
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Много популярен начин за създаване на провокации е 

ОБРЪЩАНЕТО НАОПАКИ

Проследява се обичайната логика на случване на нещата 
и после те се обръщат с главата надолу. Например „на 
клиентите да им се плаща, за да купуват от магазина“. 
Това, че една идея е безкрайно шантава и неприложима, 
съвсем не означава, че от нея не може да се роди друга, 
която да се окаже точна – и по време, и по място.
Най-нетрадиционен е 

МЕТОДЪТ НА „СЛУЧАЙНАТА ДУМА“ 
„Можете да си намислите число и да отворите речник 

на тази страница. Второ намислено число може да ви даде 
положението на думата в страницата. Например стр. 92, 
осмата дума от горе на долу. Съществителните се използ-
ват по-лесно от глаголите или други видове думи. По-лесно 
е да използвате списък на често употребявани съществи-
телни, отколкото речник.“ Например провокиране на идеи, 
свързани с телевизор и със случайната думичка „сирене“. И 
сиренето, и тв екранът имат дупки. Така може да се роди 
идеята за прозорци, които дават какво върви по другите 
канали. При този метод се използва вродената способност 
на мисълта да „прескача“. Да се търси алогичното, пара-
доксалното, което после да се свърже в нещо ново. Кол-

кото и странно да звучи, дори случайна думичка понякога 
допринася за решаването на проблем. Стига да сме усвои-
ли умението да мислим. И да сме осмислили 

МИСЛЕНЕТО КАТО УМЕНИЕ

Теорията на Де Боно за шестте мислещи шапки предла-
га конкретни и простички начини за целенасочено мислене 
и за генериране на идеи при всякакви проблеми и ситуа-
ции. Методът му е дисциплина за съзнанието – учи ни да 
премисляме по различни начини, да провокираме и да ста-
нем по-креативни. За да се вземе важно, но и правилно 
решение, е необходимо да се погледне на проблема като 
на геометрична фигура с много страни. Центърът на ре-
шението зависи от способността ни да разгледаме стра-
ните и поотделно, и заедно, и паралелно. Да ги осмислим 
и по традиционния, и по необичайния начин. Да съчета-
ем логиката с творчеството. Да пресеем емоциите, чув-
ствата и интуицията. Да отделим позитивизма от нега-
тивизма. И да ги комбинираме. Различните цветове шапки 
– бяла, червена, зелена, черна, жълта и синя – са различни 
типове мислене и условното им нахлупване означава съзна-
телна тренировка да се реагира на действителността с 
доста различни, понякога противоположни подходи. 

ВСЕКИ ЦВЯТ Е РОЛЯ ИГРА 
„Има доказателства, които водят до предположение-

то, че ако човек сложи усмивка на лицето си, настъп-
ват физиологични промени, които го правят по-щастлив 
и по-неспособен да се ядосва... Маската е последвана от 
същността.“ А човешкият мозък подлежи на „трениров-
ка“ дори и в най-дръзкия си откривателски и иновати-
вен стремеж. И съвсем не е задължително творчеството 
да е само и единствено създаване на произведение на из-
куството – за творчески процес се приема всеки, който 
е свързан с решаване на проблем. Няма значение от коя 
сфера на науката или живота е той. За да творим, не са 
ни необходими свръхерудиция или особен интелект. Дос-
татъчно е да се научим да мислим целенасочено и правил-
но и да знаем как да провокираме съзидателната си енер-
гия. Да положим усилие, за да постигнем красотата на 
собствения си ум. Тя е в способността ни да контакту-
ваме в ежедневието, да водим диалог, да изслушваме и да 
бъдем съпричастни. Тя е състояние на духа и емоционална 
нагласа към света. Но тя е и нещо друго – способност 

ДА РАЖДАМЕ ИДЕИ И ДА НАМИРАМЕ ИЗХОД 
Красотата на ума е привлекателност, която може да 

бъде постигната и зависи изцяло от нашето мислене.
Ние, българите, не го уважаваме особено. Имаме си и 

една симпатична поговорка за него. Свързана е с... пла-
ващи птици. Подхождаме с ирония и сме убедени, че от 
него полза няма. Успешните хора обаче знаят колко е ва-
жно да се действа и логично, и едновременно с това нес-
тандартно, извън кутията. „Научете се да мислите по-
добре от вашите конкуренти. Идеите са валутата на 
успеха. Те ви отличават от конкуренцията“ – приканва 
Едуард де Боно, съвременният създател на концепцията 
за мисленето като работно умение.

Албена УВАКОВА

Забележка: всички цитати в тази статия са от книгата на Едуард де Боно „Шест мислещи шапки“.
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„
“

ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

П
ознатото є лице е добър знак за възможност-
та БНТ да излезе от изолация. Опитът є е га-
ранция за намирането на баланс между качест-
вото и популярността в програмата на теле-

визията, която тя нарече „телевизия на зрителя“. Личи 
є, че е с твърд характер и в живота си е взимала обо-
снования решения. Гледам я и се чудя защо казват, че 
телевизията изхабява. Усмихната, спокойна и красива е. 
Не мога да я напъхам мислено в нито един от телевизи-
онните жанрове, които познавам като зрител. Повече є 
прилича онова, което гърците наричат „одисея“. Или пък 
самата поезия...

„Когато тръгнеш нявга за Итака,  моли се пътят ти 

да е далечен, / изпълнен с перипетии и знания. / Итака те 

дари с прекрасното пътуване. / Но нищо друго няма тя 

да ти даде. / И ако бедна я намериш, не те е тя излъга-

ла: / тъй мъдър, както си сега със толкоз опит, / навярно 

вече си разбрал Итаките що значат.“ 
Да, да. Откривам я в това гръцко стихотворение на 

Кавафис. Веднага щом се върна в редакцията, ще го из-
намеря цялото...
Подавам є брой на „Бела“, а тя се усмихва на един от 

анонсите на корицата – „Лоши майки няма“. Казва, че 
мислела, че е лоша майка, понеже не намира достатъчно 
време за децата си. 

– ХМ! ГОСПОЖО АНКОВА, ВИЕ ИМАТЕ ЧЕТИРИ 

ДЕЦА И СТЕ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИЯТ ГЕНЕРАЛЕН 

ДИРЕКТОР НА БНТ... ИМА ЛИ ЛОШИ ГЕНЕРАЛНИ 

ДИРЕКТОРИ?

– Има. Въпреки че понятието „лош“ е много субектив-
но. Няма да дам примери, но за мен някои от генерални-
те директори на БНТ не са се справили толкова добре, 
колкото аз съм очаквала. За други – те може да са се 
справили. Гледната точка е много важна. В телевизията 
работят страшно много групи хора, не само като поко-
ления, но и като професии. Много е трудно да обединиш 
толкова възгледи и идеи. Но ако не бъде намерен общият 
език между тях, се стига до разделение, което излиза из-

ВЯРА
Н
К
О
В
А

ТЕЛЕВИЗИЯТА НА ЗРИТЕЛЯ

Била е студентка, кога-

то е дошла тук. Първите є 

ангажименти са като ре-

дактор в новинарския об-

мен, после като водещ и 

редактор в „По света и у 

нас“, кореспондент в Гър-

ция, директор на дирекция 

„Информация“. Пътят є до 

десетия етаж в сградата 

на БНТ, където се намира 

кабинетът на генералния 

директор, е започнал преди 

почти 20 години.

ВРЕМЕ Е ДА СТАНЕМ
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вън телевизията и се връща към нея с обратна сила. 
– ГЛЕДКАТА, КОЯТО СЕ РАЗКРИВА ОТ КАБИНЕТА 

ВИ, Е ПРЕКРАСНА... СТОЯ ПРЕД ВАС... НАИСТИНА 

ИМАМ ЧУВСТВОТО, ЧЕ ГЛЕДАМ ТЕЛЕВИЗИЯ...

– Винаги съм смятала, че така трябва да изглежда едно 
студио. Не влагаш никакви средства в декор, защото го 
имаш естествен. 

– НО НЕ ВИ ЗАВАРИХ ТУК...

– Сега всички искат нещо да ми покажат. Идвам от апа-
ратните. Контактът между хората е затруднен, защото 
сградата е висока и не е строена за телевизия. Трябва да 
бъдем по-мобилни. 

– КАТО ЧЕ ЛИ НЯМА ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРИ, КО-

ИТО ОСТАВЯТ СЛЕДА ВЪРХУ САМАТА СГРАДА НА 

ТЕЛЕВИЗИЯТА?

– Функцията на един генерален директор не би трябвало 
да остава в сградата, тя трябва да остане като промяна 
на смисъла на телевизията в съзнанието на зрителя. 

– НО ВИЕ САМА КАЗВАТЕ, ЧЕ ТАЗИ СГРАДА НЕ Е 

СТРОЕНА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ?

– Финансовите средства са все по-малко и ние не мо-
жем да действаме в такива мащаби, че да опрем до сгра-
дата. Въпреки това телевизията не е спирала да инвес-
тира в студиа, в техника. Очаква се Студио 1, което 
изграждаме сега, да бъде най-модерното студио, което в 
момента съществува в България. 

– КАК ЗРИТЕЛЯТ ЩЕ УСЕТИ „ОБРЪЩАНЕТО“ НА 

ТЕЛЕВИЗИЯТА КЪМ НЕГО?   

– Ще търсим мнението на зрителя ежечасно с всички 
възможни съвременни средства. Непрекъснато цитираме 
Би Би Си като модел на обществена телевизия и ще дам 
пример с нея. Знаете ли какъв огромен отдел от хора 
имат те, който отговаря точно за връзката със зрите-
ля? И защо Би Би Си не се страхува в сутрешния си блок 
например да покани зрител, който е изразил негативното 
си мнение за дадена програма или репортаж? И защо не се 
страхува да покаже разговора между автора на тази про-
грама и зрителя? Всичко трябва да се прави явно и пуб-
лично. Само в такива ситуации зрителят вижда, че има 
участие. Всеки от нас трябва да се съобрази с критич-
ното око на зрителя. Това е съдникът и той в момента 
казва, че БНТ е консервативна, че звучи архаично. 

– КАК ОЦЕНЯВАТЕ САЙТА НА БНТ?  

– Нашето интернет лице не е добро. Смятам, че не-
щата трябва да се изговарят, защото тогава могат да 
се чуят добри идеи, които можем да приложим. Интер-
нет е другата съвременна платформа, към която всич-
ки телевизии се обръщат. Ако погледнем световните из-
следвания, ще видим, че все по-малко се гледа телевизия 
и все по-голям става броят на хората, които се обръ-
щат към интернет. 

– ДА НЕ БИ ДА СЕ ЗАДАВА КРАЯТ НА ТЕЛЕВИЗИЯТА?

– Телевизията няма да изчезне, но ще промени своите 
параметри и функцията, която има в монета. Един ка-
нал с предавания и зрителят гледа предимно този канал 
или предимно другия. Зрителят ще си направи собстве-
на програма в момента, в който навлезе по-широко т. 
нар. съдържание по поръчка (video on demand). В момен-
та, в който навлезе широко този вид услуга, ще е дос-
та интересно как ще реагират телевизиите. Какво ще 
предложат, за да попадат по-често в програмните схе-

ми на зрителя. 
– ХОРАТА КАЗВАТ: „В БНТ ВСЕ ОЩЕ ИМА МНОГО 

СТАРИ КАДРИ.“ СЪГЛАСНА ЛИ СТЕ С ТОВА ТВЪР-

ДЕНИЕ?

– В много форуми можете да прочетете: „Аз не гледам 
БНТ, тя е остаряла телевизия.“ Като не гледаш БНТ, ти 
не можеш да имаш мнение каква телевизия е тя. Всяка 
телевизия се променя. Казвам с абсолютна сигурност оба-
че, че имидж най-трудно се променя. При нас работят 
много млади хора, но не смятам, че е лошо в БНТ да има 
служители от години назад. Аз лично имам почти 20-го-
дишен опит в БНТ. Това, което е лошо обаче, е, ако тези 
служители не са се развили. Ако те не са видели предиз-
викателствата на новото време и ако самата компания 
не е инвестирала в това да им ги покаже. 

– ПО ПОВОД НА ИЗБОРА ВИ ЗА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕК-

ТОР СЕ КОМЕНТИРА ВАШАТА ЛОЯЛНОСТ КЪМ 

БНТ. БНТ НЕ СПИРА ДА ЗАХРАНВА С КАДРИ ОСТА-

НАЛИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ, КАК ТЪЛКУВАТЕ ТЕКУЧЕСТ-

ВОТО НА КАДРИ?

– Финансовото състояние на БНТ е такова, че не може 
да гарантира достатъчно добро заплащане на кадрите си 
и това за мен е недопустимо. В БНТ работят едни от 
най-големите професионалисти на телевизионния пазар и 
те не могат да получават тези пари, които получават, 
защото веднага ще бъдат поканени на други места. На-
ричат БНТ „телевизията майка“ и тя си остава такава. 
Обучава кадри, които отиват в другите телевизии точ-
но когато са на върха на развитието си. Това трябва да 
бъде променено с реформа. 

– НА ВАС ЛЕСНО ЛИ ВИ БЕШЕ ДА БЪДЕТЕ ЛОЯЛНА 

КЪМ БНТ?  

– Аз ясно осъзнавам какво ми е дала БНТ и съм човек, 
който винаги оценява това, което е получил. Но тряб-
ва да дадем достоверност и на реалността в живота. 
Не знам доколко бих била толкова лоялна на БНТ, ако не 
можех финансово да си го позволя. Не съм човек, кой-
то си прави фалшив пиар. За много хора, които напус-
наха БНТ, ми е мъчно и в човешки, и в професионален 
план. Те напуснаха не защото не харесват БНТ, а защо-
то не можеха повече да си позволят да работят в БНТ 
по финансови причини. Когато един човек създаде семей-
ство, има деца и се сблъска с друга страна на живота, 
за която преди не е и мислел, че съществува, той дава 
и други аргументи на своето съществуване. Затова каз-
вам, че БНТ трябва да промени това, ако иска да бъде 
силна медия на пазара. 

– ОТ 2000 ДО 2004 ГОДИНА БЯХТЕ КОРEСПОНДЕНТ 

НА БНТ В АТИНА... 

– Аз не бях официален кореспондент, защото БНТ не 
беше разкрила такъв пост в Атина. Дори имаше извес-
тен конфликт между мен и Лиляна Попова, тъй като тя 
не виждаше смисъл БНТ да има кореспондент. Впрочем 
тогава дори мислех да напусна и да стана журналист в 
друга медия. Ето едно отношение на генерален директор, 
което например ще запомня. Когато имаш обучен кадър, 
който предлага сътрудничество без никакво допълнител-
но финансово заплащане, а телевизията няма такъв чо-
век в тази държава, не знам как се обосновава решени-
ето да кажеш „Не“. Ето защо един генерален директор 
трябва да познава много добре и професионално обста-
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новката в телевизията. 
– КОРЕСПОНДЕНТСКИЯТ ПОСТ ПРИЛИЧА ЛИ НА 

СЛАДКИТЕ ПОСЛАНИЧЕСКИ ПОСТОВЕ?

– Сладък е, ако човекът не е максимално натоварен от 
дирекция „Информация“. Нашите кореспонденти не могат 
да се похвалят със завидно спокойно съществуване. На-
пример кореспондентът ни в Германия отговаря за цяла 
Централна Европа. Ангажиментите на кореспондента ни 
в Брюксел са видими. Българската обществена телевизия 
все още няма отворен кореспондентски пункт в САЩ, 
където е другият център, от който непрекъснато идват 
новини и информация, и това трябва да се промени. Те-
жък е моментът с финансирането, не е лесно взимането 
на такова решение, но според мен то е задължително. 

– КАК ОЦЕНЯВАТЕ ВРЕМЕТО, В КОЕТО СЕ ПАДНА 

МАНДАТЪТ ВИ НА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР? АКО ГО 

СРАВНИТЕ С ПРЕДИШНИТЕ ГОДИНИ НА ПРЕХО-

ДА? НЕ СА ЛИ ПО-УСТАНОВЕНИ И ЛЕСНИ РЕАЛНО-

СТИТЕ СЕГА? 

– Напротив. Това ще бъде един от най-тежките ман-
дати. Изключително тежка е финансовата ситуация в 
държавата. Намалени са бюджетите навсякъде, както и 
на БНТ. Това предполага друг начин на работа, на който 
никой от работещите в телевизията не е свикнал. По-
литическата ситуация също е различна. Понякога има на-
прежение между отделните институции. Както каза един 
член на УС: „Изтеглихме късата клечка.“ 

– СЕМЕЙСТВОТО ВИ...  КАК РЕАГИРАХА НА ВАШЕ-

ТО РЕШЕНИЕ?

– Със съпруга ми написахме на един лист плюсовете и 
минусите по повод на това решение. Повечето бяха ми-
нусите. Но и той, и аз си даваме сметка, че понякога 
невзимането на определени решения би било слабост, не-
лоялност, дори предателство срещу колегите. 

– НАБЛИЗО ЛИ ЖИВЕЕТЕ? ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СТИ-

ГАТЕ ДО ТЕЛЕВИЗИЯТА? 

– Имаме апартамент на „Сан Стефано“ и когато имам 
важна среща сутринта, оставам там, за да избегна тра-
фика. Преди се смеех, че понеже съм на три минути път 

от телевизията, винаги викат мен в извънредни ситуации. 
И сега, като се правят графиците – при извънредни ситу-
ации се гледа кой живее по-наблизо, за да бъде натоварен. 

– НЯКОИ ПРЕДРИЧАЛ ЛИ ВИ Е, ЧЕ ЩЕ СТАНЕТЕ ГЕ-

НЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНТ? НАЛИ ЗНАЕТЕ, НИЕ 

СМЕ ЖЕНИ. НЕ МОЖЕ НЯКОЙ ДА НЕ ВИ Е ГЛЕДАЛ 

НА КАРТИ, НА КАФЕ... 

– В интерес на истината – да. Никога не съм се обръ-
щала към гледачки, но в тежки моменти си правя хорос-
коп. Когато трябваше да се върна тук като директор 
на „Информация“, а семейството ми остана в Гърция, 
това беше едно от най-тежките решения в живота ми. 
Дори по-тежко от това, защото ние бяхме в две различ-
ни държави. Тогава си направих хороскоп. Астроложката 
ми каза: „Това, което сега трябва да предприемеш, не е 
пикът в кариерата ти.“

– МЕЧТАЛИ ЛИ СТЕ ДА РАБОТИТЕ В ТЕЛЕВИЗИЯТА?

– Много исках да кандидатствам във ВИТИЗ. Семей-
ството ми не одобри тази идея и аз се отказах. При 
един тежък инцидент, свързан с много близко приятел-
ско семейство, майка ми отиде при леля Ванга. Между 
всички неща Ванга беше казала: „Дъщеря ти ще работи 
нещо, дето ще я гледат милиони.“ Тогава следвах англий-
ска филология. Мечтата ми беше да превеждам книги и 
да си стоя вкъщи пред пишещата машина. Не ми е ми-
навала мисълта да работя в телевизия, нито ми е било 
мечта. Брат ми работеше дълги години в БНТ. Неговата 
нервност ме плашеше и си казвах, че на мен ми тряб-
ва нещо по-спокойно. Има неща, които нямат обяснение, 
но се случват.   

– НА КОГО СТЕ КРЪСТЕНА?

– Баба ми, майката на баща ми, се казва Вера. Баща 
ми е имал първи брак и неговата жена също се е казва-
ла Вера. Била е балерина, работела е в операта и я удря 
гръм в центъра на София. Умира на двайсет и няколко 
години, бременна. Но според мен майка ми ме е кръсти-
ла на собствената си вяра, че ще има момиче. Брат ми 
е с 19 години по-голям. 

– С КАКВО СТЕ ЗАПОМНИЛИ БАБА СИ?

– Тя беше личност, а аз уважавам личностите. Знаеше 
няколко езика. Ходеше на театрални и кинопремиери. Сама. 
С братовчедите ми, каквото и да се канехме да отидем 
да гледаме, винаги питахме нея дали си заслужава. От баба 
си и от баща си съм наследила любовта към четенето. 
Мога да прекарам часове в книжарница или библиотека. Не 
обичам да пазарувам, но последния път се върнах от Аме-
рика, където учи голямата ми дъщеря, с нов куфар, пълен 
с книги. Синът ми прилича на мен в това отношение. 

– ГОСПОЖО АНКОВА, КАК БИХТЕ АНОНСИРАЛИ 

НАПРИМЕР РЕПОРТАЖА ЗА ИЗБИРАНЕТО ВИ НА 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР? 

– Трябва да помисля наистина... Но мога да ви кажа една 
фраза, с която приятел ме поздрави за избора ми за ге-
нерален директор, доколкото това е нещо, което изисква 
поздравления. Гласи следното: „Дано ти промениш теле-
визията, а не тя теб.“ Това непрекъснато звучи в съзна-
нието ми и смятам, че това ще бъде и мотото за ра-
ботата ми в бъдеще. 

Интервю на Мирослава ИВАНОВА

Снимки ©BeLight STUDIO
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Някои хора и неща си имат история. А други имат интересна история, която заслужава да бъде разказана. Макар и 
накратко. Тук БЕЛА ще задоволява страстта на любопитните и ще разпалва любопитството на равнодушните.
Някои хора и неща си и
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З
наете ли, че вино може да се 
получи чрез ферментация на 
жито и цветя? А знаете ли, 
че през ранното средновеко-

вие виното дължало оцеляването си 
на църквата, която в днешно време 
заклеймява алкохола като порок? Ко-
гато тръгвали на поход, кръстоно-
сците оставяли на отговорно пазене 
своите земи на духовниците. Затова 
църквата се прочула и като пазител 
на виното. А наясно ли сте с 

ДЕГУСТАЦИОННИТЕ ТЕХНИКИ 
Нека проверим! Дегустирането на 

външния вид, аромата и вкуса на ви-
ното се извършва в специални дегус-
тационни помещения, подходящо ос-
ветени и добре проветрени, за да 
не влияят миризмите във въздуха на 
оценката на дегустатора. Използ-
ват се добре почистени и подсушени 
чаши от обикновено стъкло без дефе-
кти (всяка се използва само веднъж). 
Между тестването на два вида вино 

дегустаторът консумира хапка неу-
трална на вкус храна. 

КАК ДА ГО СЪХРАНЯВАМЕ

Мястото трябва да е тъмно, студе-
но и изолирано от вибрации и миризми. 
Бутилките се държат в легнало поло-
жение, за да бъде корковата тапа по-
стоянно навлажнявана от виното. Така 
тя не изсъхва и не пропуска кислород 
в бутилката. Според една нова мода 
бутилката не бива да е изцяло легна-
ла, а под ъгъл, така че коркът да е 
в контакт както с виното, така и с 
въздуха вътре в самата бутилка.
Потъмняването на цвета на вино-

то и евентуалното наличие на утай-
ка са признаци, по които може да се 
определи приблизителната възраст на 
виното. 

ЗДРАВОСЛОВНИ ПОЛЗИ

Виното пречиства кръвта и е чу-
десна профилактика срещу диабет и 
анемия, инфаркт, инсулт, преждевре-

менно стареене на организма, старче-
ски болести. То понижава кръвното 
налягане, увеличава физическата из-
дръжливост, стимулира метаболизма, 
подпомага процеса на отслабване и 
противодейства на отслабването на 
мозъчните функции. Пречиства орга-
низма и е особено подходящо при про-
блеми с пикочната система (редов-
ният прием на червено вино е добра 
профилактика срещу образуването на 
камъни в бъбреците). Освен това ви-
ното предпазва от образуването на 
кариес, успешно се бори с инфекции 
на дихателните пътища и с възпале-
ния на стомашно-чревния тракт. 
Полифенолите, съдържащи се в чер-

веното вино и особено в семките на 
гроздето, са със силни противовъз-
палителни свойства и успешно въз-
препятстват развитието на тумори. 
Виното се използва и в козметиката, 
тъй като някои негови съставки са с 
anti-age свойства.

Силвия НИКЛЕВА

...виното...виното  По заповед на Наполе-

он Луи Пастьор трябва-
ло да разбере защо френ-
ското вино се разваля тол-
кова бързо. Той изобличил 

като виновник въздуха – от 

продължителния контакт на 

виното с него се развивали 

вредни бактерии, които пре-

връщали божествената на-

питка в оцет. Пастьор оба-

че констатирал, че ако ви-

ното „получава“ въздух на 

малки порции, постепенно, 

то не се разваля, а зрее. 

 През 1224 г. кралят на 
Франция организира меж-
дународна винена дегуста-
ция „Битката на вината“ 
(първата в света), на коя-

то събира 70 участници от 

Испания, Германия, Франция 

и Кипър. Победители стават 

представителите на Кипър.

 Днес Франция продължа-
ва да бъде титуляр във ви-
нопроизводството. Лозята 

є се разпростират на 900 

000 хектара и дават 60 ми-

лиона хектолитра вино го-

дишно.

Любопитки
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

КЛУНИ
ДжорджДжордж

ЗА НЕНАМЕСА В ЛИЧНИЯ ЖИВОТ

К
акво е усещането да си най-
желаният и одумван мъж на 
планетата? Джордж Клу-
ни знае отговора, но не е 

щастлив от това. Той още не може да 
свикне с папараците, досадните фен-
ки и непрекъснатите спекулации, колко 
ще издържи с поредното си гадже. Въ-
обще намесата в личния му живот го 
изкарва от равновесие. Като оставим 
настрана тази част от славата, него-
вото издигане до върха не беше никак 
лесно. След дълъг стаж в телевизията 
и бързо забравени роли, вече съвсем не 
в първа младост той се превърна в 
звезда, след като облече престилката 
на доктор Дъг Рос в „Спешно отделе-
ние“. „Ако бях станал звезда на 21 го-
дини, сигурно щях да потроша някол-
ко хотелски стаи досега“ – коменти-
ра звездната си кариера Клуни. Доста 
усилия му костваше и преминаването 
от малкия към големия екран (впрочем 
почти никой актьор от успешен сери-
ал не е успявал да се похвали с голяма 
роля извън телевизията). Клуни 

НЕ СЛУЧИ НА ДОБРИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НАЧАЛОТО 

(„Батман и Робин“ си остава една от 
най-големите издънки в киното!), но 
благодарение на сътрудничеството си 

със Стивън Содърбърг, а и на своята 
упоритост той успя да направи поре-
дица запомнящи се роли. След първо-
началното насмешливо отношение от 
страна на критиците постепенно те 
започнаха все повече да го възхваля-
ват. Днес бившата телевизионна звез-
да е уважаван актьор, продуцент и ре-
жисьор, който постоянно се ангажира 
с обществено значими каузи. Джордж 
вече е една от най-високоплатените 
звезди на Холивуд, носител на „Оскар“ 
за „Сириана“, а ролите му във фил-
ми като „Майкъл Клейтън“ и „Висо-
ко в небето“ категорично демонстри-
раха неговото израстване. Е, понякога 
и той си позволява да се забавлява с 
участието си в някое комерсиално за-
главие като „Бандата на Оушън“ и не-
говите продължения. „Правя един по-

добен филм с идеята той да направи 
много пари, а с печалбата му да засне-
ма два по-малки филма. Със Стивън 
Содърбърг успяхме да направим фил-
ми, които се харесаха на самите нас. 
Не всички от тях бяха печеливши, но 
удоволствието от работата по тях 
си остава“ – твърди Клуни. Сега пред-
стои да видим поредната му двойна 
изява като актьор и продуцент в един 
от неговите филми за удоволствие.
Когато говорим за привлекателни и 

стилни мъже, вечната асоциация е 
Джордж Клуни. Когато го питат 

КАКВО ПРАВИ 
ЕДИН МЪЖ СТИЛЕН 

той винаги отговаря: чувството за 
хумор. Знаем, че Джордж го прите-
жава в изобилие и често погажда но-
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мера на своите колеги и приятелче-
та. Понякога това му отнема месеци 
подготовка. Веднъж той видял кар-
тина на дебела жена, купил я и се 
подписал под нея. След това в про-
дължение на година пропускал игрите 
по голф с приятеля си Ричард Кинг 
с обяснението, че ходи на уроци по 
рисуване. Кинг наистина му повярвал, 
дори се съгласил да се мъкне с него 
по изложби, присъствал и на досадни 
дискусии за изкуство. Накрая на рож-
дения му ден Джордж го сюрпризирал 
със своето „произведение“, обяснявай-
ки, че това е първата му картина 
и неговият учител много се гордее с 
него. Приятелят му бил толкова до-
волен, че окачил картината в пред-
дверието на своя дом и с гордост 

обяснявал на всички гости какво про-
изведение на изкуството притежава. 
Ето такъв шегаджия е Джордж. 
Леля му, певицата Розмари Клуни, 

била убедена, че той има талант да 
стане голям комик. В гимназията в 
Кентъки Клуни обаче не проявява 
своите актьорски заложби. Той е 

ЗАПАЛЕН ПО БЕЙЗБОЛА 
и е звездата на училищния отбор. 
Дори се опитва да стане професио-
нален играч, но неуспехът му да вле-
зе в редиците на местния „Синси-
нати редс“ слага точка на спортна-
та му кариера. Джордж има идея да 
тръгне по стъпките на баща си (из-
вестен телевизионер), но опитите му 
да учи телевизионна журналистика не 

стигат доникъде. И тога-
ва идва прозрението. Не-
говият чичо, легендарният 
актьор Хосе Ферер, прис-
тига в Кентъки заедно със 
синовете си Мигел и Ра-
фаел за снимките на нов 
филм. Мигел, който също е 
вече актьор, успява да оси-
гури на своя братовчед мал-
ка роля във филма. Всъщност 
тази лента така и не вижда 
бял свят, но Клуни вече е 

ЗАРАЗЕН ОТ 
АКТЬОРСКИЯ БАЦИЛ 

След като работи няколко месе-
ца като берач на тютюн, със заде-
лените 300 долара той заминава за 
Ел Ей. Идеята му е да отседне при 
леля си Розмари, докато ходи на кур-
сове по актьорско майсторство и се 
оглежда за предложения за работа. Ес-
тествено, никой не изгаря от желание 
да наема неопитни младоци като него 
дори и като статисти. Джордж проб-
ва какво ли не – продава застраховки, 
рисува карикатури, работи за кратко 
в една сладкарница. „Спомням си как 
седях на пода на килера – живях една 
година в килера на един приятел – и 
бях без пукната пара. Приятелите ми 
ме канеха да хапнем някъде хамбурге-
ри, но аз не можех да си го позволя. 
Не исках те да ми плащат вечерята, 
макар че това често се случваше“ – 
разказва Клуни. 
Всички знаят, че пробивът му в те-

левизията става със „Спешно отделе-
ние“. Всъщност това е и заглавието 
на един отдавна забравен сериал, из-
лъчван между 1984 и 1985 г. Именно 
в него са първите опити на младия 
актьор, на който, както вече всички 
знаят, докторската престилка много 
му отива. До края на 80-те години 
на миналия век той се снима в раз-
лични сериали и посредствени филми 
(„Завръщането на доматите убийци“ 
определено е заглавие трепач), кои-
то обаче така и не стават хит сред 
зрителите. Все пак Джордж трупа 
нужния опит и хонорарите му стават 
все по-големи. Той започва да печели 

ПО 40 000 ДОЛАРА 
НА СЕДМИЦА 

сдобива се със своя къща в Холивуд, 
притежава и две коли. От няколко го-
дини е известен като „най-добре пла-
тения неизвестен актьор в Холивуд“. 
Опитите му за добри роли в кино-
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то претърпяват пълен провал. Клуни 
се явява пет пъти на прослушване за 
роля в култовия филм „Телма и Луиз“, 
но режисьорът Ридли Скот предпочи-
та да избере за нея... Брад Пит. По-
късно двамата ще станат много близ-
ки приятели, но по това време раз-
гневеният Джордж не му е мислил 
нищо добро. Няколко години по-късно 
все пак светът полудява по едно дру-
го „Спешно отделение“ и той получа-
ва своя реванш. След като превзема 
сърцата на милиони жени от телеви-
зионния екран, Клуни решава да съсре-
доточи усилията си в киното. След 
няколко определено слаби филма идва 
признанието на критиците за филма 
на Содърбърг „Извън контрол“. След 
това започват да се трупат хит след 
хит, които още повече разнасят сла-
вата му на любимец на дамите.

Може ли мъж с външността на 
Джордж да бъде само с една жена? 
Не, разбира се, и това ще ви го каже 
всяка красавица, успяла да привлече 
вниманието му 

ЗА МАЛКО ПОВЕЧЕ 
ОТ ЕДИН ФЛИРТ ВРЕМЕ 

Самият актьор едва ли си спомня 
имената на всичките си завоевания. 
Единствената, която успя да го укро-
ти и да стане официално негова съпру-
га, макар и за три години, е актриса-
та Талия Болсам. Тя също е тв звез-
да, а на всичкото отгоре е с две годи-
ни по-голяма от него. Клуни никога не 
споделя подробности за причините за 
развода им, но се зарича никога пове-
че да не се жени и никога да не ста-
ва баща. Разбира се, това не пречи на 
представителите на жълтите издания 

да го сватосват с всяка жена, засечена 
в близкото му обкръжение. Вдъхновени 
пък от заканата му, Мишел Пфайфър 
и Никол Кидман се хващат с него на 
бас за 10 000 долара, че той ще ста-
не баща, преди да навърши 40 години. 
След като става ясно, че са загубили, 
и двете му пращат чек, но той им 
го връща с предложението: двойно или 
нищо до 50-ия ми рожден ден. (Колко-
то и да не ви се вярва, той предстои 
след само осем месеца!) Иначе сред по-
известните бивши гаджета на чаров-
ника са актрисите Кели Престън, Чар-
лийз Терон и Рене Зелуегър, френският 
модел Селин Балитран и британката 
Лиса Сноудан. Разбира се, списъкът е 
непълен, но той не включва Джулия Ро-
бъртс, която според жълтата преса е 
зарязала Бенджамин Брат именно зара-
ди Джордж („тогава бях зает с разва-
лянето на брака на Том и Никол“, каз-
ва той с усмивка). Никоя от тях оба-
че не може да съперничи с 

ЧУВСТВАТА МУ КЪМ ЕДНО... 
ПРАСЕ 

150-килограмовият Макс е неговият 
най-верен домашен любимец и е заед-
но със своя стопанин цели 18 години 
до смъртта си през 2006 г. В момен-
та Клуни излиза с италианската те-
левизионна водеща Елизабета Каналис. 
Друга италианска красавица – Виолан-
те Плачидо, дъщеря на Микеле Плачи-
до – също мина през обятията му. Е, 
това всъщност се случи само по вре-
ме на снимките на новия му филм. 
В очакване на премиерата на „Амери-

канецът“ Клуни вече снима нов филм 
и работи по още няколко проекта. Но 
освен с киното той е зает с различ-
ни хуманитарни дейности и кампании. 
През 2006 г. Джордж лично посети 
Дарфур и направи всичко възможно да 
предизвика световните организации да 
спрат случващите се там кръвопро-
лития. Фондът „Спасете Дарфур“, ос-
нован от него и Брад Пит, събра над 
10 милиона долара за подпомагане на 
жертвите на геноцида. Клуни беше и 
сред основните двигатели в набиране-
то на помощи след разрушенията от 
урагана Катрина и земетресенията в 
Хаити. На предстоящата церемония 
по раздаване на наградите „Еми“ той 
ще получи специален приз за своята 
благотворителна дейност. 

Текст Ивайло ТОДОРОВ

Снимки „Тандем филм“

представя усилията на един наемен убиец да се отте-

гли завинаги от бизнеса. Джак (Джордж Клуни) е истин-

ски виртуоз в изпълняването на „мокри“ поръчки. Пре-

димството му е, че винаги действа самостоятелно и 

не си пада много по приказките. След непредвидени ус-

ложнения по време на изпълнение на поредната поръчка 

той се заклева, че следващата задача ще му е послед-

на. Преди да я изпълни, Джак се покрива в малко градче 

„АМЕРИКАНЕЦЪТ“

в италианска провинция, където се наслаждава на живота, далеч от смъртта. Дока-

то получи нужните инструкции, той си позволява да наруши принципите си да не вли-

за в контакт с непознати хора. Джак се сприятелява с местния свещеник и е силно 

привлечен от проститутката Клара (Виоланте Плачидо). Дали с тези си действия 

той не предизвиква съдбата? 

„Не е лесно да снимаш любовни сцени, особено със звезда като Джордж Клуни – каз-

ва Плачидо. – Но той положи усилия, за да се чувствам спокойна по време на снимките. 

Иначе героите ни Джак и Клара са сродни души, които покрай работата си предпочи-

тат да странят от хората. Първоначално те са привлечени физически един от друг, но 

колкото повече се опознават и разкриват душите си, толкова повече това ги плаши.“

Клуни заедно с Елизабе-
та Каналис и в обяти-
ята на партньорката 

си от „Американецът“ 
Виоланте Плачидо
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ЕМОЦИИЕМОЦИИЕМОЦИИ
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К
акво ли да направя от утре? 
Бих могла да откажа цигари-
те, обаче не пуша, или шокола-
да, ама не искам. За походи из 

планината нямам обувки, а за трени-
ровки по бокс – компания. Трябва да 
е нещо евтино (пестя за пътуване) и 
да не изтощава прекалено. Може би 
някой масов порок, който у мен е в 
безобидна степен, но все пак да взема 
да го махна, говорим за усъвършенст-
ване все пак. Да звънна на Милена, 
тя е безумно критична и ще изстре-
ля поне 5–6 интригуващи пороци… 
стоп! Критична! Топло, топло, ето! 
Негативизъм. Хем е масов порок, хем 
го имам, в обидна степен даже. Ре-
шено: от утре без мрънкане, осъж-

дане, заклеймяване, без „мразя“, без 
презрителни физиономии. Ама какъв 
народ проклет сме, само критикува-
ме с вселенска ядовитост. Впрочем 
да не бъда така взискателна към са-
мите нас, другите народи може само 
се правят на слънчеви, а в душата – 
мрак... Уф, започвам от утре.

ПОНЕДЕЛНИК

Какво начало: 306 ме изчака да се 
кача. Толкова обещаващо! Винаги го 
приемам като знак за хубав ден, а в 
понеделник – за хубава седмица. Оби-
чам 306 – такъв сладък автобус: по-
рано беше оранжев, зелен или лилав 

със сладки седалки като за 4-годиш-
ни момиченца. Сега е предимно бял и 
с достатъчно големи места, но ма-
сата на мъжа, качил се на следваща-
та спирка, все пак започва да прели-
ва и към моето място. Защо заема 
личното ми пространство? Защо мъ-
жете винаги седят разкрачени, про-
тягат се, а жените трябва да се 
свиват, а? Изважда вестник, лакти-
те стават проблем. Съумявам нито 
да не го изгледам страшно, нито да 
не контрирам с лакът. Автобусът се 
препълва, гняв отвред. Свивам се към 
прозореца, слагам огромните си слън-
чеви очила, после слушалките, прит-
варям очи и се заслушвам в нещо въз-
торжено.

Моето по-доброМоето по-добро

ЗА ДА ИЗЛЕЗЕ ТО НАЯВЕ, ТРЯБВАТ УСИЛИЯ, НО КАТО ВСЯКА ОТ НАШИЯ ПОЛ 
СЪМ МАЗОХИСТИЧНО СКЛОННА КЪМ САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
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СРЯДА 

Вече два дни нищо с „не“ отпред не 
изричам. Затова пък използвам услов-
ното наклонение вместо всички, ко-
ито го изучават. „Бих искала да ти 
помогна, само гдето…“, „Би било чу-
десно, ако можеше да се освободиш, 
но ангажиментът ти е важен, раз-
бирам“, „Бих предпочела нещо друго, 
благодаря“.

ЧЕТВЪРТЪК

Казах „Ах!“, и то съвсем естестве-
но. Не „ох“ и не „уф“. Удивително!

ПЕТЪК

А тази вечер останах без думи. Го-
ворим си с три приятелки и по те-
мата мъже не допринасям с ни-що! 
Май взех да заеквам тази седмица. 
Аха, да кажа нещо, и спирам или про-
меням мисълта в движение, че ина-
че е негативна. Сега ми дават ду-
мата внезапно и аз – аз! – изтърс-
вам нещо като: и мъжете са хора, 
имат право на избор, това, че е спал 
с тебе, не го задължава да ти се 
обади на другия ден като на гадже, 
защо да лъже, че не търси само секс. 
За реакциите около масата не ми се 
говори във времето за положителни 
емоции. Мога само да кажа: и жени-
те са хора, и те имат право да бъ-
дат понякога крайно глупави и не-
справедливи.

НЕДЕЛЯ

Самото ми лице някак се е изгла-
дило и освежило от положителните 
емоции. Възможно ли е да излъчвам 
благост? Нека първо проверя, мда, ка-
чила съм 2 кг. Това е логично, разби-
ра се, като се има предвид, че се на-
граждавам за потиснати отрицател-
ни съждения. Винаги мога да отслаб-
на, нали така?

ПОНЕДЕЛНИК

Две коли ме изпръскаха зверски, 306 
тръгна на метър от мен, „Покажи 
на жената какви милки са ни остана-
ли“ в кафенето. Това за мен, жената. 

Абе, не приличам ли поне още мал-
ко на момиче и кога тия хора ще се 
научат, че „жената“ е тъпо назова-
ване? „Госпожица“ е сексизъм, „дама-
та“ е предвзето, „госпожата“ ми зву-
чи дребнобуржоазно (спомен от ония 
книжки), но „клиентката“ поне! Ня-
кои дори казват – с умиление! – „же-
ничката“. Да имат късмета да го ка-
жат за мен! Та значи решенията са 
си решения, но когато живееш в пре-
тъпканата столица, вървиш основно 
по платното, тротоарите са за коли-
те, пътуваш по час и половина и гле-
даш кисели, вкиснати и пръскащи ки-
селина физиономии, трябва ти извор 
на положителни емоции освен близ-
ките, новия ми страшен панталон, 
перспективата за пътуването и ня-
кои дреболийки.
 

ВТОРНИК 

„Виж каква добра какичка“, каза на 
детето си майката, отстъпих є мяс-
то. Май не ме видя в лице, ама, все 
пак „какичка“! „Дуба какишка“, пов-
таря доброто дете!

ЧЕТВЪРТЪК

Живея с усещането на дълбока, не-
преодолима прецаканост. Когато не 
мога да кажа „А вие няма ли да ми 
отвърнете с „добър ден“ на добрия 
ми ден, вместо със „слушам ви“?“, 
когато не мога да се съглася, че вре-
мето е отврат („А, не е лошо, само 
вали“), когато не мога да хвърля по-

глед „Аз съм над тия неща“, надме-
нен, иначе казано… Тогава се усещам 
като захилено мекушаво тъпаче сред 
хора с критерии и характер. От дру-
га страна, положителната нагласа е 
нещо хубаво.

СЪБОТА

Само за две седмици волеви оптими-
зъм постигнах много неща, сред ко-
ито имаше хубави. Онези две бръчи-
ци ми се задълбаха от усмивки; не 
преставай да се усмихваш, усмивката 
ти е чудесна, ми каза някой; веднъж 
ми отстъпиха в 306, защото бях с 
лоша стойка, широка дреха и блаже-
но вгледана в себе си… Куп дребни, 
но показателни промени. Ето напри-
мер вече не коментирам римските 
цифри. Когато бях критична, ги не-
навиждах. Откак нормите го позво-
ляват, изписвам 19. век, 20. век, 21. 
век, а първа радост на всеки редак-
тор е да ми ги обърне на XIX, XX, 
XXI. Знаем тия цифри наздраво само 
до XX, кой може да напише 87 „на 
римски“ без замисляне? Но това вече 
не ме влудява! 
Позитивната нагласа ме кара не 

само да мисля, а и да пиша за хубави 
неща. Ето, сега искам да нахвърлям 
нещо като прогноза, пък нека кажат, 
че е утопия, относно способността 
ни да ставаме все по-добри. Ще за-
почна така: „Човекът от 93. век ще 
бъде съвършен.“

Марина ЯВОРОВА
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

З
а разлика от жените мъжете 
не са готови да си признаят, 
че отношенията са се изчерпа-
ли. На Адамовците не им дос-

тига смелост да приключат връзка-
та достойно и си тръгват мълчали-
во. Прекъснати по този начин, за же-
ната отношенията не са завършени 
психологически. На нея и без това є 
е по-трудно от на мъжа да продължи 
нататък сама и да започне да строи 
живота си отначало като отхвърле-
на и нежелана жена. Мълчанието на 
мъжа унижава жената и тя се опит-
ва да заглуши това чувство със свои 
фантасмагорични хипотези за това, 
какво точно се е случило. Да оста-

виш другия без обяснение, означава 
и да не му оставиш шанс да изрази 
своята позиция и да разкаже за сво-
ите чувства. 

„Една сутрин, както обикновено, 

излязох от дома си и се запътих към 

офиса, а съпругът ми каза, че ще ос-

тане да поработи вкъщи. През деня 

получих есемес от него: „Отивам си, 

защото с теб е невъзможно да се 

живее!“ Повече не го видях.“ 

Лидия, 32 г., раздяла 
след 4-годишен съвместен живот

„Мъжът ми изчезна внезапно – 

просто вечерта излезе да изхвърли 

НЕНЕ могат да семогат да се разделятразделят
ЗащоЗащо МЪЖЕТЕМЪЖЕТЕ

© Stefano Lunardi | Dreamstime.com

ЗА МНОЗИНА РАЗДЯЛАТА Е ПРЕКРАСНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ОСТАНАТ НАСАМЕ СЪС СЕБЕ СИ. НО ОБИКНОВЕНО ТЯ СЕ АСОЦИИРА 
САМО С БОЛКА И РАЗРУШЕНИЕ, А НЕ С ПРЕКРАСНА ВЪЗМОЖНОСТ. НЕСПОСОБНОСТТА НА МЪЖЕТЕ ЯСНО ДА ОБЯСНЯТ 

ПРИЧИНИТЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕТО СИ ПРИНУЖДАВА ПАРТНЬОРКИТЕ ИМ ДА СТРАДАТ МНОГО СИЛНО.

Жестокостта им 
се сломи
Какво кара мъжете да се дър-

жат непредсказуемо и дори 

жестоко при раздяла?

ОСНОВНИ ПРИЧИНИ:

 Чувство на вина от дет-
ството Момчето е убедено, 

че майка му не може без него, и 

пренася този опит в отношени-

ята си с жените.

 Архаична представа за 
двойката Когато жената е 

завоювана, мъжът престава да 

гради отношенията. И те малко 

по малко започват да се рушат.

 Трудност при изразяване 
на емоции Мъжете трудно из-

разяват чувствата си, затова 

предпочитат да си тръгнат с 

мълчание. 
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боклука и не се върна. Обадих се в 

полицията, обявих го за издирване... 

Той се обади след 5 години от Амери-

ка, за да поиска да му изпратя пари. 

На въпроса, защо е постъпил така с 

мен, не даде никакво обяснение.“ 

Олга, 45 г., раздяла 
след 15-годишен брачен живот

„Той ми даде ключа от апартамен-

та си веднага след като започнах-

ме да излизаме. Докато веднъж при 

мен в офиса не дойде неговият шо-

фьор, за да вземе ключовете. Така 

мъжът на сърцето ми ме информи-

ра, че между нас всичко е свърши-

ло.“ 

Елена, 28 г., раздяла 
след 2-годишна връзка

Тези истории доказват, че за мно-
го мъже е трудно да завършат от-
ношенията си цивилизовано. На тях 
им е сложно да обяснят причините за 
своето решение. Дори пред психоте-
рапевт те трудно говорят за това. 
Често се оплакват, че партньорка-
та им създава емоционално напреже-
ние, без да могат да обяснят с под-
робности какво изпитват и по как-
ви причини. Само след продължителна 
работа с терапевт те намират сили 
в себе си да признаят защо всъщ-
ност са решили да приключат отно-
шенията си.  
В съзнанието ни се е изградила пред-

става, че съвременният мъж трябва 

да бъде невъзмутим, уверен в себе 
си, а всяко негово действие – насоче-
но към постигане на резултати. Раз-
ривът на отношенията неизбежно е 
свързан с усещането за личен неус-
пех. Тези преживявания са изключи-
телно дискомфортни за мъжа, защо-
то не отговарят на неговия полов и 
обществен статус. Затова мъжете 
се опитват да се разделят максимал-
но бързо и рязко. 

ЖЕНИТЕ НЕ ТЪРПЯТ МЪЖЕ, 
КОИТО НЕ ГИ УСТРОЙВАТ

Битува устойчива представа, че раз-
трогването на отношенията е мъж-
ки приоритет. Кога и защо се е съз-
дал този стереотип? 
Вероятно обяснението е свързано 

със стратегията за кратковременно 
партньорство с една жена, типично 
за мъжете, които по природа са по-
лигамни (83% от мъжките екземпля-
ри допускат полигамия). 
За жената е далеч по-трудно да взе-

ме решение за раздяла, защото тя е 
моногамна по природа. Пък и след раз-
дялата нейният социален статус се 
накърнява – перспективата да склю-
чи втори брак е минимална. 
Променило ли се е нещо днес? Да. В 

съвременното общество жените все 
по-рядко търпят мъже, които не ги 
устройват, и по една или друга при-
чина (изневяра, пасивност, нежелание 
на мъжа да помага в домакинство-

то и да се грижи за децата и про-
чие „прегрешения“) често си тръгват 
сами или оставят партньора си пред 
вратата. Това е резултат от по-ви-
сокия социален статус, който жена-
та си е извоювала в обществото, 
както и от икономическата є не-
зависимост. Освен това общество-
то днес е далеч по-търпимо към са-
мотните, разведените и неомъжени-
те жени, както и към жените, които 
често сменят партньорите си. 

ЧЕРНО-БЕЛИ ЧУВСТВА

Поведението на мъжа, който си 
тръгва без обяснение, може да се дъл-
жи на факта, че той изпитва осо-
бен страх от интимността, от пре-
калено близки отношения с някого. 
Мисълта да приеме задълго жената 
до себе си го плаши. Той се чувства 
уязвим, несигурен и безпомощен като 
в ранното детство. Това са реак-
ции преди всичко на мъже, които в 
детството си са имали травматични 
отношения с майката. Тя не е разби-
рала потребностите на сина си, била 
е емоционално хладна с него или из-
вънредно тревожна. Той не е бил лю-
бимецът на мама, не се е чувствал 
желан и в безопасност, когато е бил 
малко момче. Отсъствието на „хуба-
ви“ отношения с майката кара дете-
то от мъжки пол да изпитва към нея 
противоречиви емоции – то не само 
я обича, но я и ненавижда. Чувства-

Всичко се дължи на мозъка
Две са причините, които пречат на мъжете да обличат емо-

циите и чувствата си в думи. Еволюционно лявото полукъл-

бо на мозъка, отговорно за речта и логическото мислене, се 

развива с шест месеца закъснение при момчетата. Другата 

причина се крие в особеностите на възпитанието – момче-

тата обикновено са възпитавани да стискат зъби, да бъ-

дат силни и да не дават воля на емоциите си. Ето защо те 

трудно изразяват чувствата си с думи. Освен това е дока-

зано, че мъжката психика не издържа на продължително емо-

ционално напрежение, на каквото спокойно може да издържи 

женската. За да се предпази от свръхнапрежението, мъжки-

ят мозък включва механизма за... невъзприемане на негатив-

на информация. Когато на момчето му се карат, то просто 

престава да чува упреците. Колкото по-щастливо и радост-

но е детството му и ласкаво и внимателно общуването с 

майката, толкова по-пълноценно ще бъде неговото психиче-

ско и емоционално развитие и ще израсте мъж, способен да 

говори за чувствата си с близки хора. 

ТЕЗИ, КОИТО УМЕЯТ ДА ГОВОРЯТ
Семейният живот още не е целият живот – това откри-

тие е направил 56-годишният Борис, след като е минал 4-го-

дишен сеанс при психотерапевт. „Имах много доверителни 

отношения с майка си и ми се струваше невъзможно да се 

откъсна от нея. Способна да прекъсне тази връзка се ока-

за жена ми, която в един момент започна да играе ролята 

на майка ми. Ние живеехме един за друг, срещахме се само 

с общи приятели. В някакъв момент аз реших, че в такава 

симбиоза е невъзможно да се диша. И си тръгнах.“ 

Психоаналитикът помогнал на Борис да разбере, че той е 

може би не само син и малко дете, но и възрастен мъж и съ-

пруг. Борис се срещнал с жена си и є обяснил причините за 

случилото се между тях. След като чула тези искрени обяс-

нения, тя била готова да възобнови връзката си с него. Кол-

кото и да е парадоксално, жените намират за по-привлека-

телни мъжете, които умеят да се разделят, които се дър-

жат като зрели хора и са способни да изслушат аргумен-

тите на другия. Тези мъже открито говорят за чувствата 

си, разбираемо формулират причините за своето решение 

за раздяла. Мъжът, способен да каже „Повече не те обичам“ 

или „Тръгвам си от теб“, се възприема като този, който знае 

какво иска и къде отива. Такава откритост в очите на пове-

чето жени го прави истински мъж.

КОГА МЪЖЪТ ПРОГОВАРЯ

Бела, брой 9 (151), 2010 59



та са толкова силни, че съзнанието 
на детето не е в състояние да ги 
съвмести. По-нататък това проти-
воречие няма да му даде възможност 
да възприема хората (и в частност 
жените) цялостно. Ще вижда всекиго 
в черен или в бял цвят – като без-
упречно добър или като прекалено и 
безнадеждно лош.
Мъжете са склонни да възприемат 

света в черно-бели краски повече от 
жените. Причината за това се крие 
пак в отношенията с майка им. От 
сина си майката често очаква повече, 
отколкото от дъщеря си – иска да 
го види силен и разсъдлив, не му поз-
волява да показва чувствата си... В 
резултат на това у мъжа се формира 
(съзнателно или несъзнателно) пред-
ставата, че някои негови чувства и 
желания са „лоши“ и че не трябва 
да ги изпитва. Затова в отношения-
та с жените той ще игнорира всич-
ко, което го тревожи. Това може да 
продължи дотогава, докато последна-
та капка не прелее чашата. След ко-
ето спътницата му в живота се пре-
връща мигновено от много добра в 
страшно лоша. В такива моменти 
обикновено той предизвиква внезапен 
разрив на отношенията. 

НЕ СЕ РАЗДЕЛЯТ С... МАЙКАТА

„Не съм изоставил нито една жена 

в живота си. Напротив – те сами 

си тръгват – споделя 33-годишни-

ят Милен. – Когато усетя, че от-

ношенията с някоя жена започват 

да стават тягостни и угнетяващи, 

веднага се превръщам в лош парт-

ньор и є отравям живота. Така я 

принуждавам да вземе инициатива-

та за раздяла в свои ръце. Не е мно-

го красиво, но е много ефективно.“ 

Някои мъже предпочитат да без-
действат или да се държат агресив-
но и провокативно, очаквайки, че же-
ната ще направи решителната крач-
ка да се раздели с тях. По този на-
чин те прехвърлят върху нея своето 
чувство за вина и отговорността за 
неуспешната връзка. 
Тази „стратегия“ може да се корени 

в начина, по който момчето е прежи-
вяло едиповата си възраст – време-
то от 3- до 5-годишна възраст. Тога-
ва увереността на малкото момче, че 
то заема централно място в живота 
на майката, се измества от предста-
вата, че истинският обект на ней-
ните желания е бащата. Ако момче-
то расте без баща или привързанос-
тта на майката към него е извънред-
но силна, подобно осъзнаване може да 
не се случи. Тогава детето продължа-
ва да си въобразява, че всички жела-
ния и интереси на майката са съсре-
доточени върху него. Да я изоста-
ви в подобна ситуация, би означавало 
да я убие. Именно заради това „дет-
ско“ чувство възникват много труд-
ности в живота на възрастния мъж. 
Това му пречи не само да създава, но 
и цивилизовано да прекратява връз-

ки с жени. 

(НЕ)ЯСНИ НУЖДИ

Друг модел на поведение демонстри-
ра 35-годишният Роман, женен от 8 
години: 

„Често ми се иска да зарежа всичко 

и да си тръгна, но се въздържам, по-

тискам това си желание. А съпруга-

та ми вече няколко пъти си е събира-

ла багажа и е отивала да живее при 

родителите си, за да обмислела на 

спокойствие нашите отношения.“

Подобна асиметрия в поведението 
на мъжа и жената е обяснима. Все 
по-често отношенията в съвремен-
ната двойка се крепят на жената. 
Повечето мъже възпроизвеждат ар-
хаичен модел на отношения – само 
щом отмине фазата на съблазняване-
то, те смятат, че вече не е нуж-
но да градят и развиват отношени-
ята. Те дълго плуват по течението 
и затова винаги възприемат раздяла-
та като неочаквана и много болезне-
на. За много жени хармоничните от-
ношения в двойката са приоритетни 
и затова те влагат в тях много уси-
лия. Ясните потребности от съвмес-
тен живот и финансовата є самос-
тоятелност позволяват на една съ-
временна жена да аргументира реше-
нието си да прекрати отношения с 
някой мъж – особено такива, които 
хич не съответстват на представа-
та є за хармоничен съюз.

У
сещането за отхвърленост е в основата на ни-
ското ни самочувствие и безсилието на душа-
та. Източник на синдрома на изоставянето ви-
наги е тежка ситуация, преживяна в ранното 

детство. Но не е задължително детето наистина да е 

било изоставено. В едно семейство е липсвал бащата, в 
друго майката е била доброволно посветена на своята ра-
бота, в трето родителите са обръщали повече внимание 
един на друг, отколкото на детето, в четвърто братът/

СТРАХ ОТ НАПУСКАНЕ
ЧУВСТВОТО ЗА САМОТА, ВНЕЗАПНИТЕ ИЗБЛИЦИ НА 
РАЗДРАЗНЕНИЕ И КУПИЩА РАБОТА... ДА НЕ БИ, БЕЗ 
ДА ГО ОСЪЗНАВАТЕ, ДА СТЕ ЖЕРТВА НА „СИНДРОМА НА 
ИЗОСТАВЯНЕТО“? СЪВРЕМЕННИТЕ ПСИХОАНАЛИТИЦИ ВЕЧЕ 
СА ОБЯСНИЛИ ТАЗИ „БОЛЕСТ“, КОЯТО ВОДИ НАЧАЛОТО СИ ОТ 
НАШЕТО ДЕТСТВО.

Основни идеи
 Синдромът на изоставяне възниква след раздяла, 

която детето е преживяло в ранното си детство и коя-

то не е могло да разбере и приеме.  Той пречи на въз-
растния човек да изразява емоциите си в отношения с 

друг човек. Даже мисълта за нова раздяла е непоносима за 

потърпевшия.  Позволете на себе си да бъдете лю-
бим/любима – само това ще ви помогне отново да по-

вярвате в себе си и в другите.
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сестрата е бил/била любимецът/любимката. Силното чув-
ство за самота може да бъде провокирано дори от ко-
шмарно прекарване на детски лагер или от смъртта на 
дядото, към когото детето е било силно привързано. 

СТРАХ ОТ НОВА РАЗДЯЛА

Ние се стараем да забравим този травматичен епизод 
от детството, омаловажаваме го или пък постоянно си 
го спомняме, като се опитваме да се убедим, че той е 
нещо нормално и банално. И наистина, какво може да е 
по-естествено от раждането на братче в семейството? 
А нима не е чудесно, че родителите ни се обичат тол-
кова силно?! Убеждавайки се, че емоциите, които ни за-
владяват при спомена за това събитие, са логически не-
оправдани, не ни остава нищо друго, освен да отречем 
правото си да ги изпитваме. Но те, даже и потиснати, 
все пак остават с нас. Формално на повърхността умът 
и възпитанието ни убеждават, че всичко е останало в 
миналото, но в дълбините на душата си ние продължава-
ме да таим обида. И нашата логика несъзнателно прави 
съкрушителен извод: „Щом веднъж са ме изоставили, зна-
чи не заслужавам любов.“ И това убеждение като подво-
ден камък започва да разваля и отравя всичките ни други 
отношения. Ние цял живот се мятаме между пресилено-
то активно общуване и неоправданата агресия – в зави-
симост от това обзело ли ни е силно желание да бъдем 
любими, или се стремим да провокираме раздяла. Този по-
рочен кръг често ни принуждава да се държим меко каза-
но странно. Даже парадоксално. Така например някои ра-
ботят като луди, за да спечелят уважението на колегите 
си, жертвайки изцяло личния си живот. Други през цяло-
то време се карат с родителите си, макар в душата си 
да мечтаят в семейството им да настъпят мир и лю-
бов. Причината е една – страхът да не бъдем отхвърле-
ни. Страхът, че отново ще ни изоставят. 

ЖИВОТЪТ В ДВОЙКА 
Нито в една сфера на живота тази душевна рана не 

ни носи толкова болка, колкото в любовните отношения. 
Именно когато заживеем с някого, сме склонни да проек-
тираме своите тревоги от детството и миналото вър-
ху партньора. 45-годишният Александър например живее 
в постоянен страх, че жена му може да си тръгне... и 

точно затова за всеки случай „колекционира“ любовници, 
изневерява като луд. 33-годишната Ана пък мечтае за на-
деждни сериозни отношения, но се страхува от тях, тъй 
като е убедена, че не е на висота за такова щастие. 
Мъчителният страх да бъдеш изоставен има две „със-
тавки“. Първата е усещането, че не отговаряме на очак-
ванията на партньора, а другата – силната убеденост в 
неизбежността на раздялата. А когато раздялата най-на-
края се случи, тя се превръща в ново доказателство, че 
не сме достойни за любов. 

НАУЧЕТЕ ДЕЦАТА ДА СЕ РАЗДЕЛЯТ

За да не се стига до тези тежки моменти и присъди, 
най-добре научете децата си да приемат раздялата нор-
мално. Но не бива да изпадате пък в другата крайност. 
Добре е детето да може да запазва спокойствие, да из-
гради доверие към живота и да расте с оптимизъм. Но е 
опасно да изисквате от него да бъде независимо, когато 
то не е още готово за това. Излишната опека и загри-
женост обаче също водят до синдрома на изоставянето. 
От най-ранна детска възраст е добре от време на вре-
ме да оставяте детето си само, даже и ако то твърди, 
че му е скучно. Благодарение на това то ще получи въз-
можност да разкрие своите способности и да развие сво-
ята любознателност. 
Родителите са склонни към прекалена загриженост и 

към назидание. Но не бива да забравят, че детето им е 
един малък изследовател на околния свят, който се учи 
спокойно да понася своята самота и родителското от-
съствие стъпка по стъпка.  
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Очакваме вашите въпроси
Ако сте се озовали в безизходица, ако сте се сблъскали с проблем, който не можете 
да решите, помолете психолога Райна Ангелова за помощ. Можете да го сторите лично 
(на тел. 0888/56-99-53) или чрез БЕЛА. Напомняме, че адресът на редакцията е 1124 София, 
ул. „Загоре“ 4, ет. 2, а имейлът ни: bela@bela.bg. На плика (в имейла) отбелязвайте 
„За рубриката „Микрофон за психолога“.

К
акво е онова нещо, което поддържа пламъка – 
просто навик или склонност към създаване на 
измислен свят, който да прикрие и дори да 
скрие неудобствата на реалността?

Да, животът на двойката може да се движи хаотично, 
да се изгубва в лабиринти или просто да се окаже в за-
дънена улица.

ЕДНО НЕСИГУРНО ПЪТУВАНЕ

което може да продължи и цял живот, стига да са изле-
ти онези основи, върху които ще се направят чудесни и 
зашеметяващи открития за общия свят на две индиви-
дуалности. Защото една продължителна връзка предполага 
не само укротяване на тялото, но и уточняване на вяр-
ванията, ценностите, на начините на общуване... 
За да могат да бъдат управлявани различията, утвър-

дени приликите или раздраматизирани непредвидимости-
те, неприятните инциденти и превратностите на съв-
местния живот.
Животът в двойка е 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕМИСЛИМИ РАЗСТОЯНИЯ 
и разминавания между очакванията на единия и отговори-
те на другия. Фундаменталната илюзия на неизбежно съ-
буждащите се стари скелети на инфантилно всемогъще-
ство – ако другият ме обича, трябва да чува моите же-

лания и да им отговаря и без да ги произнасям; ако наис-
тина ме обича, трябва веднага да разбере, че не мога да 
приема това, което ми предлага – неизбежно засилва ан-
тагонизма, прави невъзможно съжителството на 

ДВЕТЕ ИНТИМНОСТИ 
– общата, поделената и личната, запазената, което е га-
рант за здравината на връзката.
Животът в двойка е мълчалив респект към другия и из-

работване на правила на общуване, чрез които се устано-
вява оная свобода, която позволява спокойно изказване на 
мислите, личностно развитие и даване на безусловна под-
крепа. Или, казано по друг начин – въздържане от присъ-
ди или отхвърляне на ценностите на интимния партньор. 
Свободата да се изказват желанията, без да се налагат, 
предполага чрез лутания и налучквания 

ОТВЪД ЧУВСТВАТА И ПРИВЛИЧАНЕТО 
да се изработят онези отношения, които ще направят 
връзката продължителна – за цял живот.
И най-важното – в интимната връзка реалността има 

малка стойност по отношение на преживяното или ин-
тимните възприятия. Чувствата са тези, които градят 
или разрушават. Вслушването в тях е задължително.

Райна АНГЕЛОВА, психолог

© Kurhan | Dreamstime.com

ЗА ДА БЪДЕМ

заедно

ЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА 
ВРЪЗКА ДНЕС ПРЕДИЗВИКВА 
ЛЮБОПИТСТВО. 
КАК Е ВЪЗМОЖНА?
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– Бих искала да поговорим за най-

трудния клас.

– Според мен това е първи клас, но 
имате предвид седми, нали?

– Да, заради изпитите след него. 

Макар че допреди 15–20 години 

най-драматичен беше 11. клас с еп-

ичната кандидатстудентска под-

готовка, приемните изпити, в ко-

ито влизахме като в битка...

– Вече не е изключително постиже-
ние да те приемат във ВУЗ у нас, го-
лемите преживявания се пренесоха в 
седми клас. Обяснимо е – на престиж-
ните езикови гимназии се гледа като 
на вход към чуждестранните висши 
учебни заведения. Освен това отлич-
ното владеене на чужди езици по-рано 
беше някакъв неопределен плюс, а сега 
се смята за условие за успех във вся-
ка професия. Училищата със специали-
зирана езикова, природоматематическа 
и т. н. подготовка днес са много по-
вече, вече не са привилегия за „най-го-
лемите отличници“, но състезанието 
го има, и то е сериозно.

– Затова и родителите казват: 

„Време е да се стреснеш, в седми 

клас си.“

– Наплашените преди десетилетия 

деца се превръщат в паникьосани ро-
дители и използват фразите, с които 
са ги стряскали възпитателно. Напри-
мер „Улиците ще метеш, ако не учиш“ 
упорито не излиза от употреба.

– Но децата трябва да се пострес-

нат, нали? 

– Що за стимул е изнервянето? 
„Олеле!“, „Няма време!“, „Другите са 
къде-къде по-напред!“, „Шансовете са 
малко!“, „Много е сложно!“, „Много 
е страшно!“... У нас има странен и 
срамен култ към паниката, към шум-
ното самоокайване, към негативизма 
въобще. А така остават недооценени 
и положителните страни в „страш-
ния 7. клас с изпитите“.

– Има ли хубави страни? 

– Разбира се! По отношение на бъл-
гарския език и литературата, макар 
и трескаво, се попълват пропуски в 
знанията, развиват се уменията за 
писане, за анализ на текст. Седмок-
ласниците, които се справят добре с 

изпита, са сред най-грамотните хора 
в България. Дори принудително че-
тени през тази година литературни 
произведения, парадоксално – или ло-
гично, след толкова занимания – им 
изглеждат „не чак толкова лоши“. 

– И все пак си е изпит и родители-

те са искрено притеснени! 

– Да, и се възхищавам на тези от 
тях, които овладяват стреса си, не 
демонстрират своята тревожност 
пред детето си, не го манипулират 
с нея и обсъждат всичко, свърза-
но с изпита, делово и ведро. Чувала 
съм: „Дори да не изкара много висо-
ка оценка на изпита, доволен съм, за-
щото детето ми явно дръпна напред, 
научи много.“ Това е позитивен под-
ход, който успокоява и насърчава.

– Как да внесат повече спокой-

ствие родителите с по-малко са-

моконтрол?

– Вероятно ако говорят за собст-
вените си проекти и проблеми, про-
фесионални и домашни, децата им 
ще мислят, че влизането в желаното 
училище след 7. клас е една от мно-
гото задачи в семейството. Важна, 
но не единствена; не нещо, от което 
зависи щастието у дома. 

© Pi t M i ki | D ti

СЕМЕЙНО В СЕДМИ КЛАССЕМЕЙНО В СЕДМИ КЛАС

ШЕЛИ БАРУХ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛ В 

ШКОЛАТА ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
„ЛОГО 3“, ТВЪРДИ, 

ЧЕ РАЗБИРА ВСИЧКИ 
ТРЕВОГИ НА РОДИТЕЛИТЕ 

НА СЕДМОКЛАСНИЦИ. 
НО НЕ Е ЛИ ТОЗИ СТРЕС 

ТВЪРДЕ ГОЛЯМ, ЗА ДА БЪДЕ 
ПОЛЕЗЕН?

„СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ, КОИТО 
СЕ СПРАВЯТ ДОБРЕ С ИЗПИТА, 

СА СРЕД НАЙ-ГРАМОТНИТЕ 
ХОРА В БЪЛГАРИЯ.“
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– Очевидно е обаче, че се залага 

много на това кандидатстване. 

– Влагат се едва ли не всички ре-
сурси на семейството – материални 
и емоционални, – но защо да се на-
тяква? Нито паниката, нито чув-
ството за вина стимулират детето 
да се подготви и представи както 
трябва, само го обременяват.

– Не ми изглеждат много паникьо-

сани децата.

– Стресът има много проявления 
и едно от тях е демонстративни-
ят непукизъм, а той пък провоки-
ра още по-голямо притеснение у ро-
дителите...

– Как няма да се страхуват мама 

и татко, щом самите те се състе-

зават? „Една хилядна не му стиг-

на на моя син...“, „А пък моето го 

приеха на първо място еди-къде 

си...“, „Толкова се гордея с дъще-

ря си, с температура отиде и 5,50 

получи!“ Колеги, роднини, съседи – 

всички стават членове на изпит-

на комисия...

– Така е. И все пак, за да впечатлим 
Петрови, да изискваме от дъщеря си 
или сина си не само да влезе, но и да 
бъде сред първите 5 или 10?! Някои 
ученици се чувстват натоварени да 
защитават родовата чест освен лич-
ната. Отиват на изпит, сякаш ще се 
сражават с дракон. 

– Знаете ли, и аз съм си мисли-

ла, че този изпит след 7. клас се е 

превърнал в ритуал на възрасто-

вия преход: досега беше детенце, а 

сега, за да минеш в групата на по-

големите, тоест умните, оправни-

те тийнейджъри, докажи се. Тол-

кова е изключителен, че чак сме-

шен.

– Защото е веднъж в годината и е 
решаващ за приема след 7. клас. Ако 
се провежда два пъти и се кандидат-
ства с по-високата оценка, ще бъде 
по-трудно като организация, но дра-
матизмът ще понамалее. 

– Има ли други негативни след-

ствия от родителската свръх-

тревожност по отношение на 

кандидатстването?

– Презастраховането. От една стра-
на, разбирам родителите, които каз-

ват: „Синът ни се справя отлично в 
училище, но ако не му осигурим допъл-
нителна подготовка и нещо се обър-
ка на изпита, ще се чувстваме винов-
ни цял живот.“ Но мнозина, от при-
теснение да не се пропусне някоя въз-
можност, пренатоварват детето си с 
подготовката: по един и същ предмет 
има частен учител през седмицата, 
съботно-неделна школа, допълнителни 
консултации с препоръчан специалист. 

– А този материал се учи и в клас.

– Да, и седмокласникът понякога 
има да пише три домашни – за клас, 
за частния учител, за школата... Чес-
то не може да се противопостави 
ефективно. Ако каже „Стига вече!“, 
може да се приеме за мързел, за тий-
нейджърски инат. И по-често прави 
следното: пише без ентусиазъм, без 
старание, без полза три домашни и 
в нито един от часовете не се кон-
центрира. 

– И създава впечатление, че мър-

зелува. 

– Стигаме пак до омагьосания кръг. 
Родителите му смятат, че е недос-
татъчно натоварен. Знаете ли кол-
ко често ми казват: „Давайте му 
още домашни!“, „Нека тя пише пове-
че!“, „Нищо му няма, ще се справи, 
другите как учат само“. Сякаш кол-
кото по-казармено протича обучени-
ето, толкова е по-ефективно. Някои 
искат още от 4–5. клас да се запо-
чне целенасочена подготовка за изпи-
та. Нещо като да преподадем мате-
риала за 7. клас, а после той да се 
повтаря и повтаря до гаранция за пъ-
лен успех.

– Така не е ли по-добре за вас? 

Школата ви се занимава с това.

– Школата ни възникна, за да дава 

отлична подготовка по български език 
и литература, както и по математи-
ка за всеки, който почувства необхо-
димост от това, дори възрастният. 
Имаме и възможността, и желанието 
да сме гъвкави. Можем да обучаваме 
дълго едно дете, ако му е от полза. 
Можем да препоръчаме на друго да 
дойде само за няколко часа, щом пре-
ценим, че има достатъчните знания 
и умения. Сега се занимаваме предим-
но с курсове за изпити и матури, за-
щото интересът на деца и родите-
ли е там и там постиженията ни са 
най-видими. Но ще се усетим успели, 
когато дойде някой баща и каже, че 
детето му е препоръчало нашия курс 
по правопис например. 

– След като материалът се учи в 

клас и има толкова помагала за из-

питна подготовка, не може ли да 

се пропуснат допълнителните за-

нятия?

– Радвам се на демократизирането 
и демитологизирането на изпита – с 
тестовата част и по-краткия текст. 
По-рано се създаваше впечатление, че 
малцина частни учители имат някак-
ва информация, какво точно се цени 
в едно съчинение, владеят тайнстве-
ни подходи, правят чудеса, гарантира-
щи висока оценка, обаче достъпът до 
тези специалисти е много труден и 
те от своя страна подбират най-кон-
курентоспособните кандидатстващи. 
Сега се вижда, че подготовката може 
да бъде съвсем прагматична, спокой-
на и ефективна. Школи като нашата 
са като школите по чужди езици, ко-
ито съществуват въпреки езиковите 
гимназии – още един източник на под-
готовка, възможност и за тези, кои-
то искат да допълнят или да дораз-
вият наученото в училище. А седмок-
ласниците имат всички възможности 
да успеят по начина, по който решат 
в семейството – със или без допълни-
телна помощ.

– Последен съвет за ефективна 

подготовка...

– Въодушевяващи преживявания 
като семейни излети и екскурзии, 
спорт, общуване с любимите изку-
ства и, разбира се, с приятели.

Интервю на Марина ЯВОРОВА

Центърът за обучение и квалификация „Лого 3“ организира курсове за ученици от 5. до 12. клас по предметите български 

език и литература за обща академична подготовка и за подготовка за приемни и зрелостни изпити. Школата предлага и 

курс по правопис за възрастни. Контакти: тел. 02/987-04-16, e-mail: office@logo-3.com

„...НА ПРЕСТИЖНИТЕ ЕЗИКОВИ 
ГИМНАЗИИ СЕ ГЛЕДА КАТО НА 
ВХОД КЪМ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ 
ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ. 
ОСВЕН ТОВА ОТЛИЧНОТО 

ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 
ПО-РАНО БЕШЕ НЯКАКЪВ 

НЕОПРЕДЕЛЕН ПЛЮС, А СЕГА 
СЕ СМЯТА ЗА УСЛОВИЕ ЗА 

УСПЕХ ВЪВ ВСЯКА ПРОФЕСИЯ.“
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– Кажете какви езици знаете?
– Може би е по-добре да попиташ какви ли не сме учили? И колко ги знаем?
– Винаги можеш да се оправиш и без да знаеш чужди езици. Като искаш да 

си поръчаш пиле например, да размахаш ръце, имитирайки пилешки криле.– Може да ти донесат пилешки крилца вместо пържола от бутче обаче. 
Винаги е по-добре да „размахаш“ думата, която знаеш, а не като някакъв 
малоумник да сочиш, да ъкаш и да мъкаш.

– Много се дразня, когато българи 

говорят на английски, особено по фи-

лмите. Не е приятно. Нелепо е. Един-

ствено в „Мисия Лондон“ усетих, че 

говорят нормално на английски език. 

– Защо? Ако актьорите имат добър 

английски? Актьорите наистина са 

доста необлагодетелствани, защото 

за тяхната професия се изисква пре-

красно владеене на чуждия език. 

– Много се радвам, че в „Страстите 

Христови“ българските актьори не 

говорят на английски, а на арамейски.

– За журналистите и писателите също 

е трудно. Вие можете ли да си предста-

вите толкова добре да владеете чуждия 

език, че да напишете статия?

– Мога, естествено. Що за въпрос?!  

– Аз не мога.  

– Толкова българи пишат на различ-

ни езици. Виж тази вълна от емигрант-

ска литература, написана първо на чужд 

език и после преведена на български...

– Хората тръгват да учат чужд език не само за да се разбират 

помежду си. 

– Не тръгват, а започват. 

– Желанието да се учи чужд език е някакъв вид пътуване. Ако 

щете, пътуване към себе си, както Блага Димитрова би го казала. 

– Коя е тази Блага Димитрова, биха попитали по-младите ни 

читатели, и колко езика е знаела?

– Тя е полонист и е превела „Пан Тадеуш“ май че.

– Едно време славянските езици бяха модерните езици.

– Съпругът ми така си е поръчал свински 

джолан в Бавария. Запретнал крачол, пока-

зал и казал: „Швайн“ (Schwein – прасе, сви-

ня от немски език – бел. ред.). Ял ли е свин-

ски джолан с кисело зеле? Ял е. Само зелето 

как го е обяснил, не знам. 

– Имал е швайн. Немците имат такъв из-

раз Ich habe Schwein, което означава „Имам 

късмет“. Буквално означава „Имам свиня“.

– А знаете ли кой е превел Шекспир?
– Еййй, ти как мислиш? Дали не знаем? Тъкмо да кажеш нещо, което не е свързано с кино... и ние пък го знаем.
– Ти знаеш ли как Валери Петров го е превеждал Шекспир? Преводите са правени по подстрочник. Подстрочникът (руска дума, означава бук-вален превод – бел. ред.) е буквален превод, който няма художествена стойност. Така и Валери Петров от подстрочник е превел брилянтно Шекспировото творчество. 
– Тоест би могъл да превежда, без изобщо да знае езика. По същия на-чин би могъл да превежда и японска поезия, да кажем. – Точно така. Но това не омаловажава качествата и заслугите на Валери Петров като преводач.

– Като стана дума за преводи, имаше един филм, който се казва-

ше All the Way и правилният превод би бил „До края“, защото за това 

и става дума във филма, а те го бяха превели буквално „Целият този 

път“.

– Извинявай, но „Целият този път“ ми звучи триста пъти по-добре, 

отколкото „До края“, което може да означава до края на цигарата. 

– Има по-фрапиращи случаи, например „Танго и пари в брой“ (превод 

на филма „Танго и Кеш“).

За изучаването 
на чужд език
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– Една от причините, поради които хората учат чуж-

ди езици сега, е, защото си мислят, че те ще им помог-

нат да се разбират по-добре. А то не е сигурно, може би 

нещо друго трябва да учим. 

– Може би не е езикът единственото средство за об-

щуване между хората. Може би в бъдеще той дори ще 

изчезне и ще отстъпи място на телепатията и разни 

други не толкова развити сега начини за размяна на ин-

формация, идеи, мисли, чувства.

– Днес изучаването на чужди езици не е лукс, то е необхо-

димост. Докато преди малцина учеха. Имаше израз „Ходя 

на алианс“. Защо? Защото това е прозорец към света. А ние 

живеехме в къща без прозорци към света. 

– Да. Беше някак аристократично да учиш, и то такива по-

културни езици като френски и немски. 

– Имаше и определени професии, които бяха търсени в чуж-

бина, и съответните им представители учеха чужди езици. 

Медицински сестри, музиканти – те учеха чужди езици.

– А кой език искате да научите по други причи-ни, не по обичайните?
– Аз например съм се записвала да уча полски език, защото ми звучи еротично. Две години и по-ловина учих, и то при прекрасни условия в Пол-ския културен институт, при един от най-до-брите преподаватели – господин Божков. Беше доста напредничав. Той беше преводач на Тодор Живков. Даваше ни да наизустяваме много изра-зи. Например „Как върви животът?“. И отгово-рът на полски звучеше: „Като кръв от носа.“

– Сетих се за един филм – „Почти любов“. Тя беше при-служница в неговата къща и се разбираха през цялото вре-ме, макар че той не говореше нейния език, а тя говореше малко английски. Но за да є поиска ръката, той започна да учи португалски (тя беше португалка). 
– Той е белият господар, а тя – с дебел баща и кръчма на село.  
– Говориш за „Наистина любов“. 
– Аз какво казах?
– „Почти любов“. Но това е твоят превод.
– Исках да кажа, че има моменти, когато езикът не об-служва общуването. Любовната енергия между двама души невинаги е резултат от размяната на правилни думи.

– Можеш ли да научиш чужд език на безплатен курс?

– Не. Но когато нямаш достатъчно мотивация, и платен 

езиков курс няма да те научи на език. Първо трябва да имаш 

отлична мотивация и после да започнеш частни уроци. 

– Това проработи и при мен. Иначе пръснах достатъчно 

пари за курсове, учебници, нива и пр. Сега ходя на уроци, не 

знам на кое ниво съм, но знам, че действително напредвам. 

– А пробвали ли сте го този метод – да спиш и 

да учиш?

– Възможно е само да заспиш, докато учиш. Но 

заспиш ли, спиш. 

– Най-бързо се учи в съответната езикова среда. 

– Но се учи грешно. 

– Не е вярно. 

– Е, отиди в Радомир да учиш български и ще ви-

дим как ще го научиш. И освен това учиш езика го-

воримо, което не означава, че го знаеш.

– Защо пък трябва да го знаеш? Ти го говори 

там, разбирай се с хората...

–  Чувала съм, че от европейските езици най-труден за 

научаване е унгарският. А филолози твърдят, че ненаучаем 

език е арабският. 

– На мен всички са ми трудни – и лесните дори. 

– Сещам се за два мита около изучаването на чужд език, 

които аз за себе си съм опровергала. Единият е, че има 

хора, на които не се удава да учат чужд език, а другият е, 

че има лесни и трудни езици.

– А какво ще кажете за тази обсебия на тема ан-глийски език?
– „Обсебия“ какво означава? Обсебване?– Виждате ли как българският може да ти е чужд. – Големите звезди на киното и на музиката наис-тина тежат повече с това, че говорят на матер-ния си език. 

– Пенелопе Крус е много по-различна, когато го-вори на испански, отколкото когато говори на ан-глийски.

– Кой ти заши това копче с червен конец? 

– Не виждаш ли, че се редуват. Такава е ризата.

– Това е, като да говориш на английски примерно и от 

време на време да вкарваш по някоя и друга българска дума. 

– Да, като в „Портокал с часовников механизъм“ – там 

главният герой вмъкваше по някоя руска дума като „коро-

ва“ и „девочки“. Най-готината книга по темата, която об-

съждаме, е „Портокал с часовников механизъм“. 

– На какъв език си я чела?

– Пак ви казвам. Аз съм от хората, на които са им трудни чуждите езици. Има дни, в които съм пълен блокаж. Няма ми я думата и я няма, и я няма. – Имам разни съпротиви към това да си обърна езика и да говоря понякога дори на български. На-пример на свекърва ми не мога да кажа „майко“, а това е родният ми език.
– Но това може би са други съпротиви.
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В 
която и страна да отидеш днес, 
можеш да имаш относителното 
спокойствие, че там ще наме-
риш достатъчно хора, които го-

ворят английски. Но всяко емигрант-
ство или просто престой в чужбина 
започват с думите „Изобщо не знаех 
езика“. Така е било и с този грък. 
Допреди да дойде в България, в ези-

ка му не е имало и една българска 
дума. Беше започнал да учи първо с 
българин, който говори гръцки, а по-
сле с българка, която не говори гръц-
ки. За нула време се превърнах от 
приятелка на сестра му в учителка-
та му по български език.  
Чуждият език е прозорец към сами-

те нас, към възможностите и жела-
нието ни да се обърнем към света. 
Самата природа ни е подготвила и 
настроила да знаем чужди езици. Чо-
векът е социално същество и той не 
само обича езика и общуването, той 
има нужда от тях. Единствено чове-
кът може да превърне чуждия език в 
синоним на родния и... обратно.
Въпреки всички изпити, които съм 

издържала в специалността българска 
филология, родният език моментал-
но ми стана първи чужд. Съгласих 
се на този експеримент и потънах 
в незнание 

КАКВО ДА ПРАВЯ 
ПРЕДИ ПЪРВИЯ УРОК 

Постъпих, както съм правила невед-
нъж. Смесих преподаването с душата 
си и получих резултати заради това, 
което направих. 
Не крия и че възможността да бъда 

учителка без букети и прави поли до 
под коляното ме примами. Да бъда 
мадама с къса коса и дънки и да пре-
подавам български на грък, ми звуче-
ше... привлекателно. 
Открих, че няма добър учебник по 

български език за чужденци. Но се за-
писах на чуждоезиков курс не за да 
си припомням немския, а за да следя 
методиката на преподаване.
Така започнахме с гърка. Имахме уро-

ци почти всеки ден от осем сутрин-
та в продължение на няколко месеца. 
Запазила съм около 50 есемеса от 

този период. Ето какво получавах от 
номера на моя ученик.

„Здравей Мира. Как си? Искам да 

ти кажа, че утре не мога да правя 

урок. Сега излизам вън и не знам до 

колко. Ок? Лека нощ“

„Пак имам работа сутринта. Така 

нямаме среща заедно. Доброто е, 

че говоря много български. Много 

практика. Обаче искам още рабо-

та на език. Лека нощ.“

Какво да ви кажа? Аз не ходех на 
срещи с него. Срещахме се, но един-
ствено за целите на българския език. 
Веднъж очевидно и аз бях излязла 

навън, без да знам до колко... На су-
тринта прочетох следното:  

„Добро утро! Спиш ли още? Ми-

слех, че имаме днеска урок. Ще уча 

сам.“

Едни от най-забавните неща по вре-
ме на нашите занимания бяха момен-
тите, в които трябваше да му обяс-
нявам значението на непознатите за 
него думи. Така веднъж попаднахме на 
думата „чужбина“. Винаги 

ПЪРВО ТЪРСЕХ ПОМОЩТА 
НА АНТОНИМА 

„Знаеш ли какво е родина“, попитах 
го аз. „Знам – доволно се усмихна 
той. – Един хотел в София.“ Нещо 
подобно се случи и когато срещнах-
ме в урок думата „шумен“. Досеща-
те се. Според ученика ми това озна-
чаваше... един град. 
След един такъв урок получих след-

ващия есемес. 
„Здравей Мира. Как си? Още сме-

еш с мене?“

За да ви обясня как му препода-
дох миналото несвършено действи-
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телно причастие, трябва самата аз 
да го науча отново. За пореден път 
се убедих, че желанието и младостта 
са по-силни от университетската ди-
плома и могат да направят чудеса. 
Знам, че е научил от мен да чув-

ства думите, защото, нали ви казвам, 
преподавах му с душата си 

И СМЕСВАХ УРОЦИТЕ 
СЪС САМИЯ ЖИВОТ 

Според мен „живот“ е гръцка дума. 
Ние, българите, пием много, но по 
живота отстъпваме на гърците...

„Какво ще правиш тази вечер? 

Имам риби от Гърция. Ще пием 

вино. Добре ли? Да те чакам? Не 

можеш да кажеш „не“.

„Не трябва да питаш какво правя! 

Какво друго? Дрогба е най-добър! 

Гледам мач. Много топка тези дни! 

Лека пиене“

„Добре съм. Аз сега гледам също 

мач. Те как си? Как минаваш? Ракия 

е хубава. Пий и за мен една“

Странно, но думата „ракия“ не пом-
ня да я знае от мен. 
И още...

„Приятна отпуска. За тебе е жи-

вота.“

„Как си? Живееш ли? Аз съм в Со-

фия. Ти къде си? Ще правим ли утре 

урок?“

„Добър вечер! Как си? Утре какво 

ще правим? Аз мога! Ако ти можеш! 

Това е! Ще имаме, нали?“

„Здравей Мира! Как си? Мисля, че 

трябва да започваме уроци. От 

вторник трябва да правим всеки 

ден.“

Впрочем този грък знае от мен и 
израза 

„ЩЕ ЯДЕШ БОЙ“
който използвах, когато не си беше 
написал домашното, както и обръще-
нието „дете златно“, когато прочи-
таше текст без грешка и правеше 
упражненията добре. 
Освен че между уроците изядох мно-

го риби, присъствах и на истинската 
гръцка сватба на сестра му. Запоз-
нах се с родителите му. Те знаят, че 
съм неговата учителка по български 
език, и се отнасят с огромно ува-
жение към този факт. След моите 
собствени две баби най-много обичам 
неговата баба Деспина. 

„Аз съм голям талант! 

КАЗАХА МИ „ДОБРЕ ДОШЪЛ“ 
В УНИВЕРСИТЕТ

След този есемес уроците ни пре-
къснаха. 
Две години след това приключение 

той е студент в специалността ви-
зуални изкуства на Нов български 
университет и продължава да изуча-
ва български език там. Снима за раз-
лични модни списания, а вие го позна-

вате добре от рубриката на „Бела“ 
„Дигитални двойки“. 
Казва се Антимос Георгиадис. Кому-

никира отлично и ще постигне още 
много, понеже наистина има талант, 
и душа също. 

„ЗЛАТНО ДЕТЕ“ ВИ КАЗВАМ 
Но ще яде бой, защото продължа-

ва да казва на леля си „чича ми“. По-
следно видях Антимос случайно преди 
няколко дни и той усмихнат ми зая-
ви: „Чича ми е на гости.“ И посочи 
с ръка сестрата на баща си, която 
впрочем също познавам. 
Не мисля някога отново да препо-

давам български език, макар че сла-
вата ми на учителка се беше разне-
сла из блока, в който живееше Анти-
мос. Разбрах го, когато една сутрин 
след урок срещнах един от съседите, 
швейцарец. „Мира – каза ми той на 
немски. – Имам нужда от учителка 
по български език.“ 
В същото време няма да затворя 

никога тази страница от живота си 
и няма да изтрия есемесите от оно-
ва време. Дори понякога прочитам ня-
кои от тях, които са ми любими.
„Весели празници и за тебе! Какво 

ще правиш тези дни? Много поздрави 
от родителите ми. Баба ми те оби-
ча много. Ме пита винаги за тебе. И 
да те видим някога!“

Мирослава ИВАНОВА
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Разбира се, нивото на общото развитие на интелекта влияе върху бързината и качеството на обучението. Но за щас-

тие не е основно. В някои научни трудове, които се опитват да обяснят сложния механизъм на мотивацията за изуча-

ване на чужд език, можете да прочете, че на много места по света вече и слабите ученици изучават английски език. 

Точно такава е картината и у нас. В толкова сериозна необходимост се е превърнал той.

„И глупаците вече говорят английски“

Ах, колко е популярна тази фраза! На всеки, който смята, че няма способности да учи език, ще зададем четири въпроса.

Говорите ли свободно на родния си език и разбирате ли го добре?

Четете ли и пишете ли свободно на родния си език?

Страдате ли от глухота или немота? Страдате ли от някаква форма на афазия (езиково нарушение – загуба или ув-

реждане на способността да се създава езикова продукция и/или да се разбира чужда реч)?

Обичате ли киното, разговорите, общуването?

Ако сте отговорили съответно с „Да“, „Да“, „Да“, „Не“, „Да“, то ние ви поздравяваме. Вие имате способности да изуча-

вате чужд език.

„Не ми се удава изучаването на чужд език“

1
2
3

4

Самият език стои пред нас с идеята за цялостност и завършеност. С възможността да го овладеем до съвършенство 

и да мислим на него. Човекът, който се захваща с това, е длъжен да си дава сметка, че езикът е голямо стопанство, 

което ще изисква много грижи и внимание през целия ни живот. Ние усъвършенстваме цял живот дори родния си език и 

пак се случва да имаме трудности понякога. 

В желанието да изучаваме чужд език се съдържа много сериозно решение. То е подобно на решението да се оженим. 

Начало на нов живот. Несамостоятелен, с много ограничения и задължения. Разбира се, може да решите и просто да 

„преспите“ с езика, но отрано трябва да знаете това. 

Поставяйте си изпълними цели и бъдете реалисти. За определен срок бихте могли да научите езика до определено 

ниво. После имате избор. Да го забравите и изгубите след няколко години или да отделяте време и сили за неговото 

поддържане и непрекъснато усъвършенстване.

„Искам да науча езика за определено време“

Това означава, че с минимални усилия бихте могли да овладеете минимума за устното общуване. А всичко, което изис-

ква по-задълбочено изучаване, например четене в оригинал на класическа литература – оставяте зад борда. 

Запомнете, че всяка произнесена фраза е само върхът на един айсберг. Ако сте започнали да учите чужд език, тряб-

ва да си давате сметка колко огромна е невидимата част на айсберга, която се налага да изучите. Съветът тук е 

прост. Пасивният ви запас от думи трябва да е толкова могъщ и голям, колкото е и подводната част на един голям 

айсберг. Не се заблуждавайте, че големият запас от думи няма да ви служи и че трупайки запас, вие трупате пасив.

„Необходим ми е само разговорният език“

Много от нас са изучавали чужд език в училище, в университета или пък в езикови школи. След продължително обуче-

ние, когато най-накрая ни се наложи да проведем разговор – се оказва, че не можем да обелим и дума. В подобни момен-

ти цялата ни енергия отива, за да преживеем собствената си некомпетентност. Вместо да се опитаме да поправим 

ситуацията, да опитаме още веднъж да кажем нещо, ние се разстройваме и мълчим. Решаването на вътрешните ни 

проблеми стои в основата на решаването на проблема с чуждия език.

Поставете се на мястото на събеседника си. Представете си, че към вас се обръща чужденец. Анализирайте своите 

емоции. Изпитвате ли раздразнение или гняв от това, че речта му е несъвършена? Опитайте се да запомните усеща-

нията и реакциите си и се сещайте за тях винаги когато разговаряте на чужд език. Въобразете си най-доброто.

Опитайте се да си представите най-добрия вариант на развитие на събитията. Какво най-страшно може да ви се слу-

чи, ако не успеете да се справите с говоренето на чужд език. По този начин вие бихте могли ясно да разберете свои-

те опасения и в крайна сметка да се справите със ситуацията.

„Как да говоря? Ще ми се смеят“

Когато общуваме на родния си език, ние не си даваме сметка какви усилия сме положили в детството си, за да го нау-

чим. За повечето от нас тези усилия остават вън от съзнанието ни. Как започва да говори детето? То запомня и пов-

таря фразите, защото така говорят възрастните. Детето използва цялата система за възприемане на информация-

та, като задейства слуха, зрението, допира, обонянието и вкуса. 

Отначало детето употребява отделни думи и фрази, като ги свързва с определени предмети или събития, после се учи 

да съставя изречения и накрая започва да говори. 

На практика през същите етапи минава и обучението по чужд език.

„Изразяването на матерния език също не е лесна работа“
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ЧИКСПОРТЧИКСПОРТЧИКСПОРТ

Е
дно момче слезе от облаците, за да ми разкаже 
какво е усещането да си по-свободен от всяко-
га, и после ми показа на живо всичко онова, за 
което само бях чувала или чела. Христо Слив-

ков е парапланерист. 

ТОЗИ ПАРАПЛАНЕРИСТ Е СТРАННА ПТИЦА

Виждаш го как наперено се рее из простора, а долу, на 
земята, щом го заговориш, веднага разбираш колко хариз-
матичен и позитивен човек е. Неподправен, истински. 
Докато сме още в ниското и имаме почва под крака-

та си, ще ви разходя много бързо из световната исто-
рия на парапланеризма. Началото є е някъде през 80-те 
години на миналия век, когато употребата на парашу-
та тип „крило“ се променя и се сдобива с нови функции. 
Да, днешният парапланер е проекция на тогавашния пара-
шут, разбира се, с много подобрения в неговите форма, 
качества и най-вече предназначение. Безспорно крилото на 
днешния парапланер наподобява формата на парашута. Но 
ако парашутът е предназначен да забави падането, целта 
на парапланера е да лети. С парашута се скача, най-чес-
то от самолет или хеликоптер, с парапланера се излита 
от склон. Целта на едното е да те приземи на земята 
безопасно, а на другото – да те издигне във висините. В 
този смисъл парапланерът се доближава по-скоро до без-
моторния самолет, отколкото до парашута. 
Парапланерът се състои основно от крило с прилежа-

щата му система от много на брой тънки и същевре-
менно изключително устойчиви въжета, седалка и запасен 
парашут. Каската е задължителна. В зависимост от ле-
тателните характеристики и изисквания към опитност-
та на пилотите парапланерите могат да бъдат класи-
фицирани по различен начин. Най-общо крилата се делят 
на такива за начинаещи, междинен клас, спортни (състе-
зателни) и крила за акробатика. Другият показател, оп-
ределящ различните вариации на парапланера, е неговата 
товароносимост. 
През 1989 г. се провежда първото световно състеза-

ние по парапланеризъм, с което той окончателно се на-
лага като спортна дисциплина. През втората половина 
на 80-те парапланеризмът започва да привлича все пове-
че привърженици и на родна почва (или е по-добре да ка-
жем в родния въздух). А сега... Сега има клубове и учи-
лища, които 

ЩЕ ВИ ПОСРЕЩНАТ С РАЗПЕРЕНИ КРИЛА 
ще ви обяснят и научат на всичко необходимо за безо-
пасния полет.
Парапланеристите казват, че управлението на крилото 

е лесна работа. „И тебе да те оставя във въздуха с кри-
лото, ще го управляваш без проблем, защото няма нищо 
сложно“ – каза ми моят приятел, докато го разпитвах за 
неговата вълнуваща професия или хоби (май се припокри-
ват). Аз обаче не съм съвсем сигурна в това и реших да 

„Да“ на летенето с

ЗАЩО Е ВЪЗМОЖНО ОЩЕ СЛЕДВАЩИЯ УИКЕНД 
ДА СЕ НАСОЧИТЕ КЪМ НАЙ-БЛИЗКОТО МЯСТО, 
КЪДЕТО СЕ ПРОВЕЖДАТ ПОЛЕТИ С ПАРАПЛАНEР?
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изпробвам неговото твърдение... наполовина. 
Полетът в тандем е само една от възможностите, кои-

то имате. Бихте могли да осъществите и полет, в кой-
то вие сами сте си инструктор (полет соло). За тази 
опция е задължително предварително да сте минали курс 
при професионален инструктор. Причината е проста – на 
първо място е безопасността и после идва всичко оста-
нало, което може да ти донесе всяко летене. Мечтата 
на всеки човек, осъзната или не, е 

ДА БЪДЕ МАКСИМАЛНО СВОБОДЕН 
И ДА ПОЛЕТИ 

И хубавото е, че това е възможно – въпрос на избор на 
летателното средство. 
Според наблюденията на моя събеседник дамите са да-

леч по-безстрашни, когато застанат на склона минути 
преди излитането и преди засилването. Затичваш се и... 
политаш. Това е! В един момент тичаш надолу по скло-
на, а в следващия вече нямаш почва под краката си. Ин-
тересното е, че организмът не успява да реагира ведна-
га на промяната, която настъпва. Обаче когато мозъкът 
ти преработи информацията, настъпва истинската насла-
да от случващото се. 
В тандемен полет поставяш живота си в... крилата на 

своя инструктор, който опитно и с финес те отвежда 
в едно различно пространство, където властващите за-
кони са други. 
Това летене е нещо като прегръдка, която не дава точ-

но топлина, дава адреналин.
Висините са място, което няма как да не обикнете и 

към което да не останете пристрастени. Свободата, ко-
ято се усеща там, горе, трудно би могла да бъде описана 
с думи, жестове и мимики. Обаче лесно се усвоява. Усе-
щане, за което, колкото и да ви говорят, трябва да оп-
итате, за да успеете истински да разберете. 
Всеки преценява за себе си 

ДАЛИ БИ ИЗДЪРЖАЛ НА ТОЗИ СТРЕС 
ЗА ОРГАНИЗМА

свикнал да работи на по-ниски и спокойни обороти. Със 
сигурност има хора, които се плашат дори от мисълта 
да летят. В което няма нищо лошо – просто те са по-
спокойни натури и нямат нужда от онази дори поняко-
га плашеща нужда от екстремни преживявания, записани 
в книгата на техния живот. Преживявания, по време на 
които усещате с всяка фибра на тялото си, че наисти-
на живеете. 
Винаги съществува риск, но той е преценен. Онова оба-

Делтапланерът е лек летателен апарат, който може се 

движи с помощта на двигател и гориво, както и без дви-

гател. За разлика от парапланера има твърда конструкция 

– състои се от триколка, крило (със или без мотор). Очевид-

но е, че е по-тежък от крилото на парапланера и съответно 

по-трудно преносим. Докато крилото на парапланера го сгъ-

вате и събирате в една раница, то с делтапланера не може-

те да процедирате така. Да не пропускаме и факта, че съ-

ществуват и моторни парапланери, задвижващи се с помо-

щта на мотор. Друга разлика в полза на парапланера е под-

ходящото място за кацане. На практика парапланеристът 

може да кацне, където си пожелае, докато делтапланерът се 

нуждае от доста по-голямо пространство, за да се озове на 

земята. И да не пропускаме, че усвояването на умения за ле-

тене се осъществява по-трудно при делтапланера, отколко-

то при парапланера. Много делтапланеристи се преориенти-

рат към парапланеризъм поради няколко много важни причи-

ни – по-голяма безопасност, по-лесна достъпност и това, че 

парапланерът е много по-удобен за пренасяне – съгласете се, 

че да пренасяте 30-килограмова раница (това представлява 

сгънатият парапланер) не е същото, като да мъкнете един 

делтапланер.

ДЕЛТАПЛАНЕР Е НЕЩО ДРУГО
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че, което съзнанието ви трудно може да прецени, е из-
ключителното вълнение, което минава през кръвта ви 
и обзема цялото ви тяло. Динамично, различно и разум-
но. На смелите дами горещо препоръчвам това изживя-
ване край облаците. А останалите могат просто да се 
разходят до мястото за излитане, да се излегнат на ня-
коя поляна, да пийнат бира и да се наслаждават на из-
пълненото с парапланери небе, на красивите форми, кои-
то изписват. 
Гледали ли сте балет? Ако е така, не може да не ви 

е правила впечатление всяка стъпка на балерините, про-
пита с 

ГРАЦИЯ, ЛЕКОТА И СТИЛ

Сякаш за парапланеристите законите за земното при-
тегляне не са валидни. Реят се плавно и изпълват прос-
транството със съвършенство. Няма как да не ви плени 
красотата на формите в небето... Примамливото отда-
лечаване от земната повърхност... 
Плюс това интересните запознанства са ви вързани в 

кърпа. Можете да се 
срещнете с хора от 
различни национално-
сти, възрасти, инте-
реси. 
Предимствата на 

парапланера вече ги 
споменахме, а и це-
ната за един танде-
мен полет е достъп-
на – варира от 90 
до 160 лв.
Знам, че съм успя-

ла да грабна вниманието ви. Не е нужно да ви товаря 
с излишна информация и да ви обяснявам терминологич-
ния речник на парапланеристите. В тандемен полет не е 
нужно да сте запознати детайлно с това, що е радиа-
ция, кондукция, конвекция или термики. Това ще ви обяс-
ни вашият инструктор в общи линии. А и, съгласете се, 
по-важното е той да е наясно с тези неща. Все пак ин-
структорът дърпа въжетата и прави вашия полет 

ВЪЗМОЖЕН, ПРИЯТЕН И НЕПОВТОРИМ 
Ключовите думи, които трябва да запомните, са „адре-

налин“, „парапланер“, „свобода“. Как да откажеш подобно 
изживяване? То може да придобие и романтичен привкус. 
Един познат предложи на дългогодишната си приятелка 
не с пръстен, а с... парапланер. Чудите се как? На тан-
демен полет в небето той развял транспарант „Омъжи 
се за мен“! Как да кажеш „не“?
Някои се решават на подобно адреналиново преживяване, 

защото е модерно, други истински се запалват и минават 
курсовете после. Аз бях просмукана от любопитството 
какво се случва там, горе, и как се чувства човек, кога-
то отстъпи от земята и политне. Докато се реех във 
въздуха, често чувах думите на Христо: „Спокойно, аз го 
карам това нещо... Спокойно, аз го карам това нещо...“
„Спокойно, аз го карам това нещо...“
Е? Как да не летя? Как да не кажа „да“! 

Митка ХИТРОВА

Снимки Христо СЛИВКОВ

Статистиката показва, че парапланеризмът не е по-опа-

сен от управлението на автомобил, карането на ски или 

сноуборд. И тук всичко опира до трезвата преценка в да-

дената ситуация, опита и способността за взимане на ре-

шения навреме. Всичко това не означава, че управлението 

на парапланер е детска игра. Както всеки спорт, и парапла-

неризмът има свои закони, кодиран език и ситуации, с кои-

то трябва да се съобразявате. Не е препоръчително да се 

опитвате да летите любителски, при положение че в Бъл-

гария има достатъчно професионални инструктори, кои-

то с широка усмивка ще ви разкодират техния език, ще ви 

обяснят базовите елементи и постепенно ще ви приобщят 

към тяхното небесно семейство. На вас какво ви е нужно 

ли? Желание, търпение и навършено пълнолетие (в проти-

вен случай няма как да постъпите в курса за обучение по па-

рапланеризъм). Курсовете са с различна продължителност, 

а стигнете ли до момента, в който не задавате въпроси от 

рода на „За мене има ли опасност от турбуленция?“, „Мога 

ли да летя сега?“, значи вече сте усвоили тайната на това, 

как да излетите и кацнете правилно... и междувременно да 

се пореете, както птичките го правят.

ОПАСНОСТИ ПРИ ЛЕТЕНЕ
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ЕКОЕКОЕКО

О
тпадъците пътуват... С пълното съзнание, че тази 
максима е лесна за опровержение в наши, родни ус-
ловия, влязох в Министерството на околната среда 
и водите, за да се запозная „на живо“ с Гернот Ло-

ренц. Проектът „Укрепване на административния капаци-
тет на Република България с цел ефективно прилагане на 
законодателството на ЕС в областта на управление на 
отпадъците“, за който работи австриецът в страната 
ни, клонеше вече към края си – в основата си обаче той 
е свързан наистина с важни проблеми и... много пари. 
Защото, като всичко останало в днешно време, и боклу-

кът струва пари. Затова и с него се прави какво ли не 
в добрата стара Европа – освен стара, затънала вече и 
в немалко отпадъци...
Та като една Халеева комета на небето тези отпадъ-

ци чертаят 

СЛОЖНИ МАРШРУТИ ПО ГЪРБА НА КОНТИНЕНТА 
Някой път това си е в реда на нещата, но има случаи, 

когато транспортирането им е нерегламентирано и неза-
конно. Именно тези случаи моля да ми обясни г-н Лоренц. 
И тях, и логиката им.

„За всички страни, членки на ЕС – започва той, – е в сила ре-

гламент 10-13 от 2006 г. относно превозите на отпадъци. Този 

регламент важи както за България, така и за Австрия, затова 

обмяната на опит се улеснява, тъй като следваме една и съща 

законова рамка! Не е тайна, че в отделните страни честота-

та на извършване на проверки по този регламент е различна. 

Едни страни членки контролират по-често трансграничните 

превози на отпадъци, други – по-рядко.“

Проектът, по който работи у нас с познанията си на 
експерт, цели именно да установи добра практика на кон-
трол на „пътуващия боклук“. 
За целта се правят както гранични проверки, така и на 

място, в предприятия, които третират или просто ге-
нерират някакви отпадъци.

БОКЛУК... ВТОРА УПОТРЕБА 
Това изглежда като скучна и монотонна работа, в която 

администрацията си рови носа в книжата на някой пред-
приемач, затова австрийският специалист иска да онагле-

За пазарната икономика няма никакъв проблем да превоз-
ва отпадъците от единия до другия край на континента 
ни – за това обаче се грижат и строги правила на ЕС

Гернот Лоренц  разработи ценна теоретична база за 
това родината ни да не се замърсява незаконно – сред по-
мощниците му в туининг проекта бе и Лина Патърчанова

ПАРИТЕ НЕ МИРИШАТ, 
БОКЛУКЪТ – СЪЩО
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ди ситуацията с един пример.
„Ако говорим за трансграничен превоз, целта на проверката 

е да се установи дали например батерии се превозват към Бъл-

гария с необходимото разрешително. Защото само на базата 

на това разрешително може да бъде потвърдено, а после и про-

следено дали тези батерии на територията на България ще бъ-

дат предоставени на съответното съоръжение за третиране, 

което също разполага със съответното разрешително. И дали 

остатъчните вещества след третирането на батериите също 

ще бъдат оползотворени по екологосъобразен и законен начин.“

Честно казано, направо е наивно да си мислим, че след 
като внасяме чесън от Китай, мартеници – пак оттам, а 
зрял фасул – откъдето ни падне, някой бизнесмен няма да 
внесе малко европейски боклук. Да се внася боклук, все пак е 
отговорна работа, търпелив е с мен г-н Лоренц. Казва, че 

ПРИМЕР ЗА ОПАСЕН ВНОС СА 
да речем, оловните акумулатори. „Ако говорим за превоз 

към България на такива акумулатори – продължава, – е вред-

но, защото, в случай че не попаднат в подходящите съоръже-

ния, а бъде отстранен електролитът им просто на поляната, 

това ще е в огромна степен вредно за околната среда. Но не 

само вносът на опасни отпадъци би бил вреден, можем да ка-

жем същото и за неопасните. Да речем, кабелите са неопасни 

отпадъци, но когато се внасят нелегално и се изгаря пласт-

масовата обвивка с цел да се стигне до металната жица въ-

тре, това изгаряне на открито води до изключително вредни 

за околната среда емисии газове.“

Тук изпитвам желание да направя пикник сред строи-
телните отпадъци на любимата ни доскоро поляна край 
Полицейската академия на края на София. Безконтролно и 
напълно безопасно тя беше населена с отпадъци от раз-
лично строително естество. После до тях изникна куп-

чина гуми, а сега и няколко джанти доукрасяват пейзажа, 
който не е вече ни земен, ни лунен.

ДАЛИ СМЕ ТОЛКОВА БЕЗОТГОВОРНИ 
че да замърсяваме сами собствената си страна – това ос-
тава незададен въпрос, защото с финес по австрийски Гер-
нот Лоренц смекчава материята: „По време на проверките 

мога да кажа, че сме установявали нелегални превози към Бъл-

гария на различни отпадъци, но не в големи количества – нещо, 

което е характерно и за други страни... Когато сме се сблъск-

вали с тях, сме взимали необходимите мерки да бъдат върнати 

в страната, от която са изпратени, или да бъдат предоставе-

ни за екологосъобразно третиране в определено съоръжение.“

Лошото е, че боклука или го има, или го няма – ние с 
вас виждаме този, който го има, така да се каже. Този, 
който се валя в краката ни и който, дори изхвърлен в 
близкия контейнер, като с шапка невидимка бива пренесен 
на същото място много скоро. Хора като Лоренц се гри-
жат за боклука, който го няма, т.е. този, който е неви-
дим за нашите очи. Този боклук понякога става предмет 
на икономически интереси, друг път е опасен за почвата 
и природата ни – затова и има смисъл от подобни про-
екти и ръководства, каквито съставя сам той. За класи-
фициране на отпадъците, за начини на действие, когато 
се извършват проверки...

АВСТРИЙСКИЯТ МОДЕЛ

„В Австрия съществува задължението за предварително ме-

ханично биологично третиране на битовите отпадъци или тях-

ното пълно изгаряне в съответни съоръжения. Тази система не 

е просто предвидена по закон, а изградена и действаща в Ав-

стрия! Съществува стремеж и България да се развива в същата 

насока през следващите години“ – добавя ласкаво гостът.
Че е възпитан, си личи и тогава, когато описва как из-

глежда растящата, но нестарееща наша столица. Моля 
го да я сравни със столицата на валса, неговата Виена, 
а той ме качва на... виенското колело.

„Ако трябва да говорим за това, какво впечатление създава 

София, аз винаги съм смятал, че е чист град, не е толкова мръс-

на... Мисля, че имаше проблем преди време, когато контейнери-

те с отпадъците не бяха извозвани редовно, но това беше така 

или иначе за кратък период. София като цяло е чист град!“

Разликата е в това, че и от музиката, и от боклука ав-
стрийците са направили изкуство, докато при нас и две-
те остават просто чалга. Може би затова от време на 
време, независимо от цвета на контейнера, покрай него 
откровено си мирише.

Текст Красимир ПРОДАНОВ

Снимки Деница ДЕБИЖЕВА

Чрез ръцете на Хундертвасер 
ВИЕНА ПРАВИ ОТ ОТПАДЪЦИТЕ ТУРИСТИЧЕСКА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ

Известният архитект е сътворил една специфична част от обли-

ка на австрийската столица. Наред с разкривените му къщи негово 

дело е и депо за изгаряне на отпадъците в австрийската столица. 

Ако трябва да цитираме отново Гернот Лоренц, това е част от за-

конодателната политика на властите за пълното им изгаряне в спе-

циални съоръжения.

Попаднало в ръцете на тво-

реца, това място се превръ-

ща в удивително доказател-

ство, че само от човека за-

виси да живее в по-красив 

свят. Защото той превръща 

в реалност цветове и форми, 

които видяхме много по-къс-

но например в „Чарли и шо-

коладовата фабрика“ на го-

лемия екран. Вярно че точно 

във Виена лакомства в ин-

дустриалния дворец на Хун-

дертвасер не се произвеж-

дат, но стига и допълнител-

ният ефект, че от отпадъ-

ците се произвежда топлин-

на енергия за домовете на 

виенчани. А с това и идеята, 

че боклуците не миришат, 

наистина намира своето ге-

ниално потвърждение!

Виена превръща и отпадъците си 
в изкуство, личи си още по фасадата 

на тази топлоцентрала, която работи 
със съдържанието на кофите 

за боклук – видът є, сътворен 
от Хундертвасер, я превръща 

и в атракция за туристите

Сепариращите инсталации у нас засега не се 
нуждаят от вносни... отпадъци
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ПО СВЕТАПО СВЕТАПО СВЕТА

Перу
ОТ ПЪСТРОТО ЦАРСТВО НАОТ ПЪСТРОТО ЦАРСТВО НА

(Продължение от миналия брой)

Б
елият град Арекипа е разположен в подножието на 

вулкана Мисти, заобиколен е от още няколко вулкана и 

от планината Ампато. Арекипа е вторият по големи-

на град в Перу, има забележителна история и се от-

личава с живописен център. Археологическите находки от об-

ластта и по-специално тези, свързани с мумията Хуанита, 

позволяват да се надникне в една толкова различна от насто-

ящето част от културата на инките. 

Мумията е на над 500-годишна, чудесно запазена е и е изложе-

на в специална камера в музея в града. Открита е през 1995 

г. в планината Ампато на височина над 6000 м от германския 

антрополог Йохан Райнхарт и перуанския му колега Мигел За-

пате. Инките са вярвали, че 

вулканите са живи богове
и че когато те се разгневят, трябва да бъдат умилостивява-

ни. Едни от най-ценните дарове, които им принасяли в жерт-

ва, били децата и младите девици, защото се смятали за най-

чисти и в този смисъл най-близостоящи до боговете. Първо-

родни деца били вземани и отглеждани за целта на жертво-

приношението на специални места. Мумии на такива деца са 

открити на много места в Андите, където се разпростирала 

империята на инките, както и отвъд територията на днеш-

но Перу. Хуанита, наречена така на името на откривателя си 

Йохан (или Хуан на испански), е била млада девойка на около 14 

години. Тя заедно с религиозната процесия изкачила само по 

сандали върха на планината и била убита на ръба на кратера, 

на височина от над 6000 м. Дрехите, в които е била облече-

на, както и погребалните дарове показват високо положение в 

обществото. За съжаление 

инките нямат писменост 
и голяма част от информацията за тяхната култура е без-

възвратно изгубена за нас. Запазена е единствено формата 

на документиране на събития посредством възли (система 

от възелчета, завързани от цветни връвчици), наречени кипу, 

които остават практически неразчетени, тъй като учените 

все още не могат да се поизнесат единодушно за този вид 

„азбука“. Друг белег, характерен единствено за представите-

лите на висшето общество, е практиката на деформиране на 

черепите. Издължаването им с помощта на механични огра-

ничители е започвало още от ранна детска възраст. 

След покръстването на населението в католическата рели-

гия традициите на жертвоприношенията са били изоставени, 

поне в класическата им форма. Но на място като Арекипа, об-

градено с върховете на мистичните вулкани, старата вяра се 

трансформира в нова и със същата ревност и упование, с коя-

то са били правени жертвоприношенията 

Багрите на чергите изпъкват на фона 
на кристалния въздух (проходът Ла Рая)

6000 м над Арекипа вулканът 
Мисти пази своята 

ледена шапка

Животът  блика край 
фонтаните на града 
(Арекипа)

Зимното слънце огрява площада 
и гълъбите на Арекипа

Аскетизмът и багрите доми нират 
в манастира (ман. „Св. Каталина“, 

гр. Арекипа)
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започват да се изграждат манастири 
а девиците да се посвещават в християнството. 

Манастирът „Санта Каталина“ е типичен пример за това. 

Той заема огромна територия със собствени улици с испански 

имена. В него задължително са постъпвали вторите дъщери 

на почтените и богати семейства, които заплащали престоя 

си там и оставали до четири години. След това им е било да-

вано правото да решат дали ще останат и ще се посветят 

на бога, или ще се върнат обратно в света, защото нямат 

сили за такава вяра. Разбира се, втората възможност почти 

не е стояла като такава, тъй като било 

голям срам за семейството 
някое момиче да напусне манастира. 

Днес „Санта Каталина“ е един изключително колоритен музей, 

но все още има част, в която действа като манастир. Най-

известната му жителка е сестра Ана, личност, за която фа-

ктите се преплитат с легенди. Историята разказва, че е ро-

дена в началото на XVII в. и на 3-годишна възраст е дадена от 

родителите си в манастира. Семейството є планира нейната 

сватба още в ранното є детство, но когато Ана става на 14 

години, є се явява света Каталина, която є поръчва да ста-

не монахиня, и така момичето остава в манастира. Впослед-

ствие Ана е избрана за 

игуменка на манастира 
който е ръководила строго повече от 30 години, налагайки 

ограничения и въздържание. Сестра Ана е известна с пове-

че от 68 предсказания за болести, смърт и изцеление, които 

са се сбъднали. Чудесата с нея продължили и след смъртта є. 

Художник, който я нарисувал, гледайки мъртвото є тяло, пре-

ди да бъде погребано (било е грях да се рисува жив човек), се 

изцерил от болките си. Много хора намерили своето изцеле-

ние от допир до предмети, които преди са били докосвани от 

сестра Ана. Разкази и документи за подобни случки са събра-

ни и представени във Ватикана. В момента тече процедура 

по обявяването на сестра Ана за светица. 

Колка
Пътят от Арекипа до каньона Колка минава през вулканични-

те планини и плата. Височината е малко над 4000 м и тук е 

царството на ламите, викуните, гуанако и алпака. И четири-

те животни са познати като южноамерикански камили и се 

използват за вълна или за месо. Вълната на ламата е най-ши-

роко разпространената. От нея се правят по-грубите плато-

ве, а месото є има характерен аромат и рядко се консумира 

от хората. По друг начин стои въпросът с алпаката (ударени-

ето е на втората сричка – бел. ред.), която най-много прили-

ча на овца. Стек или ломо (кебап) от алпака е деликатес, про-

Чаровните каменни 
дворчета в манастира 

„Св. Каталина“  (гр. Арекипа)

Разцъфнала и пораснала 
коледна звезда грее в двора 

(ман. „Св. Каталина“, гр. Арекипа)

Св. Ана – една 
светица 
в процес 
на канонизация 
(ман. „Св. Каталина“, 
гр. Арекипа)

Разпятието на стената 
на манастира напомня 
за простотата на живота 
(ман. „Св. Каталина“, гр. Арекипа)

Фонтанчето със 
златните рибки 
(ман. „Св. Каталина“, гр. Арекипа)
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чут с изключително диетичните си качества и минимален хо-

лестерол, а вълната от бебе алпака е ценна заради мекотата 

и топлината, която създава. Викунята, която всъщност е 

националното животно на Перу 
и гуанакото се срещат много по-рядко. Цената на дреха, про-

изведена от вълна на викуня, често достига 400–500 долара. 

И четирите животни са изключително миролюбиви. Можете 

да ги срещнете в естествената им среда, но се отглеждат 

и в домашни условия. 

На около 4000 м започват да се проявяват първите призна-

ци на височинна болест – задъхване, сърцебиене, главоболие 

и отслабване на силите. С добра аклиматизация бихте могли 

да избегнете тези симптоми. Друго класическо средство за 

облекчение е 

чаят от листа на кока
Европейската култура свързва коката единствено с наркоти-

ците и кокаина, който се извлича от листата є. В действи-

телност обаче чаят от кока и дъвченето на листата на рас-

тението се практикуват от местното население от древ-

ни времена, а кокаинът е едва един от 17-те алкалоида в рас-

тението. Чаша чай от кока има малко по-малко от ефекта на 

1 чаша кока-кола и точно толкова вредно въздействие върху 

организма. Кока се предлага във всички хотели и хостели под 

формата на листа или запарен чай, бонбони и др. и е едно до-

пълнение към менюто за „освежаване“ на туриста. 

При напускане на страната не изнасяйте продукти с листа 

от кока, тъй като конфискацията им в Европа е най-малкото 

нещо, което може да ви се случи. 

Каньонът Колка е забележителен с живописните си гледки на 

отсечените от бурната река скали, терасите със селските 

ниви по брега, горещите термални извори, бистрата планин-

ска вода и, разбира се, с... кондорите. 

Кралете на въздуха
имат размах на крилете до 3 м. Плъзгат се безшумно при ле-

тене, използвайки единствено подемната сила на топлите и 

студените въздушни течения. Защитен вид днес, в минало-

то те са били почитани от инките като важен символ в ре-

лигиозните им вярвания. Според космологията на древните 

светът е разделен на три – долен, среден и горен. Символ на 

долния свят е змията, на света, който обитаваме ние – пу-

мата, а на горния свят – кондорът. Успоредно с тези свето-

ве се преплитат и трите времеви оси на минало, настояще и 

бъдеще. Точно както е в Перу. 

Михаела МИХАЙЛОВА

Разперил криле, царят на небето 
са плъзга безшумно (Колка каньон)

На свобода – лами и алпаки пасат без 
огради в Андите

Бела, брой 9 (151), 201078



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. 
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Дрю Баримор – на романтична вълна
Честите раздели с любимия човек и връзките от дистанция са добре познати на Дрю 

Баримор. „Всичките ми връзки винаги са били от разстояние. Всеки, който пътува за-

ради работата си, знае какво е усещането – чувството да направиш всичко възмож-

но уикендът да е прекрасен, защото това е всичко, което можете да си позволите, и 

то за съвсем кратко време“ –  казва звездата, която има зад гърба си два краткотрай-

ни брака. Така тя обяснява решението си да се снима в романтичната комедия „Любов 

от разстояние“. Филмът проследява опитите на двама души да бъдат заедно, макар и 

разделени. Още в мига, когато се срещат, Ерин (Дрю Баримор) и Гарет (Джъстин Лонг) 

разбират, че са родени един за друг. Проблемът е, че работата им не позволява двама-

та да заживеят заедно. Ерин е амбициозна журналистка, която се мести в Сан Фран-

циско, за да завърши обучението си. Гарет пък остава в Манхатън, където изцяло се е 

отдал на кариерата си в музикалния бизнес в очакване на обещаното повишение. Разби-

ра се, в епохата на интернет, където всички форми на комуникация са възможни, в на-

чалото това не представлява проблем за презокеанския роман на влюбената двойка. Но 

колко дълго може да изкарате, без в края на деня да почувствате прегръдката на лю-

бимия човек? „Според мен е съвсем нормално двама души като Ерин и Гарет да живе-

ят за известно време разделени – казва актрисата. – Така връзката им става по-жива 

и по-продължителна. Но как да балансираш с кариерата, приятелите си и любимия чо-

век, който е продължително да-

леч от теб? Това е болезнен и 

сложен проблем, с който много 

хора се сблъскват. Щастлива 

съм, че участвах във филм, кой-

то представя съвсем реалис-

тичен и честен поглед по тази 

тема.“ Иначе Дрю казва, че не 

понася нито една от техноло-

гиите за комуникация в интер-

нет. „Винаги съм предпочитала 

да пиша писма на ръка, вместо 

да пращам имейли“, допълва тя.

Снимки „Александра филмс“

Шокиращо превъплъщение на Джим Кери
Изборът му на роли може да учуди всеки. Всъщност Джим Кери изигра възможно най-шантавите персонажи, които го издигнаха до любимец на 

американската публика. Впоследствие обаче известният комик доказа, че го бива и за драматични роли, и удиви винаги подценяващите го крити-

ци с участието си в „Шоуто на Труман“. Новата му роля във филма „Обичам те, Филип Морис“ обаче го представя в, меко казано, неочаквана свет-

лина. Той играе щастливо женен мъж, който в един момент осъзнава, че си пада по... мъже. Стивън Ръсел работи като полицай, а извън работа 

свири на орган в местната църква, която посещава заедно със съпругата си Деби. Една автомобилна катастрофа обаче преобръща живота му. 

Стивън излиза от кома с прозрението, че е гей. Той решава да напусне семейството си и да изживее живота си пълноценно, което в един момент 

му излиза доста скъпо. За да задоволи всичките си прищевки, новоизлюпеният гей се превръща в измамник. Това скоро го изпраща в затвора, къ-

дето той среща истинската си любов – чувствителния Филип Морис (Юън Макгрегър). Двамата обаче не могат да бъдат дълго заедно, защо-

то Морис е освободен предсрочно. Подлуделият от мъка Ръсел решава, че няма сила, която да го задържи в затвора. Той прави четири опита за 

бягство, които обаче все са неуспешни. Може и да ви звучи невероятно, но тази черна комедия е базирана на действителни събития. В момента 

Стивън Ръсел излежава 144-годишната си присъда, а неговият любим Филип Морис се появява с малка роля във филма. Заради провокативния си 

сюжет пък „Обичам те, Филип Морис“ така и не е разпространяван още в САЩ. Явно американците са притеснени от някои доста разкрепосте-

ни любовни сцени между Кери и Макгрегър.

Снимки „Радивижън“

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР

Бела, брой 9 (151), 201080



C
D

T
V

D
V

D

Майкъл Уедърли – между музиката и телевизията
Днес той е една от най-популярните тв звезди в САЩ, но в началото на кариерата си Майкъл Уедърли 

доста се е колебаел по кой път да поеме – музиката или киното. Бъдещата звезда свирила в рокбанда, 

но в един момент започнала да получава повече предложения за снимки в телевизия и това довело до ло-

гичния край на музикалните є мераци. След малки роли в няколко сериала, най-известен сред които е „Али 

Макбийл“, Майкъл е избран от Джеймс Камерън за продуцирания от него „Ангел на мрака“. В лицето на 

своята партньорка Джесика Алба той среща голямата си любов. След като обявяват своя годеж, двама-

та се превръщат в една от най-коментираните двойки в Америка. Засиленият интерес от страна на ме-

диите и непрекъснатите им ангажименти в крайна сметка водят до тяхната раздяла. След като снимки-

те на „Ангел на мрака“ са прекратени, актьорът е одобрен за участие в друг сериал. Като част от от-

ряда специалисти към Морското бюро за разследване на престъпления в Балтимор в „Морски детективи“ 

той постига най-големия си успех. Героят му, агент Тони 

Динозо, е невероятен женкар и любител на киното и непре-

къснато се забърква в проблеми. Специално за саундтрака 

на сериала Майкъл записва песен, която се превръща в тол-

кова голям хит, че продуцентите го канят да запише още 

няколко песни. Ето че все пак опитът му на музикант нами-

ра своето приложение. У нас епизодите от втория сезон на 

„Морски детективи“ се излъчват по AXN. 

Снимки AXN © CBS Broadcast International BV. 

All Rights Reserved

„Последната 
песен“
Силни чувства и страсти бушу-

ват във всеки филм по роман на 

Никълъс Спаркс. Така е и в тази 

екранизация по едноименния му 

роман, в който една гневна тий-

нейджърка ще намери спасение в 

първите романтични трепети. 

Рони (Майли Сайръс) обвинява 

баща си за раздялата на родите-

лите си. Затова не може да по-

несе мисълта, че ще трябва да 

напусне любимия си Ню Йорк и да 

прекара ваканцията с него. Все 

пак в малкото градче до морето 

момичето ще открие нови прия-

тели и ще срещне голямата лю-

бов. Баща є пък ще успее да разтопи ледовете помежду им благодаре-

ние на страстта им към музиката. Идеален филм за тийнейджъри, при 

това с хубави песни, една от които е в изпълнение на самата актриса.

„Принцът на 
Персия: Пясъци-
те на времето“
Една от най-популярните виде-

оигри е пренесена на екрана по 

възможно най-зрелищния начин и 

с намигване към Индиана Джо-

унс. И тук главният герой си 

има работа с древен артефакт 

– дарен от боговете кинжал, 

който може да връща времето. 

Смелият принц Дастан (Джейк 

Гиленхал) трябва да запази този 

кинжал, а в неочакваната му ми-

сия му помага или по-често му 

пречи красива принцеса. Два-

мата трябва да обединят сили 

срещу могъщ враг, който няма 

да се спре пред нищо, за да притежава ценния кинжал. Въпреки пред-

сказуемия сюжет филмът ще достави удоволствие на всички любители 

на приключенията, допълнени и с чувство за хумор и доза романтика.

Завръщането 
на Фил Колинс
След осемгодишно мълча-

ние големият Фил се за-

връща към корените си. В 

своя осми студиен албум 

„Гоинг бек“ (Going Back) 

той събира соул песни 

на Стиви Уондър, Дъсти 

Спрингфийлд и „Тъмптей-

шънс“, оказали най-голя-

мо влияние върху музикал-

ното му творчество. Ко-

линс и преди е правил ка-

въри на любими парчета, 

но тук случаят е различен. „Не би трябвало да е изненада за никого, че 

най-накрая направих албум с любимите си песни, които бележат пери-

ода на тийнейджърските ми години. Идеята ми обаче не беше да про-

карам нещо „ново“ в тези толкова страхотни парчета, а по-скоро да се 

опитам да пресъздам чувствата, които съм изпитал, когато за първи 

път съм ги чул“, казва легендарният изпълнител.

Музата Кейти 
Пери 
Тя е една от най-обсъжда-

ните певици в момента, 

а последният є хит „Ка-

лифорния гърлс“ (California 

Girls) стана най-продавано-

то парче на лято 2010. Кей-

ти Пери вече има милиони 

фенове по света, но едва 

ли и самата тя е предпола-

гала, че ще стане муза на 

художника Уил Котън. Той 

отдавна искал да я напра-

ви обект на своите карти-

ни. Ето че това се случи, а портретът бе избран от Кейти за облож-

ка на новия є албум „Тийнейдж дрийм“ (Teenage Dream). Дългоочакваният 

албум следва феноменалния дебют на Пери „Уан ъф дъ бойс“ (One of the 

Boys), който стана платинен в САЩ и се продаде в над 5-милионен ти-

раж по целия свят. От него излязоха няколко умопомрачителни сингъла, 

включително „Ай кисд а гърл“ (I Kissed A Girl) и „Хот ен колд“ (Hot N Cold). 
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„Фреди Меркюри“
Уникална книга за един уникален 

човек. Всъщност всичко в нея е 

абсолютно истинско, защото е 

събрала автентични мисли, чув-

ства и емоции на Фреди Меркю-

ри от негови интервюта, дава-

ни през последните 20 години 

от живота му. Изказаните мне-

ния често изглеждат противо-

речиви, но всъщност предста-

вят промените в неговите въз-

гледи с напредването на възрас-

тта. Фреди говори открито за 

любовта, приятелството, смър-

тта и най-големия му страх – 

самотата. Можем да добием 

представа за отношенията му 

с останалите членове на „Куин“, 

както и за силните му чувства 

към Мери Остин – голямата му любов, на която посвещава класиката 

„Лав ъф май лайф“ (Love of My Life).

„Обичай този, 
с когото си“
„Направих ли правилния избор?“ – 

този въпрос неизменно си зада-

ва всяка омъжена жена. А книга-

та на Емили Гифин може да бъде 

приета като обяснение, защо 

обичаме тези, които сме избрали 

да обичаме. И защо не можем да 

забравим онези, които не са под-

ходящи за нас. Изкушена от при-

мамливо предложение за работа, 

което би дало тласък на кариера-

та є, Елън се изправя пред пре-

дизвикателството да работи 

съвместно с Лио. Проблемът е, 

че той е мъжът, с когото е има-

ла изпепеляваща и страстна, но 

изпълнена с разочарования ин-

тимна връзка, но и когото тя не 

може да забрави. Какво ще се случи, когато Елън и Лио се засекат по 

време на един дълъг самолетен полет...

„Добрият“
Най-големият майстор на със-

пенса няма да ни разочарова и 

този път. Спокойствието на зи-

даря Тим Кариър, разположил се 

в затъмнен бар в Калифорния, 

е нарушено от непознат, кой-

то погрешка го взима за платен 

убиец. Непознатият пъха в ръ-

ката му плик с 10 000 долара и 

снимка на набелязаната жерт-

ва – писателка от Лагуна Бийч, 

след което си тръгва. Миг по-

късно истинският убиец се поя-

вява и решава, че Тим е негови-

ят клиент. Тимоти се опитва да 

разсее убиеца, като твърди, че 

се е отказал от убийството, и 

му предлага за компенсация по-

лучените пари с надеждата да 

спечели време да предупреди жертвата. Така за зидаря и злочестата 

писателка започва едно ужасяващо надбягване с убиеца.

„Бдение“
В дълбока пещера, покрита от 

хилядолетия с водите на езе-

рото Аверно в Италия, е наме-

рен скелет на непознато на па-

леонтолозите същество. Ако се 

съди по резултатите от науч-

ните изследвания, съществото 

би трябвало да е по-старо от 

самата земя, в която е лежало. 

В пустинните пясъци на Изра-

ел пък са открити разпокъсани 

останки от легендарен древен 

ръкопис. Едната находка раз-

крива тайните на рая, другата 

предсказва надигането на ада. А 

двете заедно пускат на свобо-

да загадъчна сила. Посланието, 

скрито в тях, може да бъде раз-

четено единствено от палеонтолога Картър Кокс – учен, чиято вяра 

в науката ще бъде разтърсена из основи от сблъсъка с митично зло, 

оживяло в съвременен Ню Йорк.

„Бяла като 
мляко, червена 
като кръв“
Този роман за деликатните емо-

ции на младостта е завладяващ 

като култовия филм „Общество-

то на мъртвите поети“. Лео е на 

прага на зрелостта и откровено 

мрази учителите си. Отношени-

ето му обаче се променя коренно 

с пристигането на младия учи-

тел по история и философия. Но-

вият учител е различен от дру-

гите – нестандартните му ме-

тоди насърчават учениците да 

бъдат себе си и да преследват 

мечтите си. А Лео има мечта и 

тя се нарича Беатриче. Той има 

и реалност, по-близка и поради 

това по-трудно забележима – Силвия. Когато разбира, че Беатриче е 

неизлечимо болна, Лео трябва спешно да докаже любовта си, да възмъ-

жее, да се възроди и да разбере, че мечтите не умират.

„Скарпета“
Двадесет години след създава-

нето на героинята Кей Скарпе-

та Патриша Корнуел е написа-

ла своя най-необикновен роман. 

Скарпета попада на ранен паци-

ент, настанен в психиатрично-

то отделение на болница „Бел-

вю“. След известно време Бейн 

започва да говори и историята, 

която є разказва, се оказва най-

странната, която е чувала. Той 

твърди, че раните си е получил 

при убийство... което не е извър-

шил. Дали Бейн е психически не-

уравновесен тип, фиксиран върху 

Скарпета? Или параноичният му 

разказ е истина и той е мишена 

на истинския убиец? Единстве-

ното, което Скарпета знае със 

сигурност, е, че откритата жертва е измъчвана, преди да бъде убита. 

И вероятно ще има още насилствена смърт...
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 За всич ки, ко и то се су е тят око ло уреж да не то и о жи вя ва не то на но вия си дом
 За оне зи, ко и то ис кат да про ме нят не що, ма кар и мал ко, в ста ро то си жи ли ще 
 За лю би те ли те на цве тя та и гра ди нс ка та ра бо та
 За же на та, ко я то ос вен да ма има пре тен ци и да е и доб ра до ма ки ня
 За це ни те ли те на ку ли нар ни те из не на ди
 За кре а тив ни те и сръч ни те, ко и то мо гат да превър нат ни що то в не що

бела къща

В този брой:

По-уютно място за живеене
Гостната, спалнята и верандата могат да бъдат преобразени с помо-

щта на аксесоари в ярък цвят, сувенири от различни страни, фотографии, 

стари часовници и... още нещо. Как точно, прочетете на стр. 84–85.

Плакията
ИЛИ „МЪЖО, ДА ИЗСТУ-

ДЯВАМ ЛИ ВЕЧЕРЯТА?“

Така според един стар 

виц гръцките жени дели-

катно подвиквали пред 

узериите (заведения, в ко-

ито се пие узо – бел. ред.) 

вечер, след залез слънце. 

След горещ летен ден на-

истина ни е нужна хладна 

манджа. Плакията – това 

типично балканско изо-

бретение – е много под-

ходяща за случая. Някол-

ко варианта за приготвя-

нето є ви предлага Надя 

ПЕТРОВА на стр. 86–87.

Вълшебното стъкло
Обичате ли да се суетите пред огле-

далото? Когато избирате този аксе-

соар за дома, огледайте го отзад и 

отпред: не бива никъде да откриете 

драскотини или други видими неравно-

сти и дефекти. Още съвети за избора 

на огледало ще откриете на стр. 90.

Важните задачи в градината
В края на лятото и началото на есента има дос-

та важни дейности, които трябва да свършите 

в градината... На стр. 92–93 ще прочетете и кои 

цветя са подходящи за засаждане през септември.
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Гостна
В нея са използвани 4 вида тапети – 3 с еднакви орнамен-

ти, но различни по цвят, а четвъртите – на малки ивици. 

Мебелите са разположени на противоположни стени. 

Веранда
Вместо открита те-

раса тук решението 

е отоплена покрита 

веранда, която може-

те да използвате и 

през зимата. Стени-

те на верандата са 

облепени с плочки, ко-

ито наподобяват зи-

дана стена, и отгоре 

са боядисани в бяло.

Спалня
Серия от обикновени дървени скринове в спалнята с нарочно 

състарена повърхност придава ретрошик на помещението. 

По-уютно място

Декоративното черно пано изпълнява задачата на визуална 
поддръжка на телевизора, а три черни осветителни тела 
над дивана запазват баланса между черно и бяло в стаята.
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Дръжките на този 
шкаф са купени от 
битпазар. Поня-
кога кичът стои 
много стилно. 

Ярко оформление
Белият цвят е допълнен от аксесоари в ярък цвят. Вър-

ху масата има стъкло, под което са подредени различни 

фотографии и художествени експозиции, които „разве-

селяват“ интериора. На бас, че всички гости, които дой-

дат у вас, ще седнат на масата и докато вие варите 

кафето, те с удоволствие ще разглеждат фотосите. 

Мебелите 
и аксесоарите
Основната част от ме-

белите в дома са типо-

ви (не са авторски), но 

на всяка мебел е прида-

дена индивидуалност. 

Някои са пребоядисани 

(като скрина на веран-

дата), някои са разноо-

бразени с допълнител-

ни декоративни елемен-

ти (например интерес-

ни дръжки). Огледала-

та е добре да поръчате 

специално (с необходи-

мите размери), а след 

това в зависимост от 

рамките на огледала-

та да подберете и кор-

низите. Основният еле-

мент за оформление на 

стените са фотогра-

фиите на членове на 

семейството и близ-

ки, както и арт фото-

графии.

Сувенири
Много неща в този 

дом говорят за голя-

мата любов на соб-

ствениците му към 

пътешествия: карти 

на света, фотогра-

фии, сувенири от раз-

лични страни са поч-

ти във всяка стая. В 

кухнята е събрана ко-

лекция от часовници, 

които показват вре-

мето в този часови 

пояс, от който са до-

несени.

Вътрешно дворче
Пред този дом има дворче, което е обща 

собственост със съседите. За да се 

чувстват децата комфортно, поляната е 

застлана със специално меко покритие, а 

по периметъра е оставена малко зелена 

трева. Дворът е решен като детска пло-

щадка, но вие можете да го превърнете в 

място, където да пиете по съседски су-

трешното си пролетно-лятно кафе.

На дългата горна поли-
ца е подредена „посто-
янна изложба“ от стък-
лени шишета, свещни-
ци от ковано желязо, ка-
мъшитени аксесоари и 
дори картини.

Стари часовници в руски стил. Можете да украсите 
една от стените в кухнята с тях или с други пред-
мети в един стил, които сте събирали от своите 
пътувания зад граница. Не слагайте часовниците в 
спалнята, ако държите да се наспивате добре. 
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Продукти:  около 1 кг тиквички  3–4 

глави лук  3–4 скилидки чесън  някол-

ко стръка целина  няколко моркова  2–3 

домата (или няколко лъжици доматено 

пюре; може и кетчуп)  1 лимон  сол  че-

рен пипер, майорана  олио

Как се приготвя: 1. Нарежете всички зе-

ленчуци (без тиквичките, единия домат 

и лимона) на кубчета и ги сложете да се 

задушават в олиото, като ги объркате 

добре преди това. 2. Когато поомекнат, 

ги овкусете с подправките. Наредете по-

ловината от нарязаните надълго или на 

кръгчета тиквички в намаслена тава, за-

лейте с приготвената смес от зеленчу-

ците и покрийте с останалите тиквички. 

3. Върху тях наредете резени домат и ли-

мон, залейте с малко олио и – във фурна-

та, само отдолу, докато остане на олио.

Т
ака според един стар виц 
гръцките жени деликатно 
подвиквали пред узериите 
(заведения, в които се пие 

узо – бел. ред.) вечер, след залез слън-
це. След горещ летен ден наистина 
ни е нужна хладна манджа – в това 
се убедихме и през това лято. Пла-
кията – това типично балканско из-
обретение – е много подходяща за 
случая. Наред с добрата новина, че 
се яде студена, има и една лоша – 

че трябва да се сготви на огън. Но 
апетитът иска жертви, пък и само 
шопска и таратор омръзват, съгла-
сете се. 
Плакията може да е постна или с 

месо. Най-подходяща за втория случай 
е тази с риба. В първия вариант ком-
бинациите са много. 

НАЙ-ВАЖНОТО НЕЩО В НЕЯ 

Е СОСЪТ 
Той се приготвя само от зеленчу-

ци. Никакво, ама никакво брашно не 

се слага в този сос. Тайната на до-
брия му вкус са правилният избор на 
зеленчуците и правилната им топлин-
на обработка.
Задължителните съставки на зелен-

чуковия сос за плакия са лук, чесън, 

целина, моркови, домати и лимон. С 
тази смес плакията се овкусява най-
добре. Може да импровизирате, като 
добавите тиквичка, патладжан, пи-

перки, гъби – те няма да нарушат 
вкуса на плакията, а само ще го об-
лагородят.
Другото важно нещо е топлинната 

обработка. Традиционно 
ПЛАКИИТЕ СЕ ПЕКАТ НА ФУРНА

Още дядо Славейков го е казал. Ва-
жно е да знаете, че трябва да се пе-
кат само отдолу. Може и да ги заду-
шавате в тенджера, но на слаб огън, 
за да не загори онова, което е близо 
до дъното.
Още две важни неща – след като 

подредите плакията, не я разбърк-
вайте. И гответе, докато остане на 
масло. И задължително на слаб огън 
– не забравяйте, че в миналото пла-
кията е била носена за приготвяне 
в селската фурна, а там топлината 
идва само отдолу.

в к у х н я т а
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Плакията може да приготвите само със зеленчуци, но 

може и да добавите пилешко месо, охлюви или риба. 

Вместо с тиквички направете я само с патладжани. 

Или и с двете. Важно е да се спазят основните пра-

вила за приготвяне на зеленчуковия сос и за печене. 

И след като се охлади: „Мъжо, идвай на вечеря!“ А за 

узото и подходящите за него мезета – друг път.

ИДЕИ

Плакията
ИЛИ „МЪЖО, ДА ИЗСТУДЯВАМ ЛИ ВЕЧЕРЯТА?“

НЯКОЛКО ВАРИАНТА
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 В тази рецепта толстолобът може да 

бъде заменен с шаран, бяла риба, мряна 

– едра сладководна риба – въобще с ка-

квато разполагате. Нарежете я на шай-

би, за да се овкуси по-добре. 

 Пригответе зеленчуковия сос, както в 

предишната рецепта. Наредете в нама-

зана с олио тава шайбите от рибата и 

ги покрийте със соса. 

 Майораната може за замените с мал-

ко розмарин – добре се отразява на вку-

са на рибата. Прибавете и малко бяло 

вино. Покрийте с шайби от домат и ли-

мон и печете – пак само отдолу и на слаб 

огън, докато рибата остане на олио.

В началото на есента изобилието от 

зеленчуци ни кара да грабим от всичко 

наред – като за последно. В тази ре-

цепта са обединени вкусовете на мно-

го зеленчуци. Ястието е с аромат и 

вкус, които не се дължат на подправ-

ки – те са резултат от чудесната зе-

ленчукова „конфигурация“.

Продукти:  1 голям патладжан  2 

тиквички  2 домата  1 лимон  2 гла-

ви лук  3–4 скилидки чесън  няколко 

стръка целина  3–4 моркова  1 па-

щърнак  олио  сол

Как се приготвя: 1. В обилно намаза-

на с олио тава наредете плътно резе-

ните патладжан – да покрият добре 

дъното. Нарежете морковите, лука 

и пащърнака на кубчета и ги смесе-

те със ситно нарязаните чесън и це-

лина. Объркайте сместа и я посоле-

те. 2. Изсипете я върху подложката 

от патладжани, притиснете и израв-

нете с лъжица. Отгоре наредете ре-

зените тиквички също плътно един до 

друг. Разполовете доматите и лимо-

на и всяка половина разрежете на по-

лумесеци. Наредете ги върху зеленчу-

ковата смес. Посолете и полейте от-

горе с олио. Налейте и половин чаша 

вода в тавата. 3. Изпечете плакията 

на 200 °С във фурната – отначало пе-

чете само отдолу, а накрая включете 

и горния реотан. По време на печене-

то поливайте отгоре със соса, който 

се образува, за да не изсъхва ястието. 

Печете, докато то остане на олио. 

Тази плакия може да сервирате както 

студена, така и топла.

Пиле с грозде
ПРОДУКТИ:  1 пиле  1/2 бутилка порто (или друго слад-

ко вино)  30 маслини без костилки  зехтин  оцет „Бал-

самико“  кимион  дафинов лист  прясно грозде  чесън 

 дребен лук  моркови

КАК СЕ ПРИГОТВЯ: 1. За да приготвите тази френска кла-

сика, запържете пилето, транжирано на парчета, в зехти-

на. Отделно от тях – дребния лук с морковите. 2. В тен-

джерата с месото прибавете лука с морковите и половин 

бутилка порто. Захлупете с капак и задушавайте 10 мин. 3. 
След това сложете маслините, няколко скилидки чесън, ки-

миона, сол, дафинов лист, по желание – няколко зрънца чер 

пипер. И така – още 15 мин задушавайте, като обръща-

те пилешкото 

месо. 5 мин пре-

ди края на заду-

шаването сло-

жете гроздо-

вите зърна от 

1 голяма чепка 

грозде. 

Французите 

пият с тази 

манджа с гроз-

де бургундско 

вино.
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Клафути с грозде
КЛАФУТИ Е НЕЩО КАТО 

ФРЕНСКА СЛАДКА БАНИЦА 

С ПЛОДОВЕ

ПРОДУКТИ: За тестото: 

 120 г брашно  3 яйца  150 

г мляко  сода на върха на 

ножа, угасена с малко оцет 

 1/4 ч. л. сол  3 с. л. захар

За плънката:  300 г грозде (сорт без семки)  пудра за-

хар

КАК СЕ ПРИГОТВЯ: 1. Отделете жълтъците и ги разбър-

кайте със захарта, докато сместа от жълта стане кре-

мава. Добавете млякото и солта. Пресейте брашното и го 

сложете в купата със сместа. Разбийте го с вилица, дока-

то получите еднородно, по-скоро течно, отколкото твърдо 

тесто. 2. Прибавете содата с оцета, объркайте и оста-

вете тестото за 30 мин. Разбийте белтъците на твърда 

пяна и с лъжица ги разбъркайте в тестото. 3. Постелете 

дъното на тортена форма с хартия за печене, намажете я 

с масло и изсипете измитите и подсушени зърна на гроз-

дето отгоре. Излейте част от тестото, разклатете фор-

мата, за да влезе то между зърната, и после излейте ос-

таналото тесто. 4. Печете вашето клафути в предвари-

телно загрята до 200 °С фурна 35–40 мин. Като го извади-

те, покрийте с кърпа. Когато изстине, отделете го с нож 

от стените на съда и го поръсете с пудра захар.
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О
бичате ли да се суети-
те пред огледалото? Днес 
това „вълшебно стъкло“ 
служи не само за демон-

страция на вашето прекрасно отра-
жение, но и за визуална промяна на 
пространството. В този смисъл то 
е важен детайл на интериора.
Когато избирате огледало, обърнете 

внимание на неговите качества. Огле-
дайте го и отзад, и отпред: не бива 
никъде да откриете драскотини или 
други видими неравности и дефекти. 

В ЦАРСТВОТО 
НА КРИВИТЕ ОГЛЕДАЛА

За да не купите некачествена вещ 
с ефект на криво огледало, направе-
те следното: застанете на разстоя-
ние 1–2 м от него с протегната на-
пред ръка, в която сте взели молив. 
Преместете молива по хоризонтала-
та. Правилното огледало е онова, в 
което отражението се движи по пра-
ва линия, а не „плува“. 
По принцип основата на огледално-

то покритие е сребро или алуминий. 
Присъствието на благородния метал 
обаче прави огледалото по-качестве-
но – отраженията в него са по-ясни, 
а степента на защита (от влага или 
механични повреди) е по-висока. Вяр-
но е, че „сребърните“ огледала са дос-
та по-скъпи. 
Но ако искате по-евтино, не си ку-

пувайте оловно огледало, защото оло-
вото е нежелан „гост“ в компанията 

на материалите, от които се правят 
огледалата. То е вредно за човешко-
то здраве. Задължително се поинте-
ресувайте каква суровина е използва-
на за производството на огледалото, 
което сте харесали. 
Добре е, ако в магазина, в който 

сте влезли да купите този необхо-
дим за дома предмет, преобладава ес-
тествено дневно осветление: при из-
куственото някои дефекти по огле-
далната повърхност могат да оста-
нат незабелязани.

ПРЕЧУПВАЙКИ 
ПРОСТРАНСТВОТО

Има помещения във вашия дом, ко-
ито без огледало изглеждат като не-
довършени и дори неестествено. В 

антрето (само не и срещу входна-
та врата!) можете да окачите голя-
мо огледало за оглеждане в цял ръст. 
Именно на това място вие си хвър-
ляте критични погледи, преди да из-
лезете за работа. В банята, където 
влажността е по-висока, ще се нало-
жи да монтирате огледало със специ-
ално водоустойчиво покритие. 

В гостната едно голямо и блестя-

що огледало (можете да го окачите 
хоризонтално) ще придаде парадност 
и блясък. 
„Вълшебното стъкло“ е в състояние 

да промени пространството изцяло. 
Овалното и вертикално монтира-

ното правоъгълно огледало ще на-
прави стаята зрително по-висока. А 
ако монтирате тези огледала хоризон-
тално, сами се досещате, че ще раз-
ширите пространството визуално. 

Ако окачите огледало на стената, 

перпендикулярна на прозореца, то 
не само ще увеличи светлината в по-
мещението, но и ще я насочи към 
най-тъмните места в стаята. 

Огледалната стена в малко поме-
щение създава усещане за повече ос-

ветеност и простор. 

ДНЕС ДОРИ ИМА 
„ОГЛЕДАЛНА МОДА“

Кои огледала са актуални сега?
1. Тип „венецианско замазване“ При 
този метод на обработка повърхност-
та на огледалото изкуствено се със-
тарява, та да изглежда то вин тидж 
– с петна и замазани участъци. 
2. Хитовите рамки за огледала са ла-
кираните, боядисани в черно и бяло. 
Те могат да бъдат посипани с пар-
ченца натрошено стъкло в златисти 
оттенъци.
3. Големите огледала е по-добре да 
оставите без рамки. Днес е прието 
просто да ги монтирате към стената, 
което е своего рода минимализъм. 

ВЪЛШЕБНОТО 
СТЪКЛО

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ „ПРАВИЛНОТО“ ОГЛЕДАЛО? 
И КАКВО ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, 

КОГАТО ТЪРСИТЕ ПРАВИЛНОТО МЯСТО ЗА НЕГО В ДОМА СИ?

Правилното почистване
Повърхността на огледалото е най-

добре да почиствате с меко миещо 

средство, което не съдържа абразивни 

частици. През отоплителния сезон по-

често минавайте огледалото с влаж-

на салфетка.
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НАШАТА МИСИЯ Всички, които работим във фирма „ЧИСТО“ АД, 
разбираме колко са важни чистотата и приветливата среда за 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На вашето внимание – „ЧИСТО“ АД
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Огледайте се наоколо и вижте 

къде градината е станала на 

„петна“. В повечето случаи растени-
ята цъфтят през пролетта и начало-
то на лятото, след което в градина-
та се появяват просто „дупки“.
Можете да запълните празнините с 
1–2 вида цъфтящи през късно лято 
или през есента. Но имайте пред-
вид, че трябва да бъдете много вни-
мателни, доколкото новите растения 
се нуждаят от редовно поливане, за 
да се захванат, а това като цяло е 
сезон с високи температури и по-ред-
ки дъждове.

Не забравяйте да поливате рас-

тенията редовно през този пери-

од. Обилното поливане веднъж седмично 
помага на растението да развие дълбо-
ка коренова система и му осигурява ре-
зервоар, който се изпразва бавно.

В този момент мулчирането 

може да изиграе много важна 

роля. Мулчът помага за задържането 
на водата, опазва кореновата систе-
ма от прегряване и редуцира пробле-
мите с плевелите. Проверете дали 
мулчът е непокътнат, или е намалял 
до тънък слой. 5–7 см са оптимална-
та му дебелина.

Сега не е най-подходящият мо-

мент за наторяване. Растения-
та са още в шок от високите тем-
ператури и торенето няма да им по-
могне да се справят с този проблем. 
Дори в някои случаи може да е опасно 

за тях (особено за тези, които рас-
тат в сухи почви – торът може да 
изгори корените им).

Почистването от прецъфте-

ли цветове е задължително през 

късното лято. Растенията ви ще из-
глеждат по-здрави и красиви, а гради-
ната – по-подредена и свежа.

Последната задача, която оба-

че не бива да пропускате, е да по-

чистите градината от плевели. На-
правете така, че растенията да не 
се „състезават“ с вредните треви.

В края на август повечето гради-

ни започват да изглеждат малко 

натежали и изтощени.  Жегите по-
рано през лятото действително са 
изгорили повечето по-ранно цъфтящи 
красавици. Сега е моментът да бъде-

те безмилостни и да орежете здраве-

ца, непетата, астранцията и делфи-

ниума, за да могат да цъфнат отно-
во с нова хубост през септември. 

По това време пулмонарията 

(медуница, меча пита) и ориен-

талският мак също изглеждат дос-

та неугледно, така че задължително 
ги почистете, за да образуват нова 
листна маса в края на месеца.

В края на лятото и началото на 

есента цъфтят богородичката, 

хризантемите, петльовият гребен. 

И още:

АСТРА 
(CALLISTEPHUS CHINENSIS)
Тя е тревисто едногодишно расте-

ние. Известна е повече като богороди-
чка и димитровче. Формата на храста 
бива пирамидална, колоновидна и раз-
клонена. Цъфти през късното лято 
до октомври. Цветовете є са в розо-
во, червено, бяло, жълто и лилаво.

Поливането на астрата трябва да е 
обилно, но почвата не бива да подгиз-
ва. През лятото (края на август и до 
средата на септември) обаче е нуж-
но пръстта да бъде винаги влажна. 
През летните месеци подхранвайте 
3 пъти на две седмици. Подрязвайте 
често старите растения, за да по-
раснат нови клонки. Астрите пред-
почитат слънчеви места с умерена 
влажност, защитени от вятър. 

ХРИЗАНТЕМА 
(CHRYSANTHEMUM) 

Всяка добре отцеждаща се и аери-
рана почва е подходяща за хризанте-
мата. Поддържайте почвата влажна 
целогодишно. Използвайте мека вода. 
Докато хризантемата расте, полива-
нето трябва да е обилно и да се на-
мали в периода на цъфтеж. Орося-

вайте листата често.
През периода на растеж изисква 

обилно наторяване с препарат, съ-

държащ азот и калий. Тъй като хри-
зантемите стават високи до около 
70–90 см, често те имат нужда от 
опора за стъблото. За да се стиму-
лира разклоняването на растението 
и да се увеличи цъфтежът, връхче-
тата на хризантемата трябва да се 
подкастрят. 

ЦЕЛОЗИЯ (CELOSIA)
Наричана още горящ пламък, целози-

ята е сезонно цвете, растящо само 
през периода април–октомври. Цве-

товете на листенцата варират от 
жълто, розово, златисто, оранжево 
до тъмночервено. Израства на висо-
чина 10–20 см. Полива се обилно и се 

Важните задачи 
в градината

В КРАЯ НА ЛЯТОТО И НАЧАЛОТО НА ЕСЕНТА ИМА ДОСТА ВАЖНИ ЗАДАЧИ В ГРАДИНАТА…
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подхранва всяка седмица. През зима-

та се полива по-пестеливо и не бива 
да се допуска задържане на вода. Ко-

гато се пресажда, е добре да се под-
храни почвата с различни минерали. 

КОЛЕУС (SOLENOSTEMON)
Окраската на листата на колеуса 

са най-различни – бяло, жълто зла-
тисто, виолетово, бордо и др. Зара-
ди наподобяващите коприва листа се 
нарича още декоративна коприва. Ко-
леусът обича много вода, но тя не 
трябва да е твърда, затова по въз-
можност я филтрирайте. През лет-
ните месеци оросявайте листата с 

вода. От май до юни растението 
трябва да се тори веднъж седмично. 
През октомври трябва ниско да под-

режете цветето, а през пролетта да 
го пресадите в хумусна почва. 

Материалът е подготвен 
със съдействието на сайта „За дома“

ХризантемаАстра КолеусЦелозия

© Andrey Starostin, yurok, Sergii Pavlov / 123rf.com
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за месец СЕПТЕМВРИ

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

Делови и сериозни стеДелови и сериозни сте

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Благословени от любовтаБлагословени от любовта

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Период, пълен с ограниченияПериод, пълен с ограничения

РАКРАК

Излизате от изолациятаИзлизате от изолацията

ЛЪВЛЪВ

Внимавайте с кого се свързватеВнимавайте с кого се свързвате

ДЕВАДЕВА

Срещате правилния човекСрещате правилния човек

ВЕЗНИВЕЗНИ

Периодът на голямото приключванеПериодът на голямото приключване

СКОРПИОНСКОРПИОН

Смяна на приоритетитеСмяна на приоритетите

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Интензивен и напрегнат месецИнтензивен и напрегнат месец

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Положителна промяна Положителна промяна 
и утвърждаванеи утвърждаване

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Решавате финансови проблемиРешавате финансови проблеми

РИБИРИБИ

В живота ви се връщат стари темиВ живота ви се връщат стари теми
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ЗАПОЧВАТЕ МЕСЕЦА ДЕЛОВО 
Много сте сериозни. От лятното 

ви настроение няма и следа. Настроени 
сте делово. Искате да отхвърлите повече 
работа. Най-близките ви се нуждаят от 
активната ви подкрепа, което ще ви за-
радва и ще ви накара да се почувствате 
полезни. Овенът има рицарски дух, дейст-
ва с ентусиазъм, особено ако го помолят 
за помощ. Но издръжливостта ви няма да 
е на ниво, както обикновено. Бързо ще се 
уморите и ще се почувствате затормозе-
ни и нервни. Първо ще усетите прилив на 
сили и желание за работа, но след това 
енергията ви ще намалее рязко. Ще се на-
лага да се справяте с това особено със-
тояние и да „жонглирате“, за да свърши-
те всичките си ангажименти. Няма да ус-
пеете да осъществите бързо новите си 
намерения през периода от 1-ви до 13-и, но 
в известен смисъл това е добре, защото 
ще свършите, без да избързвате, позанема-
рената и понатрупала се работа. 

ИЗНЕРВЕНИ СТЕ Работа и задъл-
жения от всякакъв характер ще ви 

държат в напрежение от 1-ви до 8-и. 

ПОДРЕЖДАТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ 

СИ След 8-и ставате по-организирани 
и още по-отговорни към задачите си в ра-
ботата. Сега е моментът да обърнете 
внимание на здравето си, да се опитате 
да промените свои вредни навици, да по-
добрите условията си на труд и почивка 
и да започнете да се хранете по-здраво-
словно. 8-и е чудесен ден за стартиране 
на диета или поне за взимане на решение 
за отказване от цигарите, алкохола или 
друг вреден навик. 

ПОДОБРЯВА СЕ ЗДРАВЕТО НА 

ВАШИ БЛИЗКИ. ЗАПОЧВАТЕ НОВ 

ПЕРИОД В ОТНОШЕНИЯТА С КОЛЕГИ-

ТЕ След 8-и ще се подобри и състоянието 
на старите и болни хора около вас, осо-
бено ако вие самите се грижите за тях. 
След тази дата започвате и нов период в 
отношенията с колегите си. Успявате да 
въведете други правила и навици, за да се 

чувствате комфортно и вие, и те. Най-
динамичните ви дни за месеца са 13-и, 
14-и и 15-и – тогава другите ще забеле-
жат вашите най-силни качества. 

КОНКУРЕНЦИЯТА СВИВА ПЛАТ-

НАТА След 15-и ви отпада поне една 
грижа. Конкуренцията се оттегля или 
става по-поносима. Някой, който ви е 
провокирал открито до този момент, 
вече изчезва от хоризонта ви. 

УСПЕШНИ СДЕЛКИ Започвате да 
мислите по-мащабно и правите до-

бри сделки от 15-и до 30-и. Бъдете по-бди-
телни след 23-ти. С настъпването на 
есенното равноденствие тонусът ви спада 
и имунната ви защита отслабва. Ще се 
почувствате изтощени. След 23-ти ще се 
наложи да бъдете супертолерантни и тър-
пеливи с вашите партньори и близки.  

НЕ ВЗИМАЙТЕ ПРИБЪРЗАНИ РЕ-

ШЕНИЯ на 23-ти, когато е пълнолу-
нието в Овен и сте много импулсивни и не 
особено обективни. Днес ще видите резул-
татите от досегашната си дейност и 
старание. Другите ви оценяват по дос-
тойнство. Старайте се да не влизате в 
спорове, особено с авторитетни лично-
сти.  

ДОБРИ ДНИ са 24-ти и 25-и, когато 
ви съветвам да проведете важни 

срещи и разговори. Но без излишна агресия 
или гордост – не сте в позиция за настъ-
пателно поведение. Колкото сте по-сдър-
жани и наблюдателни, толкова сте по-за-
щитени. 

РАБОТАТА В ЕКИП НЯМА ДА ВИ 

ВЪРВИ на 26-и и 27-и, но сега тряб-
ва да премълчавате, за да си запазите по-
зициите. На 30-и отново трябва да обър-
нете внимание на близките и на дома си. 
Заключвайте и не оставяйте вещите си 
без надзор.

Бъдете по-деликатни
На 3-ти и 4-ти ще се наложи да дейст-

вате по-деликатно. Не отлагайте никак-

ви задължения, особено ако са свързани с 

дома и семейството. На тези дни проя-

вете загриженост и състрадание, особе-

но към децата си. В отношенията с коле-

гите също бъдете много деликатни – не е 

нужно да предизвиквате конфликти. Ще се 

наложи и в любовта да правите компроми-

си и да се „придвижвате“ с особено вни-

мание, защото от 1-ви до 8-и определено 

няма да сте в благоприятни позиции. Все 

нещо ще се обърква. Периодът не е бла-

гоприятен и за започване на нови връзки. 

Подгответе се за изпитания и проверки 

от страна на любимия човек на 9-и, 10-и 

и 11-и до обяд. Партньорите ви ще са ка-

призни и взискателни, което на вас ще ви 

изглежда като провокация и е много въз-

можно да се стигне до конфликти!

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ   

От 1-ви до 13-и ще имате много работа 

за довършване. Приключете със старите 

ангажименти.

От 1-ви до 8-и се старайте да не при-

емайте драматично малките капризи на 

половинката ви. Бъдете по-внимателни с 

интимния партньор.

На 5, 6, 13, 14, 15, 23, 24 и 25 септември 
бъдете максимално организирани. Това са 

активни дни за всички Овни.

След 23-ти тонусът ви спада. Ще тряб-

ва да се научите да работите в екип и 

да сте толерантни към бизнес партньо-

рите си.

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ”
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Търсете на книжния пазар от издателство „Колибри”

„КАКВО ОБЩО ИМА ЛЮБОВТА”

Препоръчва се основно за женска публика, но книгата 
надхвърля многократно типичния чиклит. На при-

видно повърхностния фон на живота на холивудския хай-
лайф този увлекателно написан роман поставя умело и с 
много хумор основни въпроси за любовта, парите и мора-
ла. Отлично лятно четиво за  взискателни дами.
Парите или любовта? Парите, естествено, би казала 
Изабела Спайърс.
Когато напуска родната Великобритания, за да стане ба-
вачка в семейството на всемогъщ холивудски агент, де-
ветнайсетгодишната Бела има план – да се омъжи въз-
можно най-бързо за някой богаташ и да заживее като на 
кино. Според красивата и находчива Бела единствено па-

рите са в състояние да є помогнат да загърби тежкото си 
минало и да є дадат безценните сигурност и спокойствие.
След светкавична сватба в Лас Вегас Бела се сдобива с 
така мечтания богат и красив съпруг и бездънна банкова 
сметка, но приказката не продължава дълго. Когато всич-
ко около нея се сгромолясва като колода карти, Бела от-
ново трябва да се справя сама. По дългия път, който ще 
извърви, постепенно тя ще научи, че щастието не се ку-
пува с пари, а когато отново я попитат „Парите или лю-
бовта?“, тя може би ще отговори „Любовта“, а може би 
ще каже „Защо не и двете?“.
За разлика от своята героиня, която заминава от Англия 
за Ел Ей с едничката цел да се омъжи за пари, авторка-
та Луси Бродбент е отишла там, за да ги спечели с труд. 
Днес живее в Лос Анджелис и всяка сутрин се събужда с 
трима мъже в леглото – съпруга си и двете им момчета.

Бела, брой 9 (151), 201096
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В ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДОБРА ФОРМА 

СТЕ Действайте максимално осъзна-
то до 23-ти. Настроени сте творчески. 

Виждате света по-красив. Намирате се в 
много силен съзидателен период, който 
трябва да бъде оптимално оползотворен. 

АКО СТЕ ВЛЮБЕНИ или имате нова 
връзка, е важно да знаете, че след 8-и 

трябва да се отнасяте много внимателно 
с партньора си. Възможно е да преживее-
те първата криза в отношенията си и 
дори малко да се разочаровате. Не позво-
лявайте на гордостта си или на болезне-
ната си ревност да провали любовта ви. 

ИНТЕРЕСЕН ПЕРИОД ви очаква от 
1-ви до 13-и включително. Възможно е 

в живота ви да се върнат стара любов 
или стар приятел и отново да се окажат 
много значими за вас. 

ДЕЙСТВАЙТЕ СМЕЛО през целия 
период от 1-ви до 23-ти. Подхождай-

те освободено както в личните отноше-
ния, така и в пряката ви работа. Смело 
реализирайте своите идеи, не се притес-
нявайте да изразявате себе си. Творче-
ският ви порив ще направи впечатление 
на околните. 

НОВИ НАЧИНАНИЯ е добре да 
предприемете от 13-и до 23-ти. 26-и и 

27-и също са много добри дни за по-ма-
щабни действия, особено в пряката ви ра-
бота. 

ТРУДНИТЕ ВИ ДНИ в началото на 
месеца са 5-и, 6-и, 11-и, 12-и и 13-и. 

Старайте се да не предизвиквате никого 
през тези дни. Ще са ви нужни двойно по-
вече усилия да се справите с каквото и 
да било. Не си хабете силите. 

СТАВАТЕ ПО-АМБИЦИОЗНИ след 
15-и. Някакво вътрешно недоволство 

и неудовлетвореност ще ви карат да се 
променяте и да търсите ново поприще за 
изява. Занимаващите се с частен бизнес да 
са особено бдителни при подбирането на 
партньори, защото в един момент те мо-

гат да се окажат много коварни или кон-
фликтни хора. Ще се налага да се борите 
и с конкуренцията, която невинаги ще е 
лоялна. Ще ви спасят само вашата почте-
ност и постоянство, не се отказвайте от 
замисленото и не се страхувайте. 

МЕЧТИТЕ СЕ СБЪДВАТ От 9-и до 
23-ти получавате чудесен „коридор“ 

за съвместни действия с ваши приятели 
и съмишленици. Позабравени ваши идеи и 
мечти сега се завръщат с пълна сила и 
дори могат да се осъществят. След 23-ти 
до края на месеца продължава същата тен-
денция, но тогава ще сте малко по-угри-
жени и ангажирани в службата. 

ОСЪЗНАВАТЕ СТРАХОВЕТЕ СИ На 
23-ти получавате възможност да ос-

ъзнаете и анализирате ваши съмнения, 
страхове и подсъзнателни стремежи. По-
лучавате вести отдалече, замисляте се 
дали си заслужава да правите повече от-
стъпки, реверанси и жертви за хора и об-
стоятелства, които видимо вече не заслу-
жават. Научавате добре укривани до този 
момент тайни. През следващите дни с ус-
пех може да подредите вашия вътрешен 
свят, да се отървете от стари зависимо-
сти и да преодолеете лоши навици. 

МИНЕТЕ НА ДИЕТА Периодът от 
23-ти до 30-и е подходящ за диета 

или за превключване на здравословен начин 
на хранене. Веднага ще почувствате при-
лив на сили, тъй като вследствие на здра-
вословното хранене организмът ви бързо 
ще се отърве от токсините. Погледнете 
малко по-критично към себе си и най-ва-
жното – подредете приоритетите си. 

НАЙ-ПОДХОДЯЩИ ДНИ ЗА ВЗИ-

МАНЕ НА ВАЖНИ РЕШЕНИЯ са 
26-и и 27-и. Каквото предприемете сега, 
дълго време ще ви носи сигурност и за-
крила в бъдеще. 

Необвързаните 
ги очаква щастие
Телците, които отдавна търсят поло-

винката си, след 8-и получават шанс да 

срещнат подходящ човек. На 8-и е ново-

лунието в Дева, което ще ви помогне да 

създадете нова, надеждна любовна връз-

ка, която в началото (през първия месец) 

може да започне доста бурно и дори кри-

зисно. Няма да можете веднага да се ори-

ентирате дали този човек е за вас, но 

не е и нужно да избързвате. Събития-

та сами ще ви увлекат и ще ви покажат 

пътя. За всички Телци септември ще е ва-

жен месец в сферата на чувствата, при-

ятелствата и отношенията с децата. 

Точно датата на новолунието е един си-

лен повратен момент, след който може 

да поставите символично ново начало във 

вече добре установените ви отношения. 

Предварително си помислете какво точно 

искате да промените и да освежите във 

връзките и чувствата си. Сега сте в със-

тояние да въздействате на събитията.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

От 1-ви до 13-и при вас може да се вър-

нат стара любов или добър приятел от 

миналото.

Периодът от 13-и до 23-ти е подходящ 

за нови начинания.

След 15-и ставате амбициозни, мерите 

сили с конкуренцията.

26-и и 27-и са много подходящи дни за 

мащабни действия от ваша страна, осо-

бено на работното място.

От 23-ти до 30-и е добре да минете на 

диета. Подредете приоритетите си. По-

гледнете по-критично към себе си, за да 

преодолеете някои свои слабости.

ЕДНА ДОБРА ИНИЦИАТИВА

GLADE® SENSE & SPRAY™ ЗАПОЧВА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ
за построяване на детска площадка на Комплекса за социални услуги за деца и 
семейства – София (КСУДС)

При закупуването на всеки продукт Glade® Sense & Spray™, означен със специа-
лен стикер, компанията SC Johnson ще отделя по 1 лев в полза на дарението от 
10 000 лв. Кампанията се провежда на територията на цялата страна и ще про-
дължи до изчерпване на продуктите, обозначени с дарителския стикер. За пове-
че информация за кампанията посетете: www.glade.bg 
Като допълнение служителите на SC Johnson даряват 1350 лева лични средства за 
закупуване на детски колички, играчки и други материали, необходими на дома.  
През 2008 г. от подобна кампания бяха дарени оборудване и играчки на Дома за 
медико-социални грижи за деца в Шумен, а миналата година SC Johnson подпомог-
на Държавното училище за деца със зрителни и множествени увреждания „Луи 
Брайл“.
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ЩЕ СЕ ЧУВСТВАТЕ НАПРЕГНАТИ 

И ИЗНЕРВЕНИ Традиционно това не 
е хармонично време от годината за вас. 
Докато Слънцето и Меркурий са в знака 
Дева (чак до 23-ти), ще сте изнервени, все 
нещо ще ви тормози и ще ви тежи. Но 
ако погледнете от другата страна на про-
блемите, ще откриете, че и в напрегнати-
те и динамични периоди има нещо пози-
тивно. Дори понякога те са за предпочи-
тане, защото трудностите и дискомфор-
тът ви провокират да търсите решения 
и да променяте активно своята действи-
телност. 

ПЕРИОД, ПЪЛЕН С ОГРАНИЧЕНИЯ, 

ви очаква от 1-ви до 13-и включител-
но, защото тогава вашата управляваща 
планета Меркурий е ретроградна. Не пред-
приемайте важни срещи и пътувания и не 
започвайте нищо ново, защото всичко ще 
се развива бално и неудовлетворително за 
вас. Затрупват ви много несвършена рабо-

та и много неизяснени неща. 
НАСТРОЕНИ СТЕ МНОГО АНАЛИ-

ТИЧНО до 23-ти. Спонтанно ще от-
криете някои свои качества и характерис-
тики, които до този момент не сте осъз-
навали. След 9-и дори получавате порив да 
се върнете към свое старо амплоа, което 
в недалечното минало доброволно сте изо-
ставили. Дава ви се възможност да се вър-
нете към стари позиции, особено ако ра-
ботите в сферата на науката, литерату-
рата, образованието, посредническия биз-
нес, преводаческите или консултантските 
услуги и търговията. Ще направите сери-
озен опит да намерите опорна точка въ-
тре в себе си, да се опрете на себе си. 

ПОЛУЧАВАТЕ ПРОЗРЕНИЯ На 1-ви 
и 2-ри ще имате нужните прозрения 

как да постъпите, за да се справите с 
всички задължения през месеца. Тогава на-
блегнете на контактите с хора, на които 

отдавна сте обещали да ги потърсите. Те 
ще станат проводник на нужната ви към 
настоящия момент информация. На 3-ти 
много внимавайте на каква информация се 
доверявате, какво и пред кого говорите. 
Думите ви могат да бъдат видоизменени 
до неузнаваемост и да изпаднете в големи 
недоразумения. Проверявайте всичко, кое-
то прочетете или чуете. Не избързвайте 
с публични изказвания или оценки. 

НАСЛЕДЯВАТЕ ИМОТ След 8-и очак-
вайте новини, които засягат место-

живеенето ви, роднините и имотите ви. 
Има вероятност да наследите имоти, да 
се наложи да уреждате документи по 
прехвърляне на собственост. Постарайте 
се да свършите това след 13-и.

НАПРЕГНАТИ ДНИ, през които не 
бива да се насилвате с допълнително 

работа, са 7-и, 8-и, 9-и (до обяд), 13-и, 14-и 
и 15-и. 

ПАЗЕТЕ СИ ЗДРАВЕТО на 21-ви и 22-
ри. Внимавайте с лекарства, особено 

успокоителни, както и с употребата на 
алкохол. Чувствате се преуморени и из-
нервени и това ще си прояви в здраво-
словни неразположения. Има вероятност 
от алергични реакции както към храни, 
така и към лекарства. След 23-ти най-
сетне се успокоявате и част от задълже-
нията и напрежението ви остават в ми-
налото. Време е малко да подредите и 
емоционалния си свят, да укрепите отно-
шенията с любимите си хора, приятелите 
и децата. 

УСЕЩАТЕ, ЧЕ СТЕ В ТВОРЧЕСКИ 

ПОДЕМ, резултатите от който ще 
берете много скоро. Периодът от 23-ти до 
30-и е силен за вас, като най-благоприятни 
са дните 28-и, 29-и и 30-и. Това са добри 
дни за събеседване, правене на реклама, 
презентации и участия в конкурси. 

„ФОРТИСИМО ФЕСТ“ – ДВЕ КУЛТУРИ НА ЕДНА СЦЕНА

От 10 до 18 септември Максим Ешкенази и фондация „Америка за България“ ще срещнат българската публика с 
първото издание на „Фортисимо фест“. Фестивалът е знаково събитие както за българския диригент, който 
вече повече от 10 години живее и твори в САЩ, така и за фондацията, която желае да направи възможно взаи-
модействието между зрителите и най-добрите образци на американското изкуство и култура.
Програмата на феста включва 5 класически концерта, изложба и лекция на изкуствовед. Идеята на организато-
рите е да построят своеобразен културен мост между България и САЩ, който да свърже изпълнители, творци 
и артисти от двата континента и да подпомогне осъществяването на ползотворен културен обмен. 
„Фортисимо фест“ ще доближи максимално класическата музика и съвременното американско изкуство до начи-
на на живот и мислене на младите хора в България, привличайки млади и успешни творци, представяйки класи-
ческата програма по нетрадиционен, модерен и завладяващ начин. На него ще бъдат представени както светов-
ноизвестни музикални произведения, така и премиерни заглавия, изпълнени от утвърдени американски и българ-
ски музиканти, бъдещи звезди и вече изградили своята световна кариера и популярност творци и оркестри. 
Повечето от концертите и събитията от програмата на „Фортисимо фест“ са подарък за жителите и гости-
те на София, а всички приходи от продажбата на билети ще бъдат дарени на различни културни институции.

Обърнете внимание 
на дома си
Вероятно е още в началото на месеца 

да се окаже, че е необходимо да правите 

спешни ремонти, премествания или ня-

какви други реорганизации на дома си. Не 

ги отлагайте. А най-добрият вариант е 

да успеете да се справите с ремонти-

те през периода от 1-ви до 13-и. Ако ку-

пувате или наемате ново жилище, тога-

ва нека това да стане след 13-и до 23-ти 

– това е най-благоприятният период. От 

1-ви до 23-ти е добре да обърнете внима-

ние на своите родители. Сега получавате 

възможност да си изясните отношенията 

с тях. Много е важно да им обясните по-

зицията си спокойно. Подходящ ден за по-

добно изясняване на отношенията с роди-

телите е 8-и или малко след тази дата. 

Той ще ви даде възможност по нов начин 

да възприемете света.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

От 1-ви до 13-и включително не се зах-

ващайте с нови начинания, защото ще се 

развиват бавно и неудовлетворително в 

бъдещето. 

След 8-и очаквайте новини, свързани с 

дома ви. Може да се появи необходимост 

от премествания или ремонти. Ще се на-

ложи да се занимавате с имоти и роднини.

7-и, 8-и, 9-и (до обяд), 13-и, 14-и и 15-и 
са напрегнати дни за вас.

На 21-ви и 22-ри пазете здравето си – 

вероятни са алергични реакции към лекар-

ства, алкохол и храна.

След 23-ти подредете отношенията с 

любимия човек и с приятелите си.

На 28-и, 29-и и 30-и ще имате късмет 

при участие в конкурси, събеседвания и 

при представяне на проекти.

ФЕСТИВАЛ ЗА ЦЕНИТЕЛИ
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  УРОЦИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА НАУ-

ЧИТЕ сега, са от областта на общу-
ването (най-вече с близките ви хора), усво-
яването и боравенето с информация и зна-
ния. Напоследък имате сериозни затрудне-
ния с комуникацията. Все по-често се изо-
лирате. Околните не разбират поведение-
то ви. Вече е време да излезете от изола-
цията, която толкова ви харесваше, и да 
комуникирате повече. Вероятно точно за-
ради това в живота ви ще се появят хора 
от близкото ви минало, с които видимо 
ще има какво да довършвате. От 1-ви до 
13-и не се опитвайте да се измъкнете от 
наложителното общуване, дооформяне на 
документи, записки или отчети. Отлично 
време за приключване на всякаква писмена 
работа, включително и със залежалата ко-
респонденция. Това е период и за изчиства-
не на невзети изпити, за довършване на 
обучение. Най-силните ви дни в това от-
ношение са 3-ти, 4-ти, 11-и, 12-и и 13-и. 

КРАТКИ ПЪТУВАНИЯ е добре вре-
менно да замразите от 1-ви до 13-и, 

защото няма да ви донесат необходимото 
удовлетворение, а дори напротив. Вероят-
ни са обърквания, забавяния, проблеми с 

документи, пари и билети, като най-про-
блемни се очертават 9-и и 10-и. 

ВНИМАВАЙТЕ С ИНФОРМАЦИЯ-

ТА, КОЯТО СТИГА ДО ВАС на 8-и. 
На тази дата може да ви хрумнат идеи 
за ново обучение, пътуване и дори пре-
местване на жилището или работата. 
Всичко това ще се развива благоприятно 
и в бъдеще качествено ще промени живо-
та ви. Не избързвайте веднага да дейст-
вате, изчакайте да мине 13-и. От 13-и до 
23-ти, като и 21-ви и 22-ри са най-силните 
ви дни. Тогава действайте смело. 

ЛЮБОВНИ ПРОБЛЕМИ ще ви раз-
концентрират от 1-ви до 8-и. Не успя-

вате да прочетете знаците, които съдба-
та ви дава, а се насочвате в неправилна-
та посока. С каквото и да се захванете 
през тези осем дни, няма да ви спори. 

ИМПУЛС ЗА РАБОТА И ЗА ИЗЯВИ 

След 15-и получавате силен импулс за 

работа и самоизява. Много сте интуи-
тивни, бързо и лесно се ориентирате в 
обстановката и заемате най-подходящи 
позиции. Но внимавайте да не се препъне-
те в нечии интереси, не навлизайте в 
чужда територия и не се опитвайте да 
действате нелоялно. 

ИМА ОПАСНОСТ ДА СИ ИЗПАТИТЕ 
на 16-и и 17-и, ако не сте достатъчно 

внимателни, толерантни и не действате 
в съгласие със закона. Точно тогава не се 
противопоставяйте на началници и вис-
шестоящи.

НАВЛИЗАТЕ В НЕКОМФОРТЕН ПЕ-

РИОД след 23-ти. Добре ще бъде да 
избягвате ситуациите, в които се чувст-
вате несигурни. Подсигурете си максимал-
но спокойно и безопасно място, защото 
ще сте уязвими пред чуждите изисквания 
и нападки. Най-напрегнатите дни за вас са 
23-ти, 24-ти и 25-и. Бъдете особено вни-
мателни на 23-ти, защото дори и най-мал-
ките ви недостатъци ще бъдат видени 
от другите. Не си позволявайте да бъде-
те некомпетентни или неподготвени, за-
щото другите веднага ще го забележат. 

ПЪЛНОЛУНИЕТО В ОВЕН на 23-ти 
ще ви предизвика и ще ви направи по-

агресивни и нападателни. Проявете макси-
мална гъвкавост и потиснете агресията. 
Дори и не се опитвайте да се защитава-
те активно. Най-добрата реакция от 
ваша страна ще бъде тази на хладна от-
страненост. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОМА 

СИ от 23-ти до 30-и. Това е място-
то, което ви дава сили и енергия – напра-
вете го още по-уютно. Отделете повече 
време и на родителите си. Подходящ ден 
за изграждане и подновяване на семейните 
отношения е 30-и.

БЛАГОРОДНА КАУЗА

Опасен чар
Внимавайте на 4-ти вечерта, защото ня-

кой може да ви оплете в мрежите на своя 

чар и измамно поведение и на сутринта 

да се събудите излъгани или влюбени, а в 

повечето случаи – и двете. Проблем ще 

имате, ако в отношенията са намесени и 

пари, защото определено ще загубите или 

няма да получите обещаното. Но все пак 

на 3-ти и на 4-ти имате два успешни дни, 

в които добре може да се ориентирате в 

обстановката и да се подготвите да не 

допускате грешки на 4-ти вечерта. След 

8-и чувствата  ви малко се проясняват, 

но отново ще бъдете под въздействието 

на нечий магичен чар и няма да може да 

си събирате лесно мислите. На 11-и и 12-и 

сте в плен на любовта, но и много ревни-

ви. Постарайте се да не се поддавате на 

това разрушаващо чувство, защото има 

опасност да отблъснете любимия човек.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

3-ти, 4-ти, 11-и, 12-и и 13-и са силните 

ви дни, когато е добре да завършите ци-

къл на обучение, да вземете отложени из-

пити или да направите преговор. 

На 4-ти вечерта се пазете от заблу-

ди както в любовта, така и по финансо-

ви въпроси.

От 13-и до 23-ти, както и 21-ви и 22-ри 

са най-силните ви дни за предприемане на 

нещо ново.

След 23-ти ви препоръчвам да намери-

те тихо местенце и да не се напрягате 

излишно.

313 439 СПАСЕНИ ЖИВОТА ЗАСЕГА

313 439 е броят на животоспасяващите ваксини против неонатален тетанус, които до този момент дариха Pampers & 
UNICEF с помощта на българските родители. Това сочат предварителните резултати от кампанията „1 опаковка = 1 вак-
сина“. В рамките на кампанията за всеки закупен пакет пелени със специалната маркировка на кампанията Pampers дарява на 
UNICEF стойността на една животоспасяваща ваксина против тетанус. Ваксините са предназначени за новородените и тех-
ните майки в 47 страни в Африка и Азия, където страшната болест все още върлува. 
„Изключително много се радвам на огромната подкрепа от страна на родителите в България, която получи кампанията „1 
опаковка = 1 ваксина“. Само за три месеца доказахме, че можем да бъдем милосърдни и хуманни. Благодаря на всички вас, които 
подкрепиха кампанията по всички възможни начини“ – каза Ива Дойчинова, посланик на кампанията „1 опаковка = 1 ваксина“.
Финалните данни за броя дарени ваксини ще бъдат обявени след пълното изчерпване на маркираните пакети Pampers от тър-
говската мрежа.
Pampers & UNICEF сърдечно благодарят на всички български родители, които подкрепиха кампанията, както и на официални-
те є посланици в България Ива Дойчинова, Хилда Казасян, Деси Добрева, Любо Киров, Графа, Елица Тодорова и Стоян Янкулов, 
Богдана Трифонова, Гала Будева, Ана Пападополу, Наталия Симеонова, Радост Драганова, Екатерина Дафовска, Константин 
Папазов, Георги Енчев.
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ЧУВСТВАТЕ СЕ ПРИЗЕМЕНИ Реше-
ни сте да стъпите здраво на сигурни 

и печеливши позиции. Обръщате повече 
внимание на онова, което ви кара да се 
чувствате сигурни (включително ви носи 
сигурни приходи). Все повече ще се замис-
ляте за начините за спечелване на повече 
пари, но все пак искате те да идват от 
дейности, които ви носят максимално 
удоволствие. Интуитивно се насочвате в 
посоката, която ви дава именно такива 
възможности. 

 КЪСМЕТ От 1-ви до 9-и се възползвай-
те от планетата на късмета и раз-

ширението Юпитер, която все още се на-
мира в хармоничния за вас знак Овен. По-
мислете от какви стари възможности не 
сте се възползвали в миналото, припомне-
те си стари предложения, оферти и идеи, 
които все още заслужават вниманието ви. 
Това е много важно за самочувствието, 
имиджа ви и даже за доброто ви здраве. 
Стремете се да изразявате доволство и 
увереност от това, което вършите, за да 
сте в добро психическо и физическо здра-

ве. Не правете компромис да вършите 
нещо, което ви прави нещастни. 5-и и 6-и 
са много силни дни за вас. Осъзнавате ис-
тинската си стойност.

ВАЖЕН ДЕН за всички Лъвове е 8-и. 
Правите сериозен поврат в живота 

си. Ще имате достатъчно сили и моти-
вация да го направите. Дори няма да е 
нужно да предприемате някакви конкрет-
ни действия. Само вашето решение и на-
мерение ще бъдат достатъчни, за да про-
менят събитията в бъдеще. Постарайте 
се само да взимате решенията, съобразени 
изцяло с вашите лични предпочитания. 
Слушайте сърцето си. Това е много важно 
за бъдещото ви развитие и реализация, а 
не е подстрекателство към егоизъм. 

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ В ЛИЧНИ-

ТЕ ОТНОШЕНИЯ след 8-и, защото 
ще имате склонността да привличате не-
подходящите хора. Пазете се от хора от 
зодия Скорпион, които на първо четене 
много ви привличат, но след това разоча-
рованията за вас ще са големи. Трудни дни 
в това отношение са 11-и и 12-и. Тогава 
се постарайте да се ориентирате добре и 
проучвайте внимателно всеки, с когото 
влизате в контакт. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА РОДНИ-

НИТЕ на 11-и и 12-и и внимавайте да 
не създавате допълнително напрежение 
при разговорите с тях. Вероятността да 
бъдете „изкушени“ от нечий неустоим чар 
или примамливо предложение както за 
връзка, така и за съвместна работа е 
много голяма сега, а това ще ви донесе 
лавина от неприятности вкъщи. 

КОНКУРЕНЦИЯТА НЕ СПИ След 
15-и нещата стават сериозни и на 

ниво конкуренция. Налага се да се състе-
завате. Тази конкурентна обстановка мно-
го ще ви тонизира и мотивира да дейст-

вате. 
В МНОГО ДОБРА ФОРМА СТЕ на 23-
ти, 24-ти и 25-и – контактни, дейст-

вени и инициативни. Трайно навлизате в 
добра фаза на общителност, която ще ви 
донесе приятни новости. Насрочете ва-
жните си срещи за тези три дни, както 
и пътуванията (най-вече служебните). 

ОТЛИЧЕН ПЕРИОД ЗА ОБУЧЕНИЕ 
ви очаква след 23-ти до 30-и. С леко-

та ще възприемате нови знания и умения. 
На 23-ти ще видите резултатите от по-
ложените усилия и взетите решения в на-
чалото на месеца. Ще получите признания 
в работата, положителните ви резултати 
ще са видни за всички и удовлетворител-
ни за вас. Периодът е отличен за хармо-
низиране на отношенията с близки и род-
нини, особено с братя. Само на 26-и и 27-и 
трябва да сте по-внимателни в обещани-
ята и харчовете по приятели, защото 
бързо ще свършите парите. 

Не се доверявайте
Предупреждавам ви да сте предпазливи на 

18-и, 19-и и 20-и – не се доверявайте спон-

танно дори и на приятели. Може така да 

се получи, че те непреднамерено да ви 

подведат. Тези дни не са особено подходя-

щи и за публични изяви. Ако смело демонс-

трирате тогава идеите си, може и да не 

ви разберат правилно. На 19-и много от 

вас ще получат важни прозрения и в глави-

те им ще се оформят желания за бъдеще-

то. Най-неочаквано има вероятност да за-

минете за чужбина, да започнете бизнес с 

чужденци или да решите да продължите и 

да обогатите образованието си. Използ-

вайте този импулс. Това е промяна, която 

много ще подобри живота ви. Контакти-

те с чужденци ще бъдат много градивни, 

зад граница ще получите интересно пред-

ложение. Не бързайте да отказвате, преди 

да сте го обмислили.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

5-и и 6-и са силни за вас дни. Стабилизи-

рате позициите си в работата. Реализи-

рате се добре.

8-и ще е важен ден за вас. Възможно е 

да направите сериозен поврат в живо-

та си.

На 11-и и 12-и внимавайте да не нагне-

тявате конфликти у дома и сред роднини.

След 15-и попадате в конкурентна сре-

да. Имате импулс за ефективни действия.

На 23-ти, 24-ти и 25-и ще бъдете много 

контактни, подвижни и инициативни. На-

срочете най-важните си срещи за тези 

дати. 

На 26-и и 27-и не харчете неразумно. 

РАЯТ НА ОФИС ПРОДУКТИТЕ

OFFICE 1 SUPERSTORE с 6 нови магазина 

Най-голямата българска верига магазини за офис продукти и услуги разширява присъствието си на па-
зара с откриването на 6 нови магазина в Сливен, Монтана, Оряхово, Крумовград, Гълъбово и Хасково, 
и още 3 предстоят да бъдат открити в началото на месец септември в Нова Загора, Димитровград 
и Пазарджик. Поддържането на добри нива на продажбите в регионите и засиленото търсене на офис 
продукти и услуги са причина за инвестицията от над 700 000 лева за локациите.  
За мястото в Сливен е избрана ключова локация на булевард „6-ти септември”, като магазинът е раз-
положен на площ от 244 кв. м. Магазинът от веригата в Монтана е на площ от 90 кв. м и се намира на 
булевард „3-ти март” в централната част на града. Локациите в Оряхово, Крумовград, Гълъбово и Ха-
сково са на мястото на магазини Fonex и са част от започналото вече ребрандиране на веригата за 
мобилни телефони Fonex, които стават част от мрежата на Office 1 Superstore.   
В новите локации жителите и гостите на градовете могат да открият голямо разнообразие от 
традиционните офис продукти, услугата Cash Point, да плащат сметки (М-Tел, ток, вода, интернет), 
да закупуват билети за концерти и др., различни видове застраховки, да сключват договори за лизинг, 
техника, електроника, оборудване и периферия от продуктовото портфолио на Office 1 Superstore.
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ТРЪГВАТЕ В НОВА ПОСОКА От вас 
ще се иска както ефективно при-

ключване на вече започнати идеи, проекти 
и конкретна работа, така и трансформи-
ране на силите и амбициите ви и тръгва-
не в нова посока. Тези процеси трябва да 
вървят почти едновременно и няма да 
имате и минута свободно време. Гледайте 
така да организирате силите и времето 
си, че да отхвърлите най-важното до 23-
ти. Дотогава ви очаква динамичен период 
на промени, които ще трасират новия 
път, по който ще тръгнете. В първия мо-
мент може да изпитате страх и неувере-
ност пред големите промени, особено на 
1-ви и 2-ри. Но не се поддавайте на тези 
чувства. Само ги анализирайте. На 3-ти 
ситуацията ще изглежда много по-ясна, но 
не бързайте да поемате все още конкрет-
ни ангажименти.  

МЕНТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ 
Интересното е, че през този месец 

някои Деви ще претърпят трансформация 
само на ментално ниво, тоест промените 
няма да имат никакво материално израже-
ние. Но пък промяната на съзнанието е 
най-трудната промяна. Щом промените 
начина си на мислене, всичко съвсем скоро 

също ще се промени в живота ви. Ще за-
почнете да общувате с други хора. 

ПРИЯТНИ ИЗНЕНАДИ В ОБЛАСТТА 

НА ПАРТНЬОРСТВАТА ви очакват 
след 9-и, когато най-сетне получавате шанс 
да срещнете човека, от когото се нужда-
ете (както в бизнеса, така и в личния жи-
вот). Това може да е човек, когото вече 
познавате, но чак сега можете да осъзна-
ете своята съвместимост с него. 

ТРУДНИ ДНИ са 13-и, 14-и и 15-и, ко-
гато ще се наложи да прекъсвате 

„корените“ на своето минало. Всяка Дева 
би го направила с различни действия, но 
при всички положения досегашният ви на-
чин на мислене ще се промени. Това, кое-
то до този момент сте считали за свое 

ядро и ви е давало някаква стабилност, 
ще претърпи сериозни промени. Не очак-
вайте да бъде много лесно, пътят за про-
мяната минава винаги през кризи. Добрата 
новина е, че поне кризата ще е кратка, 
защото от 16-и до 21-ви навлизате в ста-
билен период. 

НАЙ-ПРИЯТНИЯТ ДЕН ОТ МЕСЕ-

ЦА за вас ще е 21-ви. Тогава получа-
вате благоприятни възможности за разви-
тие, които ще ви бъдат поднесени и 
предложени от ваши партньори и близки 
приятели. Това ще са от онези фундамен-
тални идеи и предложения, които дълго 
време ще си спомняте с благодарност, че 
са се появили. Комбинирате нечий ентуси-
азъм с вашите знания и умения и правите 
чудеса! Постарайте се да не пропуснете 
нито една възможност. Дори и на пръв 
поглед да решите, че не е нещо особено 
добро, след време ще сте благодарни на 
съдбата за този шанс. 

ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ ИЗТОЩЕ-

НИ, което е съвсем нормално след 
толкова емоции и промени. След 23-ти 
смените темпото и подхода. Опитайте 
се да затвърдите и задълбочите онова, 
което сте постигнали или пък сте запо-
чнали да постигате. 

ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМА-

НИЕ НА ЗДРАВЕТО СИ и въобще на 
физическата си форма и начина си на хра-
нене. Необходимо ви е да се възстановите 
в чисто енергиен план. Отлично време за 
подобни грижи са дните 26-и и 27-и. 

НЕВРОТИЧНИ ДНИ Последните три 
дни от месеца – 28-и, 29-и и 30-и – ще 

са малко невротични. Не се захващайте с 
повече работа, отколкото можете да 
свършите. Все пак и вие си имате няка-
къв лимит въпреки пословичното си тру-
долюбие. 

Приключвате 
със стари теми
Всъщност от 1-ви до 13-и ще трябва да 

приключвате със старите теми в живо-

та си. Сега сте в период, в който мно-

го бързо променяте приоритетите си, но 

пък имате верен усет за прогресивните 

неща в живота си. Едно е сигурно, че няма 

да се застоявате продължително на губе-

щи позиции. Реагирате бързо и точно. До 

13-и периодът не е подходящ за нови начи-

нания. Въздържайте се да подавате доку-

менти, да сменяте работа или да учредя-

вате фирми. Внимавайте и като боравите 

с информация, пари и документи – вероят-

ни са някакви забавяния и обърквания. Но 

все пак новостите няма да имат търпе-

ние да ви споходят и още на 8-и ще бъде-

те провокирани да вземете някакви реше-

ния и да осъзнаете, че това е важен, по-

вратен момент в живота ви. Постарай-

те се обаче да задържите нещата само 

на идеен етап, запазете си правото да 

поставяте новото начало с подписи и до-

кументи след 13-и, за да може новите ви 

инициативи да се развиват гладко.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

На 1-ви и 2-ри не избързвайте с никакви 

действия, запазете спокойствие.

8-и е най-силният ви момент през месе-

ца – взимате фундаментални решения.

След 13-и нещата видимо се ускоряват 

в живота ви.

На 21-ви получавате силен тласък от 

партньори, дават ви добри идеи за бъде-

щето.

След 23-ти вече се заемате да затвър-

дите позициите си и да тръгнете по но-

вата посока, която сте избрали. 

ПРОМОЦИЯ ОТ HOTPOINT-ARISTON

През следващите няколко седмици Indesit Company е подготвила невероятни изненади за вас, на които 
трудно ще устоите.
Ако закупите три или повече промоционални уреди за вграждане с марката Hotpoint-Ariston през периода 
септември–октомври 2010 година, ще получите допълнителна отстъпка от 10%. 
Уредите за вграждане Hotpoint-Ariston можете да намерите в търговска верига „Зора” и в най-добрите ме-
белни магазини.
Продуктите Hotpoint-Ariston са ергономични, безшумни, интуитивни и безопасни при употреба. Предла-
гат интелигентни решения за вашия дом и се отличават с елегантност и изтънчен дизайн.
Колекцията уреди от линията Experiеnce се отличават с опростен и интуитивен начин на управление. 
Новата естетична линия New Style е създадена за тези, които обичат да прекарват повече време в уют-
на домашна обстановка. Кухнята New Style е предпочитаното място за семейство и приятели, където 
стилът се изразява в практичност, удобство и креативност. Елегантният и функционален дизайн и бо-
гатството на детайлите придават великолепен вид на всяка кухня, обзаведена с мебели на Hotpoint-Ariston.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
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В КРАЯ НА ВАЖЕН ГОДИШЕН ЦИ-

КЪЛ СТЕ Налага се да анализирате и 
обобщавате опита си. На пръв поглед вре-
мето при вас сякаш е спряло, но всъщ-
ност сте на етап на прегрупиране на си-
лите, на приключване на един период и 
подготовка за започване на нов, който ще 
настъпи едва след 23-ти. Дотогава имате 
прекалено много работа. Подредете мисли-
те си. На помощ ще ви се притекат Ве-
нера, която до 8-и включително се намира 
във Везни, и Марс, който е във вашия 
знак до 15-и. Събитията от 1-ви до 23-ти 
ще бъдат знакови за вас. По тях ще се 
ориентирате докъде сте стигнали в сво-
ето развитие в последно време. Сега ми-
навате през „полето“ на кармичната раз-
плата и много от събитията смътно ще 
ви напомнят ситуации, които сте прежи-
вели в миналото. 

ПРИКЛЮЧВАТЕ НЕЩО С УСПЕХ 

На 1-ви и 2-ри с успех можете да при-
ключите вече поети задължения и поръчки. 
Взимате залежали изпити, намирате доку-

менти, които отдавна смятате за изгубе-
ни. През периода от 1-ви до 13-и се справя-
те със залежалите ангажименти. Най-ус-
пешните ви дни са 9-и, 10-и (до обяд) и 11-
и. Не отлагайте нищо сега. Запомнете – 
това е периодът на голямото приключва-
не. Успоредно с отхвърлянето на залежала-
та работа не забравяйте и да анализирате 
случилото се до този момент. 

ХАРМОНИЯ В ЛЮБОВТА От 1-ви до 
8-и ще се радвате на хармонични от-

ношения в любовта. На 4-ти и 5-и ще ус-
пеете да изградите много романтични от-
ношения, особено ако връзката ви е още 
нова. Но дори и отношенията ви да са 
поулегнали, ще получите шанс да ги осве-
жите с малко романтика. Направете нещо 
мило за любимия човек. За Везните, кои-
то правят изкуство, тези два дни са дни 
на звездно вдъхновение. 

ЗДРАВЕ На 8-и ще усетите рязък 
спад на енергията, умора, отегчение и 

чувство на самота. Не бързайте да се са-
мосъжалявате, това е напълно закономерен 
процес – просто много дълго сте били в 

плен на неприятни и безсперспективни ми-
сли. Негативизмът няма да ви помогне – 
постарайте се да не стоите дълго в това 
състояние, защото е възможно дори да на-
вредите на здравето си (да се появят не-
приятни и тревожни симптоми). Поста-
райте се да реагирате на всичко навреме, 
не трупайте нищо в себе си. В противен 
случай може и до болница да стигнете. Но 
дори и това да се случи, добрата новина 
е, че много бързо ще се съвземете и след 
това навлизате в период на позитивизъм, 
на светли мисли и действия. 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТЯГАТА И АМБИЦИ-

ЯТА НА МАРС до 15-и, докогато той е 
във вашия знак, за да поразчистите засто-
ели задачи и неизяснени лични отношения. 

ПОВРАТЕН ДЕН За позитивно на-
строените Везни 8-и може да се ока-

же много силен повратен ден. Съвсем изне-
надващо могат да ви отправят предложе-
ние за заминаване в чужбина. Не бързайте 
да отказвате, обмислете добре офертата. 

ОПТИМИСТИЧЕН ПЕРИОД След 23-
ти Слънцето навлиза във Везни и опо-

вестява чисто нов житейски цикъл за след-
ващата една година за всички от зодията. 
Подгответе се за активизация на всички 
нива. Сега е време да действате и да про-
мените онова, което до този момент не ви 
е харесвало и ви е тежало. Само на 23-ти, 
24-ти и 25-и има риск да усетите малко на-
прежение с интимния партньор. Бъдете по-
внимателни и толерантни, особено с парт-
ньори от зодия Овен. Това се отнася и за 
бизнес партньорствата. Сега сте в много 
добра форма и бързо ще се справите с тези 
турбуленции. 

ПО-СПОКОЙНИ СТЕ след 25-и. За-
лавяте се с амбициозни проекти и 

завършвате септември успешно и с опти-
мизъм. 

Разнищвате наболели 
проблеми
Ще бъдете провокирани всъщност да раз-

нищвате наболели проблеми на 3-ти, 4-ти 

и 5-и. Най-вероятно това ще са семейни 

теми, които от дълго време са генерира-

ли отрицателни емоции у вас. Колкото и 

да се стремите да отбягвате неприятно-

стите, а в това вие сте всепризнати спе-

циалисти, този път няма да успеете. Но 

ще е за добро. Защото само като извади-

те на светло проблема, обсъдите го и го 

видите от друг зрителен ъгъл, само то-

гава ще се отървете от него. Завинаги. 

Постарайте се до 23-ти да сте приключи-

ли с тежките дилеми в живота си.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

На 4-ти и 5-и ще се радвате на ро-

мантични преживявания. Настроени сте 

творчески.

На 8-и губите част от енергията си. 

Здравето ви също се влошава. Но не е из-

ключено да ви осени идея да осъществите 

далечно пътуване.

1-ви, 2-ри, 9-и и 11-и са успешните ви 

дни в началото на септември. Приключе-

те със стари задачи и изпити.

След 23-ти започвате нов цикъл с оп-

тимизъм и решителност. 

На 23-ти, 24-ти и 25-и обърнете вни-

мание на интимния си партньор (особено 

ако е зодия Овен!). Иначе скандалът ви е в 

кърпа вързан.

КЛАСИКА

НАЙДЖЪЛ КЕНЕДИ С КОНЦЕРТ В АНТИЧЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ
Малко повече от година след последния си галаконцерт у нас през юни 2009 г., големият английски цигулар Най-
джъл Кенеди спази обещанието си да се завърне съвсем скоро на българска земя.
На 1 септември от 20 ч. виртуозният изпълнител ще излезе на сцената на Античния театър в Пловдив с му-
зиканти от Пловдивската филхармония. Заедно те ще изпълнят класически композиции на Дюк Елингтън и Бах.
Концертът ще открие официално традиционният Есенен салон на изкуствата, който се провежда ежегодно в 
града под тепетата.
Билетите за концерта на Найджъл Кенеди и Пловдивската филхармония на 1 септември в Пловдив са на цени 
между 30 и 100 лв. и могат да бъдат намерени в разпространителската мрежа на Eventim и касата пред общи-
на Пловдив.
Найджъл Кенеди е може би най-атрактивният съвременен изпълнител на класическа музика. Известен със своя-
та ексцентричност, Кенеди вече две десетилетия предизвиква критиката и обществеността с поведението, 
външния си вид и избора си на репертоар. 
Често забелязван както на улицата, така и на концерти, облечен с фланелка на любимия си футболен отбор 
„Астън вила”, големият цигулар оставя характерен отпечатък върху музиката, която изпълнява с цялото си 
сърце и душа.
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НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ ПРИЯТЕЛСКА И 

ПАРТНЬОРСКА ПОДКРЕПА Добра-
та новина е, че ще я получите. Повече от 
всякога ще се стремите да не бъдете 
сами и да споделяте емоциите си с няко-
го. След 8-и няма да се чувствате толко-

ва сами. Това за Скорпиона винаги е сто-
яло на дневен ред – да чувства, че полу-
чава разбиране, любов или просто да се 
радва на нечие любимо присъствие. Само 
по този начин вие успявате да се мобили-
зирате за действие, получавате импулс и 
желание да свършите каквото и да било. 
Сега звездите ви предоставят точно та-
къв шанс и вие ще се възползвате опти-
мално от него.  

ПРЕОДОЛЯВАТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО 

В ЛЮБОВТА Още едно важно съби-
тие се случва на 8-и – Венера, планетата 
на любовта, влиза във вашия знак и ви по-
мага да преодолеете емоционалния дисба-
ланс, който ви раздруса напоследък. След 
тази дата с по-голяма лекота ще общува-
те с любимите хора, ще получите шанс 
за нови запознанства, които ще ви удо-
влетворяват. На 12-и този шанс е много 
голям – твърде е възможно да срещнете 
човек, който да припознаете като мъжа 
или жената на живота ви. Той ще е този, 
от когото имате нужда. 

И ЮПИТЕР ЩЕ ПОМОГНЕ! На 9-и 
планетата на щастието Юпитер на-

влиза в отново в знака Риби и трайно по-
добрява емоционалния ви живот. Хармони-
зирате отношенията си с деца, приятели 
и близки. Периодът от 8-и до 23-ти е бла-
гоприятен за забременяване. На 11-и, 12-и 
и 13-и ще имате необходимата подкрепа и 
разбиране от околните. Бързо и лесно ще 
печелите популярност и с желание ще се 
захващате за всякаква работа. 

ДНИТЕ ЗА РАВНОСМЕТКА са от 1-ви 
до 13-и. Възможно е да се върнете към 

стари ваши идеи, приятели или неосъщес-
твени планове от близкото минало. 

МНОГО СИЛНИ СКОРПИОНСКИ 

ДНИ са 13-и, 14-и и 15-и. Това са дни 
на силна воля. Ще осъзнаете фундаментал-

ни истини. Внимавайте как се държите с 
околните – старайте се правилно да раз-
пределяте влиянието и енергията си, за-
щото силата, с която ще разполагате, 
може да е както съзидателна, така и раз-
рушителна. В състояние сте или да леку-
вате хората с енергията си, или да ги 
обърквате и да им влияете разрушително. 
От вас зависи. Възприемчиви сте към чуж-
дите страдания и енергии, затова не ходе-
те на места, на които знаете предвари-
телно, че няма да се почувствате добре.

СИЛНА МОТИВАЦИЯ ЗА ДЕЙСТ-

ВИЕ ви дарява Марс – планетата на 
действието и амбициите, която след 15-и 
също навлиза в Скорпион. От 15-и до 23-и 
периодът е много продуктивен. Ще общу-
вате на ниво, ще имате много срещи, ще 
реализирате свои желания, особено ако до-
бре сте ги формулирали на новолуние в 
Дева, на 8-и. 

БЪДЕТЕ МАЛКО ПО-ПРЕДПАЗЛИ-

ВИ на 18-и, 19-и и 20-и. Не действайте 
прекалено импулсивно и прибързано, защото 
нещата може да се „обърнат“ срещу вас 
или да тръгнат в неподходяща посока. 

НАСТРОЕНИЕТО ВИ СПАДА На 23-
ти, след навлизането на Слънцето 

във Везни, настроението ви рязко се про-
меня. Решавате да ограничите контакти-
те, които както до този момент ви за-
реждаха с енергия, така сега ще ви нато-
варват и затормозяват. Добре е на 23-ти, 
24-ти и 25-и да се концентрирате върху 
работата си и дори ако се налага, да 
свършите тази на колегите, за да успеете 
да затвърдите позициите си. Не позволя-
вайте чужди грешки или незаинтересува-
ност да ви създадат проблеми. На 26-и и 
27-и има опасност да се изолирате напъл-
но и да се отдадете на депресивни мисли. 
На 30-и отделете време за релакс, занима-
вайте се само с любими дейности. 

Смяна на 
приоритетите
Сега получавате шанс да смените и прио-

ритетите си. Това, за което до този мо-

мент сте мислили, че си заслужава да се 

стараете и стремите към него, в един 

момент се оказва, че вече не ви е необхо-

димо. Получава се пълен парадокс – виж-

дате, че това, за което до този момент 

сте водили неравни битки, страдали сте 

и ви е липсвало, всъщност изобщо не е ва-

шата пътека и посока в живота. Когато 

констатирате този факт, ще се почув-

ствате изключително свободни. На-веро-

ятно е да осъзнаете това на 8-и или око-

ло тази дата. За всички Скорпиони тази 

дата е много важна. На 8 септември е 

възможно да заложите изцяло нова програ-

ма за живота си. Подобна възможност ще 

ви се предостави чак след една година, за-

това помислете добре какви нови приори-

тети да си определите.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 

 На 8-и може да смените своята „про-

грама“. Отказвате се от досегашните 

си амбиции и желания и може да заложи-

те нови, понякога дори диаметрално про-

тивоположни.

 След 8-и се подобрява емоционалният ви 

живот. Намирате необходимата ви под-

крепа и разбиране.

 От 8-и до 23-ти периодът е подходящ 

за зачатие.

 След 23-ти внимавайте да не изпаднете 

в депресия. Не се самоизолирайте.

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 Амбицията ви да се справите с 
предизвикателствата в работата и се-
мейството е голяма. Погледнато отстра-
ни, всичко всъщност си ви е наред. Само 
дето вие не сте удовлетворени и сте 
твърдо решени да направите промени. Оп-
тимизмът ви е налице, желанието за ус-
пех – също, но ситуацията е такава, че 
всичко ще постигате с двойно повече уси-
лия сега, докато слънцето е в конфлик-
тния за вас знак Дева от 1-ви до 23-ти. 
Ще се наложи да поуспокоите широкия 
размах и мащабност, с които сте свикна-
ли да действате, и да станете малко по-
детайлни, прецизни и дисциплинирани. 

ИСКАТЕ ДА УСПЕЕТЕ Още на 1-ви и 
2-ри ще осъзнаете, че трябва да сме-

ните подхода. Това са дни на конфликти 
и ако не сте отстъпчиви, може сериозно 
да влошите отношенията с околните 
(най-вече с колегите си). Време е сериозно 
да се замислите дали това, с което се за-
нимавате, ви удовлетворява или не, дали 
то е вашият път, вашето призвание. 
Сега сте в период, когато много детайл-
но трябва да прецените дали се движите 

в правилната посока. 
ИЗТОЩЕНИ ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВА-

ТЕ на 7-и и 8-и. Най-вече от мисли и 
борба със себе си. Но пък ще вземете ня-
кои важни решения за бъдещето. Възмож-
но е да смените работата си, бизнес 
партньорите и въобще цялостния си со-
циален статус. Някои жени Стрелци е 
възможно да сменят интимния си парт-
ньор с цел да променят и социалния си 
статус. Това ще важи за онези жени, за 
които изборът на партньор е основен 
приоритет в живота. 

ВРЪЩАТЕ СЕ СИМВОЛИЧНО В МИ-

НАЛОТО От 1-ви до 13-и получавате 
шанс да се върнете символично в отноше-
нията и да се опитате нещо да възстано-
вите или заместите. Това важи както за 
личните, така и за бизнес отношенията. 
На работното си място също ще имате 
възможност за преоценка и промяна на ми-
кроклимата. Вероятно е някои стари неу-

добства и неудовлетворителни ситуации 
да се завърнат в живота ви. Този период 
не е подходящ нито за пътуване, нито за 
уреждане на важни делови отношения. Ко-
муникацията като цяло ще ви върви мно-
го трудно. Очаквайте конфликти. 

НЕНАДЕЙНИ ПРОМЕНИ И ПРИДО-

БИВКИ ви очакват от 19-и до 21-ви. 
Вероятни са и противопоставяния между 
вижданията и възприятията на различни-
те поколения. Постарайте се да приемете 
всичко спокойно. Не е нужно да се отказ-
вате от вижданията си, въпреки че по-
възрастните ви роднини няма да са съ-
гласни, достатъчно е само да сте по-тър-
пеливи и толерантни. 

ПОСЛЕДНИТЕ ТРУДНИ ДНИ ЗА МЕ-

СЕЦА са 21-ви и 22-ри. Подгответе се 
за емоционални изблици. Някой ще разтъл-
кува неправилно думите и намеренията ви. 
Добре ще бъде да проявите разбиране и 
състрадание, дори и към тези, които в 
момента открито ви дразнят.

ТЕМПОТО СЕ УСПОКОЯВА след 23-
ти. Нервността ви изчезва, приема-

те света по-оптимистично. Дори и непри-
ятностите и трудностите по някакъв 
вълшебен начин не ви засягат чак толко-
ва. Може да разчитате на приятели за 
съвместно организиране на бизнес. На пъл-
нолунието на 23-ти подновявате стари 
приятелства; в живота ви се връщат лю-
бими теми и хора от миналото. 

УСПЕШНИ ДНИ са 24-ти и 25-и. С 
успех можете да се явявате на кон-

курси, да кандидатствате за нови места 
за работа. 

НЕ СЕ ПРЕДОВЕРЯВАЙТЕ на 28-и и 
29-и. Ограничете излишните контак-

ти. Разконцентриране сте през тези дни. 
Внимавайте да не сгрешите, защото дос-
та сте разсеяни. 

Променете нещо
Препоръчително е мислено да вземете 

своите решения за нови начинания на но-

волунието на 8-и, но да ги запазите в 

тайна, да не ги обявявате до 13-и. След 

15-и настъпва подходящо време да дейст-

вате по реализацията на замисленото. 

Силните ви дни, в които можете с лекота 

да се ориентирате в обстановката и да 

реагирате максимално адекватно, са 5-и, 

6-и и 7-и (до обяд), както и на 13-и (сле-

добед), 14-и и 15-и. Не бързайте да се от-

чайвате, ако откриете, че на 19-и и 21-ви 

това, към което сте си насочили интере-

са, се окаже, че не е за вас. Независимо за 

какво става дума – за някаква работа или 

за отношенията ви с нов човек. Приемете 

действителността спокойно и гордо, няма 

смисъл да се насилвате, за да задържите 

завоюваното или да страдате.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

 От 1-ви до 13-и има опасност в рабо-

тата ви да се върнат някои неприятни и 

дразнещи теми. Сега пътуванията не са 

препоръчителни, особено деловите. Кому-

никацията е конфликтна.

 На 8-и има вероятност да вземете ре-

шение за смяна на работата или на ин-

тимния партньор. А може и на партньори-

те в бизнеса.

 След 23-ти ставате по-спокойни, вижда-

те потенциала на приятелските и любов-

ните си отношения. В живота ви се за-

връщат хора от близкото минало.

КАРАТЕ ЗА ВСИЧКИ

НА ПРЕМИЕРАТА НА ФИЛМА „КАРАТЕ КИД”
деца-каратисти ще демонстират на живо най-добрите техники от филма. Това ще се случи във всеки град, 
където има кино „Арена”, с изключение на Плевен. Всички желаещи ще могат да се включат и в отворена 
тренировка и да научат няколко движения от най-добрите възпитаници на местните клубове по карате. 
Официалната премиера на филма ще се състои на 2 септември от 19.00 ч. пред кино „Арена запад” в София. 
Тогава ще е и първата демонстрация, която ще се осъществи със съдействието на карате клуб „Ипон”. 
Едно от децата ще се превъплъти в главния герой от лентата, чиято роля се изпълнява от Джейдън 
Смит, син на холивудската звезда Уил Смит.
Демострациите се организират благодарение на „Александра филмс”,  веригата кина „Арена” и Българска 
национална федерация по карате.
Очаква се да присъстват и известни политици, пристрастени към този спорт. 
Освен възможността да наблюдават и да се включат в откритите тренировки по карате, зрителите на 
кина „Арена” ще могат да се участват и в промоцията „Влез в света на карате”. За целта трябва да гле-
дат филма в кино „Арена” и да регистрират билета си на сайта www.kinoarena.com. 150 души ще спечелят 
1 месец безплатни тренировки по карате в собствения си град. Регистрационната форма може да бъде 
свалена от сайта.

Сцена от филма
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ДЕЙСТВАЙТЕ ОРГАНИЗИРАНО И 

СИСТЕМНО Слънцето сега е в Дева 
и ви дарява точно аналитичност, сериоз-
ност и систематичност. Имате широки 
перспективи за развитие, пътуване и обу-
чение. Ако все още не сте се ориентира-
ли, позаинтересувайте се от новите въз-
можности за разширение на вече устано-
вените от вас „територии“, защото мо-
ментът е много подходящ за положител-
на промяна и утвърждаване. През този 
месец много елегантно се справяте с йе-
рархичните отношения. На вас за разлика 
от повечето хора не ви е трудно да спаз-
вате єерархията. Точно това ваше ка-
чество сега ще се окаже изключителен 
дар и ще ви помогне да елиминирате кон-
куренцията и да заемете полагащите ви 
се придобивки. Това се отнася за всички 
нива на вашите отношения. 

ЗАПОЧВАТЕ МЕСЕЦА МАЛКО НА-

ПРЕГНАТО Въпреки всички предпос-
тавки за оптимистично настроение и на-
предък през септември започвате месеца 
затормозени. От 1-ви до 3-ти се занимава-

те само със залежала работа, всеки ви 
товари, с каквото се сети. Но това са и 
дните, в които вие конкретизирате ваши-
те желания и виждате точно в какво по-
сока искате да тръгнете. 

ТРЪГВАТЕ ПО НОВ ПЪТ след 8-и – в 
пряк и в преносен смисъл. В живота 

ви се появяват нови хора, които ще иг-
раят ролята на благодетели. Интереси-
те ви се променят, мирогледът ви – 
също. Ще попаднете в нова среда, от 
която ще извлечете нови духовни знания 
и която ще провокира у вас трайни ин-
тереси към духовното. След 8-и намира-
те духовно близки хора, с които да спо-
деляте своите интереси. Получавате 
предложения за пътуване в чужбина, взи-
мате спонтанни решения за работа, обу-
чение или специализация зад граница. След 
това новолуние всичко, което е свързано 
с разширяване на вашите граници на въз-
приятия и развитие, ще ви носи голям 
късмет. 

СБЪДВА СЕ ЕДНА МЕЧТА На 9-и и 
планетата благодетел Юпитер се за-

връща в знака Риби и нещо, което дълго 
време сте смятали за трудно осъщест-
вимо, сега вече ще се реализира. Ненадей-
но печелите дела, успявате да уредите 
важна документация или да установите 
връзки с много важни за вас хора или ин-
ституции. 

ЛИПСА НА ПАРИ И ЛЮБОВ ще усе-
щате от 1-ви до 8-и. Няма да се рад-

вате на вниманието и подкрепата на 
любимия човек, нито на достатъчно по-
пулярност. Новите връзки, които ще ус-
тановите през този период, няма да оп-
равдаят очакванията ви. Но след 12-и 
положението в любовта и отношенията 
ви с парите коренно се променят. Всич-
ко се стабилизира. Имате на разположе-
ние още благоприятни дни до 23-ти да 
се утвърдите в новата среда, в която 
сте попаднали, и да се докажете. Пос-
тарайте се дотогава да сте свършили 
по-важните неща. 

ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ВРЕМЕННО ДА 

НАПРАВИТЕ КРАЧКА НАЗАД след 
23-ти. Трудни дни за вас ще са пълнолу-
нието на 23-ти, както и 24-ти и 25-и. 
Създава се напрежение в дома ви, очак-
вайте битови неуредици, неплатени 
сметки и капризи. На повърхността из-
лизат добре прикривани тайни или труд-
ни отношения. На 26-и също ще прежи-
веете криза в отношенията си с авто-
ритетни личности. Ще имате и проблем 
с институции. Само не бива да се пла-
шите и да се отказвате от завоювано-
то. Бъдете много внимателни в работа-
та, защото ви гледат под лупа. До края 
на месеца ще успеете да овладеете на-
прежението и да докажете, че сте са-
мостоятелни и силни. 

Успехи в обучението
Приемете, че от 1-ви до 13-и имате голя-

ма отсрочка да се завърнете в миналото 

и там да финализирате недовършеното. В 

много силен период сте. С лекота усвоява-

те нови знания, взимате изпити и преда-

вате писмени работи. Ако в близкото ми-

нало сте отказали изгодно предложение за 

обучение в чужбина или усвояване на чужд 

език, сега някой пак ще ви го отправи. Но 

този път не бързайте да се отказвате. 

Потърсете и сами до 23-ти нови възмож-

ности за специализации, магистратури и 

докторантури, които ще ви подсигурят 

по-добро бъдеще. Проявете интерес към 

конгреси и конференции във вашата об-

ласт. Замислете се с какво знание и уме-

ние можете още да се обогатите, дори, 

ако трябва, се самообразовайте.
ЙЙ ЙЙ

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
 На 8-и се появяват благодетели, нами-

рате духовни приятели, проявявате инте-

рес към нещо ново, поемате в нова посо-

ка, а някои от вас предприемат пътуване 

зад граница.

 От 1-ви до 13-и периодът е отличен за 

анализ и преосмисляне на стари предложе-

ния. Довършете обучението си, изчисте-

те залежали задължения и ангажименти.

 От 1-ви до 23-ти помислете за повиша-

ване на вашата квалификация; самообра-

зовайте се.

 След 23-ти ще ви изненада неприятно 

напрежение (и в дома, и в работата). 

БРИТАНСКОТО ТРИО ЩЕ РАЗТЪРСИ „ЗИМНИЯ ДВОРЕЦ НА СПОРТА“ 
Една от най-успешните британски поп- и рокбанди пристига за концерт в София на 13 септември тази 
есен. Лондонското трио Placebo ще забие в столичния „Зимен дворец на спорта“, а събитието ще е част от 
световното турне в подкрепа на шестия им студиен албум Battle for the Sun. Билети за събитието се прода-
ват в мрежата на Ticketstream.bg, Eventim.bg и в Билетен център в НДК. Цената им е 50 лв., а в деня на кон-
церта ще бъде 60 лв.
Placebo пристигат у нас със собствена, специална LED стена с размер 15х4 м. Огромното съоръжение се състои 
от пет отделни подвижни елемента и ще бъде разположено по цялата ширина на сцената в столичния „Зи-
мен дворец“. Стилно, качествено и ефектно преживяване обещават музикантите на българските си фенове. 
Непосредствено преди да стъпят в София, лондончаните Брайън Молко, Стефан Олсдал и Стийв Форест ще се 
разпишат с два концерта в Гърция, а след участието си у нас турнето им продължава в Унгария, Украина и Русия. 
В началото на годината Placebo бяха обявени за най-добрата алтернативна банда за 2009 г. на MTV Europe Music 
Awards, изпреварвайки артисти като Muse и The Prodigy, Paramore и The Killers. Тази година получиха и номинация 
за престижните ECHO Awards в категорията Best International Rock/Alternative/Heavy Metal band. Последният албум 
на бандата Battle For The Sun от юни 2009 г. дебютира под №1 в класациите на девет държави и влезе в „Top 5“ на 
цели деветнадесет. 

КОНЦЕРТ НА PLACEBO
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ПОСТОЯННО СТЕ В НАПРЕЖЕ-

НИЕ, провокирано от желанието ви 
за свобода, финансова независимост и про-
мяна на ежедневието. През по-голямата 
част от месеца тревогата ви ще се дъл-
жи на финансови причини. Не си позволя-
вайте никакви компромиси на тема данъч-
ни инспектори, такси, налози и осигуров-
ки. Бъдете изрядни платци, защото сте 
уязвими. Погасявайте редовно и банковите 
си кредити, ако имате такива. 

НАМИРАТЕ МАЛКО ПАРИ, НО... На 
1-ви и 2-ри успявате като по чудо да 

намерите малко пари, с които да закърпи-
те положението. Лошото е, че тъкмо ще 
се справите с личните си финанси, и вед-
нага ще се появят финансови делови про-
блеми, свързани с партньорите ви. Сами-
те делови партньорства също ще ви но-
сят тревога. Не предприемайте големи де-
лови начинания, не взимайте големи креди-
ти. Подберете си надеждни партньори, на 
които можете да се доверите. На второ 
място, проучете достатъчно добре пазара 
и сегмента, в който евентуално искате 
да развивате бизнеса си. Ако имате жела-
ние да предприемете нови действия от 

финансов характер (например решили сте 
да подпишете договор за голяма сделка), 
изчакайте да премине ретроградната фаза 
на Меркурий (до 13 септември) и чак то-
гава действайте. До 13-и няма да имате 
вярна преценка за нещата и има риск от 
сериозни грешки. 

ЛЮБОВНИ ИЗКУШЕНИЯ Бъдете 
внимателни през целия септември 

при завързване на лични контакти, защо-
то ще имате поводи за изкушения и за-
бежки. Венера, която ви дарява с любов 
и чар, се намира в хармоничния ви знак 
Везни до 8-и и не можете да си съберете 
мислите от напиращи емоции. От 1-ви до 
8-и ви предстоят вълнуващи срещи и 
силни чувства. В живота ви се появяват 
нови хора. 

НЕБЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД ЗА 

ВОДОЛЕИТЕ настъпва от 11-и до 15-
и. Вероятни са затруднения от материа-

лен, но и от чисто психологически харак-
тер като проява на колебливост, страх и 
нерешителност. Но в случая тази нереши-
телност ще ви бъде от полза, защото ще 
ви предпази от импулсивни действия. 

НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ очак-
вайте след 15-и. Някой ще завиди на 

успехите ви и ще прояви апетит към оно-
ва, което притежавате, включително и 
към интимния ви партньор. Бъдете вни-
мателни и си пазете своето. Постепенно 
излизате от този динамичен финансов и 
психологически водовъртеж. 

ГОЛЯМ КЪСМЕТ На 18-и обстанов-
ката около вас се разведрява, а на 

19-и и 20-и ви очакват голям късмет и ус-
пех. Към вас се отправят много изгодни 
предложения. Но най-хубавото е, че ви 
хрумват най-подходящите идеи за момен-
та и се чувствате окрилени и щастливи. 
Виждате, че към вас се задава оптимис-
тичен период и вече правите планове за 
действие. 

ДОБЪР ПЕРИОД С навлизането на 
Слънцето в хармоничния ви знак Вез-

ни на 23-ти вече много започва да ви вър-
ви: разбирате, че сте класирани, където 
сте пожелали; успявате да си вземете из-
питите и да се справите с различни кур-
сови работи, доклади или научни разра-
ботки. Отваря ви се и път в чужбина. 
Връзките ви с чужденци са много плодот-
ворни. Само на 26-и и 27-и очаквайте заба-
вяния на някакви документи. Подгответе 
си малко повече пари, ако тръгвате на 
път. В крайна сметка всичко се оправя и 
до края на месеца имате едни успешни и 
позитивни дни. Отделете повече време на 
общуването и съберете нужната ви ин-
формация на 28-и и 29-и, ще попаднете 
точно на това, което ви трябва. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 
 От 1-ви до 13-и ще имате финансови 

проблеми. Не сключвайте необмислени съ-

дружия и не взимайте заеми.

 От 11-и до 15-и се намирате в труден 

период: изпитвате нерешителност; на-

строението ви е потиснато.

 След 15-и се пазете от нелоялна конку-

ренция както в работата, така и в лич-

ните отношения. Пазете и интимния си 

партньор от чужди набези. 

 На 19-и и 20-и имате голям късмет, 

хрумват ви находчиви идеи.

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ЛИМФОМА

Не изневерявайте!
За семейните Водолеи ще бъде голямо из-

питание да запазят равновесие, особено 

ако получат изкушаващо неприлично пред-

ложение. Благоприятен ден за установява-

не на хармонични лични отношения е 4-и. 

Тогава се зараждат и силни нови чувства. 

Доста Водолеи ще намерят своя подходящ 

човек. Отлично време за зачатие ще има-

те през периода от 1-ви до 23-ти, като 

най-подходящият период е от 1-ви до 8-и 

включително. Една от поуките на живо-

та, които ще трябва да усвоявате, е как 

правилно да общувате с противоположния 

пол, как едновременно да споделяте сво-

ите чувства, но и да успявате да запази-

те и своя неприкосновена територия. Това 

важи дори и за служебните ви отношения 

– пазете се от преразход на енергия, емо-

ции и сили. Това предупреждение важи за 

целия период от 1-ви до 23-ти.

„РОШ“ – БЪЛГАРИЯ ГО ЧЕСТВА С… КОНЦЕРТ 
„Рош“ – България и Българско сдружение на болните с лимфом организират концерт по 
случай отбелязването на Световния ден за борба с лимфома. Тази година мотото на 
кампанията е „Светлина за утре“. 
Кога и къде? 16 септември, 20.00 ч., лятната естрада в Борисовата градина. За добро-
то ви настроение ви ще се грижи група „Акага“, а след концерта – голяма изненада! – 
символичен жест към пациентите с лимфом.
Лимфомът е вид рак на лимфната система. Статистически данни сочат, че броят на 
пациентите с нехочкинов лимфом (НХЛ) се е увеличил с над 80% само за последните 40 
години. НХЛ засяга активното население – предимно хора във възрастта между 45 и 
60 години. Според специалисти в България живеят около 3000 пациенти с лимфом. По 
данни на Националния раков регистър всяка година в страната от агресивна форма на 
лимфом заболяват 540 души. От тях около една трета се лекуват с най-съвременна 
терапия, която е призната и използвана по цял свят. 
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В ЖИВОТА ВИ СЕ ВРЪЩАТ СТАРИ 

ТЕМИ Темите за партньорствата и 
за общуването ще са в центъра на внима-
нието ви през септември. Пак ще трябва 
да се учите на виртуозно сътрудничест-
во. По-скоро другите ще трябва да се 
учат как да се държат с вас, защото вие 
с вашата интуиция се справяте блестя-
що. Лошото е, че невинаги околните мо-
гат да оценят дълбочината на вашата 
душа и ви обвиняват в хлъзгавост и от-
влеченост. От 1-ви до 23-ти ще трябва да 
се научите да се справяте с проблемни 
връзки, колеги и делови партньори. 

НЕ СТЕ В ДОБРА ФОРМА ЗА ОБЩУ-

ВАНЕ Особено на 1-ви и 2-ри, когато 
почти всичко ще ви дразни или предизвик-
ва. Думите ви ще се тълкуват погрешно. 
Но помнете, че човек се дразни от онова, 
което не харесва в себе си. Точно по тази 
причина през периода от 1-ви до 23-ти е 
добре да поработите върху качествата, 
които не харесвате у себе си, за да може 
след това да привличате само удовлетво-
ряващи ви хора и контакти. Ще ви се 

иска да разнообразите отношенията си с 
малко повече романтика, но все нещо няма 
да се получава. 

НАЙ-ТРУДНО ЩЕ ВИ БЪДЕ от 1-ви 
до 9-и включително. След тази дата 

съдбата е приготвила два чудесни подаръ-
ка за вас. Късметът ви, символизиран от 
Юпитер, се завръща отново във вашия 
знак и много от застоелите ви задачи и 
желания намират развитие. До края на ме-
сеца ще сте успели да реализирате поне 
една своя много съкровена мечта. Втори-
ят подарък за вас е навлизането на Вене-
ра в хармоничния ви знак Скорпион след 
8-и. Това рязко ще смени актуалните 

теми в живота ви. Отношенията ви с 
хората ще станат много по-откровени, 
горещи и близки. Шансът да си „изгубите“ 
ума по някого на 12-и е много голям. След 
13-и се освобождавате поне от един про-
блем, който ви е тежал, започвате да гле-
дате по-оптимистично на света. 

МОЩЕН ТЛАСЪК ОТ МАРС получа-
вате на 15-и. Това е планетата на во-

лята, действието и амбициите. Тя навли-
за в Скорпион и ви дава мек, но същевре-
менно изключително мощен и продуктивен 
тласък. Неща, които от много време не 
можете да свършите, сега ще отхвърлите 
с голяма лекота и малко усилия. Най-сил-
ните ви дни през септември са 11-и, 12-и, 
13-и, 21-ви, 22-ри, 23-ти и 30-и. Постарай-
те се тогава да свършите най-важната 
работа. 

СЪТРЕСЕНИЯ И РАЗМЕСТВАНИЯ 

НА ПЛАСТОВЕТЕ очаквайте на 19-и 
и 20-и. Неочаквани предложения за нова ра-
бота (или нов частен бизнес) могат сери-
озно да подобрят финансовото ви състо-
яние. Внимателно обмисляйте предложени-
ята и не ги отхвърляйте или приемайте 
импулсивно. Не правете необмислени ин-
вестиции и големи покупки. Не давайте 
пари на заем – има скрити проблеми, за 
които ще разберете по-късно. След 23-ти 
е добре да избягвате стресовите ситуа-
ции. Тенденцията за по-внимателното от-
ношение към парите и инвестициите си 
остава все още активна. Колкото се може 
по-малко рискувайте във финансово отно-
шение. 

ИЗБЯГВАЙТЕ ДА ОБЩУВАТЕ С 

КОНФЛИКТНИ ЛИЧНОСТИ на 28-и 
и 29-и. Не допускайте да ви критикуват 
или унижават. По-умен е този, който 
премълчи. П
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Явявате се на 
„поправителен изпит“
Ще имате точно такова усещане през пе-

риода от 1-ви до 13-и, когато в живота ви 

ще се повторят стари теми и дори стари 

модели на поведение. Този път получавате 

шанса да си вземете поправителния из-

пит почти с отличен! Дава ви го новолу-

нието в Дева на 8-и. На 7-и и 8-и може да 

се почувствате уязвими и слаби. Тези усе-

щания могат да бъдат съчетани с реални 

здравословни оплаквания. Няма смисъл на-

сила да задвижвате нищо, от вас се иска 

само да следите събитията и знаците. А 

те ще бъдат достатъчно красноречиви 

– и да искате, няма как да ги пропуснете. 

След това новолуние можете да поста-

вите взаимоотношенията си на принцип-

но ново ниво на развитие – да въведете 

тон и норми на общуване, които ще бъдат 

достатъчно комфортни и за двете стра-

ни. Разбира се, ако отношенията са край-

но износени, да, напълно е възможно те да 

се разпаднат. Не бързайте да изпадате в 

притеснения и паника, много бързо ще ус-

пеете да сформирате нови връзки – как-

то близки и емоционални, така и професи-

онални. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
 От 1-ви до 13-и поправяте стари греш-

ки във взаимоотношенията.

 След 8-и приключвате със стари и 

амортизирани отношения, можете ско-

ро да започнете нова, много по-успешна 

връзка.

 11-и, 12-и, 13-и, 21-ви, 22-ри, 23-ти и 30-
ти са силните ви дни през месеца.

 На 19-и и 20-и ще имате ненадейни 

предложения за смяна на работата. Вни-

мавайте с харчовете!

 След 23-ти ограничете разходите си. 

Погрижете се за здравето си. Избягвайте 

ситуации, за които подозирате, че ще ви 

докарат стрес.

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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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

9–23 септември 

НАРАСТВАЩА  

ЛУНА

 Сега, за да не напълнявате, трябва да се храните разделно. Изредените по-долу храни консумирайте 
на посочените срещу тях дати – тогава организмът ще разгражда калориите в тях много бързо. Но не 
преяждайте, ако искате да не напълнеете.  Белтъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и 
плодовете ще се усвояват оптимално на 14, 15 и 23 септември!  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), 
както и солените храни ще се преработват най-добре на 16 и 17 септември!  Мазните храни, както и раз-
личните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 9, 10, 18, 19 и 20 септември!  Въглехидратите 
(всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на 11, 12, 13, 21 и 22 септември!

23 септември, 

12.18 ч., 

Луната е в ОВЕН 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Днес всичко ще е нажежено до червено – от емоциите до амбициите. Ще бъдете импулсивни, изнер-
вени и все по-често ще посягате към „бързи“ храни за успокоение. Има голяма опасност да преядете с 
некачествена храна. Плодовете и нискомаслените млечни продукти са най-подходящите храни за днес. При-
емайте ги на малки порции в спокойна обстановка.  Внимавайте с храната дори и да не искате да от-
слабнете. Ако ядете некачествена храна днес, има опасност от главоболие и високо кръвно налягане. Не 
напрягайте много и очите днес. Релаксирайте при първа възможност.  Иначе знаете какво трябва да 
правите по пълнолуние – не яжте месо, не пийте алкохол. Количествата на храната трябва да са умере-
ни. Ако искате да отслабнете, минете само на плодови сокове и чай с мед. Добре е да избягвате пре-
солената храна, защото тя ще провокира задържането на излишни течности в организма.

1–8, както и 

24–30 септември 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ус-
корите отслабването, ако спортувате повече. 5, 6, 24 и 25 септември са препоръчителни дати за 
занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 7, 8, 26 и 27 септември са датите за скулптиране 
и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 3 

и 4 септември се препоръчват сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен 
самомасаж под душа. Водните процедури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и за-
държаната между мастните клетки вода, което води до изглаждане на целулита. 1, 2, 28, 29 и 30 

септември са дните на дихателни упражнения, разходките на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и 
аеробиката.

8 септември, 

13.31 ч., 

Луната е в Дева 

НОВОЛУНИЕ

 Девата е известна като най-опитния диетолог в зодиака. Денят е изключително подходящ за спазва-

не на диета – не само хранителна, но и на „диета за душата“. Спазвайте чистотата на всички нива през 
този ден. Не приемайте храни, към които изпитвате вътрешна съпротива, отвращение или дори без-
различие. Не се замърсявайте и с тежки, мрачни и изпълнени с недоволство мисли. Денят е добре да 
се проведе в максимално хармонична обстановка. Излезте сред природата, ако е възможно. Употребявай-
те само натурална, необработена храна. Отлично ще ви се отразят всякакви видове житни храни, овесени 
ядки, сушени плодове, както и в прясно състояние, разбира се.  Ако искате да отслабнете, намалете хра-
ната до съвсем символични количества, а ако можете да издържите, проведете лечебно гладуване. От-
слабването е гарантирано! Гладуването е полезно, защото благодарение на него организмът се очиства 
от токсините. Пийте повече вода. Ако изберете по-лек вариант на диета, не яжте консервирани про-
дукти. Откажете се и от вечерята. Днес се отслабва най-лесно и трайно.  За вашата лунна магия 
при Луна в ДЕВА е добре да въведете ред в делата си, да структурирате дневния и хранителния си 
режим. Откажете се от дребнавия си подход към живота, отървете се от безпричинни безпокойства. 
Забравете за критичността към себе си и към другите! Сега е моментът да се справите с този вре-
ден навик да критикувате. Периодът е подходящ и за започване на нова работа, която изисква концен-
трация, внимание и прецизност.

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 СЕПТЕМВРИ
ПРОЦЕДУРА

ПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 3, 4, 21, 22 Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се омазнява по-бързо.

9–20 – Ако искате косата ви да расте бързо.

1, 2, 5, 6, 7, 8, 
както и 24–30

– Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

26, 27 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 

Ефектът ще е поразителен.

5, 6, 12, 15, 18, 20, 26, 
28, 29, 30

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще привлечете 

богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е

– 3, 4, 21, 22 –

8–11, 16–20, 
както и 24–27

– Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

5, 6 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 3, 4, 21, 22 –

7, 8, 9, 10, 11 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

5, 6, 16, 17, 18, 19, 
20, 26, 27

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

– 3, 4, 21, 22
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много 

болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 9–23 Датите са неподходящи за епилация.

1–6, както и 27–30 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

1, 2, 5, 6, 7, 8, 
както и 24–30

–
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 

ще растат по-бавно.

6, 7, 26, 27 – 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

)

1–8, 
както и 24–30

– –

Парна баня
– 9–23 Има опасност да ви останат белези.

1–8, както и 24–30 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

5, 6, 14, 15, 23, 24, 25 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

7, 8, 16, 17, 26, 27 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

9–23 –
Най-ефективни ще са процедурите на 14, 15, 16 и 17 септември, 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

9–23 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 9–23 – –

Оформяне 
и лакиране

5, 6, 11, 12, 18, 19, 20, 
25, 26, 27

– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

на
ж

-
ни

 и
 а

нт
иц

ел
у-

ли
т

ни

– 9–23 –

1–8, както и 24–30 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 1–8, както и 24–30 –

9–23 – –

С
А

У
Н

А

1–8, както и 24–30 – Ефектът ще е максимален на 5, 6, 24 и 25 септември.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
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: 1–8, както и от 24–30 сеп-

тември.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите 

3, 4, 11, 12, 13, 21 и 22 септември. Това са т. нар. дни на водата. Всички за-

мърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 1, 2, 9, 10, 18, 19, 20, 28, 29 и 30 

септември. Тогава по стъклата след избърсване ще остават упорити бели 

„облачета“.

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
За да е празник шопингът, възползвайте се от датите, които ви препо-

ръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобразени с „настроени-

ето“ на Луната през СЕПТЕМВРИ .

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-

зикални инструменти и аудиозаписи: 5, 6, 9, 10, 21, 22, 26 и 27 септември.

Недвижими имоти, мебели: 3, 4, 16, 17, 26 и 27 септември.

Автомобил, мотор или колело: 1, 2, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 28, 29 и 30 септем-

ври.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 23, 24 и 25 септември.

Канцеларски материали и книги: 1, 2, 7, 8, 28, 29 и 30 септември.

Спортни стоки: 5, 6, 14, 15, 23, 24 и 25 септември.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 18, 19 

и 20 септември.

Обувки и дрехи: 9, 10, 16, 17, 21, 22, 26 и 27 септември.

Бижута, злато, луксозни вещи: 5 и 6 септември.

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 

СЕПТЕМВРИ 2010 г. и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.

ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервен-

ции на 23 СЕПТЕМВРИ  (пълнолуние), както и на 8 СЕПТЕМВРИ (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

24, 25
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
10, 11

26, 27 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 12, 13

1, 2, 28, 29, 30 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 14, 15

3, 4, 5 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 16, 17, 18

6, 7 Сърце, слезка (далак) 19, 20

8, 9
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 

черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система
21, 22, 23

10, 11
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
24, 25

12, 13 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 26, 27

14, 15 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 1, 2, 28, 29, 30

16, 17, 18 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 3, 4, 5

19, 20
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
6, 7

21, 22, 23 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 8, 9

* 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: 3, 4, 11, 12, 13, 21 и 22 септември. 

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1, 2, 9, 10, 18, 19, 20, 28, 29 и 30 сеп-

тември. На тези дни с поливането има опасност да провокирате появата 

на листни въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 3 и 4 септември.
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КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и венците, как-

то и поставянето на коронки и мостове могат да се окажат много мъчи-

телни, ако не сте улучили подходящия лунен момент. 

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не е спешен и е възможно сами да си из-

берете датата, най-добре посетете зъболекаря от 1 до 7, или на 28 и 30 

септември.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: през периода от 9 до 22, а също и 

от 24 до 27 септември. И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на 

зъболекар на 23 септември (пълнолуние), както и на 8 септември (новолу-

ние). Много ще ви боли!

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
1 септември 2 септември 3 септември 4 септември 5 септември

24-ти ЛД – 1.09 (от 23.41 ч.), както и 2.09 

(през целия ден) Активни, творчески дни. Из-

ползвайте ги за укрепване на духа и тялото. 

Дни за нов строеж.

25-и ЛД (от 0.36 ч.) 

Всичко на този ден 

става с лекота, с въ-

трешен порив. Спон-

танно могат да се по-

явят телепатия и яс-

новидство. Днес не 

бързайте!

26-и ЛД (от 1.43 

ч.) Въздържайте се 

от активна дей-

ност и постете. 

Пестете си енер-

гията и мълчете.

27-и ЛД (от 2.56 

ч.) Дни за прекра-

тяване на контак-

ти с лоши хора. По-

чивайте и медити-

райте. Ще имате 

прозрения.

6 септември 7 септември 8 септември * 9 септември 10 септември 11 септември 12 септември

28-и ЛД (от 4.13 ч.) 

Ден за покупка на жи-

лище или началото 

на ремонт. Сънища-

та са верни.

29-и ЛД (от 5.33 ч.) 

Опасен, сатанински 

ден. Препоръчват се 

пост и въздържание. 

Не планирайте и не 

започвайте нищо 

ново. Запалете свещ 

вкъщи и окадете на-

всякъде.

1-ви ЛД (от 13.31 

ч.) Ще ви осенят 

творчески идеи. 

Не започвайте 

нищо ново. Посве-

тете този ден на 

всичко, което въз-

висява духа. 

2-ри ЛД (от 12.02 ч.) Не 

се поддавайте на гнева, 

избягвайте конфликти-

те и изблиците на емо-

ции. Денят е подходящ 

за нови  начинания.

3-ти ЛД (от 9.30 ч.) 

Енергетиката на този 

ден изисква да сте ак-

тивни. Пасивността 

е противопоказна и 

опасна.

4-ти ЛД (от 10.22 

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 12.02 

ч.) Делови ден. Под-

ходящ е за пъту-

вания и за плани-

ране на генерални 

промени. Работе-

те концентрирано. 

Не преяждайте. Це-

леполагането ще е 

успешно.

13 септември 14 септември 15 септември 16 септември 17 септември 18 септември 19 септември

6-и ЛД (от 13.13 ч.) 

Смирете се. Дайте 

прошка. Не изразя-

вайте недоволство 

на глас. Подходящ е 

за подмладяващи коз-

метични процедури. 

Ден за гадаене и про-

рочества.

7-и ЛД (от 14.16 

ч.) Ден за молитва. 

Сбъдват се желания.

8-и ЛД (от 15.11 

ч.) Сега се акти-

вират фините и 

неуловими енергии 

в организма. До-

бре е да се гладу-

ва, за да се про-

чисти тялото.

9-и ЛД (от 15.56 ч.) Не 

е успешен. Склонни сте 

към заблуждения и само-

измами. Добре е да да-

дете прошка. Практику-

вайте йога.

10-и ЛД (от 16.34 ч.) 

Не планирайте нищо 

важно. Изкъпете се с 

гореща вода. Медити-

райте.

11-и ЛД (от 17.05 

ч.) Много мощен 

ден. Активира се 

вселенската жизне-

на енергия кундали-

ни. Добре е да про-

чистите органи-

зма си. Внимавайте 

с режещи инстру-

менти.

12-и ЛД (от 17.32 

ч.) Дава се милос-

тиня. Молитвите 

се чуват. Подходящ 

е за взимане на ва-

жни решения.

20 септември 21 септември 22 септември 23 септември 24 септември 25 септември 26 септември

13-и ЛД (от 17.56 ч.) 

Ден за активни кон-

такти, работа с ин-

формация и учене. 

Сами си пригответе 

и изпечете хляба. Не 

преяждайте.

14-и ЛД (от 18.18 

ч.) Много подходящ 

за започване на ва-

жна работа, за фи-

зическо натоварва-

не, за работа с ин-

формационни източ-

ници и свещени тек-

стове. Отваря се 

третото око. Про-

чистете органи-

зма си.

15-и ЛД (от 18.39 

ч.) Сънищата са 

верни и важат за 

месец напред. Лош 

ден за секс. Сата-

нински ден, у нас 

се пробуждат зли 

изкушения. Прояве-

те аскетизъм.

16-и ЛД (от 19.01 ч.) 

Ден за постигане на въ-

трешна хармония. Ста-

райте се да вършите 

само добри дела.

17-и ЛД (от 19.01 ч.) 

Подходящ е за удо-

волствия, общува-

не и физически нато-

варвания. И за брак по 

любов.

18-и ЛД (от 19.50 

ч.) Изгонете лоши-

те мисли. Прочис-

тете стомашно-

чревния тракт – 

ден за гладуване.

19-и ЛД (от 20.19 

ч.) Запалете пове-

че свещи у дома, 

направете анализ 

на постъпките си. 

Ще успеете да се 

отървете от чуж-

дото влияние.

27 септември 28 септември 29 септември 30 септември

20-и ЛД (от 20.55 ч.) 

Получават се духов-

ни знания и прозре-

ния. Не проявявайте 

гордост!

21-ви ЛД (от 21.38 

ч.) Много активен, 

творчески ден. От-

личен е за започва-

не на нова работа, 

спортуване и пъте-

шествия.

22-ри ЛД (от 

22.30 ч.) Ден на 

мъдростта. Пре-

дайте на другиго 

своите знания. По-

сетете астролог.

23-ти ЛД (от 23.31 ч.) 

Този ден е символ на са-

можертвата – просте-

те на другите, разкай-

те се. Добре е да се 

пости. Не правете секс. 

Почистете дома си.

*30-ИЯТ ЛУНЕН ДЕН СЪВПАДА С ПЪРВИЯ

8 септември – 30-и ЛД (от 6.52 ч.) Ден на хармония, любов, 

покаяние и прошка. Завършете всичко започнато през този 

месец и направете равносметка. Не правете планове. Изча-

кайте до първия лунен ден. Освободете се от всичко ненужно!
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БРОЙ 7

ВОДОРАВНО: „Късо пътуване“. „Емил“. Пекин. Легат. Кета. Тикер. Рабаб. Бетон. Нут. Гише. Агути. Рат. БАН. Рабош. САТ. Око. „Ел“. Ла. Аероб. Леха. Ре. Пито 

(Анри). Пасив. Зор. Ния. ОАР. Рил. Банка. Еол. Ро. Манту. Аша. Кито. Сема. „Ирен“. Помада. Акра. Спирт. Нот. Рожен. Торе. Кяр. Кабул. Лецитин. „Капа“. Иречек 

(Константин). „Тала“. 

ОТВЕСНО: Къпина. Ерани (Сара). Амоняк. Секутор. Силен. „Мора“. Мокет. Кория. Откат. Пир. Бобев (Петър). Флуид. КА. Пън. „Га“. Тара. Рин. Оби. Гулаш. Ажур. Ве-

бер. Скеле. Вага. Ерн (Владимир). Набаб. Ма. Ле. Зет. Го. Тек. Бушел. Зебра. Соц. Рекет. „Лепо“. Ао. Иприт. Метис. Хирон. Ариета. Сито. Алат. Акушер. ИЛ. Лани-

та. Охра. Антена. 
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