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ЗАПОВЯДАЙТЕ
В НОВООТКРИТИЯ МАГАЗИН

ЗА МЪЖКО, ДАМСКО 
И ДЕТСКО ОБЛЕКЛО
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на „Николай Коперник“ 2 

(от страната на хотел Плиска, до спирката на автобус „72“)

И ДЕТСКО ОБЛЕКЛОД

39 лв.

39 лв.

31 лв.

22 лв.

45 лв.

29 лв.

29 лв.

29 лв.

риза

29 лв.лллллллллллллллллллвввввввввввввввв.ввввввв.вв.ввв.в.в.вв.в.вв.вввв..в.в.вв.в.ввввввв.ввввввввв..........
елек

35 лв.

*Детските 
рокли са уникати, 

ръчно изработени, 
правят вашето 

дете специално и 
уникално

69 лв.

69 лв.

69 лв.



Лютото повдига 
настроението
През есента е препоръчително обилно 

да подправяте храната си с пикантни 

подправки, за да прогоните меланхо-

лията. Най-вече с лют кайенски пипер. 

Малко огнен вкус в манджата ще вдигне 

градуса на настроението ви и ще ви стопли. 

По-спокойно и без униние
БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР през октомврипрез октомври
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Няма нищо по-хубаво от лошото време 

Точността не е стресираща
Лятното безгрижие свърши. Налага се пак да свикнем с 

властта на часовника. Мислите, че хората, които си поз-

воляват да закъсняват и принуждават другите да ги ча-

кат, са спокойни, невъзмутими и самоуверени? Грешка! 

Учените уверяват, че именно точността е в основата 

на спокойствието. Защо? Много просто – в ситуация на 

цайтнот ние сме притеснени, губим контрол над себе си 

и ставаме жертва на стреса. В случай че сте от хората, 

които никога не отиват на среща навреме, преместете 

часовника си с 5–10 мин напред.

Малки, но скъпи 
навици
Именно малките приятни ри-

туали, с които сме свикнали, 

ни помагат да освободим на-

прежението, да се насладим 

на живота и да се чувстваме 

спокойни, силни и уверени. За-

почнете деня си с чаша аро-

матно кафе, но от марката, 

която обожавате (може и чай, 

ако сте фенове на чая!), и про-

ливният дъжд навън вече няма 

да ви се струва толкова ужа-

сен. Създайте си традиция да 

излизате в петък вечер с при-

ятели – на бар или на боулинг. 

Но най-добре ги поканете на 

вечеря вкъщи – може и на пър-

жени яйца (криза е все пак!). 

Така в очакване на забавлени-

ята работната ви седмица 

ще минава по-неусетно.

Червено за радост
Когато времето през есен-

та се „намръщи“, настрое-

нието ни безпричинно пада 

под нулата. Потърсете спа-

сение при... червения цвят. 

Купете си голям червен ча-

дър. Така ще си осигурите 

двойна защита – от дъжд и 

от октомврийско униние.

Цветотерапевтите препо-

ръчват на хората с отсла-

бен имунитет и на тези, ко-

ито страдат от проблеми с 

кръвоносните съдове, да се 

обградят с повече червени 

вещи. Но ако сте хиперемо-

ционални, не бива да оста-

вате много дълго в компани-

ята на този цвят.

Сливане 
с природата
Планините, горите и 

езерата са отличен съ-

юзник в търсене на спо-

койствие и хармония. 

Психолозите смятат, че 

съзерцаването на приро-

дата помага не само да 

се отпуснете, но дори 

облекчава физическа 

болка. Освен това, ако 

се наслаждавате на кра-

сотата на природата 

активно – докато ти-

чате или карате колело, 

– ще направите добро и 

за душата, и за тялото. 
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

„Д
ори и да не случиш на дете и да не можеш да 
му дадеш най-доброто, ще си направила едно 
добро дело – ще си го спасила от живота в 
дома.“ Чух по неизбежност това изречение зад 

гърба си, защото пътувах в една претъпкана маршрут-
ка. Любопитството ме загложди. Обърнах се, за да огле-
дам дискретно кандидат-осиновителката и нейната „съ-
ветничка“. Две жени над средна възраст. Изглеждаха ня-
как несемейно. „Сигурно с осиновяването на дете едната 
от тях ще се помъчи да направи битието си по-смисле-
но, да запълни мястото на вечно липсващия мъж, от ко-
гото евентуално е могла да роди свое... Тогава приближа-
ващата старост няма да є се струва толкова горчиво 
самотна“ – помислих си.  
На следващия ден прочетох в интернет, че в България 

разсиновяването започвало да се превръща в тенденция. 
Сетих се за жената от маршрутката. Дали и нея не я 
грози опасността от успешна осиновителка да се превър-
не един ден в разсиновителка? С такава „съветничка“ до 
себе си това ми се стори твърде вероятно. 
Натрапено ни е да вярваме, че осиновяването е висо-

коблагородна и смела постъпка, която ни превръща в из-
ключителни хора. Но нима раждането на собствено дете 
е по-нискоблагородно дело? И защо осиновителите да са 
смели хора, а пък биологичните родители – не? Родител-
ството само по себе си е смелост. Животът днес ни 
прави смели така или иначе по много поводи. Прави ни и 
добри. Докато не разберем, че не сме – когато се отка-
жем от родното си дете, за да го оставим в дом, или 
пък решим да разсиновим осиновеното.
А това, че осиновителите се определят като изключи-

телни хора, очевидно произтича от разбирането, че деца-
та, които те осиновяват, въобще не са изключителни, а 
нещо като дрехи втора употреба. Нещо като маркирани 

пилета, на които откачваме халката от крачето и си 
ги прибираме за отглеждане вкъщи. Те обаче не са марки-
рани пилета от люпилня. Всяко от тях си има своя ро-
дова история, която ние „благородно“ прекъсваме с акта 
на осиновяване. Обикновено не мислим за тези неща. Или 
не сме научени. Действаме смело като при военна спаси-
телна операция и осиновяваме. Но ако има някой смел в 
тази ситуация, това е точно осиновеното дете, макар и 
то да не го осъзнава. Защото за него да има втори ро-
дител, е свързано с „втори“ страх да не го загуби, тъй 
както е загубило първия си. 
Осиновеното дете е изоставено дете. Винаги. Това е дра-

мата му. Осиновителят е отчаян човек. Често. След еу-
форията от срещата на отчаянието и сиротността ло-
гично настъпва период на отрезвяване. Тогава благородната 
патина се олющва, смелостта губи мощност и единстве-
но търпението да продължиш да бъдеш родител, без да 
си нито смел, нито толкова благороден, е условието тази 
връзка да оцелее и да продължи щастливо. Такава е истин-
ската любов – простичка и безусловна. И всички деца – и 
осиновени, и родни – имат нужда точно от такава. 
Има една поговорка, че който обича, не се бои, а който 

се бои – не обича. По това ще познаете дали решение-
то ви да осиновите дете е правилно или не. Ако много 
се страхувате, ако се опитвате да мобилизирате цялата 
си смелост и благородство, за да го направите, почакай-
те. Премислете още веднъж. Потърсете още информа-
ция – но не само по процедурните и юридическите въпро-
си, а и по емоционалните. Познатите неща са по-малко 
страшни. Опирайки се на тяхната стабилна основа, мо-
жем да направим един емоционално по-читав избор, който 
няма да ни превърне в разсиновители, а в най-обикновени 
любящи родители.

Мариана ЯНЕВА

ОСИНОВЯВАНЕТО Е УМНА ЛЮБОВОСИНОВЯВАНЕТО Е УМНА ЛЮБОВ
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Спечелете с ЯЖ, МОЛИ СЕ И ОБИЧАЙ

Всеки читател, който иска да изрази своето „хайство“ по актуални теми, 
решени или нерешени проблеми, може да изпрати текст на имейл bela@bela.bg. 

Вашето мнение ще бъде публикувано в рубриката „Хая“ на www.bela.bg.
решbela.bgbela.bgbela.bg

Какво 
ново в...

Новият филм с Джулия Робъртс е ек-

ранизация по едноименния бестсе-

лър на Елизабет Гилбърт. В „Яж, моли 

се и обичай“ партньор на Робъртс е ис-

панецът Хавиер Бардем. Пишете ни кой 

е любимият ви филм с актьора Хавиер 

Бардем и защо? 

Повече подробности за новата ни игра 

можете да научите на www.bela.bg

„БЪРЗА ПОМОЩ“? от Даринка ЯНЕВА

Днес за пореден път се изумих 
от нехайството и безхабери-
ето на медицинските служби 
в родната ни страна. Седей-

ки на една детска площадка, станах 
свидетел как една жена се препъна в 
една градинка, „посята“, или по-точ-
но „неокосена“, от стърчащи железа. 
Жената падна, счупи си носа и си 
сцепи едната вежда. Имаше кръв на-
всякъде и отначало не беше ясно от-
къде кърви, но това са само подроб-
ности. Жената лежеше на тревата, а 
около нея се суетеше дъщеря є и пла-
чеше внукът є. Едно момиче се оба-
ди на тъй наречената „Бърза помощ“. 
И преди съм се сблъсквала с тяхно-
то бездушие и мога да кажа, даже не-
компетентност. Казаха, че идват до 

8 минути. Минутите станаха 30 и 
тях все още ги нямаше. Още хора се 
обадиха на „Бърза помощ“ и те все 
отговаряха, че са „на път“, каквото 
и да означаваше това. При поредния 
разговор с тях се оказа, че свобод-
ни линейки няма, а ние седяхме насред 
площадката и чакахме „някой“. Каза-
ха, че е станала катастрофа и всич-
ки линейки са там. Предложих някол-
ко пъти да се отиде до най-близка-
та поликлиника и да се заведе лекар 
на място, за да не се мести жената. 
Все пак никой от нас не беше сигу-
рен къде и какво е счупено. Накрая 
закараха жената с кола и... нататък 
не знам какво се е случило.
На път за вкъщи в главата ми из-

никнаха хиляди въпроси. Колко е бър-

за в крайна сметка „Бърза помощ“ и 
дали въобще е помощ? Ами, ако в Со-
фия, не дай си боже, стане още една 
катастрофа, как ще се окаже спеш-
на там, нали нямат повече линейки? 
Защо си плащаме редовно здравните 
осигуровки, щом можем да си умрем, 
чакайки „Бърза помощ“. И на мен ми 
се е налагало да им се обаждам, а те 
ме прехвърлят от телефон на теле-
фон, докато всъщност се оказва, че 
са ме препратили на някоя „Частна 
бърза помощ“, която, ако дойде на-
време, ти смъква и кожата от гърба. 
Колко струва всъщност човешкият 
живот? Едно телефонно обаждане?
Има и по-фрапантен случай, на който 

моята мъдра баба се смее от сърце. 
...

(Пълния текст четете в рубриката ХАЯ на www.bela.bg.)

КОЛКО Е БЪРЗА

Наградите са предоставени 
от „Александра филмс“. 

к-

-

с-

ой

р

а
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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...

Ключова дума
+ 

бела
Според неиздадения, но действащ тълковен реч-

ник на мрежата ключовата фраза е комбинация 
от ключови думи, с които се търси определено 
съдържание в интернет. Вниманието ни към тях 
е свързано с нашите вътрешни проучвания за кла-
сирането на сайта на „Бела“ в търсачките. Всеки 
сайт разполога с едно невидимо за посетителите 
око и прилича на своеобразен биг брадър, който 
вижда хората голи, болни, влюбени или в някак-
ви други, все интимни състояния. Освен за мно-
го други неща, администраторът на електронно-
то издание има информация и за ключовите думи, 
с които е посещаван сайтът. За пример ще ви 
кажа, че  срещаме ключови фрази от рода на „не 
ям и не отслабвам“, „хив позитивен“ или „любов 
към възрастен мъж“. Хубавото е, че използваме 
тази информация единствено за подобряването на 
функциите на сайта, както и това, че зад клю-
човите фрази стои просто една цифричка, която 
разкрива броя на хората, които са я използвали, 
но не и техните имена и самоличности. Зад тези 
търсения администраторът вижда разни симпто-
ми, дори опасни тенденции. Напоследък в огромния 
списък от ключови фрази, с които е посещаван 
сайтът на „Бела“, започнаха да се промъкват та-
кива, които никак не ни харесват. 
Не искаме да приемем, че хора, които са тър-

сили нещо с фразите „Йорданка Фандъкова болна“ 
и „Аня Пенчева гола“ могат да бъдат наши чи-
татели. 
Не искаме такива посетители! Звучи абсолютно 

еретично във времена, когато борбата за продажби 
се превърна в борба за посетители в електронни-
те версии на съответните издания. Не знам как-
во търсите, госпожи и господа, с горните ключови 
фрази. Или по-скоро знам. Но в „Бела“ няма да го 
намерите. Излекувайте се и осъзнайте се!
Малко утешение за нас е умилителната и също 

много използвана ключова фраза „Дойчин Боянов 
приятелка“. Това, че обществеността живо се ин-
тересува дали сърцето на един от много добрите 

български алпинисти е свободно, ни зарадва много. 
Винаги сме искали влюбването и любовта да беле-
жат ръст. 
Впрочем от интервюто с г-жа Фандъкова съм 

запомнила например частта, в която тя разказва 
за срещата си с едно дете в столично училище. 
Момиченцето, петокласничка, я изпратило до вхо-
да и казало: „Аз искам да бъда като вас.“ Фандъ-
кова попитала какво точно има предвид, а дете-
то отговорило: „Искам да бъда кмет като вас.“ 
Аня Пенчева даде за „Бела“ искрено и интересно 
интервю, което илюстрирахме със снимки, на кои-
то талантливата актриса е доста добре облечена. 
Освен това на повечето от снимките Аня Пенче-
ва е с децата си. 
Винаги сме искали чрез нашите интервюта чита-

телите да научават интересни неща оттам и да 
почитат събеседниците. Най-хубавото е, че нико-
га и нищо не си измисляме за хората, с които из-
бираме да правим интервюта. Представяме ви ги 
такива, каквито ги намираме в кабинетите, в гри-
мьорните или в тихите кафенета, които избира-
ме за разговор. 
Всеки сам избира как да общува със света, но 

все пак... Моля ви от тук насетне, слагайте по 
едно прилагателно „бела“ до ключовата дума, с ко-
ято сте решили да търсите нещо. Ака превърне-
те това в устойчив навик, ще имате сигурна га-
ранция, че търсачката ще ви отведе до качестве-
ното  съдържание на нашето списание. Всяко из-
дание, както и всеки човек отговаря на името си. 
Според редакционните ни вярвания, основани на фило-

логическа интуиция, в стария български език „бела“ оз-

начава не само „хубава“, но и „добра“.

Отново ще ви дам пример. Интервюто в този 
брой е с антрополога Харалан Александров. Поне-
же има приятелка или както би се изразил той – 
„има устойчива връзка“, ще намерите този текст 
на 50-а страница в списанието, а  в сайта – с по-
мощта на фразата Харалан Александров+Бела.

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

Мирослава ИВАНОВА
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ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

Снимки Мария ДОНЕВА

През есента морето отстъпва своята 

магия на планинските потоци. 

В тяхната бистра, блестяща и студе-

на вода обикновено потапяме само очи.

Бела, брой 10 (152), 20108





БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

© Taikuri | Dreamstime.com

В
еднага след моето „да!“ врата-
та на кабинета ми се отвори и 
влезе тя – жена толкова обик-
новена и толкова различна от 

всички останали. Не беше в първа 
младост, без грим, без изискани дре-
хи, с много тъга, но и със страш-
но много надежда в погледа. Седна на 
креслото. Заговори. Гласът є – тих, 
дълбок и убедителен. Поведението є 
– изискващо внимание, а присъствие-
ието є внесе една особена мекота в 
кабинета ми.
След първото є изречение

„СИНЪТ МИ Е ОСИНОВЕН“ 
и онова, другото, работното: „Ще ви 
помоля да работим съвместно“ се за-
реди цялата история. Имала свой син, 
който бил жизнерадостно и добро 
дете. Справял се блестящо в учили-
ще, бил първи във всичко, като из-
ключим спорта, защото лекарите му 
открили тежко заболяване. То прогре-
сирало с всеки изминал ден, тя всеки 
ден все по-ожесточено се борела за 
живота му. Със заболяването си си-

нът є влязъл в елитно столично учи-
лище след седми клас, пак бил пър-
ви в класа, любимец на учителите и 
прекрасен съученик. Тя напуснала ра-
бота, изоставила престижната си и 
доходна професия, за да му се посве-
ти изцяло. Отдала времето, мечти-
те си, енергията си, за да може да 
удължи дните му, но въпреки всички 
усилия животът сурово и категорич-
но є го отнел. 

ДЕТСКАТА СТАЯ СТИХНАЛА 
Построените от него самолетче-

та останали самотно да стърчат на 
един рафт и като че ли всеки ден 
да забиват бодли в сърцето на же-
ната. Съучениците му звънели, идва-
ли на помени, не забравяли рождените 
му дни, но момчето го нямало. До-
мът ставал все по-тих, все по-тъ-
жен. Преданият съпруг с вече ужасно 
побелели коси сядал вечер, галел ръ-
цете на жена си и кротко плачел за-
едно с нея. Така малко по малко, ден 
след ден, вечер след вечер у двамата 
се прокраднала, а после и узряла иде-

ята да си осиновят дете. 

НЕ БЕБЕ ОБАЧЕ

защото многото болести вече, които 
ги били налегнали, и ударът от ско-
рошната смърт на детето им няма-
ло да им дадат възможност да от-
говорят на всичките потребности на 
едно бебе. Обещали си да осиновят 
дете, което вече да е поотраснало, 
и взаимно да спасят животите си – 
те неговия, то – техния. Направили 
списък на всички домове във и около 
столицата. И започнали всяка събота 
и неделя да стоят по оградите им, 
за да зърнат и разпознаят своето бъ-
дещо дете. Носели дрешки и бонбо-
ни, за да зарадват децата в домове-
те, но не се решавали на осиновява-
не, защото... 

НИКОЕ НЕ ПРИЛИЧАЛО 
НА ТЕХНИЯ СИН 

До деня, в който той, ще го наре-
ка Самуил, сам дошъл при тях и им 
казал: „Вие сте моята майка и тат-
ко, нали?“ 

ÐÎÄÈ�ÌÅ,�ÌÀÌÎ...ÐÎÄÈ�ÌÅ,�ÌÀÌÎ...

îñèíîâÿâàíåòî
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„Сърцето ми сякаш ми забрани да 
продължавам да търся друго дете“ 
– изхлипа Мария (тя заслужава да є 
дам това библейско име). Ходили още 
няколко недели до този дом и после 
подготвили документите за осиновя-
ване. Процедурата не била от най-
тежките за тях, с нейната интели-
гентност и добра професия всичко се 
случило по най-бързия начин и той, 
Сами, на 7 годинки, малко преди нача-
лото на първия учебен ден се озовал 
в дома им. Разглеждал с радост иг-
рачките на батко си (така му обяс-
нили, че е имал по-голям брат) и ко-
гато първата вечер го сложили да 
спи в леглото на тяхното момче, 
сърцето на Мария забило лудо – 

ОТ СКРЪБ ПО ЕДНОТО 
И ОТ РАДОСТ ПО ДРУГОТО

дете. Не сменила името му. Решила 
да се обръщат към него така, как-
то и в дома – Сами. Попитала само 
за миналото му, мислейки, че както 
обичайно е син на родители студен-
ти, но се оказало друго – служители-
те от дома не знаели нищо за него, 
защото бил донесен там от... една 
кофа за боклук. Точно като в онази 
народна мъдрост – хвърлен на смет.
В началото, когато го извели на раз-

ходка в парка, Сами ядял листа. Не 
знаел какво е круша, праскова, камо 
ли печка, хладилник или прахосмукач-
ка. Всеки път, когато Мария пуска-
ла прахосмукачка, той се скривал под 
леглото и тихо и кротко плачел.

НАПРАВИЛА ТОРТА 
ЗА РОЖДЕНИЯ МУ ДЕН

Голяма и красива. Той за първи път 
виждал торта, за първи път въобще 
чувал за рожден ден. Не знаел защо 
се палят свещички, а тя пък добре 
знаела, че не може да навакса пре-
дишните шест пропуснати празника, 
започвайки направо от седмия. При-
готвената торта така и не изяли. В 
празничния ден се наложило да купят 
нова, защото Сами през нощта отво-
рил хладилника и я изял цялата – от 
страх, че няма да има за него. Как да 
успеят да му обяснят, че тя е само 
и единствено негова?! По същия на-
чин вечер, когато сядали на масата, 

той грабел храна, тъпчел си я в ус-
тата, по джобовете, криел я под ма-
сата. За да не се свърши...
На първия учебен ден бил като 

ПЛАХО МАЛКО ЗВЕРЧЕ

което било вързано, а после пуснато, 
без да знае накъде да върви. Кога-
то аз се запознах с него, той знаеше 
не повече от десетина думи: „Сами“, 
„госпожа“, „полиция“, „линейка“, „бол-
ница“ и още няколко, все свързани с 
институции.
Колко време є трябваше на тази 

жена, за да успее да го убеди, че ко-
гато кажеш „дом“, това е онзи дом, 
в който мирише от вратата на вкус-
на, току-що приготвена манджа и в 
който някой те чака да те гушне и 
да ти даде любов... 

КОЛКО МУ ХАРЕСВАШЕ 
ДА КАЗВА „МАМО“ 

Толкова гордо го изричаше – дори и 
когато другите деца в училище по-
дигравателно го питаха баба му ли е 
дошла да го вземе. „Това е мама!“ – с 
широка усмивка казвал той, вече мал-
ко поокопитил се. 
Тази мама го научи на всичко – на 

още думи, на игри и на това да раз-
познава кои са добрите и лошите ге-
рои от книжките. Сами обожаваше тя 
да му чете. Училището започваше все 
по-леко да му върви. Всяка вечер Сами 
с нетърпение чакаше татко си да се 
върне от работа и да започнат заедно 
нещо да майсторят. Чакаше и съботи-
те и неделите, когато мама приготвя-
ше вкусен кекс, а те с татко попра-
вяха я счупеното колело на батко, я 
счупените му ски. Какво като нямаха 
пари за нови, по-важното бе, че той 
бърза, тича до вкъщи, за да се прибере 
и да се напои сякаш с уют?!

НАУЧИХА ГО ДА БЪДЕ КАВАЛЕР 
Носеше раничката на Роси, съседче-

то от горния етаж, за да не є тежи. 
Когато тя звъннеше на звънеца на 
баба си, той учудено я питаше защо 
тя няма ключ от вратата. Защото 
той носеше най-ценния ключ, който е 
имал някога през живота си – този 
от дома и сърцата на хората, които 
го обичаха, на най-обичаните от него 

хора. На рождените дни на съученици-
те си отиваше със скромни, но безу-
пречно опаковани подаръци, а той са-
мият – с костюм и вратовръзка. 
Аз и Сами станахме много близки 

приятели. Той ми говореше на първо 
име. Толкова се сприятелихме, че ми 
споделяше дори за момичетата от 
класа, които не го оставяха на мира 
и постоянно го ухажваха. Заедно из-
мисляхме планове как да се освободи 
тактично от вниманието им.
Момчетата от класа дори започна-

ха да му завиждат. Освен най-добрия 
му приятел, който знаеше за всич-
ко – за онзи, другия дом и за кофа-
та за боклук с ревящото бебе и за 
това, че Сами е осиновен. Самият 
Сами не се страхуваше да разказва 
историята си. 

ТОЙ ПОМНЕШЕ МИНАЛОТО СИ 
но беше доволен и се наслаждаваше 
на настоящето с цялото си сърце.
След седми клас избра училището на 

брат си – дали защото сам го беше 
поискал, или защото Мария го беше 
напътила, не знам. Но и двамата бяха 
доволни. Той, защото се справяше чу-
десно. Тя, защото той вървеше по 
стъпките на първия є син.
Срещите ми с нея се разредиха, той 

вече, нямащ нужда от мен като сво-
еобразна патерица, минаваше, за да 
разкаже за поредния си успех и очи-
те му грееха. Яви се допълнително 
като частен ученик с приравнителни 
изпити още в една гимназия и получи 
диплома и оттам. Новото си учили-
ще предстои да завърши тази година 
и се готви да учи в чужбина. Мария 
ще остане отново сама, но не в онзи 
смисъл на самотно сама. Тя ще е май-
ката, която ще чака завръщането на 
сина си. А той е категоричен, че ще 
спечели стипендия, ще учи и ще се 
върне при неговите си родители, без 
които не би бил той. 
И ще пише писма, от онези, най-

кратките, които ще започват с 
„Мамо“ и ще завършват с „Обичам 
те!“. До деня, в който ще отгледа 
своите деца със същата упойваща и 
даваща сила любов, с която го оби-
чат неговите родители. 

Венета МЛАДЕНОВА, психолог

Важно Играта на „Бонукс“ и списание „Бела“ приключи. Имената на късметлиите 
са публикувани в сайта ни bela.bg, в рубриката „ПРОМО Info“. Напомняме, че 
победителите от София могат да получат своята награда на адреса на редакцията 
(София, ул. „Загоре“ 4, ет. 2) ДО 15 ОКТОМВРИ.
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Д
е-ин-сти-ту-ци-о-на-ли-зи-ра-не – трудна за изгова-
ряне дума, която напоследък чуваме ежедневно от 
телевизията, от радиото... Широко рекламирани 
кампании, пеещи звезди, ритащи политици – всичко 

в името на детето, което прегръща студената статуя 
в музея. Признайте си, че не сте останали безучастни и 
сте пуснали поне веднъж своя есемес, за да „поправите 
детството“ му (визират се кампанията на Unicef „Поп-

рави детството“ – бел. ред.). Сега то ви приканва „Приеми 
ме“ (има се предвид пак кампанията на Unicef „Приеми ме“ 

– бел. ред.) и вие най-вероятно ще дарите още едно лев-
че... Или може би ще го приeмете наистина? В дома си. 
При собственото си дете/деца, на семейната маса. Защо 
не? Толкова ли е трудно да бъдем добри? Шансът, който 
можем да дадем на едно дете в нужда, може да се окаже 
решаващ за него и за пътя, който ще поеме. 

„ПРИЕМНА ГРИЖА“ 
звучи все още леко екзотично за българския родител. Но 
спомнете си множеството американски книги и филми, в 
които отглеждането на деца без осиновяване е нещо оби-
чайно за тамошните разбирания, а дори и начин за пре-
питание на много семейства. 
Полагате грижи за чуждо дете – за месеци или за ня-

колко години – даром или срещу заплащане. Детето не 
става ваше, то поддържа връзка с биологичните си ро-
дители и се връща при тях, когато това стане възмож-
но. Помислете си добре – приемливо ли е това за вас? 
Готови ли сте да дадете част от сърцето си на чуждо 
дете, което рано или късно ще ви напусне? Склонен ли е 
българинът да направи тази крачка и да напише своята 
страница в нечий чужд живот? Как ще реагират на това 
приятелите, колегите, съседите? Съдейки по статисти-
ката, у нас тепърва ще настъпва промяната в мислене-
то, която ще ни накара да отворим вратите на дома и 
на сърцето си за чуждо дете, което има нужда от под-
крепа, а в противен случай би попаднало в дом, където 
ще бъде ин-сти-ту-ци-о-на-ли-зи-ра-но и най-вероятно ще 
се превърне в поредния социален инвалид. А нали точно 
срещу това се борим? 

МАЛКО ЦИФРИ, КОИТО ПЛАШАТ

Към момента в България има 431 приемни семейства, 
242 от които са професионални. Броят на настанени-
те деца е 381. При доброволната приемна грижа, която 
в този си вид у нас присъства едва от 2004 г., дете-
то получава месечна помощ в зависимост от навърше-
ните години – от около 195 до около 260 лв. плюс ед-

Â Â ×ÓÆÄ×ÓÆÄ  ÆÈÂÎÒÆÈÂÎÒ
ÄÀ ÍÀÏÈØÅØ 

ÑÒÐÀÍÈÖÀ

ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ = ОСИНОВИТЕЛИ/
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нократна помощ от 325 лв. При професионалните прием-
ни родители (от 2007 г.) сумите, получавани за отглежда-
ни на детето, са в същите рамки. Разликата е, че тези 
лица са на трудов договор и получават месечна заплата 
в размер 130% от МРЗ (около 312 лв.) за отглеждането 
на едно дете и нараства с 10% за всяко следващо. И в 
двата случая за деца с физически и психически уврежда-
ния се изплаща добавка в размер на 75% от ГМД (гаран-
тиран минимален доход), независимо от дохода на семейс-
твото – около 48 лв. 
Освен заплащането другата основна разлика е, че про-

фесионалните приемни семейства нямат право да изби-
рат какъв да е срокът на настаняване, нито да отказ-
ват дете – ако два пъти направят това, биват изключ-
вани от програмата. Малките дечица (от 0 до 3 годи-
ни) най-често се дават за такава грижа, защото при тях 
често се налага спешно настаняване или по заместване. 
Доброволните приемни семейства могат да избират кое 
дете да приютят, т.е. имат право на многократни от-
кази. Обикновено те се решават на дългосрочна форма на 
приемна грижа – до навършване на пълнолетие на дете-
то. Важно е да се знае, че и при двете форми на при-
емна грижа не съществува възможност за предявяване на 
изисквания към етноса на детето. 
Нека не забравяме и зловещата статистика, че в Бълга-

рия има 137 специализирани институции, в които живеят 
и растат 7587 деца. Съвсем наскоро сигурно сте гледали 
запомнящото се предаване по сходна тема на Карбовски, 
в което той заключи: „Показвам ви Франция – страната, 
в която няма интернати, домове за сираци, няма домове 
за умствено изостанали и физически увредени деца.“ 
Къде са тези деца, 

НИМА ВЪВ ФРАНЦИЯ ТАКИВА ДЕЦА НЕ СЕ РАЖДАТ?! 
Отговорът е лесен – за тях се грижат французи, кои-

то ги приемат в своите домове, а държавата помага на 
приемните родители да го правят. В нета попаднах на 

една табличка с броя на изоставени деца и тези, наста-
нени в приемни семейства с данни от 2006 г. (но все пак 
достатъчно показателни!). В Англия децата, отглеждани 
в приемни семейства са 39 000 и... гледах, гледах, но сре-
щу броя на домовете за сираци не открих никаква циф-
ра. Само за сравнение – в Румъния изоставените в домо-

Докато четете този текст, най-ве-

роятно вече ви е хрумнало „Не мога 

ли вместо да чакам с години за осино-

вяване, да стана доброволен приемен 

родител, да си избера детенце, да си го 

гледам една година и след това да си го 

осиновя с предимство?“ Това бяха и 

ОПАСЕНИЯТА НА ЮРИСТИТЕ 
при обсъждането и приемането на но-

вия Семеен кодекс през 2009 г. Отва-

рят ли новите изменения подобни вра-

тички в действителност? В докумен-

та съвсем ясно е указанто, че в момен-

та, в който дете попадне в регистъра 

за осиновяване, за него трябва да бъ-

дат определени подходящи родители в 

едномесечен срок. Ако това не се случи, 

то чак тогава Съветът по осиновява-

не може да определи за подходящ осино-

вител лице, което осъществява прием-

на грижа за детето за не по-малко от 

една година, НО само ако въпросното 

лице е вписано в Националния регистър 

на лицата, които желаят да осиновят 

дете. Накратко – и детето, и осинови-

телите му трябва да са вписани в ре-

гистъра за осиновявания. За да попад-

не в този списък, детето не трябва да 

е било реинтегрирано в биологичното 

му семейство или при близки или родни-

ни в срок от 6 месеца, без да има обек-

тивни причини за това. Да приемем, 

че това се е случило. Сега следва и ни-

кой друг осиновител да не го вземе пре-

ди вас в рамките на законния срок. Но 

шансът за това е малък, ако детето е 

здраво българче, на 1–2 годинки.

ИЗВОДИТЕ
Обществото трябва да бъде добре за-

познато, че приемното родителство и 

осиновяването са две напълно различни 

форми на социална грижа, които пре-

следват различни цели!

Ако искате да имате дете, получавай-

ки пълните законови права върху него, 

и то за цял живот, то вашият път е 

само и единствено да кандидатства-

те като осиновители. Приемната гри-

жа не е за вас! Тя би могла само да ви 

нанесе емоционални травми от несбъд-

натите очаквания! Да бъдат приемни 

родители, е подходящо за хора, които 

нямат такива претенции, но за смет-

ка на това изпитват потребност да 

помагат, да се грижат за деца в нуж-

да, без да очакват нещо в замяна и без 

планове за съвместно бъдеще с тях. 

СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА ПОКАЗВА 

че най-много желаещи, а и най-успешни 

приемни семейства са такива с вече 

пораснали собствени деца, които раз-

полагат с време и са готови да спо-

делят опита си в името на доброто 

на едно нуждаещо се дете. Неслучай-

но при срещите за оценка със социал-

ните работници се отчита доколко е 

правилна мотивацията на кандидати-

те, както и как ще понесат те раздя-

лата с повереното им дете, когато то 

се завърне при своите биологични ро-

дители – което всъщност е основната 

цел! Вие сте само едно от средствата 

това да се случи! Затова, ако знаете, 

че ще ви е трудно на финала, по-добре 

изобщо не стартирайте!

ОСИНОВЯВАНЕ С ПРЕДИМСТВО ЛИ?!
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ве деца са 32 000, а в Сърбия – 1700. Прави впечатление 
обаче, че в Румъния 15 277 деца са получили приемна гри-
жа. А колко бяха у нас?! Няма и 400! Явно има някаква 
причина, за да не иска българинът да става приемен ро-
дител. Процедурата ли е тромава като при осиновяване-
то, или изискванията са много високи? 

Критериите, на които 
трябва да отговаряте
ако искате да станете приемен родител, не са чак толко-

ва непосилни за покриване. Важно е да знаете, че няма ог-

раничение дали сте семейни или не, дали имате собствени 

деца, дали работите или сте пенсионирани, както и дали 

разполагате със собствено жилище. Най-важното е да 

имате място да приютите още едно дете и достатъчно 

време и желание да се грижите за него.

След като заявите желанието си със заявление пред ди-
рекция „Социално подпомагане“, социален работник ще ви 
оцени по утвърдена методика, като законовият срок за 
това е до 4 месеца.

КАКВО СЕ ВЗИМА ПРЕДВИД ПРИ ОЦЕНКАТА

Специалист преценява и анализира вашата мотивация 
да станете приемен родител, както и какво е отноше-
нието на другите ви деца (ако имате такива) към това 
ваше намерение. Но много по-важно е как ще бъдат оце-
нени вашите способности да подсигурите на детето бе-
зопасна и любяща среда, дали имате опит с възпитание-
то на деца и дали сте наясно със специалните нужди на 
дете от институция. 
Битовите условия, които можете да предложите на де-

тето от конкретна възрастова група, и материалното 
ви състояние също са от значение, но не биха могли да 
компенсират евентуалните отчетени от специалист рис-
кови фактори при вас. Такива са злоупотребата с алкохол 
и наркотици, невъзможността да подсигурите достатъч-
но време на детето, ако страдате от продължително 
физическо или психическо заболяване, минали прояви на на-
силие или малтретиране на деца и др.
Всички приемни семейства получават 

ПРЕДВАРИТЕЛНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

което е по-продължително за професионалните, и послед-
ваща подкрепа в хода на тяхната дейност. Социалните 
служители са постоянно на ваше разположение при нужда, 
като трябва да знаете, че ще имате постоянни срещи с 
тях и те ви наблюдават отблизо. 

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ – ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА Е ДЕТЕТО ДА 
СЕ ВЪРНЕ В СОБСТВЕНОТО СИ СЕМЕЙСТВО ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗО! 
Понякога обаче това се оказва невъзможно по ред причи-

ни – липса на дом и крайна бедност, сериозно заболяване, 
развод или смърт на родител. По традиция досега деца-
та, лишени от родителски грижи, се изпращаха веднага в 
дом и с това до голяма степен съдбата им бе предначер-
тана. Точно тук се намесва приемната грижа, която дава 
шанс за едно по-добро детство и бъдеща реализация на 
взетите деца. В някои случаи можете да осиновите де-
тето, за което сте се грижили с предимство пред дру-
гите кандидат осиновители. 

ПО-ИЗГОДНО ЗА ДЪРЖАВАТА, ПО-ДОБРЕ ЗА ДЕЦАТА

Откъдето и да го погледнем, финансово за държавата 
е по-изгодно да заплаща за приемна грижа, отколкото да 
издържа толкова много специализирани домове. 
Според изказване на Надя Шабани, председател на Аген-

цията за закрила на детето, държавата харчи 78 000 000 
годишно за издръжката на тези 7500 деца в домовете. Не 
са нужни сложни математически познания, за да сметнем, 
че на едно дете се падат по 866 лв. месечно (естестве-
но, по-голямата част от тази сума отива за издръжката 
на домовете и служителите в тях). За приемна грижа се 
заплаща около три пъти по-ниска сума и така вече лес-
но се изяснява защо в чужбина държавата предпочита да 
инвестира в приемните семейства.
Парадоксално е, но в България средствата, отпуснати 

по програмата за приемна грижа, не успяват да се усво-
ят напълно. Няма желаещи или желаещите не покриват 
изискванията, това не знаем. Но знаем кого да попитаме, 
а това е тема за някоя следваща статия.

Текст и снимки София СЕМЧЕВА
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ТРЯБВА ЛИ ДА КАЖЕМ НА ДЕТЕТО  ИСТИНАТА ЗА НЕГОВОТО 
ОСИНОВЯВАНЕ? КАК ДА ГО ПОДГОТВИМ? КАК ДА ПОСТЪПИМ 

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ТО РАЗБЕРЕ ИСТИНАТА САМО?

избор!
ТИ СИ НАШИЯТ 

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН 
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М
ного осиновители напускат родния си град или 
село, за да запазят тайната на осиновяването. 
Това е излишна мярка за сигурност. Практиката 
показва, че осиновеното дете рано или късно уз-

нава истината. 
Само от вас зависи дали ще разкриете тайната, или 

ще оставите съдбата да си свърши работата. Обмисле-
те добре вашия конкретен случай. 

Най-добре е детето да узнае истината от вас, вмес-
то неговите съученици да му я разкрият, наричайки го 
„копеле“.
Помислете си и как ще се почувства възрастният вече 

човек, когато разбере, че родителите му цял живот са 
го лъгали. 

1. Приучвайте детето си да мисли, че родителите са 

не тези, които са го родили, а тези, които са го от-

гледали. Ако и вие самите вярвате в това, детето също 
ще мисли по този начин. 

2. Малките деца възприемат истината естествено и 
леко. Ако детето разбере истината за осиновяване-

то едва в пубертета, душевното сътресение ще е много 

тежко. Докато още е малко, му разкажете приказката 
за намереното дете, отгледано от добри хора, които го 
имат като свое. Така то ще приеме, че осиновителите с 
нищо не са по-лоши от рождените майка и баща, които 
са били в невъзможност да го отгледат.

 
3. Кажете на детето, че е осиновено, още преди то да 

започне да разбира значението на думите: „Как ни 
провървя, че успяхме да осиновим именно теб. Толкова 
много те искахме.“ И когато детето вече разбере значе-
нието на думата „осиновен“, вашето откровение ще съ-
буди у него истинско радост. Идеята е така да поднесе-
те новината, че детето да се почувства специално, прие-

то, изключително, желано и най-вече ИЗБРАНО. Опитай-
те се да му внушите, че самият акт на осиновяването 
е нещо удивително и благородно и това, че то е част 
от точно такава семейна история, е повод да се гордее, 
а не да се притеснява. 

4. Възможно е детето ви някога да се изпусне в гнева си: „Ненавиждам те. Ти не си ме родила.“ Не прие-
майте тези думи със... сърцето си. Дори и родните деца 
понякога са жестоки и изричат подобни обиди към май-
ка си и баща си. 

5. Възможно е детето да поиска да поговори с вас за 

своите кръвни роднини. Не избягвайте този разго-

вор. Покажете му, че го разбирате, в случай че един ден 
то реши да намери биологичните си родственици. 

6. Подрастващите често изпитват потребност да раз-берат кой е биологичният им родител, дали нямат 

братя и сестри. Разкажете им всичко, което знаете, но 
предоставете възможност на детето си всичко да раз-
узнае само. 

7. Ако детето ви поиска да се срещне лично с биологич-

ните си родители, му дайте възможност да ги види и 

да си „подреди“ чувствата. Кажете му: „Ние те обича-
ме и ще чакаме да се върнеш.“
  

8. Никога не изисквайте от осиновеното дете благо-

дарност, ако искате то да ви приема като свои ро-
дители. Никой не се чувства добре, когато му се вменя-
ва, че трябва да е благодарен. Излиза, че осиновителите 
са благородници, а осиновеното дете – техен вечен бла-
годарен „роб“. Не изричайте думи от сорта на: „Колко 
си неблагодарно! Не стига, че те гледам...“

9. 
Повечето осиновители правят грубата грешка да 

се държат с детето си така, сякаш се извиняват, 

че са го осиновили и са заместили истинските му роди-

тели. Това не бива да се случва, защото децата уме-
ят да „четат“ и невербални сигнали. В крайна сметка 
истинските майка и баща са тези, които сърцато се 
грижат за детето си, осигуряват бъдещето му и го 
обичат. Осиновителите са родители на детето, а не 
са заместители на нищо. Ако се държите като ерзац 
родители, детето цял живот ще чувства, че нещо е 
загубило, и по-точно, че е загубило истинските си ро-
дители. Не правете тази грешка!
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Островърхите 
се завръщат
Всяка истинска лейди знае прави-
лото: колкото по-дълга е полата 
и колкото по-плътна е материя-
та є, толкова по-секси трябва да 
са обувките. Гвоздеят на сезона 
са остроносите обувки тип „лод-
ка“. Височината на тока зависи 
от въображението и издръжли-
востта ви. Можете да ги носи-
те не само с поли, но и с рокли, 
панталони и с широки палта.

МОДАМОДАМОДА

Чанта кутийка
Тя е примата на тази модна есен сред аксесоарите – 
малка и спретната като онази, която носи Катрин Де-
ньов във филма „Дневна красавица“. Другата, която 
можете да предпочетете, е чанта плик (обикновено 
е без дръжка и по тази причина доста по-неудобна за 
носене). И двете чанти се връзват идеално с туиден 
костюм с панталон или пък с дълга пола в комплект с 
бяла блуза (в стил пансион за благородни девици).

червено и злато

С какви още нови модни повели 
ще ни посрещне новата есен

СИВО И БЕЖОВО + 
ЧИСТ СИЛУЕТ
Сивите и бежовите кашмирени рокли, 

панталони, костюми и поли много прили-

чат на онези, които са се носели в на-

чалото на 70-те и в края на 90-те годи-

ни на миналия век. Същите изчистени 

линии, същото минимално количество 

украшения и детайли. Малка чантичка, 

тънък кожен колан, боти или ботуши. А 

може и островърхи обувки.

ТУИД и КЪСО САКО
Класическите костюми и клош полите, късите палта и широките 

панталони – всички са на каре във всички оттенъци на сивото. 

Дрехите от туид отлично се съчетават с плетени пуловери (за-

дължителни за този сезон!), бели блузи и кадифени панталони. За 

да не изглежда вълната тежка, носете я с леки остроноси обувки.

Кашмирено палто, 
вталено с тънък 
кожен колан

р

Макси поли, пера, 

Туиден костюм 
с широк панталон 
(сакото е гарнирано 
с изкуствена 
мъхеста кожа 
по ръкавите)
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Връзки и каишки
Ботите повече от всичко напомнят обувки на алпи-
нисти – същите връзки в контрастен цвят, същата 
дебела и релефна подметка, същите ремъци и каиш-
ки. На висок ток обаче Монблан няма да можете да 
качите, но пък ще качите някой моден връх, ако ком-
бинирате тези груби боти с нежни рокли, шорти 
или поли от лека материя.

Пух и пера
Перата ще са моден акцент през този сезон – 
независимо дали са декорация на дреха, или уви-
ти около врата като шал. Щраусовият пух! Не, 
това не е префърцунена театралност, а изиска-
ност в действие. Дизайнерите са изобретили и 
палто от щра-
усов пух. Носи 
се с черни дъл-
ги поли и тес-
ни панталони. 
Тоалетът може 
да бъде допъл-
нен от масивни 
боти.

МАКСИ
Минито може да си ходи, защото свърши своята „работа“ през лятото. Свободно падащи-

те, шумолящи и развяващи се на вятъра дълги поли изглеждат по-шик през есента. Макси 

полата е невероятна в съчетание с дебел, грубо изплетен пуловер или пък със сако в мъж-

ка кройка. Обувките можете да изберете според желанието си: ниски и островърхи „лод-

ки“ или масивни боти.

Е, не е нужно да носите пола, с която да 
метете улиците, но да знаете, че макси-
то е на власт

КОСТЮМ
През тази есен е най-добре да го асамблирате с... 

обувки с високи токчета или боти на платформи, ко-

ито по цвят или са в тон с костюма, или контрасти-

рат в ярък, провокативен цвят на всеобщата сивота. 

За да изглеждате по-секси, разпуснете косите.
Вълнено палто 
в съчетание с 
вълнен костюм – 
и двете в 
свободни кройки

ЧЕРВЕНО
Този огнен цвят донякъде ще компенсира недостига на топлина през сту-

дените месеци. Не се страхувайте да се облечете от главата до пе-

тите в червено. Изберете аксесоари в черно и бяло към този тоалет, а 

още по-добре – в бежово. И не пропускайте да акцентирате очите с по-

изразителен грим, иначе червеният цвят може да „засенчи“ лицето ви.

Червеното палто не само че няма да ви е излишно през тази зима, 
но то е и моден писък
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Кадифе
Роклята от кадифе е номер едно сред вечерните тоалети. Допълнете я с косме-
ста кожена наметка, и ще станете звездата на вечерта. Минимално количество 
украшения и естествен  грим ви препоръчваме в този случай. Червеното кадифе е 
особено актуално. Може и във виненочервен вариант – още по-добре!

Очила
Слънцето е скрито зад облаците, но това не 
е повод да сваляте слънчевите очила. Те са 
много стилен аксесоар. Кръглите в стил Ко-
тарака Базилио (от приказката за Пинокио, 
нали се сещате?) се съчетават повече с ми-
нималистични тоалети в духа на 90-те, а из-
ящните „лисичи“ очила a la 50-те години на миналия век – с рокли и костюми в стил new look.

ЖИВОТИНСКИ ПРИНТОВЕ
Смесете различни видове екзотични принтове 

в един тоалет. Не се колебайте да съчетаете 

естествена кожа с косми и коприна на живо-

тински принтове, както и да срещнете леопар-

да с тигъра, зебрата с жирафа... Носете ле-

опардови палта или манта с панталони в цвят 

каки, а петнистите копринени рокли – с кожени 

якета или сака отгоре (също на принтове).

Можете ли да познаете 
окраската на кое животно е 
щампирана върху тази рокля?

От Алпите
Пуловери с елени, космести боту-
ши, плетени блузи и жилетки със 
специфични алпийски фигури по 
тях – можете да смятате високо-
планинския ски-сезон за открит. 
И въобще не е задължително да се 
качвате в планината, за да разхо-
дите тези дрехи. Дългите „алпий-
ски“ жилетки са хит на градска-
та мода.

ЗЛАТО
През новия моден сезон то ще се раздава с щедра ръка. Малка кок-

тейлна рокля на златни „люспи“, както и жакети и манта, декори-

рани със златни мъниста и много златна бижутерия... Избирайки 

вечерен тоалет, само мислете как да затъмните всички! Златни-

те бижута подхождат най-много на актуалната сега плюшена ве-

черна рокля.

Златното 
момиче

Бела, брой 10 (152), 201018



оо б о б щ е н и еб щ е н и е

С
игурно сте гледали „Светът е голям и спасение дебне отвся-

къде“. Е, спасението през този сезон е в леко консерватив-

ния стил на обличане, който носи една специфична сигурност. 

Е, можете да го разчупите със стилен детайл или собствена цвет-

на хрумка. 

 В цветовата гама преобладават черното, сивото, бежовото и 

по-пастелните тонове (пастелни нюанси на червеното и жълто-

то например).

 Палтата са семпли, вталени – в бежово, сиво, бяло и... сигнално 

червено. Впрочем аленочервеното е цветът изненада за сезона. 

 Пъстротата на есента е отразена в аксесоарите – яркоцветни 

шалове, красиви кожени цветни ботуши и боти.

 Ще имате нужда от костюм с панталон – много е практичен и 

елегантен. Саката са къси, а панталоните са супердълги и свобод-

ни. 

 Костюма с панталон можете да разнообразите с къс елегантен 

елек върху ярка блуза. Освен широките панталони на мода си оста-

ват също и панталоните с дължина под коляното и тези тип цигара.

 Ако обичате провокациите, облечете прозрачна блуза. Дизайнери-

те лансираха прозрачните блузи за тази есен. Ако те ви се струват 

неподходящи за деловата обстановка в офиса, изберете риза или блу-

за с прозрачни ръкави. 

 Сатенените ризи също са хит.

 Кожата ще бъде на почит и тази есен. Някои дизайнери ни препо-

ръчват овчата. 

 Чантите се смаляват, но все пак големите не изчезват от хори-

зонта. И малките, и големите обаче ще се носят задължително на 

къса кожена дръжка в ръка. 

 Бижутата са важен детайл, но повечето от тях сега не отгова-

рят на определението „детайл“ , защото са огромни.

 Плетивата, слава богу, са толкова практични за носене през леко 

намръщените, но променливи към слънчево есенни дни.

Нова мода женски форми
Според някои наблюдатели имало и нова мода женска фигура – тази с по-пищни 

форми. Каквото и да казват дизайнерите обаче, по-важна е вашата гледна точка 

към есента. А тя е красива, много цветна и предлага промяна всеки ден. 

Свъсена или слънчева, есента ще ви даде повод да поровите в гардероба си, да из-

мъкнете нещо оттам и да му дадете живот с настроението си и с начина, по кой-

то се... движите. Или ще ви провокира да разгледате новата модна колекция в лю-

бимия си магазин. Нищо чудно в магазина освен своя есенен костюм да видите 

приятелка или пък любовта на живота си. Защото за нея сезон няма. Тенденцията 

по всяко време е към влюбване.

Елена ВАСИЛЕВА-ИВАНОВА

Спасителни „жилетки“ Спасителни „жилетки“ 
от есенна депресияот есенна депресия
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

© choreograph / 123rf.com

П
рез последните десет години 
техническият прогрес напра-
ви една голяма крачка напред и, 
разбира се, не подмина козмето-

логията. За да станете още по-кра-
сиви, въоръжете се със съвременни 
джунджурии за поддържане на красо-
тата. Те са в състояние да облекчат 
нашия живот така, както преди вре-
ме мобилният телефон. 

Л И Ц Е

1. ГРАМОТНО ПОЧИСТВАНЕ 
е първата крачка към красива и здра-

ва кожа. Но не всички жени имат вре-
ме (пък и пари) да си записват салонни 
процедури за професионално почиства-
не. Решение на проблема са новите 
апаратни системи за домашно полз-
ване. Например т. нар. сауна за лице, 
която перфектно отпушва запушени 
пори. Процедурата напомня известна-
та на всички парна баня, само дето е 
много по-лесна и по-приятна за прила-
гане. Налейте вода в резервоара, изча-
кайте да се загрее, сложете глава на 
специалната поставка и стойте така 
7–10 мин. Предварително е необходимо 

да отстраните грима си, а след про-
цедурата – да поглезите кожата с ин-
тензивно овлажняваща маска. 
След сауната клетките на кожата 

са максимално възприемчиви към ак-
тивните компоненти в козметични-
те средства, така че можете да раз-
читате, че сутринта ще изглеждате 
доста по-свежо. Само имайте пред-

вид, че при склон-
ност към розацея и 
купероза не бива да 
се увличате с пар-
ните бани и сауни-
те. А онези, които 
упорито се борят с 
комедоните, е до-
бре да обърнат вни-
мание на друго ус-
тройство – ваку-

умен апарат за по-

чистване на пори. 

Той упражнява вакуумно налягане вър-
ху кожата, „изтегляйки“ натрупала-
та се в порите мазнина и други про-
дукти от обмяната на веществата. 
Вакуумното почистване не травмира 
епидермиса и не оставя белези, както 
си мислят повечето хора. 

2. ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОНУСА
Актуална разработка през последни-

те години е йонизиращият вапори-

затор, който може да подобри състо-
янието на всеки тип кожа.

Прогресът върху...

кожата и косатакожата и косата
Сауна за лице

Вакуумен уред 
за почистване на пори
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Компактният уред изпълнява някол-
ко функции едновременно: овлажнява 
и стимулира производството на кола-
ген, придава на кожата сияен вид, ре-
гулира работата на мастните жлези 
и свива порите. Тези ефекти се по-
стигат благодарение на въздействие-
то на влажната йонизирана пара. И 
тук не се минава без вездесъщите на-
нотехнологии. С тяхна помощ водни-
те молекули се разбиват на микроско-
пични частички и проникват в най-
дълбоките слоеве на епидермиса, къде-
то успешно изпълняват възстанови-
телните си работи. Температурата 
на парата се поддържа на ниво 42 °С. 
Научни изследвания сочат, че именно 
при тази температурна стойност в 
кожата се активизира производство-
то на собствени белтъчини. Съвре-
менните модели йонизиращи вапори-
затори са снабдени също така и с 
йонизираща лампа с антибактериални 
свойства. За по-ефективна комплексна 
грижа вапоризаторът може да се съ-
четае със сауна за лице или вакуумен 
уред за почистване на пори.

Т Я Л О

3. МАСАЖ 
Масажорите за домашно ползване 

от ново поколение почти заменят ръ-
цете на професионалиста масажист. 
За справяне с един от най-болните 
женски проблеми – целулита – отдав-
на са измислени апарати за ролков 

и вакуумен масаж едновременно (за 
ползване вкъщи). Те подобряват кръ-
вообращението, елиминират излишна-
та течност, застояла се в кожата, и 
разрушават мастните клетки. 
Механизмът на действието им е 

много обикновен – вакуумна помпичка 
„засмуква“ участък от кожата, а спе-
циалната ролкова приставка го раз-
мачква. Но имайте предвид, че проце-
дурата не е от най-приятните. Ще 
е честно да споменем, че след нея по 
тялото ви могат да останат синини. 
Но ако изтърпите този масаж в рам-
ките на няколко седмици, целулитът 
ви видимо ще намалее. За поддържащи 
процедури в домашни условия може-
те да използвате апарат, работещ на 
базата на метода LPG ендермология 
(LPG са първите букви от имената 
на Луис Пол Гите, който изобретя-
ва метода). Представлява механична 
стимулация на тъканите, вследствие 
на което се стартира процесът на 
изгаряне на мазнините и микроцирку-
лацията значително се подобрява.  
За онези, които не страдат от це-

лулит, учените са измислили миости-

мулатори – апарати, въздействащи 
чрез стария ни познайник електриче-
ския ток. В този случай токът при-
нуждава мускулите интензивно да се 
съкращават, сякаш се занимавате със 
спорт. С половинчасова миостимула-
ция можете да стегнете онези гру-
пи мускули, които ви е по-трудно да 
тренирате в спортната зала (от въ-
трешната страна на бедрата и ръце-
те например). 
Съвременните миостимулатори са 

еднакви по ефективност, но разно-
образни по форма. Класическият мо-
дел представлява апарат с електроди 
(да си спомним за физиотерапията), 
които можете да закрепите на вся-
ко място по тялото. По-удобни (но 
по-малко универсални) са миостимула-
торите във вид на пояси, ръкави или 
даже шорти (за масажиране съответ-
но на корем, ръце, бедра и седалище).

4. ЕПИЛАЦИЯ
С интересни открития ни изненадва 

науката и по отношение на отстра-
няването на нежеланото окосмяване по 
тялото. Ако панически се страхувате 

от болка и точ-
но по тази причина 
сте използвали за 
тази цел единстве-
но и само самобръс-
начка, си струва да 
обърнете внима-
ние на епилатори-

те от последно по-

коление, с които можете да работи-
те дори докато си взимате вана (под 

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.



вода). Топлата вода намалява до мини-
мум чувството за болка и риска от 
поява на раздразнения по кожата. 
Още един плюс на съвременните 

епилатори е способността им да зах-
ващат даже и най-късите косъмчета 
(с дължина, по-малка от 1 мм). Ако 
целта ви е да се избавите от из-
лишните косми завинаги, ще се на-
ложи малко да почакате – няколко 
козметични фирми в момента рабо-
тят за създаването на портативни 
прибори за лазерна епилация, които 
да можете да използвате в домаш-
ни условия. 

К О С А

5. ЗА ЦЯЛАТА ГЛАВА
Иновационните техноло-

гии стигнаха дори и до най-
обикновените сешоари и 

уреди за праве-
не и поддържане 
на прическата. 
Днес те стана-
ха много по-безо-
пасни и функцио-
нални. Например 
сешоарите с йо-

низиращ ефект 
отнемат ста-

тичното електри-
чество, а наред с 
това плътно при-
лепват кератино-
вите люспици на 
косъма една към 
друга, за да стане 
косъма по-лъскав и 
гладък. Това стана 

възможно благодарение на потока от 
въздух с отрицателни заредени час-
тици. Той неутрализира положител-
ните йони в атмосферата, като не 
дава възможност на косата да привли-
ча прах и мръсотия. Освен това тези 
йони притежават допълнителен ох-
лаждащ ефект. С подобни йонни сис-
теми са снабдени и пресите за изпра-
вяне на коса. Главната цел на това но-
вовъведение е плътно да прилепи люс-
пите на косъма една към друга и да 
предотврати загубата на влага, която 
е практически неизбежна при термич-
на обработка. Освен това съвременни-
те уреди за поддържане на прическа-
та са с керамично покритие (за при-
даване на блясък) и възможност за из-
бор на температурен режим. Послед-
ното е истинско постижение за при-
тежателките на тънки или изкуст-
вено изсветлени коси, които лесно се 
оформят и при 120–130 °С (обикно-

вено машите за изправяне се нагря-
ват до 200 °С). Впрочем използване-
то на термозащитни и допълнително 
подхранващи косата козметични сред-
ства никой не го отменя. Ако прин-
ципно не използвате сешоар и сти-
лизиращи продукти, обърнете внима-
ние на актуалните йонизиращи чет-

ки за коса. В дръжката на една такава 
четка е монтирана акумулаторна ба-
терия, която при разреденост се за-
режда за 8–12 часа. Включеният заре-
ден прибор (обикновено е с безшумен 
мотор) отправя поток от обогатени 
с кислород йони на въздуха към коре-
ните на вашата коса и кожа на глава-
та. След сресване с такъв уред коса-
та ви ще е много по-гладка и здрава. 

Р Ъ Ц Е

6. МАНИКЮР И ПЕДИКЮР ВКЪЩИ
За дамите, които все нямат време 

да се отбият в козметичния салон, 
отдавна е измислен набор за мани-

кюр за домашно ползване. В комплек-
та са включени работещ на акумула-

тор прибор с няколко приставки (за 
изпиляване на ноктите, обработка на 
кутикулите и т. н.). Приятно и по-
лезно допълнение на уредите от ново 
поколение е вградената сушилня за 
лак. Устройството е изключително 
лесно за използване, но имайте пред-
вид, че на ноктите им трябва вре-
ме да свикнат с високите технологии 
(в началото кожичките ви могат да 
растат прекалено бързо след използ-
ването на уреда!).  Възможно е да ви 
се наложи да се занимавате с мани-
кюра си по-често от обикновено, но 
това ще е така само в началото.

Ще ги стигнем 
американците
Неотдавна водеща американска коз-

метична компания пусна на пазара 

почистваща система за лице. Ком-

пактният уред с четкова приставка 

за няколко минути може да свали гри-

ма от лицето ви, както и остатъ-

ците от себум върху мазната кожа, 

като паралелно с това прави микро-

масаж на тъканите благодарение на 

четките, които правят повече от 

300 движения в секунда. Така кожа-

та се зарежда с енергия, сдобива се 

със здравословен цвят и се подгот-

вя перфектно за последващи грижи. 

Никакви допълнителни почистващи 

средства не ви трябват, ако използ-

вате апарата.

Ще ги стигнем 
японците
В Япония можете да намерите на-

истина уникални уреди за усъвър-

шенстване на красотата. Например 

прибор за областта около очите, 

който се закрепва на долните клепа-

чи и въздейства чрез инфрачервена 

топлина и микротокове. Той елими-

нира тъмните кръгове и излишната 

течност, която е причина за отоци-

те в околоочния контур. 

За да бъде контурът на лицето ви 

по-дълго време стегнат, японски-

те учени са изобретили апарат за 

лифтинг, който на вид много прилича 

на обикновен айпод. 

тигнем 
нците
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К огато прехвърлим 25-годиш-
на възраст, първите призна-
ци на остаряване се появя-
ват именно в областта око-

ло очите. Защо? Кожата там е мно-
го нежна и чувствителна, нейната 
дебелина стига едва до 0,5 мм. Зато-
ва тя най-силно и най-бързо страда 
от въздействието на вредни външни 
фактори като UV лъчи, замърсяване, 
въздуха от климатика и др. Пък и в 
този участък има всичко на всичко 
по 20 мастни жлези на всеки квадра-
тен сантиметър (за сравнение, в дру-
гите кожни участъци има почти по 
800 мастни жлези на квадратен сан-
тиметър). И това не е всичко. На-
шите очи ежедневно са подложени на 

мощно интензивно натоварване. 

АКО БРОЯТ НА МИГАНИЯТА СЕ 
ДОПЪЛНИ ОТ ЦЯЛАТА ГАМА ИЗРАЗЕНИ 
ЧРЕЗ ЛИЦЕТО ЕМОЦИИ (УСМИВКИ, 
ДВИЖЕНИЯ С ВЕЖДИТЕ, ПРИЗНАЦИ 
НА ТЪГА, ВЗИРАНЕ И ДР.), ЩЕ СЕ 
ПОЛУЧАТ ПОВЕЧЕ ОТ 85 000 ДВИЖЕНИЯ 
НА МУСКУЛИТЕ В ОБЛАСТТА ОКОЛО ОЧИ-
ТЕ ЗА 1 ДЕН!

Никак не е чудно, че зоната на око-
лоочния контур по-бързо от всяка 
друга издава възрастта ни и ни съз-
дава най-голям дискомфорт. 

ВЪЗРАСТОВИ 
ПРИЗНАЦИ

За да избегнем появата на възрас-
тови изменения, трябва да ухажваме 

редовно кожата около очите, като 
грижата за нея е задължително да 
започне от 20-годишна възраст. С 
напредване на възрастта областта 
под очите изисква не само актив-
но овлажняване, но и пълноценно по-
дхранване, тъй като външните драз-
нители, а също така слънцето, цига-
реният дим и лошата екология про-
вокират отслабване на мрежата от 
колагенови и еластинови влакна. В 
резултат се появяват отоци, погле-
дът изглежда уморен и под очите 
се образуват тъмни кръгове, които 
не само изглеждат грозно, но и при-
дават на лицето тъжно, изтерза-
но изражение и видимо го състаря-
ват. Когато отражението в огледа-

Огледала наОгледала на
душата

© Mashe | Dreamstime.com

ОТРАЖЕНИЕТО В ОГЛЕДАЛОТО 
Е ЛАКМУС ЗА НАШЕТО 
НАСТРОЕНИЕ. КОГАТО СМЕ 
ДОВОЛНИ ОТ СЕБЕ СИ, СЕ 
ПОЯВЯВА БЛЯСЪК В ОЧИТЕ НИ И 
НИ СЕ ИСКА ДА ПОКОРИМ ЦЕЛИЯ 
СВЯТ. АКО НЕ, НЕ НИ СЕ ИЗЛИЗА 
ОТ ВКЪЩИ. КАКВО ДА ПРАВИМ, 
ЗА ДА СЕ ХАРЕСВАМЕ ВИНАГИ?
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лото не ви удовлетворява, вие сте 
готови да предприемете крайни мер-
ки – инжекции или блефаропластика 
(хирургично повдигане на клепачите). 
Безусловно тези процедури ще дове-
дат до желания резултат. Но защо 
да се подлагате под ножа, щом може 
да подобрите състоянието на тази 
зона и с помощта на правилно под-
брано средство, което ще помогне 
за намаляване на бръчките, ще ов-
лажни кожата и ще изсветли тъм-
ните кръгове?! Съвременната козме-
тика за около очи не само редуцира 
подпухналостта и тъмните кръгове 
под очите, но и стимулира естест-
вената регенерация и подмладяване 
на кожата. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА КРЕМОВЕТЕ, 
СЪДЪРЖАЩИ АМИНОПЕПТИДИ – 
ТЕЗИ ВЕЩЕСТВА ВЪЗСТАНОВЯВАТ 
НИВОТО НА КОЛАГЕН В КЛЕТКИТЕ, 
КОЕТО ВОДИ ДО ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА 
СТРУКТУРАТА НА КОЖАТА И ДО ВИДИМО 
РАЗГЛАЖДАНЕ НА БРЪЧКИТЕ (ОСОБЕНО 

НА ОНЕЗИ ОТ ТИПА „ПАЧИ КРАК“).

ЗАРЯД ВИТАМИНИ

Грижата за областта около очите 
няма да мине без продукти на вита-
минна основа. Те се отличават с ви-
сока ефективност: активизират про-
цесите на естествена регенерация на 
нежната кожата около очите и види-
мо разглаждат бръчките „пачи крак“, 
както и мимическите.

НАПРИМЕР ПРОВИТАМИН В5 СЕ 
БОРИ СЪС СУХОСТТА И ПОСИВЕЛИЯ ТЕН, 
А ВИТАМИНЪТ С АНТИОКСИДАНТНИ 
СВОЙСТВА Е ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ 
НА КОЖАТА АКТИВНО ДА СЕ 
ПРОТИВОПОСТАВИ НА НЕГАТИВНИТЕ 
ВЪНШНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ.

Посъветвайте се със специалист, 
подберете правилното средство и се 
наслаждавайте на своето отражение 
в огледалото и на кожата си, която 
с всеки изминал ден ще става все по-
млада, гладка и жизнена. 

В състава на крема за околооч-

ния контур задължително тряб-

ва да присъстват:

Кофеин Усилва микроциркулаци-

ята на кръв в кожата. Намалява 

отоците около очите, възстано-

вява защитния слой на кожата и 

спира лющенето. 

Витамин Е, карнозин и екс-
тракт от зелен чай Тези чудес-

ни антиоксиданти (за сведение, 

карнозинът е вид аминокиселина) 

са в състояние да намалят поява-

та на тъмни кръгове и подпухна-

лост под очите.

Витамин В3 Подобрява тексту-

рата, бори се със сухотата и си-

вия тен. 

Провитамин В5 и глицерин За-

държат водата в горните слоеве 

на кожата. 

Екстракти от краставица, 
лайка и корени от малц (слад) 
Притежават способността да 

„съживяват“ кожата около очите, 

а също така видимо намаляват 

торбичките и тъмните кръгове.

1. Как да избегнете ото-
ците Нежният масаж по-

мага за стимулиране на лимфна-

та система. Прави се с кръгови 

движения, като се започне от въ-

трешната част на горния клепач, 

мине се към долния и след това 

се изтегли към слепоочието. След 

това масажирайте по направле-

ние: от вътрешния ъгъл на окото 

към носа, през горния клепач. Пов-

торете 3–4 пъти тези масажни 

движения върху всяко око до мо-

мента, когато кремът, наситен с 

аминопептиден комплекс, оконча-

телно не попие. 

2. Как да стане кожата по-
опъната Кожата, загубила 

еластичност, трябва редовно да 

бъде обгрижвана с масаж – и су-

трин, и вечер. Не се опасявайте, 

че ще я разтегнете на околоочния 

контур, като я масажирате тол-

кова често. Ако използвате пра-

вилната козметика за тази зона. 

За да попие тя оптимално добре, 

е важно да стимулирате с масаж 

притока на кръв към тази област.

Четем състава 
върху етикетите

б

Правилната 
грижа



ф и г у р а т а
Подходяща прическа според 
ф и г у р а т а
О

бикновено, като си избираме прическа, се съ-

образяваме с формата на лицето и прене-

брегваме фигурата си. Но често прическа-

та, която е в хармония с овала на лицето, не хар-

монира с тялото ни – прави го непропорционално, 

като подчертава недостатъците му. Затова при 

избора на прическа трябва да се ръководите и от 

типа на вашата фигура.

По момчешки стройна
На вашия тип фигура най-много ще є отива приче-

ска със средна дължина, оформена на етажи. Ако 

косата ви е дълга, я подстрижете на пластове и 

я оформете на игриви и свободно падащи кичури с 

обем в корена. Те добавят обем и към силуета ви. С 
къса коса главата ви ще изглежда несъразмерна 
спрямо тялото. Стърчащите ултракъси кичури 
не са за дами с момчешки фигури. Откажете се и 

от дългата пригладена права коса, която още пове-

че изтънява силуета ви и прави фигурата ви плоска. 

Пясъчен часовник
Това е пълна фигура с женствени извивки и „реле-

фи“ на определени места. Най-много ще ви подхож-

да средно дълга или къса многослойна подстриж-

ка. Подходяща за вас е и дългата пригладена коса. 

Откажете се от късата и пригладена коса, как-
то и от доста обемните прически на дълга коса. 
Прическите с окръглена форма също не са за вас.

Миньон
Основната цел на миньончетата е визуално да 

увеличат ръста си. Ще ви отиват дълги, свободно 

разпуснати коси. Ако ви харесва късата коса, из-

берете подстрижка, която е многослойна, с голям 

обем. Прическата със средна дължина също тряб-

ва да бъде обемна. 

Откажете се от „детските“ прически – конска 
опашка, плитчици, къси бретони, –  за да не при-
личате на ученичка.

Висока и атлетична
На вашия тип фигура ще отиват много и различни 

прически. Затова експериментирайте, за да от-

криете тази, която най-добре ще съответства на 

формата на лицето ви и на стила ви на живот. 

Единствената „забрана“ е конска опашка – нея 
я оставете за времето, в което се занимавате 
със спорт.

ф р и з ь о р с к и  с а л о н
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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

Слънцето, морската вода и въздухът в за-

душните помещения, в които работим, са 

направили косата ни суха и чуплива след ля-

тото, така че сега тя се нуждае от по-осо-

бена грижа. В идеалния случай – от серия ов-

лажняващи салонни процедури. Сред най-но-

вите хитове на beauty индустрията е та-

ласотерапията за коса. Ритуалите, свърза-

ни с използването на лечебните свойства 

на морските водорасли, днес са обърнати в 

полза на косата – оздравяващите апликации 

и компресите отлично укрепват структура-

та на косъма и подхранват кожата на скал-

па. Можете да си изберете програма за ре-

шение точно на вашия проблем: от падане на 

косата до пълно унищожаване на пърхота.

Откритието на молекулата Intra-Cylan е ис-

тинска революция в областта на естетиче-

ската козметология. Прониквайки в най-дъл-

боките слоеве, тази молекула се трансфор-

мира и създава в косъма гъвкава, но здрава 

мрежа съединения за неговата поддръжка. 

Ексклузивната професионална грижа фай-

бърсютик (Fiberceutic) е нещо като суперин-

жекция, която е в състояние да възстано-

ви даже най-повредената коса. Процедурата 

трае 30 мин, резултатът се запазва даже и 

след десетото измиване на главата.

Методи за удължаване на косата – дал гос-

под. Но беларго (Bellargo) e уникален – той 

позволява не само да увеличите дължина-

та и обема, но и помага при алопеция (опа-

дане на косата). За прикачване на кичурите 

се използват миниатюрни биосъвместими 

полимерни гилзи, които можете да мести-

те или съвсем да махнете удължената коса. 

Гилзите са незабележими и практически не 

се усещат на главата. Никакво лепило, смо-

ли или други вредни вещества не се използ-

ват при този метод.

Всичко е в силата
Здрава, гъста и блестяща коса? 

Днес тя е въпрос единствено на техника...

Учените не спят, а 
разработват все нови и нови 
методи, приложими с успех 

в козметологията. Благодарение 
на тях от красивата коса ви дели 
само едно влизане в някой по-
елитен салон за красота.
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 Сдобийте се с обръч И вместо да седите ве-

чер пред телевизора с пакетче пуканки или семки 

в ръка, повъртете този „тренажор“ за половин час, 

докато изгледате новините. След месец редовно 

въртене на обръча талията ви ще е видимо по-

тънка. 

 Написано във въздуха Изходно положение: 

лег (кръстът е плътно опрян в пода). Вдигнете 

крака нагоре и „пишете“ с тях във въздуха, като 

се стараете да не ги сгъвате ни на йота в ко-

ленете. Можете да изписвате например рож-

дените дати на ваши близки и приятели. Или 

името си – буква по буква.

 Коремните преси са идеалното упраж-

нение за оформяне и на... талията (освен на 

корема, което се подразбира от наименова-

нието им!). Ако имате малко дете или до-

машен любимец, можете да разнообрази-

те упражнението. Легнете по гръб, по-

ставете върху корема си детето, куче-

то или котката и изпълнявайте корем-

ните преси с ръце зад тила, като се 

мъчите да не събирате лактите един 

към друг.

 Лицевите 
опори са мно-

го ефективни 

за оформяне на 

бицепс и трицепс. 

Ако не ви достигат сили да се оттласквате от 

пода, опитайте опрени на стената. 

 Купете си не много тежки гири – 1,5–2 кг 

едната. След като решите кои мускули ще стяга-

те, изпълнявайте упражненията с гири от изправен 

стоеж, от легнало положение и от седеж. За да има 

ефект от работата с гири, трябва да правите дви-

женията бавно. 

 И едно много лесно упражнение Изпълнява 

се от изправен стоеж. Вземете топка за тенис, 

хванете я с длани пред гърдите, така че лактите 

да са разтворени настрани. Без да движите пове-

че ръцете, упражнявайте ритмичен и силен натиск 

върху топката (30 пъти). Трябва да усетите напре-

жение в гръдните мускули.

ф и з к у л т у р е н  с а л о н
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фитнес реформа

ЗоноваЗонова
Като цяло сте доволни от фигурата 
си, но искате талията ви да е малко 
по-тънка, а бюстът – по-пищен? 
Тогава нашият комплекс упражнения 
е точно за вас. Определете зоните, 
които искате да промените, и се 
хващайте за работа.

Корем и талия

Гърди и ръце
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 Изкачването на стълби 

по няколко пъти ден ще нама-

ли обема на бедрата ви и ще 

стегне прасците. Ако няма-

те условия да се качвате по 

стълби, купете си платфор-

ма за степ аеробика и я из-

ползвайте по предназначе-

ние, докато гледате телеви-

зия. Но от време на време се 

интересувайте за настрое-

нието на съседите ви от до-

лния етаж...

 Ако съседите се оплак-
ват от тупурдия, тогава 

ежедневно изпълнявайте уп-

ражнение за стягане на пра-

сците и бедрата от следна-

та изходна позиция: легнете 

по гръб, краката са свити 

в коленете, а стъпалата – опрени на пода. Повдиг-

нете таза високо, като напрегнете седалищните 

мускули и тези на бедрата и прасците. Задръжте 

напрежението няколко минути. Отпуснете в изход-

на позиция. При редовно изпълнение на това упраж-

нение ви гарантираме супертънки прасци, изваяни 

бедра и стегнато дупе.

 За тази цел 
най-подходящи 
са кардионато-
варванията – бя-

гане, бързо ходе-

не, каране на коле-

ло, танци до при-

падък. А най-добре 

всичко това в ком-

плект. Важното е 

да спортувате ре-

довно – не по-мал-

ко от 40 минути на 

ден и не по-малко 

от 3 пъти в седми-

цата. 

 Намалете и ко-
личеството хра-
на Не забравяйте, 

че дори и най-активните упражнения, изпълнявани 

с цел отслабване, няма да помогнат, ако за десерт 

изяждате по две или даже по едно парче торта. 

По-добре отстъпете любимия си десерт на вечно 

гладния си, но, предполагаме, слаб мъж.

© Roma Koshel | Dreamstime.com

Прасци и бедра

За сваляне на килограми
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© Erik Reis / 123rf.com

Сигурно ви се е случвало да се 
приготвяте за идването на 
гости в последния момент? 
Буквално преди малко сте 

влезли с покупките, оставили сте ги 
на масата, а гостите вече звънят. 
Само за някакви си минути трябва 
да приготвите топла храна и да под-
редите масата. На всичкото отгоре 
гостите не трябва да разбират за 
притесненията ви. Вие е добре да си 
изглеждате като безупречна домакиня 
по принцип, а не за едното посреща-
не на гости. 
Препоръките на психолозите по по-

вод на здравословния начин на живот 
на жените започнаха да се променят 
през последните години. Ако по-рано 
ни съветваха да се отпускаме и гле-
зим повече, то сега заръките им са 
други. Специалистите не ни предла-
гат начини завинаги и на всяка цена 
да изгоним стреса от живота си. 
Те по-скоро коментират как да го 
превърнем в хармонична част от съ-
ществуването си. Невинаги стресът 
е отрицателно явление. Известно ко-
личество напрежение може да се пре-

върне в стимул, който да ни помогне 
да постигнем задоволяващи резулта-
ти. Често именно претъпканият гра-
фик или пък претенциозната аудито-
рия ни стимулират да се справим с 
много трудни задачи. В малки количе-
ства стресът даже подобрява памет-
та ни и способността ни да възпри-
емаме нова информация. 

„ДОБЪР“ И „ЛОШ“ СТРЕС

Представете си, че ви се обажда 
свекървата и ви казва, че изведнъж 
є се отворила възможност да оти-
де на море за цял месец и при това 
да вземе и двете ви деца със себе 

си. Вие обаче трябва да ги приготви-
те за два дни. Това е добрият стрес. 
Щастливи сте, че децата ви ще оти-
дат на море и че друг ще се грижи 
за тях вместо вас за известно вре-
ме. Тази чудесна перспектива ви по-
мага да се справите с напрежението 
при реализацията на този план. 
Сега си представете, че шефът ви 

свиква извънредно заседание и съоб-
щава: „Ако в близко бъдеще финансо-
вото състояние на компанията не се 
подобри, ще бъдем принудени да съ-
кратим няколко щата.“ Това вече е 
лош стрес, който поражда у вас усе-
щането за опасност – че бихте мог-
ли да загубите работата си. 
Разделянето на стреса на добър и 

лош не е нещо ново, даже вече е 
поостаряло схващане. Съвременните 
учени обаче са стигнали до извода, че 
човешкият организъм реагира по ед-
накъв начин и на лошия, и на добрия 
стрес – отделя един и същ хормон в 
кръвта. Затова днес специалистите 
ни съветват да спрем да размишля-
ваме дали стресът, който изпитваме, 
е добър или лош, а да се съсредото-

СЪС СТРЕСА ВЕЧЕ

НЕ СИ ГОВОРИМ
Толкова ви се иска 
да нервничите по-

малко и да живеете по-
пълноценно... Забравете 

за отпускащата вана 
с ароматни масла. 

Физическа активност, 
здравословна храна и 

любими хора около вас – 
това са нещата, с чиято 

помощ ще „уплашите“ 
стреса.
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чим върху степента на напрежение-
то, което изпитваме. За да се спра-
вим с ежедневните си задачи, ни е 
необходимо определено количество ад-
реналин в кръвта. Нужно е обаче да 
наблюдаваме за симптомите на пре-
калено силния стрес: болки в корема, 
нарушено храносмилане и сън, главобо-
лие, пристъпи на гняв. Всеки от тях 
е сигнал за помощ, в който тряб-
ва да се вслушаме, като намалим ак-
тивността си. Оставени без внима-
ние, симптомите на стреса причиня-
ват хронична мигрена, заболяване на 
сърцето или дори рак. Не е за прене-
брегване и фактът, че в състояние 
на стрес вие не можете да реагира-
те на неща, които в нормална ситу-
ация ви носят положителни емоции. 
Но как да излезете в отпуска, при 
положение че трябва да приключите 
месечния отчет, да се погрижите за 
децата, а и да се видите със сестра 
си, която има семейни проблеми?! Ко-
гато стресът ни „зашлеви“, енергия-
та започва да не ни стига за извърш-
ване и на най-необходимите действия. 
Какво да направите? 

ПСИХОЛОЗИТЕ СЪВЕТВАТ ДА ОПРЕДЕЛИТЕ 
СВОЯТА ЗОНА НА ОПТИМАЛЕН СТРЕС 

– състоянието, при което вие, от 
една страна, сте в добър тонус и 
сте готови да постигате набелязани-
те цели, а от друга – не изпитвате 
извънредно напрежение. 

ПЪРВИ СТЪПКИ
 Да станем по-устойчиви 

на стреса
Не обръщайте гръб на здравия разум 

и на здравословния начин на живот, 
дори да сте от онези, които мислят, 
че стресът е полезен. Включете в 
храненето си антистрес продукти. 

ХРАНИТЕ, БОГАТИ НА ВЪГЛЕХИДРАТИ, 
БЪРЗО ОПРАВЯТ НАСТРОЕНИЕТО НИ И 
УСПОКОЯВАТ НАПРЕЖЕНИЕТО, ТЪЙ КАТО 
ПРИ ТЯХНОТО ПРЕРАБОТВАНЕ В КРЪВТА 
ПОСТЪПВА ПО-ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО 
ЕНДОРФИНИ.

Но пък те са висококалорични и съ-
държат много захар. Затова не ги 
консумирайте без контрол, понеже 
това ще се отрази на фигурата ви. 

ЗА ДА ИМАТЕ ДОСТАТЪЧНО ЕНЕРГИЯ, 
ВКЛЮЧЕТЕ В ДНЕВНОТО СИ МЕНЮ ПОВЕЧЕ 
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ОРЕХИ И РИБА. 

Те ще ви заредят с енергия и ще ук-
репят имунитета ви. Намалете кон-

сумацията на червени меса и на про-
дукти, богати на наситени мазнини. 

 Движете се колкото 
може повече
Умерената физическа активност ни 

помага по-лесно да се справим с емо-
ционалните трудности. Разбира се, 
всеки сам трябва да определи какво 
означава „умерена физическа актив-
ност“ за него самия. 

ПРИНЦИПНО ТРИ-ЧЕТИРИ ТРЕНИРОВКИ В 
СЕДМИЦАТА С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 30–40 
МИН ВСЯКА СЕ СМЯТАТ ЗА ДОСТАТЪЧНИ.

И не се налага да бъхтате като 
луди във фитнес залата. Направете 
си 30-минутна разходка в парка, ка-
райте колело или плувайте. Впрочем, 
като махнем плуването, всички тези 
активности бихте могли да провеж-
дате и през октомври. 

 Ограничете средствата 
за комуникация 
Възможно е да не го осъзнавате, но 

компютърът с електронната поща и 
мобилният телефон с есемесите во-
дят до ненужен стрес. Дори кога-
то сме в отпуска, не успяваме да си 
починем от постоянното звънене на 
телефона. 

КОГАТО СТЕ В ОТПУСКА, ВИ СЪВЕТВАМЕ 
ДА НЕ ОТВАРЯТЕ ЕЛЕКТРОННАТА СИ ПОЩА 
ПО-ЧЕСТО ОТ ВЕДНЪЖ НА ДВА ДНИ, ДОРИ 
КОЛЕГИТЕ ВИ ДА СМЯТАТ, ЧЕ ОНОВА, КО-
ЕТО ИСКАТ ДА СПОДЕЛЯТ С ВАС, Е МНОГО, 
МНОГО СПЕШНО.

А телефонът подлежи на изключва-
не, нали знаете?

 Наспивайте се
На повечето хора са им необходи-

ми между седем и девет часа сън, за 
да се възстановят. Изследвания со-
чат, че много жени спят не повече 
от шест часа в денонощие. 

НЕДОСТИГЪТ НА СЪН ВОДИ ДО СЕРИОЗНИ 
ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ И ДО 
ОТСЛАБВАНЕ НА ЗАЩИТНИТЕ СИЛИ 
НА ОРГАНИЗМА, КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ 
СПРАВИ СЪС СТРЕСА. 

ВТОРА СТЪПКА
 Открийте слабите си 

места
Това не е толкова лесно. Първо кон-

статирайте кое ви кара да изпит-
вате най-силни емоции, да преживя-
вате. Възможно е главен провокатор 
на стреса за вас да е хаосът су-
трин, когато трябва да приготвите 



и да заведете децата на училище и 
на всичкото отгоре да се погрижи-
те и за себе си. Или пък, че не ха-
ресвате работата си? Започнете да 
си водите дневник в продължение на 
седмица.  

ОТБЕЛЯЗВАЙТЕ ВСИЧКО, КОЕТО ВИ Е 
РАЗСТРОИЛО, ИЗКАРАЛО ИЗВЪН НЕРВИ, 
НАТЪЖИЛО.

Фиксирайте се върху наистина се-
риозните проблеми (трябва да изпла-
щате кредита за колата, а не сте 
уверени във финансовата си стабил-
ност), но и върху дреболиите (мъжът 
ви пак не е платил тока). 
После направете списък на нещата, 

за които ама хич нямате време. Въз-
можно е да искате да отглеждате 
цветя, но да не ви стига време. Под-
чертайте онова, което най-много ви 
вади от равновесие. 
Ако има нещо, което всеки ден ви 

изнервя, като например това, че за-
къснявате за детската градина, или 
че отново сте изпуснали родител-
ската среща, или че със съпруга ви 
пак няма да можете да хармонизира-
те отпуските си – диагнозата ви е 
ясна. Нямате време за семейството. 
А ако ви тормози изобилието от до-
макински отговорности, то вие дъл-
боко в душата си смятате, че живо-
тът ви минава напразно. 

ТРЕТА СТЪПКА
 Излезте от порочния 

кръг
Научете се да различавате важното 

от маловажното. 
Да предположим, че 12-годишният ви 

син се е върнал от училище, събля-
къл е всичките си дрехи и ги е раз-
хвърлял по пода. Замислете се, пре-

ди да се развикате за пореден път. 
Никой не спори, че е важно у дете-
то ви да бъдат формирани навици. 
Но не си ли давате сметка, че по-
стъпката му не бива да ви вади от 
равновесие?! Спомнете си думите на 
баба си: „Няма умрял човек“ или пък 
„Бели кахъри“. 
Изобщо не се ядосвайте, а вместо 

това кажете на сина си да занесе 
всичко в пералнята. 

АКО ИЗБУХНЕТЕ, СЪС СИГУРНОСТ НЯМА 
ДА РЕШИТЕ ПРОБЛЕМА ЕФИКАСНО.

Когато веднъж овладеете пристъпа 
на гняв – следващия път просто няма 
да изпаднете в подобно състояние, 
защото ще сте се научили да отся-
вате важното от маловажното. 

 Признайте, че има неща, 
които не можете да про-
мените  
Няма какво да направите например 

за тежко болен човек, но пък бихте 
могли да намерите братя по съдба в 
интернет. Това ще ви даде шанс да 
обсъдите възможностите и да разбе-
рете как други се справят в подоб-
на ситуация. 

ВИЕ НАПРИМЕР НЕ МОЖЕТЕ ДА РЕШИТЕ 
ПРОБЛЕМИТЕ НА СЪПРУГА СИ В РАБОТА-
ТА, НО ОЦЕНЕТЕ ПОНЕ И СЕ ЗАРАДВАЙТЕ 
НА ШАНСА, ЧЕ ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА БЪДЕТЕ 
ЗАЕДНО ДОРИ И В ТРУДНИ МОМЕНТИ. 

Осъзнайте най-важното – за някои 
проблеми не може да се намери свет-
кавично решение. 

 Променете това, което 
е възможно да бъде проме-
нено
Задръстванията ви изнервят много? 

Използвайте метрото. Ако се налага 
да се возите единствено в автобуси 

или маршрутки – възползвайте се от 
возенето, за да прочетете книга, да 
послушате хубава музика или да учи-
те думи на чужд език. Ако ви пред-
стои тежък ден – излезте 15 мину-
ти по-рано от вкъщи. Така няма да 
нервничите, че закъснявате. 

КОГАТО СЕ СБЛЪСКАМЕ СЪС СТРЕСОВА 
СИТУАЦИЯ, МОЗЪКЪТ НИ Я СРАВНЯВА С 
ДРУГА ПОДОБНА ПРЕЖИВЯНА. АКО СЕ 
СПРАВИТЕ СЪС СТРЕСОВИТЕ СИТУАЦИИ, 
МОЗЪКЪТ ВИ ЩЕ ЗАПОМНИ ТОЗИ 
МЕХАНИЗЪМ НА СПРАВЯНЕ. 

И в бъдеще ще ви „припомня“ мо-
ментите, в които сте се справяли. 

 Не преувеличавайте по-
требностите на близки-
те си
Жените имат склонност сами да си 

създават стресови ситуации. Особено 
онези, които са по-емоционални. 

ВИЕ ВСЕКИ ДЕН ГОТВИТЕ ВЕЧЕРЯ И 
МИСЛИТЕ, ЧЕ СЪПРУГЪТ И ДЕЦАТА ВИ 
ИМАТ НУЖДА ТОЧНО ОТ ТОВА. ДАЛИ?!

Но ако ги попитате кое е по-важно 
за тях – три ястия за вечеря или 
една доволна майка и съпруга, – не е 
ясно какво ще изберат. 
Направете си този експеримент. 

Напълно е възможно никой да не се 
нуждае от кулинарните ви подвизи 
всяка вечер.  

 Анализирайте работа-
та си 
Хората, които харесват работата 

си, боледуват по-малко и не са склон-
ни към преяждане (най-честата реак-
ция срещу стреса). Ако работата ви 
не ви удовлетворява, помислете пър-
во как да направите ситуацията по-
носима за вас. Преместете се в нов 
отдел, започнете нов проект, минете 
на непълен работен ден. Следващата 
стъпка е да започнете да търсите 
нещо ново и по-подходящо. 

 Наградете се   
Спомнете си какво ви доставя ра-

дост, но нямате време за него. 

СЪСТАВЕТЕ СПИСЪК НА НЕРЕАЛИЗИРАНИ-
ТЕ РАДОСТИ. ИЗБЕРЕТЕ ПОНЕ ЕДНА ТОЧКА 
ОТ ТОЗИ СПИСЪК И СЕ ЗАЕМЕТЕ С НЕЙНОТО 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ВЕДНАГА.

Запишете се на танци или си угово-
рете среща с приятелка, или си ку-
пете нови мебели за спалнята. Кога-
то знаете, че ви очаква нещо много 
приятно, вие по-лесно ще свършите и 
неприятните неща.

60 секунди спокойствие
За „изтриване“ на нервното напрежение ще ви помогне техниката на дълбоко-

то дишане. Започнете с 10 мин на ден и постепенно увеличете времето с 15–20 

мин.

Бързо–бавно Направете обичайно вдишване и издишване. После дълбоко и бав-

но вдишайте през устата или носа (както ви е по-удобно). Почувствайте как 

въздухът изпълва всяка клетка на гръдния ви кош, а после и на корема ви. Бавно 

издишайте, а после направете по едно обикновено вдишване и издишване. 

Ръка на корема Сложете длан върху корема си (ниско долу) и вдишайте дълбо-

ко. Трябва да усетите как дланите ви се издигат. После бавно издишайте, като 

се стараете да усещате как ръката ви се отпуска заедно с корема. 

Вдишвайте спокойствие Затворете очи. Бавно вдишайте, като си предста-

вите, че освен с въздуха тялото ви се изпълва с блаженство и спокойствие. По-

сле бавно издишайте, като си представяте, че заедно с въздуха от вас изли-

зат стресът и напрежението. Може дори да изречете на глас: „Вдишвам спокой-

ствие, издишвам напрежение.“
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Т
е представляват разрушения на коронките в об-
ластта на зъбните шийки, и по-точно, клиновидни 
вдлъбвания на границата на коронката и корена на 
зъба в непосредствена близост до венеца. Тези дефе-

кти са естетични, но понякога са свързани и с 

ПОВИШЕНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ШИЙКИТЕ НА ЗЪБИТЕ

Шийката е най-чувствителната зона на зъба и всяка за-
губа на тъкан там води до изтъняването є и до усеща-
не на силна болка при натиск, при консумация на кисела, 
сладка и/или студена храна. 

ПАСТИТЕ ЗА ЗЪБИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТУШИРАНЕ НА ТАЗИ 
ПОВИШЕНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, НАМАЛЯВАТ САМО СИМПТОМА, 
НО НЕ ЛЕКУВАТ ЗАБОЛЯВАНЕТО.

Тези продукти обикновено са богати на йони, които се 
натрупват в шийките на зъбите и намаляват чувстви-
телността им. Най-важното е, че клиновидните дефекти 
са дефекти, които 

ЧОВЕК САМ СИ ПРИЧИНЯВА С ЧЕТКАТА ЗА ЗЪБИ

Те се образуват главно в областта на малките кътни-
ци и кучешките зъби, защото точно там зъбната реди-
ца прави завой. Тази зона е преходна между предните и 
страничните зъби. Когато си мием зъбите, рядко се съ-
образяваме с този завой и силно притискаме четката в 
тази зона. 

КЛИНОВИДНИТЕ ДЕФЕКТИ СА ХАРАКТЕРНИ НАЙ-ВЕЧЕ ЗА ХОРА 
С ВИСОКО НИВО НА УСТНА ХИГИЕНА, КОИТО СЕ ПРЕСТАРАВАТ 
С НАТИСКА ПРИ МИЕНЕТО НА ЗЪБИТЕ.

Когато това е съпроводено и с неправилна техника на 
четкане, а именно четкане с хоризонтални движения на 
четката, човек буквално подсича шийката на зъба. Най-
често дефектите са по-изразени вляво при десняците и 
вдясно при левичарите.
Точно при шийката се срещат емайлът на зъбната ко-

ронка и дентинът на корена. Тази „среща“ може да бъде 
осъществена 

ПО 3 НАЧИНА 
Първият е, когато емайлът покрива дентина, и това е 

най-добрият вариант, защото така зъбът е най-дълго за-
щитен от вредните хоризонтални движения на четката. 
Вторият начин на срещане на емайла и дентина е челен 
(между тях няма процеп, но с времето четката за зъби 
създава такъв). И третият – емайлът в зъбната ший-

ка е много тънък и не защитава дентина. В този слу-
чай четката за зъби изтърква защитата и започва да се 
вклинява под емайла на коронката. 

ДЕНТИНЪТ НА ЗЪБА Е 10 ПЪТИ ПО-МЕК ОТ ЕМАЙЛА И ЗАПОЧВА ДА СЕ 
ИЗТРИВА 10 ПЪТИ ПО-БЪРЗО ОТ ЕМАЙЛА. В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ДЕФЕ-
КТЪТ НА ИЗТРИВАНЕ ЗАПРИЛИЧВА НА ВДЛЪБВАНЕ С ФОРМАТА НА КЛИН.

Клиновидните дефекти винаги се намират между емай-
ла на коронката и венеца.
Първите симптоми са болка или повишена чувствител-

ност на шийките от натиск, студено, сладко и кисело. С 
времето под дефекта зъбът започва да отлага дентин, за 
да се защити, но така пулпната кухина се стеснява и в 
някакъв момент се стига до самоумъртвяване на зъба.

ЛЕЧЕНИЕТО

в ранните етапи са смяна на техниката на четкане или 
използването на електрическа четка за зъби и прилагане 
на обезчувствяващи пасти за зъби. 

ПРИ ПО-ИЗРАЗЕНИ ДЕФЕКТИ СЕ НАЛАГА ПОСТАВЯНЕТО НА ПЛОМБА. 
ЗА ЖАЛОСТ ТОВА Е ЗОНА, РАЗПОЛОЖЕНА НАЙ-БЛИЗКО ДО ПУЛПАТА, 
И ЗАДЪРЖАНЕТО НА ПЛОМБИТЕ ТАМ Е КОМПРОМЕТИРАНО.

Зъболекарят трябва да направи компромис между здра-
вината на пломбата, естетиката или отнемането на 
много зъбна тъкан с риск да стигне до пулпата и да се 
наложи зъбът да се умъртвява. Това са пломбите, който 
падат най-често, тъй като дефектите са в контакт с 
венеца, а той винаги може да намокри пломбата и тя да 
се отлепи след време.
Съветът ми е да промените техниката си на четкане 

на зъбите (от хоризонтални на въртеливи движения) или 
да си купите електрическа четка за зъби, която да пра-
ви това вместо вас.

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
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Ц
елта на инициативата е ин-
формиране на обществото 
за проблемите на пациенти-
те, включително разпознава-

не на ранните симптоми на болес-
тта, рисковите фактори за развити-
ето на рака на млечната жлеза и за 
различните възможности за лечение. 

В НАЧАЛОТО БЕ БЕТИ ФОРД

Началото е поставено през 1985 го-
дина от Бети Форд, първата дама на 
САЩ по това време. Като известна 
личност тя започва да привлича вни-
манието на обществото към този 
проблем. 

ГОСПОЖА ФОРД СЪЩО Е БИЛА С ДИАГНО-

ЗА РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА И ПРАВИ МНО-

ГО ЕМОЦИОНАЛНО ОБРЪЩЕНИЕ ПО ТЕЛЕВИ-

ЗИЯТА, КОЕТО ПРЕДИЗВИКВА ОГРОМЕН ОТ-

ЗВУК У ХОРАТА, МЕДИИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ИН-

СТИТУЦИИ.

Оттогава е изминат дълъг път и са 
направени големи стъпки към 

РАННОТО ДИАГНОСТИЦИРАНЕ 
и индивидуализираното лечение на 
рака на млечната жлеза. По-доброто 
познаване на този вид рак довежда 
лекарите до тезата, че това е разно-
родно заболяване, съвкупност от мно-
го и различни форми. 

ДОРИ КОГАТО ТУМОРИТЕ СА ВЪНШНО 

ЕДНАКВИ, ТЕ ПРИТЕЖАВАТ СОБСТВЕНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРАДИ РАЗЛИЧНИЯ 

СИ ГЕНЕТИЧЕН КОД.

Лечението на рака на гърдата е ин-
дивидуално и е съобразено с разновид-
ността на рака и съответно с кон-
кретния пациент. Това е ключова на-
сока в бъдещите научни изследвания. 
При поставена диагноза „рак на млеч-
ната жлеза“ пациентът трябва за-
дължително 

ДА СЕ ИНФОРМИРА 
ЗА ВИДА НА ТУМОРА 

и за най-подходящото лечение за него. 

МЕДИЦИНСКАТА НАУКА ВЕЧЕ РАЗПОЛАГА 

С НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПРОТИВОТУМОРНИ 

ЛЕКАРСТВА, ТАРГЕТНА ТЕРАПИЯ, КОИТО 

БЕЛЕЖАТ ЗНАЧИТЕЛЕН НАПРЕДЪК 

В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ 

НОВООБРАЗУВАНИЯ И ДАВАТ ШАНС 

ЗА ИЗЛЕКУВАНЕТО ИМ.

Открит навреме, диагностициран 
точно и правилно лекуван, ракът на 
млечната жлеза 

ВЕЧЕ НЕ Е 
ФАТАЛНА ДИАГНОЗА 

В нашата страна също има доста 
инициативи, които отбелязват месе-
ца за борба с рака на млечната жлеза. 
Благодарение на тях вече значителна 
част от новозаболелите пациенти се 
откриват съвсем в начален стадий на 
развитие на тумора, когато шансът 
за излекуване е доста голям. 

ПО ДАННИ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАКОВ 

РЕГИСТЪР ВСЯКА ГОДИНА В БЪЛГАРИЯ СЕ 

КАКВО ОЩЕ НЕ ЗНАЕТЕ ЗАКАКВО ОЩЕ НЕ ЗНАЕТЕ ЗА

РАКА НА РАКА НА 
ГЪРДАТАГЪРДАТА

© miramiska / 123rf.com

ОКТОМВРИ Е МЕСЕЦ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА РАК НА ГЪРДАТА. 
ТОВА Е СВЕТОВНА ИНИЦИАТИВА, ПОСВЕТЕНА НА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ТЕМИ, СВЪРЗАНИ 
С РАКА НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА, И СЕ ПРОВЕЖДА В НАД 40 ДЪРЖАВИ ПО СВЕТА.

д и а г н о з а

Бела, брой 10 (152), 201034



ДИАГНОСТИЦИРАТ НАД 3700 ПАЦИЕНТИ, 

ОТ КОИТО 93% СА В РАНЕН СТАДИЙ, 

КОГАТО РАКЪТ ЗАСЯГА САМО ГЪРДАТА.

За съжаление няма данни при колко 
от тях и след какъв период от вре-
ме туморите дават разсейки, така 
нареченото метастазирало заболява-
не. Лошата новина е, че тези пациен-
ти живеят средно 18–30 месеца след 
появата на метастази. 
Но да се фокусираме върху добри-

те новини – 

ПРИ РЕДОВЕН САМОПРЕГЛЕД 
НА ГЪРДИТЕ 

всяка жена може да открие навреме 
евентуални проблеми. Колкото по-ра-
но се открие и лекува ракът на млеч-
ната жлеза, толкова по-голям е шан-
сът за излекуване. 

ВСЯКА ЖЕНА ТРЯБВА ДА СИ СЪЗДАДЕ САМО-

УСЕЩАНЕ ЗА ГЪРДИТЕ – КАК ГИ ЧУВСТВА ТЯ 

ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ПЕРИОДИ ОТ МЕСЕЦА. 

Тогава ще може бързо да се 
усетят промените, кои-
то не са нормални. Ако 
се забележи нещо нео-
бичайно, се налага да се 
направи преглед от ле-
кар (виж карето).

А АКО СЕ НАЛАГА 
ЛЕЧЕНИЕ?

Какво трябва да направите, ако 
всички мерки за предотвратяване на 

заболяването все пак не дадат ефект 
и се налага лечение? 

В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ОСНОВНОТО Е ДА СЕ 

НАПРАВИ ПРЕЦИЗНА ДИАГНОСТИКА 

НА ТУМОРА, ТЪЙ КАТО ТОВА Е НУЖНО НА 

ЛЕКАРЯ ОНКОЛОГ ДА РЕШИ КАКЪВ ВИД 

ЛЕЧЕНИЕ ДА БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ЗА ВСЕКИ 

КОНКРЕТЕН ПАЦИЕНТ И ДА ПРЕЦЕНИ 

КАКВА Е ПРОГНОЗАТА ЗА ТОЗИ ПАЦИЕНТ.

Тук могат да си помогнат и самите 
пациенти. Ключово е обаче всяка па-
циентка да знае точните характерис-
тики на тумора си, най-важните от 
които са ХЕР-2 и хормоналния ста-
тус (наличие на ХЕР-2, естрогенови и 
прогестеронови рецептори върху по-

върхността на туморните клетки). 

ИЗСЛЕДВАНИЯТА 
с които това става ясно, се правят 
от лекари патолози в специализира-
ни лаборатории. Тези лаборатории са 
около 22 в цялата страна. 
 Трябва да се има предвид, че за 

да бъде отпуснато определено лекар-
ство за ХЕР-2 позитивен рак на гър-
дата, процедурата на Министерство 
на здравеопазването изисква изследва-
нето на ХЕР-2 рецептори да бъде из-
вършено засега от 3 конкретни ла-

боратории – тази в Александровска 

болница – София; УМБАЛ „Георги 

Странски“ – Плевен, и МБАЛ „Света 

Марина“ – Варна. 

За повече информация 
www.her2bg.com 

 
След навършване на 20-годишна възраст всяка жена 

трябва да си създаде навик да прави сама месечен пре-

глед на гърдите си. Най-подходящото време за това е 

седмицата след приключване на месечния цикъл. След-

вайте стъпките, които ви предлагаме.

1Застанете пред огледалото с ръце, прибрани до тя-

лото, и огледайте гърдите си за промени. 

2След това вдигнете ръце над главата и огледайте 

гърдите си отново. 

3Поставете ръце на ханша и стегнете мускулите на 

гръдния кош. Внимателно разгледайте формата и 

външния вид на гърдите си и регистрирайте всяка нео-

бичайна промяна. 

4Застанете под душа или във ваната и насапунисай-

те ръцете си. Поставете лявата ръка на тила. Пръ-

стите на дясната приберете един до друг и започне-

те да ги движите с леко притискане по лявата гърда 

чак до подмишницата. Повторете същото и за дясна-

та гърда. 

5Леко притиснете зърната на всяка гърда между па-

леца и показалеца си, за да проверите за изтичане на 

секрет. Винаги имайте предвид, че повечето подутини и промени не са симптоми 

на рак на млечната жлеза. Най-често това са безопасни кисти или бучки, които се 

лекуват лесно. Но при всяко съмнение задължително се обърнете към лекар!

Как да се изследваме сами
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О
фисът ви е модерен и удобен източник на… забо-
лявания разни. Имайте предвид, че от всеки уютен 
и благоустроен квадратен метър офисна площ деб-
не опасност.

КЛИМАТИКЪТ – ВРАГ НОМЕР ЕДНО 
Твой приятел или враг е климатикът? Разбира се, през 

лятото в душното помещение, разположено в центъра на 
многолюдния град, той ви прави неоценима услуга: освежа-
ва въздуха, поддържа прохладна свежест. Но не се предо-
верявайте на този „приятел“ и не обръщай гърба си към 
него – в противен случай много скоро ще разберете какво 
са остра пронизваща болка и спазми в мускулите. Не му 
се доверявайте и защото от постоянните студени об-
духвания (дори и филтрирани!) може да ви заболи гърло. 

НЕЗАМЕНИМ ПОМОЩНИК ЛИ Е КСЕРОКСЪТ?
Благодарение на него не ви се налага да преписвате един 

и същ текст по сто пъти. Но е по-добре, докато той 
работи, да стоите на разстояние от него, защото ксе-
роксът силно йонизира въздуха. От изобилието на озон 
слизестата обвивка на носоглътката започва да съхне, 
появява се усещане, сякаш сте изяли  килограм неузрели 
фурми. Затова по-внимателно и с тази машина. Ксерок-
сът е ваш приятел, но от здравето по-ценно няма!

ТОЙ Е „ЖИВ“ И СВЕТИ

Нито един съвременен офис не може без него. Монито-
рът за разлика от ксерокса и климатика е... по-динами-
чен. Той свети, изображението върху него се движи, може 
дори да „разговаря“, като ви залива с море от информа-
ция. Безспорен приятел – взирайки се в него, вие опоз-
навате света. Но общувайки си с него, рискувате да се 
сблъскате с неприятност. Лещите на очите ви след мно-

гочасово бездействие „заспиват“. За да ободрите погле-
да си, по-често извръщайте очи от монитора към няка-
къв друг предмет. 

НАКЛОНИ И ПРОТЯГАНИЯ

По-голямата част от работното си време прекарваме 
седнали. При това в неправилна поза и практически без 
никакви движения. Прегърбваме се, напрягаме гръбначния 
стълб, задълго застиваме в едно положение. В резултат 
от това седене се появяват болки в гърба, в кръста или 
между лопатките. Обяснението е, че привиквайки към ед-
нообразно натоварване, мускулите на гърба си изработ-
ват т. нар. стереотипни положения. Всички отклонения 
от този стереотип се приемат като противоестестве-
но натоварване, на което те реагират с болка. За да из-
бегнете подобен дискомфорт, правете лека гимнастика 
на работното си място – наклони и протягания на все-
ки час. Не е трудно. 

ВРЕДНИ НАВИЦИ

За да избегнете проблеми със стомаха, не пропускайте 
обяда, колкото и напрегнат да е работният ви ден. От-
кажете се от навика да се храните със сандвичи – в 
обедното ви меню непременно трябва да има топло блю-
до, поне супа. И намалете кафетата. 
Помнете, че ако редовно пиете повече от три чаши 

силно кафе на ден, затруднявате функциите на черния 
дроб и повишавате нивото на женския полов хормон ес-
троген, което от своя страна може да бъде причина за 
отключване на болест на млечните жлези. 
Друг офисен „вредител“ са цигарите. Изследвания доказ-

ват, че те много състаряват. Да не говорим за пагубни-
те последствия, които никотинът нанася върху здравето 
на целия организъм. Така че си направете изводите. 

ОФИСОФИС áîëåñòè
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Първи ден
ОБЯД Картофи с извара

За 1 порция:  250 г диетична извара 

 малко минерална вода  175 г краста-

вици  зелени пресни подправки по избор 

 ленено масло

Приготвяне Сварете 

картофите с обелки-

те. Разбъркайте 

изварата с ми-

нералната вода 

до получаване 

на крем; доба-

вете настър-

гана краста-

вица и наряза-

ните на дребно 

зелени подправки; 

посолете и залейте 

с малко ленено масло. 

В 1 порция: 350 кал, от които 39 г бел-
тъчини, 0,8 г мазнини и 42 г въглехи-
драти
ВЕЧЕРЯ Картофена салата с пиле

За 1 порция:  225 г картофи  75 г пи-

лешки гърди (сварени и запечени)  100 г 

домати  75 г зелена салата  1 стрък 

праз лук  по 2 с. л. ябълков оцет и кисе-

ло мляко (1% масленост) за подправяне

Приготвяне Нарежете на колелца сва-

рените картофи, лука и доматите; накъ-

сайте салатените листа; подправете 

салатата; сервирайте я към месото.

В 1 порция: 330 кал, от които 22 г бел-
тъчини, 12 г мазнини и 36 г въглехи-
драти.

Втори ден
ОБЯД Запечени на фурна картофи

За 1 порция:  225 г сва-

рени картофи  100 г 

кайма (телешка)  1 

яйце  100 г домати 

 1 с. л. сметана 

 50 г масло  лук, 

подправки

Приготвяне За-

пържете лука и кай-

мата; добавете до-

матите; подправете; 

задушете; в тава подре-

дете ред колелца сварени картофи, ред 

кайма и отгоре пак ред картофи. Залей-

те с разбито със сметаната яйце и – 

във фурната!

ВЕЧЕРЯ Картофено къри
За 1 порция:  200 г картофи  1 мор-

ков  1 гулия (алабаш)  75 г кисело 

мляко (1%)  200 мл бульон  зелен лук 

(може и стар)  къри

Приготвяне Запържете моркова и гулия-

та; добавете картофите, сварени с обел-

ките и разрязани на 4; залейте с бульона; 

задушете 5 мин; подправете с кърито и 

нарязания лук. Доведете до готовност. 

В 1 порция: 330 кал, от които 11 г бел-
тъчини, 8 г мазнини и 44 г въглехидра-
ти.

Трети ден
ОБЯД Лучена тортиля

За 1 порция:  200 г сварени картофи 

 2 яйца  100 г чери домати  1 ч. л. 

олио  4 с. л. прясно мляко  1/2 стрък 

праз лук   сол и пипер

Приготвяне Лука 

нарежете на ко-

лелца, доматите 

– на половинки, 

сварените кар-

тофи – на кръгче-

та. Всичко запър-

жете и подправе-

те. Разбийте яйце-

то с млякото и солта, 

залейте зеленчуците и изча-

кайте да станат готови. 

В 1 порция: 350 кал, от които 20 г бел-
тъчини, 5 г мазнини и 32 г въглехидра-
ти. 

ВЕЧЕРЯ Рагу с пуешко
За 1 порция:  200 г картофи  200 г 

брюкселско зеле  125 г пуешки гърди 

 75 г зеленчуков бульон  1 глава лук

Приготвяне Лукът и месото нарежете 

на кубчета; запържете ги в олиото; под-

правете ги; добавете в тигана и пред-

варително сварените картофи и зеле; 

залейте всичко с бульона и задушавайте 

до пълна готовност. 

В 1 порция: 300 кал, от които 40 г бел-
тъчини, 6 г мазнини и 31 г въглехидра-
ти.

ЗАКУСКИ
1-ви вариант:  сварено яйце  филия 

пълнозърнест хляб (45 г)  200 мл пло-

дов сок (прясно изцеден).

2-ри вариант:  филия пълнозърнест 

хляб  50 г обезмаслена извара, обърка-

на с нарязани на дребно зелени подправ-

ки  чаша кафе без захар.

д и e т а
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картофи
Е, ВЕЧЕ НЯМА ПРЕСНИ КАРТОФИ, НО И ТЕЗИ, КОИТО 

СЕ ПРОДАВАТ ПРЕЗ ОКТОМВРИ, СА МНОГО ВКУСНИ. 
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГИ С МАКСИМАЛНА ИЗГОДА ЗА СЕБЕ СИ. НИЩО 

ЧЕ „ФИГУРАТА“  НА САМИЯ КАРТОФ Е ДОСТА ОКРЪГЛЕНА И 
БЕЗ НИКАКВА ТАЛИЯ – В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ТОЙ Е ДИЕТИЧЕН 

(СЪДЪРЖА МАЛКО КАЛОРИИ – САМО 60 КАЛ В 100 Г; В 
НЕГО ПОЧТИ НЯМА МАЗНИНИ И ЗАСИЩА ОТЛИЧНО).

Г
аранция, че през трите дни, докато спазвате тази диета, ще се чувствате сити и на всичкото отгоре ще сва-
лите до 2 кг излишно тегло. Всеки ден избирайте един от предложените варианти на закуска и изпивайте не 
по-малко от 2 л вода.

Отслабване с...Отслабване с...
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жива енергия

Напоследък 

от храна за суровоя-

дци кълновете се превръщат 

в предпочитано от много модни 

ресторанти меню. А напитка, при-

готвена от кълнове, можете да опи-

тате в уважаващ себе си йога клуб 

или спа център. Защо кълновете 

са толкова популярни и как да ги 

отглеждаме и приготвяме в 

домашни условия?

К Ъ Л Н О В ЕК Ъ Л Н О В Е

бе з  р е ц е п т а
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С
викнали сме да мислим, че е не-
възможно да се храним здраво-
словно и полезно в условията на 
забързаното ни ежедневие. Какво 

ще кажете, ако ви предложим бърза 
храна (от fast food), която расте при 
всякакъв климат, превъзхожда месото 
по хранителни стойности и доматите 
по съдържание на витамин С, зрее по 
всяко време на годината – при това в 
рамките на три до пет дни, не изис-
ква почва и слънчева светлина, за да се 
развива, готви се без термична обра-
ботка и се използва без отпадъци?
Наричат кълновете 

ХРАНАТА НА ХХІ ВЕК 
Те стимулират обмяната на веще-

ствата и кръвообразуването, повиша-
ват имунитета, компенсират вита-
минната и минералната недостатъч-

ност в организма, нормализират ки-
селинно-основния баланс и храносмила-
нето, благоприятстват естествено-
то очистване на организма от шла-
ка, повишават потентността, заба-
вят процесите на стареене. 
Поддръжниците на суровоядство-

то смятат, че кълновете са едва 
ли не панацея за всички болести. Но 
и обикновените хора, които не са 
склонни към радикални диети, също 
могат да извлекат доста ползи от 
този удивителен продукт. 

ДЪЛБОКИ КОРЕНИ

Покълналите зърнени и бобови култу-
ри съвсем не са откритие на нашето 
време – още преди 5000 години те са 
използвани от древнокитайските лека-
ри. Европейците също са ги добавяли 
към храната си, но предимно тези, ко-

ито дълго време са прекарвали на ко-
рабите за далечно плаване, далеч от 
сушата. Например в бордовата книга 
на кораба на Джеймс Кук са запазени 
записки, че по време на плаването през 
1772–1775 г. всички членове на екипажа 
са яли големи количества най-различни 
кълнове, което им е помагало да под-
държат цветущо здраве. 
През Втората световна война от 

хранителните свойства на този про-
дукт се заинтересувал американски-
ят специалист по хранене д-р Клайв 
Маккей (Clive M. McKay) и провел под-
робни изследвания. Открил, че съдър-
жанието на витамини от група А и 
особено на витамин С в кълновете на 
соята е стотици пъти повече, откол-
кото в соевите зърна. Едновременно 
с това скорбялата в бобовите рас-
тения в процеса на покълване се пре-
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образува в прости захари, което зна-
чително облекчава процеса на нейно-
то смилане.

СИЛАТА НА КЪЛНОВЕТЕ

Преди около 30 години кълновете 
стават истински бум. Едни от най-
известните автори на книги за тях 
е Ан Вигмор (Ann Wigmore), която е 
доктор натуропат. Тя нарича този 
продукт „еликсир на живота“ и смя-
та, че именно той е изиграл ключова 
роля за нейното излекуване от рак. 
„Кълновете не са лекарство, а са 

същинска храна. В тях всички еле-
менти са балансирани от природата 
– смята Наталия Шасколска, стар-
ши научен сътрудник, кандидат на 
биологическите науки. – Заключената 
в тях жизнена сила е толкова мъд-
ра, че въздейства именно върху тези 
зони от организма, които се нуждаят 
от това въздействие. По това къл-
новете се различават от изкуствени-
те витамини и минерали.“ 
Много от нас са чували за кълнове 

на соя и пшеница, но се оказва, че да 
кълни практически може всяка култу-
ра. Така например кълновете на лю-
церната действат особено ефектив-

но на черния дроб, техните свойства 
са доказани в процес на клинични из-
следвания. Група болни от хепатит 
ежедневно приемала по седем кълна 
от тях дневно. В резултат оздравя-
ването им се ускорило три пъти и 
дробът напълно възстановил струк-
турата си много бързо.

ИЗПОЛЗВАЙ МОМЕНТА

С какво са свързани чудодейните 
свойства на кълновете? Фазата на 
покълване на семената е време на ин-
тензивни преобразувания в зърното, 
което има нужда от мощна енергия, 
за да се превърне в растение. Докато 
трае тази фаза, количеството на ви-
тамините многократно се увеличава, 
след което постепенно намалява. 
Витамин С отсъства напълно в су-

шения грах. След покълването на грахо-
вите зърна, в рамките на 48 часа, те 
се превръщат в мощен източник на 
витамин С (много по-мощен, отколко-
то 1 портокал например). 
Има различни видове кълнове, всеки 

от които със свои специфични ка-
чества. По принцип да покълват мо-
гат всички зърнени и бобови култу-
ри, но имайте предвид, че оздравите-
лен ефект кълновете имат само през 
първите 5–6 дни след покълването си. 
След това биологичната им актив-
ност значително намалява. 
Ако си купите този продукт от 

магазина, можете да определите сте-
пента на неговата здравословност по 
дължината на кълновете. Ако те са 

около 5 см, няма смисъл да ги купу-
вате – съдържанието на витамини в 
тях е минимално. Пък и съвсем не е 
трудно да се научите да отглеждате 
кълнове сами в домашни условия.

БОГАТСТВО В БУРКАН

Има специални съдове за покълване 
на семена, но и най-обикновен стък-
лена буркан, покрит с марля, също 
ще свърши работа. Много е лесно да 
отгледате кълнове от люцерна и ре-
пички. Продават се и готови смеси 
семена, които също са много вкус-
ни. Накиснете семената за една нощ 
във вода, след това излейте водата, 
измийте ги и ги оставете на стай-
на температура, на не много осве-
тено място (не се допуска директна 
слънчева светлина). Измивайте ги на 
течаща вода сутрин и вечер. Може-
те да ги консумирате веднага щом 
покълнат (обикновено след 3–4 дни). 
Измийте кълновете за последен път 
непосредствено преди консумация. Не 
излагайте буркана на пряка слънче-
ва светлина и следете влагата на 
въздуха в помещението, където сте 
го поставили, да не е много висо-
ка. Иначе семената ще се покрият 
с плесен. 
Друг начин да отгледате кълновете 

е след накисването да поставите се-
мената върху влажна марля и да ги 
покриете с още 2 слоя марля. Оста-
вете ги да престоят примерно 1 де-
нонощие. Кълновете можете да съх-
ранявате в хладилник, но е желател-

 Пшеница и ръж против алергии Кълновете на тези растения стимули-

рат храносмилането, подобряват перисталтиката. Полезни са при алергии, за-

харен диабет, затлъстяване. 

 Овес за повече тонус Тонизиращо, общоукрепващо и противовъзпалител-

но средство са кълновете на овеса. Те благоприятстват елиминирането на 

токсините.

 Елда за здрави кръвоносни съдове Кълнове от елда (гречка) се препо-

ръчват при кръвозагуба, при заболявания на кръвоносните съдове, при глаукома и 

варикоза.

 Леща за по-добър имунитет Покълналата леща е особено богата на ви-

тамин С, полезна е при грип и простуди, повишава хемоглобина.

 Слънчоглед за нервната система Покълналият слънчоглед пък облекчава 

работата на нервната система и подобрява паметта.

 Сусам за укрепване на скелета Сусамените кълнове съдържат микрое-

лементи, необходими за заздравяване на опорно-двигателния апарат, ноктите и 

зъбния емайл.

 Лен за подобряване на храносмилането Кълновете от лен почистват 

добре стомашно-чревния тракт, поддържат работата на мозъка и на жлезите с 

вътрешна секреция. 

 Люцерна за черния дроб и бъбреците Вече споменахме, че люцерновите 

кълнове ускоряват регенерацията на клетките на черния дроб, но също така по-

добряват работата на жлъчката и на бъбреците. 

1. Порция салата от различ-
ни кълнове е два пъти по-

евтина от салата от мару-
ли. Освен това дава на организма 5 

пъти повече протеини, 6 пъти пове-

че витамин С и 7 пъти повече вита-

мини от групата В.

2. Кълновете са продуктът 
с най-висока хранителна 

стойност сред всички категории 

хранителни продукти. 

3. Кълновете на житните 
култури са най-добрият из-

точник на ферменти. Те съдър-

жат 40 пъти повече природни ен-

зими, отколкото всяка друга храна. 

Дори в минимални количества подо-

бряват храносмилането. 

4. Съдържащите се в кълно-
вете антиоксиданти пре-

дотвратяват разрушаването 
на ДНК и предпазват клетките от 

преждевременно стареене.

5. Кълновете на броколите 
съдържат онкопротекто-

ри. 

6. Освен витамини, фермен-
ти и фибри кълновете съ-

държат и хлорофил – вещество, 

неутрализиращо тежките метали, 

попаднали в организма.

НАЙ-ПОЛЕЗНИТЕ6ФАКТА 
В ПОЛЗА НА КЪЛНОВЕТЕ
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но да ги употребите в течение на 
2–3 дни след покълването. 

КАК ДА ГИ КОНСУМИРАТЕ

Този вълшебен продукт е невероят-
но икономичен: не е необходимо да се 
реже и чисти, не се нуждае от то-
плинна обработка и е много храни-
телен. Тъй като в кълновете се съ-

държа невероятно количество енергия, 
те трябва да се консумират сутрин 
или на обяд. Иначе просто няма да 
можете да заспите. Що се отнася до 
препоръчителната доза – 50–60 г, не 
повече! Започнете с малки количества 
– по 1 ч. л. на ден, после постепенно 
увеличете дозата до 3 с. л. Кълнове-
те могат да се добавят към ежеднев-
ната храна (в салати, в супи). Най-
добре е да поръсите с тях топлото 
ястие или да ги поднесете за гарни-
тура към него. Американските май-
ки ги добавят даже в хамбургерите 
на децата си. Децата могат да кон-
сумират кълновете и с мед – истин-
ско лакомство. 
Що се отнася до готвенето с къл-

нове, това е спорен въпрос. Например 
д-р Давид Джаб (David Jubb), специ-
алист в областта на храненето от 
Ню Йорк, автор на много книги на 
тема подмладяване на клетъчно ниво, 
смята, че термичната обработка на 
кълновете убива всичките им полез-
ни свойства. По принцип Джаб е под-
дръжник на суровоядството и смята, 
че готвената храна не е естестве-
на за човека. Разбира се, част от ви-
тамините се губи при термична об-

работка, но тя пък прави кълновете 
по-лесно усвояеми.

КАК СЕ ПИЯТ

Сред напитките от кълнове най-по-
пулярна е сокът от пшеничени къл-
нове. Можете да си го приготвите 
и сами. Кълновете на пшеницата, за-
лети с малко вода, се миксират на 
пюре. По същия начин можете да 
си забъркате и коктейл от различни 
кълнове. Особено полезна е и кремсу-
пата от кълнове. Кълновете се паси-
рат с малко количество топла вода. 
Можете да добавите масло, сол и 
подправки на вкус. Полученото ястие, 
освен че е много полезно и хранител-
но, се усвоява и много лесно от ор-
ганизма.  
Зелените кълнове можете да доба-

вяте към различни плодови и зеленчу-
кови коктейли. Например смесете в 
блендер парченца авокадо, ябълков сок 
и един или няколко вида зелени кълно-
ве (от слънчоглед, люцерна и др.). От 
кълновете на овес и орис можете да 
направите изключително вкусно „мля-
ко“ – внимателно ги разбийте в блен-
дера, като ги добавяте последовател-
но в него.

Витграс е култова напитка, попу-

лярна в модните йога центрове в Лос 

Анджелис и Лондон. На такива места 

рано сутрин е възможно да видите 

Мадона, Гуинет Полтроу или Ричард 

Гиър след сутрешна гимнастика, с 

чаша от този еликсир в ръка. Сокът 

се приготвя от младата зелена пше-

ница, преди появяването на стъбло-

то є. Не съдържа глутен, което го 

лишава от недостатъците на пше-

ницата (заради глутена тя е трудна 

за храносмилане). На вкус напитката 

е сладникава. Препоръчва се на тези, 

които ядат малко зеленчуци. Сокът 

почиства организма и го насища с 

кислород. Действа като антиокси-

дант – малко са хранителните про-

дукти, които могат да се похвалят с 

толкова достойнства. 

Напитката 
на йогите и звездите

Ампелотерапия
„сочното“ „сочното“ 
лечениелечение

© Y0jik | Dreamstime.com

П
оне по нашите географски 
ширини и дължини няма 
друг сезон, така богат на 
плодове и зеленчуци, като 

ранната есен. Без съмнение един от 
тях излиза веднага с едни гърди на-
пред – това е гроздето. Още от 
лятото почваме да поглеждаме с 
копнеж към чепките му – едрички 
ли са зърната, тайно да пробваме 
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узрели ли са най-после и мирише ли на гроздобер. 
Това не е случайно – докторите сравняват ампелотера-

пията – така се нарича лечението с грозде – с престой 
на курорт с минерални бани. То пари за бани няма, но за 
грозде все ще се намерят. 
Според Библията първото растение 

посадено на склоновете на Арарат 
след потопа било гроздето, а Библията не е началото 

на света... 

Хитроумните гърци и практичните римляни също 

прилагали гроздолечение за възстановяване на силите 

и подобряване на обмяната на веществата. 

Древните го използвали като лек за ангина, язви в ус-
тата и кръвохрачене. Гроздето и сокът му още тогава 
били известни като прекрасно пикочогонно, слабително, 
общоукрепващо и отхрачващо средство благодарение на 
голямото съдържание на вода, разтворени захари, витами-
ни и соли и гликозата в гроздовите зърна. В подробнос-
ти: сортът „Изабела“ се препоръчва при катари на диха-
телните пътища, а александрийският мускат – при въз-
паление на гърлото. 

Стафидите пък са вкусни „таблетки“ при болести на 

черния и белия дроб и бъбреците.

Калият задължава сърдечноболните да се „абонират“ за 
грозде и стафиди и гарантирано помага и на пациенти-
те с анемия.
Затова не е за чудене, че медиците използват гроздово-

то зърно безотпадъчно – 

от ципата до семката 
Те не прощават даже и на листата. 

По калоричност 1 л гроздов сок се равнява на сока от 

1,5 кг ябълки или праскови, на 650 г говеждо месо или 

на кило риба. Или на 700–850 калории.

Излиза, че ако изядете 4 кила грозде или 1 кило стафи-
ди, ще получите енергия за целия ден. А сокът от кисе-
ло грозде понижава температурата. 
Ето защо е разнищен дори съставът на гроздовата сем-

ка – в нея открили полифеноли, които имат способнос-
тта да свързват свободните радикали. Последните, всич-
ки жени знаем, са причина за стареенето и възникването 
на онкологични заболявания. Днес имаме дори хранителни 
добавки на основата на гроздови семки – те укрепват 
стените на кръвоносните съдове, намаляват риска от 
сърдечни заболявания и са средство срещу алергии. 
Козметиците също не остават назад – шампоан с масло 

от гроздови семки укрепва косъма, а масаж с него прави 
кожата ви нежна и гладка. 

Рецепта за хубост 
Смесете 2 с. л. масло от гроздови семки, 4 капки розово 

масло, 6 капки жасминово и по 2 капки бергамотово, ко-

риандрово и сандалово. Масажирайте тялото си с тази 

смес поне 2 пъти седмично и ще се убедите в безспор-

ния ефект.

Лозовите листа 
са източник на витамин С, а тях поемаме с храната – 
има толкова рецепти в световната кухня с лозови листа, 

за които сме говорили. Говори се, че кавказците по тази 
простичка причина са здрави до дълбока старост. 

Голямото богатство на гроздето обаче са глюкоза-

та и фруктозата, които, без да се преработват, ди-

ректно влизат в кръвта, което повишава мускулния 

тонус. 

И гроздовата ципа е полезна, обаче не за всеки стомах. 
С нея да внимават язваджиите и хората със стомашни 
проблеми. А сега да видим 

какво представлява 
лечението с грозде

Първата доза трябва да е умерена – 400 г на ден. По-
степенно увеличавайте количеството, така че в края 
на 4-тата седмица да стигнете до 3 кг. Разпределете 
гроздето на 3 приема: първият да бъде сутрин на глад-
но, вторият – 2 часа преди да обядвате, и третият – 
3 часа след обяда. Като спирате лечението, отново на-
малявайте постепенно количеството консумирано гроз-
де на ден. 
По време на гроздовата терапия бъдете внимателни с 

храната. В никакъв случай не бива да преяждате. Не се 
тревожете, че ще останете гладни – гроздето е доста 
калорична храна. 

Не пийте сладки газирани напитки, не яжте пушени, 

мариновани, солени, мазни храни, богати на целуло-

за зеленчуци като зеле, цвекло и ряпа. Освен това заб-

равете за останалите плодове и зеленчуци за извест-

но време.

Много лош съюзник на гроздето са млечните продукти. 
Работата е там, че гроздето така ги атакува, че пра-
ви революция в стомаха. А ние предпочитаме еволюция-
та пред стомашното разстройство. 

С абсолютно здрави зъби
Единственото условие за прилагането на гроздотера-

пията е да стартирате лечението с абсолютно здра-

ви зъби, защото това, което помага на органите, пре-

дизвиква кариес. Затова зъболекарите съветват – след 

всяко ядене на грозде мийте зъбите си.

Когато го избирате
имайте предвид, че кафявите точици и пигментацията 
на зърната не означават лошо качество. Гледайте обаче 
зърната да са цели. 

Прясното грозде има бяло покритие върху ципата. 

Сортовете с дебела ципа и плътно месо и по-реха-

ви чепки се запазват за по-дълго. Сортовете червено 

грозде също са по-трайни от сортовете бяло, а и са 

по-полезни.

Гроздето изисква прохладно помещение с добра венти-
лация, за да се запази по-дълго време в добро състояние. 
Трайността му ще удължите до 3 седмици, ако го наре-
дите на полици или в щайги, така че чепките да не се 
опират една в друга. 

Надя ПЕТРОВА
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Д
а, звучи доста странно, но се случва. Въпреки че 
не всеки се казва Нютон и не всеки има щастие-
то ябълка да го тупне по главата. А и не всяка 
ябълка „открива“ закона за гравитацията. Ние, 

обикновените, не сме преобърнали света с някоя гениал-
на идея. Все още. 

НО МОЖЕМ МНОГО ПОВЕЧЕ, 
ОТКОЛКОТО ПОДОЗИРАМЕ! 

Можем съзнателно да провокираме творческото си вдъх-
новение, дори и когато сме зациклили над проблема. Или 
иначе казано, да „откраднем“ от собствения си мозък 
собствената си „гениална“ ябълка. Но дали може да се 
провокира и внезапното прозрение?

В НАУКАТА ЗА ТВОРЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ (ЕВРИСТИКА) ВСЯКА СИТУА-

ЦИЯ, СВЪРЗАНА С РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМ, СЕ НАРИЧА ТВОРЧЕСКА. 

Идеите могат да се стимулират по най-различни, а по-
някога и парадоксални начини. В древногръцката митоло-
гия те се появяват в красиви женски образи. И може би 
не е случайно, че 

МУЗИТЕ НА ВДЪХНОВЕНИЕТО 
– 9 на брой – са точно жени. Те невинаги спохождат 

простосмъртните и определено са капризнички. И злост-
но ревниви. Затова пък са неземно красиви! Името им на 
латински е „камени“. Днес, няколко хилядолетия по-късно, 
нямаме такива божества на вдъхновението, но имаме на-
уката, наречена психология. Тя все още остава „каменна“ 
и няма по някои въпроси. В историята на разгаданото и 
неразгаданото от нея съществува едно понятие, забулено 
с мистерия – инсайт (виждане, съзиране). 
ИНСАЙТЪТ Е ВНЕЗАПНО ТВОРЧЕСКО ХРУМВАНЕ, ПРОБЛЯСЪК, ПРОЗРЕ-

НИЕ, НАСТЪПВАЩО СЛУЧАЙНО.

Обикновено се появява след продължително, често не-
сполучливо търсене, след упорита мисловна дейност, но 
винаги в момент на отдих или в момент на други за-
нимания, които също са случайни. Основен белег е вне-
запността, с която възниква решението. Природата 
на инсайта обаче остава неразкрита, а мистерията 
около него е огромна. Разбулването є е работа на 
психолозите. Учените от немската школа на ге-
щалтпсихолозите (1) доказват наличието на психо-
логическото явление и при маймуните. Гещалтпси-
хологът В. Кьолер провежда следния 

ОПИТ С ШИМПАНЗЕ 
– поставя далече от него един банан и пръчка, с ко-
ято бананът може да бъде придърпан. В ръката на 

шимпанзето поставя друга пръчка, която е твърде къса. 
Маймуната трябва да се досети да я остави и да взе-
ме по-дългата. Тя прави безброй безуспешни опити, след 
това оставя пръчката, отдалечава се, сяда и „съзерца-
ва“ неподвижно. Внезапно скача и извършва светкавично 
и безпогрешно всички необходими действия, за да достиг-
не банана. 

СЛЕДОВАТЕЛНО У МАЙМУНАТА СЕ НАБЛЮДАВА ТИПИЧНИЯТ ЗА ЧОВЕКА 

ТВОРЧЕСКИ ПРОБЛЯСЪК. 

И ако ние, обикновените хора, не можем да открием 
формулата, с която да получим финалното число, или пи-
шем и римите убягват, а куплетите тежат, или прос-
то ако сроковете ни притискат, а главата ни е празна, 
тогава решението може и да се появи, ако спрем да ре-
шаваме. 

АКО ОСТАВИМ ВСИЧКО 
и се захванем с нещо различно – да полеем цветята в 
офиса, да оправим прическата си или да разлистим модно 
списание. Но най-важното – да забравим всичко. 

ДА ИЗХВЪРЛИМ ЦЕЛИЯ ПРОБЛЕМ ОТ УМА. ТОВА Е АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛ-

ЖИТЕЛНОТО УСЛОВИЕ, ЗА ДА СЕ ПРЕЖИВЕЕ МИСТИЧНОТО ЯВЛЕНИЕ, 

НАРЕЧЕНО ИНСАЙТ.

Дали съзнателно може да се провокира? Отговорът на 
този въпрос е в сферата на психологията. Сигурно е 
само едно – внезапното прозрение се случва при пълно аб-
страхиране от проблема. Най-често по време на почивка 
и разтоварване. А те могат да бъдат провокирани. На-
пълно съзнателно. Формулата е простичка: по-отпочина-
ли, по-гениални! Правете кратък отдих, за да отприщи-
те собствената си творческа енергия. Но и ябълката не 
е за подценяване!

Албена УВАКОВА

В ТЪРСЕНЕ НА

ЯБЪЛКАТА

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 
ВНЕЗАПНОТО ПРОЗРЕНИЕ, 
НАРЕЧЕНО ИНСАЙТ?

(1) Гещалт – от немски, образ, вид. С този термин се обозначава 
цялостно образувание, чиито особености не се свеждат 
до елементите, от които е съставено.

© maryp77 / 123rf.com
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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“.

© Vitaly Valua / 123rf.com

Н
якои от нас се чувстват при-
теснени да говорят за социал-
ния си произход, за семейство-
то, в което са били възпитава-

ни. Oсъзнаваме, че е някак нелепо да 
се притесняваме от провинциалната 
наредба на родния ни дом, от еснаф-
ските нрави на роднините си или от 
ниското социално ниво на родители-
те си... Но ако като деца сме изтър-
пели ехидни забележки по тези пово-
ди, ако сме били свидетели на оскър-
бително отношение от другите спря-
мо нашите родители, то неизбежно 
този особен срам ще ни завладява при 
всяка среща със скелетите от наше-
то минало. Той се крепи на  

СТРАХА ДА НЕ БЪДЕМ ОТХВЪРЛЕНИ 
който се включва отново и отново 

всеки път, щом стане дума за „срам-
ните“ въпроси.

„Не мога да запозная приятеля 

си с родителите ми. Баща ми е ал-

кохолик. Той не може без чашката. 

А вече се напива и от съвсем мал-

ко. Майка ми цял живот е с лице 

на страдалка. Постоянните є 

въздишки ме вбесяват. Предишни-

ят ми приятел често се присми-

ваше на тяхната изкуственост и 

неуместност (говоря за въздиш-

ките на майка ми). Мисля, че това 

беше причината да се разделим. 

Отношението му към моите ро-

дители ме обиждаше. Приемах го 

много лично. Какво съм виновна 

аз, че точно те са ми родители?! 

Всичко, което съм постигнала, го 

дължа единствено на себе си. Сега 

не зная как да постъпя. Разбирате 

ли, срам ме е дори от това, че се 

срамувам.“

Клиентката ми споделя онова чув-
ство на срам, което е 

СПЛАВ ОТ СТРАХ И ЯД

Страх, че няма да бъдеш обичан, 
че ще бъдеш уязвен и отхвърлен. И 
яд, че ще ти се подиграват за про-

изхода.
Зад този срам има някакво разме-

стване на нашата личност, което ни 
кара непрекъснато да се питаме кои 
сме и да задействаме онзи защитен 
механизъм, който ни принуждава да 
лъжем, да крием, да изгаряме мосто-
вете зад себе си с цел да открием 
идеалната идентичност, към която 
несъзнателно се стремим, но никога 
не успяваме да постигнем.

СРАМЪТ ОТ САМИЯ СРАМ 
в своята същност е деструктивен. 

Той често поставя пред нас въпроса 
„За какъв се вземам аз?“, който води 
до объркване и непрекъснато генери-
ране на вина. За да се отървем от 
чувството на унижение и виновност, 
трябва да поработим с помощта на 
специалист върху нашите негативни 
емоции, за да ги разберем и приемем. 
И за да започнем да се уважаваме.

Райна АНГЕЛОВА,

психолог

ОТКЪДЕ ИДВАМЕ? КАКВО СМЕ ПОСТИГНАЛИ? ЗАЩО 
НЕ УСПЯВАМЕ ДА СЕ ПОЧУВСТВАМЕ НА СОБСТВЕНОТО 
СИ МЯСТО? ЗАЩО ВИНАГИ У НАС СЕ ПОЯВЯВА ОНОВА 
СМЕСЕНО ЧУВСТВО НА УНИЖЕНИЕ И ВИНОВНОСТ? 
И ОНЗИ ОСОБЕН СРАМ ОТ САМИЯ СРАМ?

ОСОБЕНИЯТ

срам
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О
ще от самото си раждане всеки един от нас 
изразява емоции – с плач, смях, усмивки. Зало-
жено ни е да търсим положителните емоции 
дори в толкова тривиалните неща като еже-

дневното пиене на кафе. Значи имаме нужда от тях? Но 
за какво точно са ни необходими? Може би щеше да ни 
бъде по-лесно да живеем без радост и страдание, без удо-
волствие и досада. Представяте ли си човек, лишен от 
емоционален живот? Напълно. 
Всъщност емоциите са ценна „суровина“. И важен ре-

сурс. Те дори са по-важни за нас, отколкото предполага-
мe. Всеки човек има потребност от емоционални прежи-
вявания и от 

ЕМОЦИОНАЛНО НАСИЩАНЕ 
За него са нужни обаче не само положителни, но и от-

рицателни емоции (свързани със страдание и неудоволст-
вие). Защото във всеки един от нас се „люлее“ едно емо-
ционално махало – ако не си изпитал горчилка, няма да 
оцениш сладостта. 
Емоциите разпростират влиянието си върху целия чо-

вешки организъм. И са в състояние напълно да ни „дезор-
ганизират“ или „подредят“.
Животът непрекъснато тества, провокира и опроверга-

ва нашия емоционален свят, като ни въвлича в нови емо-
ционални ситуации. Влизате например в едно заведение и 

си поръчвате обичайното за деня кафе, но съвсем случай-
но сервитьорът разлива кафето при поднасянето и из-
цапва любимия ви костюм. Видимо притеснен, келнерът 
казва: „Много съжалявам, че ви изцапах костюма, макар 
че много се старах да сервирам... това кафе.“ Какво би-
хте му отговорили? А какво биха казали в тази ситуа-
ция ваши познати? Навярно ще се намерят такива, кои-
то ще посрещнат сервитьора остро и ще го порежат: 
„За какво са ми вашите извинения? Щом не можете да 
сервирате едно кафе, защо сте станали сервитьор? Пла-
тете ми химическото чистене!“ Други пък биха реагирали 
така: „Какво да се прави?! Случва се.“ А възможно е да 
има и такива, които да кажат: „Знаете ли, дори е до-
бре, че костюмът ми окончателно се изцапа. Отдавна се 
каня да го дам на химическо чистене, но все не ми оста-
ва време. Сега непременно ще ми се наложи.“ 
Всички ние 

РЕАГИРАМЕ С РАЗЛИЧНИ ЕМОЦИИ

на различните ситуации – и с положителни, и с отри-
цателни, а понякога и със смесени. Но на всички ни се 
иска да бихме могли да изпитваме само и единствено по-
ложителни – през целия си живот. Макар че по-склонни 
и по-привързани сме сякаш към тъжните си емоционални 
състояния. Силната радост и очарованието на даден мо-
мент изчезват много бързо и сякаш избледняват. А може 
би нарочно не сме създадени да изпитваме непрекъснато 
радост. За да се развиваме, се нуждаем и от известна 
доза дискомфорт. Очевидно препятствията и свързаните 
с тях отрицателни емоции са предпоставка за евентуал-
ното ни удовлетворение и свързаните с него положител-
ни емоции. Трудните изпитания ни помагат да усетим 
по-силно вкуса на радостта от живота. Само чрез реду-
ване на лоши и добри емоции се научаваме да отделяме 
важното от маловажното, хубавото от лошото, краси-
вото от грозното, любовта от омразата.

Виктория ВАНЕВА, психолог

ОТРИЦАТЕЛНИ ЕМОЦИИ

НЕ МОЖЕ ЛИ БЕЗ?!

ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА
Думите и жестовете ни са посланици на емоциите ни. Те 

помагат на хората да общуват по-пълноценно помежду си, 

явяват се нещо като емоционални мостове. Благодаре-

ние на мимиката, на силата и тембъра на гласа научаваме 

за истинското емоционално състояние на събеседника си. 

Проникваме в него. Вчувстваме се (това се нарича емпа-

тия – бел. ред.) Разбирането на езика на емоциите ни по-

мага да намерим верния тон в общуването с околните.
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Постъпването на нова работа е ситуация, 
която изисква специално поведение

новобранци

1Да се усмихва Не дежурно и постоянно, а просто да не 

забравя, че приветливостта е ключ към много врати.

2Още от самото начало да се запознае с всичките 
си служебни ангажименти. И стриктно да ги спазва. 

3Да пита, ако нещо не разбира, като се старае да не 

„попадне“ на колегата, който най не е в час със служебни-

те ангажименти. Тук бдителността е задължителна!

4Да не спори с прекия си началник. Нито с кой да е 

висшестоящ.  

5Да е готов в началото да поема и част от рабо-
тата на останалите, които най-вероятно дълго са ча-

кали новобранеца, на когото да прехвърлят най-досадните за-

дължения. Но да не забравя, че когато започне здраво да стои 

на служебния си пост, сам трябва доста бързо да постави 

граница, преди да се е „оженил“ завинаги за общата част от 

заниманията.

6Да ходи на работа винаги навреме. Дори и ако се на-

лага да си купи още три будилника. Психолозите са кате-

горични, че новобранец, който закъснява от самото начало, 

сам си постила пътя към изхода.

7Да се облича добре, но не крещящо. Всички ще про-

явяват интерес към цвета на чорапогащите, щампите 

на панталона ви и кройката на ризата ви, докато сте нови. 

Но помнете, че екстравагантността винаги се „наказва“. Не 

демонстрирайте скъпи бижута и аксесоари. Иначе при след-

ващата ситуация на съкращения всички ще са на мнение, че 

сте достатъчно заможни, та да можете да минете и без 

тази работа. 

8Да не претендира от самото начало за служебни 
бонуси – безплатни телефони, ваучери за такси и т.н. За 

всичко си има време. 

9Да не се превръща в арбитър на чужди спорове, 
колкото и другите да се опитват да го въвлекат в тази 

роля.  

10Да не отказва командировки, дори и да не обича 

да пътува. 

11Да не прави дълги служебни обеди с колегите, на 

които да им разказва от „А“ до „Я“ житието и битието 

си, както и подробности от миналото си.

12Да не украсява бюрото със снимки на любимия/
любимата или на децата си. Нека всички останат 

с впечатление, че мисли повече за работата, отколкото за 

личните си дела.

13Да не разказва сънищата си сутрин.
 

14Да не занимава другите с любовните си подви-
зи или любовните си катастрофи. 

15Да не обсъжда в офиса новата рецепта за чуш-
ки с боб и наденички, която ще спретне за вечеря. 

16Да не води дълги разговори с близки и роднини 
по служебния или мобилния телефон в работно 

време. 

17Да не изнася фирмена информация навън. Необ-

ходимо е да пази служебни тайни и да показва себе си 

като лоялен към новата работа. 

18Да не се изживява веднага като новатор и да се 

опитва да налага промени и нововъведения в службата. 

И още нещо – простете се с мисълта, че всички ще ви харе-

сат. Самите вие също няма да харесате всички еднакво. Га-

ранция! 

Венета МЛАДЕНОВА, психолог 
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Правила за новобранци
Р

азбира се, че е въпрос на тем-
перамент кой как се държи в 
нов колектив. 
Някои имат желание да смач-

кат всички по пътя си още от са-
мото начало, за да се изкачат бър-

зо и без трудности до върха. Други 
са изпълнени с надежда, че всички ще 
ги харесат и ще им станат прияте-
ли. Трети пък са взели твърдото ре-
шение на работното място да под-
държат единствено и само колегиални 

отношения и с никого да не се сприя-
теляват. На всеки обаче му предстои 
среща с нещо ново и непознато, с раз-
лични правила и неписани закони, към 
които волю-неволю, малко или повече 
се налага да се приспособява.

Бела, брой 10 (152), 2010 45



ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

О
ще с първите си филми 
Хавиер Бардем се превръща 
в суперзвезда в родината 
си. Тъй като е от извест-

но артистично семейство, в начало-
то това изглежда съвсем в реда на 
нещата. Всъщност изборът на роли 
е определящ за възхода на Хавиер. А 
този възход е неразривно свързан с 

ВЪЗХОДА НА 
ИСПАНСКОТО КИНО 

освободено от задушаващата цензура 
след падането на режима на генерал 
Франко. Това дава възможност на ре-
жисьори като Педро Алмодовар и Би-
гас Луна да създадат своите разкре-
постени шедьоври, в които успешно 
се изявява и младият Бардем. Макар 
че още в началото му лепват ети-

кета „секссимвол“, той старателно 
се опитва да избяга от него. Вярно 
че в много от филмите си актьор-
ът не се свени да се покаже съвсем 
гол, дори преди години за кратко е 
работил като стриптийзьор, но каз-
ва, че колкото и да го превъзнасят, 
той така и 

НЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИ 
НИЩО СЕКСИ В СЕБЕ СИ 

„Понякога ми се иска да имах тя-
лото на Брад Пит, но това не ми 
е някаква фикс идея. Искам да имам 
възможност да изиграя на екрана и 
на сцената истински човешки съще-
ства, а човешките същества не са 
толкова красиви, колкото кинозвезди-
те“ – казва Хавиер. Факт е, че той 
се справя доста добре с пресъздаване-

то на колоритни герои, и доказател-
ство за това са многобройните му 
награди и уважението на критици и 
колеги. Сред почитателите на Бардем 
е и Джулия Робъртс, която лично го 
кани да є партнира в новия є филм, 
екранизация по бестселъра на Елиза-
бет Гилбърт.
Хавиер Ангел Енсинас Бардем твър-

ди, че 

НИКОГА 
НЕ Е ИМАЛ АМБИЦИЯТА 

ДА СТАНЕ АКТЬОР 
Вярно че за първи път застава 

пред камера едва на 6-годишна въз-
раст, но дълги години гледа на изя-
вите си в театъра и киното прос-
то като на начин да се позабавлява. 
„Всъщност първата ми изява на сце-
на беше като едно от момчетата, 
помагащи на свещеника в църквата. 
Невероятен е този момент, кога-
то пред олтара сте само ти и гос-
под – смее се Хавиер. – Като дете 

ХАВИЕР
АРДЕМБ

ХАВИЕР
АРДЕМБ

НЕ ГО БЪРКАЙТЕ С МАЧО

КОЛКОТО И ДА СИ ДОБЪР АКТЬОР, НЯМА КАК ДА СТАНЕШ ЗВЕЗДА ОТ СВЕТОВНА 
ВЕЛИЧИНА, АКО НЕ ТЕ ПРИЗНАЯТ В ХОЛИВУД. ПРОБЛЕМЪТ Е, ЧЕ НЕГОВИТЕ 
ВРАТИ СА ПЛЪТНО ЗАТВОРЕНИ ЗА ЧУЖДЕНЦИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ НАУЧАТ ДА 
ГОВОРЯТ ДОБРЕ АНГЛИЙСКИ. ЕДИН ИСПАНЕЦ ОБАЧЕ ДОКАЗА, ЧЕ И КОГАТО НЕ 
ВЛАДЕЕШ ТОЛКОВА ДОБРЕ ЕЗИКА, МОЖЕШ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕШ ВЪВ ФАВОРИТ НА 
АМЕРИКАНСКАТА ПУБЛИКА И ДОРИ ДА СПЕЧЕЛИШ „ОСКАР“.

Снимки „Александра филмс“
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ми беше много забавно на сцената, 
но винаги си мислех: „Какво правя 
тук? Май е по-добре да си играя 
навън с приятелите.“ Все пак той 
няма как да стои далеч от светли-
ните на прожекторите, след като е 
част от фамилията Бардем, от ко-
ято произлизат най-уважаваните ар-
тисти и режисьори на Испания още 
от зората на киното. Майка му Пи-
лар е известна актриса и благода-
рение на нея малкият Хавиер прави 
първите си стъпки в киното. Той се 
снима в няколко сериала, участва и 
в театрални постановки, но повече 
го влекат изобразителното изкуство 
и спортът. 
От дете Бардем е прекалено едър и 

това е от полза за изявите му като 
боксьор и особено като ръгбист. 

РЪГБИТО Е 
ГОЛЯМАТА МУ СТРАСТ 

и дори няколко години той е част 
от националния отбор в този спорт. 
След като завършва гимназия, най-
изненадващо Хавиер се записва в 
най-известното училище по изобра-
зително изкуство в Мадрид. Той из-

карва тук само година, но призна-
ва, че и до днес винаги когато на-
мери свободно време, обича тайнич-
ко да рисува. След като пробва да 
работи какво ли не – бияч в заве-
дение, строителен работник, дори 
стриптийзьор, – една среща прео-
бръща живота му. Бардем се запоз-
нава с режисьора Бигас Луна, който 
му предлага роля в своя филм „Въз-
растите на Лулу“. Бъдещата звезда 
е силно привлечена от творчество-
то на Луна, в което основно мяс-
то заемат 

СЕКСЪТ И 
СЮРРЕАЛИСТИЧНИТЕ 

ЕЛЕМЕНТИ 
заради което критиците го сравня-
ват със Салвадор Дали. „Възрастите 
на Лулу“ предизвиква истински бум в 
испанското кино през 1991 г. Някои 
го определят като еротичен шедьо-
вър, а други – като долнокачестве-
но порно, но всички възхваляват из-
явата на младия актьор като бисек-
суален изкусител с апетит за секс-
перверзии. На следващата година Бар-
дем и Луна работят отново заедно 

по черната комедия „Шунка, шунка“. 
Този път той е в главната роля на 
мачо, съблазняващ скромно момиче и 
нейната майка. Филмът се превръща 
в култов хит, а в него се откроява 
и дебютантката Пенелопе Крус. Голе-
мият успех на „Шунка, шунка“ е оп-
ределящ за избора на младия актьор. 
Той усеща, че изявите му пред каме-
ра му се харесват все повече, и ре-
шава да сложи точка на спортната 
си кариера. Освен това на снимачна-
та площадка Хавиер 

ХЛЪТВА ДО УШИ 
ПО ПРЕВОДАЧКАТА 
КРИСТИНА ПЕЙЛС 

В началото тя не е много благо-
склонна към младия си ухажор, ре-
шила, че и в живота той се изявява 
като типичен испански мачо. Впо-
следствие двамата започват дъл-
га връзка, която продължава цели 
13 години. Благодарение на усилията 
на Кристина актьорът ще запъл-
ни една съществена празнина, заради 
която отклонява много покани за 
участия – да научи добре английски. 
Това е определящо за първия му го-
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интервюБЛИЦ
– Приличате ли си по нещо с Филипе?
– Не бих казал, че много. Като за начало аз не съм шофьор, 

а той кара кола. (Смее се.) Докато играех Филипе, открих у 

него нещо, което бих искал да притежавам и аз – способнос-

тта му да прощава. Той се чувства добре, харесва се такъв, 

какъвто е. Някои биха го нарекли егоист, но аз не мисля, че е 

такъв. За да даваш на някого нещо, трябва да се научиш да 

прощаваш на самия себе си.

– А не си ли поне малко романтичен и емоционален като ге-
роя си?
– Не знам дали съм романтичен, но трябва да съм емоциона-

лен, иначе не бих могъл да съм актьор. Един актьор не бива 

да се страхува да изразява завладелите го емоции. Това не е 

толкова трудно, всички ние често се изявяваме като актьори 

в живота. Трудният момент е да се върнеш отново към сво-

ята същност, след като тези емоции са те завладели. Ето 

това се удава на истинските актьори. Марлон Брандо беше 

казал: „Да играеш, е много лесно, мнозина го правят непрекъс-

нато, за да оцеляват.“ 

– Притесняваше ли се, че ще партнираш на Джулия Ро-
бъртс?
– Когато пристигнах за снимките в Индия, всички бяха уморе-

ни с изключение на Джулия. Тя беше едно кълбо от енергия и 

непрекъснато пришпорваше останалите от екипа. Приличаше 

представя пробуждането на една жена, 

която наглед си има всичко. Елизабет 

Гилбърт (Робъртс) все пак се чувства 

изгубена и объркана и решава сама да 

преобрази живота си. След болезнен 

развод тя поема на пътешествие, пре-

откривайки страстта си към паста-

та в Италия, силата на молитвите 

в Индия и ще срещне голямата любов 

в Бали в лицето на бразилеца Филипе 

(Бардем). Самият той е преживял лю-

бовно разочарование преди години, но 

сега е намерил покой и сърдечните му 

рани са заздравели.

„ЯЖ, МОЛИ СЕ И ОБИЧАЙ“
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лям успех извън пределите на Испа-
ния. Когато му предлагат ролята на 
кубинския писател Рейналдо Аренас, 
преследван заради своята хомосек-
суалност и либерални идеи от пра-
вителството на Кастро, Бардем я 
отказва с оправданието, че не знае 
добре английски. Освен това тряб-
ва да говори с различни акценти и 
да отслабне с близо 15 килограма. 
Когато все пак се решава да напра-
ви всичко това за филма „Преди да 
падне нощта“, резултатът е наис-
тина потресаващ. 

ТРИУМФЪТ НА ХАВИЕР 
е наистина голям, затрупват го с 

награди и го номинират за „Оскар“. 
Така той става първият испанец, но-
миниран за престижната статуетка, 
а няколко години по-късно става неин 
притежател за ролята си на жес-
ток убиец във филма на братя Коен 
„Няма място за старите кучета“. 
Паралелно с професионалните успе-
хи, нещата се подреждат и в личен 
план. След дългогодишно приятелство 
с Пенелопе Крус и няколко съвмест-
ни филма, докато двамата се сни-
мат под режисурата на Уди Алън във 
„Вики, Кристина, Барселона“, най-по-
сле разбират, че не могат да живе-
ят един без друг. Медиите ги обя-
вяват за 

ИСПАНСКАТА БРАНДЖЕЛИНА 
а сватбата им бе през юли тази годи-
на на скромна церемония на Бахамите. 
Хавиер (който скоро ще става тат-
ко) казва, че не си е представял да 
бъде някога толкова щастлив. Всъщ-
ност по-щастлив може да го направи... 
Ал Пачино, ако като Джулия Робъртс 
го покани да му партнира на екрана. 
„Една от мечтите ми се сбъдна, кога-
то Ал Пачино ми се обади в три през 
нощта, за да ме поздрави за изпълне-
нието ми в „Преди да падне мрак“. 
Казах му: „Вярвам само в двама души 
– в господ и в Ал Пачино“.

Ивайло ТОДОРОВ

ми на треньор по футбол, който подканя играчите си: „Хайде, 

давайте!“ За мен това беше много полезно, защото като но-

вак в отбора тя като нищо можеше да се опита да ме спла-

ши. Джулия обаче беше невероятно мила, с нея се работи с 

лекота. Това, което не виждате, когато гледате филма, е, че 

тя е актрисата, която зарежда с енергията си екип от 350 

души. 

– Мислиш ли, че всеки има нужда да избяга в един момент 
от работата или от семейството си?
– Разбира се, макар че според мен раят е там, където ти би 

искал да бъде. Искам да кажа, че ако оценяваш най-стойност-

ните неща в живота си, можеш лесно да откриеш рая. Ето, аз 

съм заобиколен от хора, които обичам, приятели, които позна-

вам от 12-годишен. Искам просто да съм с тях, да се забавля-

ваме, да се надсмиваме над себе си и да се преструваме, че 

нищо друго няма значение. Ето това е раят за мен. 

– Филипе ли е най-приятният герой, който си играл досега? 
– Отдавна имах желание да играя бразилец. Бразилците не 

са толкова нервни като нас, испанците, те са тихи и спокой-

ни хора. Това ми харесва в тях и за мен беше много позитивна 

емоцията да се снимам в този филм.

Интервюто е предоставено 

от „Александра филмс“



ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

      кадемичното ми образование 
е в някакъв смисъл старомодно, по-
неже съм получила дипломата си пре-
ди ерата на интернет и Нов българ-
ски университет. После животът ми 
продължи ускорително-закъснително, 
досущ според стереотипа на целокуп-
ната ни българска участ. 
Първо се усмихвам на внезапно връх-

летелия ме мил спомен за авантюр-
но-романтична част на моето обу-
чение, когато женската ми природа 
откриваше какво означава да се влю-
биш в... ума.
После се сещам за думите на Фас-

биндер, който казва, че с филмите си 
иска да построи къща. Едни филми 
са мазето, други – стените, трети 
– прозорците... Харалан Александров 
е преподавател в НБУ и разговорът 
ми с него потвърди убеждението ми, 
че четейки всяко негово интервю, на 
което попадам, отговарям на нужда-
та си да се дообразовам. Всяка ме-
дия, която публикува интервю с него, 
всъщност изгражда библиотеката на 
своя дом...

– ГОСПОДИН АЛЕКСАНДРОВ, 

КАЗВАТЕ, ЧЕ СЕ ЗАНИМАВАТЕ 

С КОНСУЛТИРАНЕ. КАКВО ТОЧ-

НО ОЗНАЧАВА ТОВА И КАКВО 

ОБЩО ИМА С ПРЕПОДАВАНЕ-

ТО?

– Светът става все по-сложен, пре-
дизвикателствата постоянно се про-
менят и това, което си научил в 
училище и в университета, не е дос-
татъчно. Трябва да продължиш да 
учиш и да се развиваш – това е кон-
цепцията за учене през целия живот. 
Хората в позиция на лидери не мо-

гат да си позволят да го правят от-
крито, защото биха били заподозре-
ни в некомпетентност в провинциал-
на култура като българската. Затова 

ХАРАЛАН АЛЕКСАНДРОВ:

„СЪЩИНСКИЯТ РАЗВИТ СВЯТ Е

скучен“
А
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те спират да се учат в момента, в 
който дойдат на власт. Не знам дали 
ви е направило впечатление. 
Една скрита форма на учене е кон-

султирането. Когато имаш да упра-
вляваш организация, бизнес, община 
или нещо друго и си даваш смет-
ка за това, че имаш много дефицити 
от знания, можеш да си наемеш нещо 
като частен университетски препо-
давател. Луксозно и скъпо нещо е и 
могат да си го позвалят хора, кои-
то разполагат с ресурси и искат да 
се развиват. 

– КАКВИ СА ТЕМИТЕ НА ТОВА 

КОНСУЛТИРАНЕ?

– Темите могат да бъдат свързани 
с организационното развитие, с раз-
витието на самия индивид, който е 
в лидерска позиция, или с конкретен 
нов проект. Консултирането е кон-
фиденциална и защитена територия. 
Много е подобно на терапия – про-
вежда се лице в лице. 
Освен това може да се работи и в 

група и тогава се използва ресурсът 
на групата да се подпомага и насър-
чава развитието на нейните членове. 
В България като цяло консултиране-
то в група не е достатъчно развито. 
Ние предпочитаме да учим в само-
та, а най-добрият начин да се учиш 
е в група. Това е смисълът да ходиш 
на училище. 

– ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ ИМАТЕ ОТГО-

ВОР НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ?

– Не, но имам метод, с който мога 
да формулирам въпросите така, че 
успешно да търся и намирам отго-
вори заедно с хората, които консул-
тирам. Аз не съм експерт във всич-
ки области. Хората, с които рабо-
тя, са експерти. Всеки в своето поле 
– било то бизнес, управление, обра-
зование, икономика или политика. Аз 
съм експерт в създаването на кон-
текст, в който те да мислят креа-
тивно, да изследват ролите си и да 
намират работещи решения за свои-
те организации. 

– КОНСУЛТИРАНЕТО СВЪРЗА-

НО ЛИ Е С РАБОТАТА ВИ В НОВ 

БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ?

– Без интелектуалния обмен с мои-
те колеги, извън моята порфесионал-
на общност не бих могъл да развивам 
успешно консултантската си практи-
ка. Институтът, за който работя, 
се нарича Български институт за от-
ношения между хората и е част от 

Нов български университет. Знание-
то, с което разполагаме, е от някол-
ко области – от областта на соци-
алните науки като антропологията и 
психологията (и то психоаналитично 
ориентираната психология), от облас-
тта на политическите науки и до-
някъде управлението. Нашите мето-
ди са интердисциплинарни, те пред-
пологат пресичане на границите на 
различните дисциплини и търсене на 
комплексни решения. 
Може да се каже, че развиваме това, 

което се нарича икономика на знани-
ето. Впрочем българската икономика 
не е наукоемка, тя е глупава иконо-
мика, както и политиката и въобще 
живеенето в България. То е на такъв 
етап от развитие, че е доста далеч 
от това да се ползва от високото 
знание, и затова високото знание ос-
тава изолирано в университетите и 
академичните среди. 

– ПОНЯКОГА СЪМ СИ МИСЛИ-

ЛА, ЧЕ ИМЕННО ОБРАЗОВАНИ-

ЯТ ЧОВЕК МОЖЕ ДА СИ ПОЗ-

ВОЛИ ДА НЕ УСЛОЖНЯВА НЕ-

ЩАТА ИЗЛИШНО?

– В България през последните десе-
тилетия много целенасочено се опит-
ваме да живеем просто и да си спес-
тим дилемите на живота. Резулта-
тът от това е, че ставаме все по-
бедни, по-отчаяни и по-цинични. Та-
лантливите хора отиват да живеят 
в по-сложни общества, в които се 
опитват да се интегрират. В Бълга-
рия остават простите хора, които 
си излъчват прости лидери. Това е 
съвсем очевидно, не е необходимо да 
имаш научен инструментариум, за да 
го забележиш. Ние – аз и моите коле-
ги – и университетът като цяло на-
стояваме, че въпреки това си стру-
ва в средата да присъства по няка-
къв начин гледната точка за цивили-
зованото живеене, която предполага 
да признаеш сложността на света и 
постоянно да си развиваш ума в ус-
лието да я разбереш. 

– ВИЕ КАК УСПЯВАТЕ ДА СИ 

НАМИРАТЕ... ОБЩЕСТВО? 

ИМАМ ПРЕДВИД ИЗВЪН ОБЩЕ-

СТВОТО НА КОЛЕГИТЕ СИ. 

– Не ми липсва социална среда, аз 

общувам с много хора и съм се нау-
чил да се вписвам лесно в различни 
групи и общности – това е част от 
професионалните умения на антропо-
лога. Имам сравнително малка, но ус-
тойчива и равиваща се професионал-
на среда в България и доста голяма 
извън България. Хубавото на глобал-
ния свят е, че ти позволява да бъ-
деш част от много общности едно-
временно. Аз например съм част от 
международна мрежа от изследовате-
ли в полето на човешките отноше-
ния, с голяма част от които съм в 
постоянен контакт по интернет и с 
тях ме свързват и приятелски отно-
шения. Все пак в България съществу-
ват достатъчно на брой индивиди и 
общности, които четат книги и це-
нят интелектуалното общуване. Ос-
вен това аз работя със студенти, 
мога да развивам и разширявам тази 
среда, като привличам към нея оне-
зи млади хора, които имат интерес 
да развиват ума си. Представете си, 
има млади жени, които освен да си 
увеличат бюста, искат да си увели-
чат знанията. 

– НЯМА ЛИ БЪЛГАРИЯ ДА СТА-

НЕ БЕЗИНТЕРЕСНО МЯСТО, 

АКО ХОРАТА НАИСТИНА ЗА-

ПОЧНАТ ДА СЕ СТРЕМЯТ КЪМ 

ТОВА ПО-ВИСОКО ЗНАНИЕ, ЗА 

КОЕТО ГОВОРИТЕ, И ГО ПО-

СТИГНАТ?

– Имаме много да наваксваме и не 
мисля, че това ще стане бързо и рав-
номерно. Към образование и развитие 
няма да се втурне целокупното насе-
ление. Българското общество не е хо-
мегенна маса, някои общности и про-
слойки ще продължат да регресират, 
ще има и сфери, в които нещата ще 
се норамлизират и стабилизират. И 
вероятно ще има все-повече полета, 
които ще се развиват. В този сми-
съл българското общество все още 
кипи и ферментира, един ден може би 
ще бъде унифицирано и подредено – 
като европейските, и ако трябва да 
бъда честен, да, тогава ще стане по-
малко интересно. Истината е, че за 
антрополозите най-интересни са пе-
рифериите на развития свят. Същин-
ският развит свят е предсказуем и 

ТАЛАНТЛИВИТЕ ХОРА ОТИВАТ ДА ЖИВЕЯТ В ПО-СЛОЖНИ ОБЩЕСТВА, 
В КОИТО СЕ ОПИТВАТ ДА СЕ ИНТЕГРИРАТ. В БЪЛГАРИЯ ОСТАВАТ 

ПРОСТИТЕ ХОРА, КОИТО СИ ИЗЛЪЧВАТ ПРОСТИ ЛИДЕРИ.
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донякъде скучен. Дадох си сметка за 
това преди 20 години, когато още 
като студент започнах да работя с 
един антрополог от български произ-
ход, който преподаваше в Канада и 
бе живял къде ли не. Когато идва-
ше в България, изобщо не спираше в 
София, а директо отивахме в села-
та в Гоцеделчевско. София, която е 
притегателен център за голяма част 
от българите, за него беше един без-
личен, безинтересен град. Той идваше 
от големите центрове на цивилизаци-
ята и истинското му любопитство 
беше насочено към малките слабораз-
вити райони, към които пък никой в 
България не проявяваше интерес. В 
някакъв смисъл антропологията е екс-
центрична наука. За нас е любопит-
но онова, което за другите не е ин-
тересно. Тогава имахме шанс да уло-
вим може би края на патриархалната 
култура почти в чист вид. В нача-
лото на 90-те години на миналия век 
българите мюсюлмани живееха в един 
изключително традиционен, затворен 
свят, който парадоксално беше оце-
лял благодарение на асимилационната 
политика на възродителния процес. 

– ВИЕ В ГРАДА ЛИ ОБИЧАТЕ ДА 

ПРЕКАРВАТЕ ВРЕМЕТО СИ?

– Обичам града, особено големите 
космополитни градове, но напоследък 
прекарвам доста време на село. Дори 
обмислям варианта да се оттеглям за 
по-дълги периоди в някое красиво мяс-
то, където да мисля и работя на спо-
койствие. Това вече е възможно от 
гледна точка на комуникацията. Харе-
сал съм си едно село в Ивайловградско. 
То е със средиземноморски климат и е 
много китно и дружелюбно. Доста е 
пусто в момента, но аз обичам да се 
усамотявам, чувствам се доста добре 
със себе си. Впрочем смятам да го за-
селя с мои приятели. Вече е напълно 
възможно да се организира и терито-
риално такава общност от съмишле-
ници, за която ме питате. 

– ЗА КАКВО СИ ГОВОРЯТ МЪ-

ЖЕТЕ НА СРЕДНА ВЪЗРАСТ?

– Поне в този кръг от хора, в кой-
то аз общувам, противно на стери-
отипа, не си говорят толкова за по-
литика, за футбол и за секс, за кои-

то се вярва, че са основните страс-
ти на мъжете. Хората, които аз по-
знавам, са много склонни да разсъжда-
ват върху факти от живота и вър-
ху собствения си житейски път, как-
то и върху отношенията си с други 
хора, най-вече с жените. Когато си 
станал на 40 години, вече имаш върху 
какво да мислиш. Погледът ти (освен 
ако не си тежко инфантилен, което 
е доста разпространено) е оринети-
ран и ретроспективно, не само към 
настоящето и бъдещето. Разбира се, 
средната възраст е характерна с до-
бре известната нормативна криза на 
средната възраст, когато трябва да 
преосмислиш живота си до момента. 
Да решиш дали това, което си пра-
вил, е това, което настина си искал 
да правиш, какво си постигнал, ка-
къв човек си станал, в каква посока 
да продължиш, с кого да продължиш. 
Много често се появява темата за 
семейството, за връзката, удовлет-
вореността или неудовлетвореност-
та от брака (и двете неща присъст-
ват). Но мъжете на средна възраст 
в България по-често мислят за това, 
какво да направят от себе си, как-
во се е случило с тях. Към това има 
два различни подхода. При единия си 
по-скоро обект на външни въздейст-
вия. Например един типичен дискурс 
е „Нашето поколение е прецакано“, т. 
е. самосъжаление, което аз не прие-
мам. Другият подход е да се държиш 
в по-голяма степен като автор на 
живота си и да правиш информира-
ни избори. Поне в средите, в които 
аз присъствам, имаме съгласие вър-
ху това, че единственото смислено 
нещо, което човек трябва да прави, 
е да се развива по етичен начин. Т. 
е. да разгръща потенциала си по на-
чин, който да не вреди на останали-
те и по възможност да ги включва в 
съвместни начинания. 

– А КАКВО СИ ГОВОРИТЕ ЗА 

ЖЕНИТЕ? НАПОСЛЕДЪК НИТО 

ЕДИН ОТ ДВАТА ПОЛА НЕ Е 

МНОГО БЛИЗО ДО СЕБЕ СИ. 

ЖЕНИТЕ СЕ ПРАВЯТ НА МЪЖЕ, 

МЪЖЕТЕ СЕ ПРАВЯТ НА ЖЕНИ, 

НО КАТО ЧЕ ЛИ ИМА УМОРА ОТ 

ТОВА?

– Интересно е, че ми задавате този 
въпрос, защото буквално преди ден 
дадох пространно интервю за друго 
женско списание точно по тази оче-
видно важна тема. Едно от нещата, 
които са в криза в нашия свят, са 
мъжките и женските идентичности 
и мъжките и женските отношения. 
Известната маскулинизация на жени-
те, която наблюдаваме – т.е. все по-
вече жени са еманципирани, актив-
ни, работят, грижат се за себе си, 
– може да е точно толкова изтоща-
ваща за самите жени, колкото е пла-
шеща за патриархалните мъже. Тази 
тема отчетливо присъства в разго-
ворите на мъжете. 

– КАКВО ПО-ТОЧНО ВИ ТРЕВО-

ЖИ ВАС, МЪЖЕТЕ?

– Например как да управляваме от-
ношенията си с модерните жени – 
автономни същества с нарастващи 
изисквания, които не просто се пред-
лагат като обект за завоевание, но 
които на всичкото отгоре вече са 
заразени от икономиката на потреб-
лението. Потребителският егоизъм 
по отношение на другия пол преди 
беше запазена марка на мъжете. Вече 
има все повече жени, които се от-
насят към мъжете по същия начин, 
по който традиционните плейбои се 
отнасят към жените. Като към за-
воевания. Грубо казано, поставят в 
центъра собствените си емоционални, 
сексуални и всякакви други потребно-
сти и интереси, а не желанието да 
разпознаят принца и да се отдадат 
на майчинството или на семейното 
щастие. Това е доста стряскащо и 
объркващо за мъжете. Мисля, че няма 
механизъм, няма зададен в културата 
модел, с помощта на който мъже-
те да се справят с този тип жени. 
Те едновременно ни привличат и пла-
шат. Това е класическият образ на 
жената вамп, който е много стар, но 
който истински разцъфтява в модер-
ните и постмодерните общества, в 
които жените са освободени иконо-
мически, емоционално и сексуално. Те 
вече не са принудени да се съобразя-

ВЕЧЕ ИМА ВСЕ ПОВЕЧЕ ЖЕНИ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ КЪМ МЪЖЕТЕ 
ПО СЪЩИЯ НАЧИН, ПО КОЙТО ТРАДИЦИОННИТЕ ПЛЕЙБОИ СЕ 

ОТНАСЯТ КЪМ ЖЕНИТЕ. КАТО КЪМ ЗАВОЕВАНИЯ.

СЕМЕЙСТВОТО Е В КРИЗА И ВСЕ ПОВЕЧЕ ХОРА ЖИВЕЯТ В 
НЯКАКВА КВАЗИСЕМЕЙНА СИТУАЦИЯ. СТАТИСТИЧЕСКИ В МОМЕНТА 

ИМА ВСЕ ПОВЕЧЕ САМОТНИ РОДИТЕЛИ.
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ват с мъжките прищевки, не е нуж-
но да стоят в къщата по силата на 
това, че не могат да оцелеят. Ико-
номически очевидно могат. Въпросът 
е как оцеляват емоционално. 

– КАК ОЦЕЛЯВАТ МЪЖЕТЕ?

– Трудно. Една от опорите, които 
намират, е в преоткриването на под-
крепата, която могат да получат от 
себеподобните си. Аз дори по едно 
време бях член на един таен прес-
тижен клуб (няма да споменавам дру-
гите известни хора, които членуват 
в него) на, как да кажа, мъжете на 
средна възраст с разбити сърца. Поне-
же сърцето ми престана да бъде раз-
бито след определен период, занемарих 
присъствието си в този клуб. Става 
дума за една много специфична мъжка 
общност, която най-общо функциони-
ра като група за самопомощ, в която 
мъжете споделят и обсъждат пробле-
мите си с жените. Това предполага 
много висока степен на доверие и на 
интелигентност, защото има и жес-
токи мъжки групи, в които, ако си 
открит и откровен, ако не се фукаш 

през цялото време, ставаш обект на 
подигравки и на атаки. В случая, за 
който говоря, е обратното. Мъжете 
получават подкрепа от себеподобните 
и обикновено това споделяне се случ-
ва в някой бар и е улеснено чрез уме-
рена употреба на алкохол. Т. е. има 
потребност от грижа за уязвимата 
и крехка мъжка психика, която тъ-
гува за изгубените прости решения 
на простия свят на мъжкарите, кои-
то преследват самките. Както казва 
един мой приятел, миналото хилядоле-
тие беше хилядолетието на любовта, 
сега сме в хилядолетието на войната. 
От войната с тероризма през война-
та между половете... 

– ВИЕ ИМАТЕ ЛИ СЕМЕЙСТВО?

– Не в същинския смисъл, но имам 
устойчива връзка. Но това е нещо, 
за което предпочитам да не говоря 
на този етап. Нямам класически брак 
и мисля, че все повече хора от това 
поколение са в подобно положение. 

– ТОВА НЕ Е ЛИ ЛОШО?

– Има много удобства, има и някои 
неудобства. 

– НЕ Е ЛИ СТАРАТА СЕМЕЙНА 

ОБЩНОСТ НЕЩО, КОЕТО НЕ 

ТРЯБВА ДА ПРОМЕНЯМЕ?

– Не знам дали трябва, или не тряб-
ва. Има носталгия по патриархално-
то семейство, това е сигурно. Ми-
сля, че в много малка степен контро-
лираме тези развития. Семейството 
е в криза и все повече хора живеят в 
някаква квазисемейна ситуация. Ста-
тичстически в момента има все по-
вече самотни родители. Въпреки че 
в ученическите учебници семейства-
та са представени от мама, татко, 
баба и дядо, все повече деца отрас-
тват в непълни семейства, с разделе-
ни родители. Това е едно от неудоб-
ствата на късната модерност. На-
лице е една свръхавтономизираност, 
която неизбежно ерозира семейните 
връзки. Нарастващата необходимост 
от семейно консултиране и терапия 
е доказателство за това, че преживя-
ваме такава криза. В това отноше-
ние ние вече сме модерно общество, 
даже късномодерно.

Интервю на Мирослава ИВАНОВА
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– Всички като малки сме събирали салфетки... – Ние, по-старите, сме събирали салфетки, днес това вече не се прави. Освен това колекционерството не е хоби. Тру-паш и притежаваш.

– Има много хора, които си имат любимец – пе-

вец, музикант или спортист – и посвещават жи-

вота си на него. Следят го какво прави, посеща-

ват концертите му, изявите му. Това хоби ли е?

– Фенството? 

– Как те развива това? Развива те, но според 

мен хобито трябва повече да те развива.  

– Хобито е свързано с някакво действие. 

– Конструктивно и градивно е.

– Винаги съм страдала от това, че нямам 

хоби. 

– Е, как така? Ами готвенето? Имаш толко-

ва богата култура в тази посока, освен това 

разбираш от вина. 

– Стига. Това са първосигнални неща. Ядене и 

пиене. Как може това да ми е хоби?

– То е страст. На теб готвенето ти е 

страст. 

– Питай децата ми кога са яли готвено напо-

следък. На една Коледа ядоха коледни яйца, за-

щото мъжът ми ги изпържи. Аз не готвя. 

– Имах предвид, че ти имаш афинитет към 

това, интересуваш се от храненето на дру-

ги народи. Аз, ако седна да говоря с чужденец, 

няма да повдигна тази тема, защото не мога 

да поддържам такъв разговор. Но ти със си-

гурност ще се поинтересуваш, а и предвари-

телно ще знаеш много неща за храненето и 

готвенето на неговата страна.  

– Хората са ми интересни и просто търся 

претекст да ги заприказвам. 

– Масата и манджата събират хора. 

– А ти обичаш да събираш хора... 

– А хобито е нещо, което те осмисля.

– Хобито е повод да общуваш с хора, които са 

на твоята вълна. Хобито е трамплинът, на кой-

то хората се повдигат на пръсти, оглеждат се и 

виждат себеподобни. После скачат при тях. 

– Понякога това ти е единственият шанс да из-

лезеш от изолация.

– А какво значи хоби? Трябва да проверим. Мисля, че има 

общо с надомна работа. Нещо, свързано с домакинството. 

– Хобито е нещо, което правиш непрофесионално. 

– И с любов. Трябва много да го харесваш. 

– Влагаш пари в него, но не изкарваш пари. 

– С моето хоби мога да изкарвам пари, ако го развия. Ще 

продавам риба на пазара.

– Може ли да се каже, че бягаш от семейните и служебните проблеми чрез хобито?
– Хобито усилва готовността на хората да 

се разкриват повече, отколкото ако са в офи-
са. Както и изостря собствените им сетива към другите. 

– Може би наистина му се кефиш и му отделяш време, защото това е само твоя територия и в същото време на тази територия срещаш хора, които са на същата вълна. 
– Не съм сигурна. Аз ходя на танго в събота и 

неделя. И след цяла седмица общуване с хора там не искам да се запознавам с никого. Танцувам, но не се запознавам. Възприемам ги само визуално, 
като някакви обекти. По-интересно ми е дори 
да измислям възможни истории. Кой какъв е, как-во работи. Дори са ми много по-интересни така, както съм ги измислила, отколкото ако знам, че 
някой е счетоводител в частна фирма или нещо такова.
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– Имам приятел германец, хобито му са конете. Има коне, 

язди. Събота и неделя това прави. Няма приятели, няма 

жена, само с конете се занимава. 

– Например много е интересно да редиш плочки от домино 

и после да ги събаряш. Има световни рекорди по това. Ми-

сля, че рекордът е да подредиш няколко милиона плочки, кои-

то се подреждат по няколко дни и от няколко души. 

– Това е игра. Не е хоби. Все едно да кажеш, че да играеш на 

боулинг, ти е хоби.

– Ами да, хобито ти е да играеш боулинг.

– Много хора сега си правят 

блог, в който пишат за хоби-

то си. 

– Въпросът е, ако някой пра-

ви нещо с по-голяма страст 

и вещина от другите, има ли 

право да каже, че това му е 

хоби? Когато става дума за 

дейности, които са всеобщи 

– общуването в интернет на-

пример...

– Всеки сам решава дали му 

е хоби, дали му е работа, дали 

му е зависимост дадена дей-

ност.

– Ти можеш да вземеш диплома по кинознание, ако се узакони тази идея хората, които имат дългогодишни хо-бита, да държат изпити и да получават тапия. – Преди години, когато с Краси работехме в една ка-беларка, един от операторите дойде, скъсан на някакъв изпит. Имало въпрос, кой е първият говорящ европейски филм, и той не знаел отговора. А аз му викам: „Шантаж“ на Хичкок. Краси беше много впечатлен, че аз знам отго-вора, а той, който учи там, не го знае. 
– Това ти казвам. Готова си за професор по кинознание.– Никога не съм се старала да помня, всичко се набива в паметта ми през годините. Ако ме пита някой за всич-ки 15 филма, с които Мерил Стрийп е била номинирана за „Оскар“, мога да ги изброя всичките. 
– И аз мога да ти изброя всичките 14 осемхилядника.

– Аз например обичам да пея и мога да 
пея. Когато видя компания, не се сдър-
жам и започвам да пея, защото искам да 
ми ръкопляскат. Това хоби ли ми е?– Не ти е хоби, защото е нездраво. Ти 

искаш внимание. Хобито не е самотно 
занимание, но то не търси публика на 
всяка цена.

– Ние всички гледаме филми, но на 

малко хора киното им е хоби. 

– Един филм може да съм го гледала 

500 пъти и да продължавам да го гле-

дам, и да го гледам. 

– Това и некиномани го правят. Не е 

това основното, което те прави ки-

номан. 

– Не е точно така. Мога да пея пе-

сните на Лили Иванова и сама вкъщи, 

без публика, не е точно така. 

– Това у вас ти е репетиция, за да не 

се излагаш пред хората. 

– На хобито трябва да му отделяш 

време и да се усъвършенстваш. Ти 

казваш „Обичам да пея“, но звучи мал-

ко като „Обичам да ям“. Не ходиш на 

уроци или на концерти, не пееш в хор...

– Имах една приятелка в универси-

тета, която се възхищаваше на това, 

как сплотявах всички, когато свирех 

на китара...

– Има много хора, които сплотяват 

и без да свирят на китара...

– Пеенето, танците ти носят ня-

каква безпричинна радост, но хобито 

е нещо, което те осмисля повече.

– Дядо Васко имаше 20 трабанта и няколко москвича. 

Това е хоби. Купува си кола, виси под нея и така си купу-

ва и занаят. 

– Изкуството да поддържаш трабант...

– Мечтаеше да направи трабант, който да лети. 

– Колко хубавооо!

– Хобито те изразява. Дядо Васко е мечтател.

– Мисля, че хобито е по-важно от работата. Но може ли според вас то 

да се развие, ако тръгнете да учите? 

– А работата, ако ти е интересна, може ли да я възприемеш като хоби? 

Ние нашата можем. 

– На този охранител дали му е интересно да брои мухите по цял ден? 

– Ега ти хобито! 

– Аз бих работила с по-голяма страст като певачка в кръчма, отколко-

то като главен редактор в списание „Бела“. 

– Това е една от характеристиките на хобито – че ти можеш да го кон-

тролираш. Ако работиш – ти си под контрол. Дори артистична професия 

да имаш, дори да си фрийлансър – пак имаш контрол, срокове и една кама-

ра други неща, с които трябва да се съобразяваш. Да си сам господар, да 

нямаш господари...  Това е хоби...
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Н
еговото хоби е моделирането на фигурки на 
средновековни войници. Общува с различни ал-
буми и книги, описващи детайлите на костю-
мите от различните епохи. Освен че произвеж-

да фигурките, той ги и колекционира. Казва, че на 
практика е инвестирал в тази колекция сумата за 
купуването на нов автомобил. Но самият той нито 
притежава, нито кара автомобил. Намира света на 
движението по българските пътища за много по-за-
страшителен от света на фигурките. 
Според нас той командва най-любопитната армия, 

за която сте чували. Войниците му разширяват едни 
невидими, но осезаеми граници, без да... воюват. 
Списание „Бела“ направи колекция от споделените 

мисли на Харалан Александров за чудния свят на хо-
бито.

Заможният дилетант
Исторически хобито възниква като занимание за непрофеси-

оналисти. Културната и социална фигура на заможния диле-

тант се превръща в негов носител. Хобито се ражда в Ан-

глия, във викторианските времена, когато Британската им-

перия е толкова богата, че може да поддържа многобройна 

класа от заможни безделници, на които не им се налага да ра-

ботят, за да живеят охолно. Някои от тези хора са изключи-

телно талантливи. Те са част от аристокрацията на импери-

ята и посвещават умовете си на странни занимания. Напри-

мер на писане на романтична поезия или на пътешествия в 

екзотични части на света – образовани и любознателни люде 

от развитите европейски държави тръгват да се щурат на-

сам-натам, за да запълнят времето си и да обогатят живота 

си. Така възниква прототипът на модерния културен туризъм. 

Както винаги става, стилът на живот на аристокрацията се 

превръща в образец за буржоазията, след това и за по-ниски-

те класи. Постепенно възниква културен модел на човека, кой-

то не живее само за да работи, а прекарва голяма част от 

времето си в занимания, които са по своята природа непроиз-

водителни, но развиват ума, въборажението и творческите 

способности. 

Игри за свободни хора
Огромна част от културата на човечеството е възникнала 

в ситуация, в която достатъчно свободни хора посвещават 

времето си на игра, на дейности, които не са свързани с оце-

ляването, а носят удоволствие и радост. Това са хора, които, 

казано марксистки, са скъсали оковите на необходимостта и 

са преминали в света на свободата. 

Антипрофесия
Хобито в модерно време е ниша, в която хората практику-

ват занимания в страни от професионалните им задължения 

и тъкмо поради това инвестират в тях творчество и извли-

чат удоволствие.  
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Записа Мирослава ИВАНОВА

Да рисуваш, без да си художник
Една от добрите  новини от т. нар. икономики на изобилие-

то, към които засега България неуспешно се стреми, е, че все 

по-голяма група от хора могат да посветят време на такъв 

тип творчески дейности. Могат да развиват ума и таланти-

те си. Могат да рисуват и без да са художници и без да тряб-

ва да ги оценява пазарът на изкуството. Могат да пеят и да 

танцуват, могат да колекционират...

Само за ценители
Както има колектвни спортове, има и хобита, които предпо-

лагат група, среда от хора със сходни вкусове, ценители. По-

добно на индивидуалните спортове има хобита, които предпо-

лагат по-голямо съсредоточаване на индивида върху конкрет-

ното поле на дейност или творчество, което е важно за него. 

Приятно, но и полезно
Хобито може да бъде доста потребителско. Познавам хора, 

които се занимават с отглеждане на домашно вино. Това 

също е вид хоби, макар че има икономическа страна. Аз също 

съм горд собственик на лозе, което произвежда нелошо вино, 

което раздавам на приятели. Твърде сложно е да го превърна 

в бизнес и не си заслужава усилието, макар че виното е много 

повече, отколкото аз мога да изпия. 

Стойност: безценно
Далеч не всички хора могат да творят, да изработват нещо 

красиво – това е рядък дар. Далеч повече са хората, които 

имат усет за красивите вещи и се научават да ги познават 

и ценят. Чрез своите колекции заможните ценители се при-

общават към света на изкуството, свързват се с историята 

на цивилизацията. Неслучайно най-скъпите и луксозни колек-

ции са на произведения на изкуството, на антики и редки мо-

нети, което е и форма на инвестиция. Тези хора си създават 

вътрешни икономики, имат обмен, знаят кое е по-рядко и цен-

но и т.н. Обикновено по-старите и редки артефакти са по-

ценни, но не е задължително. Нерядко даден предмет има спе-

циално очарование за колекционера, макар пазарната му стой-

ност да не е висока.  

Впечатляващи колекции
Има хора, които колекционират странни неща и със самия 

акт на колекционирането им придават стойност. Виждал 

съм впечатляващи колекции от малки лъжички за чай, събира-

ни откъде ли не по света, или от картички, дори от кибрите-

ни кутии и кутии от цигари, които впрочем едно време бяха 

красиви. Кутията от цигари е замислена като опаковка, тя е 

боклук, който човек изхвърля и е трудно да го определиш като 

ценност. Когато обаче видиш 15 хиляди кутии, наредени по оп-

ределен начин на една стена, разбираш, че тя се е превърнала 

в ценност в самия процес на колекциониране. 

Фалшив статус
Парвенющината, демонстрирането на безсмислен лукс е важен 

компонент от символното преборване на определени индивиди 

за социален статус. Но има и скъпи колекции, които са обърна-

ти навътре и нямат за цел демонстрация на богатство.  

Да си падаш по... мумията на Ленин
Най-екзотичната колекция, за която съм чувал, е от... мумии. 

Ако не се лъжа, на един милиардер от Тексас. Не знам как се 

е докопал до тях, защото запазените мумии са много редки и 

обикновено имат статут на национално съкровище, но той 

успява съвсем законно да се сдобие с тях. Най-интересното 

е, че беше предложил впечатляваща сума за балсамирания Ле-

нин – друго си е да имаш мумия на вожд и учител в частната 

си колекция, не просто някакъв сбръчкан египетски или инди-

ански труп. Естествено, беше му отказано с възмущение. Му-

мята на Вожда остана в Мавзолея като обект на поклонение.

„Болни“ хобита
Има доста странни, нездрави хобита. Хобито може да се ока-

же територия, на която да реализираш понякога доста пер-

верзни наклонности. Виждал съм стряскаща колекция на сред-

новековни уреди за изтезания. 

И малко садизъм
Все още има хора, които събират пеперуди и бръмбари. Кла-

сификацията на видовете е по същество научно занимание, 

макар да има нещо садистично в това да набождаш клети-

те насекоми с игли. Малко некрофилско е, но от друга стра-

на, е част от естествоизпитателската страст на 19 в. Има 

нещо класическо, Дарвин го е правил.

Колекционер на любови
Познавам човек, който колекционира любовни връзки с краса-

вици. Държи си снимките, любовни им писма, такива неща. 

Не знам дали е прилично да правиш такова нещо. Според мен 

сферата на интимността не трябва да се превръща в хоби. 

Ясно е, че когато превърнеш жените, с които си имал интим-

на връзка, в обект на колекция, ти ги опредметяваш и обезце-

няваш. Всяка феминистка ще каже, че това е обидно и че пре-

връща връзките и отношенията в стока. 

Бягство от семейната скука?!
По-рядко е двама членове на едно и също семейство да имат 

едно и също хоби, отколкото да имат една и съща професия. 

Хобито е по-скоро територия на усамотяване или поле на лич-

на, индивидуална реализация. 

Защитена територия
Живеем в свят на голяма динамика и турбулентност, в кой-

то постоянно сме изправени пред нови предизвиквателства и 

натиск да се адаптираме. Промяната е начин на живот, прес-

тижно е да се променяш. Хората си променят вида, партньо-

рите, професията, социалния статус. Но колкото повече са 

промените, колкото по-висока е несигурността, толкова по-

вече човек се нуждае от някаква защитена частна терито-

рия, в която да се чувства уютно и сигурно, в която може да 

даде израз на детските си мечти. Една от посоките на чо-

вешката реализация и себеактуализация е промяната, но в 

другото поле на човешката идентичност стоят устойчивите 

неща. Тези, които не променяме. Струва ми се, че голяма част 

от хората намират такава сигурна територия в хобито. 

XXL размер
Има известна експанзионистичност в хобито, това е 

страст, която е склонна да нараства и да завзема тери-

тории. Например колекциите изискват пространство. Ос-

вен това предлагането е много голямо. Икономиката работи 

така, че все повече идентифицира много малки високоспеци-

ализирани ниши. Насочени са към заможни, вманиачени потре-

бители, от които спокойно могат да бъдат изтръскани много 

високи нива на печалба. Истински встрастеният колекционер 

лесно може да се разори. 

Опасен паразит
Ако се оставиш на хобито, то започва постепенно да завладя-

ва все по-голяма част от времето ти, от територията, коя-

то обитаваш, и от доходите ти. Трябва да се внимава с хоби-

то, може да се окаже опасен паразит. Не познавам хора, кои-

то са се превърнали в роби на хобито си, но има такава опас-

ност.
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Х
обито е един вълшебен фокус между осъзнатото 
удоволствие и несъзнаваното и потисканото. Всеки 
знае, че то е „любимо странично занимание, праве-
не на нещо за удоволствие и развлечение“ (Речник на 

чуждите думи). Защо е толкова важно и кое го свързва 
с творчеството. 
Творчеството според Фройд е 

ЕНЕРГИЯ НА ПОТИСНАТИТЕ ВЛЕЧЕНИЯ

в историята на човечеството. Тази енергия се е превър-
нала в различни творения на културата и цивилизацията. 
Но тези потиснати инстинкти не дават спокойствие на 
човека, определят мислите, поведението, чувствата му 
дори. Те не се осъзнават, но обуславят неговата творче-
ска активност. А именно хобито позволява на всеки да 
обедини съзнателното и несъзнаваното и да създаде така 
желаното щастливо 

„СИЯНИЕ“ НА СОБСТВЕНАТА СИ ДУША

То може и да спаси хората в много трудни и тежки пе-
риоди от живота им. Преди години имах приятелка, соб-
ственик на цветарски магазин. Много жени споделяли с 
нея, че единствено цветята и грижата за тях ги „дър-
жат“ психически. Хобито е велика целебна сила. Друга 
приятелка беше ходила на преглед при нефролог, който є 
беше казал непременно да си намери хоби. Тя нямаше. Но 
имаше доста сериозно заболяване. 
Разбира се, ще има и скептици по отношение на връзка-

та му с творческия процес. Защото много хора си „имат 
хоби“ просто за да се присъединят към определена вли-
ятелна група в обществото или пък защото е модерно. 
Отдавна се говори за ловците, напоследък се заговори за 
гмуркането (diving) като хоби. Но в повечето случаи хо-
бито е необятна територия за изразходване и реализиране 
на творческата енергия. И то по начин, активиращ всич-
кия серотонин и обсебващ всичките сетива на човека.

НЕ ВСЕКИ ОБАЧЕ ИМА ХОБИ 
Много хора харесват твърде много неща, други просто 

нямат време да се замислят. Но решите ли, много лесно 
ще си намерите любимо занимание – нещо, за което да се 
грижите или да изучавате, или да колекционирате и това 
да активизира творческите ви способности. Може дори 

и да не подозирате за тях. Огледайте се около себе си 
и в себе си. Всичко може да се превърне в хоби – дори 
любимият ви плод. 

ДА ВЗЕМЕМ ЯБЪЛКАТА ЗА ПРИМЕР

Ще ви трябва доста време, ако решите да изучавате ис-
торията є от греховната є символика в Библията до ви-
зиите и превъплъщенията є в Apple. Тя е най-цененият от 
човечеството плод на въображението и от вас зависи дали 
ще се превърне в плод и на вашето въображение. Може да 
се колекционират снимки, колажи и картини с нея. Може 
да се издирват сентенции, истории и легенди. Не беше ли 
точно ябълката подадена на Афродита като знак, че е най-
красива сред богините? В спора „Коя е най-хубава?“ меж-
ду трите богини Хера, Атина и Афродита Парис подава 
точно ябълка на богинята на любовта в знак на призна-
ние за нейната красота. Вековете обаче са сложили името 
на Елена като причина за войната за Троя. Един съвреме-
нен български приложник дори е озаглавил своето „студио“  
TheoApples. Творецът е Теодор Дуков. А за Голямата ябълка 
на американците изобщо няма да говорим. Ще говорим за 
малките ябълки на нашите чувства, които търсят 

СПАСЕНИЕ В УДОВОЛСТВИЕТО И...
удоволствие в спасението, бягайки от проблемите си. 
Най-хубавата страна на всяко хоби е, че има много ис-
тория, в която човек може на воля да се потопи и да 
се освободи от ежедневието, разгръщайки творческата си 
енергия. Някои хора са съумели да го превърнат в своя 
професия – те са щастливци. И късметлии. И предвидлив-
ци. Други просто се разтоварват. Защото хобито не само 
дава възможност да се разгърнат творческият и интелек-
туалният потенциал, но и по някакъв странен начин

ОСВОБОЖДАВА ОТ СТРЕСА 
и човек става много по-креативен и продуктивен на ра-
ботното си място, в професията си, в това, което вър-
ши по принуда. То е възможност да изразиш себе си, да 
се обозначиш като много мъничка, но осмислила се точи-
ца в пространството, излъчваща тихичко щастие. А как-
во друго е това, ако не творчество! Разбира се, когато 
се загърбят всякакъв прагматизъм и светска суета...

Албена УВАКОВА

Хобитообито
КАТО ТВОРЧЕСКА ЕНЕРГИЯКАТО ТВОРЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

П
етте стила на живот по два-
ма, които ви представям, са 
обобщени и от екип социолози 
от университета в Женева. Те 

са резултат от проведено изследване 
и наблюдение на 1500 двойки от раз-
лични възрастови групи, които са жи-
вели заедно най-малко една година (без 
значение с брак или без). 
Първото впечатление, което се на-

бива на очи от получените резулта-
ти, е, че никога преди това живо-
тът на влюбените не е бил толкова 
цветен и свободен. С други думи, на-
стъпва краят на любовната конфек-
ция и постепенно започва нова лю-
бовна епоха.
Независимо от голямото разнообра-

зие се открояват пет важни тенден-
ции, пет модела на любовно съжител-
ство, повече или по-малко хармонич-
ни, повече или по-малко новаторски. 
В някои от тези профили можете да 
се разпознаете и вие. Другите могат 

да ви напомнят за вашите приятели, 
родители или съседи. Какво да прави-
те с тази типология? Тя ще ви поз-
воли първо да погледнете по-ясно ва-
шата двойка и да си отговорите на 
въпросите: какви са ценностите, вър-
ху които сме стъпили; какви са ро-
лите ни; по какъв начин се справяме 
с конфликтите.
Ще разберете, че връзката между 

двама души надскача тясно любовни-
те отношения. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РОЛИТЕ

Ежедневието може да е много прос-
то нещо, ако двама души се оби-
чат. Връзката се създава. Тя е кон-
струкция, проект, който изработва-
ме сами. Романтиците, които градят 
въздушни кули, е добре да заложат 
малко или много на нещо по-практич-
но – на разпределението на властта, 
пространството и ресурсите... Кога-
то осъзнаем тези неща като важни, 

в трудни моменти ще се справяме 
значително по-добре. 
Как да определите стила на вашата 

двойка? Според възрастта, проекти-
те и социалната среда... Ако сте мла-
да градска и образована двойка и два-
мата се стремите към личностно из-
растване и професионален успех, най-
вероятно сте създали двойка от сти-
ла, определен като „съдружие“. Що се 
отнася до вашите родители, тяхното 
ежедневие вероятно следва традицион-
ната схема на двойката тип „басти-
он“. Но може би във вашия личен кок-
тейл се смесват два различни стила.
Начинът на живот се установява 

бързо, но и се променя често с поя-
вата на първото дете – така напри-
мер от стила „съдружие“ двойката 
ви може да премине към стила „сдру-
жение на калфи“.

ИДЕАЛНИЯТ МОДЕЛ?!
Ще намерите ли формулата за иде-

алното съжителство в тази статия? 
Едва ли. Всеки от представените сти-
лове съдържа и хубави, и лоши черти. 
Но според мнението на интервюирани-
те двойки не е достатъчно само еди-
ният партньор да е гарант за щасти-

© Denis Raev | Dreamstime.com

любовната 
конфекция

Край наКрай на НА МОДА СА ДВОЙКИТЕ СЪС СТИЛ

ЖИВОТЪТ В ДВОЙКА Е НЕПРЕКЪСНАТО ОТКРИВАТЕЛСТВО. 
ТРЯБВА ДА Е ТАКЪВ. И НЕЗАВИСИМО ЧЕ ВСЯКА ДВОЙКА Е УНИКАЛНА, 
ИМА НЕЩА, ПО КОИТО ВСИЧКИ СИ ПРИЛИЧАТ.
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ето на двойката. Стилът „сдружение 
на калфи“ има най-много предимства. 
Точно в тази конфигурация партньо-
рите се чувстват най-обичани, уважа-
вани и подкрепяни, радват се най-мно-
го на съчувствие и предприети съв-
местно проекти. Точно обратното е 
при двойките, които живеят в стил 
„паралелно съжителство“. Обстанов-
ката у тях понякога става непоно-
сима – и двамата лесно се сърдят, 
обвиняват се, заплашват си и въоб-
ще не се познават един друг. Небе-
то не е безоблачно и за партньорите 
от стиловете „бастион“ и „пашкул“, 
но те по-скоро са доволни, когато са 
заедно. Що се отнася до стила „съ-
дружие“, който е най-разпространен в 
наши дни, той предлага противоречива 
реалност на съществуване. От една 
страна, това е двойка, в която инди-
видуалността и личните проекти са 
на почит и уважение, и в този смисъл 
тя дава възможности за развитие на 
всеки един от партньорите. Но от 
друга, тъй като всеки се опитва да 
наложи своите интереси, пазарлъците 
и свадите са неизменна част от еже-
дневието на тези двамата. И раздели-
те са често явление при тях. 

ДА ТЕ НАПУСНА 
 ИЛИ ДА УДВОЯ УСИЛИЯТА? 

Това е един от най-често задавани-
те въпроси между двама души, кои-
то живеят заедно. Истината е, че 
какъвто и да е стилът на съжител-
ство, трябва да искате и да можете 
да преодолявате появилите се пре-
пятствия.
Животът в двойка е труден, но не 

и невъзможен. Увеличаването на броя 
на разводите, както и на двойките, 
които живеят без брак, утвърди иде-
ята, че всяка любовна история е ефи-
мерна, нетрайна. Средата, в която 
живеем, става все по-подозрителна. 
Вече не знаем докъде можем да се ан-
гажираме, без да рискуваме да се опа-
рим. Всяко обвързване е премерено и 
предпазливо. Пазарим се за права, за-
дължения, за размера на приноса на 
всеки. Акцентът върху разумността 
убива връзката в зародиша є. Любов-
ната авантюра е станала опасна, но 
не и невъзможна. Стига да намерим 
начини да я поддържаме жива. А сега 
определете какъв е стилът на ваша-
та двойка и анализирайте внимателно 
начина на живот, който сте избрали. 
Възможно ли е да го промените?

СТИЛ „БАСТИОН“
ДЕВИЗ „Заедно в добро и в зло!“
ПРИОРИТЕТИТЕ Партньорите в 
двойката тип „бастион“ са се съ-
брали с идеята да остареят заедно 
– в добро и в лошо да бъдат един 
до друг. Тях ги вдъхновява идеята 
да споделят еднакви вкусове, еднак-
ви мнения. Индивидуалностите им са 
претопени в „ние“. Заедно работят, 
за да успеят – мъжът в професията, 
а жената при възпитанието на де-
цата (тя обикновено не работи при 
такъв един съюз).
Консенсусът е най-важната ценност 
и за двамата. Добрата двойка спо-
ред тях е тази, в която няма про-
тиворечия.
РОЛИТЕ При двойката „бастион“ ос-
новната цел е заличаване на различи-
ята между участниците в нея. Все-
кидневният живот е рутинен – има 
време и пространство за всичко, а 
ролята на всеки е точно определена. 
Нещо повече, и двамата намират за 
съвсем естествено да разпределят за-
дачите в зависимост от пола: жена-
та се заема с домакинството, а мъ-
жът – с печеленето на пари. Но ви-
наги взимат решенията заедно.
ОТНОШЕНИЯ СЪС СВЕТА Жената из-
лиза рядко извън вкъщи. Тя обикнове-
но възприема сигналите от околната 
среда – нови идеи, нови тенденции, 
появата на нови хора в обкръжението 
– като заплаха. Мъжът показва пове-
че интерес към новостите или към 
други начини на живот и мислене. Той 
изпълнява ролята на посланик в двой-
ката. Натоварен е с организация на 
външните отношения, със социалната 
интеграция на двойката. Жената по-
ставя акцент върху вътрешни цели 
като даване на нежност, подкрепа и 
сигурност. Това усилва взаимната за-
висимост между двамата.
ПРЕДИМСТВА И НЕУДОБСТВА Глав-
ната цел на този стил на живеене 
по двойки е да осигурява стабилност 
и сигурност. Задълженията на все-
ки са точно определени и участни-
ците живеят в хармония. Научили са 
се да избягват сблъсъците помежду 
си, като отстъпват от позициите 
си, тоест правят компромиси. При 
проблем и двамата използват вече из-
пробвани решения, вместо да търсят 
нови и оригинални. Спокоен, животът 
на двойката в стил „бастион“ грани-
чи с навик, шаблон. За да се спасят 

от сивотата, партньорите изработ-
ват нови проекти.

СТИЛ „СЪДРУЖИЕ“
ДЕВИЗ „Да останем автономни!“
ПРИОРИТЕТИ Онова, което сплотя-
ва тази двойка, е разбирането за зна-
чимостта на автономията. В сти-
ла „съдружие“ двамата споделят 
идеята,че ще бъдат много по-щаст-
ливи, ако всеки поотделно е госпо-
дар на своята територия, защита-
ва своето мнение и преследва лични-
те си цели. Принасянето на индиви-
дуалността в жертва върху олтара 
на двойката се възприема като личен 
провал и провал на връзката.
РОЛИТЕ Тук всеки се чувства пъл-
ноценен, ако се реализира в повече 
области (професионална, семейна, ро-
дителска, гражданска, културна). По 
принцип в тази двойка се отрича вся-
ка организация, формирана по полов 
признак, и се държи на равнопоставе-
ността и еднаквото разпределение на 
задълженията. В общуването между 
двамата емоциите и мненията се из-
разяват без задръжки и ограничения. 
Тук са възможни всякакви пренарежда-
ния на приоритетите, като удобните 
днес могат да станат неудобни утре 
и да бъдат изместени от други. 
ОТНОШЕНИЯ СЪС СВЕТА Тъй като 
индивидуалните различия са на почит 
в тази двойка, контактите с външ-
ния свят са активни и от двете 
страни. Да излизат заедно или поот-
делно, да пътуват, да посещават из-
ложби, да канят на гости родители и 
приятели, да подхранват и обогатя-
ват диалога и проектите си, са ос-
новни занимания на тази партньори. 
Двойката, която живее в стил „съ-
дружие“, не търпи сивотата в еже-
дневието, смята я за досадна и даже 
опасна. И двамата партньори живе-
ят по-скоро весело, разполагат с ико-
номически и културни средства да 
задоволяват желанията си и да ре-
ализират намеренията си. Тази двой-
ка води градски живот и всеки един 
участник има уважавана професия, 
даваща възможност за развитие.
ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ Го-
лямото предимство на този стил на 
живеене е, че дава възможност да се 
изпитат едновременно удоволствията 
от професионална реализация и живо-
та в двойка. Партньорите са гъвка-
ви и това им позволява да раздават 
отново и отново картите, за да се 
адаптират към желанията на другия. 
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Проблемите възникват, когато инди-
видуалните интереси не могат да бъ-
дат съгласувани (въпреки усилията!) и 
когато съвместният живот се пре-
върне в пречка за индивидуално из-
растване на всеки един от двамата. 
Пазарлъците често влизат в сила, ко-
гато се търси компромис. Ако двой-
ката не носи повече стимули за инди-
видуално развитие и ако изисква по-
вече жертви, бързо настъпва отегче-
ние и партньорите се разделят много 
скоро. Този стил на живеене е „излъ-
чил“ най-много раздели.

СТИЛ „ПАШКУЛ“
ДЕВИЗ „Сами срещу всички!“
ПРИОРИТЕТИ „Пашкулите“ обичат да 
се милват. Основната цел на парт-
ньорите е щедро да си раздават неж-
ност, подкрепа и да намират развлече-
ния в отговор на житейските труд-
ности. Понякога са колебливи, друг път 
– решителни. Заедно те създават ин-
тимно гнездо, което ги предпазва по 
възможно най-добрия начин от агреси-
ята на околния свят. Както и двой-
ката „бастион“,  и тази връзка е от 
типа пълно сливане. От сходството на 
вкусовете си и от общите си дейст-
вия двамата партньори черпят неогра-
ничено чувство за сигурност.
РОЛИТЕ Разпределението на задачите 
е поравно. Двамата се редуват при 
приготвяне на храната, домакинства-
нето и грижите за децата. И два-
мата имат професии, които не са 
избирали специално, просто работят 
нещо, за да изкарват пари. Колкото 
по-често жената и мъжът прибягват 
до извършването на домашни задъл-
жения, толкова повече компенсират 
ежедневната фрустрация.
ОТНОШЕНИЯ СЪС СВЕТА Те са дос-
та „хлъзгави“, тъй като двойката в 
стил „пашкул“ не се чувства принад-
лежаща към общността, в която жи-
вее. Партньорите имат усещането, 
че са сами в града, безсилни пред си-
лата на другите, понякога изключени 
от всеобщото удоволствие. Не по-
казват голям интерес към промени-
те в света. Социалната интеграция, 
вдъхновяващият професионализъм или 
участието в граждански движения са 
второстепенни цели за тях.
ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ 

„Пашкулите“ са безпомощни пред ма-
териалните трудности. Назряващите 
между тях конфликти остават в за-
родиш дълго време преди да настъпи 
истинският сблъсък, тъй като парт-

ньорите възприемат развода като ос-
новна заплаха за оцеляването си. Си-
лата на тези двама души е в соли-
дарността. Ако животът не е много 
суров с тях, те могат да извървят 
един приятен съвместен път.

СТИЛ „ПАРАЛЕЛНО 
СЪЖИТЕЛСТВО“

ДЕВИЗ „Заедно поради липса на по-
добро.“
ПРИОРИТЕТИ Това е стилът, който 
най-много се отдалечава от предста-
вата за щастлива двойка. Тук, как-
то при двойката от типа „съдру-
жие“, всеки има собствен ритъм, 
свои лични занимания. Но този успо-
реден стил на живот е преди всич-
ко начин да се избегнат неудобства-
та от голямото различие между два-
мата партньори. Всеки се отдава на 
своите интереси, без да се интересу-
ва от състоянието на другия. Заедно 
са, защото не могат да живеят по 
друг начин с друг. Или по-скоро защо-
то няма друг. 
РОЛИТЕ Разпределението на задачи-
те тук е най-ярко изразено. Жената 
сама се занимава с реда и чистота-
та на дома. Мъжът очаква от нея 
логистична подкрепа за своите външ-
ни проекти. Той много се затруднява, 
ако му се наложи да поеме задачите 
на съпругата си. В нуждата им един 
от друг няма нищо сантиментално.
ОТНОШЕНИЯ СЪС СВЕТА И двамата 
партньори предпочитат да живеят в 
изолация, без да се интересуват какво 
се случва навън. Не са склонни да от-
ворят вратата на дома си за родите-
ли или съседи. Липсва всякакво жела-
ние за създаване на по-близки отноше-
ния както с другите, така и между 
тях двамата. И тъй като избягват 
скандалите, отстрани изглежда, че съ-
жителстват спокойно и хармонично.
ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ 

Трудно се извличат ползи от този на-
чин на съжителстване. Партньорите 
не очакват много един от друг, така 
че не могат взаимно да се разочаро-
ват. Всеки знае какво прави. Правила-
та са непроменяеми. Неоспоримото е, 
че при тях има ред и предвидливост. 
Съжителството им не е празник, но 
може да продължи цял живот.

СТИЛ „СДРУЖЕНИЕ 
НА КАЛФИ“

ДЕВИЗ „Сходството преди всичко!“
ПРИОРИТЕТИ Като партньорите 

от двойката „бастион“, и тези два-
мата се свързват с намерение да жи-
веят цял живот заедно. Още в на-
чалото приемат идеята за общата 
съдба и животът на всеки поотдел-
но е в съгласие с този на двойката, 
която са създали. Тук връзката също 
е на принципа сливане – те нямат 
почти никакви тайни един от друг. 
Това, което отличава двойката от 
типа „сдружение на калфи“ от тази 
от типа „бастион“ или „пашкул“, е 
значителното участие на двамата в 
живота на общността.
РОЛИТЕ Както при двойката от 
типа „съдружие“, и тук се поощря-
ва гъвкавостта при определянето на 
правилата и ритуалите. Разписание-
то на всеки се адаптира към проек-
тите, които са на дневен ред. Парт-
ньорът е ангажиран в зависимост от 
възможностите си с различни задачи 
в домакинството. Но тук за разлика 
от двойката от стила „съдружие“, 
която фаворизира личните проекти, 
общият интерес винаги е на преден 
план. В тази двойка всеки е длъжен 
да прави саможертва – преместване 
в друго населено място, прекъсване на 
кариерата, за да се даде възможност 
за развитието на тази на другия, от-
глеждане на децата...
ОТНОШЕНИЯ СЪС СВЕТА Определя-
ни като неразделни, тези партньо-
ри участват в живота на общината, 
училището, синдиката, местните ор-
ганизации... Отворени са към външния 
свят, но не са светска двойка (каква-
то понякога е двойката „съдружие“). 
И двамата партньори са граждански 
ангажирани, загрижени за доброто и 
бъдещето на различните групи, към 
които принадлежат.
ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ Три-
те основни характеристики – поста-
вяне интересите на двойката над 
личните, гъвкавост на функционира-
не, отвореност към света – създават 
най-задоволяващата формула за добро 
и дълго съжителство. В сравнение с 
останалите тази двойка е най-малко 
разочарована от живота. Партньори-
те от „сдружение на калфи“ се сме-
ят най-често, радват се повече на 
общите успехи. Те най-рядко се разде-
лят. Може би това е модел, към кой-
то трябва да се стремим.

Страниците подготви 
Райна АНГЕЛОВА, психолог
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М
ожем да се влюбим само в човек, който разбира 
същността ни. Любимият ни помага да прие-
мем себе си такива, каквито сме. Ние обиква-
ме мъжа или жената, които ни дават отговор 

(или един от отговорите) на въпроса „Кой съм аз?“. Но...
ЗАЩО ЕДНИ ХОРА УМЕЯТ ДА ОБИЧАТ, А ДРУГИ – 

НЕ? Просто някои от нас знаят кои точно „копче-
та“ да натискат у другия, за да бъдат обикнати. Но са-
мите те не е задължително да са влюбени. Тези хора по-
скоро играят на котка и мишка със своята „жертва“. За 
да обичате, трябва да признаете, че вашият живот не 
е пълен, че неистово се нуждаете от другия, че той по-
стоянно ви липсва. Онези, които смятат, че са си само-
достатъчни, не умеят да обичат – те не познават нито 
риска, нито насладата. Понякога те самите го констати-
рат за себе си и страдат от тази констатация.

„ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ В САМОТА“ – ТОВА 

МОЖЕ ДА СИ ГО ВЪОБРАЗИ САМО ЕДИН МЪЖ... 

Има нещо вярно. Известният френски психоаналитик и 
психиатър Жак Лакан твърди, че да обичаш, означава да 
даваш на другия онова, което... нямаш. Иначе казано, да 
признаеш, че нещо ти липсва. Да признаеш своята непъл-
ноценност, или както Фройд се изразява, своята „кастра-
ция“. Затова любовта е по-свойствена на жените. Ис-
тински може да се обича само ако се погледне през жен-
ските очи. Любовта феминизира. Не сте ли забелязали, че 
влюбеният мъж винаги е малко смешен? Но пък ако той 
се смущава от тази своя нелепост, това означава, че не 
е докрай уверен в своята мъжка сила. 

НА МЪЖЕТЕ ПО-ТРУДНО ЛИ ИМ Е ДА ОБИЧАТ? 
Изглежда, че да. Влюбеният мъж от време на вре-

ме се държи доста агресивно с обекта на своята любов 
точно защото изпитва трудност да обича. И защото се 
бори с любовната зависимост. Не са изключение случаите, 
в които мъже се обвързват съвсем съзнателно с жени, 
които не обичат – така те със сигурност запазват по-
зицията си на силния, на независимия. 

„ЛЮБОВТА Е ВИНАГИ ВЗАИМНА“, ТВЪРДИ Ж. ЛА-

КАН. ВЯРНО ЛИ Е ТОВА В НАШЕ ВРЕМЕ И КАКВО 

ОЗНАЧАВА? Хората повтарят тази фраза често, без 

да вникват в смисъла є. Тя не означава, че е достатъч-
но да обикнеш някого, за да получиш любов в отговор. А 
по-скоро: „Щом те обичам, ти също участваш в това, 
доколкото в тебе има нещо, което провокира любовта 
ми към теб. Това е чувство на взаимност, защото има 
движение и в двете посоки: любовта, която аз изпитвам 
към теб, е в отговор на повода за любов, който го има 
у теб. Моето чувство към теб не е само моя работа, 
но и твоя също. Моята любов говори нещо за теб, кое-
то може би ти сам не знаеш за себе си.“

СЪЗДАВА СЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ ЛЮБОВТА НИ 

ПРАВИ МАРИОНЕТКИ. Не точно. Няма написан 
сценарий, по който да се развият отношенията меж-
ду един мъж и една жена. Тяхната среща е програмирана 
твърдо единствено като среща на сперматозоида и яйце-
клетката. Но мъжът и жената разговарят, те живеят в 
пространството на думите и именно то се оказва опре-
делящо. Характерно за любовта е силната є зависимост 
от културната среда. Всяка цивилизация посвоему струк-
турира отношенията между половете. Идеалният модел 
на „голямата любов за цял живот“ напоследък отстъпи 
място на отношенията „на бърза ръка“ и разнообразни-
те любовни сценарии.

А ВЕЧНАТА ЛЮБОВ?! ТЯ СЪЩЕСТВУВА ЛИ? Бал-
зак е написал в своята „Човешка комедия“, че всяка 

страст, която не се възприема като вечна, е гнусна. Но 
нима може да се изпитва страст цял живот? Колкото 
повече мъжът обича една жена, толкова повече я вижда 
като своя майка. А когато жената обича неистово един 
мъж, тя го „кастрира“. Затова и пътят на идеалните 
отношения между половете е винаги трънлив.

ВЯРНО ЛИ Е, МЪЖЕТЕ НЕ РАЗБИРАТ КАКВО ИС-

КАТ ЖЕНИТЕ, А ЖЕНИТЕ НЕ РАЗБИРАТ КАКВО 

ОЧАКВАТ ОТ ТЯХ МЪЖЕТЕ? Да, диалогът между по-
ловете е невъзможен, смятат водещи психоаналитици и 
терапевти. Всеки от обичащите е обречен постоянно да 
учи езика на своя партньор, за да се разбира с него, по-
стоянно да действа на сляпо, да търси ключ за „замъка“ 
на другия... Любовта е лабиринт от недоразумения, из-
ход от който няма. 

КОЙТО ЗНАЕ КОИ СМЕ

ОБИЧАМЕ ОБИЧАМЕ 

ТОЗИ,ТОЗИ,

Бела, брой 10 (152), 2010 63



Да им разрешим ли да правят секс в нашия домДДДа им раз

ДЕЦАДЕЦАДЕЦА

©
 E

dy
ta

 P
aw

lo
w

sk
a 

| 
D

re
am

st
im

e.
co

mК
огато родителите се оказват между два огъня – 
страха да не загубят доверието на порасналото 
си дете и смущението пред пробуждащата се сек-
суалност на тийнейджъра, – на тях им е трудно 

да отговорят на този въпрос. Ето ви няколко подсказки, 
които ще ви помогнат да вземете правилно решение.

Изповедта на една майка
„Може ли Аня да остане вкъщи?“ – попита ме преди 

дни моя седемнадесетгодишен син. Явно не бях забеляза-
ла как той е станал вече мъж! Този въпрос ме хвърли 
в джаза. Приятелката на Алекс е мило момиче и според 
мен те са влюбени... Но готова ли бях да чуя как два-
мата пъшкат сластно на една стена разстояние от моя-
та спалня и да се сблъскам с това полуголо момиче пред 
вратата на своята баня?!“
Същата вечер същата тази майка измисля някакъв си 

уклончив отговор, но и до днес не знае как да постъпи, 
така че хем вълкът да е сит, хем агнето – цяло. Тор-
мози я въпросът, дали не е по-добре да изрази пред сина 
си своите съмнения, да му довери за чувството на нелов-
кост, което изпитва от ситуацията. 
Съвременните родители мислят далеч по-свободно за 

секса в сравнение със своите бащи и майки. Те поддър-
жат по-искрени отношения със своите деца. Но когато 
детето им съобщи, че иска да прави любов в собствения 
им дом, пак им е трудно да вземат решение – 

да разрешат или да забранят
Повечето подрастващи приемат своята стая като 

собствена територия и им се струва напълно естестве-
но (и удобно!) да водят в нея свой личен живот, който 
тече паралелно с живота на родителите им. Затова тий-
нейджърите лесно и без стеснение питат родителите си 
за разрешение дали в тяхната стая може да остане да 

нощува избраникът/избраницата им. Но при цялата пря-
мота на зададения въпрос тяхната мотивация е по-слож-
на, отколкото изглежда на пръв поглед. Първите крачки 
на тийнейджъра в сексуалния живот винаги са свързани 
с някои страхове. 

Когато отправя този въпрос, подрастващият всъщ-

ност моли родителите си да му разрешат да започ-

не любовен живот, да му дадат това право. Той очак-

ва одобрение на своя избор, очаква да бъде окуражен или 

обратното – спрян.

Тези, които водят приятелка или приятел без разреше-
ние вкъщи, определено се държат провокативно, но по 
принцип искат и се надяват на същото отношение и раз-
решение от страна на родителите си. В такива моменти 
е особено важно възрастните да не пропуснат да задо-
волят потребността от диалог между поколенията. Въз-
растните се налага деликатно да изкажат отношението 
си към избора на сина/дъщеря си, да помогнат на детето 
си да огледа ситуацията от всички страни. 

Началото на сексуалния живот 
винаги се възприема от подрастващите като прекрачва-
не в живота на възрастните, като неизбежен етап от 
пътя към отделяне от родителите, като важна крачка 

да спи 
вкъщи?вкъщи?
Може ли Аня
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към самостоятелност. 

Желанието да се занимаваш със секс в дома на родите-

лите си може също така да отразява страха от раздяла 

с детството.

Когато прави секс в собствения си дом, в своята дет-
ска стая, подрастващият се чувства много по-уверено, 
тук той е в безопасност. Той може и да се опитва да 
се държи като възрастен, но на някакво друго ниво пак 
остава под опеката на родителите си. Което означава, 
че ако родителите му разрешават това безусловно, те 
неволно пречат на тийнейджъра да постигне своята не-
зависимост. 

Сексуалността не ни се дава свише, за нейното раждане 

и усъвършенстване трябва да поработим. И този про-

цес, тези усилия са неразривно свързани с усещането за 

свобода. Така че е малко противоречиво дали тя може 

да бъде завоювана под... родителския покрив?! 

Освен това началото на сексуалния живот съвпада с 
най-важния период от развитието на личността на под-
растващия – търсенето на идентичност, идентификация-
та, намирането на отговор на въпроса „Кой съм аз?“.
Той включва няколко етапа, предшестващи половия акт 

като такъв. Но на родителите често не им достига раз-
биране за спецификата на този момент. Стремейки се да 
бъдат „съвременни“, те забравят, че на този свят има 
дискретност и свенливост, и често се държат като... 
пещерни хора. 

Смелостта да откажеш
Давайки съгласието си, родителите могат да започнат 

да се тормозят дали не са дали преждевременно зелен 
светофар на сексуалния живот на детето си? Да не го-
ворим, че оказвайки се в едно и също жилище с младата 
двойка, те неволно влизат в ролята на... воайори. 
Повечето психолози са на мнение, че се налага да слага-

ме граница между сексуалния живот на тийнейджърите и 
техните родители. Нито едните, нито другите трябва 
да знаят и дори да им се дава повод да си представят 
какво точно се случва в съседната спалня. Право и от-
говорност на родителите е единствено да обясняват за 
контрацепцията, за опасността от СПИН и други преда-

ващи се по полов път болести. Но не им се полага да сле-
дят как се развива интимният живот на детето им. 

Всеки сексуален живот, включително и този на нашите 

деца, трябва да се случва интимно. Това даже не е мо-

рална норма, а закон на антропологията.

Затова повечето родители отказват да превръщат се-
мейния дом в приют за тийнейджърски секс. На тях 
може и да им е трудно да кажат категорично „не“, тъй 
като не искат да се карат с детето си, страхуват се 
да не го обидят и да не загубят неговата любов, но все 
пак се стараят да формулират отказ. Такъв, който да не 
създава конфликти. Тези родители се стараят да обяснят 
на детето си, че то ги поставя в неловка ситуация. По-
ставяйки така нещата, те не осъждат сексуалния живот 
на тийнейджъра, но ясно му дават да разбере, че не ис-
кат той да се случва пред очите и ушите им. 

„Да“, но с условие
„Сексът е здравословно удоволствие. Тогава защо да ли-

шавам дъщеря си от него?! – учудва се 47-годишната 
Вяра. – И вместо да ходи по хотели, защо да не прави 
любов при по-добри условия – вкъщи?!“ Да, и това е ре-
шение, но само ако къщата е голяма, стените є са дебе-
ли и личното пространство на всекиго е добре защите-
но. Тогава „не“ може и да не е отговор. Достатъчно е 
родителите да определят граници, за да не им се качат 
тийнейджърите на главата (например кога точно могат 
да правят секс и т. н.). 
Всеки случай е уникален. Важното е, когато взимат ре-

шение, родителите да не вървят срещу собствените си 
разбирания и убеждения, нито да правят компромиси за-
ради страха, че няма да бъдат повече обичани от деца-
та си. 

Искреност и последователност – това ценят всички 

тийнейджъри в поведението на възрастните.

Даже и ако те провокират конфликти и упреци. Но ни-
кое решение не е абсолютно. Нищо не пречи на родите-
лите, които са казали „не“ на секса вкъщи, от време на 
време да заминават на вилата през уикенда и да оставят 
на разположение на влюбените тийнейджъри своята къща. 
На това му се вика правилна доза социално лицемерие.

„Техният отказ 
ме разочарова“

Димитър, 17 г.

„С моята приятелка се срещаме вече 

осем месеца. Родителите ми я ха-

ресват. Мислех, че вече са схвана-

ли, че не съм дете. Три месеца пре-

ди това помолих майка ми Кристина 

(така се казва приятелката ми) да 

пренощува у нас. Тя ахна: „В никакъв 

случай!“ И веднага ми заобяснява кол-

ко неудобства би създала тази ситу-

ация на нея и баща ми, как не тряб-

ва да пришпорвам събитията... Обви-

них я, че разговаря с мен като с малко 

момче, а тя започна да се оправдава. 

Според мен мама просто не иска да 

признае, че вече съм пораснал. Пове-

че не поканих Кристина вкъщи и след 

тази история малко или много се от-

чуждих от родителите си. Изглежда, 

съм бъркал, като съм смятал, че те 

винаги са готови да ме разберат и 

подкрепят. А всъщност се оказаха не 

толкова гъвкави и модерни.“ 

„Майка ми използва 
ситуацията, за да кон-
тролира живота ми“

Анна, 46 г.

„На мен винаги ми разрешаваха да 

каня вкъщи момчета, с които бях в лю-

бовни отношения. В младостта си 

съм била във възторг от тези възмож-

ности и всички приятелки ми завиж-

даха. Но по-късно разбрах, че такава 

всепозволеност позволяваше на май-

ка ми по-лесно да контролира личния 

ми живот и даже да се намесва в него: 

веднъж я заварих да пие кафе с мое би-

вше гадже, с което бях престанала да 

излизам! Майка ми така и не успя да 

заеме твърда и отговорна родителска 

позиция! И даже сега, когато приятел-

ката на сина ми остава да нощува у 

нас, на вилата и аз є застилам легло-

то отделно, в стаята за гости, майка 

ми ме обвинява, че съм консерва. Но аз 

съм убедена, че постъпвам много по-

правилно от нея като родител.“ С
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П
ериодът между 6-ата и 7-ата година от живота на 
детето поставя началото на коренна промяна, коя-
то често е доста мъчителна – тръгването на учи-
лище. Статистиката сочи, че всяко трето дете 

има проблеми с адаптацията към училищната среда, ко-
гато за първи се сблъска с нея. Специалистите наричат 
това състояние 

УЧИЛИЩНА ДЕЗАДАПТАЦИЯ 
Първите симптоми на училищната дезадаптация са от-

каз на детето да ходи на училище и повишена разсе-
яност, съчетана с хиперактивност. В училище такива 
деца не могат да седят спокойно, крещят, чупят вещи, 
не чуват въпросите на учителя. Понякога ежедневно се 
оплакват от главоболие, имат тикове, нощно напикаване 
или дори развиват училищни фобии. Все по-често психо-
лози и педиатри алармират за т. нар. 

УЧИЛИЩНА ФОБИЯ

която в същността си е неоснователен страх от учеб-
ното заведение. Детето изпитва голяма тревога, когато 
е извън познатата домашна обстановка. При всеки опит 
да се изведе навън то изпада в панически ужас. Тази фо-
бия може да започне още в началното училище, но по-чес-
то се появява към 11-годишна възраст. Малко по-често 
се среща при момичетата. Интересно е, че се засягат 
по-умните, интелигентни и будни деца. 
Още от първия учебен ден първокласниците се сблъск-

ват с 

МНОЖЕСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ

които са им били непознати до този момент – напри-
мер че не могат да ходят свободно из стаята, докато 
урокът тече, или че трябва да вдигат ръце, ако искат 
да кажат нещо. 
Друг стресов момент е контактът с по-големите деца 

(тук детето трябва предварително да е научено в как-
ви ситуации може да участва и в какви да остава на-
страни). 
Част от първокласниците за пръв път попада в кон-

курентна среда. Това е особено стресиращо за онези от 
тях, на които до този момент не се е налагало да от-
стояват себе си, не са ходили на детска градина или са 
единствени деца в семейството. Всъщност проблемът е, 
че децата не се чувстват така специални в училище, как-
то у дома. 
Само дете, способно да се справи с изискванията и оч-

акванията в училище, се смята за 

ДОБРЕ АДАПТИРАНО 
Критерий за оценка са постиженията му в учебните за-

дачи, концентрацията на вниманието в час и самоконтро-
лът на емоциите. Важни са и взаимоотношенията на де-
тето с другите деца, има ли приятели или врагове, как 
прекарва междучасията и свободното си време и т. н. 
Но как възниква училищната дезадаптация? Специали-

стите обсъждат ролята на различни причини:
 Трудна раздяла с майката. 
 Особености в характера на детето. 
 Свръхвзискателност от страна на родителите. 

Ако в училище детето се чувства недооценено и уяз-
вимо и изпитва 

КОМПЛЕКС ЗА МАЛОЦЕННОСТ

в основата могат да стоят чисто физически белези (ни-
сък или висок ръст, наднормено тегло, трудности при 
изпълняване на физически упражнения), социални различия 
(финансовото състояние на семейството, развод на роди-
телите и др.) или начинът, по който детето прекарва 
ваканциите си (разказите за лятото, пътувания, снимки), 
и т. н. Комплексът му пречи да общува нормално и то 
избягва контакт с колектива. Така детето 

ИЗПАДА В САМОИЗОЛАЦИЯ И ДЕПРЕСИЯ 
В подобни състояния се проявяват завист, ревност и 

отчуждение. След това се отприщват и много други емо-

пр е д и  и  с л е д  з в ъ н е ц а
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ции, в чийто капан детето лесно попада – гняв, нетър-
пимост, болезнено съперничество... Скоро те прераст-
ват в липса на иинциативност, обезкуражаване и затва-
ряне в себе си.

КАКВО ДА ПРАВЯТ РОДИТЕЛИТЕ

 Отнасяйте се към детето с много внимание, то-
плина, разбиране и обич. То наистина се нуждае от ва-
шата помощ! 

 Тясното сътрудничество с педагозите е препоръчи-
телно, в случай че се съмнявате за училищна фобия.

 Ако детето често бяга от часовете, не му помагай-
те с медицински извинителни бележки. 

 Ако то не е общително, потърсете помощник от 
средата му в училище – някой учител или най-добре ня-
кой съученик, от когото детето да може да получава за-
крила и застъпничество. 

 При провал или нисък успех в училище, задължител-
но разговаряйте с учителя. Той знае най-добре какви са 
реалните възможности на ученика. Схващането, че „на-
шето гардже е най-най“ не помагат на никого. Много от 
децата, които уж не „искат“ да учат, знаят, че само с 
големи усилия биха могли да „могат“, а това всъщност 
означава, че те „не могат“. Те искат предварително да 
избегнат очаквания неуспех. 

 Родителското насърчаване при всяко добро постиже-
ние на детето в училище е залог за правилното разви-
тие на личността му, както и основа за неговите бъде-
щи добри постижения. 

 Понякога е по-добре да изисквате по-малко от де-
тето. Ако не го притискате с непосилни изисквания, то 
може би ще покаже по-добри резултати. 

 Още щом забележите първите признаци на училищна 
фобия, поговорете с детето си, опитайте се да разбе-
рете причините, поради които то е тревожно. Ако със-
тоянието му се влоши, незабавно се консултирайте с ле-
кар. Той може да помогне с психологическа помощ, а ако 
се наложи и с лекарства. 
През периода на адаптация може да се използват и 

ХОМЕОПАТИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ

Най-често предписваното лекарство е „ЛИКОПОДИУМ 

30 СН“, което е подходящо за самонадеяни, авторитарни 
и свръхамбциозни деца. Поведението им всъщност разкри-
ва ниско самочувствие и неувереност. Ниската самооцен-
ка води до дълбоко безпокойство и много страхове. Тези 
деца търсят обич и поощрение, които да им вдъхват си-
гурност. Родени за лидери, те се състезават най-вече със 
себе си и трудно понясат критика и противоречия. Ако 
усетят, че не могат да бъдат най-добрите в дадена об-
ласт, лесно се депресират и озлобяват. Особено ако про-
валът им е обявен публично. Тогава е по-лесно да смените 
училището, отколкото да накарате детето си да про-
дължи да посещава старото. Такива деца често страдат 
от нощно напикаване, заекване и тикове. Друг ефикасен 
медикамент е „БАРИТА КАРБОНИКА 30 СН“, който се 
предписва на бавни, стеснителни деца, които трудно се 
разделят с майка си и трудно общуват с непознати. Да 
се впишат в колектив, за тях е изключително трудно и 
често се налага помощ от психолог при тръгване в дет-
ско заведение. Тези деца учат по-бавно, имат слаба памет 

и трудно усвояват знания и умения. Тъй като неизбеж-
но изостават от съучениците си, те се затварят в себе 
си и страдат от липса на самочувствие. „Пулсатила 30 

СН“ е предназначен за крайно чувствителни, мили, крот-
ки и гальовни деца. В специализираната литература та-
кова дете се описва като „русо, синеоко, с нежна кожа, 
изключително гальовно“. Това са уязвими създания, които 
непрекъснато търсят внимание, нежност, обич и похвали. 
Имат кротък характер, но лесно се поддават на чуждо 
влияние. Тъй като са много свенливи, при разговор лесно 
се изчервяват и разплакват. Обикновено боледуват чес-
то, чувствителни са към студ (с вечно ледени пръсти 
и с упорита хрема са). „СТРАМОНИУМ 15 СН“ се пред-
писва на деца, които са преживели или са били свидетели 
на нещо, което силно ги е уплашило. Преживеният ужас 
може да се прояви със заекване, нощно напикаване, тико-
ве, отказ да ходи на училище и т. н.

„СТАФИЗАГРИЯ 30 СН“ е подходящ хомеопатичен ме-
дикамент за деца, които не показват емоциите си, а дъл-
боко и вътрешно преживяват събитията. Усещането за 
дълбока несправедливост, ролята на жертва и невъзмож-
ността да се справят със ситуацията са много харак-
терни за тях.
Конкретната хомеопатична терапия, честотата на при-

емите и продължителността на лечението може да опре-
дели само лекар хомеопат. Хомеопатичните медикаменти 
нямат странични действия, подходящи са за детската 
възраст и могат да се приемат дълго време.

Д-р Зорка УГРИНОВА, лекар хомеопат
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Г
ръцкото в нея си личи вед-
нага от жизнерадостната ус-
мивка, с която дарява своите 
събеседници. Забравям обаче 

да попитам дали пък настроението є 
не се дължи и на средиземноморска-
та диета и дали тя действа, когато 
от прозореца не се наслаждаваме на 
гледката на Егейско море. Анна обаче 
е у нас колкото като представител 
на родината си, толкова и от името 
на Федералната агенция по околната 
среда на Австрия, за която работи 
в момента. Портфолиото є включ-
ва интересно понятие като „ИТ еко-
логични проекти“ в много европей-
ски страни, но и купчина съвсем ис-
тински черно-бели снимки. Макар че 
и във фотографията тя разсъждава 
просто... екологично.

– КАКВО ОЗНАЧАВА ИТ ЕКОЛО-

ГИЯ?

– Аз съм ИТ консултант на свобод-
на практика, през годините се спе-
циализирах върху екологичен софтуер. 
Работейки за международни проекти 
в Националния технически универси-
тет в Атина и Университета на 

Кипър, разработихме софтуер, който 
се занимава с екологична тематика. 
Това са модели за показване на тен-
денциите за потоците отпадъци от 
електронно и електрическо оборудва-
не и за излезли от употреба моторни 
превозни средства. Разработвала съм 
образователен софтуер за повишава-
не на информираността на общест-
веността в областта на рециклиране-
то, на директивите за рециклиране.

– ТОВА СИ ГО ПРЕДСТАВЯМ 

МАЛКО КАТО ОНЗИ ФИЛМ ЗА 

РОБОТЧЕТО УОЛ.И, КОЕТО НЕ-

ПРЕКЪСНАТО ПРЕСМЯТА КЪДЕ 

ДА СКЛАДИРА БОКЛУКА, НО НА-

КРАЯ НЕ ОСТАВА МЯСТО ВЪРХУ 

ПЛАНЕТАТА ЗА СКЛАДИРАНЕТО 

МУ... ПОКАЗВАТ ЛИ НЕЩО ТА-

КОВА ПРОГРАМИТЕ, КОИТО РАЗ-

РАБОТВАТЕ?

– Това е много голям въпрос! Моята 
работа конкретно не цели решаване 
на проблемите с отпадъците по пла-
нетата, но законодателството на ЕС 
се занимава точно с това – цялост-
ното им управление. Личното ми мне-
ние е, че ние като хора, които по-
стоянно купуват ново оборудване и 
нови стоки, ще стигнем до края, до 
краен предел. Точно това е пробле-
мът – постоянното купуване на нови 
продукти. На семинар, който се про-
веде в Министерството на околната 
среда и водите като част от ту-
ининг проекта за управление на от-
падъци от електронно и електриче-
ско оборудване, направихме заедно с 
д-р Мину Айромлу презентация, коя-
то показва, че много уреди се изхвър-
лят в рамките на 3 до 6 месеца след 
като са купени – това се случва в 
богатите европейски страни. И е го-
лям проблем!

– МНОГО ХОРА У НАС КАЗВАТ, 

ЧЕ СТОКИТЕ СЕ ПРАВЯТ ТАКА, 

ЧЕ ДА БЪДАТ ИЗХВЪРЛЕНИ БЪР-

ЗО. ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ПООЩ-

РЯВА ПОТРЕБЛЕНИЕТО. НЯМА 

ВЕЩИТЕ ОСТАВАТ НАШИ

ЕКОЕКОЕКО

И СЛЕД КАТО ГИ 
ИЗХВЪРЛИМ

Г-жа Ангелопулу на любимото си място в София – пейката на класиците Славейкови

НЕ ТЪРСЕТЕ ДЗЕН В ТОВА ТВЪРДЕНИЕ, 
ЗАЩОТО ТО ПРОИЗТИЧА ОТ ПРОСТАТА 
ИКОНОМИЧЕСКА И ЕКОЛОГИЧНА СМЕТКА, 
КОЯТО НАПРАВИХМЕ С ПОМОЩТА НА 
АННА АНГЕЛОПУЛУ

Евроинтеграцията, за която си говорим с Анна, ни праща по течението на Еврос, 

което на български ще рече Марица. Точно под това име знаят на юг една от 

най-големите наши реки. Навремето обаче и тя била малко... вражеска, както 

всичко останало, което идва от България. Вместо за екология през 60-те и 70-

те години на миналия век се говорело повече за диверсии разни. В учебниците 

си Анна четяла как българите искали да завземат Солун и да имат излаз на Бяло 

море. „Гърция и България бяха най-големите врагове – повече, отколкото Гърция 

и Турция“, спомня си тя. Тук обаче Милена, която ни помага с превода, просто 

се задавя от възмущение. На чист български. Пригласям є и аз, но после всички 

дружно решаваме, че мястото на студената война е в историята и... учебници-

те, а сега е важно само водата на Еврос (Марица) да е студена. Пък и чиста.

ДЪЛГИЯТ ПЪТ ОТ ПОЛИТИКАТА КЪМ... ЕКОЛОГИЯТА
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ЛИ ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ 

ИКОНОМИКАТА И УПРАВЛЕНИЕ-

ТО НА ОТПАДЪЦИ?

– Едва ли съм правилният човек, кой-
то да отговори на този въпрос. Мо-
ето мнение е, че икономическият мо-
дел, който се прилага след разпада-
нето на Съветския съюз, е небалан-
сиран. Той е базиран на постоянно-
то закупуване на още и още стоки. 
Затова се случи и кризата – именно 
по тази причина. Ако погледнете към 
старите фотоапарати – аз имам та-
къв от дядо си, – те са чудесни. Но 
новите предлагат снимане с все пове-
че и повече пиксели и това те под-
тиква да си купиш нов.

– ДА, НАИСТИНА ВКЪЩИ ИМА-

МЕ ЕДИН ШКАФ СЪС СТАРИ ФО-

ТОАПАРАТИ, КАКВО ДА ГИ ПРА-

ВИМ?

– Покажете ми ги! Аз все още сни-
мам на филм, така че имам какво да 
правя с тях!

– ВЪПРОСЪТ ПО-СКОРО Е КЪДЕ 

ДА ДЯНАТ ХОРАТА СТАРИТЕ СИ 

ВЕЩИ. ДАЛИ ДА ГИ ИЗПОЛЗВАТ, 

ДА ИМ ТЪРСЯТ ДРУГО ПРИЛО-

ЖЕНИЕ, ДА ГИ ПОДАРЯВАТ, ИЛИ 

ДА ГИ ИЗХВЪРЛЯТ...

– Аз мисля, че ако един уред все още 
работи, трябва да се използва или да 
се подари на приятел. Не бива обаче 

да попада в кофата за общ отпадък. 
Вече има организации за оползотво-
ряване на електронно и електрическо 
оборудване, точно с тази темати-
ка се занимава туининг проектът, по 
който работим в България. Все още 
не съм виждала на улицата у вас кон-
тейнери за отпадъци от електрон-
но и електрическо оборудване, дока-
то ние в Гърция имаме такива – и 
по улиците, и в магазините за елек-

трическо оборудване.
– РАБОТИЛИ СТЕ В РАЗЛИЧНИ 

СТРАНИ – РАЗЛИЧНИ ЛИ СА МО-

ДЕЛИТЕ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ В 

ТОВА ОТНОШЕНИЕ?

– Директивите на ЕС са еднакви за 
всички страни, моделите са тези, ко-
ито са различни. Те зависят от ин-
фраструктурата, пък и всяка страна 
започва от различна точка да прилага 
моделите. Може да има например та-
кива центрове за рециклиране като в 
Австрия или контейнери по улиците, 
каквито има в Гърция...

– СЕГА ЗАМИНАВАТЕ ЗА ХЪРВАТ-

СКА, КАКЪВ Е ПРОЕКТЪТ, ПО 

КОЙТО ЩЕ РАБОТИТЕ ТАМ?

– Това е проект, който ще се зани-
мава с директивата „Рич“. Тя е пред-
назначена за опасните вещества. Хър-
ватска иска да им помогнем да напра-
вят една интегрирана система за съ-
биране на данни от различните минис-
терства. Ще прекарам там 200 ра-
ботни дни заедно с още трима екс-
перти от Словения, Гърция и Велико-
британия. Тези международни проекти 
са много важни, тъй като помагат 
на всички ни да разберем начина на 
мислене на различните националности. 
Ние сме от различни страни – Гърция, 
Австрия, България, – но сме голямо 
европейско семейство. Предизвикател-
ство е не да започнем да мислим по 
един и същ начин, а да се опитаме да 
разберем какво казват другите.
Интервю на Красимир ПРОДАНОВ, 

главен редактор на списание „Усури“

Планините от боклук във филма „УОЛ.И“ 
съществуват наистина на земята...

Снимките са документ 
не за катастрофите, а за надеждата
Старият фотоапарат на дядо є е причина талантът 

на Анна да излезе на повърхността. Всъщност в нача-

лото снима просто за забавление, но нещата се про-

менят, когато получава награди за уловените от нея 

черно-бели мигове на конкурси в Атина и Ню Йорк. За-

това и фотографията е любимата є тема. „Наградите 

се печелят обикновено от снимки на замърсявания или 

нещо подобно – коментира вече не в ролята си на ИТ екоспециалист. – Предпо-

читат се и снимки на хора, болни от СПИН или дори на прага на смъртта... Но 

аз не обичам този тип фотография!“ Анна предпочита деликатността на чер-

но-белите кадри, с които обаче улавя много цветове в човешката душа. Самата 

тя казва, че мястото за нея няма значение, то е, така да се каже, бекграундът, 

просто пейзаж... И разказва в тази връзка 

за един от любимите си кадри. „През 2007 

г. имаше голям пожар в Южна Гърция, заги-

наха 37 души. Около един милион акра гора 

бяха унищожени. Отидох там три месе-

ца по-късно – хората вече се опитваха да 

се възстановят от всичко, което бяха пре-

живели. Но един от най-силните ми споме-

ни е свързан с една възрастна жена, която 

ожалваше починалите по време на този по-

жар в Гърция. Нейните очи обаче грееха, в 

тях се възраждаше надеждата!“

ЕКОФОТОГРАФИЯ

Използвайте старата 
техника, призовава г-жа 

Ангелопулу и спазва този 
свой съвет сама...
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О
ралният секс е просто 
един от видовете секс, но 
мнозина имат странни от-
ношения с него – особено 

с кунилингуса (от cunnus – вулва, и 
lingus – език). Но пък някои мъже не 
само го практикуват, но и обожават 
да го практикуват. А други пък, кои-
то не го обожават чак толкова, все 
пак се съгласяват на подобни орални 
ласки, господ да ги поживи. 
Резултатите от анкета, проведена 

от едно авторитетно мъжко списа-
ние сред 1300 мъже, показали, че по-
голямата част от силната половина 
на човечеството се отнася спокойно 
към тази сексуална техника – 

93,3% ПЕРИОДИЧНО ПРАВЯТ 

КУНИЛИНГУС НА СВОИТЕ ПАРТНЬОРКИ.

Трябва да се отбележи, че на 61,3% 
от тях действително им харесва да 

правят това, а 32,1% от всички за-
питани мъже уточнили, че оралните 
ласки от тяхна страна са възможни 
само в случай, когато женският по-
лов орган е гладко избръснат и уха-
ещ на сапун. 

И САМО 6,5% ОТ АНКЕТИРАНИТЕ МЪЖЕ 

ИЗКАЗАЛИ МНЕНИЕ, ЧЕ ТОЗИ ВИД СЕКС 

ИМ Е ПРОТИВЕН И Е „ПОД ТЯХНОТО 

МЪЖКО ДОСТОЙНСТВО“.

Не бива да забравяме, че отношени-
ето към фелациото и към кунилингу-
са не е еднакво. На мъжете обикно-
вено им се налага да скланят своя-
та партньорка към фелацио с различ-
ни тактически маневри. За тях тази 
орална техника е подразбираща се от 
само себе си и едва ли не задължи-
телна част от сексуалната програма. 
И ако жената откаже да я практи-
кува, обикновено мъжът смята това 

не само за обида, но даже и за повод 
за раздяла. А кунилингусът е 

СУПЕРИНТИМНО ЗАНИМАНИЕ 
Ако на мъжа дори една неумело на-

правена „свирка“ му носи удоволст-
вие, то при кунилингуса той трябва 
да е майстор, за да накара жената 
да се почувства наистина на седмото 
небе, а не да пъшка театрално от 
криворазбрана благодарност, че парт-
ньорът є едва ли не є е оказал тази 
чест да я целуне там, долу. При ку-
нилингуса се иска опитност. 

ЖЕНИТЕ ОБИКНОВЕНО НЕ РАЗРЕШАВАТ 

ВЕДНАГА НА ЕДИН МЪЖ ОРАЛЕН КОНТАКТ 

С ВЛАГАЛИЩЕТО ИМ – ТАКЪВ Е ВЪЗМОЖЕН 

САМО ПРИ ИЗГРАДЕНО МАКСИМАЛНО ДОВЕ-

РИЕ МЕЖДУ ПАРТНЬОРИТЕ.

Но нека все пак да се опитаме да 
изясним защо един мъж обича да пра-
ви кунилингус и го прави, а друг се 
отнася към това занимание негатив-
но и даже с погнуса.

5 ПРИЧИНИ 

„ЗА“

1.Банална или не, но първата при-чина е, че мъжете просто ха-
ресват кунилингуса. Да, много от 
тях изпитват нечувано удоволствие 
от това, че ДОСТАВЯТ ТАКАВА 

РАДОСТ НА ПАРТНЬОРКАТА СИ. 
Те обичат да я наблюдават как се 
гърчи безпомощно и как стене като 
разгонена лъвица. 
Но не е само това причината мъ-

жете, които харесват кунилингуса, да 
го харесват. Възможни са още две 
обяснения на тази причина. Първо-
то е, че ако жената се е съгласила 
да допусне мъжа до най-съкровеното 
си, значи ТЯ МУ ИМА ПЪЛНО ДО-

ВЕРИЕ, което психологически добавя 
още увереност към увереността на 
мъжа. Второто е, че НА МЪЖА МУ 

ХАРЕСВА МИРИЗМАТА НА ЖЕНА-

ИНТИМНОИНТИМНОИНТИМНО
© Lev Olkha | Dreamstime.com

Обичат ли мъжете Обичат ли мъжете 
да правятда правят

кунилингускунилингус
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ТА. Колкото и парадоксално да звучи, 
има мъже, които получават от куни-
лингуса много по-голямо удоволствие, 
отколкото жената. Както впрочем 
има и жени (но те все пак са ряд-
кост), които получават огромно удо-
волствие от фелациото (е, не по-го-
лямо, отколкото мъжа обаче!).

2.Кунилингусът е ПЪТ КЪМ 

СЪРЦЕТО НА ЖЕНАТА. Или 
към тялото є, ако така ви звучи по-
реалистично. Във всеки случай ТАЗИ 

ПРИЧИНА Е ОТКРОВЕНО ЕГОИС-

ТИЧНА, но все пак не е за прене-
брегване. Мъжът, който иска да полу-
чи нещо от жената (секс например), 
се стреми първо да получи ключ от 
нейното сърце. И прекрасно разбира, 
че оралният секс може да изиграе ре-
шаваща роля за тази нелесна задача.

3. Защото кунилингусът НОСИ 

НЕИМОВЕРНА СЕКСУАЛНА 

НАСЛАДА НА ЖЕНАТА. Това е аргу-
мент на алтруистите, които в сек-
са се ръководят от принципа, че най-
важното е да доставиш удоволствие 
на партньорката си. Добре би било, 
ако и партньорката изповядва същия 
принцип. А ако не, то с времето мъ-
жът или ще промени своя подход към 
нея, или ще си тръгне. 
Впрочем 73% от запитаните в спо-
менатата по-горе анкета отговори-
ли, че в практикуването на кунилин-
гус повече от всичко ги привличат 
външният вид на жената, възбуде-
на от тях по този върховен начин, 
и осъзнаването на факта, че ТАЗИ 

ВЪРХОВНА ВЪЗБУДА Е ТЯХНА ЗА-

СЛУГА.

4.Просто ЗАЩОТО ТАКА Е 

ПРИЕТО. Така, както е прие-
то да се подава ръка на жената, да 
є се отстъпва място, да се пуска 
тя да върви пред мъжа, да є се по-
даряват цветя на любовна среща, да 
бъде тя изпращана до вкъщи и про-
чее протоколни подробности... Така е 
прието и преди секс тя да бъде въз-
будена чрез орални ласки. До край-
на степен. 
Мъжът, който прави кунилингус по 
тази причина, е привърженик на ус-
тановените алгоритми, на един вид 
автоматизъм в секса. Щом трябва 
да се прави кунилингус, значи той ще 

го прави НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, 

ДАЛИ МУ ХАРЕСВА, ИЛИ НЕ. Въпро-
сът е само как той прави това и ха-
ресва ли се неговата техника на са-
мата жена.

5.И последната причина – ЗА ДА 

СЕ РАЗНООБРАЗИ СЕКСЪТ. 
Така де, няма само с вагинален секс 
да се занимавате, я! На мъжете чес-
то им се приисква нещо друго, нещо 
необикновено. Освен това кунилингу-
сът е и възможност мъжът да си 
почине малко от ритмичните дви-
жения с кръста, т. е. от хамалогия-
та в секса. 

5 ПРИЧИНИ 

„ПРОТИВ“

1. Колкото и да е неприятно това признание, трябва да го кажем 
– част от мъжете, които населяват 
тази планета, все още живеят по пу-
ританските правила на секса. Те смя-
тат, че всеки друг вид секс освен 
стандартния (при това единствено в 
мисионерската поза) е УЖАСНО НЕ-

МОРАЛЕН и следователно не бива да 
се практикува. 
Такива мъже, честно казано, правят 
секс само на изгасена лампа. Ако оба-
че такъв един мъж обожава аналния 
секс и фелациото, но е против куни-
лингуса по гореспоменатата причина, 
той не е никакъв пуритан, а откро-
вен хитряга. Или пък смята, че куни-
лингусът НАКЪРНЯВА МЪЖКОТО 

МУ ДОСТОЙНСТВО. 

2.На някои мъже не им харес-ва този вид секс, защото след 
него УСЕЩАТ НЕПРИЯТЕН ВКУС В 

УСТАТА СИ. Този аргумент е от по-
редицата „не искам да правя нещо, но 
ей сега ще измисля защо“. Такъв мъж 
се старае да избягва оралните ласки 
от своя страна с всички сили и уси-
лено търси все нови и нови оправда-
ния за това. 

3. Той ПРОСТО НЕ УМЕЕ ДА 

ПРАВИ ТОВА. И си намира 
всякакви предлози, за да се измъкне и 
да не се изложи пред партньорката 
си. Естествено, той не би си при-
знал никога за своята неспособност 

да прави кунилингус, защото това 
признание той възприема като ОЩЕ 

ПО-ГОЛЯМ УДАР ПО МЪЖКОТО 

САМОЛЮБИЕ. Но и не желае да се 
научи да прави кунилингус, защото и 
в този случай ще му се наложи да си 
признае собственото безсилие и не-
умение. Максималното, което може 
да се очаква от него, са ПРЕДВА-

РИТЕЛНИ ОРАЛНИ ЛАСКИ, КОИТО 

ПРОДЪЛЖАВАТ НАЙ-МНОГО МИ-

НУТА-ДВЕ. След което той с чув-
ство за изпълнен дълг и в порив на 
бурна страст ще започне да прави 
онова, което умее най-добре – стан-
дартен вагинален секс. 

4.ЩОМ ТЯ НЕ МИ ПРАВИ ФЕ-

ЛАЦИО, ЗАЩО АЗ ДА Є ПРА-

ВЯ КУНИЛИНГУС? Този въпрос си 
го задават доста мъже и трябва да 
признаем, че донякъде са прави. Та 
нали сексът е взаимсто – отдава-
не и получаване в двете посоки. Ина-
че рано или късно той ще се превър-
не в нещо банално. Така че ако ваши-
ят мъж изведнъж е престанал да ви 
стимулира орално, помислете не се ли 
дължи това на факта, че НЕ ОТГО-

ВАРЯТЕ НА НЕГОВОТО ЖЕЛАНИЕ 

ЗА ВЗАИМНОСТ.

5.Последната причина отново е свързана с жената. АКО ТЯ 

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

НЕ ПОЛУЧАВА УДОВОЛСТВИЕ ОТ 

СЕКСА, тогава защо му е на мъжа 
да се старае да є прави кунилингус? 
Макар че в този случай мъжете даже 
и не се досещат (или не искат да се 
досетят), че причината за женската 
неудовлетвореност са те самите и 
тяхното неумение да направят така, 
че жената да се почувства на седмо-
то небе от щастие. Актуална и днес 
е поговорката „Няма фригидни жени, 
има некадърни мъже“. 
Ако се опитаме да я допишем, ще 

трябва да добавим, че мъжете, които 
водят активен полов живот, ценят 
отношенията с някоя жена или прос-
то искат да получат наслада от сек-
са, безусловно се отнасят благосклон-
но към кунилингуса и биха го правили 
ако не с удоволствие, то поне без да 
демонстрират погнуса. А онези, кои-
то са против кунилингуса, повече гу-
бят, отколкото печелят. 
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сексфактисексфакти
Най-куриозните 

на света

Къде официално празнуват Ден на оргазма? Кой нарича своя 
вибратор с нежното умалително „Зайчето“? И в коя държава 
любовната предигра е най-продължителна?

1. Овулация = елегантност
Съгласно едно американско изследване плодовитите жени 

си личали по... модното облекло. „Те обикновено носят пола 

вместо панталон, показват повече гола плът и генерално 

се обличат по-елегантно“ – описва женското поведение по 

време на овулация ръководителят на това изследване Мар-

ти Хаселтон. 

2. „Роден за порно“ – първа серия
На всеки 39 минути в Америка се произвежда нов порно-

филм, който евфемистично се нарича „филм за възрастни“.

3. Откровени „другари“
96% от швейцарците твърдят, че са се самозадоволявали 

поне веднъж в живота си, докато само 30% от нигерийци-

те са го правили (или поне не си признават, че са!).

4. Оргазмът на годината
В бразилския град Есперантина всяка година на 9 май чест-

ват Деня на оргазма. Впрочем на сексуалната неудовлет-

вореност на жените в градчето се гледа като на сериозен 

социален проблем. На самия празник продажбите на презер-

вативи и виагра неимоверно се увеличават. 

5. Те само искат да си… играят
Швейцарците отделят средно по 23,3 минути за сексуал-

на предигра, което си е доста време, откъдето и да го по-

гледнете. По дължина на предиграта ги следват мексикан-

ците (с 22,8 минути) и поляците (с 20,7 минути). А най-го-

лемите лентяи в леглото, които съкращават времето за 

предварителните ласки, живеят в Азия: в Хонконг отделят 

само 11,8 мин за тях, а в Сингапур – едва 13,9 мин. 

6. Къде заекът скача най-правилно
Една от любимите сексиграчки на австралийците е ви-

браторът, кръстен с нежното име „Зайчето“ (Rabbit). В Ав-

стралия са големи почитатели на „тройка“ с... дилдо. 

7. Виртуален суинг клуб
В корейската компютърна игра 3Feel можете чрез USB и 

теледилдо да преживеете сексуално приключение във вир-

туален суинг клуб.

8. Порнолегенда
Американецът Джон Къртис Холмс (John Curtis Holmes) е 

бил една от най-известните порнозвезди сред мъжете на 

всички времена. Той е играл общо в 2500 порнофилма. Бро-

ят на сексуалните му партньорки жени пред и зад камера-

та той обяви най-арогантно и с известна гордост в гласа – 

14 000. Кариерата му всъщност се е крепяла на неестест-

вено големия му пенис. Самият Холмс твърди, че той бил 

дълъг 38,1 см. Първата му съпруга обаче споменава цифра-

та 25,4 см, а мениджърът му – 34,4. Истината е... „средно-

аритметична“ май.

9. Въпрос на вкус
Статистически погледнато, в никоя друга държава по све-

та не са толкова осведомени за специфичните особености 

на оралния секс, както в Австрия. Според едно голямо про-

учване цифрата е 80% от австрийците.

10. Какъв тест само!
Под мотото „Оцапал съм я!“ списание „Екотест“ тества в 

своя ноемврийски брой за 2006 г. дилда и вибратори. 

11. Сексмаратон
Американската порноактриса Хюстън (Houston) е трябва-

ло да прави само в един от филмите си, сниман през 1999 г., 

секс с 620 мъже – последователно, без прекъсване. 

12. Ленивите мъже нищо не струват
Германските мъже са най-лошите любовници в света. 

Това твърди едно британско изследване от 2009 г., прове-

дено на базата на анкета сред голям брой жени. 15 000 дами 

потвърдили, че германците са най-зле в леглото. На второ 

място се нареждат англичаните, които били окачествени 

като най-големите мързеливци в секса. Третото място се 

паднало на шведите, които свършвали прекалено бързо.

13. Телефонус интерруптус 
17% от жените и 10% от германските мъже според статис-

тическия портал Statista прекратявали секса, когато им 

звъннел телефонът, за да отговорят на обаждането. 

14. Бързо, бавно, горе, долу
Гърците обичат разнообразието в секса – на един „сеанс“ 

те пробват средно около шест различни сексуални прак-

тики. 

15. Къде сексът е по-важен от господ?
В Google, естествено! Със сигурност резултатите при 

търсене с думата „секс“ ще са повече на брой, отколкото с 

думата „господ“. Ако не вярвайте, пробвайте сами.
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ЧИКСПОРТЧИКСПОРТЧИКСПОРТ

К
огато видите Екатерина, едва 
ли ще заподозрете, че е един-
ствената жена пилот в наци-
оналните автомобилни първен-

ства. Завършилата Националната ху-
дожествена академия 28-годишна със-
тезателка изглежда женствено и 
нежно и не създава впечатлението, че 
състезателният екип є отива повече 
от официалната рокля. Дебютът є 
в едно от най-мъжките занимания – 
рали състезанията – бе посрещнат с 
насмешка преди пет години. Предиз-
виква смут и недоумение, а 

МЪЖЕТЕ Я ВЗИМАТ НА МАЙТАП 
Всички си задават въпроса „Какво 

прави това момиче на трасето?“. За 
кратко време обаче тя не просто се 
доказа на пътя, но и застана редом до 
най-добрите мъже в спорта. Нейни-
ят състезателен автомобил не може 
да бъде сбъркан на трасето – ведна-
га личи женският елемент: художнич-
ката лично е украсила колата си с из-
мислени от нея рисунки и завъртул-
ки. Със своите купи (шампион за 2006 
и 2007 г. в клас № 2 на планинския 

шампионат; вицешампион за 2007 г. в 
рали шампионата; победи в шампиона-
тите през 2008 и 2009 г. и десетки 
международни участия) Катя Стра-
тиева показа, че високите скорости 
не са само за мъже. Хващаме я 

МЕЖДУ ДВЕ 
НАПРЕГНАТИ СЪСТЕЗАНИЯ 

– едно от националния шампионат и 
едно от европейския в Чехия. Няма 
много свободно време, но откликна на 
поканата ми с голямо желание. А на 
всичките ми въпроси отговори стег-

ЕКАТЕРИНА СТРАТИЕВА:

„Всеки старт 
  и финал са победа за мен“
„Всеки старт 
  и финал са победа за мен“
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нато и ясно.
– КОГАТО ТЕ ВИДИ, ЧОВЕК НЕ 

МОЖЕ ДА ПРЕДПОЛОЖИ С 

КАКВО СЕ ЗАНИМАВАШ. КАК-

ВО СИ ПРЕДСТАВЯШЕ ЗА СЕБЕ 

СИ, КОГАТО БЕШЕ МАЛКА, 

КАКВА ИСКАШЕ ДА СТАНЕШ?

– Честно казано, не помня много. 
В различни моменти исках да стана 
различни неща: имах период, в който 
мечтаех да съм учителка, после по-
жарникар, след това – дизайнер. Как-
то повечето момичета, в определен 
момент и аз исках да стана балерина. 
В четвърти клас установих, че искам 
да съм навигатор, понеже шофиране-
то ми се струваше много сложно. 

– КАК СТАНА ТАКА, ЧЕ СЕ ЗА-

ПАЛИ ПО ТОЗИ СПОРТ?

– Запалих се покрай семейството си. 
От малка започнах да ходя с тях 
по състезания. Може да се каже, че 
съм отраснала по трасетата, гледай-
ки как колите прелитат. Родителите 
ми бяха много запалени, запалих се и 
аз. Баща ми е искал да се състезава, 
но майка ми не му е позволила. Така 
са станали неизменна част от публи-
ката на състезанията, към която се 
присъединих и аз. Преди петнадесети-
на години имаше едни французойки с 
кола, изрисувана с шапки, и си пожелах 
някой ден да съм като тях. И ето че 
сега това е факт. Първоначално исках 
да съм навигатор, тъй като ми изгле-
ждаше по-лесно. Когато си взех шо-
фьорската книжка, един бивш пилот 
ми каза, че имам талант в тази об-
ласт. Баща ми ми предложи да се със-
тезавам, но аз отказах. Едва две го-
дини по-късно, наблюдавайки едно със-
тезание, почувствах, че искам да го 
направя. Първоначално исках да се за-
нимавам с автомобилния спорт като 

хоби, тъй като работех по специал-
ността, която учех. Не исках спор-
тът да пречи на професионалното ми 
развитие. По-нататък почувствах, че 
това е сфера, в която искам да задъл-
боча и да се занимавам по-сериозно.

– В ЧУЖБИНА ИМА ЖЕНИ ПИ-

ЛОТИ, НО В БЪЛГАРИЯ КАТО ЧЕ 

ЛИ ТОВА ВСЕ ОЩЕ Е ЗАПАЗЕНА 

ТЕРИТОРИЯ ЗА МЪЖЕТЕ. НЕ ТЕ 

ЛИ ПРИТЕСНЯВА ТОЗИ ФАКТ?

– Не. Всичко е въпрос на желание, 
силна воля и много лишения. 

– МИСЛИШ ЛИ, ЧЕ ТОВА ТРЯБ-

ВА ДА Е МЪЖКО ЗАНИМАНИЕ? 

С КАКВО ПРЕВЪЗХОЖДАТ МЪ-

ЖЕТЕ ЖЕНИТЕ В ТОВА ОТНО-

ШЕНИЕ? ПРЕВЪЗХОЖДАТ ЛИ 

ГИ ВЪОБЩЕ?

– Не. Мисля, че това е занимание 
за силни, борбени хора. Полът е без 
значение. Натоварването е наистина 
много голямо – и физическо, и психи-
ческо, но ако си борбен – няма зна-
чение дали си мъж, или жена. Въпро-
сът е, като правиш нещо, да дадеш 
всичко от себе си. Напоследък всич-
ко толкова се измени, че според мен 
няма изцяло мъжки или изцяло женски 
територии. Както има добри мъже в 
кухнята, защо да няма и добри жени 
в така наречените мъжки спортове.

– КАКВИ КАЧЕСТВА ТРЯБВА 

ДА ПРИТЕЖАВА ЧОВЕК, ЗА ДА 

БЪДЕ ПИЛОТ?

– Според мен е много важно, и не 
само за този спорт, възпитанието 
на човека. А за да си пилот, главно-
то е да можеш да се владееш. Не-
обходима е постоянна концентрация. 
Ключови в тази професия са и спо-
койствието, трезвото мислене, адек-
ватността, бързината и, естестве-
но, волята. 

– КОЕ ТЕ ПРИВЛЕЧЕ В ТОЗИ 

СПОРТ И КОЕ Е ОНОВА, КОЕТО 

ТИ Е ТРУДНО ДА ПОНЕСЕШ? 

– Харесват ми предизвикателствата, 
приключението, адреналинът, отговор-
ността. Трудно ми е да понеса алч-
ността, злобата и връзкарството, ко-
ито царят в тази сфера. Не ми ха-
ресва и непукизмът от страна на бъл-
гарската федерация. А трудностите в 
самия спорт също не са малко, но те 
имат друг характер и като цяло ме 
правят по-силна. 

– ИМА ЛИ НЕЩО, ОТ КОЕТО 

ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ОТКАЖЕШ 

ЗАРАДИ ПРОФЕСИЯТА?

– Този вид професии по принцип изис-
ква много лишения и отричане от лич-
ния живот. От много неща се отказах, 
но не съжалявам. Ако трябва да изби-
рам, пак бих тръгнала по този път.  

– А НАТЪКВАШ ЛИ СЕ НА ПРО-

БЛЕМИ САМО ЗАЩОТО СИ 

ЖЕНА?

– Да, но те не са от техническо ес-
тество. Свързани са по-скоро с от-
ношението на някои колеги, когато 
се наруши мъжкото им достойнство. 
Но това в крайна сметка е техен 
проблем, не мой.

– НАЙ-ГОЛЕМИ ПОБЕДИ?

– Всеки един старт и финал са побе-
да за мен, защото така мога да науча 
нови неща и да трупам повече опит. 
Две години поред съм била шампион 
за годината в планинския шампионат, 
също така и неколкократен вицешам-
пион за рали шампионата. Ставала 
съм първа в класа си на рали Бълга-
рия при доста голяма международна 
конкуренция. Също така миналата го-
дина взех участие в няколко кръга от 
европейския шампионат, в които ми 
се случи да стартирам със сто и ня-
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кой си номер, и в крайна сметка ус-
пях да завърша на около петдесета 
позиция, при положение че бях един-
ствената жена. Гордея се с всичко, 
което съм постигнала, защото всяка 
позиция е резултат от много лични 
усилия и борба.

– С КАКВО СЕ ЗАНИМАВАШ ИЗ-

ВЪН РАЛИТАТА?

– Извън ралитата не ми остава мно-
го време, но когато имам възмож-
ност, обичам да готвя. Готвенето 
ми е хоби, много експериментирам в 
тази област. Обичам и да си аранжи-
рам къщата според настроението, да 
майсторя разни нещица, да рисувам. 

– А ПО КАКЪВ НАЧИН СИ ПО-

ЧИВАШ И СЕ РАЗТОВАРВАШ ОТ 

СЪСТЕЗАНИЯТА?

– Почивам си най-вече като гушкам 
моето куче. Напоследък открих, че 
косенето на трева също много раз-
товарва. 

– ИМА ЛИ НЕЩА, С КОИТО СЕ 

ГЛЕЗИШ ЧИСТО ПО ЖЕНСКИ?

– За съжаление за това не оста-
ва никакво време, но не се оплаквам. 
Може би след време ще наваксам.

– ИМА ЛИ ЧОВЕК ДО ТЕБ, КОЙ-

ТО ДА ТЕ ГЛЕЗИ?

– Има човек, но не бих казала, че ме 
глези. Понякога получавам чаша вино 
и изчистена рибка. 

– КАКВО Е НЕГОВОТО ОТНО-

ШЕНИЕ КЪМ ТВОЯТА ПРОФЕ-

СИЯ?

– За съжаление май не мога да намеря 
човек, който наистина да ме разбира, 
стимулира и подкрепя. Мисля, че не е 
мит твърдението, че мъжете се при-
тесняват, когато жената до тях е 
силна. Това е жалко, но е факт.

– КАКВО ТИ ПРЕДСТОИ СЕГА?

– Честно казано, в момента съм на 
път за състезание, кръг от европей-
ския шампионат, рали „Барум“ в Че-
хия. Сезонът не е приключил, пред-
стоят още състезания, надявам се, 
успешни. 

– КАК ВИЖДАШ БЪДЕЩЕ-

ТО СИ? КАК СИ ПРЕДСТАВЯШ 

ЖИВОТА СИ СЛЕД 10 ГОДИНИ?

– Рано е да се каже. Преди всичко 
искам да съм здрава и щастлива и 
всички около мен – също. Много ми 
се иска да продължавам да карам, но 
в същото време искам да имам се-
мейство и най-вече една-две душич-
ки около мен. 

Разговора води Маги БЛАГОЕВА

Снимки Личен архив

АВТОНАВИГАТОР
 Автомобилните спортове са мо-

торни спортове, в които се съ-

ревновават помежду си различни 

транспортни средства (леки ав-

томобили, камиони, мотоцикле-

ти и т.н.) с двигатели от различ-

ни типове (предимно двигатели с 

вътрешно горене).

 Първото автомобилно състеза-

ние в историята се провежда на 22 

юли 1894 г. между градовете Париж 

и Руан във Франция. То е организи-

рано от парижкото списание „Пьо-

ти журнал“ и е рекламирано като 

конкурс за коли без коне, които са, 

цитираме, „безопасни, лесни за ка-

ране и евтини за пътуване“. В пред-

варителния кръг, проведен на трасе 

с дължина 50 км, участват 69 авто-

мобила.

 Рали състезанията се провеж-

дат на обикновени пътища и извън 

пътя, а не на специално построе-

ни за състезания писти. Състеза-

нията са по отворен маршрут – от 

една точка до друга, – разделен на 

отделни етапи. Във всеки етап ав-

томобилите стартират през рав-

ни интервали и трябва да преминат 

по определен маршрут, очертан от 

контролни пунктове. Класирането е 

според сумарното време за измина-

ване на цялото разстояние.

 Автомобилите са базирани на 

серийни модели, достъпни в тър-

говската мрежа, като допустими-

те промени спрямо серийния мо-

дел са строго регламентирани. За-

дължително е да отговарят напъл-

но на законите за движение по пъ-

тищата.

 Екипажът се състои от пилот и 

навигатор. Навигаторът постоянно 

инструктира пилота как и с каква 

скорост да се движи, ръководейки 

се от схема на маршрута, изготве-

на при предварително опознавател-

но преминаване или от организато-

рите на състезанието.

 Най-известното състезание е 

Световен рали шампионат, орга-

низиран от ФИА. Съществуват и 

многобройни регионални и нацио-

нални рали шампионати.
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ЛЯТОТО ПРОДЪЛЖАВА 
и през ОКТОМВРИ със

ЗДРАВОСЛОВНА ПОЧИВКА 

и КОМПЛЕКС PORTO ELEA, 
ГЪРЦИЯ

Усетете удоволствието от здравословния 
начин на живот на брега на Егейско море!

КОГА 2–9 октомври 2010 г.
КЪДЕ Халкидики, полуостров Ситония, 

Porto Elea (Заливът на маслините)
КАКВО Иновативна седемдневна програма 

за тонизиране на тялото и духа
ЦЕНА  Двойно настаняване на човек 547лв. (280 €)
               Единично настаняване на човек 684 лв. (350 €)

Подарете си неповторимо преживяване!

К Ъ М П И Н Г  И  Б У Н Г А Л А

WWW.ZDRAVOSLOVNAPOCHIVKA.COM

WWW.PORTOELEA.COM

ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА: 

 изготвяне на индивидуален хранителен и тренировъчен режим
 диетологични консултации от Ипократис Пападимитрaкос, 

кинезитерапевт
 хранене според съставения режим по специално разработено 

за целта средиземноморско меню, включено в пакетната цена
  фитнес, водна гимнастика, походи, състезателни игри под ръко-

водството на специалистите от екипа на „Здравословна почивка“ 
 кратки лекции, практически демонстрации и беседи
 активна почивка – плажен волейбол, планинско колоездене, 

кану каяк, скуба дайвинг

Превърнете есента в незабравимо лято!

Резервирайте сега!
тел.: +359 898 888 101, +359 882 474 540

e-mail: portoelea@gmail.com, info@zdravoslovnapochivka.com



ПО СВЕТАПО СВЕТАПО СВЕТА

Зад вратата на
Флоренция

Една врата. Снимката, коя-

то ми напомня, че всеки си 

представя Флоренция по раз-

личен начин. Понякога е нужен 

съвсем необичаен миг свет-

лина, за да усетим вечност-

та на един град. Какво има зад 

тази врата? Какво е търсил 

погледът на фотографа?

Някой забравен шедьовър на Сандро Ботичели, макет на дър-

вен арбалет от Леонардо да Винчи или копието на „Пиета“ 

на Микеланджело Буонароти? Оригиналът, знае се, сe намира в 

олтара на Дева Мария в катедралата „Свети Петър“ в Рим. Го-

воря за цвета на времето, за топлината на дървото, съхранило 

нюансите на червеното и жълтото. Говоря за онзи привкус на 

старина, разказваща незапомнени истории. Шепот за събития, 

битки за мощ и величие, останали от властта на Медичите.

Повече от три века този флорентински род, дал 

на Европа папи и кралици, меценати, банкери, 

търговци, дори и наследници, които са имали не осо-

бено достойни за честта занимания, милеел за про-

цъфтяването на своя град. Медичите са трупа-

ли несметни богатства и власт и непрестанно са 

строили величествени дворци, катедрали, мостове и 

площади. Финансирали са смели, нови за времето си 

проекти. Така се е появил двойночерупчестият, сфе-

ричен купол на катедралата „Санта Мария дел Фи-

оре“, без подпорни колони, сътворен от архитекта 

Брунелески, запален по изкуството на античност-

та. Години по-късно Микеланджело използва същата 

конструкция, за да издигне още по-големия купол на 

базиликата „Свети Петър“ в Рим.

Флоренция наистина омайва. Човек си я пред-

ставя като един дух, обзет от копнежа по 

красотата. Животът, скрит зад изящно рамкира-

ните флорентински врати, се приближава до нас 

като едно сърце, което тупти за следващите по-

коления. Окото не се разсейва от блясъка на по-

златените куполи. Ухото може да различи хлопва-

нето на дървените капаци, отварянето на затво-

рените врати, откъслечните разговори на мину-

вачите из уличния лабиринт на този вечен град. 

Леонардо да 
Винчи едва ли е 

мечтал творби-
те му да се 

излагат не само 
в световните 

музеи, но и тук, 
съвсем 

близо до хора-
та, на трото-

ара на улицата

Щом стъпи във Флоренция, на 
човек му се иска да разбере 
нещата отвъд...

По улиците, минаващи между катедрали, 
площади и дворци, сякаш се усеща 
присъствието на Данте, Ботичели, 
Микеланджело, Галилей, Макиавели, Бокачо 
и славните Медичи

Всяка сграда тук може да бъде наблюдавана с часове 
в търсене на изненадващ детайл
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Когато си спомням за красотата на Флоренция, пред мен ви-

наги изниква образът на Данте, който в малък параклис се 

врича във вечна любов на своята Беатриче. Кого засяга лю-

бовта освен любимата и любимия? И въпреки това нейното 

поетично въздействие минава през вековете. Казват, че мно-

го влюбени двойки идват специално във Флоренция, за да ос-

тавят своите писма под летящия слънчев лъч, падащото ка-

мъче в мястото, докоснато от романтиката  на Данте и Бе-

атриче, от знака на тайнствената светлина на вечността.

Текст Нели ЦОНЕВА, Снимки Краси ГЕНОВ

Флоренция ни заслепява с 
фантастичните си скулптури, 
щедро изсипани на площадите, около 
фонтаните и дворците. Великолепният 
шедьовър на Микеланджело „ Давид“ 
може да бъде видян на много места 
– на старите площади „Пиаца дел 
Сеньория“ и „Палацо Векио“, на хълма, 
извисяващ се над града, а самият 
оригинал е в галерия „Академия“

Цветовете, отразени в сянката на залеза, му 

придават особена тайнственост и мистика. 

Разходката из Флоренция ти доставя удоволст-

вие да проследяваш къща след къща, да минаваш 

от улицата към площад с невероятни фонтани със 

скулптури. Да съзерцаваш града отдалеч. Да заба-

вляваш окото с непрестанно променящия се град-

ски силует, който понякога прилича на видение.

Часовникът на кулата отмерва времето на величието, славата, изкуството на Рене-
санса, когато Флоренция в продължение на 400 години е била най-големият културен 
център на Италия, а днес по данни на ЮНЕСКО тук се намират 30% от световните 
шедьоври на изкуството

„Флоренция е толкова прекрасна“ – казва 

младата служителка на музея „Дел Опе-

ра“. Стоим с фотографа пред касата. Стрелка-

та на часовника сочи 10 часа и 25 минути и сме 

първите му посетители. От прозореца на ре-

цепцията, откъдето тя услужливо ни подаде би-

летите по 12 евро за вход, се открива приказна 

гледка към вътрешния двор. Окъпан в зеленина 

от бръшлян и с прикътани от времето застина-

ли скулптури. Творби от една велика, могъща ци-

вилизация, постигнала в пределна степен своя 

стил. Като метафора на вечността.

Донатело със своята „Мария Магда-
лена“, изложена днес в музея „Дел 
Опера“, ни напомня за изкупление-

то на греха – водещата идея  в изку-
ството през Ренесанса

Музеят на Санта Ма-

рия дел Фиоре. Съз-

даден е през далечната 

1891 г. да съхрани нейната 

творческа история. Как 

катедралата се е раж-

дала от чертежи и ски-

ци. Как стъпка по стъп-

ка  повече от век и поло-

вина се е издигала към не-

бето. Красотата е труд-

но нещо. Камъкът може да 

я поеме, а духът – да я из-

рази. Джото е планирал и 

започнал строителство-

то на камбанарията, но 

Андреа Писано я е довър-

шил. От нея като на длан 

се вижда Флоренция с пре-

сичащата я с мътните си 

води Арно. На източната 

врата на „Санта Мария 

дел Фиоре“ са скулптури-

те на Донатело. Днес му-

зеят ги пази в една от 

своите зали, а пред нас е 

неговата прочута Мария 

Магдалена. Един вътре-

шен глас ми подсказва, че 

страданието и красота-

та вървят ръка за ръка 

във вечността.

Флорентинците 
вярвали, че хората ще 

имат красиви души 
само ако приживе 

са заобиколени 
от красиви неща. 

Точно с такива 
прелести са пълни 

малките винотеки, 
посещавани по 
всяко време на 

денонощието от 
местните хора

Красотата е толкова трудно нещо. Мечтите, а понякога и 

градовете изчезват. Копнеем за щастлив завършек. Можем 

да си го позволим с чаша хубаво кианти във флорентинската 

малка винотека. Тогава си помислих, че хубавото е да не живе-

еш в този град, а да идваш от време на време и да изпадаш в 

безмерен лиричен прехлас, което е наистина прекрасно.

Погледът на фотографа е запечатал един миг щастие в райската 
градина зад двореца „Пити“ – един от най-красивите паркове в Италия 
„Джардино ди Боболи“
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Да се хванем за косите!
Мнозина нямат хубави спомени от гимназията. 

Но как да преглътнеш факта, че собственият ти 

брат ще се жени за момичето, което те е тор-

мозило най-много през ония години? Ето с такъв 

проблем се сблъсква главната героиня в роман-

тичната комедия „Пак ли ти?“. Марни е, меко ка-

зано, ужасена на път за дома си по повод сват-

бата на по-големия си брат Уил. Защото е раз-

брала, че бъдещата є снаха е момичето от гим-

назията, което никога не би искала да види до 

края на живота си. Още повече я ядосва това, че 

собственият є баща, по-малкият є брат и дори 

баба є приемат омразната Джоана като истин-

ски ангел. Бъдещата булка, естествено, е забра-

вила всички гадости, които е причинила на Мар-

ни. Напрежението между двете дами се покачва 

с пристигането на лелята на булката, желязната 

бизнес дама Рамона (Сигърни Уивър). Оказва се, 

че тя и майката на Марни, Гейл (Джейми Лий Кър-

тис), са учили в същото училище преди 30 години и отношения-

та им доста са наподобявали тези между Марни и Джоана. Така 

от празничната атмосфера не остава и помен. Марни е твър-

до решена да докаже на семейството си, че Джоана не е това, 

за което се представя. Междувременно Гейл се опитва да не се 

поддава на провокациите от страна на Рамона. Дали сватбата 

все пак ще се състои? Сигурно е, че никой няма да остане раз-

очарован от развръзката на този забавен филм. В него за пър-

ви път на екрана си партнират две от легендите на Холивуд. 

Джейми Лий Къртис е първият избор на режисьора за ролята на 

Гейл и самата актриса помага в изграждането на своята герои-

ня. Сигърни Уивър пък е убедена, че филмът ще се хареса на все-

ки. „Пак ли ти?“ ще достигне до много хора. Въпреки че е коме-

дия, историята показва истински чувства, които всички сме из-

питвали в гимназията, както и изгубените приятелства и про-

пуснатите шансове“ – казва звездата от „Пришълец“.

3D светът на животните
Два филма представят в неочаквана светли-

на света на животните, при това в 3D. Едва ли 

сте очаквали, че Зак Снайдер, режисьорът на 

кървавия епос „300“, ще екранизира популярната 

детска книга „Легенда за Пазителите“, в която 

главни герои са... совите. 

Младият Сорен израства с историите, раз-

казвани от баща му, за Пазителите от остров 

Га’Хуле – митичен отряд от сови воини, които 

водят отколешна битка със злите сови на Све-

ти Аджи. Веднъж озовали се в Свети Аджи, мла-

дите нощни птици биват превръщани в бойци 

чрез промиване на мозъците им. Самият Сорен 

си мечтае за приключения, но е отвлечен и по-

пада точно в лагера на лошите. С помощта на няколко нови приятели 

той успява да избяга и се впуска в търсене на Великото дърво, където 

е домът на легендарните Пазители.

Нетрадиционен поглед към проблемите на нашата планета и нейната 

вечно променяща се околна среда отправи филма „S.O.S. Планета“. По-

пулярният американски телевизионен водещ Уолтър Кронкайт ни кани 

на шеметно пътешествие, за да ни направи свидетели на три от най-

болезнените екологични заплахи за планетата в наши дни: глобалното 

затопляне и парниковия ефект, унищожаването на морската флора и 

фауна и изсичането на горите. Най-засегнати от това са животните 

и с помощта на специални ефекти и анимация филмът показва как те 

се справят с променените условия в техните хабитати, произтича-

щи от прекомерната употреба на ограничените земни ресурси. Един 

филм с послание и с несъмнен ефект върху бъдещите поколения, показ-

ван в музеи и научни центрове, който у нас ще гледаме на гигантския 

екран на IMAX. 

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР
С

ни
м

ки
 „

Ф
ор

ум
 ф

ил
м

“

С
ни

м
ки

 „
А

ле
кс

ан
др

а 
ф

ил
м

с“
 и

 M
te

l 
IM

A
X

Бела, брой 10 (152), 201080



C
D

T
V

D
V

D

Отдадена на професията си
Какво е нужно за успеха на един сериал? Ами, главният герой да носи... бяла престилка. Е, „Хоторн“ съвсем 

не е новото „Спешно отделение“, но пък представя по интригуващ начин перипетиите в живота на една 

жена, изцяло отдадена на това да помага на хората. Кристина Хоторн е самотна майка, която работи като 

старша медицинска сестра в болницата „Тринити“ в Ричмънд. Денят, в който се навършва една година от 

смъртта на съпруга є Майкъл, е не по-малко напрегнат от всеки друг ден в болницата. Кристина едва успя-

ва да предотврати опита за самоубийство на пациент, който е болен от рак и е бил най-добър приятел на 

съпруга є. След това тя се опитва да успокои Изабел – бездомна жена, която „живее“ на стълбите пред бол-

ницата и се мъчи да спаси живота на много болно бебе. Кристина ще се сблъска и с лекарска грешка, стру-

вала един човешки живот. Тя обаче прави всичко възможно, за да свали вината от сестра Рей Стейн, коя-

то само е изпълнявала нареждания. Свекърва є, която е член 

на борда на директорите на болницата, я вини, че не е дошла 

на службата в памет на съпруга си. И ако мислите, че грижи-

те на Кристина са малко, за капак тя ще трябва да се справи 

и с 14-годишната си дъщеря Камий, която има проблеми в учи-

лище. В главната роля на Кристина Хоторн е съпругата на Уил 

Смит Джейда Пинкет Смит. В актьорския състав е и племен-

никът на Силви Вартан Майкъл Вартан, познат от участията 

си в хитови сериали като „Али Макбийл“ и „Наричана още“. „Хо-

торн“ се излъчва всяка сряда от 22,00 ч. по AXN.

Снимки AXN

„Красавицата 
и звярът“
Свикнали сме всичко с марката 

„Дисни“ да се отличава от оста-

налите анимации. А този филм е 

нещо наистина специално. Той е 

запленил поколения деца от преми-

ерата си през 1991 г. Неслучайно е 

първата анимация, номинирана за 

„Оскар“ за най-добър филм. В него 

са налице всички задължителни 

съставки за един истински шедьо-

вър. Великолепно разказана приказ-

ка с невероятни герои, сред които 

блести очарователната Бел, за 

която художниците на „Дисни“ се 

вдъхновяват от актрисата Изабел 

Аджани. В допълнение са задължителната щипка хумор, както и велико-

лепна музика, отличена с „Оскар“. В това специално удължено издание 

на ненадминатия шедьовър ще можете отново да се насладите на ма-

гията на добрата анимация.

„Сделката на 
доктор Парнасъс“
С нестандартна история и уни-

кална визия се отличава и послед-

ният филм на Тери Гилиъм, в кой-

то Хийт Леджър прави своята по-

следна роля. Благословен с изклю-

чителната дарба да управлява 

въображението на другите, пре-

ди години д-р Парнасъс е сключил 

сделка с дявола, за да постигне 

безсмъртие. Векове по-късно, ко-

гато е срещнал истинската лю-

бов, Парнасъс е заменил своето 

безсмъртие за... вечна младост, 

при условие, че когато дъщеря му 

навърши 16 години, ще стане при-

тежание на дявола. Ето че рожде-

ният ден приближава и отчаяният баща се опитва да спаси дъщеря си. 

В завладяваща, експлозивна и фантастична надпревара с времето Пар-

насъс трябва да се бори да поправи грешките от своето минало.

Романтичният 
Сийл
Емблематичните му бала-

ди са му спечелили почита-

тели по целия свят. Сийл 

определено знае как да на-

кара сърцето ви да се раз-

тупти и ни го доказва с но-

вия си хит Secret – дълбо-

ка и чувствена балада, ко-

ято безспорно се подреж-

да сред най-добрите му лю-

бовни песни. Тя е част от 

шестия студиен албум на 

гласовития певец Seal 6: 

Commitment. Разкривайки неповторимия дрезгав баритон на Сийл, нови-

те му песни разглеждат емоциите, породени от любовта, семейната 

сплотеност и обвързаността, които са и главното вдъхновение за за-

главието на албума. „Напълно съм отдаден на всички важни неща в жи-

вота си. Всяка една от тези песни има лично значение за мен и пред-

ставлява една дълбока изповед“, казва Сийл.

„Музиката 
на Истанбул“
Ако обожавате филма на 

Фатих Акин, няма как да 

пропуснете този албум 

с музика, посветена на 

един от най-противоре-

чивите и космополитни 

градове. 14-те брилянт-

ни парчета в тази ком-

пилация улавят по непов-

торим начин атмосфе-

рата на Истанбул. Все-

ки може да се наслади на 

трепетите, вълненията 

и страстите, бушуващи из емблематични места за града и вдъхновили 

най-известните съвременни поп, рок и фолк турски изпълнители. Сред 

тях е „Кралицата на турския поп“ Сезен Аксу, една от една от най-из-

вестните изпълнителки в южната ни съседка. Не по-малко популярен 

е и Кенан Догулу, представил Турция на конкурса „Евровизия“ в Хелзин-

ки през 2007 г. 
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„Инана“
Докато Османската империя се 

разтърсва от вълнения и енича-

рите готвят бунт, в отдалече-

ните кавказки земи се разиграва 

драматичната история на два-

ма млади мъже. Съдбата на едно 

християнско дете, откъснато 

от майка си и отгледано в ени-

чарските казарми, се преплита 

с приключенията на бейски син, 

прокуден от баща си, задето е 

взел арменка за втора жена. Ени-

чарят Билял, който не може да 

надмогне страстта си към една 

робиня, и опозналият нравите на 

Запада бейски син са принудени 

да се преклонят пред всевласт-

ната и многолика Инана – шумер-

ската богиня на любовната страст. И докато Билял и младият бей се 

борят на свой ред с различни предизвикателства, пътищата им изне-

надващо ще се пресекат.

„В наказателната 
колония“
За него творчеството е „фор-

ма на молитва“, метафизичен 

експеримент за улавяне на не-

ясни видения, едновременно за-

бранен и необходим, но при всич-

ки случаи безнадежден опит чрез 

силата на словото да се обхва-

не мистерията на съществува-

нето. Кафка си отива като по-

вечето гении – млад и неразбран 

от мнозина, но е смятан за един 

от „тримата влъхви“ на модерна-

та литература заедно с Джойс 

и Пруст. В този сборник са съ-

брани някои от неговите най-из-

вестни разкази и новели в превод 

за първи път на български език 

от Венцеслав Константинов. Въпреки външната простота на изказа 

Кафка насища разказите си с множество значения, които всеки чита-

тел открива сам за себе си.

„Спомням си, да, 
аз си спомням“
Той е една от легендите на ки-

ното, работил с най-големите 

италиански режисьори – Фели-

ни, Висконти, Де Сика, Фере-

ри. Може би никой друг актьор 

не се е сбогувал с публиката с 

такова изпълнено с жизненост 

завещание като „Спомням си, 

да, аз си спомням“. С този филм 

изповед в навечерието на сли-

зането си от сцената Марчело 

Мастрояни разказва с неизмен-

но чувство за хумор, свенлива 

ирония и сдържана нежност за 

своя артистичен живот и за 

изкуството да живееш. Отда-

вайки се на спомени и размиш-

ления, той говори за най-голе-

мите: Чехов, брат по кръв, без когото не може; Дидро със златното му 

правило, че актьорът трябва да разплаква, без да плаче; Пруст; Кафка.

„Квит“
Той е Джеймс Бонд на XXI век – 

изваден от смокинга и захвърлен 

в Ню Йорк. Дейвид Тревилиън се 

набърква в поредната си невъз-

можна мисия. Когато се приби-

ра пеша в хотела си в Ню Йорк, 

свита на кълбо фигура привлича 

вниманието му. Един бездомник е 

застрелян. Тревилиън се прибли-

жава към него и... пристига поли-

цейска кола. Миг по-късно Треви-

лиън осъзнава, че е накиснат за 

убийство. Но не е особено обез-

покоен. Набутвал се е в неприят-

ности хиляди пъти. На всичкото 

отгоре британският консул му 

казва: „Съвсем сам си, приятел.“ 

Задължен да изчисти името си, 

Тревилиън действа. Няма пред-

става кой е приятел и кой – враг. Цената на провала ще е смъртта му, 

а наградата за успеха – възмездие.

„Трупът в 
библиотеката“
Заплетената криминална интри-

га, подплатена с чувство за ху-

мор, са нейната запазена марка. 

За популярността на Агата Крис-

ти и нейните романи е излиш-

но да се говори, а в този е пред-

ставен един от най-известни-

те случаи на госпожица Марпъл. 

В библиотеката на провинциал-

но имение е открит труп на мла-

да жена. Убитата е красива тан-

цьорка, изчезнала от хотела, в 

който работи. Собственикът на 

имението полковник Бантри вед-

нага е заподозрян за убийството, 

но той се кълне, че не е срещал 

младата жена. Тогава как труп-

ът є се е озовал в дома му?! Госпожа Бантри, убедена в невинността 

на съпруга си, моли Джейн Марпъл да реши случая и да изчисти семей-

ната чест.

„Интригантката“
За главните героини в тази по-

редица, вдъхновила популярния и 

у нас сериал „Клюкарката“, каз-

ват, че биха могли да напишат 

„Сексът и градът“ насън. Луксоз-

ното издание е част от лимити-

раната колекция, включваща пла-

кати с героите от сериала от 

вътрешната страна на корица-

та. Светът на интригантката е 

населен от най-блестящите жи-

тели на Ню Йорк и в него ревнос-

тта, предателствата и скандал-

ното поведение са задължител-

ни. Завръщането на Серена ван 

дер Удсън в „Констанс Билард“ от 

луксозния колеж, в който е учила, 

става повод за много клюки, ин-

триги и завист. Серена флиртува 

с Нейт – приятеля на най-добрата є приятелка Блеър – и това е повод 

войната между тях двете да достигне нечувани мащаби.
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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:

Майсторско 
почистване 
на дивана
Какво ви е необходимо? 

Гумени ръкавици, прахо-

смукачка с накрайник, 

препарат за миене на 

съдове или суха пяна за 

мебели, мека гъба/пар-

цал и да прочетете съ-

ветите ни на стр. 86.

Агнешко със спанак 
по индийски и още нещо
През октомври е Петковден, на който по стара 

българска традиция се приготвя курбан от овче 

месо. Това е свързано с провежданите в миналото 

големи събори, на които край казана с курбан се е 

събирала цялата общност. На стр. 88–89 кулинар-

ният гуру на списание „Бела” Надя ПЕТРОВА ви дава 

идея как да спазите обичая, като внесете екзотич-

на нотка с... агнешко със спанак по класическа ин-

дийска рецепта. Дроб по китайски е другото є ек-

зотично предложение. Ястието можете да напра-

вите за десет минути.

Всички джунджурии – 
в кошници
Плетени, боядисани, филцови, „облече-

ни” в текстил, малки или големи – кош-

ниците винаги могат да оживят кът-

че в дома ви, а също така да ви помог-

нат да избегнете хаоса. Предлагаме 

ви няколко полезни идеи на стр. 84–85.

Хризантеми, 
мои хризантеми...
Сега, когато в градината е стана-

ло малко скучно, идва времето на 

красивите и ярки хризантеми. Те 

са в разцвета си – в пряк и в пре-

носен смисъл. На стр. 92 ще наме-

рите най-практичните съвети за 

тяхното правилно отглеждане.
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ВСИЧКИ ДЖУНДЖУРИИ – 

в кошнициПЛЕТЕНИ, БОЯДИСАНИ, ФИЛЦОВИ, „ОБЛЕЧЕНИ“ В ТЕКСТИЛ, МАЛКИ ИЛИ ГОЛЕМИ 
– КОШНИЦИТЕ ВИНАГИ МОГАТ ДА ОЖИВЯТ КЪТЧЕ В ДОМА ВИ, А СЪЩО ТАКА ДА ВИ 
ПОМОГНАТ ДА ИЗБЕГНЕТЕ ХАОСА. ПРЕДЛАГАМЕ ВИ НЯКОЛКО ПОЛЕЗНИ ИДЕИ.

През хладните есенни дни из 
хола ви почти винаги се мота-
ят допълнителни завивки и из-
лишни възглавнички. Няма нищо 
по-подходящо от един голям 
кош, разположен в ъгъла на 
стаята или някъде до дивана, 
в който да ги „приютите“. 
А една средно голяма кошница 
с дръжки можете да използва-
те в качеството є на прено-
сим „развлекателен център“. В 
нея можете да държите люби-
мите си настолни игри – шах, 
домино, карти, книги, списания 
и др. Ако имате голяма „колек-
ция“ от дистанционни, място-
то им също е в кошницата.

Всички, които се занимават с ръкоделие – бродират, 
шият, плетат или майсторят нещо със собствените си 
ръце, – знаят колко е удобно да съхраняват подръчните си 
материали именно в кошница. За тази цел най-удобни са 
кошниците за пикник, които лесно се пренасят и са снаб-
дени с всевъзможни отделения и джобчета. В отделения-
та, предназначени за бутилки, можете да държите дълги, 
навити на руло хартии или тъкани, ножици и четки.

Освен ръкоделията в такава кошница можете да скла-
дирате предметите, необходими за часовете по трудо-

во обучение на детето, а също така опаковъчна хартия и 
различни дреболии, предназначени за украса вкъщи

ЗА РЪКОДЕЛИЯ

В ХОЛА
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В КУХНЯТА

В БАНЯТА

В СПАЛНЯТА

В плетен кош с капак 
е много практично да 
съхранявате плодове 
и зеленчуци, тъй като 
той е проветрив и 
не задържа излишна 
влажност

Дъното на този кош можете да засте-
лете с кухненска кърпа или салфетка за 
сервиране от плат. А най-добре е да уши-
ете специален калъф от памучна материя 
или лен за тази цел. Освен за плодове и 
зеленчуци въпросния кош можете да из-
ползвате и за съхраняване на хляб, дребни 
сладки, чай или други сухи продукти. 
Една такава не много голяма кошница с 
капак е отлично място за кухненските 
дреболии – салфетки, пакетчета с под-
правки, хартия за печене и домакински 
кърпи.

Да се трупа мръсното бе-
льо в плетен кош, не е нова 
идея. Но кошниците могат 
да имат и друго предназначе-
ние в пространството на ба-
нята. Например в тях може-
те да държите препаратите 
за почистване, домакинските 
ръкавици, четките и гъбите 
за баня. А в кошница, раз-
положена близо до пералнята 
– всичко необходимо за пра-
нето (белина, омекотител, 
прах за пране и т. н.).

Кош с „панти“ вместо нощно шкафче мо-
жете да поставите близо до спалнята си. 
Така вещите, които ползвате ежедневно, 
няма да ви създават усещане за безпоря-
дък. Ако кошът е по-малък, можете да 
го държите и под леглото.
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ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ

1. Косми от домашни любимци.

2. Прах и трохи между възглавниците на дивана.

3. Петна по тапицерията.

БЪРЗОТО РЕШЕНИЕ 

1. ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОСМИ ОТ ДОМАШНИ ЛЮ-

БИМЦИ Ако любимата ви котка (или куче) има 
навика да си почива върху дивана, неизбежно ще ви 
се налага да почиствате тапицерията му от досадни-
те косми. Не си губете времето с домакинска ролко-
ва четка – тя не е подходяща за големи повърхности 
(диван или кресло). Вместо това си сложете домакин-
ски гумени ръкавици и прокарайте ръце по възглавни-
ците, на които си почива животното. Космите полеп-
ват по ръкавиците и така се отстраняват много лес-
но. Ако леко навлажните ръкавиците, работата ви ще 
е много по-ефективна. Това можете да направите само 
в случай, че повърхността на мебелите ви не се „бои“ 
от вода. 

2. ПОЧИСТВАНЕ НА ПРАХ И ТРОХИ Дори да избягва-
ме да се храним на дивана, прах, трохи и дребни бок-

луци винаги се натрупват по тапицерията и най-вече се 
набиват между възглавниците на дивана. Най-ефективно-

то средство за борба с тях е прахосмукачката. Поставе-
те накрайника за почистване на мека мебел и внимателно 
минете повърхността на диваните и креслата, като дви-
жите накрайника нагоре-надолу и наляво-надясно. 
Има и друг начин – с помощта на мека четка изтупайте 
всички трохи и мръсотия от дивана върху пода и след 
това я оберете с прахосмукачка. 

3. 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПЕТНА След като сте почис-
тили от косми и прах, се въоръжете с някакъв пре-

парат за премахване на петна. Ако тапицерията на ме-
ката ви мебел позволява мокрене, разтворете малко пре-
парат за миене на съдове в чаша вода и разбъркайте до 
получаването на пяна. Натопете чиста гъба в пяната и 
търкайте петното, докато не изчезне. Изплакнете гъба-
та на течаща вода, изстискайте я хубаво и оберете ос-
татъците от пяната по тапицерията. Тъкани, които не 
трябва да се мокрят, почиствайте със суха пяна-разтво-
рител за килими и мека мебел.

ЗА ДА Е ПО-ЛЕСНО СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ

 Нанасяйте защитен антистатичен спрей за тапицерии, 
който ще предотвратява полепването и наслояването на 
прах и косми от домашни любимци по мебелите. 
 Покривайте диваните и меките мебели с кувертюра, 

която лесно можете да изперете. 

на дивана
Майсторско почистванеМайсторско почистване

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ НЯКОЛКО ИДЕИ, КОИТО ЩЕ ВИ 
ПОМОГНАТ БЪРЗО И ЛЕСНО ДА ОСВЕЖИТЕ ДИВАНА, 
КРЕСЛОТО ИЛИ ДРУГА МЕКА МЕБЕЛ ВКЪЩИ.

 гумени ръкавици
 прахосмукачка с накрайник 
 препарат за миене на съдове или 

суха пяна за мебели
 мека гъба/парцал

Какво ви е необходимо
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С 
грижа за хармонията във вашата кухня Indesit 

Company разработва и предлага на пазара мо-

дерни и функционални свободно стоящи съдо-

миялни с марката Hotpoint-Ariston.

Съдомиялните Hotpoint-Ariston се предлагат в два 

стандартни варианта (с ширина 60 и 45 см) за дома-

кинствата с ограничено пространство в кухнята. И 

двата варианта са снабдени с мотор от ново поко-

ление Flexipower, който в сравнение със стандартни-

те мотори е в състояние да променя в много по-ши-

роки граници налягането на водната струя в зависи-

мост от замърсеността и материала на съдовете. 

КАКВО НОВО
 Опцията Shortime гарантира отличен резултат, 

като същевременно съкращава продължителността 

на програмата с 30%.  Новите съдомиялни са с по-

голям капацитет на измиване: 60-сантиметровите 

миялни вече побират 14 комплекта (при стандарт-

на вместимост 12 комплекта), а в 45-сантиметро-

вите могат да се сложат цели 10 комплекта.  Сти-

лът и удобството на свободно стоящите съдомиял-

ни Hotpoint-Ariston са гарантирани и от системата 

Dual Space, която при необходимост осигурява до-

пълнителни 5 см към капацитета на долната кошни-

ца.  Подобрената телескопична система и нови 

лагери позволяват леко плъзгане на кошниците дори 

при пълно натоварване.  Повдигнати или напъл-

но сгънати, разделителите за чинии дават широко 

пространство за големи съдове или по-голям брой чи-

нии.  Кошницата за прибори е подвижна, делима на 

две части и позволява преместване.

Съдомиялните 

Hotpoint-Ariston 

притежават 

сензорна 

система Intuition, 

благодарение на 

която можете 

да спестите 

до 10% вода и 

електроенергия.

ЕКО 
НОВИНА

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ТОЗИ НЕВЕРОЯТЕН ШАНС ДА СПЕЧЕЛИТЕ МИЯЛНА МАШИНА HOTPOINT-ARISTON!

Съдомиялна  HOTPOINT-ARISTON

КОЛКО КОМПЛЕКТА 

СЪДОВЕ ПОБИРАТ НОВИТЕ 

60-САНТИМЕТРОВИ СЪДОМИЯЛНИ 

HOTPOINT-ARISTON?

„Здравейте приятели,
С тази рубрика искаме да ви приобщим към нашата мисия да мислим екологично и да споделим с вас нашия 

опит как да прилагате полезните функции на екологичните уреди на практика.“

Екипът на Индезит Кампъни България 

Иновация и стил 
със съдомиялните Hotpoint-Ariston

   ВЕРНИ ОТГОВОРА =   МИЯЛНА МАШИНА33 11
ВЪПРОС № 1

През всеки от месеците октомври, ноември и декем-

ври в списание „Бела“ и в уебсайта ни (на адрес 

www.bela.bg), в рубриката „ЕКО“, ще бъдат публикува-

ни 3 въпроса (по 1 всеки месец) с по три възможни от-

говора. Ако отговорите вярно и на трите, получавате 

шанс да спечелите миялна машина от Hotpoint-Ariston.

Изпращайте вашите отговори до 31.12.2010 г. на 

имейл адрес: bela@bela.bg. Не забравяйте да напишете 

двете си имена, адрес и телефон за връзка.

Имената на отговорилите правилно ще бъдат публику-

вани в сайта на сп. „Бела“. От тях на 4 януари 2011 г. 

чрез жребий ще бъде избран и обявен късметлията, 

който ще спечели съдомиялна Hotpoint-Ariston. 

А сега побързайте да отговорите на въпрос № 1 

(можете да отговаряте и в сайта на списанието).

А. 10

Б. 12

В. 14

ПРОГРАМИ
Оптималното използване на во-

дата в съчетание с иновативни-

те функции на уреда гарантира 

максимална гъвкавост и качест-

во на измиване. 

 Програмата Good Night дава 

възможност за миене при абсо-

лютна тишина по всяко време 

на денонощието.  Програма-

та Ultraintensive е уникална за 

силни замърсявания чрез макси-

мално увеличаване на налягане-

то на водата и температурата. 

 Baby Cycle пък облекчава мла-

дите майки с възможността за 

хигиена и дезинфекция на бебеш-

ката посуда.

 Свободно стоящи-

те съдомиялни Hotpoint-

Ariston стигат троен 

клас А – най-високото ев-

ропейско признание за 

енергийна ефективност, 

ефективност на измива-

не и изсушаване.

 Разполагат с три фил-

търа (Filter3) за пречиства-

не на водата за оптимално 

функциониране и минимал-

на консумация на вода.

ЕКОфакти

Бела, брой 10 (152), 2010 87



АГНЕШКО СЪС СПАНАК 

в к у х н я т а

Тайната на ястието 
е, че накрая месото трябва да бъде напоено със 
соса и спанакът да не се вижда – той се превръ-
ща в много вкусен сос, с който да гарнирате и 
поднесете агнешкото.

по индийски

ПРЕЗ ОКТОМВРИ Е ПЕТКОВДЕН, 
НА КОЙТО ПО СТАРА БЪЛГАРСКА 

ТРАДИЦИЯ СЕ ПРИГОТВЯ КУРБАН 
ОТ ОВЧЕ МЕСО. ТОВА Е СВЪРЗАНО 

С ПРОВЕЖДАНИТЕ В МИНАЛОТО 
ГОЛЕМИ СЪБОРИ, НА КОИТО КРАЙ 
КАЗАНА С КУРБАН СЕ Е СЪБИРАЛА 

ЦЯЛАТА ОБЩНОСТ.

Б
ихте могли да спазите обичая, като 
внесете екзотична нотка с нашето 
предложение за приготвяне на агнеш-
ко със спанак по... класическа индий-

ска рецепта. Спанака спокойно можете да за-
мените с лопуш или лапад. Ако се спрете на 
спанак, трябва да го нарежете на много сит-
но. В рецептата се използва и кисело мляко. 
Според принципите на готвене в индийската 
кухня то се слага постепенно и преди спана-
ка, за да стане агнешкото месо добре пропи-
то с него.

ПРОДУКТИ:

 Агнешки бутчета (може и плешка, която да обработите по 

същия начин)  1–2 моркова  1 пащърнак  2 глави лук, наряз-

ан на шайби  3–4 скилидки чесън  1 с. л. къри на прах (най-до-

бре мадраско)  1–2 с. л. сушена мента (или джоджен)  малко 

олио  200 г пълномаслено кисело мляко (овче или краве)  1/2 

кг нарязан на ситно спанак

ПРИГОТВЯНЕ:

1

2

3Измийте добре агнешкото и го под-

сушете. Шпиковайте го с пръчици 

моркови и пащърнак, резени лук и ски-

лидки чесън и го запържете в дълбок 

тиган с олио от всички страни, за да 

се запечата добре. 

Като се позачерви, сложете в тигана останалите моркови, лук, па-

щърнак и чесън на кубчета, както и кърито и налейте малко вода. 

Сложете на слаб огън да се задушава под капак.

Когато водата се изпари, сложете в 

тигана и половината кисело мляко за-

едно с ментата и малко сол. Оставе-

те отново да къкри, като обръщате 

от време на време месото или го зали-

вате със соса. Млякото, кърито и мен-

тата трябва да се поемат от месото 

– така то придобива типичния вкус на 

индийското тандури (готвено).

Отделно нарежете на 
много ситно спанака. 
След като месото поо-
мекне и попие млякото, 
сложете и спанака в тига-
на (може да го задушите 
отделно с малко вода пре-
ди това) заедно с остана-
лото кисело мляко, добре 
разбито с вилица. Задуша-
вайте бавно и полека и за-
ливайте със соса често, 
за да не изсъхва месото.
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КАК ДА НЕ ПЛАЧЕМ, 
ДОКАТО РЕЖЕМ ЛУК?

Със сигурност рязането на лук не е 

най-приятното занимание в кухнята. 

Предлагаме ви няколко съвета, с чиято 

помощ ще можете да избегнете съл-

зите. 

Без ръце
Нарежете лука с помощта на кухнен-

ски комбайн. Внимавайте да не го на-

кълцате прекалено на дребно. Изчакай-

те няколко секунди, преди да отворите 

купата с нарязания лук. Така ще даде-

те възможност на „лютото” (лютивия 

газ от лука) да се утаи. 

Просто на студено
Дръжте лука в хладилник или преди да 

го нарежете, го оставете да престои 

за няколко минути във фризера. 

Измийте го
Нарежете лука под струя студена те-

чаща вода. Тя ще отмие дразнещия газ, 

преди той да ви е просълзил.

Отзад-напред 
Можете да избегнете сълзите, дока-

то режете лук, ако започнете да го ре-

жете от върха. Оставете частта към 

коренището му за накрая. Тук е най-го-

лямата концентрация на сярна кисели-

на (сулфеновата киселина от лука при 

реакция с течността в очите образу-

ва слаб разтвор на сярна киселина), ко-

ято кара очите ви да плачат. 

Протекция
За да предпазите очите си от люти-

вите изпарения, докато режете лук, 

използвайте очила – такива за плуване 

или слънчеви. 

Хлебен трик
Ако номерът с очилата не ви допада, 

опитайте друго. Докато режете лук, 

дъвчете бавно парченце хляб (или дру-

га храна). Това ще ви помогне по-малко 

да усещате дразненето с носа си. 

В резерв
Ако често използвате лук при готвене, 

наведнъж нарежете голямо количество 

лук и го съхранявайте в хладилник. Така 

ще имате нарязан лук подръка всеки 

път, когато ви потрябва. И няма да ви 

се налага да „ревете” всеки ден.

ПРОДУКТИ:

 150–200 г свински дроб (може и телешки, но обелете ципата)  2 морко-

ва  1 глава лук  1 малка тиквичка  2 люти чушки (или 1 голяма)  дръж-

ки и листа от червено цвекло (или 2–3 зелеви листа)  по 1 с.л. семена от 

бял синап (горчица) и сусам  олио  1 с. л. тъмен соев сос  1 с. л. мастика 

 джинджифил на прах

Ето едно предложение за бързо ястие в китайски стил, което може 
да приготвите за десетина минути. Най-добре е да използвате тиган 
уок, но ако нямате – става и в друг подходящ съд с дебело дъно. Ра-

ботете на силен огън.

Рецептите избра и приготви за вас Надя ПЕТРОВА

КАК СЕ ПРИГОТВЯ

1. Нарежете дроба като за кебап. 

Отстранете жилите. Мариновай-

те го в мастиката и половината 

соев с престой поне половин час, 

като го разбърквате от време на 

време.

2. Обелете и нарежете зеленчуци-

те: морковите – на колелца, тик-

вичката – на полумесеци, лука – на 

пръстени. Не ги смесвайте. 

3. Загрейте олиото на силен огън, 

докато запуши, и сипете дроба в 

средата на тигана. С лопатката 

го обърнете 2–3 пъти да побелее, 

изтикайте го към стените и в 

средата сложете морковите за по-

ловин минута. Объркайте сместа. 

Изтикайте я настрани и в среда-

та сложете лука с тиквичката за 

1 минута. Обръщайте с лопатка-

та от долу на горе няколко пъти и 

смесете с дроба и морковите. 

4. Нарежете на едро дръжките 

и листата на цвеклото и ги сло-

жете в средата, отгоре посипе-

те със семената синап и сусам и 

с джинджифила. Бъркайте всичко 

половин минута. Сложете и наря-

заната чушка – тя просто трябва 

да омекне.

5. Накрая размесете всичко, мах-

нете ястието от котлона и го за-

лейте с останалия соев сос. Не со-

лете допълнително, соевият сос е 

достатъчно солен.

с т ъ п к а  п о  с т ъ п к а

ПО КИТАЙСКИ

Дроб
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Апетитно предложение   

Продукти:

1 kg обелени скилидки чесън (около 16 глави чесън)
1 пакетче Пикант фикс сладко-кисел
1 връзка копър (по желание)

Приготовление:

Разпределете обелените скилидки чесън заедно с накъсания на едри стръкове
копър в буркани. Пригответе марината от Пикант фикс сладко-кисел по рецептата
върху опаковката, излейте я още гореща върху чесъна и затворете веднага бурка-
ните. Наредете бурканите в тава за печене, напълнете я с около 2 см вода и я сло-
жете в долната половина на предварително загрята фурна. Печете при 100° около
60 минути. Съхранявайте бурканите на тъмно и хладно място!

Забележка: Ако Ви остане марина може да я използвате
за консервирането на други зеленчуци.

Маринован чесън



   от Dr. Oetker!

Търсете промоционалните пакети
от две опаковки Пикантфикс и книж-
ка с рецепти за апетитни туршии.

С Pikantfix на Dr. Oetker ще опознаете

модерния начин за приготвяне на зим-

нина. Сега това e за рекордно кратко

време без необходимост от стерилиза-

ция.  Зеленчуците ще запазят формата,

консистенцията и витамините си.



ц в е т а р  и  г р а д и н а р

С
ега, когато в градината е ста-
нало малко скучно, идва време-
то на красивите и ярки хризан-
теми. Те са в разцвета си – в 

пряк и в преносен смисъл.
 ЗАСАЖДАНЕ. На мястото, ко-

ето сте избрали за хризантемите, 
трябва да има поне половин ден сил-
но слънце.  Почвата трябва да е 
богата, по възможност да не е гли-
неста и да се отцежда добре.  ПО-

ЛИВАНЕ. Хризантемите се нуждаят 
от много вода. Липсата є е причи-
на да не цъфтят на следващата го-
дина, въпреки че са многогодишни. 

 ПОДХРАНВАНЕ. С торенето им 
се започва през април и се приключ-
ва през септември.  За да окура-

жите разклоняването на хризанте-

мите и развитието на компактни 
растения, е много важно да ги под-
режете през пролетта, в началото 
на растежа им. Ако новите клонки 
са достигнали около 5 см височи-
на, отрежете половината. Повторе-
те процедурата през лятото, преди 
средата на юли. Това ще ви осигу-
ри поне двоен растеж впоследствие 
през есента.

Грижи през зимата
С наближаването на зимата почвата 

на хризантемите не бива да остава 

суха. Оставете прецъфтелите и из-

съхнали цветя в градината и ги почис-

тете чак напролет, когато те започ-

нат да израстват отдолу.

Мулчирайте мястото, след като пад-

нат първите 1–2 слани (слама или 

клонки иглолистни ще свършват рабо-

та). Махнете мулча в началото на про-

летта. 

 Хризантемите се комбинират мно-

го добре с астри и декоративно къд-
раво зеле  КОГА ДА ГИ ЗАСАДИМ? 

През пролетта, когато всички опас-
ни внезапни застудявания са отмина-
ли. Най-често се използват растения, 
получени от коренни резници. Големи 
растения, купени в саксия, могат да 
се засаждат по всяко време от го-
дината.  КАКВА ПОЧВА, МЯСТО И 

ТОР ДА ИЗБЕРЕМ? Почвата трябва 
да е добре отцеждаща се. В проти-
вен случай хризантемите растат вяло. 
Мястото задължително трябва да е 
светло. Ако не получава достатъч-
но светлина, хризантемата ще е из-

дължена, с тънки клони и ще цъфти 
много късно през есента. В почвата 
добавете малко добре узрял органичен 
тор и по възможност торфен мъх. 

 ПОДРЯЗВАНЕ. Ако често се под-
рязват и кастрят, хризантемите се 
развиват като компактен храст. Това 
се прави обикновено през лятото, пре-
ди цъфтежът им да е започнал.

Грижи през лятото
Поливайте ги често и обилно, особе-

но ако почвата е лека и песъклива. За 

да задържите влагата по-дълго вре-

ме и за да предотвратите развитие-

то на плевели, мулчирайте мястото.

 КОНТРОЛ ВЪРХУ БОЛЕСТИ И 

ВРЕДИТЕЛИ. Осигурете на хризан-
темите добра циркулация на въздуха 
– те не бива да са прекалено близо 
една до друга. Ако забележите болно 
растение, веднага го махнете, за да 
не зарази и останалите. Напръскайте 
болните с подходящ хербицид.
Типични вредители за хризантемите 

са брашнеста мана, акари и бръмбари. 
 Ако хризантемите не цъфтят, въз-

можни причини са недостатъчно слън-
це или хранителни вещества в поч-
вата, недостатъчно вода, късно под-
рязване или вредител.  РАЗДЕЛЯНЕ. 

Можете да извадите хризантемите 
от градината и да ги разделите през 
пролетта, когато започва новият рас-
теж. Обикновено по-здравите издънки 
са от външната страна на коренище-
то. Не засаждайте младите расте-
ния много на дълбоко. За атрактивен 
цъфтеж засадете три млади расте-
ния във форма на триъгълник.

ХРИЗАНТЕМИ,ХРИЗАНТЕМИ,  
МОИ ХРИЗАНТЕМИ...МОИ ХРИЗАНТЕМИ...

© gary718 / 123rf.com
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НАПРЕГНАТ И ДИСКОМФОРТЕН 

ПЕРИОД Липсва ви нужната увере-
ност, бързо губите сили, все повече време 
ви трябва да се мотивирате за действие, 
а чувството за неудовлетвореност и раз-
дразнителността ще са ви постоянни 
спътници. Сега Слънцето е в опозиция на 
вашия знак и ще имате проблеми най-вече 
със самочувствието. Всички пренебрегвани 
от вас до този момент противоречия с 
хора се изострят изведнъж. Старайте се 
да не изпадате в черногледство. На момен-
ти това ще ви е доста трудно, защото 
оптимизмът ви е напуснал, но ако не се 
самоконтролирате, рискувате да изпаднете 
в депресия. Лошият период ще продължи 
за вас от 1-ви до 23-ти включително, като 
най-трудно ще ви бъде от 1-ви до 7-и. 

СЕРИОЗНО ИЗПИТАНИЕ за вас е 
новолунието на 7-и, което е във Вез-

ни – знака на партньорствата на всички 
нива. В слаба позиция сте – не водете 
преговори, отложете важните срещи. Ня-
мате сили да отговаряте на нечии изис-
квания и да покривате стандарти. Успо-
коителната новина е, че успявате да ос-

мислите деловите партньорства и да про-
мените някои неща. Промените обаче ре-
ализирайте не на самия ден 7-и, а най-до-
бре на 11, 12, 21 или 22 октомври, когато 
ще се чувствате по-уверени. 

НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ СЕМЕЙ-

СТВОТО ЗАРАДИ РАБОТАТА Поне 
на 1-ви ще е добре да не го правите. Как-
то и обратното. На този ден ще осъзна-
ете, че всъщност сте зависими от об-
стоятелствата – нещо, което изобщо 
няма да ви  хареса. Но не се възмущавай-
те открито. Този ден не е подходящ за 
предприемане на решителни действия, осо-
бено ако са свързани с ходене по инстан-
ции и институции. Същите са препоръки-
те ми и за 7-и и 8-и. 

НАЧАЛО НА НОВА ВРЪЗКА На 7-и 

много от вас ще се стремят да по-
ставят началото на нова връзка, но или 
вие няма да сте готови за това, или 
партньорът ви няма да ви хареса. Не се 
опитвайте да съблазнявате човек, който 
вече има установена сериозна връзка – ще 

се разочаровате, а може и сериозни непри-
ятности да си навлечете. Премислете 
дали точно това е човекът, към когото 
изпитвате чувства и симпатия, дали не 
го правите само за да не сте сами. 

НЕПРИЯТНОСТИ В ЛЮБОВТА 
очак вайте след 8-и. Приятелските ви 

отношения също няма да са на ниво. Ще 
ви липсват пари. До края на месеца не ви 
съветвам да установявате нови отноше-
ния, тъй като са възможни неизбежни 
кризи. Периодът е неблагоприятен и за 
покупки (освен ако не става дума за сто-
ки от първа необходимост). В никакъв 
случай не купувайте дрехи и бижута, за-
щото след време ще установите, че не ви 
харесват достатъчно. Добра новина е, че 
от 8-и до 31-ви звездите ви дават възмож-
ност да поправите стари грешки и да за-
кърпите стари, поразклатени отношения. 
Ако имате частен бизнес, не подписвайте 
договори сега, ако е възможно. Проверя-
вайте всички счетоводни документи и 
проследявайте плащанията. 

ОТНОВО ВЛИЗАТЕ ВЪВ ФОРМА 
след 23-ти. Ставате по-амбициозни, 

но и манипулативни и нападателни. Не 
може да търпите повече подчинената си 
позиция и предприемате решителни дейст-
вия. Ще се наложи да се справяте със 
спешни финансови проблеми. Не теглете 
кредити и не взимайте заеми – разпрос-
тирайте се само според възможностите 
си. Засилват се и сексуалните ви апети-
ти, заради което си навличате подозри-
телно отношение от страна на постоян-
ния партньор. Внимавайте най-вече на 
28-и и 29-и – тогава не смесвайте бизнеса 
с любовта, дори и някой много да ви из-
кушава. На 30-и и 31-ви успявате да реали-
зирате краткосрочни цели. Надвивате кон-
куренцията и получавате признание. 

Партньорите 
изискват от вас
За вас дилемата ще е до каква степен 

да отстоявате своите граници и до как-

ва да допускате чуждите желания и инте-

реси да се месят в живота ви. Постоянно 

ще трябва да пазите баланса между сво-

ите потребности и амбиции и чуждите. 

Точно това много ще ви изтощи. Ако ре-

шите хич да не се съобразявате с други-

те (колеги, приятели, роднини), ще се по-

чувствате изолирани и дори нещастни. 

Подкрепата и обичта на тези хора ви е 

нужна. Но не пренебрегвайте изцяло свои-

те интереси и не се принасяйте в жерт-

ва на другите.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ    

От 1-ви до 23-ти се пригответе за 

труден период. Самочувствието ви ще е 

ниско, партньорите ви – изискващи. Пазе-

те баланс в отношенията.

На 7-и ще ви е най-трудно в сферата на 

партньорствата. Не се насилвайте да об-

щувате. Обмислете „корекции“ на някои 

свои връзки с хора и ги приложете на 11, 
12, 21 или 22 октомври.

След 23-ти ставате по-манипулативни 

и нападателни. Не рискувайте в сферата 

на финансите.

На 30-и и 31-ви можете да се поздрави-

те със заслужени победи!

КРАСИВА И НА 55 ГОДИНИinfo
ANEW PLATINUM – „ПЛАТИНАТА“ НА AVON

Козметичният гигант AVON се фокусира в разработването на индивидуална и пълна грижа за всяка жена. Фи-
лософията на компанията е в основата и на продуктите ANEW, които съдържат четири режима, специализи-
рани според възрастта и нуждата на кожата на всяка жена – ANEW Rejuvenate, ANEW Reversalist и ANEW Ultimate.
Всички те бяха представени на специално събитие, посветено на красотата и грижата за кожата във всеки 
етап от живота на жената. Специални гости на събитието бяха Елена Петрова, Жени Калканджиева и Каме-
лия Воче – те споделиха впечатленията си от продуктите ANEW, които са тествали в продължение на сед-
мици. Трите дами бяха категорични, че бързият резултат от употребата на ANEW върху тяхната кожа е 
повече от впечатляващ.
Ексклузивно по време на събитието беше представена и най-новата, четвърта серия ANEW Platinum – за жени, 
които искат да изглеждат толкова млади, колкото се чувстват. Серията е представена от известната ак-
триса Жаклин Бисе.
Разработена със специална „паксилиум технология“, която стимулира производството на важния протеин паксилин 
в кожата, серията възвръща на дамите над 55-годишна възраст младежкия контур на лицето. Използването на но-
щен крем и серум предпазва кожата от появата на дълбоки хоризонтални бръчки, като я прави по-здрава и гъвкава. 

От ляво на дясно: Камелия Воче, Жени 
Калканджиева и Елена Петрова
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ОТГОВОРНИ, АМБИЦИОЗНИ И РА-

БОТЛИВИ СТЕ Чувството ви за 
дълг се изостря. Ще имате потребност 
да се грижите за всички по-близки хора. 
На работното си място ще бъдете ста-
рателни и амбициозни, особено в началото 
на месеца. От 1-ви до 8-и успявате да 
свършите огромно количество работа. 
Това е най-продуктивният ви период от 
месеца, след това постепенно навлизате в 
по-трудни фази. На 1-ви ви чакат серио-
зен труд и старание, добре е да се пред-
ставите в най-добрата си светлина, защо-
то началниците ви гледат под лупа. Това 
е подходящ ден и за правене на работни 
планове. В периода от 1-ви до 23-ти ще ус-
пеете да се справите с всички задачи в 
работата, и то успешно. 

ПО РЪБА НА КРИЗАТА Още на 2-ри 
и 3-ти осъзнавате, че се движите по 

ръба на отговорността и кризата. Дори 
и да сте удовлетворени от свършеното, 
ще трябва да се примирите и с едно по-
стоянно чувство на неясна тревога. През 
тези два дни сте много чувствителни 

към конкуренция и критики. Не сте в до-
бра позиция да рискувате. 

ШАНСОВЕ ЗА УСПЕХ И ПЕЧАЛБА 
ви се усмихват на 5-и и 6-и, имате 

всички шансове за успех и добри печалби. 
На 7-и се задават промени на работното 
ви място. Препоръчвам ви съзнателно да 
заявите желанията си за нова работа, нов 
пост, преназначение или подобрения в ми-
кроклимата на настоящето ви работно 
място. Ако искате да се споразумеете с 
колегите си и да установите с тях нов 
тип отношения, използвайте дните 5-и и 
6-и, за да направите жестове към тях. 

ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ ДУМА-

ТА „ТРЯБВА“ През целия период от 1 
до 23-ти е добре да се фокусирате повече 
върху думата „трябва“ и да отметнете 
всичко свързано с нея, защото, ако зане-

марите работата си, ще се почувствате 
дискомфортно, от което е възможно дори 
здравето ви да се влоши. 

ЗДРАВЕ Впрочем сега ви се предос-
тавя шансът да приключите дълъг 

етап от лечението си, да направите точ-
ните диагнози и да започнете съвсем нова 
оздравителна програма. Особено след 7-и 
излизате на чисто нова територия, нами-
рате подходящите лекари и лечебни заве-
дения. След тази дата ще има подобрение 
в състоянието и на деца или възрастни 
хора, за които се грижите. 

НАЙ-УЯЗВИМИ СТЕ В ЛЮБОВТА 
Не допускайте да ви провокират, па-

зете се от неоснователни прояви на рев-
ност, които много ще влошат отношени-
ята ви с половинката. Ретроградната Ве-
нера ще ви кара да се чувствате недос-
татъчно обичани. Ще имате склонност да 
идеализирате всичко. Дните, в които сте 
най-уязвими, са 9, 10, 16, 17, 30 и 31 октом-
ври. Ако искате да получите одобрение, 
признание и подкрепа, предприемайте 
действия в тази посока на 13, 14, 15, 23 и 
24 октомври. Добрата новина е, че Венера 
ви дава възможност да се вгледате в себе 
си и да направите верен анализ на чув-
ствата и любовните си отношения. Това 
ще е много полезно, стига да не изпадне-
те в краен песимизъм. 

ДНИТЕ ЗА АКТИВНА ИЗЯВА са 23-
ти и 24-ти. Използвайте всички пре-

доставени ви възможности. Пазете се от 
необмислени изблици и разправии на 25-и. 
Възможно е да ви предизвикат ваши парт-
ньори или клиенти в бизнеса. Не се под-
давайте на гнева си и не предприемайте 
необмислени действия. Прекалено емоцио-
нални сте и на 29-и, когато всичко пре-
чупвате през призмата на чувствата си. 

„Лечебни“ дни
Има сякаш нещо лечебно в дните от 6-и 

до 8-и включително – в пряк и в прено-

сен смисъл. Дори само една положител-

на мисъл или контакт с верния човек ще 

стабилизират здравословното ви състо-

яние. След 8-и за вас настъпва малко сло-

жен период в психологически и емоциона-

лен аспект. Управляващата ви планета 

Венера се движи ретроградно, което ще 

продължи до средата на следващия месец. 

Това ще ви причини известни спънки на 

новите ви начинания и инициативи. Зато-

ва се постарайте да приключите спеш-

ните и отговорни задачи до 8-и. Ще ста-

нете много по-чувствителни и в личния и 

емоционалния си живот, защото ще има-

те склонност да се връщате символично 

назад, да правите разбори и да се самоиз-

мъчвате за отдавна отминали събития. 

Самочувствието ви като цяло няма да 

бъде на висота след 8-и, ще сте склонни 

да се самоподценявате и критикувате.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

От 1-ви до 8-и свършете залежалата 

работа, подобрете условията си за труд. 

Има голямо вероятност дори да си наме-

рите нова работа!

6-и, 7-и и 8-и са подходящи дни за про-

веждане на лечение. В живота ви се зад-

вижва нещо ново.

На 25-и ваши партньори ви предизвик-

ват. Бъдете по-сдържани.

От 1-ви до 23-ти периодът е подходящ 

за отхвърляне на много работа. Продук-

тивни и удовлетворени сте.

На 5-и и 6-и ви се усмихват шансове за 

успех и добри печалби.

ВАШЕТО БЕБЕ

БРЕМЕННОСТ, РАЖДАНЕ, МАЙЧИНСТВО
Три думи, зад които се спотайват тревоги, надежди, мечти и майчини молитви

В ресторант „Крим“ се състоя семинар на тема „Бременност, раждане, майчинство“. Специални гости на семи-
нара бяха многоуважаваните специалисти проф. Емилия Христова, председател на Асоциацията на българските 
неонатолози, и д-р Валентина Григорова, акушер-гинеколог и зам.-директор на 1-ва АГ болница „Света София“.
Статистиката за България показва тревожни цифри: данните за перинаталната смъртност са високи – 11,3‰ 
през 2009 г. Според Центъра за здравна информация към Националния статистически институт преждевре-
менната раждаемост в страната остава – 7,9% за 2009 г. Тази тенденция се запазва дори на фона на повишената 
раждаемост през последните 2 години. 
Тези данни показват нуждата от по-добра информираност на младите родители, подобряване на неонаталната 
грижа в страната чрез въвеждане на нова и модерна апаратура в родилните отделения и постоянен стремеж 
за повишаване на квалификацията и мотивацията на специалистите.
Проф. Христова и д-р Григорова се съгласиха, че радостта, която носят бременността, раждането и майчин-
ството, не бива да бъде помрачавана от никакви страхове и тревоги. А добрата информираност на бъдещите родители в периода на бременност, 
до раждането и първите месеци на майчинството е ключова за спокойствието на семейството и за здравето и щастието на новороденото.

От ляво на дясно: д-р Валентина Григорова и 
проф. Емилия Христова
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В ПЕРИОД НА ТВОРЧЕСКИ ПО-

ДЕМ СТЕ Леката въздушна енергия 
на Везни, която в момента е активира-
на, ви помага да осъществявате без уси-
лия необходимите ви контакти. Дори и 
най-досадните ежедневни задачи не ви се 
струват толкова досадни. Подхождате с 
желание и творчески плам към всичките 
си ангажименти, притежавате истински 
творчески плам. Водени сте от желание-
то да бъдете забелязани, значими и най-
вече любими. Успявате да покажете на 
света своята най-добра страна. В този 
оптимистичен период все повече става-
те влюбчиви и склонни към нови роман-
тични увлечения. Чрез нови емоции успя-
вате да преодолеете досегашния застой и 
неудовлетвореност. Това състояние ще 
бъде помрачено за малко на 5-и и 6-и, ко-
гато ще трябва да се справяте с нечии 
критики и недоволства към вас. Това са 
дни на грижи и дребнавости, които оба-
че бързо ще преодолеете. 

НОВИ ПРИЯТЕЛСТВА е възможно 
да завържете още на 1-ви и 2-ри. Или 

пък да подхванете нов проект, за който 

все не ви е стигала смелост.
СКЛОННИ СТЕ КЪМ МИМОЛЕТНИ 

ВРЪЗКИ И ИНТРИГАНТСТВАНЕ от 
1-ви до 23-ти. Времето е отлично да се 
отдадете на развлечения – театър, кино, 
партита, на които ще се срещнете с под-
ходящите хора. Намирате спонсори! 

 ПРИЯТНА ИЗНЕНАДА ви носи ново-
лунието във Везни на 7-и. Това може 

да са нова любов, приятелство или нео-
чакван подарък. Ако искате да започнете 
нов творчески проект или нова работа, за 
която ви трябват вдъхновение и късмет, 
то е добре да я стартирате след 7-и. Тък-
мо може да сте си помислили, че късме-
тът ви е изоставил, и ето че отново 
той каца на рамото ви и ви открива бла-
гоприятни перспективи. Ако ви предстои 
да се явявате на конкурси, да знаете, че 
най-силните ви дни за това са 6-и, 7-и, 15-
и, 16-и и 17-и. 

ЗДРАВЕ От 23-ти нататък ще се 
занимавате с вашето здраве и със 

здравето на вашите близки. Създават се 
благоприятни обстоятелства за успешно 

лечение (особено на болести на щитовид-
ната жлеза, пикочно-половата система и 
бъбреците, както и диабет, затлъстяване 
и кожни проблеми) и правилна диагности-
ка. Не пренебрегвайте алтернативните 
методи за лечение като хомеопатията, 
екстрасензорното и терапията с билки. 
Независимо какви са заболяването и стра-
данието, засягащи вас или близките ви, 
добрата новина е, че ще има трайно по-
добрение и излекуване. 

БЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

В РАБОТАТА Без да се вманиачава-
те, нарочете периода от 23-ти (пълнолу-
ние) до 31-ви за трасиране на бъдещето 
ви професионално развитие. Много успеш-
ни дни в довършване на важна работа 
или кандидатстване за ново работно мяс-
то или нов проект са 25-и, 26-и и 27-и. 
Тогава сте в силна позиция, особено ако 
демонстрирате лоялност към работата и 
авторитетните личности, с които рабо-
тите. Старанието и ентусиазмът ви ще 
бъдат оценени по достойнство. Ангажи-
ментите и предложенията за работа ще 
завалят, но е много важно да ги баланси-
рате с почивка и правилен дневен режим. 
Старайте се да не занемарявате грижа-
та за здравето за сметка на работата 
през този период. 

МАЛКО РОМАНТИКА Последните 
дни от месеца от 25-и до 31-ви са ро-

мантични. На работното място или в 
срещи, свързани с работата, ще се поя-
вят симпатии. Възможно е или да започ-
нете нови отношения сега, или да възста-
новите стари емоционални връзки. Изку-
шенията ще са много, дано не попречат 
на пряката ви работа. Не ви съветвам да 
започвате връзка на работното място, 
макар че това е твърде възможно. 

Дребни спънки
На 1-ви и 2-ри все пак се пригответе за 

някакви пречки, които трябва да преодоля-

вате. Някой няма да ви разбере правилно 

или пък ще трябва да се борите с нечие 

ретроградно мислене. Сега не започвайте 

нищо важно. Дните не са подходящи за 

оформяне на документи и взимане на из-

пити. На 5-и и 7-и също бъдете внимател-

ни, защото външни обстоятелства ще ви 

принудят временно да се съобразявате с 

чужда воля. Може и да се наложи временно 

да отстъпите назад, да проявите повече 

самоконтрол и смирение. На тези дати да 

нямате взимане-даване с държавни инсти-

туции. Ако е възможно, не оформяйте до-

кументи и не завеждайте дела.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

На 1-ви и 2-ри е възможно да възникнат 

пречки при оформяне на документи и при 

взимане на изпити. Временно изчакайте, 

ако е възможно, за тези дейности.

След 7-и завързвате нова интимна връз-

ка, появяват се нови приятели или пък ви 

хрумва оригинална идея за бъдещето.

След 23-ти периодът е благоприятен за 

укрепване на здравето и за напредък в ра-

ботата.

От 25-и до 31-ви е твърде възможно 

да установите емоционални или интимни 

връзки на работното място.

БРИТАНСКО, ТВЪРДЕ БРИТАНСКО

NEXT ОТВОРИ ПЪРВИЯ СИ МАГАЗИН У НАС 

Известната британска модна марка NEXT си има нов магазин в The Mall на бул. „Цариградско шосе“. 
Компанията, известна с качествените си и стилни дрехи за мъже, жени и деца, е официален дос-
тавчик на облекло за лятната олимпиада в Лондон през 2012 г. 
На стилното парти за отварянето на магазина присъстваха повече от 300 души, сред които пред-
ставители на българския артистичен и шоу елит. 
Пред първите гости на магазина мениджърът на NEXT за България Гагик Баграмян подчерта, че 
модната линия е основана преди близо 150 години и оттогава постоянно печели нови почитатели. 
Магазините є са в над 30 държави, а от днес са вече и в България. „Силата на NEXT е в това, че предлага 
разнообразни дрехи за четирите сезона, които позволяват на всеки – независимо от пол, възраст и настроение 
–да бъде уникален и оригинален“ – допълни Баграмян. Специално за откриването на магазина в София мениджърът започна да изучава български език, на който 
произнесе и речта си, тъй като според него това е пътят да стигнеш до сърцата на хората. 
„Инвестирали сме над 1 милион лири в България и имаме планове да разширяваме бизнеса на Next в страната. Смятам, че въпреки кризата България се раз-
вива добре“ – подчерта Гагик Баграмян пред гостите и добави още, че предимството на Next, което е важно за българския потребител, е отличното съот-
ношение цена : качество.
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ИЗБЯГВАЙТЕ ЛОШИТЕ МИСЛИ и 
не допускайте самоизолация на 1-ви и 

2-ри. Възможно е да се появят изпитания 
и трудности в семейството (най-вече 
свързани с родители или съпрузи). Това 
може да са здравословни неразположения 
или трудности с реализацията на близки-
те ви, което доста ще влоши настроени-
ето ви. Възникналите трудности ще ви 
провокират да се дистанцирате от близ-
ките (родители, съпрузи) и да започнете 
напълно самостоятелен живот. Такава 
съдба може да сполети жените Раци, кои-
то имат доста по-възрастен от тях съ-
пруг. Конфликтът заради голямата възрас-
това разлика ще бъде открит и неравен 
– вашият партньор няма да има желание 
да се развива и да споделя вашите инте-
реси, динамиката на живота ще го отег-
чава. А това може да доведе до временни 
или постоянни раздели. 

ПОТРЕБНОСТ ОТ САМОАНАЛИЗ 
Създайте си уютно място за разми-

съл, защото от 1-ви до 23-ти ще имате 
потребност да се самоанализирате. От-
крийте това, което ви прави щастливи. 

ОЧАКВАЙТЕ ПРОМЕНИ ВКЪЩИ 

след новолунието на 7-и. Това ще по-
добри настроението ви и ще отключи го-
лям енергиен потенциал. В случай че от-
давна отлагате ремонт или преместване 
в ново жилище, подходящият период за 
това е от 7-и до 23-ти. Най-благоприят-
ните дни за ремонтна дейност са 9-и, 10-
и, 18-и, 19-и и 20-и. 

ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ВЗЕМЕТЕ БЪР-

ЗО ЕДНО СЕРИОЗНО РЕШЕНИЕ на 
13-и, 14-и или на 15-и (на един от тези три 
дни). Следващите дни на напрежение са 
21-ви, 22-ри и особено 23-ти, когато е пъл-
нолунието в нехармоничния ви знак Овен. 
През този период, в случай че не успеете 

да овладеете положението, е възможно ня-
кой съвсем съзнателно да ви извади от 
равновесие на работното място. 

РЕЗУЛТАТА ОТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ 

ВАШИ УСИЛИЯ ще видите след 23-
ти. Той най-вероятно ще е свързан с из-
растване в кариерата. Изведнъж ще се по-
чувствате удовлетворени от постигнато-
то. Внимавайте, ако подготвяте важни 
документи. Бъдете деликатни с началници 
и институции – вероятни са сривове и 
недоразумения. В случай на неудовлетворе-
ние или афект не взимайте прибързани ре-
шения за напускане на работа. Прекалено 
емоционални и превъзбудени ще бъдете и 
няма да разсъждавате трезво. 

ВАШЕТО ВРЕМЕ НАСТЪПВА след 
23-ти. Разтоварвате се от тежки 

мисли и проблеми. До края на месеца вре-
мето ви е отредено за приятни изненади, 
любов, срещи с приятели и здравословни 
флиртове. Съветвам ви да подновите 
старите си приятелства. Възможно е в 
живота ви да се върне стара любов. Мно-
го от вас ще си припомнят и стари лю-
бими занимания и хобита. Всичко това ще 
изпълни живота ви с хармония и спокой-
ствие и ще компенсира напрежението, ко-
ето ви беше стресирало в началото на 
месеца. Не е зле да се захванете и с не-
довършени стари проекти или с работа, 
която отдавна чака малко творческо 
вдъхновение от ваша страна, за да бъде 
свършена. Творчески настроените Раци ще 
получат силен порив на вдъхновение, осо-
бено на 27-и късно вечерта, на 28-и и 29-и. 

ОБЪРНЕТЕ ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ 

НА ДЕЦАТА. Ако отделите от скъ-
поценното си време за тях, ще се почув-
ствате много удовлетворени и спокойни. 
Периодът от  23-ти до 31-ви е подходящ за 
зачеване. 

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ“

Дискомфорт 
за семейните Раци
Грози най-вече онези от тях, които се 

стремят към професионални успехи и ка-

риерен растеж. От 1-ви до 23-ти все по-

често ще превключвате на режим „Мое-

то вътрешно „аз“. Не е изключено да по-

търсите утеха в миналото и по-точно в 

спомените си. На 1-ви, 2-ри, 9-и и 10-и на-

мерете време за себе си. Усамотете се 

поне за час. Ще се чувствате като раз-

пънати на кръст – от едната страна ще 

е чувството за професионална отговор-

ност, от друга, привързаността към се-

мейството. Целият октомври за вас ще 

бъде белязан от този конфликт, който 

ще ви донесе много тревоги и доста на-

прегнати разговори за изясняване на от-

ношения. 

Не се отказвайте от амбициите си, но 

и не пренебрегвайте първостепенна-

та важност на семейството и родите-

лите си.

Й

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ 

На 1-ви, 2-ри, 9-и и 10-и намерете спо-

койно място за себе си. Релаксирайте и 

си подредете приоритетите. 

На 7-и очаквайте напрежение у дома.

13-и, 14-и, 21-ви, 22-ри и 23-ти ще са на-

прегнатите дни за вас през този месец. 

Тогава ви съветвам да не взимате при-

бързани решения за напускане на работа.

След 23-ти в живота ви се завръща 

стара любов. Възможно е да подновите 

работата по стар проект или да свърши-

те работа, която сте изоставили поради 

липса на вдъхновение. 

От 23-ти до 31-ви периодът е подхо-

дящ за зачеване. Сега ще се почувствате 

много по-добре, ако обърнете повече вни-

мание на децата си!

НАУКАТА В ПОМОЩ НА ХРАНЕНЕТО
Като ни увличат в едно вълнуващо научно приключение, 
което се чете като роман, Жан-Пол Кюрте и Тиери Сукар 
представят за първи път цялостна концепция за стареене-
то. Тя съчетава сбор от научни знания и дава ясен отговор 
на основните въпроси, които всеки от нас си поставя:
ЗАЩО ТРЯБВА ДА УМРЕМ ЕДИН ДЕН? НА КАКВО СЕ 
ДЪЛЖИ СЕНЗАЦИОННОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРОДЪЛ-
ЖИТЕЛНОСТТА НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ ПРЕЗ XX В.?
ЗАЩО ЖЕНИТЕ ЖИВЕЯТ ПОВЕЧЕ ОТ МЪЖЕТЕ? СЪ-
ЩЕСТВУВАТ ЛИ ГЕНИ НА ДЪЛГОЛЕТИЕТО? МОЖЕ ЛИ 
ДА СЕ НАДЯВАМЕ ДА ЖИВЕЕМ 120 ГОДИНИ?
Тази новаторска книга, преведена на много езици и превър-
нала се в настолно четиво на милиони хора по света, се 

опира на най-съвременните научни открития, за да предло-
жи съвети за хранене и лична хигиена на живот, които въз-
пират стареенето. Истинско ръководство „как да остаре-
ем в добро здраве“, тя ни помага:

 Да подберем и приготвим храните, които се противо-
поставят на процесите на стареене.  Да използваме ус-
пешно добавките на витамини и минерали.  Да отстра-
ним от нашето обкръжение токсините и ускорителите на 
процесите на стареене.  Да се преборим със стреса и да 
съхраним равновесието и съня си.  Да се пазим активно 
от хроничните болести на възрастта: рак, сърдечносъдови 
заболявания, диабет, дегенеративни болести на нервната 
система, болести на опорно-двигателната система...

Търсете на книжния пазар от издателство „Колибри“
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НУЖДАЕТЕ СА ОТ ЕНЕРГИЧНО 

„РАЗТЪРСВАНЕ“ през този месец. 
От известно време сте в застой, но кол-
кото повече изчаквате, толкова повече 
намаляват шансовете ви за успех, защото 
към края на октомври навлизате в неком-
фортен за вас период. Най-важното, кое-
то трябва да направите като начало, е 
да разчистите пространството около 
себе си от псевдоприятели, от изтощава-
щи и напълно ненужни контакти, които 
системно изцеждат силите ви. На 1-ви и 
2-ри ще се почувствате ограничени и 
несвободни в общуването. Това ще ви по-
пречи да си вършите качествено работа-
та. Възможно е да ви откажат издаване 
на важни документи, да не ви одобрят и 
класират при кандидатстване някъде. Това 
няма да е резултат от вашата неподгот-
веност, а ще се случи по независещи от 
вас субективни причини. 

НЕ НАСРОЧВАЙТЕ ПЪТУВАНИЯ за 
1-ви и 2-ри. Плановете ви ще се обър-

кат, ще имате малки, но дразнещи разпра-
вии. През първите дни на месеца са въз-

можни и конфликти с хора от най-близко-
то ви обкръжение. Ще се наложи да каже-
те на някого директно какво мислите за 
него, за да защитите позициите си. През 
тези два дни (1-ви и 2-ри) ще бъдете под-
ложени на голямо психическо натоварване. 
Много от представителите на зодия Лъв 
безпричинно ще се чувстват напрегнати и 
ограничени. 

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ се появяват 
пред вас след новолунието на 7-и. След 

тази дата вече може да насрочвате пъту-
вания – лични и служебни. Ако до този 
момент сте имали затруднения в намира-
нето на нужна и точна информация, след 
това новолуние нещата тръгват в поло-
жителна посока. Получавате предложение 
за кратки пътувания, свързани с обучение 
или командировки, които ще ви помогнат 
да осъществите замислите си.

ЩЕ УСЕТИТЕ ОГРАНИЧИТЕЛНАТА 

СИЛА НА ЛЮБОВТА на 3-ти. С по-
ведението си, съзнателно или не, ще засег-
нете чувствата на хора, които ви оби-
чат. Много от вас сами ще провокират 
тези разправии със закачливи флиртове. В 
резултат на това лекомислено поведение 
може да си създадете големи неприятно-
сти с постоянния партньор.  

АКЦЕНТЪТ ПРЕЗ ОКТОМВРИ при 
вас са общуването и събирането на 

нужната ви в пряката ви работа инфор-
мация. Колкото по-бързо селектирате и 
пресеете хората около себе си, толкова 
по-градивно и пълноценно ще е общуване-
то ви в личен и професионален план.  

ЗВЕЗДИТЕ СА ВИ ПРИГОТВИЛИ ПО-

ДАРЪК След 7-и късметът ви прора-
ботва. Получавате предложения за съвмест-
на работа. Имате успех в общуването и с 
най-дистанцираните личности, от които 
обаче зависи професионалният ви успех. 

БЕЗПАРИЧЕН ПЕРИОД Парите ви 
ще отиват изцяло за текущи разходи 

през този месец – за лечение на близките 
ви или за ваши лични нужди, свързани със 
здравето. 

ПРОВЕРКА НА ЛОЯЛНОСТТА ВИ 
9-и и 10-и са дни на изпитания на ва-

шата лоялност и коректност към прия-
телите. Успешно ще издържите този „из-
пит“ на 15-и, 16-и и 17-и. 

ТРУДЕН ПЕРИОД ЗА ЛЪВОВЕТЕ 

БИЗНЕСМЕНИ Занимаващите се с 
частен бизнес инициативни Лъвове, както 
и творческите натури от този зодиакален 
знак да се подготвят за люта конкуренция 
от 8-и до 28-и. Не ви съветвам да подпис-
вате лекомислено договори и да правите 
инвестиции сега. 22-ри е ден на големи за-
блуди, внимавайте много и не се предове-
рявайте. След 23-ти обърнете повече вни-
мание на семейството и на близките си. 
Бъдете честни и открити с тях. 

Трудни любовни 
отношения 
За съжаление от 8-и до 31-ви октомври 

(впрочем този период може да продължи и 

до средата на ноември) ще имате големи 

тревоги в отношенията с интимния парт-

ньор, особено ако сте си позволили забеж-

ка встрани. Всичко ще се обърка и ще се 

обърне срещу вас. Тревоги ще ви създават 

и близките, и роднините ви, като посто-

янно ще изискват да им обръщате внима-

ние. Напълно закономерно, като компенса-

торна реакция, можете да решите да въз-

становите стара интимна връзка, в коя-

то сте се чувствали сигурни и защитени. 

Като цяло периодът след 8-и до 31-ви не 

е добър за установяване на нови отноше-

ния, защото те ще са белязани с кризисни 

емоции, които в крайна сметка ще разру-

шат връзката ви.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

На 1-ви и 2-ри не пътувайте. Възмож-

ни са трудности при изпити, срещи и об-

щуване. 

На 3-ти се пригответе за силни емоции, 

ревност и даване на обяснения.

След 7-и ще имате успешни пътувания, 

полезни срещи и предложения за съвмест-

на дейност.

След 23-ти навлизате в труден период, 

обърнете внимание на дома и близките си, 

„подредете“ емоциите си.

4-ти, 11-и, 12-и, 20-и, 21-ви, 30-и и 31-ви 

са хубавите ви дни през октомври. Въз-

ползвайте се максимално от късмета си 

на тези дати!

ШОКОЛАДОВА ИНИЦИАТИВА

АЛПИЙСКИЯТ СВЯТ НА MILKA
Столицата ни бе отличена със специален статут на приятелски град на 
Алпите

„Алпийският свят на Milka“ беше официално посрещнат през септември 
от кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова.
 „Алпийският свят на Milka“ е дългосрочна инициатива, целяща да дове-
де природата по-близо до градските жители. В градчето на Milka хиляди со-
фиянци се насладиха на приятни игри и забавления и се потопиха в магия-
та на Алпите. Специално пристигналият за събитието алпийски посланик 
на Milka поздрави малчуганите и техните родители и връчи сертификат за 
приятелство между София и Алпийския свят на г-жа Фандъкова. 
Пресъздавайки магическата атмосфера на Алпите, Milka показва на посети-
телите красотата и хармонията в природата и напомня за отговорност-
та на всеки за нейното опазване. По време на събитието беше приветства-
на и инициативата на марката за подкрепа на природен парк „Витоша“, из-

разяваща се в марки-
ране на туристически 
маршрути и изгражда-
не на информационни 
табла и входове.
Тази година Алпийски-
ят свят обикаля осем 
европейски държа-
ви, като пребиваване-
то му в България про-
дължи от 4 до 19 сеп-
тември. 
След София седем български града (Плевен, Велико Търново, Русе, Варна, Бур-
гас, Стара Загора и Пловдив) посрещнаха Алпите на своя територия. Все-
ки един от градовете бе почетен като приятелски град на Алпийския свят 
на Milka. 
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РАЗЧИТАЙТЕ НА СОБСТВЕНИТЕ 

СИ СИЛИ Събитията така ще се 
стекат, че някак естествено ще успеете 
да преодолеете вродената си неувереност 
и стеснителност. Време е да впрегнете 
знанията и уменията си, за да блеснете. 
В началото на месеца ще усещате дефи-
цит от енергия. Ще ви липсва желание за 
действие. Всъщност главната ви задачи 
през октомври е да се научите да упра-
влявате енергията и настроенията си. 
Една от малките тайни на Девите е, че 
не могат да правят нищо сами. Те винаги 
се нуждаят от партньор, за да се вдъхно-
вят – добри приятели, съмишленици или 
интимна половинка. Важно е да чувстват 
сигурност и подкрепа от друг човек. 

РЕВОЛЮЦИОННИ ИДЕИ ви хрум-
ват на 1-ви и на 2-ри. Наясно сте как 

да продължите напред и как да подобрите 
материалното и здравословното си състо-
яние.

ПРОЧИСТВАЩА ДИЕТА От 5-и до 
8-и включително периодът е много 

подходящ за прочистване на организма от 
токсини. Не е зле да погладувате малко – 
поне на новолунието на 7-и. Ефектът ще е 

поразителен! Получавате силен прилив на 
енергия. 

ПРАВИЛНО ПЛАНИРАНЕ Разпреде-
лете времето през октомври така: 

от 1-ви до 5-и направете планове, съберете 
сили и преценете с кои хора можете да 
продължите напред. От 5-и до 8-и се заеме-
те с прочистване на организма – това ще 
ви зареди с енергия и ще ви мотивира за 
действие. Чак след това предприемете 
някакви действия. 

ПАРИТЕ На 9-и и 10-и ще срещнете 
хора, които ще ви дадат идея, как да 

увеличите доходите си. Дори да ви из-
глежда много неосъществимо на пръв по-
глед, не отхвърляйте предложението им. 

ЩЕ ПРЕОДОЛЕЕТЕ СВОИ ЗАДРЪЖ-

КИ на 11-и и 12-и. Откажете се от не-
осъществимите задачи – оставете си само 
една, най-важната, за да може да я свърши-
те качествено. Не е зле да си преговорите 

целите, да подредите приоритетите си, за-
щото напоследък имате склонност да се 
разпилявате в подробности и да се изнервя-
те по този повод. Това ви пречи. 

НЕДОРАЗУМЕНИЯ С ЧУЖДЕНЦИ 

очаквайте на 11-и и 12-и. Възможно е 
да получите вести от чужбина, които 
няма да ви харесат. Точно сега не взимай-
те решение за дълго пътуване, още не е 
назрял моментът за него. 

НАВЛИЗАТЕ В СТАБИЛЕН ПЕРИОД 

От 13-и до 25-и включително ще се 
радвате на увереност и добра кондиция. 
Дочаквате и първите добри резултати от 
положените усилия. Най-хубавите ви дни 
са 13-и, 14-и, 15-и, 23-ти, 24-ти и 25-и, ко-
гато сте стабилни, продуктивни, аргумен-
тирани и осведомени. Радвате се и на до-
бри приходи. 

ЕМОЦИИ Предстоят ви интересни 
преживявания в интимната сфера – 

особено след 23-ти, когато най-неочаквано 
ще възстановите сърдечни приятелства и 
връзки от близкото ви минало. На пълно-
лунието на 23-ти е добре да помислите 
как да повишите квалификацията и как да 
натрупате нови знания. От 23-ти до 31-ви 
ви се пада уникалният шанс да се върне-
те към стари свои желания и интереси. 
Ако не сте довършили някой образовате-
лен курс или не сте си взели изпит, сега 
е моментът да го направите. Правете 
всичко, което ви е по сърце и към което 
имате интерес. Вътрешният глас ви под-
сказва и ви води във вярната посока. 

БЪДЕТЕ ПО-СЪСРЕДОТОЧЕНИ на 
26-и и 27-и. Старайте се да не се раз-

пилявате в различни посоки и да не гово-
рите излишно пред когото ви падне. Като 
цяло вече сте поели правилната посока и 
няма сила, която да ви върне. Така че на-
пред.

„Сигурност“ за вас 
е важна дума
Почти през целия месец ще работите в 

посока на това да се чувствате сигурни. 

Добрата новина е, че в края на месеца ще 

може да се похвалите поне с една победа, 

но дотогава доста неща трябва да осъз-

наете и преодолеете. Точно такива дни 

на осъзнаване и на преодоляване на досе-

гашните ви разбирания са 1-ви и 2-ри. Не 

предприемайте веднага действия, а първо 

направете нужните проучвания, независи-

мо какво искате да правите – да си тър-

сите нова работа, да си вземете изпити-

те или да се опитате да внесете проме-

ни на сегашното си работно място. Бла-

гоприятни дни за събиране на силите са 

5-и и 6-и. Тогава можете да помислите и 

за своето здраве и физическа форма. За-

почнете някаква диета или нов тип здра-

вословно хранене, запишете се на няка-

къв спорт.

ЙЙ

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

От 5-и до 8-и направете прочистваща 

диета. Добре е да спортувате по-актив-

но през този период.

На 11-и и 12-и очаквайте недоразумения 

с чужденци. Възможно е да получите нови-

на от чужбина, която няма да ви хареса.

От 13-и до 25-и сте в стабилен и про-

дуктивен период.

От 23-ти до 31-ви възстановете ста-

рите си интереси и довършете образова-

телните курсове (ако сте се записали на 

такива). Възможно е да възстановите и 

връзки със стари приятели.

ЕДНА ДОБРА ИНИЦИАТИВА

„ШАНС ЗА ЖИВОТ, ШАНС ЗА НОВИ СПОМЕНИ“

За втора поредна година Procter & Gamble (P&G) стар-
тира кампанията „Шанс за живот, шанс за нови спо-
мени“, която цели да помогне на преждевременно роде-
ни деца в България. Инициативата стартира офици-
ално на 1 септември и приключва на 30 ноември 2010 
г. Нейната задача е да ангажира гражданското обще-
ство, за да помогне чрез дарения на 6000 недоносени 
деца, които се раждат всяка година в България.
Цел на инициативата е да бъдат дарени 41 апарата 
за мониторинг на жизненоважни показатели на но-
вороденото дете – пулсоксиметри в 35 от най-голе-
мите родилни отделения в 27 български града. Сред-
ствата за даренията ще бъдат осигурени от про-
дажбите на продукти на Procter & Gamble, включени в 

кампанията: Ariel®, H&S®, Pampers®, Bonux®, Lenor®, 
Always®, W&Go®, Blend-a-med®, Tide®, Mr Proper®, 
Pantene®. Потребителите ще разпознават тези про-
дукти по поставените в близост информационни 
материали с логото на кампанията. 
Тази година проектът „Шанс за живот, шанс за нови 
спомени“ даде възможност на всички да изпратят 
своето послание до преждевременно родените деца 
в България чрез „Стената на мечтите“, инстали-
рана в градинката на НДК. Всички жители и гости 
на столицата имаха възможност да изпишат на нея 
своите детски мечти и пожелания до преждевре-
менно родените деца. Части от „Стената на меч-
тите“ ще бъдат изпратени като жест на съпри-
частност до болниците, които ще получат дарение 
от кампанията. 

Нешка Робева отправя послание пред 
„Стената на мечтите“
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ТОВА Е ВАШИЯТ МЕСЕЦ Дава ви се 
шанс да подредите приоритетите си 

максимално добре. Слънцето сега е във 
Везни и ви зарежда с много енергия и 
воля за напредък. Вашето голямо изкачва-
не продължава. Октомври за вас е много 
важен месец – това ще го усетят най-
вече родените от 24 септември до 7 ок-
томври. Най-трудно ще бъде на родените 
през първите три дни от октомври. 
Всичко, което ви се случва сега, ще ви е 
за урок, ще има кармичен характер. Ще 
се чувствате особено – от една страна, 
ще сте решени да се справите с вътреш-
ните си напрежения и дискомфортни със-
тояния, а от друга – ще усещате страх 
да го направите. 

ВЪЗМОЖНИ СА ЗДРАВОСЛОВНИ 

НЕРАЗПОЛОЖЕНИЯ, които ще бъ-
дат предизвикани от съвпада на Слънцето 
със Сатурн във Везни от 1-ви до 3-ти. Те 
ще засегнат не само родените през първи-

те три дни на месеца, но и всички други 
Везни. Най-важното е да не допускате 
страхът да бъде извинение, че не можете 
да подобрите здравето си. До 7-и повече-
то от вас ще се чувстват малко вяли и 
объркани – няма да могат да се възполз-
ват от добрите възможности. Дори и 
най-амбициозните Везни ще имат желание 
за почивка, за да обмислят плановете си 
за бъдещето на спокойствие. Така и тряб-
ва да направите сега – да не се насилва-
те за действие, а да си починете. Става 
дума за периода от 1-ви до 7-и, когато не е 
добре да започвате нищо ново. 

ЗАТВЪРЖДАВАТЕ ПАРТНЬОР-

СТВАТА Може да изчистите и да 
изясните някои трудности и недоразуме-

ния с партньорите си сега. В това отно-
шение ретроградната Венера ще ви бъде 
изключителен помощник. Но не е добре да 
установявате трайни нови връзки, защото 
те ще бъдат белязани с много трудни и 
кризисни ситуации в бъдеще. 

ТЕМИТЕ ЗА ЛЮБОВТА И ПАРИТЕ 
силно ще се преплитат в живота ви 

през октомври. Коя ще „надделее“, зависи 
само от вашата решимост и зрялост. Не 
жертвайте едното за сметка на другото. 
Дните, в които трябва особено да внима-
вате и да не се вживявате прекалено в 
сложните ситуации, са 13-ти, 14-ти, 15-и, 
21-ви, 22-ри и 23-ти. „Най-предизвикателен“ 
ще бъде 23-ти, когато е пълнолунието в 
нехармоничния ви знак Овен. Има голям 
риск интимният ви партньор да се държи 
с вас грубо, недодялано и много зле, което 
ще ви разстрои много и ще ви накара да 
се замислите за минусите във връзката ви, 
умело прикривани досега. Внимателно на-
правете анализ на ситуацията и се замис-
лете дали си заслужава да продължите 
тези отношения, дали не сте констатира-
ли сериозни различия помежду ви. 

МАЛКО ПО-СПОКОЕН ПЕРИОД на-
стъпва за Везните след 24-ти. Сега е 

добре да стабилизирате всичко, постигна-
то до този момент. Както и доходите 
си! Потърсете възможности за допълни-
телно припечелване. Обърнете внимание и 
на здравето си. Сега не е време за дие-
ти. Трябва да се храните максимално 
здравословно и да се грижите добре за па-
рите си. Особено на 25-и и 29-и, когато 
хората и събитията, които ще привлича-
те към себе си, ще допринесат много за 
вашето стабилизиране и за това да се 
фокусирате върху материалните и еже-
дневни теми, което е препоръчително за 
всички Везни. 

Набирате инерция
Най-отпаднали ще се почувствате на 

7-и, но точно това ще е и най-силният и 

тайнствен момент за вашите желания 

и бъдещи проекти. Тогава е новолуние-

то във Везни, което ви зарежда с енер-

гия за действие през новия етап, който 

настъпва за вас. След 7-и набирате инер-

ция и задвижвате важни дела. С помощта 

на звездите променяте нещата, които об-

мисляхте в началото на октомври, сега 

средата ще е по-благоприятна. Има само 

една подробност, която ще ви потопи във 

водовъртеж от емоции – от 8-и вашата 

лична управляваща планета Венера започ-

ва ретроградно движение, което ще про-

дължи до 19 ноември. Склонни сте да ана-

лизирате, да се връщате символично на-

зад, да се опитвате да правите корекции 

на някои събития. В това няма нищо лошо, 

разбира се, само дето ще ви бъде изклю-

чително натоварващо. Щадете се макси-

мално – твърде критични сте към себе си, 

което също е много изтощаващо.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

От 1-ви до 7-и е възможно да се обадят 

здравословни проблеми. Ще се чувствате 

отпаднали, без мотивация за действие.

След новолунието на 7-и навлизате в 

по-активен период.

След 8-и до края на месеца ще бъдете 

във водовъртежа на силни емоции. Не за-

почвайте нови любовни връзки сега. Хар-

чете по-разумно.

От 21-ви до 23-ти на дневен ред изли-

за темата за партньорствата. Най-на-

прегнато с партньорите ще ви е на 23-

ти. Тогава проявете максимална диплома-

тичност.

След 24-ти обърнете сериозно внима-

ние на здравето си. Намерете начин да 

спечелите пари. Не пилейте напразно си-

лите си.

КОНЦЕРТЪТ НА ГОДИНАТА

ЕНРИКЕ ИГЛЕСИАС В БЪЛГАРИЯ за 15-годишнината на М-Тел
На безплатния мегаконцерт поздрав за телеком номер едно в страната отправят още „Шугабейбс“ и DJ Соник 
Начело на плеядата, която ще поздрави Мобилтел по повод рождения ден, е световноизвестният Енрике Игле-
сиас (Enrique Iglesias). Той стъпва родна сцена за първи път по повод годишнината на „Мобилтел“. Самият Енри-
ке е с вече 15-годишен професионален път. „Основният ни мотив да го поканим на българска земя е неговата сил-
на емоционалност на сцената, която пленява и обединява публиката – нещо, което прави и „М-Тел“. Много съм 
щастлив, че мога да оповестя пристигането на звезда от подобна величина, която заема челни позиции на све-
товната сцена и която идва да поздрави нашите приятели, фенове, клиенти. Радвам се, че мога да споделя с 
всички тях този уникален празничен момент“ – заяви Андреас Майерхофер, главен изпълнителен директор на 
„М-Тел“. 
Въпреки изключително натоварената си програма в средата на кампанията за представянето на последния му 
албум „Еуфория“ Енрике успя да включи в програмата си българската изява. Компания му правят няколко прекрас-
ни дами – британската диджейка Соник (DJ Sonique) и фуриите от суперуспешното дамско трио „Шугабейбс“ 
(Sugababes). „Захарните“ момичета също ще гостуват за първи път в страната по повод празника на телекома.
През целия септември многобройните приятели на „Мобилтел“ бяха изненадвани с интересни събития, но кул-
минацията е именно този концерт, който може да се нарече концерт на годината.
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ПРИКЛЮЧВАТЕ ГОЛЯМ ЦИКЪЛ ОТ 

ЖИВОТА СИ Цялата ви сила и ми-
словна енергия са съсредоточени да го за-
вършите добре. В началото на месеца се 
отдавате на анализи и душевен катарзис. 
Това ви пречиства, освобождава ви от на-
трупаните горчивини и обиди. Припомняте 
си поуките, които сте получили от жи-
тейските уроци. Процесът на вътрешно 
израстване никак не е лесен, но вие това 
го умеете. Вашият знак е символ на тран-
сформацията. На 1-ви и 2-ри сте настроени 
меланхолично. Спокойни сте и сте твърдо 
решени да се радвате на малките неща от 
живота. Дори и дребните домакински за-
дължения ще ви се сторят приятни. До-
бре ще е да свършите и някоя важна ра-
бота, която изисква интуитивен подход. 
В чудесна форма сте за задушевни прия-
телски разговори, в хода на които ще по-
лучите важна информация, добри предложе-
ния, оферти или идеи. 

ПОЛУЧАВАТЕ ВАЖНА ИНФОРМА-

ЦИЯ През първите два дни на ок-
томври има вероятност да получите ин-
формация, която има отношение към на-

меренията ви за далечно пътуване или 
дори за емиграция. Но може да е свързана 
и с работата ви или с близките, за кои-
то се грижите. Нечие усложнено здраво-
словно състояние или пък вашето соб-
ствено неразположение ще ви разколебаят 
да пътувате и ще се наложи временно да 
отложите пътуването. 

НЕ СТЕ В ДОБРА ФОРМА на 3-ти и 
4-ти. Всичко ще ви дразни. Хората, 

от които зависите, ще ви изтормозят с 
претенциите си. На 3-ти ще приемате 
всичко присърце, ще правите от мухата 
слон. Силните ви емоции ще се прехвър-
лят и в личните ви отношения. Обичта 
и желанията ви започват да стават пре-
калено обсебващи и задушаващи. На този 
ден сте много ревниви и мнителни. Пове-
чето от вас – неоснователно. Затова се 
постарайте максимално да се сдържате, 
за да не сгрешите. 

ТЕМАТА ЗА ЛЮБОВТА Е МНОГО 

АКТУАЛНА Няма как да не усетите 
това. Съдбата е решила да ви направи ин-
тересен подарък и да ви даде втори шанс 
в любовта. От 8 октомври до 19 ноември 
Венера, която сега е във вашия знак, за-
почва да се движи ретроградно. А вие по-
лучавате възможността да се върнете 

символично назад и да поправите грешки-
те си в сферата на любовта, приятел-
ството и отношенията с най-близките ви 
хора. Дава ви се право на „рестарт“. Тук 
обаче има малка уловка, която се поста-
райте да избегнете – не бъдете прекалено 
критични и изискващи! И нещо още по-ва-
жно – не изпадайте в самосъжаление и се 
постарайте да не страдате за неосъщес-
твени любови. Това специфично движение 
на Венера ще ви накара да си направите 
анализ и да „прогледнете“ дълбоко в същи-
ната на всички свои връзки и партньор-
ства, независимо на каква основа са били 
те. Това засяга и бизнес отношенията ви. 
Откривате нови неща, които по-рано са 
ви убягвали. Добрата новина е, че там, 
където е имало силни чувства, лоялно от-
ношение и партниране, сега отново ще 
има. Но Венера освен за чувства и взаи-
моотношения отговаря и за самооценката, 
за отношението ви към парите, за водене 
на съдебни дела и спорове. В изброените 
сфери също ще имате възможност за 
„рестартиране“ и промяна на условията. 

ДНИ, В КОИТО ЩЕ СЕ ЧУВСТВАТЕ 

ДОБРЕ и ще можете да сложите ред 
в емоциите и в работата си, са 8, 9, 10, 
18, 19, 20, 27, 28 и 29 октомври.

ТРУДНИТЕ ВИ ДНИ ПРЕЗ МЕСЕЦА 
са 3, 4, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 октомври.
СТАВАТЕ ПО-УВЕРЕНИ след 23-ти. 
Приключвате с нещата, които ви за-

държат на старите позиции. Време е за 
стартиране на нови начинания. Около 23-
ти се подгответе за малко напрежение в 
работата. Възможно е да влошите отно-
шенията си с колегите, особено ако са ви 
подчинени. 

ВЪВ ВЪРХОВА СКОРПИОНСКА 

ФОРМА СТЕ на 25-ти, 26-и и 29-и. 
Ще успеете с деликатни методи да по-
стигнете колосални резултати.

Подредете мислите си
Имате цели три дни на разположение да 

подредите мислите, да направите нуж-

ните анализи и да се освободите от ня-

кои задръжки. 5-и, 6-и и 7-и са точно таки-

ва приключващи дни, отредени за анализ и 

сбогуване със старото. Ще имате много 

верни прозрения за миналото, ще разгада-

ете много от събитията в живота си. Ще 

имате и точни интуитивни предчувствия 

за бъдещето.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

 На 1-ви и 2-ри проведете срещи и разго-

вори, на които ще получите добри предло-

жения. Възможно е по здравословни причи-

ни да се осуети едно ваше служебно пъ-

туване.

 От 1-ви до 7-и трябва да се освободи-

те – в буквален и в преносен смисъл – от 

миналото си. 

 След 8-и Венера ще „върне“ стара лю-

бов в живота ви или ще „разгори“ насто-

ящата. 

 След 23-ти идва вашето време – Слън-

цето в Скорпион ви дава сили и ви откри-

ва нови възможности. Късметът е с вас!

„ЕНИРА“ ПОДОБРИ ИМИДЖА НА БЪЛГАРСКИТЕ ВИНА 
„Нашето вино е за удоволствие – сервира се с храната и след нея – сподели граф фон Найперг, собственик на 
винарната „Беса Валей“, където се произвежда виното „Енира“. – Аз съм специалист в производството на чер-
вено вино в Бордо. Просто пренесохме техниката на правене тук, в България, заради прекрасния тероар (осо-
беностите, които предлагат географията, климатът и почвите на мястото, което търсиш за своите лози 
– бел. ред.). С „Енира“ ние възвръщаме имиджа на българските вина по света. В международен план дори смя-
там, че няма вино, конкурентно на „Енира“ – добавя графът.
Марк Дворкин, главен мениджър на „Беса Валей“ и консултант на вино „Енира“, и Ивайло Антонов, изпълните-
лен директор на „Беса Валей“, представиха експортната политика и бизнес плановете за развитие на избата. 
Проектът „Беса Валей“ стартира през 2001 г. Регионът около с. Огняново е избран след детайлен анализ на 
почвата във френски лаборатории на Бордо. Годишно се произвеждат 650 000 бутилки вино, 120 000 от които 
са за България, а 300 000 са за износ. А най-големият външен пазар за „Енира“ е Азия. 40 000 бутилки се изнасят 
за Япония, 30 000 – за Китай, и 20 000 – за Хонконг. В Европа е малко по-трудно, въпреки че имаме солиден про-
бив. За момента изнасяме 20 000 бутилки за Швеция, 20 000 за Германия и 20 000 за Великобритания. За щастие 
граф фон Найперг е много популярен във винарските среди като изключителен специалист и това спомага за 
по-лесното лансиране на марката „Енира – всичко останало е работа на вкуса и качеството.

НАЗДРАВЕ!

Граф Стефан фон Найперг – собственик 
на „Беса Валей“
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В ДОБРА ФОРМА СТЕ Имате намере-
ние да подредите живота си. Набеля-

зали сте си цел и е напълно по силите ви 
да я осъществите. От 1-ви до 23-ти сте 
силни в колективната работа, особено ако 
работите в областта на политиката, ре-
кламата или интернет пространството. 
Сега е вашият шанс за сериозен пробив. 

КОНФЛИКТИ И ЗАТРУДНЕНИЯ На 
1-ви ще имате усещането, че сякаш 

всички са се наговорили да ви затрудня-
ват. Това, естествено, не е вярно. Под 
напрежение сте, защото сте се захванали 
с няколко неща едновременно. На 1-ви и 
2-ри е възможно да имате пререкания и 
дори бурни скандали и скъсване на бизнес 
отношения с някого. Ако тогава ви пред-
стои да се явявате на изпити или да бо-
равите с информация (да правите справки 
или да оформяте документи), бъдете 
крайно внимателни. От една дребна на 

вид грешка, пропусната дума или забавяне 
може да си навлечете големи неприятно-
сти. Добре е да не подписвате договори 
през тези 2 дни – след време ще се ока-
же, че вие сте в губеща позиция. Вероят-
но е и партньорите по договора да пре-
дявят претенции към вас. Но дори и нещо 
да се е объркало, след 3-ти разчитайте на 
подобрение. 

ОРИГИНАЛНИ И СМЕЛИ ИДЕИ се 
зараждат в главата ви на 3-ти и 

4-ти. След 7-и разчупвате застоя и побеж-
давате хроничното си неудовлетворение. 
На 7-и късно вечерта се подгответе да по-
срещате новолунието във Везни, което ще 
„развърже“ късмета ви в любовта. В рам-
ките на един месец в живота ви ще се 
появи човек, който много точно ще по-
крива вашите лични виждания и желания. 
След тази дата вече може наистина да 
потърсите подкрепата на съмишленици и 
да започнете смелите си нови проекти. 

ВАШИТЕ ЩАСТЛИВИ ДНИ са 11-и, 
12-и, 13-и, 21-ви, 22-ри и 23-ти. На 22-

ри и 23-ти сте във върхова творческа 
форма. Лесно успявате да се реализирате. 
Взимате важни решения за бъдещето на 
децата си, правите разумни стъпки в 
това отношение. 

ЗАБАВЕТЕ ТЕМПОТО след 24-ти. Ще 
имате нужда от повече усамотение и 

почивка. Очаквайте вести отдалече! За-
мисляте се за далечни пътувания. Прави 
ви се нещо романтично. От 24-ти до 31-ви 
е възможно да възстановите връзка с ваш 
стар приятел зад граница. Или пък друга 
връзка от миналото (без връзка с чужби-
на!), за което възкресяване да се наложи 
известно време да пазите в тайна по една 
или друга причина. Това няма да ви при-
тесни особено, дори ще ви хареса.  

ГРИЖА ЗА ДРУГИТЕ От 24-ти до 
31-ви получавате шанса да работите 

при такива условия, при които да прояви-
те най-състрадателната страна от ха-
рактера си. Получавате шанс да се грижи-
те за другите, да направите жест на са-
мопожертвувание. 

НЕПРЕМЕННО ПРОЯВЕТЕ РАЗБИРА-

НЕ към някого на 25-и, 26-и или 27-и. 
Подходете със спокойствие, иначе може да 
избухне голям скандал между вас двамата. 

ОПАСНОСТ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕ-

СКИ СРИВ От 24-ти до 31-ви има 
риск да паднете в капана на вътрешни 
противоречия и да изпаднете в криза. На 
25-ти и 29-и може да ви измъчва неудо-
влетвореност. Не допускайте да ви обсе-
би чувството на ревност и на непълно-
ценност, защото много дълго ще се люш-
кате на вълните на лошото настроение 
след това. 

ПОЗИТИВНИ ДНИ за вас са 30-ти и 
31-ви. Излизате от временната изола-

ция. Сега трябва да ви чуят и видят мак-
симално много хора. Търсете „силните на 
деня“, не пропускайте покани за гости, пар-
тита или културни мероприятия. От една 
страна, тези контакти ще ви направят по-
дейни, а от друга, ще ви отворят възмож-
ности да подсигурите бъдещето си. 

Голям „пробив“ 
в любовта
Най-сетне стабилизирате връзката си 

или намирате човека, за когото дълго вре-

ме сте мечтали. Каквото и да направите 

през тези два дни, ще ви окрили и ще ви 

зареди със самочувствие и положителен 

заряд. Само бъдете по-деликатни на 18-и, 

19-и и 20-и. Вероятни са и временни здра-

вословни неразположения. През тези дни 

сте склонни към заблуди, бъдете много на-

блюдателни и взискателни към себе си.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

 От 1-ви до 6-и ще подхванете много 

дейности наведнъж. Настроението ви е 

оптимистично, но около вас цари хаос.

 На 1-ви и 2-ри внимавайте при прегово-

ри, при подписване на договори и при по-

лагане на изпити. Възможни са спънки и 

пречки, особено ако подписвате важни до-

кументи.

 На 7-и сте по-концентрирани и целе-

насочени. Създавате нови приятелства, 

стартирате смели идеи, правите голям 

пробив с това, с което се занимавате. На 

хоризонта се появява и... голямата любов.

 На 22-ри и 23-ти разгръщате творче-

ския си потенциал, заздравявате приятел-

ства, решавате бъдещето на децата си. 

Потръгва ви в любовта.

 След 24-ти ще навлезете в по-тих и ин-

тровертен период.

SCOOTER В СОФИЯ

ГЕРМАНСКОТО ТЕХНОЧУДО 
ще разтърси „Христо Ботев“ на 5 октомври

Те са едни от малкото германски явления, които формират музикалния 
пейзаж в страната и чужбина вече повече от десетилетие, без да губят 
от своята енергия и новаторство. Обичани или мразени – и в двата случая 
техният стил е антитеза на „скучно“! Scooter са автори на гениални кла-
сики от зората на техното като Valleѓ de Larmes, Hyper Hyper, което само в 
Германия продава над 700 000 копия, серията от топхитове като Move Your 
Ass!, Friends и Endless Summer, както и химна на всички геймъри – парчето, съз-
дадено специално за саундтрака към Mortal Kombat Annihilation –Fire. 
След като издадоха суперуспешния си албум The Ultimate Aural Orgasm, влязо-
ха трайно в програмата на клубовете с хита си Behind The Cow и обиколиха 
света със суперенергичния си и зарибяващ сет, диджеите от Хамбург са го-
тови да направят и своята първа спирка в България. 
Верни на своя дух, Scooter продължават да разбиват всички класации. Тур-

нето им Under the radar over the top по името на новия им албум достига нови 
висоти в живото изпълнение с новаторски сетове, екстремна пиротехни-
ка и най-новото в светлинния и звуковия дизайн. 2010 г. посреща Scooter об-
ратно в играта, да се готвят феновете! 
На 5 октомври диджеите ще взривят зала „Христо Ботев“ от 21.00 ч. Би-
летите за шоуто са на цени от 30 лв. на предварителна продажба и 40 лв. в 
деня на концерта.
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НАПРЕЖЕНИЕ И РАЗДРАЗНЕНИЕ 

Амбицирани сте да успеете, но няма 
да се получи веднага, както бихте желали. 
Подложени сте на голямо напрежение и 
стрес, особено в началото на месеца, от 
1-ви до 6-и. Чувствате се ограничени и по-
тиснати. Ще се сблъскате и с нерешени и 
занемарени задачи, които няма да можете 
повече да отлагате, както и със законови 
ограничения. Пречка при изпълнение на за-
мислен от вас проект могат да бъдат на-
чалници и авторитетни личности. Най-ху-
бавото е, че ще успеете да излезете не-
вредими от конфликтите с шефовете си. 

Това обаче ще ви коства много усилия, по-
следователност, гъвкавост и дипломатич-
ност. За да успеете да задържите позици-
ите си, е възможно е да се наложи да по-
емете и риск. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИО-

НАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ очаквайте да 
ви се отворят след новолунието на 7-и. 
Напрежението и раздразнението провоки-
рат у вас желание за промяна и развитие. 
Нещо около вас на работното ви място 
ще се промени. Може да не стане прека-
лено бързо и така, както на вас ви се 
иска, но промяна ще има. Възможно е да 
си потърсите нова работа, да поискате 
преназначение на старата, да се разделите 
с нелоялни партньори или да разтрогнете 
неизгодни договори. Подходящите дни за 
това са 11-и, 12-и, 13-и, 14-и, 15-и. 

ВЪЗДЪРЖАЙТЕ СЕ ОТ ВСЯКАКВИ 

ИНИЦИАТИВИ на 17-и. На 18-и вни-
мавайте да не попаднете в мрежите на 
някакви сплетни. Не се доверявайте на 
никаква информация, независимо колко е 
приятна. Същото важи и за 19-и, но в по-
малка степен. 

ДОМ И СЕМЕЙСТВО Назрява напре-
жение и вкъщи. Възможни са конфли-

кти и противоречия в семейството на 
20-и вечерта, 21-ви и 22-ри. Ще се разкъс-
вате между семейните задължения и слу-
жебните си ангажименти. Изискват се ог-
ромни усилия и умение от ваша страна, за 
да не жертвате едното за сметка на дру-
гото. Внимавайте, защото можете да раз-
рушите отношения, които дълго сте гра-
дили и на които държите. Бихте могли да 
потушите напрежението в семейството, 
като планирате семейна почивка или ня-
каква съвместна дейност. Направете заед-
но нещо за дома си, подредете шкафове-
те и гардеробите, купете си нова мебел 

или нещо красиво за дома, което да ви 
радва. Излезте заедно с половинката си 
някъде, поговорете в приятна обстановка 
за проблемите си. Не бързайте да се 
обиждате и не реагирайте спонтанно на 
първите обвинения. Вероятно е те да са 
провокирани от чисто битови неуредици. 

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ! На 23-ти 
сутринта е пълнолунието в невъздър-

жания, сприхав и нехармоничен спрямо ва-
шия зодиакален знак Овен. Затова бъдете 
особено внимателни от 20-и до 23-ти вклю-
чително. Ще си отдъхнете, след като 
Слънцето се премести от нехармоничните 
ви Везни в Скорпион на 23-ти следобед. 

ВРЕМЕ ЗА ПРОМЕНИ От 23-ти до 
31-ви за вас настъпва един по-лек и 

позитивен период. Започвате да виждате 
по-ясни перспективи пред себе си и се ус-
покоявате за бъдещето си. Времето е 
подходящо за промени. Намирате си нови 
стимули, отдавате се на нови мечти и 
желания. Мнозина от вас ще възстановят 
връзките си със стари приятели или кръ-
гове по интереси, към които в близкото 
минало са принадлежали. Това ще ви доне-
се сигурност и успокоение, ще се почув-
ствате в свои води. На 25-и и 26-и може-
те успешно да си припомните и да осъ-
ществите стари изоставени идеи. 

МНОГО ЕМОЦИОНАЛЕН ДЕН за 
вас ще бъде 25-и. Привличате симпа-

тия, одобрение и разбиране. Печелите под-
дръжници и приятели. 

КРАЯ НА МЕСЕЦА, 28-и и 29-и, пос-
ветете на семейството. В делови 

план може да сте малко напрегнати през 
тези дни, но за компенсация звездите са 
ви подготвили приятна изненада – на 29-и 
получавате признание, подаръци и любов. 
Ще завършите октомври щастливи и удо-
влетворени, забравили за напрежението в 
началото му. 

Не подписвайте 
никакви договори
на 5-и, когато общуването и деловата ко-

муникацията ще бъдат силно затруднени. 

Не подавайте документи, не насрочвайте 

важни интервюта или разговори с автори-

тетни личности, от които зависите. Съ-

щото предупреждение важи и за 8-и, нищо 

че вече се е активирала новата енергия 

от новолунието.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ
 От 1-ви до 6-и ще имате проблеми на 

работното място. Възможен е конфликт 

с авторитетни личности. Ще се налага 

срочно да довършвате дори работата на 

колегите си. 

 От 20-и до 23-ти поради наближаващо-

то пълнолуние в Овен ще се чувствате 

ограничени и потиснати. Ще усетите на-

прежение и у дома. 

 След 24-ти навлизате в спокоен пери-

од. Позитивни сте и усещате прилив на 

енергия. 

 На 29-и ви очаква приятна изненада от 

съдбата – получавате признание, подаръ-

ци и любов.

АЛО, АЛО

ПРАВИ КАКВОТО СИ ИСКАШ С GENERATION GLOBUL
Трите нови младежки програми на GLOBUL предлагат до 4000 безплатни минути и 
2000 есемеса, както и достъп до интернет през мобилния телефон срещу изгодни 
месечни такси от 6,90, 9,90 или 12,90 лв. Първите две програми включват 2000 мину-
ти и още толкова есемеса и към 5 или 10 номера в групата „За Приятели”, допълни-
телни 2000 минути за разговори към всички абонати в мрежата на оператора все-
ки ден в часовия интервал между 22.00 и 8.00 ч. и през целия уикенд ПЛЮС 10 MB ин-
тернет трафик. Потребителите, които изберат тарифния план от 12,90 лв. на ме-
сец, ще могат да се възползват от 2000 безплатни минути и 2000 есемеса в мобил-
ната мрежа на GLOBUL, както и от включени 25 MB мобилен интернет. 
Промоционалните условия, с които стартират Generation GLOBUL, позволяват на по-
требителите да използват неограничен мобилен интернет трафик до 31.12.2010 г., 
като в зависимост от избрания тарифен план първите 10 или 25 MB ще се предос-
тавят при максимална скорост. Абонатите на Generation GLOBUL получават и кре-
дитен лимит от 30 лв. на месец, който при желание от страна на клиента може да 
бъде увеличен.

В магазина на 
GLOBUL до метро-
станция „Св. Кли-
мент Охридски” гос-
тите на събитие-
то бяха изненадани 
с акробатични номе-
ра, подаръци и пред-
ставяне на тарифите 
на новите програми 
Generation GLOBUL 
под мотото „Прави 
каквото си искаш”
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ДЕЙСТВАЙТЕ! През по-голямата 
част от месеца е добре да сте мак-

симално активни. Пътувайте не само у 
нас, но по възможност и в чужбина, осъ-
ществявайте контакти с чужденци, про-
учвайте всякакви възможности за реализа-
ция. Всичко, свързано с чужди езици и кул-
тури, както и с придобиването на знания 
от всякакъв характер, ще разшири хори-
зонтите пред вас. Сега Слънцето се на-
мира в хармоничния ви знак Везни и зато-
ва настроението ви е леко и ведро. Замис-
ляте се за по-глобални неща, нямате же-
лание да се занимавате с дребнавости. Но 
все пак ще бъдете „приземявани“ от те-
кущите събития. Ще се активизират 
теми, свързани с ваши роднини, и то по 
линия на брачния ви партньор. 

АКО ИСКАТЕ ДА ЗАВЕДЕТЕ ДЕЛО 

СРЕЩУ НЯКОГО, изчакайте периода 
след 7-и, когато ще имате повече успехи в 
това начинание. 

РАЗЧИСТЕТЕ МЯСТО ЗА НОВО-

СТИТЕ От 1-ви до 6-и включително е 
добре да разчистите място за предсто-
ящите нови инициативи, които спонтанно 
ще стартирате след новолунието във Вез-
ни (на 7-и). 

ПРЕДСРОЧНО! На 1-ви, 2-ри и 3-ти 
е твърде възможно да подпишете 

предсрочно важен договор, да смените 
учебното заведение или дори да се премес-
тите в друг град, където ви предлагат 
по-добри възможности за развитие. 

НАПРЕГНАТИ ЛЮБОВНИ ОТНО-

ШЕНИЯ се задават след 8-и. В живо-
та ви се завръщат стари страдания. Оп-
итвате се да възобновите угаснали емо-
ции, но май няма да успеете. Не приемай-
те всичко това като някакво наказание 
свише, приемете го по-скоро като необхо-
дим кармичен опит. Най-трудно ще бъде 
на Водолеите, които имат интимни от-
ношения с някого на работното място. 

ЩЕ ИЗПИТВАТЕ ДИСКОМФОРТ 

след 23 октомври, когато в знака 
Скорпион се концентрират четири плане-
ти, които ще ви държат в постоянно на-
прежение. Започвате да недоволствате, че 
не сте се реализирали максимално добре, 
няма да бъдете удовлетворение от нито 
едно свое постижение, ще поискате неза-
бавна промяна. Целият този суперстелиум 
(струпване на планети) на Слънце, Марс, 

Венера и Меркурий в Скорпион след 23-ти 
ви прави непримирими към самите вас. 
Предстои ви период на катарзис. Ще забе-
лязвате всичките си несъвършенства и 
няма да сте доволни. Но пък това ще има 
много силен оздравителен ефект за вас. 
Скорпионът обича крайностите – първо 
потъва в кризата, а след това му идват 
сили и вдъхновение да я преодолее. Сега ще 
осъзнаете новостите, които са настъпили 
в живота ви след 7-и този месец. Ще ви об-
земе желание за още промени. По принцип 
Скорпионът не е толкова хармоничен знак 
за вас, защото ви носи трудности и пре-
дизвикателства, но енергията за действие, 
с която ви дарява той, е много мощна. 

ПЕРИОД ЗА „РЕЦИКЛИРАНЕ“ на-
стъпва за вас от 23-ти до 31-ви. Раз-

деляте се с онова, което не ви харесва, и 
слагате началото на нови инициативи. Ня-
кои от вас дори ще намерят сили да на-
пуснат настоящата си работа, да прекъс-
нат трудни и обвързващи служебни, лични 
и бизнес връзки. Особено ако в живота им 
работата и личните отношения са силно 
преплетени, е почти сигурно, че ще тръг-
нат в друга, нова посока на развитие. 

НЯКОЙ ЩЕ СЕ ОПИТА ДА ВИ ИЗ-

МАМИ около 22-ри. Внимавайте най-
вече в бизнес отношенията. Не оперирай-
те с големи суми и разумно подбирайте 
партньорите си. Нищо, което ви се пред-
ложи на този ден, няма да е благоприят-
но за вас. 

ДНИ НА ТРАНСФОРМАЦИИ са 23-
ти и 24-и, а на 25-и ви предстои да 

преживеете най-големите предизвикател-
ства от другите към вас. Реагирате бу-
рно и гневно. Все пак се въздържайте, за 
да не съжалявате за реакцията си. 

ТРУДНИ ДНИ са 30-и и 31-ви. Ще 
трябва да се преборите с нечия гор-

дост и желание за доминиране. 

Й Й

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ 
 След 7-и за вас настъпва благоприятен 

период за обучение от всякакъв характер. 

 След 23-ти навлизате в период на изпи-

тания, напрежение в работата, криза на 

самореализацията. Правите опити да въз-

становите трудни връзки от миналото.

 23, 24, 25, 30 и 31 октомври са труд-

ните ви дни през месеца. Това са т. нар. 

трансформационни дни. 

 Около 22-ри е възможна някой да ви из-

мами.

ФЕСТИВАЛ ЗА ЦЕНИТЕЛИ

Благоприятен период 
за обучение
След това новолуние за вас настъпва бла-

гоприятен период за обучение. Добре е да 

се възползвате, за да повишите квалифи-

кацията си и да натрупате полезни зна-

ния. Задвижват се пътувания зад граница, 

подавате документи за работа или след-

ване, намирате спонсори и стипендии. 

Отлично време за пътуване и осъществя-

ване на бизнес контакти. Взимате с леко-

та залежали изпити, придвижвате с леко-

та евентуалното си дипломиране. Да зна-

ете, че много скоро дипломата или придо-

битите знания ще ви потрябват. Освеже-

те познанията си по чужди езици.

„САТОРИ В УТРОТО НА ЕСЕНТА“
Домакини на второто издание на този фестивал ще бъдат Домът на киното, „Евро синема“ и 
„Червената къща“. Официалното откриване ще е на 21 октомври в Дома на киното с китайската 
суперпродукция „Живот в грим“ на носителя на „Златна палма“ Чън Кайгъ, познат на българската 
публика с класиката „Сбогом, спътнице моя“. Филмът представя живота на най-известния изпъл-
нител в Пекинската опера Мей Ланфан. Веднага след европейската му премиера на фестивала в 
Цюрих българските зрители ще могат да видят провокативния „Пънк от Пекин“. Австралиецът 
Шон Джефърд представя пекинския ъндърграунд така, както никой местен не би посмял – бръсна-
ти глави, татуировки, тонове алкохол и шумна музика.
Специален акцент в програмата ще бъде киното на Малайзия. Зрителите ще могат да видят де-
бютния филм на Тан Чуй Муй „Любовта побеждава всеки“, предизвикал фурор както сред публика-
та, така и сред критиката на фестивала в Ротердам и отличен с престижната награда „Тигър“. 
Два от най-успешните филми на Джеймс Лий – „Незаменимата перална машина“ и „Преди да за-
обичаме отново“ – също ще имат своята премиера пред българска публика. В програмата на фес-
тивала е включен и един от най-успешните японски филми през последните години „Глътка чай“ 
на режисьора Катсухито Иши – задълбочен портрет на едно нетрадиционно японско семейство.
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 НА ФИНАЛА НА ГОЛЯМОТО „ИЗ-

КАЧВАНЕ“ СТЕ Настроението ви е 
силно променливо, мятате се от истинска 
екзалтация до пълно сриване. Този месец 
ще трябва да се научите как да използва-
те енергията и ресурсите си, в това чис-
ло и парите, разбира се. В сферата на биз-
неса и на финансите трябва да бъдете 
особено внимателни, защото сега там са 
големите ви изпитания. От 1-ви до 23-ти 
се намирате в зоната на трансформациите 
и кризите, но и на генериране на енергия. 

 ПАРТНЬОРИТЕ ЩЕ ВИ ПРОВОКИ-

РАТ Пригответе се за техните про-
вокации на 1-ви и 2-ри. Дръжте се по-сми-
рено, ако сте зависими от тези хора или 
пък имате съвместен бизнес с тях. На 
1-ви очаквайте още забавяния и пречки 
от подобен характер. Някой ще заяви го-
леми изисквания към вас. Действайте по 
интуиция. Не позволявайте на страха да 
ви надвие. 

 МНОГО СИЛЕН МОМЕНТ ЗА ВСИЧ-

КИ РИБИ е новолунието на 7-и. То 
настъпва късно вечерта и е силно препо-
ръчително да му обърнете поне 15 мин 
специално внимание. Пожелайте си онова, 

което наистина искате да ви се случи. 
Ако нещо ви тормози дълго време, сега с 
лекота можете да го забравите, да го 
преживеете, да го приключите. Новолуни-
ето ще ви помогне. 

 ЛЕСНИ ЗАЧАТИЯ След 7-и имате 
възможност за лесно зачатие на дъл-

го чакано бебе. Успявате да внесете хар-
мония в интимните си отношения, а не-
обвързаните Риби си намират подходящ 
партньор. Щастливи дни в това отноше-
ние са 7-и, 8-и ,9-и, 10-и, 18-и, 19-и, 20-и, 
28-и и 29-и. 

 ЛЮБОВНИ РАБОТИ Това, което 
най-много ще занимава съзнанието ви 

през този месец, е любовта, разбира се. 
Венера през целия октомври се намира в 
страстния и мощен Скорпион. Там се на-
мира и Марс. Когато тези две планети се 
срещнат в този знак на 3-ти, ще усети-

те как емоциите ви започват да изблик-
ват. Не е задължително те да са непре-
менно пряко свързани с любовните ви от-
ношения. На този ден всяко нещо ще по-
срещате първо със сърцето си. Само вни-
мавайте, защото, когато една Риба е емо-
ционално открита и разбалансирана, като 
в този момент, много лесно попада в не-
чии мрежи. С други думи – ще бъдете лес-
но манипулируеми. Но пък мнозина от вас 
ще попаднат в плен на любовта на този 
ден. Връзките, установени на 3 октомври, 
са перспективни. 

 ТРУДНИТЕ ВИ ДНИ освен 1-ви и 2-ри 
са 5-и, 6-и, 11-и, 12-и, 25-и и 26-и. Тога-

ва трябва да сте изрядни във всичко, ко-
ето вършите, и да сте добре информира-
ни. Препоръчвам ви да се постараете да 
изглеждате максимално спокойни, стабил-
ни и компетентни и да не се поддавате 
на чужди провокации. 

 С НАВЛИЗАНЕТО НА СЛЪНЦЕТО В 

СКОРПИОН след 23-ти ще се почув-
ствате в свои води, независимо с какво 
се занимавате. От 23-ти до 31-ви ви пред-
стоят успешни пътувания и бизнес кон-
такти. Най-вече с чужденци. Тези, които 
се учат, ще усвояват знания с лекота. 
Ако може да насрочите взимането на из-
пити за този период, със сигурност ще ги 
вземете. Добре ще е да потърсите нови 
контакти, за да разширите сферата си на 
влияние. Проявявате интерес към чужди 
религии и култури, добре ще ви се отра-
зят книги на философска тематика. 

 СЛЕДВАЩИЯТ СЪВПАД НА МАРС 

И ВЕНЕРА В СКОРПИОН е на 25 ок-
томври, но тогава ще сте по-устойчиви 
и дори леко манипулативни. Успявате с 
чар да постигнете много повече, отколко-
то със знания и умения. Не че не ги при-
тежавате, но сега чарът ви е по-силен. П
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Събирате сили и 
започвате отначало
След 7-и ви се дава шанс да започнете 

всичко отначало и спокойно и уверено да 

извоювате своята емоционална и финан-

сова самостоятелност. Лесно ще можете 

в този момент да се отървете от всякак-

ви зависимости – емоционални, сексуал-

ни, финансови и др. Без усилие успявате да 

се откажете от вредни навици като тю-

тюнопушене и прекаляване с алкохола. Не 

пропускайте вълшебния момент на 7-и ве-

черта в 21.45 ч. да си го пожелаете обаче! 

Това новолуние ще ви донесе стабилизи-

ране във финансите, успешно приключване 

на важни сделки и плащания. Ще се създа-

дат условия да сключите нови изгодни фи-

нансови споразумения. Ще получите изгод-

ни предложения за кредити. Съветът ми е 

само да не се съгласявате веднага, а вни-

мателно да проучите условията.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ОКТОМВРИ
 На 1-ви и 2-ри няма да ви е никак ком-

фортно. Нещо ще се забави или обърка. 

Научавате грижливо скривана до този мо-

мент тайна и променяте плановете си.

 На 7-и се гответе за деня на големите 

трансформации. 

 На 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 28 и 29 октом-
ври хармонизирате личните и служебните 

си отношения.

 1-ви, 2-ри, 5-и, 6-и, 11-и, 12-и, 25-и и 26-и 
са трудните ви дни през месеца. Бъдете 

изрядни във всичко, което вършите. Ста-

райте се да сте информирани.

СВЕТЛИНА ЗА УТРЕ

От ляво на дясно: д-р Атанас Станчев, Клиника 
по хематология, УМБАЛ „Александровска; Пиринка 
Петрова, председател на Българското сдружение на 

болните с лимфом, и Евгения Адърска, зам.-председа-
тел на Национална пациентска организация – на прес-

конференцията по случай Деня за борба с лимфома

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН ЗА БОРБА С ЛИМФОМА
15 септември бе отбелязан за пореден път от Българското сдружение на болните от лимфом с подкрепата на 
фармацевтична кампания „Рош“ – България. Кампанията под наслов „Светлина за утре“ включи медийни актив-
ности с кулминация – концерт на група „Акага“ на 16 септември на входа на Борисовата градина край езерото 
„Ариана“. 
Целта на инициативата е да се повиши информираността относно лимфом, която ще позволи все повече хора по-
добре да разпознават ранните симптоми на заболяването и така да разчитат на по-големи шансове за излекуване. 
Независимо от факта, че по света повече от 1 млн. души живеят с лимфом и всеки ден около 1000 нови болни се ди-
агностицират, статистиката сочи, че по-малко от 50% от хората знаят нещо за тази болест, а 74% не знаят, че 
лимфомът е рак. 
Лимфомът е петото по честота злокачествено раково заболяване. Наред с рака на кожата (меланом) и рака на бе-
лия дроб, неходжкиновият лимфом е един от най-бързоразвиващите се видове рак. През последната година лече-
нието му у нас отбеляза забележителен успех – всеки пациент с лимфом, който има нужните показания, получава 
безплатно таргетна терапия , която атакува единствено раковите клетки. Важно е заболяването да бъде от-
крито навреме, а за целта хората трябва да знаят какво да предприемат, когато забележат увеличение на лимф-
ните си възли. Повече информация можете да получите на сайта www.lymphom-bg.com, както и на www.npo.bg.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

8–23 октомври 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 За да не напълнявате, трябва да се храните разделно. Изредените по-долу храни консумирайте на по-
сочените срещу тях дати – тогава организмът ще разгражда калориите в тях много бързо. Но не пре-
яждайте, ако искате да не напълнеете.  Белтъчините (от мляко, сирене, извара и  нетлъсто месо) и пло-
довете ще се усвояват оптимално на 11, 12, 21 и 22 октомври!  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), 
както и солените храни ще се преработват най-добре на 13, 14, 15 и 23 октомври!  Мазните храни, както 
и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 8, 16 и 17 октомври!  Въглехидратите 
(всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на 9, 10, 18, 19 и 20 октомври!

23 ОКТОМВРИ, 

4.38 ч., 

Луната е в ОВЕН 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 За втори път ще трябва да преживеем пълнолуние в Овен тази година! През септември то бе в начал-
ните градуси на Овен, а сега е почти в последния 29-и градус, който по смисъла на кармичната астро-
логия е критичен. Началните градуси в един зодиакален знак също се смятат за критични. Това двойно 

случване на пълнолуние в Овен (в два поредни месеца при това) ще ни провокира със своята взривна енер-

гия. Дано сте добили опит от септември да насочвате и контролирате Марсовата енергия, за да не 
допуснете разрушителната є сила да се стовари върху вас. Пълнолунието в Овен ви прави много дейни 

и инициативни, но и сприхави и нетърпеливи.  Старайте се да не ядете от нерви! Следете за разме-
ра на порциите. Избягвайте месото, горещата и люта храна, както и храните с червен цвят, защото те ще 
усилят агресивността ви. Добре е да избягвате пресолената храна, защото тя ще провокира задържане-
то на излишни течности в организма.  Пазете очите си и не се товарете с много работа. Пристъ-
пите на главоболие са често явление при Луна в Овен. Гладуването ще успокои страстите ви и ще ви по-
могне да отслабнете бързо и трайно.  Не пийте алкохол. Ако искате да отслабнете, минете на пло-
дови сокове и чай с мед.

1–7, както и 

24–31 октомври 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще уско-
рите отслабването, ако спортувате повече. 3, 4, 30, 31 октомври са препоръчителни дати за зани-
мания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 5, 6, 24 и 25 октомври са датите за скулптиране и оф-
ормяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 1, 2, 28 и 

29 октомври се препоръчват сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен са-
момасаж под душа. Водните процедури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задър-
жаната между мастните клетки вода, което води до изглаждане на целулита. 7, 26 и 27 октомври 

са дните на дихателни упражнения, разходки на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробика.

7 октомври, 

21.46 ч., 

Луната е 

във ВЕЗНИ 

НОВОЛУНИЕ

 Луната във Везни ще ви провокира да посягате повече към сладки и тестени храни. Венера, която 

управлява този знак, обича удоволствията и предимно сладката и въглехидратна храна, която е красиво 

приготвена и поднесена. По-разумно ще е от ваша страна да я заместите с... красиво оформени пло-
дови или зеленчукови салати. Непременно хапнете от 30 до 50 г сурови безсолни бадеми, лешници, орехи или 
кайсиеви ядки! На този ден организмът ви с лекота ще обработи ценните вещества в ядките, особе-
но мазнините, от които той се нуждае за правилната обмяна на веществата.  Днес с успех може да 
започнете лечение на бъбреците и пикочно-половата система. Ако имате проблем с кожата  на лицето и 
тялото – направете обтривания с подходящи билкови лосиони. Но избягвайте третирането с химични 
препарати.  За да изчистите организма от токсини, е добре днес да се подложите на пълен глад. Пийте 
повече течности, за да подпомогнете процеса на изчистване на организма. Ако изберете по-лек вариант 
на диета, не яжте консервирани продукти. Откажете се и от вечерята. Днес се отслабва най-лесно и 
трайно.  За вашата лунна магия при новолуние в знака Везни е добре да си пожелаете силно да подобри-
те взаимоотношенията си с партньорите. Спокойно можете да започнете нови отношения сега. Внесе-
те хармония не само в личния си живот, но и навсякъде около вас.

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 ОКТОМВРИ
ПРОЦЕДУРА

ПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 1, 2, 18, 19, 20, 28, 29 Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се омазнява по-бързо.

8–17 , както и 21, 22, 23 – Ако искате косата ви да расте бързо.

3, 4, 5, 6, 7, 
както и 24–27

– Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

23, 24, 25 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 

Ефектът ще е поразителен.

4, 5, 6, 11, 14, 
17, 25, 27

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще привлечете 

богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е –

1, 2, 18, 19, 20, 
28, 29

–

8–11; 16, 17, 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 – 1, 2, 18, 19, 20, 28, 29 –

5, 6, 7, 8, 9 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 
24, 30, 31

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

–
1, 2, 18, 19, 20, 

28, 29
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много 

болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 8–23 Датите са неподходящи за епилация.

3–7; 
24–27, както и 30, 31

– Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

3–7; 
24–27, както и 30, 31

–
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 

ще растат по-бавно.

3, 4, 24, 25, 30, 31 – Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.

К
О

Ж
А

М
ан

ип
ул

ац
ии

 з
а 

пр
об

ле
м

на
 к

ож
а 

(п
ре

м
ах

ва
не

 н
а 

пъ
пк

и,
 

пе
т

на
, б

ра
да

ви
ци

 и
 л

е-
ку

ва
не

 н
а 

ак
не

)

1–7, както и 24–31 – –

Парна баня
– 8–23 Има опасност да ви останат белези.

1–7, както и 24–31 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни 3, 4, 11, 12, 21, 22, 
30, 31

– –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

5, 6, 13, 14, 15, 23, 
24, 25

– –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

8–23 –
Най-ефективни ще са процедурите на 11, 12, 21 и 22 октомври, 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

8–23 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 8–23 – –

Оформяне 
и лакиране

3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 
16, 17, 23, 24, 25, 30, 31

– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

на
ж

-
ни

 и
 а

нт
иц

ел
у-

ли
т

ни

– 8–23 –

1–7, както и 24–31 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 1–7, както и 24–31 –

8–23 – –

С
А

У
Н

А

1–7, както и 24–31 – Ефектът ще е максимален  на 3, 4, 30 и 31 октомври.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ
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: 1–7, както и 24–31 октомври.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: 

Не пропускайте датите 1, 2, 9, 10, 18, 19, 20, 28 и 29 октомври. Това са т. 

нар. дни на водата. Всички замърсявания и петна ще се отстраняват с ле-

кота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 7, 8, 16, 17, 25, 26 и 27 октомври. 

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 ОКТОМВРИ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-

зикални инструменти и аудиозаписи: 3, 4, 7, 8, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 30 и 31 

октомври. 

Недвижими имоти, мебели: 1, 2, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 28 и 29 октомври.

Автомобил, мотор или колело: 9, 10, 21, 22, 25, 26 и 27 октомври.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 21 и 22 октомври.

Канцеларски материали и книги: 5, 6, 25, 26 и 27 октомври.

Спортни стоки: 3, 4, 11, 12, 21, 22, 30 и 31 октомври.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 16 и 17 

октомври.

Обувки и дрехи: 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23 и 24 октомври.

Бижута, злато, луксозни вещи: 3, 4, 30 и 31 октомври.

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 

ОКТОМВРИ 2010 г. и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.

ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервен-

ции на 23 ОКТОМВРИ  (пълнолуние), както и на 7 ОКТОМВРИ (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

21, 22
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
7, 8

23, 24, 25 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 9, 10

26, 27 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 11, 12

1, 2, 28, 29 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 13, 14, 15

3, 4, 30, 31 Сърце, слезка (далак) 16, 17

5, 6
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 

черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система
18, 19, 20

7, 8
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
21, 22

9, 10 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 23, 24, 25

11, 12 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 26, 27

13, 14, 15 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 1, 2, 28, 29

16, 17
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
3, 4, 30, 31

18, 19, 20 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 5, 6

* Луната е в знак, който управлява частите на тялото, посочени в средната колонка.

** На същите дати можете да лекувате съответния орган с хомеопатия, цветолечение и прочие неагресивни методи.

*** Луната се намира в противоположния зодиакален знак на този, посочен в първата колонка. Тъкмо това е подходящото време за профилактика на органите, из-

броени в средната колонка.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ
Стайните растения също са много чувствителни към лунните ритми. 

Те успяват да усвоят водата най-добре само в определени дни от месеца, 

когато Луната минава през водните знаци. Ако ги полеете в неподходящо 

време, само ще им навредите. А и хранителните вещества няма да стиг-

нат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1, 2, 9, 10, 18, 19, 20, 28 и 29 октомври.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 7, 8, 16, 17, 25, 26 и 27 октомври. На 

тези дни с поливането има опасност да провокирате появата на листни 

въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 1, 2, 28 и 29 октомври.
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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 6, или на 26 и 31 

октомври.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: през периода от 8 до 25 октомври. 

И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар на 23 октом-

ври (пълнолуние), както и на 7 октомври (новолуние). 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 октомври 2 октомври 3 октомври

23-ти ЛД (от 0.01 ч.), 

29.10 (от 23.41 ч.), как-

то и 30.10 през цели-

ят ден Тези три дни са 

символ на саможертва-

та – простете на дру-

гите, разкайте се. До-

бре е да се пости. Не 

правете секс. Почисте-

те дома си.

24-ти ЛД (от 0.38 

ч.), както и 31.10 

през целия ден Ак-

тивни, творчески 

дни. Използвай-

те ги за укрепване 

на духа и тялото. 

Дни за нов строеж 

– в пряк и в прено-

сен смисъл.

25-и ЛД (от 1.52 ч.) 

Всичко на този ден 

става с лекота, с въ-

трешен порив. Спон-

танно могат да се поя-

вят телепатия и ясно-

видство. Днес не бър-

зайте!

4 октомври 5 октомври 6 октомври 7 октомври 8 октомври 9 октомври 10 октомври

26-и ЛД (от 3.08 

ч.) Въздържайте се 

от активна дей-

ност и постете. 

Пестете си енер-

гията и мълчете.

27-и ЛД (от 4.24 

ч.) Ден за прекра-

тяване на контак-

ти с лоши хора. 

Почивайте и меди-

тирайте. Ще има-

те прозрения.

28-и ЛД – 6.10 (от 

5.42 ч.) Ден за покупка 

на жилище или начало-

то на ремонт. Съни-

щата са верни.

1-ви (ЛД) (от 7.00 

ч.) Чист и светъл 

ден. Припомнете си 

детството. Ще ви 

осенят творчески 

идеи. Не започвайте 

нищо ново. Посвете-

те този ден на всич-

ко, което възвися-

ва духа.

2-ри ЛД (от 8.18 ч.) Не 

се поддавайте на гне-

ва, избягвайте конфли-

ктите и изблиците на 

емоции. Дeнят е подхо-

дящ за нови  начинания.

3-ти ЛД (от 9.36 

ч.) Енергетиката 

на този ден изис-

ква да сте актив-

ни. Пасивността е 

противопоказна и 

опасна.

4-ти ЛД (от 10.51 ч.) 

Не взимайте прибър-

зани решения. Усамо-

тете се. Разходете се 

сред природата. Зани-

мавайте с дома и се-

мейството си. Колек-

тивната работа няма 

да ви спори.

11 октомври 12 октомври 13 октомври 14 октомври 15 октомври 16 октомври 17 октомври

5-и ЛД (от 12.00 

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.

6-и ЛД (от 13.00 

ч.) Смирете се. 

Дайте прошка. Не 

изразявайте недо-

волство на глас. 

Подходящ е за под-

младяващи козме-

тични процедури. 

Ден за гадаене и 

пророчества.

7-и ЛД (от 13.51 ч.) 

Ден за молитва. Сбъд-

ват се желания.

8-и ЛД (от 14.31 ч.) 

Сега се активират 

фините и неуловими 

енергии в организма. 

Добре е да се гладу-

ва, за да се прочис-

ти тялото.

9-и ЛД (от 15.16 ч.) Не 

е успешен. Склонни сте 

към заблуждения и са-

моизмами. Добре е да 

дадете прошка. Прак-

тикувайте йога.

10-и ЛД (от 15.35 

ч.) Не планирайте 

нищо важно. Из-

къпете се с горе-

ща вода. Медити-

райте.

11-и ЛД (от 15.59 ч.) 

Много мощен ден. Ак-

тивира се вселенската 

жизнена енергия кунда-

лини. Добре е да про-

чистите организма си. 

Внимавайте с режещи 

инструменти.

18 октомври 19 октомври 20 октомври 21 октомври 22 октомври 23 октомври 24 октомври

12-и ЛД (от 16.22 

ч.) Дава се милос-

тиня. Молитвите 

се чуват. Подходящ 

е за взимане на ва-

жни решения.

13-и ЛД (от 16.43 

ч.) Ден за актив-

ни контакти, ра-

бота с информа-

ция и учене. Сами 

си пригответе и 

изпечете хляба. Не 

преяждайте.

14-и ЛД (от 17.05 ч.) 

Много подходящ за за-

почване на важна ра-

бота, за физическо на-

товарване, за рабо-

та с информационни 

източници и свещени 

текстове. Отваря се 

третото око. Прочис-

тете организма си.

15-и ЛД (от 17.28 

ч.) Сънищата са ве-

рни и важат за ме-

сец напред. Лош ден 

за секс. Сатанински 

ден, у нас се пробуж-

дат зли изкушения. 

Проявете аскетизъм.

16-и ЛД (от 17.54 ч.) 

Ден за постигане на 

вътрешна хармония. 

Старайте се да върши-

те само добри дела.

17-и ЛД (от 18.22 

ч.) Подходящ е за 

удоволствия, об-

щуване и физиче-

ски натоварва-

ния. И за брак по 

любов.

18-и ЛД (от 18.57 ч.) 

Изгонете лошите ми-

сли. Прочистете сто-

машно-чревния тракт 

– ден за гладуване.

25 октомври 26 октомври 27 октомври 28 октомври 29 октомври 30 октомври 31 октомври

19-и ЛД (от 19.38 

ч.) Запалете пове-

че свещи у дома, 

направете анализ 

на постъпките си. 

Ще успеете да се 

отървете от чуж-

дото влияние.

20-и ЛД (от 20.27 

ч.) Получават се 

духовни знания и 

прозрения. Не про-

явявайте гордост!

21-ви ЛД (от 21.25 ч.) 

Много активен, твор-

чески ден. Отличен е 

за започване на нова 

работа, спортуване и 

пътешествия.

22-ри ЛД (от 22.30 

ч.) Ден на мъдрост-

та. Предайте на дру-

гиго своите знания. 

Посетете астролог.

23-ти ЛД (от 23.41 ч.), 30.10 през целия 

ден, както и 1.10. (от 0.01 ч.) Тези три дни 

са символ на саможертвата – простете на 

другите, разкайте се. Добре е да се пости. 

Не правете секс. Почистете дома си.

24-ти ЛД през целия 

ден, както и 2.10 (от 

0.38 ч.) Активни, твор-

чески дни. Използвай-

те ги за укрепване на 

духа и тялото. Дни за 

нов строеж – в пряк и 

в преносен смисъл.
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО: „Желана жена". Оливин. Литак. Минск. „Лола". Суматра. Моном. Деп (Джони). Лит. Ува. Локум. Ро. Вот. Смола. Поход. Ми. Алиби. Идеал. Ама. Оми. 

Бряст. Белот. Три. Лин. Их. АП. Мат. Гаф. Сю. Шулц (Теодор). Парти. Перу. Артек. Фок. Икона. Падуа. Оризище. Рил. Рог. Арон. „Кери". Чи. „Яне". Ритуал. Кодекс. 

Овчар. Злина. Ериа (Филип).  

ОТВЕСНО: Целулоид. Елада. Арно (Антоан). Лимит. Еолит. Радоев (Иван). Батат. Мамон. Струг. Нат. Силит. Сюита. Ра. Сакрум. Аир. АВО. Корт. СЕМ. АЛ. Роуз 

(Стенли). Ним. Финал. Манол. Оз (Амос). Ли. Сноп. Кик. Рококо. Щека. Муха. Бриг. Пиеро. Кил. Молар. Хашек (Ярослав). „Иде". Вод. Димят. Фурор. Ер. Филер. Басра. 

Лунички. Наполи. Типиц. Алиса. 
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