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Заря от сняг  
Някога планините са били непристъпни или 

поне... безподслонни. Как да замръкнеш и къде да 

спиш особено през зимата? Днес има толкова 

много хижи – коя от коя по-достъпни и по-удобни. 

Посрещането на новогодишните празници вкъ-

щи, в ресторант или в чужбина е популярно „из-

куство“. Случвало ви се е десетки пъти, но колко 

пъти сте били на хижа? 

Може и да не носите резервни обувки през зима-

та в планината, но непременно сложете чифт 

резервни чорапи – и вълнени, и памучни. Добре е 

да имате още пуловер, гащеризон, калци, шапка 

и ръкавици, фенерче, нож, слънчеви очила, моби-

лен телефон със заредена батерия, фотоапарат, 

вода, алкохол и храна.  

Спазвайте основните правила за подреждане на 

раница. Тежките неща сложете на дъното, а по-

меките да бъдат към гърба. Вещите, които ще 

използвате по-често по пътя към хижата, сложе-

те в страничните джобове. 

Питате се защо ви трябва да предприемате 

това пътуване? Е добре, ще ви кажем... Пътят в 

планината е обратното на удобство, но е сино-

ним на празник. Представете си само! Снегът не 

спира да вали, пощипва лицето ви с големи бели 

парцаливи пръсти и скърца под обувките ви. Не е 

студено, раницата ви тежи, но до хижата оста-

ва още малко. До края на годината – също.

Вино във ваната
Виното може да бъде еликсир не само за душата, 

но и за тялото. Защо предпразнично да не се пог-

лезите и с винотерапия във ваната. Още древните 

римлянки и гъркини са познавали лечебните дейст-

вия на виното и са отпускали телата си във вода, 

в която добавяли младо вино, за да имат млада и 

красива кожа. 

Излейте половин бутилка вино във ваната и се на-

сладете на галещата кожата процедура. Накрая из-

плакнете тялото си с чиста хладка вода под душа. 

Козметичният и оздравителен ефект при терапи-

ите с вино се дължи на полифенолите, които из-

веждат от организма свободните радикали. Освен 

това винотерапията  има антицелулитен ефект и 

действа подмладяващо – мелатонинът в червеното 

вино е лечебно средство срещу появата на бръчки. 

А докато взимате вана, можете да си пийнете бав-

но, с удоволствие и една чаша червено вино.

Голямо доброжелание
Сурвакницата е дрянова пръчка, с която момче-

тата сутринта на Нова година потупват леко по 

гърба своите роднини и познати и наричат бла-

гословия за новата година. Независимо че сурваки 

(времето, в което се сурвака) е още далеч, вие би-

хте могли да изработите сами тази красива и ма-

гична ритуална коледна играчка.  

Има скъпи играчки, има евтини играчки, има и бъл-

гарски. Дори да не украсите елха, направете си 

сурвакница. Така ще докажете, че традициите не 

са минало, както и че бъдещето е при корените ни.

Необходими са ви дрянова пръчка, сушени плодове, 

пуканки, червени конци, малка паричка и голямо до-

бро желание.
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Танго настроение
Ако не сте успели да си организи-

рате новогодишно пътуване в ек-

зотична дестинация, отидете 

на милонга. Милонга се нарича 

мястото, където се танцува тан-

го. Когато попаднете на сбирка 

на софийските тангероси, наис-

тина ще се пренесете някъде да-

леч зад океана. Тук се спазват съ-

щите правила, които важат и в 

Аржентина. Партньорите ка-

нят дамите, намигвайки им с 

око или накланяйки подкан-

ващо глава към дансин-

га. Дамите, танцуващи 

страстния танц, тряб-

ва да са облечени в ефир-

ни поли или рокли, които 

усилват ефекта от дви-

женията. Местата за ми-

лонга в София са клубове-

те Before&After, Timeless 

cafe, Сulture beat club, 

„Салса плюс“ и др.

С шапка зимата е друга
Похвално е увлечението на модните дизайнери по 

топлите плетени и космести шапки. Ако никога не 

сте слагали шапка през зимата, защото: а) ви дразни; 

б) ви мачка прическата; в) смятате, че не ви отива – 

ще ви припомним, че най-много топлина тялото губи 

през главата и крайниците. 

Така че игнорирайте гореизброените глупави преду-

беждения и си купете една топла и красива шапка. 

Има изобилие от модели – все ще откриете онзи, кой-

то ви прилича. 

Хитът обаче са пухестите обемни шапки ушанки. Па-

радоксално, но те стоят много… женствено. И мно-

го топлят.

Колекционери на слънчеви лъчи
Сутрин, веднага щом отворите очи, вдигнете щорите или пердетата. 

Слънчевата светлина е мощен природен сигнал, който ще ви помогне да 

„стартирате“ денонощния цикъл и да се ободрите, даже и ако не сте ус-

пели да се наспите добре. Светлината на утрото активизира специфич-

ни клетки в ретината на окото, които предават своите импулси на мо-

зъка. А той от своя страна задвижва биологичния ни часовник. 

Естествено, най-добрият вариант е да се разходите на слънце и чист 

въздух рано сутринта. Но това невинаги е възможно. А и сега слънцето 

е кът. Помнете обаче, че дори малката доза слънчеви лъчи, които се про-

цеждат през прозореца ви, е достатъчна да събуди енергията във вас. 

Така че събирайте всеки лъч всеки път, щом ви се удаде възможност. 
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Какво ново в...

Сега ще ви запозная с един голям принц, който не е бил ма-

лък дори когато е бил дете. 

Без да има кралство, той има много поданици и всъщност вие 

сигурно вече го познавате. 

Една от първите думи, които прочел преди тридесет и някол-

ко години, се мъдрела на витрината на магазин и била „месо“. 

За по-сигурно я прочел и наобратно и когато учудено попитал 

защо една дума означава различни неща, прочетена от две 

различни страни, получил отговор, че това е, защото месото 

толкова струвало. Не се отказал да чете наобратно, незави-

симо че обратните думи на „хляб“ и „мляко“ не отговаряли на 

ценоразписа. Очевидно нещо е различавало месарницата от 

хлебарницата и млекарницата. 

Днес той не само че продължава да обръща думите, но и за-

разява страшно много хора с това. Кой мислите ме светна 

това лято, че имам „лобобъз“ и че отивам на „ракелобъз“, а не 

както аз си мислех, че имам зъбобол и час за зъболекар.

Реших, че тези подсказки „са знак“ (по името на щата, в кой-

то живее този човек сега), че още като дете в София той ня-

как си е знаел, че ще отива и ще се връща и животът му ще 

върви в две посоки. 

Тази игра присъства понякога и в неговите текстове, колкото 

да докаже, че детството не си отива лесно от хората, а от 

принцовете – още по-трудно. Но не изпадайте в заблуждение, 

че големият принц е обратното на малкия...

Очакваме да ни пишете от всички краища на света на адрес hotel.rodinata@bela.bg, за да не прекъсваме кръга на глобално-

то споделяне и съпреживяване в условията на информационното общество. Вашите емигрантски писма ще бъдат пуб-

ликувани в раздела ВИпЗИТА на Хотел РОДИНАТА.

ГолемиятГолемият
принцпринц

от Мирослава ИВАНОВА

(Пълния текст четете в раздела ВИпЗИТА на Хотел РОДИНАТА)
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К
ъм добротата се отнасяме 
двулично и май пак трябва да 
потърсим причините за това 
в детството. Замислете се. 

Всеки е бил поощряван като малък 
с „Бъди добро дете“ от родителите 
си и укоряван от същите тези ро-
дители като възрастен с „Прекалено 
си добър! Затова всички те мачкат“. 
Това объркващо противоречие днес ни 
кара автоматично да изключваме до-
бротата от формулата за постига-
не на успех и напредък. Ако не иска-
те да сте от тъпканите, а от ус-
пешните, трябва да сте нахални, ко-
варни, да умеете да ръгате с лакти, 
да нанасяте удари под кръста. Всич-
ко това се съдържа в думата „кон-
курентоспособни“ – не хора, а състе-
зателни коне! 
Само привидно обаче непукизмът, 

гневът и цинизмът са победители в 
състезанието с добротата. Дълбоко 
в себе си ние не просто искаме, а 
жадуваме светът да стане по-добър. 
„По-лесно ми е да се доверявам на хо-
рата, отколкото да затъвам в бла-
тото на мнителността и бдител-
ността“ – ми каза наскоро една моя 
приятелка.  
Да, много по-лесно се живее, ако 

човек проявява спонтанна доброта. 
Ако може да се опре на другия като 

на себе си. Ако е искрено благодарен 
и благороден без уговорки. Ако пра-
ви добрини не защото иска да полу-
чи нещо в замяна, а защото от това 
ще се почувства по-добре. Но ако 
постъпва така, другите нали ще го 
сметнат за глупак?!
Защо се оказва толкова трудно да 

сме добри? Защото всеки си въобра-
зява, че другите са зли. Поне така 
смятат психолозите, които оправда-
ват страха ни от добротворство със 
слабостта ни постоянно да се гледа-
ме през чуждите очи. Зависимостта 
от чуждата оценка ни прави привид-
но лоши, форматира ни, убива иници-
ативата ни да постъпваме добре.
Напълно е възможно да се са-

мопринудим да вършим само добри-
ни, един вид да се дисциплинираме в 
доброта, да станем привидно добри. 
Но това би ни превърнало по-скоро 
в правилни, а не в добри хора. Чес-
то бъркаме добротата с възпитани-
ето и любезността. Ако не отстъ-
пиш място на старица в трамвая, 
това не те прави лош човек, а обик-
новен простак.
Истинската доброта е безкористен 

импулс. Тя не очаква аплодисменти. 
Добри сме, защото не можем да бъ-
дем други. Добротата е естествена 
потребност, която живее във всеки 

човек. Би трябвало да живее, защото 
ни е изначално заложена. Неслучайно 
е дефинирана като най-християнска-
та добродетел. 
Добротата е спонтанен израз на на-

шата светла страна, проява на сме-
лостта да живеем живота си така, 
както го разбираме, а не както ни го 
налагат другите хора. Впрочем ряд-
ко другите хора наистина са лоши. 
По-скоро надяват маската на надмен-
ния непукизъм, за да изглеждат лоши. 
Ако се огледате в някоя улична вит-
рина, ще установите, че и вие носи-
те същата маска. От страх да не 
ви сметнат за добри, респективно 
смотани. 
Да, има риск в това да направиш 

добро. Намеренията ти могат да бъ-
дат изтълкувани неправилно. Другият 
може да се откаже от помощта ти, 
да се подиграе с чувствата ти и в 
края на краищата просто да те из-
ползва. Но какво значение има за теб 
това, ако наистина си добър?! Тоест 
свободен.  Добротата е знак за мъ-
жеството на „аз“-а и за топлината 
на сърцето. Тя е онази лекота на би-
тието, която не е непосилна. Мънич-
ко смелост и решимост не ни дости-
гат да се доверим на себе си, на дру-
гите и на живота. 

Мариана ЯНЕВА

ТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕТРЕФИЛЕРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛФФФФИЛЕИЛЕИИЕЕЕЕРРАНТРАНТР ФФФФАААНТРЕФИЛЕ

Бъдете 
Бъдете добридобри
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сътворение
Възрастните строят върху 

пясъка замъци от страст.
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МОДАМОДАМОДА

стилУмен
Кафявото, сивото и синьото са хитовите цветове

Искате да изглеждате и елегантни, и екстравагантни едновременно? И сериозни, и секси? 
И модерни, и по-небрежни? Никакъв проблем! Ето как можете да си поиграете с дрехи 
в различни стилове, така че да внушавате едновременно няколко неща с външния си вид.

Шлиферна рокля + 
чизми
Спортната рокля в балонна крой-

ка с външни огромни джобове би 

изглеждала по-елегантно, ако е 

сиво-синкава на цвят. За по-секси 

излъчване я комбинирайте с велу-

рени чизми в топло кафяво или в 

най-модерния за момента цвят за 

ботуши – конячено.

По-издължен 
силует
Към спортното су-

первталено късо 

кожено яке мо-

жете да облече-

те екстравагант-

на хайтек минипо-

ла с „бухнал“ под-

гъв. С този тоа-

лет ще изглеждате 

стройни, по-млади 

и ще се чувства-

те добре както на 

работа, така и на 

парти.

Микс делукс
Късото сако от букле с де-

коративно окантяване ще 

преобрази в елегантна и най-

спортната дънкова риза. 

Под него спокойно можете да 

облечете светлосиви тесни 

дънки и да отидете на рабо-

та, а след това – и на бар.

Сафари 
„униформа“
С тази XL жилетка 

с прилеп ръкави и 

спортно елегантни-

те боти с връзки 

и най-обикновена-

та права рокля или 

пола от шлиферен 

плат ще „блесне“ с 

нова, по-елегантна 

светлина. Не забра-

вяйте, че кройката 

на роклята или по-

лата в този случай 

трябва да е „молив“, 

за да се хармонизи-

рат обемите.
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Нежно кадифе
Тези секси кадифени шор-

ти се комбинират чудесно 

с късо двуредно сако от 

груб плат. Артистичен 

акцент в този тоалет е 

плюшеният шал с тигро-

ви шарки, небрежно и хла-

баво увъртян около шията.

Хипарска 
елегант-
ност
Блейзер от туид 

и клин от плът-

на материя в 

комбинация с 

трикотажна ми-

нирокля – този 

ансамбъл въз-

действа секси и 

хипарско и въпре-

ки това изглежда 

елегантно.

Стрийт 
мода
С този тоалет 

можете не само 

да се разхож-

дате по улици-

те, но и да оти-

дете на рабо-

та, а защо не и 

на театър?! Ка-

чествени чора-

погащи, висо-

ки ботуши, ко-

жена минипола 

и пухена спорт-

на шуба... Силуе-

тът е изчистен. 

Не забравяйте, 

че косместата 

кожа е много мо-

дерна през този 

сезон особено 

при чантите.

Сиво? Да, но с 
малко блясък!
Златните копче-

та правят тъмноси-

вия блейзер по-шик. 

В светлосивия пу-

ловер с богата поло 

яка проблясва и ниш-

ка ламе. Тоалетът 

чудесно се допълва 

от елегантна чан-

та плик с тигрови 

шарки, естестве-

но, както си му е ре-

дът през този моден 

сезон.
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а к ц е н т и

вместо палто
Пелерина

1ЕЛЕГАНТНО
Трапецовидното палто пончо на 

каре изглежда много... английски. Съче-

тава се чудесно с прави панталони с 

ръб в графитено сиво и боти с елеган-

тен ток. 

2УДОБНО
Плетеното вълнено пончо с ресни е 

идеална дреха за уикенда. Шоколадовока-

фявото си отива с дънково тъмносиньо. 

Велурените кафяви ботуши са перфект-

ното допълнение.

3ЛАКОНИЧНО
Черното палто пончо с къси ръка-

ви изглежда непретенциозно, но много 

стилно. Освежете тоалета с ярък шал. 

Под пончото изберете пуловер в подхо-

дящ цвят, тъй като ръкавите му ще се 

виждат.

1 2

3

На подиума...

Ще ви помогнем с няколко идеи за съчетаване 
на разцветки и обеми, в случай че искате да разходите 
пелерината по декемврийските улици.
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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.



КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ
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В пълноводния информационен 
поток на интернет понякога 
„плуват“ нови думи или сним-
ки, които, както се казва, ни 

хващат за гърлото, докосват ни по-
силно от други. Наскоро в един сайт 
ние от редакцията на списание „Бела“ 
попаднахме на изказване на актрисата 
Одри Хепбърн; на екрана през цялото 
време се сменяха нейните лица – в 
блясъка на младостта є и в сиянието 
на по-зрелите години. Като дете тя 
едва не умира от глад в разорената 
от войната Холандия (там тя пре-

карва голяма част от детството си 
след развода на родителите си); спа-
сява я някаква помощ, осигурена от 
ООН специално за бежанците. 
В края на своя живот на въпроса 

„Каква е тайната 
на вашата красота?“ 

тя отговаря остроумно с няколко 
крилати изречения: „За красиви очи 
търси доброто у хората“; „За кра-
сива коса нека децата ти прокарват 
пръсти по нея поне веднъж дневно“. 
И още два върховни цитата: „Хора-

та много повече от вещите се нуж-
даят от това да бъдат избирани, по-
правяни, поставяни на място и под-
реждани; никога никого не изхвърляй 
от живота си...“; „Женската красо-
та не се изчерпва с естетиката на 
лицето; тя се отразява в женска-
та душа. Това е любовта на жена-
та, онази страст, която излиза от 
нея. Красотата на жената расте с 
годините“.
Ние невинаги сме в състояние да 

възприемаме красотата точно по 
този начин и да живеем, без да от-

Откъде извира

красота
вътрешната
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хвърляме никого другиго. Тези думи на 
Одри Хепбърн могат да бъдат запи-
сани в графата с недостижимите ни 
идеали. Но няма как да не усетим, 
когато един такъв алтруистичен и 
великодушен поглед ни озари и докос-
не. Тогава ние усещаме как 

в гърдите ни се надига 
топла вълна 

В нас оживява нещо, което ни при-
ближава към друго нещо – истин-
ско и справедливо, – към онова, кое-
то ние наистина смятаме за ценно. 
И тогава ни се приисква да живеем и 
да усещаме света като тази велика 
жена, която ни е изпреварила с жи-
веенето си и е вкусила от щедрост-
та на живота, която е отредена за 
всички нас, но до която малцина от 
нас стигат.

Дали не сме 
прекалено наивни 

когато се разчувстваме така? Не. 
Погледът на западния човек към све-
та е толкова непреодолимо негати-
вен, че основателно се превръща в 
обект на най-напредничавите науч-
ни изследвания напоследък. От петте 
така наречени основни емоции – от-
вращение, страх, гняв, тъга и удо-
влетворение – само една е положи-
телна. А тя на фона на всички оста-
нали изглежда доста незначителна. 

Отрицателните емоции 
са полезни 

Страхът или гневът все някога ни 
обземат и мощно насочват внимание-
то ни към онова, което трябва да за-
щитим незабавно. Те стесняват поле-
то на съзнанието ни, барикадират го 
за други емоции и сякаш ни крещят 
в ухото: „Първо помисли за себе си!“ 
И обратното, вдъхновението, което 
ние усещаме, любувайки се на душата 
на друг човек или просто като хар-
мония, която ни внушава пейзажът, 
който наблюдаваме, поражда у нас об-
ратно движение. То също ни обзема 
всецяло и ни изтиква мощно от рус-
лото на рутинните дела и баналните 
мисли. Но ако гневът и страхът ни 
затварят в себе си, то вдъхновение-
то отваря широко и духа, и сърцето 
ни, дава ни шанс по нов начин да ви-
дим света, да приемем онова, което 
ни подарява животът, и да осъзнаем, 
че искаме да го живеем. 
В университета „Вирджиния“ 

(САЩ), в лабораторията на професор 
Джонатан Хайт (Jonatan Haidt) се за-
нимават с 

изследване 
на позитивните емоции

и в частност с феномена на вдъх-
новението. Експерименти доказали, 
че гледането на филм (без значение 
игрален или документален), в който 
действа великодушен и смел герой, ни 
трогва на физическо ниво, мобилизира 
ни да действаме като него. Впрочем 
на кърмачки, на които показвали та-
кива кадри, им „идвало“ още мляко. 
Всъщност окситоцинът – 

хормонът, отговорен 
за емоционалните връзки
помежду ни – се произвежда от мо-
зъка при стимулация на емоции, кои-
то карат сърцето ни да се разтуп-
ти. Той в изобилие се отделя при 
кърмене или при оргазъм, ако парт-
ньорите са свързани от истинска лю-
бов. Този хормон се произвежда и то-
гава, когато се вълнуваме и трогва-
ме от примера на някого, на когото 
силно се възхищаваме. Този хормон на 
любовта ни напомня, че именно чрез 
нашата връзка с другите ние можем 
да се докоснем до най-прекрасното у 
нас самите. 
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DERMACOL MAKE-UP COVER 
Легендарният силно покривен фон дьо тен 

ще ви осигури перфектно покритие на всич-

ко, за което можете да си помислите: кръ-

гове под очите, пъпчици, петна и т.н. 

Хипоалергенен, водоустойчив, с интензивна 

UV защита (SPF 30), DERMACOL MAKE-UP 

COVER e невидимо оръжие в борбата срещу 

кожните недостатъци. Може да играе ус-

пешно ролята на основен грим – нанесен в 

малки количества на тънък слой, той скри-

ва недостатъците и изравнява тена на ко-

жата. Незаменим е и с качествата си на 

коректор – за покриване само на определе-

ни недостатъци. 

Благодарение на състава си той е устой-

чив дори и към морската вода. Разработен 

в осем цветни нюанса, стои прекрасно и 

гарантира безупречен грим. Идеално сред-

ство за професионален грим – при фотосе-

сии, филмови снимки или където настроени-

ето ви отведе!

Официален вносител „Ралица“ ООД:

1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35

тел. 02/ 980 33 15, 

факс 02/980 48 99

e-mail: dinpg@techno-link.com



Красотата се смята за подарък от съдбата и 
за билет за щастливо бъдеще. Но се оказва, че 
външната привлекателност може да ни навлече 
по-скоро големи проблеми. Особено ако сме 
тийнейджъри. 

Учени от университета „Радбуга“ (Холандия) установи-

ли, че красивите подрастващи много по-често от свои-

те връстници с по-непривлекателна външност страдат от 

депресии. 

Те анализирали данните от изследването на 230 добровол-

ци тийнейджъри (на възраст от 13 до 15 години) с различна 

външност. И стигнали до извода, че 

по-привлекателните подрастващи са по-пред-
разположени към депресивни състояния. 

Учените обясняват този факт с... възпитанието. От ран-

на детска възраст околните ориентират тези деца непра-

вилно. Красивите тийнейджъри рано осъзнават красотата 

като предимство. Това ги прави горделиви и тщеславни и 

им пречи да създадат добри отношения с връстниците си. 

Освен това родителите на такива деца често имат големи 

очаквания за тях, а самите деца постоянно се измъчват от 

страха, че няма да могат да ги оправдаят. Това със стъпки 

бързи ги води към депресия. 

Един от водещите британски спе-

циалисти в областта на естети-

ческата хирургия, д-р Майкъл Преджер, 

предупреждава жените, че продължи-

телното застояване пред монитора на 

компютъра провокира преждевременно 

остаряване и 

„моделира“ т. нар. 
компютърно лице, с 
характерните увиснала 
брадичка, „пуешка“ шия и 
дълбоки бръчки на челото 
и около очите.

Д-р Преджер настоятелно препоръч-

ва на 

жените да държат 
на своето работно място 
огледало (за предпочитане 
увеличително).

„Когато клиентките ми следват този 

мой съвет, те често изпадат в ужас, 

когато видят колко злобно или грозно 

сериозно става тяхното лице, докато 

работят“ – обяснява той. 

Освен всичко това при жените с 

Ùàñòëèâè ëè ñà ïî-õóáàâèòå?
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За лебедова шия

1. От изправен стоеж или от седя-

що положение подпрете брадичка-

та отдолу с двата палеца или с длан-

та на едната ръка. Оказвайте съпро-

тивление, като същевременно натис-

кате с долната челюст надолу. Напра-

вете 10 повторения. 

2. Седнете на стола, наведете бра-

дичка към гърдите и поставете 

сплетените в пръстите ръце на тила. 

Оказвайте съпротивление с ръцете, 

като същевременно движите брадич-

ката нагоре и разгъвате шията на-

зад. Изпълняват се 10 повторения най-

малко.

3. Изправете се. Наклонете глава 

наляво. Дланта на дясната ръка е 

допряна до дясното слепоочие и оказ-

ва леко съпротивление при натиска на 

главата вдясно, докато дясното ухо 

се допре до дясното рамо. След това 

същото движение повторете с лява-

та ръка. Направете 12 повторения. 

4. От изправен стоеж и обърната 

надясно глава долепете лявата 

ръка до лявата буза. Опитайте се да 

обърнете главата наляво, като оказ-

вате съпротивление с лявата длан. 

Изпълнява се 5 пъти, след което също-

то се повтаря и с дясната ръка.
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чувствителна кожа могат да се на-

блюдават и други реакции – 

отоци, зачервявания, 
лющене, дерматити, 
спукани кръвоносни съдове 
в очите, влошено зрение.

Но най-потърпевша от компютъра е 

нервната система – електростатич-

ното поле намалява дееспособността 

и защитните сили на организма се из-

тощават неимоверно. Освен това не-

правилната поза по време на работа 

пред компютъра провокира болести на 

гръбначния стълб, на китките, стома-

ха и пикочно-половата система. 

Загрижен за жените, д-р Преджер ги 

съветва на всеки час да правят по 15 

минути почивка, ако работят с компю-

тър. През това време е добре да из-

пълняват упражнения за мускулите 

на шията или пък да се поразходят на 

чист въздух (излизането на терасата 

също е от полза). 

ОТКЪДЕ ТРЪГВА ИСТЕРИЯТА „ДЕБЕЛА СЪМ“

По-пълните жени са по-жизнерадостни, по-добродушни, по-сърдечни и по-до-

волни от живота. Би било прекрасно, ако това твърдение е вярно, но не е. 

Зад телесното изобилие най-често се крият 

маса психически проблеми 
За повечето от нас храната е повече от средство за утоляване на глада. С ней-

на помощ по-пълните жени удовлетворяват и много други свои потребности – 

от развлечение, подкрепа, поощрение и от добро настроение.

Алгоритъмът за решаване на проблеми чрез прекарването им 
през стомаха се формира още на невръстна възраст. 

Майката „разкодира“ всеки детски плач еднозначно – като потреб-

ност от храна. А детето може да плаче, защото просто му е скуч-

но, защото е мокро или пък защото му се спи. Майката обаче се 

опитва да го успокои, като го нахрани. В резултат по-късно по-

расналото дете отваря хладилника или търси храна из кухнен-

ските шкафове и при най-малкия дискомфорт, който изпита. В 

такива моменти храната го тегли като силен магнит. Пато-

логичният механизъм за запълване на емоционални празноти 

с храна се вкоренява дълбоко в нас и ни прави компания до 

края на живота ни. 

Родителите свикват своите деца да преяждат, като по-

ставят 

знак за равенство между 
обилното хранене и здравето 
„Няма да пораснеш, ако не ядеш“; „Никой не би се оженил 

за теб, ако си кожа и кости“; „Лъжичка за мама, лъжичка за 

тати...“; „Дояж си всичко в чинията, ако обичаш баба“; „Ако 

оставиш и една хапка в чинията си, ще те накажа“... Всичко 

това ви е познато, нали?

Също така родителите 

използват храната за поощрение 
Спомнете си не са ли ви подарявали „шоколадови медали“ 

за добро поведение? Не са ли ви награждавали с кутия 

шоколадови бонбони за добър успех в училище? 

При това за поощрителни се смятат не съв-
сем здравословни продукти като чипс, шоко-

Êîìïëåêñúò îò èçëèøíèòå êèëîãðàìè
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ладови бонбони, сладки газирани напитки...

Ако родителите ви са постъпвали така с вас, не се учудвай-

те, че сега имате проблеми с излишните килограми! И ком-

плекси, естествено. 

Често в семействата храната се превръща в 

средство за помирение на конфликти 
и в начин за справяне със стреса и напрежението. Именно с 

нея децата подсъзнателно свързват майчината грижа, под-

крепа и защита. 

Колкото и да е тъжно, повечето възрастни не 
умеят да проявяват своите чувства към деца-
та си по друг начин освен чрез... организиране 
на празник за стомаха.

В знак на голяма любов те се стремят да охранят чедото 

си до пръсване. Засищащият обяд в подобна ситуация заме-

ня емоционалния контакт, ласката, общуването, игрите. 

Не е случайно, че домашният уют се асоциира 
при повечето от нас с аромата на прясно изпе-
чена баница или кекс, а празникът – с неизмен-
ната домашно приготвена торта на масата.

Преяждането е част от всеки празник. 

Ако не преядем, значи не сме празнували 
По принцип няма нищо лошо в подреждането на по-пищни 

трапези по празнични поводи, ако все пак се спазва някаква 

мярка и храненето не е единственото „хоби“ на насядалите 

около масата. 

Но ако на вас от детството са ви внушава-
ли, че без храна почивката не е никаква почив-
ка, че масата обединява хората и улеснява об-
щуването, тогава няма как да не възприемате 
хранителните ограничения като отрицание на 
празничността.

Най-вероятно вие сте от хората, които не се дразнят, ко-

гато чуват повсеместния шум от хрупане на пуканки в ки-

носалона...

Ако обаче искате да отслабнете 
анализирайте как, кога и най-важното, защо ядете. Много 

ще ви помогне да си водите хранителен дневник, в който да 

отбелязвате не всяка изпита глътка и изядено залче, но и 

своите мисли и чувства преди, след и по време на хранене-

то. По този начин най-лесно ще разберете себе си и ще ко-

ригирате хранителното си поведение. А как да се справите 

с хранителните изкушения, четете на стр. 40.

СТУДЪТ В ПОЛЗА НА КОЗМЕТИКАТА

Криотерапията е метод за укрепване 

на здравето и се използва от мно-

го отдавна. Спомнете си за ритуалните 

гмуркания в ледена вода (у нас това се 

прави на 6 януари, Йордановден, за да се 

извади кръстът от реката). Вярно е, че 

предците ни са вършели тези подвизи не 

в името на красотата и здравето, а в 

угода на бога, но резултатите от тако-

ва едно закаляване все пак били 

драконско здраве 
и дълголетие 
След това се появило моржуването, а 

още по-късно медицината направила 

голяма крачка напред и започнала да из-

ползва студа за лечение на различни за-

болявания, в това число и на такива, 

които преди били смятани за нелечими.

Козметиците също се 
сприятелиха със студа
напоследък. Те го направиха свой съюз-

ник в битката за дълготрайна младост 

и красота. Приятелството между сту-

да и здравето на кожата те нарекоха 

криотерапия (въздействие върху орга-

низма чрез течен азот).

На пръв поглед изглежда, че студът, 

който е виновник както за кашлицата 

и хремата, така и за сухотата и зачер-

вяването на кожата, не може да бъде 

съюзник на красотата и здравето Но 

се оказва, че може, и още как! Защото 

той е „двуличен“ по характер. От една 

страна, притежава силна разрушител-

на сила, която лекарите използват за 

отстраняване на различни кожни об-

Öåëóíè Ñíåæíàòà êðàëèöà

©
 M

AR
TI

N
 V

AL
IG

U
RS

KY
 |

 D
RE

AM
ST

IM
E.

C
O

M

Бела, брой 12 (154), 201018





СПОРТ ПРОТИВ БРЪЧКИ

Не махайте пренебрежително с ръка. Дъвченето е се-

риозно нещо. Дъвченето и животът са братя близна-

ци. „Що за глупост?!“, бихте възкликнали вие. А сега да по-

мислим колко пъти ви се е случвало да се увлечете в някак-

ва спешна и важна работа, изведнъж да ви се прияде нещо, 

да го вземете в ръка, да се върнете на местоработата и да 

го изядете неусетно, без да запомните въобще, че нещо сте 

яли. А сега си представете себе си в добро разположение на 

духа, седнали в кварталния ресторант, спокойно предъвквай-

ки елегантно обяда си. Има разлика, нали? Животът ви ще 

изглежда по съвсем друг начин, когато се научите 

да използвате правилно 
обедната си почивка 
Цяла сутрин сте се трудили и за нищо странично не сте се 

замисляли освен за работата. Били сте толкова заети, че 

не сте имали време даже да се усмихнете. Заслужавате пи-

тателен, топъл и спокоен обяд. 

Понякога даже кокетното боравене с вилица-
та създава настроение. Пробвайте, ако не вяр-
вате.

Замисляйте се за всяка хапка, опитайте се да усетите аро-

мата и вкуса на храната оптимално. Щастливите хора оби-

чат да си хапват. Не, не да плюскат, а да си хапват. Има 

разлика. И дъвчат, дъвчат продължително, с удоволствие. 

Храненето е ритуал, в който е заложен огромен смисъл – да 

се заредим с енергия и наслада от живота.

И още нещо. Самият процес на дъвчене на храната е 

тренировка на лицевите мускули 
Добросъвестното дъвчене на различни по състав и консис-

разувания, а от друга – мобилизира въ-

трешните резерви на организма за 

борба с болестите и остаряването. 

За да спасите кожата от бра-
давици, папиломи, пъпки и ли-
шеи, прибегнете до студови 
процедури, по-известни като 
криоапликации. Те предста-
вляват локални въздействия с 
течен азот.

За пълно отстраняване на гореизбро-

ените кожни образувания са достатъч-

ни от 1 до 5 процедури. 

С локална криотерапия може-
те да отстраните ефектив-
но лунички, бенки и други пиг-
ментни петна.

(А ако си харесвате бенките и вярва-

те, че те ви носят късмет и щастие, 

прочетете по-внимателно статията 

на стр. 32 „Питай бенката какъв си“). 

Уникалната способност на криотера-

пията да подмладява кожата се при-

лага широко в различни процедури за 

лицето. Криомасажът с течен азот 

активизира притока на кръв към гор-

ните слоеве на кожата и тя става 

значително по-еластична и опъната: 

бръчките се изглаждат и порите се 

свиват. Вярно, че като самостоятел-

на процедура за лице криотерапията 

рядко се прилага. Но пък въздействие 

със студ понижава проводимостта на 

нервните влакна, което намалява не-

приятното усещане при провеждане 

даже и на най-болезнената козметич-

на процедура.
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тенция храни напълно може да замени 

упражненията за лице, за които, ако 

бъдете честни, никога не ви остават 

време и сили.

Наред с това, че дъвченето 
може да бъде признато за спе-
цифична форма на физическа 
активност, то ни помага да 
държим лицевите мускули в 
тонус и да съхраним еластич-
ността на кожата.

Предъвквайки спокойно и ритмично 

храната, вие дарявате на своя органи-

зъм миг тишина, спокойствие и радост 

(да си спомним, че и от усмивки също 

се отслабва). 

Ако дъвчете бавно и концентрира-

но, няма да ви се налага да минавате 

на диета. И най-важното – ще съхра-

ните лъчезарната си усмивка и лю-

бовта си към околните, леко и с чув-

ство за хумор ще преодолявате вся-

какви препятствия, които по-рано са 

ви се стрували непреодолими. Друг 

живот.

Съвременните жени все по-рядко обръщат внимание на твърдението, че голе-

мият бюст е в основата на голямата сексуална привлекателност. 

Продавачки в магазините за бельо твърдят, че напоследък се 
търсят все по-често сутиени без подплънки, защото жените 
не искат да лъжат мъжете...

И защото смятат, че красотата е функция на естествеността. Да, пластич-

ни операции за уголемяване на бюста продължават да се правят, но самите бю-

стове не се уголемяват неимоверно много, каквато беше модата преди време. 

Девойките повече не искат да жертват здравето си заради съмнителни и често 

изкуствено създадени и наложени идеали за красота. 

Според психолозите такава тенденция се наблюдава и в други сфери на живота. 

Сред жените 
постепенно се 
разпространя-
ва схващане-
то, че всички 
сме различни и 
уникални и да 
се копира кого-
то и да било, е 
признак на лош 
вкус.

Производители-

те на бельо, които 

анализират пред-

почитанията на 

купувачите, са ка-

тегорични, че су-

тиените без под-

плънки им носят 

днес повече печал-

ба. Не можем да ка-

жем дали това не 

е просто мода, ко-

ято ще отмине и 

на мода отново ще 

дойде... големият 

бюст.
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На 31 години жената е на 

върха на своята привле-

кателност. Тогава тя при-

тежава и естествена 

красота, и увереност 

в себе си, и изработе-

но с годините чувство 

за стил, което е най-съ-

ществената разлика меж-

ду една зряла жена и едно 

младо момиче. До такива из-

води стигнала група бри-

тански изследователи. 

В анкетата, която те 

провели, взели участие 

повече от 2000 жени и 

мъже. Повече от 70% 

от запитаните опре-

делили увереността 

в себе за ключовия 

фактор, който прави 

една жена желана и 

красива. 67% заявили, 

че външността, даде-

на ни по природа, е изключително важна, а 47% отдали пред-

почитание на чувството за стил, което по тяхно мнение е 

факторът, който ни кара да се обръщаме след тази или она-

зи жена. 

Почти две трети от анкетираните били съгласни с твърде-

нието, че красотата си отива с възрастта. Повече от по-

ловината заявили, че с времето жената се избавя от ком-

плексите, които е имала като младо момиче, и започва да се 

чувства по-уверена, а значи и по-красива. 55% подчертали, 

че с годините са си изяснили какъв точно грим е най-подхо-

дящ за тях, та да изглеждат красиви. 

Анкетата била проведена от телевизионния канал QVS, кой-

то пуснал в ход проекта „Месец на красотата“. Директо-

рът по продажбите на канала коментирал получените резул-

тати така: „Изследването ни потвърди, че за много жени 

истинската красота е нещо повече от приятна външност. 

Тя е съчетание между увереност в себе си, стил и индивиду-

алност.“

При това изследователите отбелязват, че броят на увере-

ните в себе си жени варира в зависимост от местоживее-

нето им. Столичанките например се оказали доста по-уве-

рени – 37% от тях нарекли себе си красавици. А измежду 

провинциалистките едва 28% се осмелили да се определят 

като хубави.

Ïèêúò íà êðàñîòàòà
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Т MARKET ви благодари!
Веригата магазини Т MARKET въ-
веде карти за лоялни клиенти, 
част от програмата за лоялност 
„Благодаря“. Това е важна стъпка 

от стратегията, анонсирана пре-
ди месец от г-н Вигинтас Шапо-
кас, генерален директор на „Мак-
сима България“ ЕООД. 
Клиентите на веригата в цяла-
та страна могат да получат кар-
та „Благодаря“ срещу символична-
та сума от 0,01 лв. Още с ак-
тивирането на картата те вече 
участват в програмата за лоялни 
клиенти и започват да натруп-
ват „Благодаря“ точки за всяка 
една покупка.
Всеки 1 лев от стойността на 
покупката, носи по една „Благода-
ря“ точка. Събраните точки оси-
гуряват парични отстъпки, които 

се натрупват в картата. Всяка 
точка дава 0,01 лв. парична от-
стъпка, т.е. при покупка клиен-
тът получава 1% отстъпка от 
сумата. Натрупаните в картата 
отстъпки могат да се ползват 
за плащане на до 50% от стой-
ността на покупките при следва-
що пазаруване.
И нещо повече – притежатели-
те на картите ползват големи на-
маления до 50% на определени ар-
тикули, както и специални цени 
на цели групи стоки. Информация 
за натрупаните парични отстъп-
ки и действащи намаления клиен-
тите могат да получат от касо-
вата бележка след всяко пазарува-
не. В бъдеще с карта „Благодаря“ 
ще могат да се ползват отстъпки 
и при партньори на компанията – 
бензиностанции, кина, театри, спе-
циализирани магазини и др., като 
постепенно картата ще стане не-
изменен и добър спътник в еже-
дневието на своите притежатели.

Мъжете, жените и разликите 

помежду им
Тези стари, колкото човечеството 
дебати бяха провокирани от Head 
& Shoulders
Ако се изходи от частното към 

общото, може да се тръгне от... 
пърхота. Мъжете и жените се 
различават по отношението към 
косата си, иначе на физиологично 
ниво не би трябвало да има разли-
ки. Повечето жени се грижат за 
косата си прекалено. А прекалена-
та грижа може да доведе до ув-
реждане и изтощаване на косъма и 
кожата на скалпа. Мъжете не по-
лагат достатъчно грижи за коса-
та си – често я измиват с какво-
то им попадне (като душ-гел) или 
я сушат с груби движения с хавли-
ена кърпа. Но когато стане дума 
за косопад, нещата са доста по-
различни. „Уеднаквява“ ги Anti Hair-

fall due to breakage – колекцията на 
Head & Shoulders срещу косопад, 
причинен от накъсване. Най-подхо-
дящата грижа за нея и за него.
Head & Shoulders Anti Hair-Fall due to 

breakage за жени е отлична форму-
ла с превъзходен аромат за НЕЯ. 
Осигурява грижа и защита за 
скалпа и косата. Продуктът съ-
държа най-високото ниво на бал-
сам в сравнение с който и да е 
шампоан на Head & Shoulders до 
момента. Използването на този 
продукт гарантира 95% по-мал-
ко косопад, причинен от накъсване 

(от честото използване на чет-
ка за коса или чесане), и до 100% 
изчистване на пърхота от коса-
та и скалпа.
 Head & Shoulders Anti Hair-Fall due 

to breakage за мъже съдържа ино-
вативната технология на Head & 

Shoulders – ActiZinc, която успеш-
но намалява пърхота и облекчава 
раздразненията по скалпа, гаран-
тирайки до 95% по-малко косопад, 
причинен от накъсване. 

Шарени новини
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Някои хора и неща си имат история. А други имат интересна история, която заслужава да бъде разказана. Макар и 

накратко. Тук БЕЛА ще задоволява страстта на любопитните и ще разпалва любопитството на равнодушните.

С
игурно се чудите как така мъжете са измисли-
ли грима, който в днешно време жените използ-
ват, за да прелъстяват силния пол?! В минало-
то вождовете на първобитните племена рису-

вали лицата си, за да изразят почитта си към боговете 
или пък да уплашат враговете си в битка. Едва няколко 
хилядолетия по-късно започват да се „гримират“ и же-
ните. Векове наред и двата пола използвали боя за коса, 
лак за нокти, молив за очи и различни помади за лице. 
Другата причина, поради която и мъжете, и жените се 
гримирали в далечното минало, било силното слънце. Чрез 
грима те предпазвали кожата си от него. 
В древен Египет вместо руж жените използвали сока 

на цветето ирис. Той обаче бил толкова силен, че пре-
дизвиквал кожни възпаления. Оттам води началото си и 
изразът „Красотата иска жертви“. Египетската цари-
ца Клеопатра използвала специален крем, в чийто със-
тав влизали 

ИЗПРАЖНЕНИЯ НА КРОКОДИЛИ 
и други животни, примесени с различни минерални багри-
ла. Клеопатра е автор и на първия козметичен сборник 
със съвети за разкрасяване.
В Гърция пък всеки образцов дом имал на разположение 

роб гримьор, който гримирал и жените, и мъжете в къща-
та и украсявал косите и перуките им за различни поводи.
Интересен факт е, че в Индия гримът е 

БЕЛЕГ ЗА КЛАСОВА ПРИНАДЛЕЖНОСТ 
на жените. В зависимост от начина, по който е гримира-
на, се разпознава към коя каста принадлежи дамата. През 
средновековието руменината и естественият тен се смя-
тали за признак на ниско обществено положение, докато 
бледността била знак за аристократизъм. По време на 
Римската империя пък гримът бил лукс, който можели да 
си позволят само аристократите.
Във Франция пък жените използвали брашно, за да из-

белват лицето си, ноктите били задължително дълги и 
остри, а изкуствените бенки и перуките били неотменни 
детайли от външния вид на всяка френска аристократка. 
Издигайки в култ грима и гримирането обаче, французите 
съвсем забравили за хигиената. Във Версайския дворец в 
Париж например имало над две хиляди стаи, близо 600 от 

които предназначени за разкрасителни процедури, но

НИТО ЕДНА БАНЯ 
Често в перуките на аристократите се откривали въш-

ки и други насекоми. 
С годините тенденциите в гримирането постепенно се 

променяли, докато не се стига до днешните – предпочи-
тан от еманципираната жена е шоколадовият тен, а яр-
ките цветове се смятат за агресивни и вулгарни. 
През ХХ век сътрудничеството между медицината и 

козметика прави използването на козметичните продукти 
гарантирано безопасно и даже полезно. 

ПЪРВАТА СПИРАЛА ЗА МИГЛИ MABEL 
днес по-известни като Maybelline, се появява на пазара 
през 1910 г. 
Естествен обаче остава въпросът, защо изобщо жени-

те се гримират. Според австрийски учени гримирането 
зареждало дамите с доза оптимизъм и вяра, че в живота 
им нещо ще се промени веднага щом променят и външния 
си вид. Дали е така? Надеждата винаги умира последна. 

Силвия НИКЛЕВА

...грима...грима
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ГРИМЪТ Е ИЗМИСЛЕН ОТ... МЪЖЕТЕ ОЩЕ ПРЕЗ 
ПЕЩЕРНАТА ЕПОХА? А ЗАМИСЛЯЛИ ЛИ СТЕ СЕ ОТКЪДЕ ИДВА 
ИЗРАЗЪТ „КРАСОТАТА ИСКА ЖЕРТВИ“?

Оловният прах 
който дамите използвали за пудра през ренесансовата 

епоха, бил толкова силен и действал толкова пагубно, че 

жените изглеждали преждевременно състарени. Създа-

телката на този вид „пудра“ сеньора Тофани предупреж-

давала клиентките си за вредата, която този прах може 

да нанесе на кожата им, но вманиачени в красотата си, 

аристократките не обръщали никакво внимание на думи-

те є. Сеньора Тофани била арестувана няколко години по-

късно, тъй като над 600 мъже починали, след като целу-

вали съпругите си по напудрената с олово кожа.
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Микроперлите в състава му намаляват бръчките за 1 час с 51%. След 4-седмична употреба на крема можете да разчитате на с 42% по-стегната 
и гладка кожа.
КРЕМ КОНЦЕНТРАТЪТ С ФИЛЪР ЕФЕКТ намалява дълбоките бръчки, като действа в 3 посоки – изглажда отвън, повишава компактност-
та и стяга кожата, попълва и изглажда отвътре. ЕКСКЛУЗИВНИЯТ КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 от морски 
планктон стимулира синтеза на колаген, възстановява и уплътнява клетъчните мембрани. Ефектът от 
него може да се сравни с ефекта от инжектиране на колаген или хиалуронова киселина.
ПРОДУКТ С ДВОЕН ФИЛЪР ЕФЕКТ И С ШОКОВО ДЕЙСТВИЕ Той подмладява незабавно и из-
глажда прогресивно дори и най-дълбоките бръчки. Биоензим в състава му действа 
на меланина и намалява тъмните петна по кожата. Резултатът е свеж и равен 
тен. 
КРЕМ ЗА ОКОЛООЧЕН КОНТУР С ФИЛЪР ЕФЕКТ Незабавно подмладява 
погледа и изглажда очния контур. Притежава интензивно действие против бръчки 
и отпускане на кожата. 
КОНТУРИРАЩ ПРОДУКТ ЗА УСТНИ С ФИЛЪР ЕФЕКТ Бързо ремоделира 
контура на устните, редуцира бръчките и линиите около тях, като ги попълва от-
вътре. Създава невероятен обем на устните.

3D ФИЛЪР (СИГУРЕН РЕЗУЛТАТ СРЕЩУ ДЪЛБОКИ БРЪЧКИ)

Успехите на италианската марка 
VЕNUS за красива и гладка кожа да-
тират още от 1895 г. Сега марката е 

добре позната на 93% от италианските по-
требители. Фокусът на VENUS е козмети-
ката за лице и борбата против бръчките въ-
преки водещите позиции, които има в специ-
ализираната ниша на антицелулитните про-
дукти и козметиката за тяло (продукти за 
интимна хигиена, млека и душ-гелове). 

Днес, в началото на третото хилядолетие, 
VENUS предлага иновативни, високотехноло-

гични и натурални формули, които водят до 
видими и категорични резултати. Водена от 
максимата, че козметичните продукти не са 
лекарства, но все пак трябва да се развиват, за 
да гарантират по-надеждни качество и ефек-

тивност, компанията заема лидерско място 
в създаването на ефикасни продукти на раз-
умна цена. Експертните препоръки на VENUS 
за красива кожа са да се започне от почиства-
нето и после да се избере подходящ продукт 
за грижа за кожата. Разбира се, продуктите 
трябва да са съобразени и с нуждите на кожа-
та – да гарантират и подобряват състояни-
ето на естествените є защитни свойства и 
да я поддържат млада по-дълго време. 

За да ориентира потребителя в правилния 
избор, VENUS групира кремовете така:

ПОВЕЧЕ ОТ 100 ГОДИНИ

Божествено красива и гладка кожа

ЗА ХИДРАТАЦИЯ И ЗАБАВЯНЕ НА ПОЯВАТА НА ПЪРВИТЕ БРЪЧКИ (С UV ФИЛТРИ)

КРЕМ AQUA 24 с p-ACQUAPORINES, създаден от VENUS през 2006 г., е истинска революция в хидратацията на кожата. Благодарение на получилите Нобелова награда 
p-ACQUAPORINE (специални протеини) се стимулира водната циркулация през клетъчната мембрана, подобрява се водният баланс на клетката, за да се възобнови естестве-
ната хидратация на кожата на 3 нива. Незабавно след нанасяне се постига хидратация в дълбочина в продъл-
жение на 24 часа. Подходящ за всеки тип кожа и всяка възраст. Ефектът трае 24 часа. 
СУПЕР ХИДРАТИРАЩ КРЕМ С ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА И ВИТАМИН С в активна формула 
с 5 пъти по-висока концентрация. Продуктът осигурява максимална хидратация и подсилва кожните тъка-
ни, като повишава синтеза на колаген и забавя появата на бръчки.
КРЕМ АСЕ+ е с нова формула – с 8 витамина и 11 олигоелемента. Той се бори с появата на първите бръчки, 
като доставя на лицето и шията невероятен взрив от енергия и сила за здрава, блестяща и жизнена кожа. 

ДНЕВЕН ЛИФТИНГ КРЕМ с нова формула с висока ефективност против появата на бръчки по лицето и шията. Богат е на Pro-retinol, които 
стимулира клетъчното обновяване. Както също и на PhytoLift (850 мг) с изглаждащо действие, Phytosterolic Complex от растителни масла (500 мг) 
и витамин Е във висока концентрация. Всички тези съставки повишават еластичността на кожата, тонизират я и видимо изглажда бръчките. Този 
продукт се бори резултатно с отпускането на кожата и другите ефекти от стареенето.                                                                                                               
НОЩЕН ЛИФТИНГ КРЕМ с формула, богата на натурален витамин С и PhytoLift. Благодарение на тези съставки възстановява и видимо стяга 
кожата по време на сън. Резултатът е свежа, тонизирана, гладка кожа и рескулптуриран стегнат контур на лицето и шията. 
ДВОЕН ЛИФТИНГ КРЕМ – продукт с двойно действие против бръчките. 
Ефектът от него е незабавен – попълва бръчките на повърхността, стяга и из-
глажда кожата до 58%. Уникалният дермолифт комплекс в състава на продукта 
възстановява и стяга тъканите на кожата в дълбочина, като намалява и изглаж-
да дълбоките бръчки с 31%.
ЗА ОКОЛООЧЕН КОНТУР – редуцират тъмните кръгове и торбичките под 
очите и изглаждат бръчките в тази зона.

ЗА ЛИФТИНГ (ИЗГЛАЖДАТ БРЪЧКИТЕ И СТЯГАТ КОЖАТА)

ата на бръчки по лицето и шията. Богат е на Pro-retinol, които 
що действие, Phytosterolic Complex от растителни масла (500 мг)
стта на кожата, тонизират я и видимо изглажда бръчките. Този 
еенето. 
Lift. Благодарение на тези съставки възстановява и видимо стяга 

уриран стегнат контур на лицето и шията. 

с VENUS
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Плитки
      разни

„С
елска“ плитка, „коронка“ или „кордела“ – при-
чудливите плетеници в косата са подходящ 
вариант за празнична прическа, в случай че 
не ви е останало време за фризьор. Всичко, 

от което се нуждаете, са достатъчно дълга коса, сръчни 
ръце и малко търпение. 
Най-големият плюс на прическите, които ви предлагаме, 

е, че са доста издръжливи.

Две важни условия
За да ви се получи добре прическата, е добре:

1. Да сте подстригани на прическа боб. 
2. Косата ви да е поне толкова дълга, че като я хва-нете с ръце и я съберете на опашка на тила, нито 
един кичур да не се изплъзва отстрани.

„Селска“ плитка
Косата трябва да е дълга поне до раменете, но ако е 

по-дълга, плетеницата ще стане още по-красива. Из-

теглете страничен път (вижте рисунката, за да се 

ориентирате какво точно се има предвид под страни-

чен път). 

Отдясно и отляво на пътя отделете три кичура коса 

и ги заплетете стегнато на обикновена плитка. Про-

дължете да плетете, като при всяко заплитане взима-

те по мъничко коса (на много тънки снопчета) от две-

те страни. На тила подпъхнете остатъка от плитка-

та и закрепете с фиби, така че да не се виждат.

СТЕПЕН НА ТРУДНОСТ Трябва да имате много добра 

координация на двете ръце, но с малко търпение ще 

успеете да направите плитката равномерна. 

ЦЕНЕН СЪВЕТ На по-за-

мърсена коса плитката 

се получава по-добре. 

Ако косата е прясно из-

мита и не много дълга, 

малки кичурчета се из-

хлузват отстрани мно-

го лесно.

Сух шампоан?!
Понякога, когато ви поканят 

в последния момент на рес-

торант или на гости и няма-

те никакво време да оправите 

косата си, се сетете за „су-

хия шампоан“. С негова помощ 

ще се сдобиете светкавично с 

прическа. Да излезете от труд-

ната ситуация, ще ви помог-

нат бебешката пудра или пък 

обикновеното нишесте. 

Може да вземете 2 с. л. пше-

ничени трици и 1 с. л. суха гор-

чица. Много жени използват 

и следната смес: 1 ч. ч. смле-

ни овесени ядки и 1 к. ч. сода 

за хляб. 

Смесете двата компонента, 

които имате подръка. Втрийте 

сместа в най-омазнените учас-

тъци на косата си и дайте 5–10 

минути време на тази смес да 

попие себума. След това добре 

изтръскайте сместа от коса-

та си, като си помогнете със 

струята на сешоара. По прин-

цип тази процедура е предназ-

начена за светлите коси. Защо-

то върху тъмните се забелязва 

и най-малката прашинка.
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Кордела
Срешете косата много гладко и опънато на 

една страна и точно над ухото я вържете 

стегнато на опашка. Разделете опашката 

на три партии. Първата партия разделете 

на два еднакви кичура. Усучете ги един око-

ло друг като шнур (вижте малката илюс-

трация). Накрая стегнете усуканата пар-

тия с малко гуме-

но ластиче. Увий-

те я около основа-

та на опашката. С 

другите две пар-

тии постъпете по 

същия начин. 

Корона
Срешете косата гладко в посока към теме-

то и я вържете стегнато на висока конска 

опашка. Оплетете една обикновена плит-

ка (вижте илюстрацията). Края на плитка-

та стегнете с малко гумено прозрачно ла-

стиче за коса и увийте плитката около ос-

новата на опашката. Помогнете си за зак-

репването на тежката плитка с фиби, кои-

то трябва да поставите така, че да не се 

виждат. 

ЦЕНЕН СЪВЕТ За ул-

тимативен „Ау!“ ефект 

можете да си купи-

те още две изкустве-

ни плитки и да ги увър-

тите около първата. 

Ще се получи много го-

лям кок.

На рибена кост
Срешете косата на една страна, но не я 

изтегляйте нагоре, а я оставете ниско на 

тила. Разделете я на две еднакви партии. 

Отделете едно малко кичурче коса от най-

външната част на дясната партия, прех-

върлете го през самата партия и го присъ-

единете към вътрешната част на лявата 

партия (вижте илюстрацията). След това 

направете същото от ляво на дясно – взе-

мете кичурче коса от 

външната част на лява-

та партия, прехвърле-

те го върху цялата лява 

партия и го присъеди-

нете към вътрешната 

част на дясната.

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



П
резрението на „умните“ 
към двигателната ак-
тивност и въобще към 
всякакъв вид работа вър-

ху физиката е израз на присъщия 
на съзнанието дуализъм. Между 
материалното тяло и нематери-
алната душа съществува 

конфликт 
на интереси 
Изглежда, че с поколението на 

Илина отношението към собстве-
ното тяло се е променило. Днес 
фитнесът е част от имиджа на 
младия човек и дори признак за ви-
сок социален статус. Модерното 
общество разгръща широко ветрило от възможности за 
физическа активност и спорт. От класическия бодибил-
динг („строителство“ на тялото) до по-хармоничните за-
нимания в духа на body&minde: йога, тайчи и пилатес. Съ-
временният човек не подлага на съмнение факта, че фи-
зическите упражнения са полезни за здравето. Науката е 
доказала – тренировката на тялото подобрява и психи-
ческото състояние. 

Единно и неделимо
Телесното и духовното се съчетават във всеки човек. 

Пренебрегването на едното за сметка на другото води до 
най-различни соматични и психически заболявания. Когато 
негативните емоции не намират изход, те се материа-
лизират в различни болежки и човек изведнъж го заболя-
ват стомахът, сърцето или го засърбява кожата. Тъкмо 
тази е и причината специалистите да помагат на сво-
ите клиенти да премахват емоционалното напрежение с 
помощта на техники, които включват преди всичко ра-
бота с тялото. 
Да допуснем, че успешно решаваме някакъв проблем, ана-

лизирайки го или преживявайки го емоционално. Но ако 
напрежението в тялото, което той е провокирал, не из-
чезне, организмът отново ни подава сигнал чрез различни 
дискомфортни състояния като спазми, чувство на те-
жест в стомаха и пр. У нас се появява нов повод за тре-
вожност. Омагьосан кръг. 

Плацебо ефект
Заниманията с фитнес имат своеобразен плацебо ефект. 

Когато започнем да ходим в залата редовно, ние започва-

ф и з к у л т у р е н  с а л о н

© TATJANA STRELKOVA | DREAMSTIME.COM

Цяло движениеЦяло движение
Ако осъзнаем, че това, което правим 

за собственото си тяло, е полезно и за 
душата ни, ще имаме сигурна гаранция 

за отлично качество на живот.

„В МОЕТО СЕМЕЙСТВО НИКОЙ 

НИКОГА НЕ СЕ Е ЗАНИМАВАЛ 

СЪС СПОРТ. РОДИТЕЛИТЕ МИ 

СА НАУЧНИ РАБОТНИЦИ И 

СА СВИКНАЛИ ДА КАЗВАТ, ЧЕ 

СПОРТЪТ Е ГЛУПОСТ И ГУБЕНЕ 

НА ВРЕМЕ. АЗ ОБАЧЕ СИ ДАВАМ 

СМЕТКА, ЧЕ ФИЗИЧЕСКАТА 

АКТИВНОСТ Е НЕОБХОДИМОСТ, 

КОЯТО МОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕ 

ДА СЕ РАЗБОЛЯВАМ ПО-РЯДКО 

НАПРИМЕР. НО ВЪПРЕКИ 

ТОВА НЕ МОГА ДА СЕ НАКАРАМ 

ДА СПОРТУВАМ ИЛИ ПОНЕ ДА 

СЕ ДВИЖА ПОВЕЧЕ.“ 

ИЛИНА ПЕТРОВА, 
23 ГОДИНИ
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ме и да се чувстваме по-добре, независимо дали се наблю-
дават обективни изменения в нашия организъм (да кажем, 
промяна на стойностите на кръвното налягане, делът на 
мускулна маса, съдържанието на захар в кръвта). Осъзна-
тото изпълняване на упражнения е в състояние да проме-
ни начина, по който възприемаме тялото си, и да ни убе-
ди, че то е станало или пък става по-красиво, по-силно и 
по-стройно. По мнение на психолозите, дори тези, които 
не са успели да намалят теглото си с помощта на фи-
зически упражнения, ако редовно спортуват, започват да 
възприемат фигурата си по-безкритично. Анализът, който 
учени са направили върху над 50 публикувани изследвания 
по темата „Упражнения и здраве“, показва, че физически-
те упражнения повишават самооценката ни независимо от 
реалния ефект, който оказват върху тялото ни. По-пози-
тивно отношение към телата си развиват дори и онези, 
които ходят на фитнес едва веднъж в седмицата. 

Важен е самият процес
Как се подготвят шампионите? С жестоки трениров-

ки и желязна дисциплина, разбира се. Но малцина са тези, 
които, бягайки в парка, си представят шампионска стъл-
бичка и златен медал. Здравето не се поддържа със... 
спортни постижения. „Резултатите, показателите не са 
толкова важни за масовия спорт“ – казват специалисти-
те по двигателна терапия. И няма смисъл да им прида-
ваме прекалено голямо значение, като ги превръщаме дори 
в средство за възпитание и в част от общоприетите 
социални норми. 
„Спортният“ модел на здравето, при който усилията са 

насочени към постигане на определени резултати, а моти-
вацията се захранва от конкуренцията, от съревнование-
то, е само един от начините да поддържаме организма в 
оптимална форма. Но не всеки се вписва в този модел. 
Затова пък всеки може да намери оптималния за себе си 
модел на движение и режим на двигателна активност, с 
който се чувства здрав.

Да спортуваш с удоволствие
Организмът ни е така устроен, че можем да се движим 

много и интензивно. Ключът към този процес е чувство-
то на удоволствие. Докато се движим, мозъкът ни про-
извежда ендогенни опиати и физическата активност по 
съвсем естествен начин се превръща в приятен навик. В 
същото време да се занимаваме с фитнес единствено за 
удоволствие, изглежда несериозно в представите на много 
от нас. Думите „удоволствие“ и „полза“ са несъчетаеми 
понятия. Някои са склонни да виждат нещо осъдително 
в думата „удоволствие“, като я свързват единствено с 
плътската, сексуалната наслада. Така неволно се стига до 
отрицание на телесното, присъщо на западната култура. 
Така че задачата ни се състои в това чрез удоволстви-
ето да дадем право на глас на своето тяло. Но как да 
направим това?

Запитайте се „защо“
Опитайте се да разберете в какво състояние се 

чувствате най-добре. Когато разберете това, ще мо-
жете да подберете най-подходящата за вас двигател-
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на активност. 
Ако например човек описва своето оптимално състоя-

ние като емоционален подем, положително настроение, то 
физическото състояние, което според него е най-добро, 
би характеризирал като лекота, подвижност, свободно 
дишане. Друг човек може да намира радост в интензивна-
та физическа работа. Той пък би описал най-доброто фи-
зическо състояние с понятия като „устойчивост“, „сила“, 
„удоволствие от интензивното натоварване“. За хората, 
които са склонни да възприемат света интелектуално, 
„бърз и лек ход на мисълта“, „бистър ум“ са особено при-
ятни усещания. Точно за интелектуалците обаче специа-
листите най-трудно намират техники за работа с тяло-
то. В случая най-подходяща е по-статичната гимнастика, 
като йога. Системата йога, която е толкова разпростра-
нена напоследък, предлага физическа активност, която би 

могла да удовлетвори и най-взискателните интелектуал-
ци. И по-специално тези от тях, които търсят във фи-
зическите упражнения не само „безсмислена“ грижа за тя-
лото, а осъзнатост на движенията и мускулните усилия, 
контрол над мисленето, освобождение на емоциите и све-
жест и гъвкавост на световъзприемането. 
Впрочем не само йога, а и всяко друго движение, което 

помага на тялото да влезе в оптимална форма, да прео-
долее сковаността и да разтовари напрежението, разкре-
постява и нашите чувства и ни позволява да изразяваме 
емоциите си много по-естествено. 
Опитайте се да откриете своя, така да се каже, дви-

гателен стил. Самостоятелно или с помощта на специ-
алист. Така ще получите възможност не само да се по-
чувствате физически по-добре, но и да опознаете себе си 
в по-голяма степен.

Мнозина от нас са склонни да не правят нищо дори когато имат време за това в удобното си жилище, и то съ-

вършено безплатно. Разбира се, в подкрепа на това нищонеправене ние изнамираме много аргументи. Как да 

си обясним тази твърде ленива, но твърда позиция? Възможно е корените є да се крият във възпитанието ни. 

1Понякога леността идва от неосъзнаваните от нас забрани в детството. „Не скачай!“, „Не бягай!“, 

„Не лази!“... Били ли сте такова дете, което е добро само когато седи тихо и кротко и нищо НЕ прави? На място-

то на това дете се настанява удобно един уседнал възрастен, който заменя естественото удоволствие от движе-

нието и „мускулната радост“ с наслади за сетивата, свързани с комфорта, топлината и пр. 

2 Причина за обездвижването може да е отношението ни към спорта, възпитано в часовете по 
физкултура, когато сме били ученици, и което сме пренесли в живота си на възрастни. Децата 

харесват свободната активност (онази, която се доближава до играта), която има цел и логични правила. В часове-

те по физическо обаче никой не отчита индивидуалните особености на ученика. Като прибавим и принципа на сърев-

нование, който цари въобще в спорта, можем да си отговорим на въпроса, защо физкултурата не е била и продължава 

да не бъде любим предмет на някои. 

3Да спортуваш заради другите?! Красивата дреха, гримът и дори стремежът да отслабнем са усилия, по-

ложени за тялото, но те са посветени и обърнати към другите. Полагат ги хората, които гледат своето отра-

жение в огледалото, но с очите на другите. Те търсят в този образ олицетворение на всичко, което е важно за тях – 

работата, семейството, приятелите, социалния статус. Точно този критичен „поглед на другите“ въздържа мнозина 

от посещение в спортната зала или пък обратно, принуждава ги да отидат там. Само че любовта, онази, „егоистич-

ната“ любов, към собственото тяло отново се оказва някъде назад в нашите разбирания и извън приоритетите ни. 

Тя ще се върне, ако започнем да спортуваме заради себе си.

Аромат, музика, танц и вино

Бившият № 1 в световния тенис Карлос 
Моя, който бе в България по повод 80-годиш-
нината на федерацията по тенис, представи 
и собствената си марка парфюм, чийто пред-
ставител за България е фирма „Камко“. Съби-
тието се състоя в Централния военен клуб. 
Тенисистът засне и клип за бранда заедно с 
пловдивчанката Ани Ангелова.
На партито блеснаха видният ценител на мар-
ковите парфюми Васил Найденов, ексгимнас-
тичката Лили Игнатова, Зара, родната прима 
в тениса Цвети Пиронкова и Мира Добрева – 

водеща на събитието.
Самото събитие бе истинско испанско изкуше-
ние за всички сетива. Аромат. Музика. Танц. 
Вино. Вкус.  
Партито беше със съдействието на фирма 
„Камко“, вносител на марката парфюми „Кар-
лос Моя“.
Испанецът има изключително успешна кариера 
и e един от едва четиримата активни състе-
затели, които имат над 500 победи. Едва ли 
обаче той ще ги увеличи, тъй като през ля-
тото приятелката му Каролина Кересуела го 
дари с дъщеричка и той се отказа от спор-
та, за да се посвети на бащинството. И на 
правенето на парфюми, разбира се.

Красиви новини
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какъв сикакъв си
Б

енките са уникалните украшения на нашата красо-
та. Славата им днес е доста по-безславна от тази 
през средните векове. Даже заради вероятността 
от прераждане на бенките в страшното заболяване 

меланом лекарите препоръчват тяхното отстраняване. Е, 
не на всички, но на най-съмнителните – със сигурност. А 

останалите ни съветват да наблюдаваме много бдително. 
Но все пак много хора и днес вярват в старото поверие, 
че колкото повече бенки има човек, толкова по-щастлив 
е той. Така че, когато ги наблюдавате бдително, се опи-
тайте да разгадаете характера си и този на околните, 
изхождайки от това, къде са разположени бенките.

Питай бенката 

17  Неустоимо съблазнителна натура 

със склонност към шокиращо поведе-

ние. Тази бенка говори за любов към раз-

нообразието, макар че към брака нейни-

ят притежател се отнася повече от се-

риозно!

18  Победа на чувствеността над всички 

останали качества на характера. Фан-

тазьорство и оригинална мисъл.

19  Склонност към ревност. Твърда вяра, 

че единствената и голяма любов съ-

ществува!

20  Труден характер, склонност към де-

пресии.

1  Точката на знаменитото „трето око“, 

окото на Шива. Този, който има такава 

бенка, притежава голяма интуиция, ос-

тър ум и жажда за знания (най-вече за 

езотерични знания). Такива личности 

обикновено ги наричат мистични. 

2  Страстен, ревнив, лесно раздразни-

телен човек.

3  Поетична натура с вероятно инте-

лектуална професия.

4  Тази бенка говори за дълбока любов 

и съпружеска вярност, а също така за 

чувственост и щедрост.

5  Променлив, сложен темперамент. 

Обича да изневерява.

6  Страст към пътешествия. Силно раз-

вита фантазия. Креативност.

7  Изпитва неоснователна ревност. 

Егоцентрична натура.

8  Безгранична чувственост. Семеен 

живот, богат на приятни преживявания.

9  Що се отнася до любовта, тази бенка 

издава предразположеност към изпитва-

не на неоснователно чувство на вина и 

афинитет към скандалите и скандал-

ното.

10  Отлична памет, дипломатич-

ност, приземеност.

11  Вкус към усложнените любов-

ни отношения и към всичко заб-

ранено.

12  Объркани сантиментални 

връзки. Този човек без остатък 

отдава страстта си.

13  Чести скандали и бързи по-

мирения. Плътската любов 

взима връх над платоничната.

14  Възвишен ум с „настрой-

ка“ за мистичното. Този човек 

е способен да изпитва вселенска 

любов. Уникална съдба.

15  Независимост, любов към удо-

волствията и пътешествията.

16  Талант за майчинство (бащин-

ство), щедрост и вярност.

21  Вкус към промените както в интелек-

туалната, така и в любовната сфера. И, 

естествено, заплетени любовни връзки.

22  Подчертан еротизъм, сексуалност и 

липса на вярност в любовта.

23  Ясен ум, подреденост. Воля за разви-

тие както в духовен, така и в материа-

лен план.

24  Крехка психика и здраве, беззащит-

ност.

25  Желание за изграждане на традици-

онно и здраво семейство. В общуването 

– мил и уравновесен човек. Обича спокой-

ния живот. Консервативни възгледи.
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Значение на бенките 
по тялото на ЖЕНАТА

 На гърдите Ако е от дясната 

страна, означава, че вие често се лу-

тате от една крайност на друга. Жи-

вотът ви е низ от възходи и падения. 

Ако е от лявата страна, говори за ве-

ликодушие, но и за лекомисленост.

 На талията Тази бенка ще ви 

„дари“ с много деца. Колкото по-голя-

ма е, толкова по-многочислено ще е по-

томството ви.

 На раменете Успехът ви съпът-

ства навсякъде. Ако обаче е на лявото 

рамо, очаквайте и много финансови за-

труднения.

 На китката Предсказват успешна 

кариера, щастие и богатство.

 На ръката Притежавате талант, 

който ще ви отведе при успеха и щас-

тието.

 На глезена Независимост, трудо-

любие, енергичност.

Значение на бенките 
по тялото на МЪЖА

 На челото Ако е от дясната 

страна – слава и щастие.

 На ушите Безгрижен живот, без 

много сътресения.

 На шията Ако бенката е разполо-

жена отстрани, значи вас ви чака тру-

ден живот. Ако е отпред, можете да 

се надявате на главозамайваща кари-

ера.

 На брадичката Вие се радвате на 

уважението на околните.

 На челюстната кост Тази бен-

ка е знак за лошо състояние на здраве-

то или за водене на безпорядъчен жи-

вот, особено ако петънцето е от лява-

та страна.

 На раменете Животът ви е пълен 

с трудности, но вие се справяте с тях 

чрез много работа и упоритост. Рабо-

тите като вол. 

 На ребрата Ако бенката е от дяс-

ната страна, означава нерешител-

ност. Вие често се държите нетак-

тично с другите. Значението на бенка-

та, разположена отляво – нетактич-

ността и нерешителността си ком-

пенсирате с чувство за хумор.

 На гърба Вие сте открит и чес-

тен човек, който обаче много обича да 

мърмори. 

 На краката Нерешителност.

 На седалището Означава склон-

ност към безделие и отстъпчивост.

 На стъпалата Ако имате бенки и 

на двете стъпала, значи много обича-

те да пътешествате. Ако бенка има 

само на дясното стъпало, значи не ви 

е съдено да сбъднете мечтата си да 

видите свят. Ако бенката е на ляво-

то стъпало, вие сте остроумни и меч-

тателни.

Фигури от бенки
Не са редки случаите, когато някол-

ко бенки образуват някаква фигура. 

За лошо предзнаменование се смя-

та тази във форма на кръст. Няма 

да ви донесат нищо добро и бенките, 

подредени като квадрат или звезда. 

Триъ гълникът от бенки обаче е нео-

спорим знак за щастие и късмет.
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У
ф... На кого въобще му е 
хрумнало словосъчетанието 
„тиха нощ, свята нощ“?! 
Със сигурност на някого с 

предмодерно съзнание. Модерният жи-
вот преди Коледа не е нито тих, 
нито свят, а е турбо. И в работата, 
и извън нея има толкова много неща 
за вършене, че свят може да ти се 
завие преди тихата и свята Коледа. 
Сега за повечето хора уикендите са 
си обикновени работни дни – къщата 
трябва да се украси с гирлянди и дру-
ги дреболии, които отнемат прес-
тъпно много време. Трябва още да 
се напазарува, да се изпекат колед-
ните сладки, да се опаковат по-
даръците, да се надпишат нового-
дишните картички, да се коорди-
нират пътуванията и гостувания-
та по време на празниците... Нищо 

чудно, че повечето хора са 

НА РЪБА НА СИЛИТЕ СИ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 

Безсънието става нещо обичай-
но. Храносмилането дефектира, а 
имунната система се чувства по-
тисната от свръхпроизводството 
на стресовия хормон кортизол. Е, 
не всички жени реагират еднакво 
в условия на големи натоварва-
ния – заради различните енер-
гийни запаси, различната сте-
пен на перфекционизъм и раз-
личните навици и разбирания 
за живота. Затова сме разде-
лили нашите спасителни ан-
тистрес стратегии на три 
основни групи – с цел всеки 
да намери най-ефективните 
за него съвети за озаптява-
не на стреса.  

След като разпознаете себе си в 
едно от долните три описания и за-
помните с кой знак е отбелязано то, 
значи сте открили съветите, подхо-
дящи точно за вас да се справите 
със стреса преди празниците. Просто 
следвайте знака по-нататък в те-
кста. Това не означава, че препоръки-
те за другите два стрес типа няма 
да са ви полезни. Спокойно можете 
да пробвате и някоя, която не е 
отбелязан с „вашия“ знак. Ако се 
възползвате от съветите ни, ви га-
рантираме, че поне за 5, 15 или мак-
симум 30 минути ще се почувствате 

САМО ЗА ЖЕНИ

предпразничния
УКРОТЯВАНЕ НА

МАЛКОТО ВРЕМЕ, КОЕТО ОСТАВА ДО 
КОЛЕДА, ВИНАГИ ОЗНАЧАВА ЛОВ ЗА 
ПОДАРЪЦИ, МАРАТОН ПО ГОТВЕНЕ, 
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГОДИНАТА НА 
ВСИЧКИ НИВА... ЧОВЕК ТОЛКОВА 
МНОГО СЕ УМОРЯВА, ЧЕ НА САМИЯ 
ПРАЗНИК МУ СЕ ИСКА ДА СПИ, ДА СПИ, 
ДА СПИ... НО ДОРИ И В ГОЛЕМИЯ ХАОС 
ЧОВЕК МОЖЕ ДА НАМЕРИ ПЕТ МИНУТИ, 
ЗА ДА СЕ ОТПУСНЕ И ДА ПОДРЕДИ 
МИСЛИТЕ И ЕМОЦИИТЕ СИ. ДАЖЕ Е 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО.
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спокойни. По-дълго от половин час не 
трае нито една от предложените от 
нас уелнес стратегии – е, не искаме 
да ви създаваме допълнителен стрес 
все пак.

ВИКАТ МИ 
БЪРЗАЧКАТА

Ако попадате в тази група, ще се 
разпознаете в следните изказвания.

 Спокойно състояние „Това въобще 

не го мога. Когато опитам да медити-

рам, се изнервям още повече.“  Стрес 
от срокове „Често дните ми са тол-

кова добре планирани, че всичко успявам 

да свърша предсрочно дори.“  Енер-
гийни резерви „По натура съм мно-

го енергичен човек. Обичам предизвика-

телствата. Гледам на тях като на нещо 

позитивно. Винаги се раздавам сто про-

цента в работата.“  На бързи обо-
роти „Много съм енергична. Бавни-

те хора ме изнервят. Когато нещо не 

ми се получи отведнъж, много се напря-

гам.“  Спонтанност „Не се храня и 

не спя под строг режим. Решавам неща-

та в движение. А дефицита си от сън 

запълвам най-често в края на седмица-

та, през почивните дни.“  Стомаш-
ни болки „Много често имам проблеми 

с храносмилането – понякога разстрой-

ство, понякога запек. Може би защото 

пия големи количества кафе и кола и се 

тъпча със сандвичи и други вредни хра-

ни от пакетчета.“  Гъвкавост на 

тялото „Вратът ми често е схванат. 

Често изпитвам болки в гърба. От гла-

воболие също се оплаквам често. Нямам 

време да спортувам.“

ВИНАГИ НА 
ВАШИТЕ УСЛУГИ

Ето какво бихте казали вие, ако 
се отнасяте към този стресов тип. 
 За всекиго мила и драга „Хармо-

ничното обкръжение е много важно за 

мен и обикновено се разбирам чудесно с 

всички хора.“  Творчески безпоря-
дък „Това може да се каже, че цари в моя 

план със задачи и срокове. Тъй като не-

зависимо за какво може да ме помоли ня-

кой, аз не отказвам помощ – дори и да 

се чувствам вече стресирана.“   Коп-
неж за сън „Знам, че трябва да си 

лягам по-рано, но никога не го правя.“ 
 За всички други сте слънчице 

„Често има дни, в които се чувствам из-

тощена и депресирана, но винаги скри-

вам това зад широката си усмивка.“ 

 Страст за сладко „Когато съм 

във фаза на стрес, задължително тряб-

ва да изям нещо сладко – кекс, шоколад 

или бонбон. Най-голям апетит имам ве-

чер.“  Поспаланка „Спя като пън. 
Сутрин въобще не чувам будилника. Или 

ако го чуя, хич не ми се става.“  За-
щитна реакция „Трудно се справям 

с негативните преживявания. При спор, 

критика и натиск отвън се свивам навъ-

тре. Затова и често страдам от болки 

в гърба и в стомаха.“

 ЗАГРИЖЕНАТА

Ако сте съгласни, че следващите 
изказвания много приличат на ваши-
те, значи попадате в тази категория. 
 Черногледство „Създавам си по-

вечето проблеми сама. Когато например 

трябва да взема някакво важно реше-

ние, първо си представям негативните 

резултати от него.“  Благодатна-
та рутина „Смятам за много неприят-

но да не познавам никого на някое парти 

освен домакина. Въобще срещата с не-

познати хора и попадането в непозна-

ти за мен ситуации ми докарват голям 

стрес.“  Потребност от закри-
ла „Постоянно имам нужда някой да ми 

подава ръка – независимо дали приятел, 

член на семейството ми, или моят ин-

тимен партньор.“  Склонност към 
перфекционизъм „Дори и когато съм 

суперстресирана и ми се иска да се скрия 

в миша дупка, не мога да се отпусна. Жи-

лището ми постоянно трябва да е под-

редено и почистено. В работата всич-

ко, с което се захвана, трябва да води 

до оптималния резултат.“  Без апе-
тит „Когато съм стресирана, просто 

забравям да ям.“  Болнавост „Често 

настивам. А когато навън върлува грип, 

никога не ме подминава.“  Дефицит 
от сън „В периоди на стрес се събуж-

дам нощем, налягат ме мъчителни ми-

сли, след което не мога да заспя.“

5УСПОКОЯВАНЕ ЗА       МИНУТИ

ИЗКЛЮЧВАНЕ–ВКЛЮЧВАНЕ, 

ИЗКЛЮЧВАНЕ–ВКЛЮЧВАНЕ

Да се чувствате постоянно спокойни, е постижима за-
дача, но трябва да тренирате. Например всеки ден, пре-
ди да започнете работа, седнете спокойно на стола за 2 
минути, вдишайте и издишайте дълбоко и се концентри-
райте. Вечерта преди празника направете същото. Ефек-
тът? С времето ще се научите да изключвате за секун-
ди от режим на работа и да включвате в режим „почив-
ка и релаксация“.   

СЛЪНЦЕ ЗА ДУШАТА

Няма причина да търпите депресивните си настроения 
и да се чувствате изтощени. Билката жълт кантари-

он прогонва лошото настроение, оздравява психиката и 
подпомага здравия сън. Значително подобрение се забеляз-

ва след 14-дневен прием. Важно е да запомните, че доза-
та също е важна – около 600 до 900 мг суха билка на 
ден.  

ХА-ХА-ХА ТЕРАПИЯ

Смехът убива хормоните на стреса, измита всички про-
блеми и на тяхно място настанява оптимизма. Но как да 
открием чувството си за хумор, ако не знаем на кое мяс-
то в главата ни се намира то? Ще разберете от ста-
тията на Красимир Проданов „Смехът е подарък за все-
ки ден“ на стр. 38.  

С ПОДКРЕПАТА НА РАСТЕНИЯТА

„Асортиментът“ на Баховите капки е толкова богат, 
че можете да намерите есенция за всякакви разновидно-
сти на стреса. Ако сте на ръба на силите си, избере-
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ХРАНА ЗА НЕРВИТЕ

Овесените ядки са антистресова храна. Това се дължи 
отчасти на витамин B1 в състава им, отчасти на маг-
незия, който зарежда с енергия, и не на последно място 
на около 300 различни ензима, които притежават талан-
та да активизират обмяната на веществата. Пържените 
овесени ядки са много вкусни. Загрейте на котлона 50 г 
краве масло и в него запържете 100 г овесени ядки, сме-
сени предварително с 1 ч. л. захар. Бъркайте постоянно, 
за да не загорят.   

БЛАГОДАРЕНИЕ НА... НЕБЕТО

Липсва ли ви слънце, значи ви липсва и енергия. Затова 
„събирайте“ всеки лъч светлина, който небето ви изпра-
ща. В обедната почивка не оставайте в офиса, а се раз-
хождайте поне половин час на чист въздух, независимо че 
времето навън вече не е толкова топло. Дори и през об-
лачни дни небето ви зарежда с около 8000 лукса светлина. 
При това движението (разходката) разгражда хормоните 
на стреса и забързва обмяната на веществата.  

„БОМБИ“ ОТ ВИТАМИН С

Старайте се през най-напрегнатите дни да приема-
те достатъчно витамин С. Това витално вещество се 
„изяжда“ светкавично от стресовите хормони адрена-
лин и норадреналин и много скоро тялото започва да 
изпитва дефицит от него. Топ източници на витамин 
С са червените чушки, портокалите, броколито и ки-

селото зеле.   

СЛЕДВАЙ СВЕТЛИНАТА

Когато човек се увлече от някаква работа, той авто-
матично изключва. В този случай помага медитацията 
със свещ. Затъмнете стаята, седнете удобно, запалете 
свещ и се концентрирайте върху пламъка є. Опитайте се 
да изпразните главата си от всякакви мисли. Бавно, по-
степенно...  

УСПОКОЯВАЩИЯТ НАТИСК С ПРЪСТ

Чрез нежно докосване на определени точки и зони по 
тялото японският лечебен метод джин шин джуцу (ле-
чебни потоци енергия) хармонизира протичането на енер-
гия в тялото. Блокираната енергия започва да тече от-
ново, силите ви нарастват. За целта с пръстите на дяс-
ната ръка нежно обхванете показалеца на лявата. Пръ-
стите са абсолютно отпуснати – задръжте този „ключ“ 
колкото искате, но минимум 3 мин.  

КОРЕНИТЕ НА СЪНЯ

Свръхнапрежението през деня обикновено ни пречи вечер 
да заспим спокойно. В този случай помага растението ва-
лериана. Екстрактът, извлечен от корените му, успокоя-
ва и успива. Добре е да изпиете чаша чай от корени от 
валериана (продават се в билковите аптеки) половин час 
преди сън.  

те капки от маслинови цветове. Ако усещате, че губи-
те контрол над ситуацията и сте изпаднали в паника, 
посегнете към капките от желтак (Rock Rose). Ако но-
щем ви измъчват лоши мисли, от които не можете да 
заспите, ще ви успокоят капки от бял конски кестен. 
Те помагат също и при слаба концентрация. Ако сте под 
стрес, но искате да се справите с всички задачи, вземе-
те капки от бряст. Нетърпението ви прави раздразни-
телни? В този случай ще ви помогнат капките от сла-
бонога (Impatiens).   

СИЛА ОТ ЦАРСТВОТО НА МИНЕРАЛИТЕ

При стресови симптоми антропософската медицина (ду-
ховна медицина, тази, която лекува душата) залага на ми-
нералните и металите. Тези субстанции са концентрира-
ни източници на лечебна сила, натрупвана с хилядолетия 
в земните недра. Смес от калий, злато, железен сулфат и 
планински кристал (от аптеката) например стабилизират 
нервната система и подобряват работата на вътрешния 

ни часовник.   

ЕЛА, СЛАДЪК СЪН

Стресът е приятел на безсънието и съответно враг 
на съня. Чаша топло мляко, подсладено с лъжичка мед, 
ще ви помогне да се настроите по-лесно на „сънна“ въл-
на. Млякото съдържа триптофан – аминокиселина, която 
стимулира мозъка да произвежда серотонин (транспортно 
вещество, което „вика“ съня). За да стигне до мозъка, 
триптофанът се нуждае от „такси“, а именно от захар-
на молекула (това е ролята и на лъжичката мед, разбър-
кана в млякото).  

РАЗПУСКАЩИ ПРОТЯГАНИЯ

Спасителен трик при нервно напрежение: вдишайте дъл-
боко с гърди и корем и се протегнете като същинска 
котка. Това облекчава напрежението в тялото и прави 
дишането ви по-дълбоко.   
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Нов прозорец в тв ефира

На 8 ноември стартира новият проект на БНТ 
САТ – следобеден информационен блок „България 
днес“. „Бела“ също е част от този проект. 

Програмата ще се излъчва от 16.00 до 
18.00 ч. всеки делничен ден по пет канала – 
БНТ САТ, „БНТ Пирин“, „БНТ Север“, „БНТ 
Море“ и „БНТ Пловдив“. Тя включва разшире-
ни регионални новини с много информация за 
случващото се в различните краища на стра-
ната, с преки включвания от мястото на съ-
битието и актуални репортажи.
В „България днес“ репортерите и водещите 
от регионалните центрове на БНТ и София 
ще съдействат на зрителите да видят Бъл-
гария от дома си, независимо дали живеят в 
родината или по света. Темите ще са продик-
тувани от делника, а основна фигура в преда-
ването ще бъде „зрителят на деня“. Предава-
нето ще се фокусира върху реалните теми и 

занимания на хората от селото и града, върху 
личните им истории. То ще търси отговор на 
въпросите, как живеят те, какво ги вълнува 
и какви проблеми решават. Екипът има за цел 
не само да информира, но и да съдейства за 
решаването на най-наболелите проблеми. 

Домакин на „България днес“ всяка седмица ще 
бъде един от четирите регионални центъра – 
Пловдив, Варна, Русе, Благоевград. 
Освен да четете списание „Бела“, вече ще мо-
жете и да го... гледате всеки петък в „Бълга-
рия днес“. Най-интересните ни женски, а и не 
толкова женски текстове ще намират място 
в едноименната телевизионна петъчна рубри-
ка „БЕЛА“, където ще бъдат пресъздавани с 
изразните средства на телевизията. А всеки 
ден от ефира на следобедния блок ще чувате 
„лунните“ съвети на астролога на списание 
„Бела“ Михайлина Никлева-МИШЕЛ. Уникални-
ят лунен хороскоп ще ви помогне да предвиж-
дате лошите и да не пропускате добрите мо-
менти за разкрасяване, шопинг, грижа за здра-
вето и дори за стайните растения на след-
ващия ден. 
Следобедният блок на БНТ предлага на зрите-
лите си и още полезни съвети, туристически 
маршрути и кулинарната рубрика „Време за 
готвене“ с Влади Илиев.

Шарени новини

ОТПУСКАЩА АРОМАТЕРАПИЯ

Ароматите въздействат много силно на психиката, тъй 
като обонянието ни е свързано директно с кората на 
крайния мозък (неокортекса) – „седалището“ на инстин-
ктите. Това прави ароматерапията с етерични масла 
толкова важна (маслото се слага в специална лампа и се 
оставя да действа най-малко 30 мин). На „бързаците“ 
(хиперактивните) се препоръчва ароматът на риган (ма-
йоран), който отпуска еднакво добре както мозъка, така 
и мускулите. Уханието на салвия (градински чай) помага 
повече на загрижените (виж горната класификация), тъй 
като то отпуска нервите и енергизира. А на онези, кои-
то вечно са готови да се притекат на някого на помощ 
(не могат да отказват услуги), се препоръчва повдигащи-
ят настроението аромат на бергамот.   

РИТМИЧНО ХРАНЕНЕ

Когато сме под стрес, сме изкушени или да пропуска-
ме хранения, или да хапваме набързо и на крак. Но ако се 
дисциплинирате да спазвате точните часове на три хра-
нения и съзнателно се концентрирате върху храната по 
време на храненията, това би внесло малко здравословен 
ритъм в иначе хаотичния ви делник. Ритмичното хране-
не много помага, когато ви се налага да вършите много 
срочни задачи. Ако отделяте специално време за хранене, 
организмът ви много по-лесно ще преработи погълнатото, 
от което ще има полза и фигурата ви.    

ПОЧИСТЕТЕ И ПОДРЕДЕТЕ

Дали сте вкъщи, или на работа, правете малки почив-

ки, за да почистите бюрото или стаята си. Когато на-
около ви е подредено, и мислите в главата ви се подреж-
дат по-лесно.   

АЗ СЪМ СПОКОЕН, НАПЪЛНО СПОКОЕН...

Самохипнозата (може и с помощта на CD) е много на-
дежден метод за успокояване на тялото и ума. Ако слу-
шате този диск редовно в продължение на две-три сед-
мици и наистина вникнете в сугестиращите изречения, 
като например „Вашето дишане е спокойно и равномер-
но“, ще се „обзаведете“ за дълъг период от време с усе-
щане за лекота. След това е достатъчно само да се се-
тите какво ви беше „казало“ сидито, за да се успокои-
те.  

ТОПЛИНАТА ПРАВИ ЧУДЕСА

Когато от стрес ви се схване вратът или пък сто-
махът ви започне да се бунтува, повикайте на помощ... 
топлината. Бутилка с топла вода, допряна до проблемно-
то място, върши чудеса. Но още по-добре е да си взе-
мете топла вана, в която сте капнали няколко капки ла-
вандулово масло (успокоява вегетативната нервна систе-
ма!).   

И МУЗИКАТА ПОМАГА

Мускулното напрежение се стопява, кръвното наляга-
не и дишането се нормализират, болките отшумяват... 
Всичко това го прави правилно подбраната музика. Най-
добре е да имате един диск със записана барокова музи-
ка. Горещо ви препоръчваме „Четирите годишни времена“ 
на Вивалди.  
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„Б
еше ми смешно с вас“ – каз-
ва Краснодар на Лили и Сиси 
и почти превивайки се от 
смях, излиза. Двете дами се 

споглеждат и... също избухват. Ве-
рижната реакция продължава, защото 
Коста замалко да си изтърве фотоа-
парата, когато и той е обхванат от 
кикотещ се пристъп, макар че вече и 
ние сме излезли от йога залата. Сега 
сме в едно малко квартално кафене, а 
момичето зад бара има право да гле-
да... недоумяващо. Всякакви ги има, 
сякаш се отронва от устата є, ма-
кар че съм готов да поспоря – точно 
като хората от „Фрейле“ няма никъ-
де! Поне в София, в това съм сигу-
рен! Гледаш ги и нещо те гъделичка 
вътре в стомаха – а минута по-къс-
но си в плен и ти на смеха.

СМЕЕТЕ ЛИ СЕ ПРАВИЛНО?
Странна работа е в смеха също да 

има правила. Във „Фрейле“ е точно 
така. Правилата им обаче са благо-
родни. „При нас не се препоръчва да 
се смееш на другия, да го сочиш с 
показалец, който е символ на егото 
– разяснява ми Сиси. – При нас има 
смях на себе си, сочиш себе си и се 

смееш. Смеем се с другите, а не на 
другите.“
Заедно с Лили са основателките на 

уникалния клуб за смях, както пише 
на визитките им. И наистина е така. 
Събират се в края на седмицата – 
сякаш да съберат сили за новата, и 
започват... да се смеят. Правят го 
толкова заразително, че дори не пи-
таш има ли повод. В йога на смеха 
– защото това е именно йога, обаче 
освен правила има и разработен ком-
плекс упражнения. Прави го д-р Ма-
дан Катариа, който е, естествено, 
индиец. От него са усвоили метода и 
двете момичета. Първи в България!
„Гледахме филмчета в интернет 

преди 3 години – продължава Сиси. 
– Ослушах се дали няма да го напра-
ви някой и у нас, но нямаше кой. Ог-
ледахме се дали можем да се обучим 
в съседна страна, но накрая решихме 
да идем при първоизточника. Така се 
озовахме с Лили при създателя на 
йога на смеха.“

СМЯХ И УСЛОЖНЕНИЯ

Питаме ги трудно ли е обучението, 
а Лили започва да обяснява как първо-
то странично въздействие се оказа-

ло... мускулната треска. И понеже от 
десетина секунди не се смее, решава-
ме, че говори напълно сериозно! „Уп-
ражненията са трудни, схвана ми се 
цялото лице. После свикваш и става 
по-лесно. Колкото повече се смееш, 
толкова повече се смееш... Диафраг-
мата е мускул – със смеха се трени-
ра и постепенно се отпуска.“
Йога на смеха е физическа практика. 

Това означава, че тежестта в изпъл-
нението на упражненията пада вър-
ху тялото. А упражненията – това 
всъщност е смехът.
„Д-р Катариа подготвял статия 

„Смехът – най-доброто лекарство“ – 
продължава с разказа си Сиси. – По 
време на проучването си установил, че 
наистина смехът е много добро лекар-
ство, но благотворният ефект идва, 
когато човек се смее най-малко 10–15 
минути, което не можеш да направиш, 
докато гледаш например филм. Там се 
смееш няколко секунди по време на 
смешна сцена и толкова!“
Затова и докторът започва да 

опит ва различни начини за продъл-
жително разсмиване – събира хора в 
парка, разказва им вицове и се сме-
ят заедно. Вицовете им доскучават и 

Е ПОДАРЪК ЗА ВСЕКИ ДЕНЕ ПОДАРЪК ЗА ВСЕКИ ДЕН
СМЕХЪТ

СНИМКИ КОНСТАНТИН НАЧЕВ

Бела, брой 12 (154), 201038



затова преминават към... мръсни ви-
цове. Акцията му е пред провал, за-
щото намират все по-малко смешни 
неща наоколо.
„Д-р Катариа помолил присъстващи-

те да дойдат само още един ден, за 
да им представи нова, уникална тех-
нология за смях. В главата си всъщ-
ност нямал нищо. Прибрал се, започ-
нал да се рови в записките си и от-
крил нещо много важно: не е задължи-
телно да ти е смешно, можеш да за-
почнеш от тялото. Дори симулирай-
ки емоция, тя се осъществява – ако 
например заемеш поза, изразяваща де-
пресия, ще ти стане тъжно. Същото 
е и със смеха! На другия ден отишъл 
в парка и помолил хората за една ми-
нутка да се посмеят без причина. За-
почнали те, заразили се един от друг 
и десет минути не могли да спрат. 
Така започнало всичко. В днешно време 
йога на смеха има в 66 държави...“

КОРЕМЪТ МИ УМИРА ОТ СМЯХ!
Всички обичат да се смеят на ше-

гичките си – в краен случай на тези 
на другите, но йога на смеха вади на 
показ физическата реакция. Засмивай-
ки се, участниците в сесията игнори-
рат умовете си. Смеещият се човек 
няма време да размишлява, затова и 
смехът се явява направо медитатив-
на практика. „Хората са свикнали да 
си носят тази маска от ежедневието 
– обяснява го и по друг начин Сиси. 

– Ти си изграждаш някакъв имидж, 
начин, по който възприемаш остана-
лите, и изведнъж попадаш в среда, в 
която трябва да свалиш тази маска 
и да влезеш в ролята на малко дете, 
което подскача, тича наоколо и пра-
ви неадекватни неща. Малко е стряс-
кащо, но като го правят всички за-
едно, е суперлесно. Това е истинската 
ни природа – играта.“

С помощта на играта и смеха от 
„Фрейле“ предлагат едно лекарство, 
за което в здравната каса няма ни-
кога да се сетят. Практиката е чу-
десно средство не само за групи от 
деца, но и тогава, когато трябва да 
отлепиш от пода сринатата психика 
например на онкоболни. Йога на смеха 
се играе и в групи от пенсионери – 
забравете след това за филма „Сър-
дити старчета“.
„Представям си мрежа, която да об-

хване супермного хора – чертае пла-
нове Сиси. – Основателят на систе-
мата има такава визия за световен 
мир чрез йога на смеха. Представя 
си, че като се смеят, хората засил-
ват аурата си. Когато се смее група 
от хора, се получава синергия, което 
е многократно по-голямо от единица 
енергия. Така и аурата става колек-
тивна. Като се смеят много хора в 
един град, се превръща в аура на гра-
да и т. н. От неезотерична гледна 
точка, ако успееш да разсмееш един 
човек през деня, пак е нещо. Ако той 
също успее да разсмее някого другиго, 
ставате двама! После четирима... И 

мрежата е налице!“

ФИЗИОНОМИЯ ОТ КАМЪК

Хора, които не се смеят, обаче 
има, предугаждат следващия ми въ-
прос Лили и Сиси. По време на заня-
тие са имали случай някой с каменна 
физиономия да затръшне вратата от 
външната страна. „Идеята е да не 
пречим. Правихме един флашмоб (ини-
циатива на група хора на обществено 
място) в метрото по едно популяр-
но филмче, в което един човек вли-
за и разсмива целия влак. Решихме да 
направим същото нещо, бяхме около 
40 човека, разделихме се на групич-
ки. Като стигнехме спирка, спирах-
ме да се смеем, после пак започвахме. 
Но имаше много ядосани хора. Казва-
ха: „Това е безобразие, ужас!“ Хората 
не са готови винаги да те слушат, 

всеки си има своите проблеми, а ние 
не искаме да сме дразнители. Гледа-
ме да се смеем на места, на които 
не пречим.“
Смехът обаче действа и като маг-

нит, допълват веднага. Разказват ми 
как едно момче от групата довело 
непозната девойка. Той се засмял, тя 
също и... ето ги тук. Въпреки че са 
напълно непознати! Макар че за хора, 
които се смеят заедно, това поня-
тие просто не важи. От първата ус-
мивка!

Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор на списание „Усури“

Смехът е и кислород
След смеха идва спокойствието, по-

казват лицата на участниците в се-

сията. Сега са се отпуснали, заели 

са медитативна поза и са затворили 

очи. Упражнението обаче е за диша-

не. То ще внесе баланс на физическо 

ниво, който ще се пренесе по-късно и 

на енергийно. Така в най-пълна сте-

пен смехът ще окаже благотворно-

то си влияние, отдалечавайки стре-

са и дебалансираността от нас. Чо-

век използва обикновено една малка 

част от дробовете си. Чрез йога ди-

шането се изпразва застоелият въз-

дух. Енергизиращ се, придобиваш и 

тонус. За да бъдеш здрав, трябва да 

дишаш правилно.

Споделено през... кикот
Силвия Пенчева „На 25 години съм, 

имам интересен смях... Много лес-

но се разсмивам! Гледам да не взи-

мам нещата много на сериозно, но не 

ми е толкова лесно. Имах отчайваща 

нужда от йога на смеха. По професия 

съм програмист, по цял ден съм на 

компютър и комуникацията се изна-

ся в интернет, с хора, които също са 

по цял ден в интернет, липсваше ми 

контактът с тях.“

Лили Христова „Моето е почти 

същото като нейното, само името 

ми се различава. На 25 години съм, 

програмист. Преди да се сблъскам 

с йога на смеха, бях доста депреси-

рана, не бях особено доволна от жи-

вота. Но тя го промени на 180 гра-

дуса.“
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Да победиш

С
лучвало ли ви се е, както 
си вървите по улицата, 
изведнъж да ви връхлети 
силно желание на секунда-

та да изядете един шоколад или па-
кетче чипс? Почти всяка жена от 
време на време е подложена на на-
тиска на това спешно „искам“. И 
най-често на жените им се прияжда 
страстно шоколад. 
Учени направили експеримент – чрез 

ядрено-магнитен резонанс изследвали 
мозъка на доброволци, които предва-
рително помолили да назоват своите 
най-любими храни. Оказало се, че ми-
сълта за шоколада или чипса активи-
зира същите мозъчни участъци, ко-
ито се „събуждат“ от най-силните 
наркотици. 

Даже и ако не се поддадете вед-
нага на импулсивното си желание да 
си купите шоколад, пак не сте пре-
одолели изкушението Ако някой в 
този момент отвори пред вас ку-
тия шоколадови бонбони, със сигур-
ност ще изядете половината. Кое-
то хич не е диетично. За огорчение 
на дамите, които от години се оп-
итват да отслабнат, спазвайки раз-
лични диети (но обикновено с про-
менлив успех), това явление още не 
е изучено докрай. Привържениците 
на различните теории за това, как 
да победите изкушението, се разде-
лят на два лагера. Едните експер-

ти съветват да се поглезите с лю-
бимата си храна, но по-внимателно 
(да хапнете малко количество от 
нея например, когато силно ви се 
прияде). А представителите на дру-
гия лагер са категорични: „Щом ис-
кате да отслабнете, трябва да ус-
тоявате на всякакви изкушения без 
изключение.“
Чии съвети да следвате, зависи от 

това, дали сте наясно в какви точно 
отношения сте с храната, до каква 
степен е опасно да си хапнете малко 
от „забранените“ храни и в състоя-
ние ли сте самостоятелно да се пре-
борите с изкушенията и да не „де-
райлирате“ от правилния път. Кол-
ко силна воля имате, можете ли да 
утолите лакомията си с малко и да 

продължите диетата си, или и най-
малкото блокче шоколад е способно 
да я провали?
За да си изясните до каква степен 

сте привързани към храната, направе-
те нашия тест. Той ще ви помогне 
да се ориентирате. Не се страхувай-
те, ако се окаже, че сте в рискова-
та група. И в този случай има начин 
да се справите, при това без драс-
тично да се ограничавате в хранене-
то. Може да се храните пълноценно, 
понякога даже да си позволявате леки 
отстъпления от диетата и при това 
да не напълнявате! Но първо отгово-
рете на въпросите от теста.

хр а н е н е

За много хора, които мечтаят да отслабнат и постоянно спазват диети, 
най-трудното нещо е да преодолеят изкушението „забранени“ храни.

©
 P

O
ZN

YA
KO

V 
| 

D
RE

AM
ST

IM
E.

C
O

M

Бела, брой 12 (154), 201040



1. Подаряват ви кутия скъпи 
шоколадови бонбони. Вие ги 

преброявате и се заканвате: „Ще 
ям тези бонбони в продължение на 
две седмици – по един на ден.“ След 
което...
А. Всяка вечер сядате в любимото си 

кресло и бавно, с най-голяма наслада из-

яждате точно един бонбон. 

Б. Изяждате един бонбон, след това 

още същия ден – още няколко. Кутията 

приключвате в края на седмицата. 

В. Изяждате един, после още един и... 

оп, след около десет минути кутията 

вече е празна. 

2. На гости на приятели сте. 
На масата са сервирани ня-

колко вида чипс. Вие...
А. Отброявате наум точно 15 парченца 

чипс, заливате ги със сос и ги изяждате 

бавно и с наслада.

Б. След като сте изяли три купчини 

чипс, се сещате, че сте приели толкова 

калории, колкото според диетата, която 

спазвате, трябва да приемете за целия 

ден, и... минавате на минерална вода. 

В. Улисвате се в разговор с приятелите 

си и неусетно изяждате такова количе-

ство чипс, което даже не можете да ус-

тановите. 

3. Вие сте в мола, въздухът е 
пропит от аромата на то-

ку-що изпечени понички с ванилов 
крем. Трудно ви е да устоите и...
А. Наслаждавате се на аромата, но 

стискате зъби и влизате в някой мага-

зин за домашни потреби, за да си избе-

рете купа за... салата. 

Б. Купувате си една поничка, разполо-

вявате я, изяждате едната половина, а 

другата предлагате евентуално на при-

ятелката с вас или пък я запазвате за 

после.

В. Купувате една поничка с намерение 

да изядете само половината от нея, но 

не се удържате и изведнъж констатира-

те, че вече сте изяли цялата, без да се 

усетите.

4. В ресторанта си поръчвате 
салата с пилешко бяло месо, 

а вашите приятели – по една голя-
ма вкусна пица. Вие...
А. Молите келнера да ви добавят пове-

че пармезан в салатата. 

Б. Дояждате остатъците от пица по 

чиниите на своите приятели, след като 

сте си изяли салатата.

В. В крайна сметка си поръчвате и 

пица.

5. За да дойдете на себе си в пе-
тък след напрегната работ-

на седмица...
А. Правите кратка разходка или меди-

тирате в топла вана.

Б. Отправяте се към вкъщи, планирайки 

да си приготвите вкусна вечеря.

В. Купувате си един голям шоколад.

6. След вчерашното посреща-
не на гости в хладилника ви е 

останало парче торта. Вие...
А. Толкова сте заети, че съвсем забра-

вяте за него. 

Б. Разбирате, че мислите за него прека-

лено често, така че се опитвате да от-

влечете вниманието си от тези „греш-

ни“ мисли, като редите пасианс на ком-

пютъра например. 

В. Не можете да престанете да мисли-

те за него и в крайна сметка отивате 

в кухнята и го изяждате. 

ТЕСТ

Що за самоконтрол 
е вашият?

ОТГОВОРИ
АКО СТЕ СЪБРАЛИ ПОВЕЧЕ ОТГОВОРИ С БУКВАТА „А“ Сега вие контролирате 

ситуацията, можете спокойно да ядете сладко и при това да не напълнявате. Но се 

старайте да запазите балансираното си отношение към храната, което се харак-

теризира от формулата „Не издигайте никоя храна в култ!“.



Как да се поглезите 
без риск да напълнеете

Някои специалисти твърдят, че хо-
рата, отказали се от любимите хра-
ни, ги желаят по памет поне още 
в течение на най-малко месец след 
това. Но резултатите на много дру-
ги изследвания доказват, че даже ед-
нократно да нарушат въздържанието, 
мнозина от нас просто не могат да 
се спрат – поддаването на едно из-
кушение води след себе си поддаване 
и на друго...
В един опит с плъхове учените 

престанали да ги хранят с любимата 
им храна. След известно време плъхо-
вете престанали да ходят до хранил-
ката. Но по-късно, когато изследова-
телите им хвърлили няколко парче-
та лакомства директно в клетката, 
плъховете отново започнали да ходят 
до хранилката и да душат за хра-
на. Вкусът на любимата храна про-
будил у тях желанието да ядат от 
нея още и още. 
Това желание частично се стимули-

ра от допамина – химическо веще-
ство, което се произвежда от мозъка 
и отговаря за наркотичната зависи-
мост. Учените предполагат, че в мо-
мента, в който изпитате нещо при-
ятно (а това усещане се съпровожда 
с отделяне на допамин), се поражда 
желание да изпитате това чувство 
още веднъж и още веднъж... В случай 
на хранителна зависимост изяждате 
онова, което много ви се иска да из-
ядете. Нашите съвети ще ви помог-
нат да вземете вярното решение. 

Позволете си малко количе-
ство от любимата храна Вие 

напълно можете да допуснете мал-
ки отстъпления от строгата дие-
та и да си разрешите малко количе-
ство от желаната храна. В противен 
случай неудовлетвореното ваше жела-
ние ще придобие натрапчив характер. 
Което означава, че вие ще започне-
те да мислите по-често за въпрос-
ната храна (например шоколад), с ко-

ето вероятността да се успокоите 
не с парче шоколад, а с цял такъв е 
много голяма. 
Освен това строгите ограничения 

са един вид стрес, а реакцията на 
организма в такива случаи е да отла-
га запаси (мастни отлагания) за чер-
ни дни. 

Не яжте лакомството без 
„гарнитура“ Ако обичате чипс, 

можете да си позволите малко, но 
добавете към него немазен сос (ки-
село мляко с малко копър например). 
Също така можете да добавите и 
чиния нарязани на ситно пресни зелен-
чуци – чушка, морков или целина. По 
този начин ще се нахраните по-рано 
от момента, в който ще успеете да 
унищожите целия пакет чипс. Като 
добавим и полезните фибри, които 
ще приемете чрез суровите зеленчу-
ци, чувството ви за ситост може да 
настъпи още по-рано. 

Не се излагайте на допълни-
телни изкушения Не съхраня-

вайте запаси от лакомства вкъщи. 
Да държите съблазнителни храни в 

кухненските шкафове, които посто-
янно отваряте, е равносилно на това 
една лакомница да живее в сладкарни-
цата. В този случай вие си усложня-
вате живота сами и ще ви е много 
по-трудно да устоите на хранител-
ните изкушения. А в моментите, ко-
гато действително ви се иска да си 
хапнете нещо вкусно, идете до мага-
зина и си купете съвсем малко коли-
чество от лакомството – малко па-
кетче крекери или чипс. Толкова мал-
ко, че да не ви остане в запас. 

Заличете остатъчния вкус 
След като си хапнете нещо 

вкусно, пийнете няколко глътки вода 
или пък си измийте веднага зъбите – 
най-добре с ментова паста за зъби. 
Ако след като сте изяли любимата 
си бисквита или шоколадов бонбон 
остатъчният вкус на лакомството 
остане в устата ви, ще ви се приис-
ка още и още...

Съставете си разписание на 
удоволствията Планирайте ва-

шето ежедневно меню, в което вклю-
чете няколко умерени по количество 

Код Да ВинчиКод Да Винчи

Американски учени анализирали 52 картини, изобразяващи Тайната вечеря, и 

стигнали до извода, че в сравнение със знаменитата фреска на Леонардо 

през изминалите 1000 години размерът на изобразените на тях блюда постепен-

но се е увеличавал: самите порции – до 69%, чиниите – до 66%, а хлябът – до 23%. 

По мнение на учените това илюстрира всемирната тенденция към преяждане. 

АКО СТЕ СЪБРАЛИ ПОВЕЧЕ ОТГОВОРИ С БУКВАТА „Б“ Вие определено не ядете нищо, без да мислите преди това (кое-

то е добре), но понякога в буквалния смисъл отхапвате повече, отколкото трябва. Освен това някои храни за вас са придобили 

статут на любими лакомства, заради което има риск точно те да ви „провалят“.

АКО СТЕ СЪБРАЛИ ПОВЕЧЕ ОТГОВОРИ С БУКВАТА „В“ При вас се наблюдават симптоми на т. нар. хранителна зависи-

мост. Но може да ви помогне консултацията с психолог, а също така смяната на някои навици – старайте се колкото може по-

малко време да прекарвате там, където най-често си хапвате.

Бела, брой 12 (154), 201042



©
 G

RO
SR

EM
Y 

| 
D

RE
AM

ST
IM

E.
C

O
M

междинни хранения (не повече от 
100–150 кал всяко). Например филий-
ка пълнозърнест сухар, плодове (прес-
ни или сушени), ядки (най-добре суро-
ви бадеми). И не забравяйте да пиете 
вода – допълнителните 2 чаши вода 
между храненията са в състояние да 
поддържат чувството ви за ситост 
много по-дълго. 

Какво да правите в 
условия на строга диета

Почукайте се по челото Може и 
да ви звучи странно, но науката е 

доказала, че този лесен за прилагане 
15-секунден трик гарантирано помага 
да промените своите мисли. Капаци-
тетът на краткотрайната ни памет 
е доста ограничен и затова вие мо-
жете да се спасите от мисълта за 
дадена храна, ако леко потупате чело-
то си с възглавничките на пръстите 
на едната ръка, като същевременно 
проследите с поглед пръстите, кога-
то ги приближавате към челото. Въз-
можно е да се наложи да повтаряте 
това упражнение, докато мисълта за 
ядене не напусне главата ви. 

Направете 15-минутна разход-
ка Точно толкова време е тряб-

вало на група от 25 шоколадохолици, 
за да могат буквално да изгонят от 
себе си желанието да изядат един 
шоколад.

Помиришете мента или кане-
ла Научни изследвания сочат, че 

хората, които в течение на деня пе-
риодично помирисват лист прясна или 
сушена мента или вдъхват аромата 
на мляна канела, за седмица употре-
бяват с 2800 калории по-малко от 
обикновено и апетитът им се притъ-
пява. Психолозите обясняват това с 
факта, че определени силни миризми 
могат да „изтриват“ желанието ни 
да си хапнем нещо на момента. 

Позвънете на приятелка Учени-
те са разяснили, че изяждането 

на любимата (и въобще всяка висо-
кокалорична) храна намалява стреса, 
именно затова в минути на диском-
форт ние отваряме хладилника. Но 
по-добре (и по-безопасно за фигурата) 
е просто да позвъните на някоя при-
ятелка и да проведете с нея един дъ-
лъг телефонен разговор, в който да 
си излеете болката. 

Помирете се с желанията си 
Изследване, проведено във Велико-

британия, констатирало, че хората, 
които са усвоили техниката на ме-
дитация, много по-лесно се противо-
поставят на изкушението да изядат 
забранена храна. Т. нар. медитация с 
ясен ум ни учи на това, че мислите 
са си само мисли и не бива да бързаме 
да ги материализираме. Ако се опита-
те да ги прогоните, те само ще ста-
нат още по-нахални – твърдят пси-
холозите. Но ако просто се примири-
те с тях, те ще загубят силата си. 
Процеса може да облекчите, като си 
помислите за онова, което ще полу-
чите в замяна на търпението, което 
ще проявите. Може би ще успеете 
да подобрите своята физическа фор-
ма, за да ходите с децата си на дъл-
ги походи... Или най-накрая ще успее-
те да влезете в онази стилна тясна 
рокля, която от 2 години не ви ста-
ва. Когато разберете какво точно е 
важно за вас, ще се научите по-добре 
да контролирате поведението си, без 
да позволявате на чувството за глад 
да ви завладява изцяло. 

Не гладувайте! Съществуват 
няколко програми за отслабване, 

които ни дават възможност да нама-
лим теглото си, без да се отказва-
ме от любимите си храни. При всич-
ките разлики помежду им те все пак 
се базират на две основни формули: 
храненето трябва да е балансирано и 
вие в нито една секунда не трябва 
да изпитвате вълчи глад.

Към храната – с 
чувство за хумор
Точно когато започне да ви мъчи же-

ланието тутакси да изядете нещо 

сладко (при условие че въобще не 

умирате от глад и точно преди по-

ловин час сте обядвали), погледне-

те на това свое желание от друга 

гледна точка. Опитайте се мислено 

да го превърнете в гротеска. Пред-

ставете си например, че в момента, 

в който откажете парчето шоколад 

или торта, изведнъж се чува мощен 

взрив. Или си представете така жа-

дувания продукт като някакво извън-

земно същество, което върви срещу 

вас, разраствайки се до гигантски 

размери. Това ще ви помогне да се 

опомните и да се отскубнете от ла-

пите на хранителната зависимост. 

Полезните продукти трябва 
да бъдат ярки на цвят и кра-

сиви на външен вид Всички ние сме 
уязвими в моменти на стрес и ни е 
много трудно да се борим със свои-
те плътски желания. Затова захран-
вайте стреса с продукти, радващи 
очите. Украсете масата с ярки, кра-
сиви и сочни плодове и зеленчуци, от 
които можете да приготвите чудес-
ни салати – това не само ще пови-
ши настроението ви и ще ви отвле-
че от натрапчивите мисли за шоко-
лад, но и ще ви помогне да притъпи-
те глада си още в процеса на бърка-
не на салатата. 
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ЖЕНСКИ РАБОТИЖЕНСКИ РАБОТИЖЕНСКИ РАБОТИ

М
ного жени искат да имат 
деца. Но някога си, после... 
Дори да предусещат ра-
достта от майчинството, 

са склонни да отдалечават във вре-
мето взимането на това решение. А 
биологичният часовник тиктака.
Всъщност това, което се случва, е 

много логично и освен това оправдано. 

КОНТРОЛИРАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА 
Още преди много години Овидий 

е упреквал жените, които правят 
аборт, че са по-диви и жестоки от 
животните. Защото всички живот-
ни се отнасят нежно към рожбите 
си, а само човешката самка е способ-
на по противоестествени начини да 
убие плода в утробата си. 
Мнението, че абортите и контрацеп-

тивите са най-подлото изобретение на 
човечеството, всъщност е невярно. 
Дивите животни също контролират 

раждаемостта си. Те не могат да 
правят аборти, но затова пък имат 
друг подобен механизъм – или изоста-
вят нежеланото потомство, или го 
изяждат. 
За да разберем защо става така, 

трябва да разгледаме принципите на 
т. нар. 

ПОПУЛАЦИОННА ДИНАМИКА 
Според възгледите на съвременни-

те биолози всички видове, обитаващи 
планетата, използват една от две-
те популярни стратегии: R-страте-
гия или К-стратегия (техните наиме-
нования са взети от уравнението за 
популационна динамика на Ферхюлст). 

R-СТРАТЕГИЯТА е почти безкон-
тролно размножаване. Едва дости-

гнали полова зрялост, самките започ-
ват активно да произвеждат потом-
ство, без оглед на външни условия 
като място, налична храна, топли-

на и др. Към видовете, практикува-
щи тази стратегия, се отнасят бак-
териите, повечето насекоми, рибите, 
главоногите мекотели и даже някои 
бозайници. Смъртността на потом-
ството при тези видове е огромна. 
Въпреки това тя не спасява попу-
лацията от извънредно разрастване. 
Затова видовете, практикуващи R-
стратегия за размножаване, минават 
през трите стандартни етапа: по-
пулационен взрив, колапс и стабили-
зация. Щом се стигне до свръхкон-
центрация на вида, започва да стра-
да хранителната база или се разпрос-
траняват инфекции. Вариантите на 
колапс са много и всички те водят 
до тотално унищожение на повече-
то животни от популацията. След 
колапса идва период на относителна 
стабилизация, когато видът отново 
може безнаказано да се размножава. И 
всичко се повтаря отначало.

ИСКАМ 
ДА ПОИСКАМ

дете
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Към К-СТРАТЕГИЯТА се при-
държат почти всички бозайници 

и повечето птици. Тази стратегия 
принуждава видовете да контролират 
своята численост по различни начи-
ни. Двата най-популярни са въздържа-
ние или самоунищожение (унищожава-
не на потомството от самите ро-
дители).
Въздържание избират животните 

единаци като тигри, мечки и въл-
ци. За тези видове е характерно, че 
се установяват на собствени „лов-
ни полета“ – територии, които се 
контролират от един самец или от 
съпружеска двойка. Животни, които 
още не са си намерили територия, са 
принудени да се придържат към „без-
брачие“. За разлика от дивите жи-
вотни домашните и стадните жи-
вотни се придържат към метода на 
унищожаване на нежеланото потом-
ство. В момента на раждане у сам-
ката се отключва механизъм „про-
верка на популацията“. Ако видът на 
новороденото предизвиква у нея без-
покойство или ако тя преценява, че 
условията за отглеждането му са не-
благоприятни, шансовете на младене-
ца да оцелее са малки. Майката или 
го убива, или го оставя на произвола 
на съдбата. 

ФЕРТИЛНАТА ПРЕСА 
НА МЕГАПОЛИСА

Привърженик на К-стратегията за 
размножаване, човекът е единствени-
ят вид, който може изкуствено да 
увеличава базата на своите ресур-
си. Човешката популация практичес-
ки винаги се намира в състояние пре-
ди взрив. 

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА, 
СЕЛСКОСТОПАНСКАТА И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА 
РЕВОЛЮЦИЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 100 ГОДИНИ 
ЧОВЕЧЕСТВОТО Е УВЕЛИЧИЛО СВОЯТА ЧИСЛЕНОСТ 
ДО 4 ПЪТИ. КАЗАНО ПО-ПРОСТО, ХОРАТА 
ЗАПОЧНАХА ДА ЖИВЕЯТ ПО-ДЪЛГО.

Изнамирайки все по-нови начини за 
добиване и консервиране на храни, 
ние почти винаги сме удържали своя-
та численост на предела. За което и 
сме си плащали, застигани периодично 
от глад, войни и мор – три основ-
ни външни регулатора, работещи на 
принципа на R-стратегията. 
Това, разбира се, не се отнася за 

големите градове, които винаги са 
били черни демографски дупки. В тях 
раждаемостта е сведена до минимум. 
При такава концентрация на насе-
лението размножаването на подобни 
места практически се преустановява. 

МЕГАПОЛИСИТЕ ВИНАГИ РАБОТЯТ КАТО КАПАН ЗА 
ХОРАТА ОТ СЕЛАТА И ТИХАТА ПРОВИНЦИЯ, КАТО 
НЕ ГИ ИЗТРЕБВАТ В ПРЯК СМИСЪЛ, НО ГИ „СТЕ-
РИЛИЗИРАТ“ ПО РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ.

Например чрез рязко покачване на 
брачната възраст, чрез реклами на 
контрацептиви, установяване на мо-
нашески институции, легализация на 
абортите и др. 
Разбира се, не всички попадат под 

фертилната преса на мегаполисите. 
Огромна част от населението до-
броволно отстъпва на други свое-
то основно биологично право – да 
се плоди и размножава. Получавайки 
в замяна радостта от кариерен рас-
теж, материално благополучие и сво-
боден секс. Либералното общество 
позволява на тези, които искат, да 
раждат. Както и не пречи на дру-
гите, които не изпитват особена 
необходимост от деца (К-страте-
гия), да изберат бездетен и само-
тен живот.

ХОМОСЕКСУАЛНОСТТА 
КАТО К-СТРАТЕГИЯ 

Не само хората са носители и про-
водници на К-стратегия за размножа-
ване. Още преди 50 години етологът 
(учен, който се занимава с психоло-
гия на животните) Конрад Лоренц, 
публикува статия за хомосексуално-
то поведение на самците лаборатор-
ни мишки в условия на пренаселеност. 
Оттогава многократно са фиксира-
ни нарушения на сексуалните функции 
у животните, живеещи в условия на 
пренаселеност. 
Разбира се, човекът е разумен. При 

него по правило контролът се осъ-
ществява от морал, съвест, рели-
гия. Без това да е гаранция, че той 
ще устои докрай на най-силните ин-
стинкти на своя вид.
Хомосексуалността е една от най-

безобидните вариации на К-страте-
гията. 
К-стратегията има други, далеч по-

пасивни методи – отсъствие на сек-
суален интерес, асоциалност, апатия.

НАПРАВЕТЕ МЯСТО ЗА ДЕТЕ 
Кафенетата са пълни с млади жени, 

които разказват една на друга колко 
отчаяно искат да имат дете. След 
това влизат в аптеката и си купуват 
противозачатъчни. Защото мъжете, с 
които спят, още на са готови да 
станат пълноценни бащи. Всъщност 
едва ли присъствието на бащата е 
водещо при тяхното решение. Една 
добре образована жена и сама може 
да отгледа детето си. Тези жени по-
скоро искат свободно и перспективно 
пространство за себе си, отколкото 
бащи за своите потенциални деца. 
Ако живеете в голям град, в много-

етажна сграда, пътувате с общест-
вен транспорт, работите в голяма 
компания, виждате по сто нови физи-
ономии на ден, а вечер гледате теле-
визия, вие със сигурност сте „вклю-
чени“ на режим К-стратегия. (Макар 
че на думи отричате бездетството 
като опция.) Вие винаги ще си нами-
рате оправдания – като например че 
следващите две години са най-важни 
за кариерата ви, че не ви стигат 
средства за престижна частна дет-
ска градина или че искате още малко 
да си поживеете. 
Ако наистина искате да имате 

дете, забравете за всички „против“. 
А противозачатъчните изхвърлете в 
кошчето за боклук. След това се въ-
оръжете с търпение. К-стратегията 
не се предава лесно. Тя може да съ-
буди у вас безпокойство и отчаяние 
по време на бременността. Тя е ви-
новна и за депресията при родилки-
те, когато количеството безпричинно 
пролети сълзи е по-голямо от това 
на кърмата. К-стратегията може да 
предизвика и пристъп на паника, ко-
гато жената страхливо държи в ръце 
собствената си рожба и не чувства 
нищо, а в главата є се кръстосват 
объркани мисли. Като например „Защо 
ми трябваше да раждам?!“. 
Но всичко това е временно. И трае 

максимум до 3–4 месеца след ражда-
нето. В момента, в който този етап 
на „окончателен избор на репродук-
тивното поведение“ отмине, К-стра-
тегия също ще ви помаха с ръка за 
сбогом. Тогава в законно право встъп-
ва най-древният и могъщ инстинкт 
– инстинктът за безгранична любов 
към потомство. 

Бела, брой 12 (154), 2010 45





П
ърво се казваше Ана. Понеже 
след сватбата не се предста-
вяше „Аз съм Жената на Пе-
тър“, мислех, че ще си остане 

Ана и след децата. Заблудих се. Пре-
върна се в Майката на Валя, после в 
Майката на Иван и така се оформи-
ха трите є имена: Майката (на) Валя 
(и) Иван. Двете є бременности аз 
прекарах сравнително леко. Продъл-
жавахме да се виждаме и да си делим 
времето честно: „Кажи първо ти!“/
„Кажи сега ти!“ Успявахме да при-
крием как не ни вълнуват вече едни и 
същи неща. Положението се влоши по 
естествен начин след първото раж-
дане. Тайно я съжалявах, че живее на 
физиологично равнище (кърмене, пам-
перси и т. н.) с върховната мечта да 
се наспи. Тя ме е съжалявала, че жи-
вея безсмислено, без върховното из-
живяване да си майка. Всичко се пов-
тори с появата на Иван, но 

приятелството ни 
някак оцеля

Имаше два варианта на нашите сре-
щи в епохата след децата – с колич-
ка и без количка. Бях готова да пла-
щам на Петър да си гледа децата 
само и само да се видим с Ана на 
спокойствие, почти както преди. На 
спокойствие за мен. Понеже вече не 
се чувстваше Ана, а Майка, цялото 
ни прекарване (без количка) се нато-
варваше с вина. „Аз тук си пия ка-
фето“ (у нас кафето е грях, по-го-
лям от ракията), „а Валя дали си е 
изпила млякото?“. Или „Иван сигур-
но си пъха легото в устата и може 
да се задави.“ Ядяхме торта, а на 
нея є беше съвестно, че децата не 
ядат торта. След това, естестве-

но, купуваше парчета торта за вкъ-
щи, като понякога пропускаше Петър, 
защото все пак знаеше, че не е Же-
ната на... Примирено помагах: „Вземи 
им ей онази, няма много оцветители.“ 
Когато се отбивах у тях, носех по 
нещо сладко на децата. Те си го из-
яждаха, а тя нито веднъж не ме по-
пита защо не съм взела и на нея.
Валя стана на единадесет, Иван – 

на осем. Ана все още мислеше, че се 
казва 

Майката (на) Валя 
(и) Иван 

и светът продължаваше да я възпри-
ема така. Това безумно ме изнервяше, 
но – или бяхме страшни артистки, 
или страшни инати – не го обсъжда-
хме. После ни се случиха едни ръчно 
направени бонбони. 
Видях ги на една витрина в чужби-

на. Имаха толкова скъп вид, че не ми 
отиваха. Обаче ме привличаха, тряб-
ваше да ги купя за някого и да им 
се радвам, докато ги подаря. Зна-
ех, че на Ана ще є харесат много, 
ама пак ще вземе да ги даде на де-
цата... А, не, това вече не! Тия мно-
го евро трябваше да отидат специ-
ално за нея. 
Отидох им на гости след пътуване-

то и с голямо усилие не занесох ни-
щичко на децата. Подадох кутията 
на Майката (на) Валя (и) Иван с на-
търтеното 

„Специално за теб!“ 
Многото неизречени неща можеха да 

се обобщят с „Ти си Ана“. Ана май 
всичко разбра, а сцената си беше за 
ням филм. Развърза панделката (Валя 
сръчно си я прибра), отвори кутия-

та, полюбува се на бонбоните, избра 
си един и го лапна. Валя и Иван я 
гледаха в пълно недоумение. Яде тех-
ните бонбони (щом са бонбони, тор-
та и краставички, техни са, много 
ясно) и даже не им предлага!
Предчувствах победата, но не бър-

зах да ликувам. Нали след минута 
щеше да се разбърбори майчински: „А, 
това са бонбони за възрастни, исках 
да проверя. С алкохол са, горчиви са, 
леле, колко кафе има в тях!“ Но Ана 
примлясна деликатно и каза: „Ммм, 
много са хубави. Деца, ще ви почерпя, 
ето ви, но само по един.“ И произне-
се думите, които съм жадувала еди-
надесет години: 

„Бонбоните са си мои“ 
Седнахме и докато слушаше послед-

ните ми новини от фронта на необ-
вързаните, Ана упорито ядеше бон-
бон след бонбон. Без удоволствие, раз-
бира се. Кой знае какво є костваше 
да усеща какво мислят стъписаните 
деца, лишени от винаги полагащото 
им се „най-хубаво“! Ама че сладко-
горчиво лекарство по самочувствие! 
И защо съм си мислила, че само аз 
виждам проблема с имената є? 
Казах є „Стига си яла, ще ти стане 

лошо“, макар да нямах предвид сто-
машни проблеми. Ана прибра кутия-
та в аптечката нависоко, заключи я 
и обяви: „Утре ще си ги изям с ка-
фето, прекрасни са.“ 
Развълнувах се, сякаш благ свеще-

ник потопи новородената Ана в све-
тената вода и обяви името є. Даже 
не се чувствах гузна пред Валя и 
Иван. Знаех, че ще запомнят този 
ден. Деня, в който мама порасна.

Петя РУСЕВА

© STEPHEN COBURN | DREAMSTIME.COM

Денят, в който

порасна
мама 
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ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

Т
ой наистина е от малцината белязани от Бога, ко-
ито със слова могат да „уловят мига“, за да го на-
правят вечност. Познава силата на думите – за 
него те са приближаване към онова, което може 

да се изрази без думи и... отдалечаване от самите думи.
Познава и безсилието на думите, които освен да създа-
ват света, нищо друго не могат да направят. 
Думите му дават свобода. А на нас ни помагат да виж-

даме. Поезията за него е случването на живота и несек-
ващото напрежение да питаш. Затова стиховете му бу-
дят размисъл и задават въпроси – за начина ни на жи-
веене, за същността на познанието, за света, за нас са-
мите... 
„Играем“ си с думите в навечерието на Коледа с люби-

мия поет на поколения българи – Любомир Левчев. Като 
дете той мечтаел Дядо Коледа да му донесе подаръци. 
Сега мечтае той да бъде този Дядо Коледа. И мечтата 
му се е сбъднала. Не относно възрастта на дядото, а за-
щото и звездите, и времето са негови. 
Да, негови са!

– НАРИЧАТ ВИ НЕОСТАРЯВАЩА ЕНИГМА, ПОЕТЪТ 

НА БЪЛГАРИЯ, БЕЛЯЗАН ОТ БОГ. ВИЕ КАК БИХТЕ 

ОПРЕДЕЛИЛ СЕБЕ СИ?

– Не се самоопределяй! – предупреждаваше един мой 

учител по поезия. Но аз не съм много старателен ученик. 
Може би съм странник. 

– КАКВО ИСКАТЕ ДА МИСЛЯТ ХОРАТА ЗА ВАС?

– Каквото искат. Съдейки другите, ние съдим себе си. 
– КАКВО НЕ ЗНАЯТ ХОРАТА ЗА ВАС?

– Откъде да знам? Нямам лични тайни. Не мога да ги 
пазя. 

– КАКВО ОТ ВСИЧКО, КОЕТО СТЕ ЧУЛИ ЗА СЕБЕ 

СИ, ВИ Е ЖЕГНАЛО НАЙ-СИЛНО? КОГАТО СРЕЩ-

НЕТЕ ЧОВЕК, КОЙТО ВИ Е ОБИДИЛ, ГЛЕДАТЕ ЛИ 

ГО В ОЧИТЕ?

– Лъжата. Гледам я в очите и виждам как тя се пре-
връща в омраза. 

– СИГУРНО ПОНЯКОГА ВИ Е ТРУДНО? С КОГО 

СПОДЕЛЯТЕ ПРОБЛЕМИТЕ СИ? ИМАТЕ ЛИ НУЖ-

ДА ДА СЕ ОПЛАЧЕТЕ НА НЯКОГО?

– Имам си изповедничка, на която любовта не пречи да 
казва истината. Понякога споделям с непознати. Те са 
най-непосредствени и откровени. 

– ЗА КОЙ МОМЕНТ ОТ ЖИВОТА ВИ Е НАЙ-МЪЧИ-

Сбогом, XX век

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ:ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ:

„Води ме разумът на сърцето“

ЕДНА КНИГА МОЖЕ 
ДА ПРОМЕНИ ВНЕЗАПНО СЪЗНАНИЕТО 

НА ЕДИН ЧОВЕК!
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ТЕЛНО ДА СИ СПОМНЯТЕ?

– Смъртта на баща ми, майка ми и сестра ми. 
– ИМАЛО ЛИ Е МОМЕНТ, В КОЙТО ДА СТЕ СЕ СЪМ-

НЯВАЛИ В СМИСЪЛА НА ВАШИТЕ УСИЛИЯ?

– Да, разбира се. И числото е множествено. А философ-
ското оправдание е „контролен скептицизъм“.

– СИГУРНО ИМАТЕ НЯКАКВО ПОСТИЖЕНИЕ, КО-

ЕТО ВИЕ СИ ЦЕНИТЕ НАЙ-МНОГО, МАКАР ОТ-

СТРАНИ ТО ДА НЕ ИЗГЛЕЖДА НАЙ-ГОЛЯМО?

– Не зная за какво постижение ме питате, но в личен 
план благодаря на инстинкта, който ме подтикна в един 
труден миг, когато всички се отричаха, да заявя публич-
но, че не се отказвам от нито една своя дума. Не защо-
то съм говорил безгрешно, а за да си нося отговорност-
та. Струваше ми скъпо, но спя спокойно. И се отказах 
от по-нататъшни занимания с практическа политика. 

– КОГА СТЕ СЕ ЧУВСТВАЛИ НАЙ-ДОБРЕ? 

– Когато съм се отдавал на чувствата си. 
– КОГАТО СЕ ОБЪРНЕТЕ НАЗАД, ИСКА ЛИ ВИ СЕ 

НЕЩО ДА ПРОМЕНИТЕ?

– Не зная. Бъркал съм пътеките. Но не съм бъркал по-
соките. 

– ЛЕСНО ЛИ СЕ РАЗДЕЛЯТЕ С МИНАЛОТО?

– „Лесно“... не бих казал, но предпочитам бързите разде-
ли. Mort subite (внезапна смърт – бел. ред.). А миналото съм 
го пуснал, но то не си отива. 

– ОБИЧАТЕ ЛИ ДА РАЗГЛЕЖДАТЕ СНИМКИ? КОИ 

СА НАЙ-ЯРКИТЕ ВИ ЕМОЦИОНАЛНИ СПОМЕНИ? 

– Да, снимки обичам да разглеждам. Но най-ярките емо-
ционални спомени съм обещал да не ги разказвам. 

– КАКВИ СА НАЙ-ЯРКИТЕ МОМЕНТИ, ЗА КОИ-

ТО СИ СПОМНЯТЕ ОТ ВРЕМЕТО, КОГАТО БЯХТЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ПИСАТЕЛИТЕ?

– Световните писателски срещи. 
– КАК ГЛЕДАТЕ ДНЕС НА НАРОИ ЛИТЕ СЕ СДРУ-

ЖЕНИЯ НА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ПО ОПРЕДЕЛЕН 

ПОВОД?

– Равнодушно, защото не се изживявам като интелек-
туалец. 

– ТАЗИ ГОДИНА СТЕ НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА 

„ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ“. ИМАТЕ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ 

БЪЛГАРСКИ НАГРАДИ ЗА ЛИТЕРАТУРА. И МНОЖЕ-

СТВО МЕЖДУНАРОДНИ. ИМАТЕ ЛИ НУЖДА ОТ 

ТОВА ПРИЗНАНИЕ? 

– „Златният венец“ е висока награда. Казвал съм вече, 
че по-висока е само тръненият венец. Разбира се, че ня-
мам и не искам да имам всички възможни български на-
гради за литература. Младият автор има остра нужда 
от признание. По-късно не знам. Наградите украсяват па-
радните униформи. А на фронта офицерите обличат вой-
нишки дрехи, защото са по-удобни и не ги отличават от 
снайперистите на противника. Писателят става писател, 
когато се научи да вярва в себе си. 

– КОЕ Е НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРИЗНАНИЕ, КОЕТО СТЕ 

ПОЛУЧАВАЛИ ЗА РАБОТАТА СИ?

– Веднъж, когато занесох в болницата на вуйчо ми, же-
лезничаря, строго забранените цигари, той ме погледна с 
признателност и ми каза: „Добре свършена работа. От 
теб става конспиратор.“ 

– СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ ЛИТЕРАТУРАТА БИ МОГЛА ДА 

ПРЕОБЪРНЕ ХОДА НА ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧВА? 

– Днес почти не вярвам. Но това, за което ме питате, 
е нещо от сферата на чудесата. Да, на художествената 
литература є се приписват чудотворни свойства. Една 
книга може да промени внезапно съзнанието на един чо-
век. Но на един народ?! На една история?! На „История 
славяноболгарская“, която има такава върховна мисия, є 
беше нужен повече от век. 

– ЗАЩО ИЗБРАХТЕ ДА ЖИВЕЕТЕ В РОДОПСКОТО 

СЕЛО ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВО? 

– Като че ли природата ме повика. Иска да ми довери 
нещо важно, което не трябва да се загуби. Но аз още не 

Огънче от художничката Дора Бонева

1957 г. Балкон в южното крило 
на Софийския университет. 
Няма да скочи.

БЛАГОДАРЯ НА ИНСТИНКТА, КОЙТО МЕ ПОДТИКНА В ЕДИН ТРУДЕН МИГ, КОГАТО ВСИЧКИ СЕ 
ОТРИЧАХА, ДА ЗАЯВЯ ПУБЛИЧНО, ЧЕ НЕ СЕ ОТКАЗВАМ ОТ НИТО ЕДНА СВОЯ ДУМА. 

НЕ ЗАЩОТО СЪМ ГОВОРИЛ БЕЗГРЕШНО, А ЗА ДА СИ НОСЯ ОТГОВОРНОСТТА.
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съм си изпълнил поетия дълг. 
– КАКВО ВИ ВОДИ ПРИ ВЗИМАНЕ НА ЖИТЕЙСКИ 

РЕШЕНИЯ – РАЗУМЪТ ИЛИ ЕМОЦИЯТА?

– У Волфганг Гьоте се среща един термин – „разумът 
на сърцето“. Той ме води. 

– ПОЕТЪТ ТРЯБВА ЛИ ДА БЪДЕ РОМАНТИК? СТА-

НАХТЕ ЛИ ПО-РОМАНТИЧЕН С ВЪЗРАСТТА?

– Има много видове романтизъм. На млади години ро-
мантизмът е посрещач. На стари е изпращач.

– КАК ГЛЕДАТЕ НАЗАД? 

– С огледало. 
– КАКВО ВИ ПРЕДСТОИ?

– Да погледна напред и да видя, че нищо не се вижда.
– КОЕ НЕ ПРЕСТАВА ДА ВИ ИЗНЕНАДВА НА 75? 

– Въпросите на хубавите журналистки. 
– С КАКВО ВИ ТРЕВОЖИ И С КАКВО ВИ РАДВА 

ТАЗИ ВЪЗРАСТ? 

– С едно и също тайнство.
– КОЛКО ГОЛЯМ Е СВЕТЪТ НА ТВОРЕЦА?

– По-малък, отколкото той си мисли. 
– КАКВО ОБИЧАТЕ ДА ПРАВИТЕ? 

– Да фантазирам.
– КАКВО УСПЯХТЕ ДА ПРЕОДОЛЕЕТЕ В СЕБЕ СИ 

ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА?

– Дори не съм правил опит.
– КАК ПРАЗНУВАТЕ КОЛЕДА? 

– Първо, като се правех, че вярвам на Дядо Коледа. По-
сле – като се правех на Дядо Коледа. 

– ЗА КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ „БЛАГОДАРЯ“ НА ОТИ-

ВАЩАТА СИ ГОДИНА?

– Първо да си отиде, тогава ще си помисля.
– КАКВА Е ВАШАТА МОЛИТВА?

– Не се моля на глас. Но питагорейците са казвали: 
„Най-добрата молитва е песента.“ 

– КАЗВАТЕ, ЧЕ ЕДИНСТВЕНОТО ВДЪХНОВЕНИЕ 

ЗА ВАС СА БИЛИ ЖЕНИТЕ. С КАКВО МОЖЕ ДА ВИ 

ПОКОРИ ЕДНА ЖЕНА?

– С естествената си женственост. 

– ПЪРВАТА ЖЕНА В ЖИВОТА НА ВСЕКИ Е МАЙ-

КАТА. РАЗКАЖЕТЕ ЗА СВОЯТА МАЙКА. ЯРЪК ДЕТ-

СКИ СПОМЕН?

– Каквото и да разкажа, ще бъде бледо и недостойно за 
нея. Тя беше завършила музикална академия, но след смър-
тта на баща ми работеше в стъкларска фабрика. От нея 
научих, че скромността не е враг на гордостта. 

– СПОМНЯТЕ ЛИ СИ ПЪРВОТО ВЛЮБВАНЕ? КАК-

ВА БЕШЕ РОЛЯТА НА ПЪРВАТА ВИ СРЕЩА С ЛЮ-

БОВТА, КАКВО НАУЧИХТЕ ЗА СЕБЕ СИ?

– Разбира се, не беше роля и нямаше сцена. 
– КОЯ ЖЕНА МОЖЕ ДА СЕ НАРЕЧЕ ИСТИНСКА И 

ВЪПЛЪЩАВА В СЕБЕ СИ ЖЕНСТВЕНОСТТА?

– Вероятно всяка истинска. Но този въпрос го задай-
те на жените. 

– КАКВИ ТИПИЧНО МЪЖКИ ЧЕРТИ ПРИВЛИЧАТ 

ЖЕНИТЕ?

– Чудя се. 
– КОГА ЕДНА ЖЕНА Е УМНА?

– Когато не го показва натрапчиво.
– ЛЪЖАТА ПОМАГА ЛИ НА ЕДНА ЖЕНА ДА СПЕ-

ЧЕЛИ НЕЧИЕ МЪЖКО СЪРЦЕ?

– Казват, че мъжете обичали да ги лъжат. 
– КОГА ЕДНА ЖЕНА ИМА УСПЕХ СРЕД МЪЖЕТЕ?

– Вероятно когато постига целите си. Но си остава 
загадъчна. 

– КАКЪВ МЪЖ СТЕ? 

– Този въпрос ми напомня колко сме се отдалечили от 
първия и трябва да спирам с бърборенето. Мисля, че съм 
мъж, който не обича да го лъжат. Но вероятно това е 
поредната ми илюзия.

Интервю на Теодора СТАНКОВА

1996 г. Швеция, край Малмьо, на борда на 
викингски мегалит – „Корабът на Але“

НАГРАДИТЕ УКРАСЯВАТ ПАРАДНИТЕ УНИФОРМИ. 
А НА ФРОНТА ОФИЦЕРИТЕ ОБЛИЧАТ ВОЙНИШКИ 

ДРЕХИ, ЗАЩОТО СА ПО-УДОБНИ И НЕ ГИ 
ОТЛИЧАВАТ ОТ ПРОТИВНИКА.
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ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

– На шестдесетия рожден ден на баща ми го попитах как се чувства на тол-

кова години, съжалява ли за нещо. Просто отдавна не се бяхме виждали и гово-

рили така. Той ми каза: „Ами, борил съм се. Аз съм по борбите. Създал съм семей-

ство, това не е малко.“ И аз си казах наум: „Ами аз дори семейство не съм създа-

ла.“ 

– Съществуват двете твърдения. „За нищо не става този/тази – и едно семей-

ство не е създал/а“. И другото: „Само едно семейство е създал/а тази. За друго 

нищо не го/я бива.“ 

– Че това малко ли е да си създал семейство?!

– Не е малко, но семейството се свързва с нормалните ни биологични функции, с 

това да продължим рода. То не може да е мисия.

– Тези дни си мислех за моя баща. Вече станаха 20 години, откак почина. Независимо че сме имали много конфликти, той 

беше страхотен баща! Имаше талант за бащинство – такъв, какъвто много малко мъже притежават. Не мога да кажа съ-

щото за майка ми, която също ми беше много близка. 

– Какво според теб означава да си добър баща?

– Баща ми „трепереше“ над мен и над брат ми, но това го прави всеки родител. Моят обаче наистина ни отгледа – мен и 

брат ми. Например четеше ни приказки.

– Всеки баща чете приказки на децата си.

– Не и моят. 

– Няма да забравя една случка. Баща ми беше много харесван мъж. Сутрин, когато ни водеше на училище, минавахме покрай 

някаква будка за вестници и продавачката веднъж му каза: „Ако тръгнеш да се развеждаш, да ме викнеш за свидетел.“ 

– Той наистина те е възпитал добре.

– Според мен една от най-трудните за спазване божии заповеди е да почиташ майка си и баща си. А вие как мислите? 

– За мен няма нищо по-лесно от това. 

– Аз ги почитам от само себе си. Никой не си избира родителите. И въпреки кривините им аз ги уважавам моите. Съз-

дала съм си собствено семейство и нещата, каквито искам да бъдат, съм се опитала да ги постигна в моето семей-

ство. Родителите ми си имат друго семейство. Там нищо не мога, а и не бива да променям. 

– Винаги има конфликт между поколенията. Не е нужно той да избухне в грозен скандал, но все пак го има. Поколенче-

ският конфликт е задължителен и за да има напредък. И точно този конфликт понякога поражда неуважение, непочита-

не на родителите. Някак започваме да ги подценяваме и да им се надсмиваме в даден момент.

– Другото, което искам да проверя как е при другите, е дали можеш да намразиш майка си. 

Омразата възниква при сблъсък на две личности. Какво значение има дали са майка и дъщеря? 

– Не мога да си го представя. Струва ми се, че омразата към родителя е инфантилна детска 

реакция. Сега, като се замисля, май съм ги мразила моите родители в различни ситуации, но 

когато бях дете. Не, не съм ги мразила, по-скоро съм им била ядосана.  

– Това е много трудно за признаване. Много малко хора ще застанат и ще признаят като 

мен, че мразят някого от родителите си. Това са силни думи. Освен това аз ги обичам и ги 

мразя едновременно. То между омразата и любовта има един косъм разлика.

– Аз затова се махнах от вкъщи толкова рано – за да се махна от семейството си.

– Аз пък се махнах, за да опознавам света. В България... Дори майка и татко в някакъв смисъл са ми казвали: „Върви.“ 

– Но не си ли сега много по-зависима от тях, макар че не живееш с тях? Заради чувството за вина, че си избягала 

навремето от тях? 

– Това е най-свързващото чувство и най-подчиняващото чувство. Чувството за вина.

– Не се чувствам виновна, защото те знаят, че за мен така е по-добре да живея. Освен това те по същия начин са 

постъпили със своите родители. Така че всичко се повтаря.
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– Силен ли е според вас зовът на кръвта? Не е ли малко преувеличен?

– Кръвта вика, тя те свързва...

– Но ако ей сега се появи в живота ти някой и ти каже, че ти е брат, ти няма да го усетиш като брат. 

– Ами няма, защото има много други свързващи хората неща освен кръвта. Затова ти е дадено цялото детство. 

– Семейството е къщата. Старата къща, в която всичко ври и кипи и всичко има.

– Аз скоро научих, че баща ми е имал първи брак и аз имам сестра. Това много ме жегна, но аз искам да я намеря. Лю-

бопитно ми е. 

– Каквооо!?

– Ами, намери я. 

– Но това желание при теб се определя може би от това, че родителите ти не са живи вече, от празнината, която 

тяхната липса е отворила. Ако те си бяха живи, може би нямаше да хукнеш и да я търсиш тази твоя сестра. Защото 

тази празнина човек обикновено я запълва със собственото си семейство, когато създаде такова.

– Най-голямата самота е тази на човек, загубил и двамата си родители. Смъртта на родителите 

сякаш ти напомня, че идва вече твоят ред... Докато са били живи, си бил по-близо до живота. Кога-

то си отидат те, сякаш смъртта те приближава... Особено ако не си създал второ свое семейство.

– Не мога да нарека това самота. По-скоро е празнина. Никоя от вас не може да осъзнае какво е да 

останеш без родители, защото вашите са все още живи. Да са живи и здрави!

– Какво правят американците? Когато детето навърши 21 години, дават му ключа от апартамента, за-

тварят вратата под носа му и казват: „Когато искаш да се видим, ще се обадиш, за да ме предупредиш.“ 

– Този модел не е лош. Но не е нашият. Тяхната родова памет е била такава, откакто съществува родът, аме-

риканският, макар че там не може да се говори за род, а за модел по-скоро. Нашата родова памет говори друго. 

– Няма лошо да си хванеш пътя, но при нас семейните и родовите връзки не се късат напълно никога.

– А семейните скандали...

– Като поживеят хората заедно, и им се заглаждат ръбовете. Семейството е сила, по-силно е от всеки един от члено-

вете му поотделно. Макар че това сега не е мисъл на хората, които създават семейства и ги развалят с такава лекота. 

– Много хора се женят, защото това е моделът. Излизат от една патриархална къща и създават свое семейство, защо-

то така трябва. Клончето, листенцето и така... продължаваш рода. Това не е лошо.

– Има ли личност в рода ви, която харесвате, без да е известен човек... Просто някой, когото харесвате. 

– Не познавам рода си, но всички са личности, ако изхождаме от определенията за тях. Баба ми е била певица, дядо ми – 

гъдулар, по майчина линия. Другият ми дядо е бил голям темерут, но и той е бил личност. Личност темерут. 

– Големият брат на баща ми е загинал много млад в Първата световна война. Като бях малък, имаше един негов портрет 

с униформа, закачен вкъщи. Баща ми веднъж ни заведе в градинката зад кино „Славейков“. Там има един обелиск с имената 

на загиналите във войните и там го има неговото име – на брата на баща ми. Много пъти съм си мислил за този човек. 

– Виж колко е хубаво да имаш памет за някого, който ти е завещал нещо от себе си... Не е задължително даже да е оста-

вил поколение, а просто да е бил личност.

– Факт е, че всеки казва: „Моите родители са най-готините.“ 

– Ааа, не е така.

– Е, ти би ли си избрала други родители? Сега. 

– Да.

– И аз. Но човек не си ги избира, а ги приема. 

– Ега ти. Направо ме изненадахте. А според мен този въпрос не трябва да съществува. 

– Напротив – този въпрос е пътят към помирението с родителите. И това помирение е по-важна мисия, от-

колкото да си намериш любовник. Семейство ще си направиш, когато решиш проблемите си със старото. Иначе 

няма да имаш семейство. Или ще имаш, но и то ще е проблемно.

– Казвала ли съм ви, че когато Иван ме представи на баба си, първият въпрос беше: „Вие, 

като бяхте във Виена, в хотела как спахте?“ А Иван є вика: „Както трябва, бабо.“ 
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енограмата много прилича на схематично изобра-
жение на родословното дърво, но освен имената 
и датите в нея се записва и подробна информа-
ция за живота на членовете на семейството поне 

три поколения назад. Семейният психотерапевт отбеляз-
ва в нея професията и образованието на всеки един, зада-
ва въпроси и за родителските семейства на съпрузите – 
живи ли са родителите, с какво се занимават, разведени 
ли са, кога са се срещнали и сключили брак, има ли бра-
тя и сестри, каква им е възрастовата разлика и т. н. В 
генограмата се вписва и информация за различни заболя-
вания, като сериозни психически заболявания, захарен ди-
абет, хипертония, алкохолизъм. Както и важни за семей-
ството събития, случили се наскоро – раждане, смърт, 
брак, развод, промяна на местожителство, нова работа 
на член от семейството. 

Анализ на данните 
Подобна графично подредена информация би позволила на 

друг експерт, който не познава въпросното семейство, да 
научи достатъчно за него и да добие представа за него-
вите потенциални проблеми. Анализирайки тези данни, мо-
жете да си изясните например какво лежи в основата на 
избора на съпрузите един спрямо друг (защо са сключили 
брак точно тези двама души). Често причина за взаимно 
привличане се явява несъзнателното сравняване на парт-
ньора с образа на някой родител, с този на сестрата или 
брата или с друга важна фигура от детството. Изуча-
вайки историята на семейството, можем да се изненада-

Съдба и
енограмаг

Семейната история ще ви 
помогне да избегнете проблемите

Често се примиряваме със своите житейски провали 
и безпомощно отпускаме ръце. Но причината за 
трудностите трябва да се търси в... семейната 
история. Какво е това генограма и как с нейна помощ 
можете да се справите с повратностите на съдбата?
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ме колко логичен е изборът на съпрузите да заживеят за-
едно дори ако техният брак след известно време се раз-
падне. Опитът, пренесен от семейството на родителите, 
техният модел на общуване, редът на раждане на децата 
в семейството задават матрицата на неосъзнатите оч-
аквания от бъдещия ни брачен партньор.
Така че генограмата може да бъде ключ за анализиране 

на трудностите, възникващи в живота на дадена двойка. 
Изучавайки я внимателно, семейният психотерапевт се 
опитва да изясни доколко настоящото семейство е свър-
зано със семейната история на двата рода – съществу-
ва ли то само тук и сега, или се повтаря в няколко по-
коления... 

От поколение на поколение
Този метод е разработен от известния американски пси-

холог М. Боуен, един от основателите на системната 
семейна психотерапия. В основата на неговата теория е 
предположението, че семействата повтарят сами себе си. 
Иначе казано, това, което се случва в едно поколение, чес-
то се повтаря в следващото и в по-следващото – една и 
съща тема се „разиграва“ по един и същ начин от поко-
ление в поколение. Така моделът на семейството, създаде-
но, да кажем, преди 50–70 години (баба и дядо), може да 
влияе на модела на семейството на техните внуци. 
Съществуват няколко начина за анализиране на геногра-

мата. Ключов е въпросът за това, колко са децата в ро-
дителското семейство и каква е последователността на 
тяхното раждане. 

Малки, големи и още по-големи
Моделът на поведение на всеки до голяма степен се оп-

ределя от това, кое поред дете в семейството е – най-
малкото, най-голямото, средното. Всяко едно от тях има 
специфичен психологически профил. Например ако в един 
брак между съпрузите остро стои проблемът за властта, 
вероятно при анализиране на техните генограми ще се ус-
танови, че и мъжът, и жената са били най-големите деца 
в родителските семейства. И точно по тази причина те 
не могат да си разделят властта (и отговорностите).
Ако в едно семейство има трима братя, то най-тежка 

е съдбата на срeдния, тъй като между децата от един 
и същ пол има много силна конкуренция. Но ако децата 
са разнополови, ситуацията е по-различна. Когато сред-
ният брат има по-малка и по-голяма сестра, той е об-
кръжен и от вниманието на момичетата, и от внимани-
ето на родителите си. Смята се още, че средните деца 
по-често, отколкото другите, развиват комплекс за ма-
лоценност – по големият е по-успешен, а мама обръща 
повече внимание на по-малкия. Тогава средният се оказва 
ощетен. От друга страна, средното дете получава пове-
че шансове да развива комуникативните си способности. 
Тъй като е по-голямо за малкия си брат или сестра и 
по-малко за по-голямото дете, то се научава да има общ 
език с деца на различна възраст.

Комплементарен брак
За по-стабилен се възприема бракът, в който се пов-

таря положението, което всеки от съпрузите е заемал 

сред своите братя и сес-
три. Тоест брак между го-
лямо и малко дете се смя-
та за комплементарен (до-
пълващ се). По този начин 
на тези съпрузи им е по-ле-
ко да съжителстват и да 
са сговорни. В своето се-
мейство те ще възпроиз-
ведат опита, който имат 
от взаимоотношенията със 
своите братя и сестри, и 
ще играят комплементар-
ни роли – по-големият се 
грижи, по-малкият приема 
неговата грижа. И колко-
то повече отношенията в 
семейството напомнят на 
положението на двамата 
партньори в родителски-
те им семейства, толкова 
по-силна и дълготрайна ще 
бъде връзката. 
Некомплементарният брак 

по правило се сключва меж-
ду партньори с еднакви позиции в семействата на роди-
телите си. Поставени при равни условия, на тях са им 
необходими повече време и усилия, за да се разберат по-
между си и да действат задружно. Както вече стана 
дума, когато в семейство се съберат две по-големи деца, 

ЖИТЕЙСКИ СЪВПАДИ
Съставяйки генограма, семейният психотерапевт взима 

под внимание различни съвпадения в семейната история, 

защото те дълбоко повлияват живота на двойката.

Симптомът на годишнината Някои съвпадения мо-

гат да се тълкуват като реакция по повод на годишни-

на от някакво важно или травматично събитие. Напри-

мер депресивно настроение, появяващо се всяка година 

по едно и също време, може да съвпада с годишнина от 

смъртта на родител, брат/сестра, без дори тази връзка 

да бъде осъзната. 

Групиране на важни жизнени събития в преходния 
период между два жизнени цикъла Например кога-

то крахът на кариерата на бащата (да кажем, понижа-

ват го от началник в обикновен служител) съвпадне с пе-

риода на отделянето на сина от семейството, конфлик-

тът между баща и син може да бъде много ожесточен. 

Съвпаденията на различни събития с раждането 
на детето може да усложни съдбата му. Например в го-

дината на раждане на създателя на психоанализата Зиг-

мунд Фройд умира бащата на неговия баща. След година 

се ражда и скоро умира и неговият брат. Няколко години 

след раждането на Фройд по-големите синове на баща 

му от предишен брак емигрират в Англия. За родителите 

си Зигмунд става заместител на всичките им загуби.
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те ще се борят за власт и ще се конкурират във взаи-
моотношенията си. Две по-малки деца – обратното, мо-
гат да бягат от всякаква отговорност и да се съревно-
вават кой от тях е по-малък. 
Друг елемент, на който непременно обръщат внимание 

семейните психотерапевти, анализирайки генограмата, са 

съвпаденията
Става дума за съвпадения на дати. Например родители-

те се развеждат и детето им изведнъж от старателен 
ученик се превръща в двойкаджия. Или пък някакво дете 
изведнъж започва да страда от енуреза (нощно напикава-
не). Съвпадението, което генограмата показва, е, че пре-

ди година в това семейство се е 
родило по-малко дете, което веро-
ятно е станало причина за това 
заболяване.

Има и по-сложни системи за 
съвпадение – т. нар. юбилеен 
синдром. Известно е напри-
мер, че Томас Джеферсън и 
Джон Адамс (втори и тре-

ти президент на САЩ) са по-
чинали в един и същ ден – 4 юли 

1926 г., деня, в който се отбелязва 50-ата годишнина от 
независимостта на Америка... 
Точно по този начин работи този синдром и в семейна-

та система. Да кажем, бащата е починал на 40-годишна 
възраст от сърдечен пристъп. Синът в навечерието на 
своята 40-годишнина изпитва болезнена тревога – стра-
хува се, че ще умре на същата възраст и по същата при-
чина, поради която е починал баща му. Кардиологично из-
следване потвърждава, че сърцето му е напълно здраво. 
Притесненията му обаче, без той да съзнава, са причина 
за поява на кардионевроза. 
Известни са случаи, когато хора са завършвали живота 

си със самоубийство в годишнина от смъртта на свои 
братя или сестри. 
Също не са рядкост съвпаденията, свързани с датата 

на раждане. Да кажем, ако малко преди да се роди бебе, 
в семейството умира негов по-голям брат или сестра. 
Обикновено това съвпадение дава голямо отражение върху 
живота на новороденото. В момента на раждането роди-
телите му все още преживяват загубата на по-голямото 
дете и те просто нямат сили и ресурс да се грижат до-
бре за новороденото. В някакъв смисъл то е само замес-
тител на починалото дете. Ако тази тема присъства в 
генограмата, тя изисква отделен разговор.

Нашето поведение до голяма 

степен се определя от това, 

кое поред дете в семейството 

сме – най-малкото, най-голямото, 

средното или единственото. 

НАЙ-ГОЛЯМОТО
На него се пада да носи най-голяма-

та отговорност. То обикновено е до-

бросъвестно, честолюбиво, амбици-

озно. Склонно е да поема част от ро-

дителските функции и да се грижи за 

по-малките в семейството. Раждане-

то на следващо дете го лишава от из-

ключителната му позиция да притежа-

ва изцяло майчината любов, което чес-

то провокира ревност към съперника. 

Стремежът към високи постижения го 

прави по-сериозно и по-малко склонно 

към игри за разлика от другите деца. 

Най-често срещаният психологически 

проблем при най-големите деца е тре-

вогата да не би де не оправдаят очак-

ванията на родителите си.

НАЙ-МАЛКОТО
Свойствени са му безгрижието, безот-

говорността, готовността да прие-

ме чуждо покровителство. Към негови-

те постижения родителите се отна-

сят не толкова взискателно. То може 

да има проблеми със самодисциплината 

и трудности при взимане на решения. 

Знае, че със сила нищо няма да постиг-

не, затова получава това, което иска, 

като се сърди демонстративно, или 

като пусне в действие чара си. Малко-

то дете, с което са се отнасяли добре 

в детството, обикновено е популярно 

сред приятелите си и има лек характер 

за общуване.

СРЕДНОТО
Доста често, ако то не е единствено-

то момиче или момче в семейството, е 

принудено да се бори, за да бъде забе-

лязано и да има своя роля в семейната 

система. На тези деца им липсва авто-

ритарността на големите и спонта-

ността на малките. Понякога средно-

то дете може да демонстрира харак-

теристиките както на най-малкото, 

така и на средното (или пък комбина-

ция от тях).

АКО СЕМЕЙСТВОТО Е МНОГОДЕТНО
Характеристиките на средните деца 

до голяма степен зависят от това, 

кога са се родили – сред по-малките 

или сред по-големите. Често са кому-

никативни и умеят да водят преговори, 

тъй като са били принудени да се нау-

чат да живеят в мир и съгласие с бра-

тята и сестрите си, които имат раз-

лични характери. 

ЕДИНСТВЕНОТО
Това дете се оказва едновременно и 

най-голямо, и най-малко в семейството. 

В резултат на това притежава много 

от характеристиките на голямо дете, 

но пък пази детското в себе си до мно-

го късна възраст. Единственото дете 

наследява характеристиките на роди-

теля от същия пол. Родителите чес-

то са склонни да възлагат големи на-

дежди на своето единствено дете. И 

понеже то е изключително във фокуса 

на родителското внимание, често ос-

тава свързано с родителите си за цял 

живот. Тъй като няма възможност по-

стоянно да си играе с други деца, един-

ственото дете още в детството си 

може да заприлича на малък възрастен.

БЛИЗНАЦИ
Ролите голям–малък могат да се уста-

новят и между близнаци в зависимост 

от това, дали родителите им подчер-

тават, че единият от тях се е появил 

на бял свят по-рано от другия. Близна-

ците показват по-ниски резултати на 

тестовете за интелектуално ниво в 

сравнение с другите деца. Причина за 

това е фактът, че те функционират 

в екип. Затова и по-трудно се ориен-

тират самостоятелно в живота като 

възрастни. 

НАЙ-ГОЛЯМ, СРЕДЕН, НАЙ-МАЛЪК
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П
омня как с майка ми влязохме в бившата ми дет-
ска стая – спомня си 32-годишната Лидия. – Тя 
седеше на леглото, плачеше не-
удържимо и безутешно. 

Смъртта на нейната май-
ка, моята баба, изглеж-
да, просто я беше съ-
крушила. А аз не раз-
бирах как може да 
є е толкова мъчно. 
Та баба беше истин-
ска присмехулница! 
Все се подиграваше 
и подценяваше май-
ка ми. А на мама 
всичко в живота 
є си беше наред – 
бе създала щастливо 
семейство и даже бе 
успяла да запази раз-
умни отношения с баба 
ми. Поне аз така смятах. 
Когато я попитах защо 

плаче, тя отвърна, хлипай-
ки: „Защото никога по-
вече няма да имам до-
бра майка!“ Така зна-
чи, тя се беше на-
дявала до края на 
живота си на 
това! А дока-
то баба беше 
жива, съм чу-
вала с ушите 
си как майка 
ми є казва, че 
не я обича. Изли-
за, че е лъгала... 
Дали пък ние, дъ-

щерите и синовете, 

сме навеки обречени да обичаме жената, която ни е дала 
живот?! И защо. Какво прави тази наша връзка толкова 

уникална, че при никакви обсто-
ятелства не може да бъде 
разтрогната?

Социална 
отговорност

„Не обичам майка си.“ 
Пренебрежимо малко хора 
са в състояние да изре-
кат тези думи. Това е 
невероятно болезнено. А 
и вътрешната забрана на 
подобни чувства е прека-
лено силна. „На пръв по-
глед отношенията с май-
ка ми са нормални – споделя 
37-годишната Надежда. – Да 

ги обобщим така: аз се старая да 
бъда коректна към нея, да не є по-
вишавам тон, но и нищо от оно-
ва, което ми казва, да не взи-
мам присърце.“ 38-годишният 

Борис, внимателно подби-
райки думите, си при-

знава, че поддържа с 
майка си „добри“ 
отношения, „ма-
кар и не особено 
близки“. 
Психотерапе -

втите обаче са на 
мнение, че светла-

та любов между май-
ка и дете не е тол-
кова безоблачна, кол-
кото се опитваме да 
я изкарваме с думи. 
Най-малкото защо-

Длъжни ли сме
да обичаме майка си

Колкото и да є се сърдим, колкото и да ни дразни, нямаме сили да є кажем „Не те обичам“. 
Майката, мама – това е нещо свещено, което не бива да бъде пипано. Да опитаме да 

дешифрираме най-еднозначното наше чувство – любовта към майката.
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то между братята и сестрите се създава конкуренция 
за спечелване на майчината любов. Но все пак в народно-
то съзнание майката си остава светиня. Повечето хора 
вярват, че привързаността между майката и детето е 
единственото чувство, което не се изтрива с годините. 
Ненапразно една народна мъдрост гласи: „Никой няма да 
те обича така, както майка ти.“ Днес, когато традици-
онните семейни ценности ту се разпадат, ту се връщат 
на „мода“, ние се опитваме да съвместяваме всевъзможни 
роли – от родителски до сексуални. Загубил много от оби-
чайните ориентири, модерният човек гледа да се вкопчи 
в нещо стабилно, в нещо, което е издържало проверката 
на времето. Затова и образът на майката си остава не-
опетнен от крайната, изчанчена модерност. Непоносимо е 
дори и плахото съмнение в неговата недостоверност. Са-
мата мисъл „Имам лоша майка“ е в състояние да разруши 
човека. Неслучайно в приказките злото винаги се свързва 
с мащехата, а доброто – с истинската майката. 

Изначално сливане
Степента на близост, която изначално съществува меж-

ду майка и дете, изключва съществуването на комфорт-
ни отношения. Първо имаме пълно сливане: ние всички се 
появяваме на бял свят изпод биещото сърце на своята 
майка. По-късно за бебето майката се превръща в идеал-
ното всемогъщо същество, способно да удовлетвори всич-
ки негови потребности и нужди. В момента, в който де-
тето си даде сметка, че майка му не е съвършена, то е 
шокирано. И колкото по-малко тя удовлетворява истин-
ските потребности на детето си, толкова по-тежък е 
ударът за него. Този удар в един момент може да прерас-
не в дълбока обида, която пък да се развие в ненавист. 
Ние всички сме изпитали в детството си горчивия дет-

ски гняв – когато майка ни не е изпълнила нашите же-
лания, силно ни е разочаровала или обидила. Може да се 
каже, че подобни моменти на детска враждебност към 
майката са неизбежни, тъй като човешките отношения 
са по природа двойствени и противоречиви. Но ако те 
са по-скоро изключение, единични случаи, тогава всичко е 
нормално. Ако враждебността ни започне да се задълбо-
чава и да ни мъчи постоянно, тя се превръща в наш въ-
трешен проблем. Често това се случва с децата, чиито 
майки са прекалено заети със себе си, страдат от депре-
сия, били са прекалено взискателни, или точно обратно-
то – винаги са се държали безразлично. 
Майка и дете наистина са слени в едно и силата на 

емоциите в техните отношения е правопропорционална 
на интензитета на това сливане. На единствените деца 
и на тези, които са израснали в непълни семейства, им 
е още по-трудно да си признаят, че изпитват неприязън 
към майките си. „Откакто се помня, аз все съм смисълът 
на нейната любов – разказва 33-годишният Иван. – За ня-
кои това сигурно може и да е голямо щастие, но за мен 
бе тежко бреме. Дълго време не можех да се запозная с 
някакво момиче, да създам свое семейство. Тя не можеше 

да ме дели с никого!“ Днес връзката на Иван с майка му 
е все още силна: „Намерих си квартира близо до нейната 
къща, на две пресечки... Макар и да разбирам, че тези от-
ношения пак ме лишават от пълната свобода, все пак са 
за предпочитане пред предишните“ – признава той.
Почти никой от възрастните и даже най-нещастните 

деца на практика не се решават да изгорят всички мо-
стове, свързващи ги с майките им. Те отричат, че са 
сърдити, опитват се да разберат майките си (и тя е 
имала трудно детство, нелека съдба...). „Телефонирам на 
майка си от чувство за дълг – признава 29-годишната 
Ана. – Знам, че в душата си много ме обича, и затова 
не искам да я разстройвам.“

Дължим є раждането си
Психоаналитиците говорят за „изначално чувство за 

дълг“ и последицата от него – онова чувство за вина, ко-
ето цял живот ни свързва с жената, на която сме за-
дължени заради появата си на бял свят. И каквито и да 
са нашите чувства към нея, на дъното на душата си па-
зим жива надеждата, че все някога всичко помежду ни ще 
бъде прекрасно. „С ума си разбирам, че не мога да про-
меня майка си – въздиша 43-годишната Вера. – Но все 
пак не мога да се примиря с това, че между нас никога 
нищо не се промени.“
Ние имаме право да не изпитваме тази любов, но не се 

решаваме да са възползваме от него. У нас живее отдав-
нашната ни детска жажда за безусловна и нежна родител-
ска любов. На всички нас, без изключение, ни се струва, 
че нашите родители на се ни обичали така, както ни се 
е искало или както трябва. Нито едно дете не смята, че 
е имало майката, от която се нуждае. Още по-трудно им 
е на децата с властни и строги майки. В представите 
си ние не правим разлика между всемогъщата фигура на 
майката, за която си спомняме от детството, и реалния 
човек. Този образ не се променя с времето. Само „доста-
тъчно добрата“ майка (терминът е на английския психоана-

литик и педиатър Доналд Виникота) ни помага да вървим 
към независимостта си като възрастни. 
А достатъчно добра майка е онази, която удовлетво-

рява насъщните потребности на детето си, но не задо-
волява неговите капризи. Така тя му дава урок, че за да 
живее то добре като възрастен, трябва да се научи на 
самостоятелност отсега. 

Страхът да не заприличаме на нея
Когато Вера и Мария раждат своите деца, те позволя-

ват на своите майки да общуват по-активно с внуците 
си, надявайки се, че на мястото на „лошите“ майки ту-
такси ще се появят „добрите“ баби. Преди раждането на 
първородния си син Вера намира любителски филм, заснет 
от нейния баща. От екрана я гледала смееща се млада 
жена с малко момиченце на ръце. „Трогнах се – спомня си 

, д д

ЕДНА ОТ НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ЗАБЛУДИ 
Е, ЧЕ ЛЮБОВТА МЕЖДУ ДЕТЕ И МАЙКА Е 

БЕЗГРАНИЧНА, БЕЗКОРИСТНА И СВЯТА.

ЩЕ НИ Е ПО-ЛЕСНО ДА ВЪРВИМ 
ПО СВОЯ ПЪТ, АКО СЕ ПОСТАРАЕМ ДА РАЗБЕРЕМ 
ЧУВСТВАТА СИ В ДЪЛБОЧИНА И ДА ГИ ОТДЕЛИМ 

ОТ ЧУВСТВОТО СИ ЗА ВИНА.
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тя. – Всъщност отношенията с майка ми се влошиха, ко-
гато аз станах тийнейджър, но до този момент, както 
изглежда, мама се е радвала много на това, че ме има на 
белия свят. Убедена съм, че успях да стана добра майка 
на двамата си синове само благодарение на тези първи го-
дини от своя живот. Но когато днес видя майка си да се 
дразни и да крещи на децата ми, нещо в мен се преобръща 
и аз веднага си спомням в какво се е превърнала.“ 
За Мария, както и за Вера родната майка е антимодел 

за подражание. „Веднъж в края на дълъг телефонен раз-
говор дъщеря ми ми каза: „Толкова ми е приятно да си 
говоря с теб, мамо.“ Затворих телефона и се разплаках. 
Бях щастлива, че съм успяла да изградя прекрасни отно-
шения със своите деца, и в същото време ме задуши една 
огромна тъга, че на мен такова щастие не ми се беше 
усмихнало. Майка ми все ми липсваше.“ 
Обикновено от жени, които са имали лоши отношения 

със своите майки, стават много добри майки. 

В търсене на безразличието
Когато отношенията с някого са мъчителни, спазване-

то на дистанция става жизнена необходимост. Обикно-
вено настрадалите се пораснали деца изпитват към май-
ките, с които не са се разбирали, само едно – безразли-

чие. Това е защитна реакция. Но тази защита е много 
слаба. Достатъчно е и един дребен жест от страна на 
майката, за да я обезвреди и вие отново се чувствате 
наранени. „Постарах се напълно да се откъсна от майка 
си, даже се преместих в друг град – разказва Ана – Но 
само като чуя гласа є в телефонната слушалка, ток ми-
нава през мен... Заблуждавам се, че ми е все едно“ – спо-
деля Ана. Мария избира друга стратегия: „На мен ми е 
по-лесно да поддържам някаква формална връзка, откол-
кото да я прекъсна окончателно. Виждам се с майка си, 
но много рядко.“ Да си позволи човек да не обича онази, 
която го е възпитала, и на всичкото отгоре въобще да 
не страда от това, е невероятно трудно. Но не е невъз-
можно. Според психолозите това е изстрадано безразли-
чие. То ни обзема, когато душата е успяла да се освобо-
ди от преживените в детството липса на любов и гри-
жа. То се ражда, когато омразата ни се смири. Болката, 
която носим от детството, си остава в нас, но някак 
си ни става по-леко да вървим по своя път, ако се пос-
тараем да разберем своите чувства и да ги отделим от 
чувството си за вина. 
Да пораснеш, означава да се освободиш от онова, кое-

то сковава твоята свобода. Но порастването винаги е 
труден и дълъг път.
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Може ли самката да стане
„лоша“ майка
Може. От гледна точка на еволюцията грижата за потом-

ството е естествено поведение на екземплярите от женски 

пол. Но при определени обстоятелства механизмът на формира-

не на привързаност дава дефект. „Лоши майки“ стават онези жи-

вотни, които са били зле отглеждани от своите майки. Такива 

самки са доста агресивни към своето потомство. Но „лоша“ 

може да стане и онази, която роди болно малко. Ако малко-

то не реагира на нейните действия (болестта го прави 

по-слабо активно и подвижно), тя може да престане да се 

грижи за него.

А КАК Е ПРИ ЖИВОТНИТЕ?

МАЛКО „ОМРАЗА“ НЕ ВРЕДИ
Ще ви стане ли по-леко, 
ако си позволите да не обичате 
майка си? Според психолозите – не. 
Но отношенията ви определено 
ще станат по-добри. 

Промяната на стила на отношенията с 

майката ни позволява да ги направим по-

малко болезнени. Но както в тангото, и 

тук са нужни насрещните движения на 

двама души. Първата крачка обаче ви-

наги е на детето. Опитайте се да ана-

лизирате противоречивите си чувства 

към майка си в детайли. Кога според вас 

са се появили различните емоции в „със-

тава“ на тези чувства? Може да се ока-

же, че част от вашите претенции към 

майка ви са с изтекъл срок на годност. 

Погледнете на майка си от неочак-

ван ъгъл – представете си как би живя-

ла тя, ако не сте се били родили вие. И 

в края на краищата, признайте, че и тя 

има право да изпитва сложни чувства 

към вас. 

Преди да започнете да градите новите 

по-хладни отношения с нея обаче, тряб-

ва да си дадете сметка дали можете да 

понесете това да умрете един за друг 

като родител и дете, да напуснете за-

винаги тази съдбовна и уникална връзка 

между дете и майка. 

Прекъсвайки обаче тежките отноше-

ния помежду си, майката и детето спи-

рат да тровят взаимно живота си и да 

очакват невъзможното един от друг. Те 

започват да се оценяват по-хладно, но 

далеч по-трезво. Тяхното взаимодейст-

вие започва да прилича по-скоро на биз-

нес сътрудничество: всеки цени време-

то на другия; научава се да преговаря, 

за да извоюва това, което иска от дру-

гия; и двете страни се научават да се 

шегуват и да контролират своите чув-

ства. Е, тези отношения не ви ли харес-

ват повече?!

Бела, брой 12 (154), 201060





с е м е й н о  к и н о

Всички пред екрана
  ДА ПРАВИШ СЕМЕЙНИ ФИЛМИ

Това означава да се съобразяваш с доста наложени правила. Например да 
забравиш за всякакви форми на насилие, лош език и, ама разбира се, никакъв 
секс. Но пък ако създадеш нещо наистина добро, което да забавлява децата, 
пък и да не досажда на родителите им, няма как да не се гордееш със себе си.

Н
яма нищо по-хубаво от това да гледаш семеен филм в компанията на най-близките си хора, които после няма да повди-

гат укорително вежди на какво сте ги завели. Ако се колебаете на кой филм да заведете цялото си семейство, може да 

изберете между няколко нови ленти. Екранизации по популярни детски книги и модерни анимации, при това в 3D, тези 

филми имат едно отличително качество – в тях всеки ще намери по нещо за себе си.

Дори и най-хубавите неща в един момент стигат до своя край. Ето че и това се случва с киносагата за най-популярния 

магьосник в света, чиито приходи до момента са 5,5 милиарда долара само от продажба на билети за шестте досе-

гашни епизода. За да е пълно удоволствието за всички Потър маниаци, за да може всеки от героите да получи своя достоен 

финал, а и за да набъбнат още повече приходите, последната част е разделена на две. Началото на края проследява опити-

те на Хари, Рон и Хърмаяни да продължат мисията на професор Дъмбълдор да открият и унищожат останалите хоркрукси. 

Именно на тях се дължат силата и безсмъртието на Волдемор. Тъмният лорд започва все повече да завладява магьосниче-

ския свят и неговите поддръжници вече са поставили ръка над Министерството на магията и дори над Хогуортс. Зато-

ва тримата верни приятели са принудени да бягат от своето училище и се отправят на епично пътуване, за да открият 

старата и почти забравена легенда за Даровете на смъртта. Междувременно отношенията между Рон и Хърмаяни все по-

вече се задълбочават, а Хари е все по-близо до това, за което се подготвя още от първия си ден в Хогуортс – решителна-

та битка с Волдемор. Даниел Рад-

клиф, Рупърт Гринт и Ема Уотсън 

признават, че са били доста из-

морени от 18-месечния снимачен 

период, но сега се чувстват мно-

го доволни от свършеното. „Ми-

сля, че почти изравнихме рекорда 

на „Широко затворени очи“ – смее 

се Радклиф. – Вярно, че ние все пак 

снимахме два филма, но не мога да 

разбера как ще успеят да ги раз-

делят.“ Иначе след края на сним-

ките тримата поемат по различ-

ни пътища. Даниел ще участва в 

пиеса на „Бродуей“, Рупърт ще се 

снима във филм за Еди Едуардс от 

групата „Игълс“, а Ема ще продъл-

жи обучението си в колеж. „Надя-

вам се, че ще поддържаме връзка 

– допълва Радклиф. – И сигурно ще 

ни поканят за ролите на учители в 

римейка след 30 години.“

„Хари Потър и Даровете на смъртта: част 1“
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Снимки Warner Bros/“Александра филмс“

Ема Уотсън

„Рапунцел и разбойникът“

Още от съвсем малка тя е голяма почитателка на Хари Потър и неговите приключения. Ема Уотсън дори 

казва, че е изчела всички книги от поредицата поне по три пъти и ги знае почти наизуст. Освен че е 

силно пристрастна към стила на Дж. К. Роулинг, тя е неустоимо привлечена от малката магьосница Хърма-

яни. И когато се явява на кастинг, Ема е убедена, че със сигурност ще бъде избрана за нейната роля. А ко-

гато това става реалност след безкрайните прослушвания, тя е най-щастливият човек на света. 

Факт е, че малката Уотсън израсна пред очите ни, заедно със своята героиня. Критиците подчер-

тават, че тя наистина се справи повече от убедително със своята роля. Младата актриса скром-

но признава, че това се дължи на невероятната прилика между нея и Хърмаяни. Иначе покрай голе-

мия успех на киносагата Ема се превърна в мишена на папараците. Информацията за поредното 

є гадже или за новата є прическа задължително окупира първите страници. На всичкото отгоре 

тя бе обявена за новата муза на Карл Лагерфелд, който я снима за френско модно списание. Уот-

сън трябва да свикне с гръмки определения като „истинска модна икона“ и „новата Кейт Мос“, 

а известни модни къщи като Chanel и Burberry се надпреварват да я обявят за свое рекламно 

лице. Това е своеобразен реванш за малкото момиче, което често бе критикувано за избора на 

тоалет на премиерите на първите филми за Хари Потър. Иначе в новия филм от поредицата 

с героинята є се случват доста неприятни неща. „За първи път снимам сцена, в която ме из-

мъчват – казва тя. – Но във филма има и други ужасяващи сцени, много експлозии и пироте-

хнически ефекти. Имах чувството, че са ме причислили към някоя армейска част.“ Все пак 

въпросът, който всички є задават, е какво е усещането да целунеш Рон? „Разбирам, че целув-

ката между Хърмаяни и Рон е едно от най-очакваните събития. Но „Хари Потър“ не е „Здрач“, 

ние не продаваме секс. И когато има и най-малък намек за това, всички са невероятно въоду-

шевени. С изключение на мен и Рупърт. Снимането на сцената беше ужасяващо неловко изжи-

вяване, защото не спряхме да се смеем. Преди да започнем, с него се спогледахме и си казахме: 

„Господи, ще бъде ужасно, нали? Но се надявам, че ще изглежда добре на екрана“. 

Ако обичате приказките, съпроводени с прелестна музика и разказани по спиращ дъха начин, няма как да пропуснете 

новото предложение на „Уолт Дисни“. А този филм е специален, защото е 50-ата пълнометражна анимация на прочу-

тото студио. То отново ни изненадва с история, различна от познатата приказка на Братя Грим – за принцесата, която 

би била идеална за рекламно лице на... шампоан за коса. Това е Рапунцел, която от години е заключена в тайнствена кула, 

където единственото є забавление е да разресва по цял ден 20-метровата си руса коса. Тя не знае нищо за живота извън 

кулата, но това е на път да се промени след появата на чаровния бандит Флин Райдър. Издирван от всички в кралство-

то, той успява да се скрие в кулата и така попада на самотната принцеса. Рапунцел вижда в него възможност най-по-

сле да се измъкне оттук. Тя предлага сделка на бандита и двамата се впускат в невероятно приключение, в което важно 

и изключително забавно участие имат конят суперченге Максимус, загриженият хамелеон Паскал, както и разпасана хай-

ка бандити. Освен задължителните чудесни песни, дело на носителя на „Оскар“ Алън Менкен, няма как да подминем най-

отличителното във външ-

ността на Рапунцел. Косата 

є е анимирана по начин, кой-

то я прави да изглежда не-

вероятно красива и съвсем 

естествена. Тя има обем, 

чувствени извивки, грациоз-

ни чупки, кичури на етажи и 

запазената къдрица отпред. 

За целта техническият екип 

анимира 147 различни тръби, 

представляващи структура-

та на косата, които после 

се сливат в окончателния 

образ с около 140 хиляди от-

делни косъма.
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„Хрониките на Нарния: Плаването на „Разсъмване“

Скандар Кейнс

Пет години след премиерата на „Лъ-

вът, Вещицата и дрешникът“ е 

време да се потопим отново в приказ-

ния свят на Нарния. Екранизацията по 

третата книга от поредицата на К. 

С. Луис обаче срещна доста труднос-

ти още преди да са започнали сним-

ките. Компанията „Уолт Дисни“, упла-

шена от ниските приходи на втората 

част „Принц Каспиан“, оттегли подкре-

пата си. Решението є изненада всич-

ки, защото „Плаването“ е смятана не 

само за най-добра от книгите, но и за-

щото според мнозина е най-добра за 

пресъздаване на голям екран. Трети-

ят филм, продуциран от „Туентиът сенчъри фокс“, ни среща отново с порасналите Луси и Едмънд Певънзи. Те се завръщат 

в Нарния три години по-късно заедно с досадния си братовчед Юстис. Тримата са погълнати от една картина и така попа-

дат на борда на кораба „Разсъмване“, където с помощта на принц Каспиан поемат на мисия да спасят прокудените седем 

господари на Нарния. Следват боеве с мечове, пътешествия до мистични земи, срещи с митични същества и преминаване 

през унищожителни бури. В книгите „Плаването“ е моментът, в който историята набира скорост и не се занимава толко-

ва с палави деца и говорящи животни, колкото с приключения, огнедишащи дракони и големи морски чудовища. А това опре-

делено е далеч по-интересно. Относно сравнително слабия боксофис на втората част продуцентът Марк Джонсън казва, 

че това се дължи може би на самата книга. „Тя е по-скоро история, типична за Шекспир, проследяваща опитите на Каспи-

ан да намери убиеца на баща си, а не толкова за съществата в Нарния. Третата част обаче е пълна с приключения на мно-

жество острови, на които героите са постоянно атакувани.“ Като цяло историята е за малко по-големи зрители. В нея от-

ново ще видим любимия лъв Аслан и мишока Рийпчийп, а вече не толкова малкият Едмънд ще получи възможност да блесне в 

нова светлина, поразявайки злодеите по начина, по който преди го правеше брат му Питър.

Тийнейджърите непрекъснато растат. С това трябва да се съобразява всеки, кой-

то възнамерява да снима филм за и с тийнейджъри. А Скандар е типичен пример 

за това, как на тази възраст момчетата израстват с главоломна скорост. По време 

на снимките на първия филм „Хрониките на Нарния“ младият англичанин растял тол-

кова бързо, че се налагало всяка седмица... да му преправят костюмите. Сега, вече на 

19, той се кани да се изяви като новия екшън герой в поредицата след оттеглянето 

на Уилям Мозли и Анна Поплиуел, които играеха по-големите му брат и сестра. „В но-

вия филм Едмънд ще поеме инициативата за пръв път – въодушевен е Кейнс, който е 

малко по-висок и по-заякнал от преди. – Понякога е странно, че сме само аз и Джор-

джи, без Уилям и Анна, но битките с мечове бяха голямо забавление.“

Ако се чудите що за английско име е Скандар, то всъщност е с турски корени и оз-

начава Александър. Причина за него е майката на младия актьор, която е с ливански 

произход. Покрай това всяко лято семейството задължително прекарва част от ва-

канцията в Бейрут, но Скандар признава, че все още не говори добре арабски. Той 

обаче повече се гордее с рода на баща си. Покрай него младата звезда е далечен род-

ственик на самия Чарлз Дарвин, а освен това прадядо му е отличен с Нобелова награ-

да за медицина през 1932 г. Кейнс обаче няма намерение да продължи семейните тра-

диции и решава да стане актьор. Любопитен факт е, че той учи в същото училище в 

Лондон, в което е учил и Даниел Радклиф. Точно като него и Скандар става известен 

с участието си в екранизация на любима детска книга. „Харесвам героя си повече от 

всички останали – казва той. – Едмънд е точно като мен – черната овца в семейството, който лесно се поддава на изкуше-

ния. Но приключенията в Нарния го правят по-добър.“

TCFOX/„АЛЕКСАНДРА ФИЛМС“
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Калин Врачански

Може да си много талантлив актьор, но как да 

накараш повече хора да забележат това? Ами 

участието в един популярен сериал е една добра 

възможност. Именно участието в сериала „Стък-

лен дом“ превърна Калин Врачански в един от най-по-

пулярните наши актьори. Вярно, че преди това той 

си беше изградил репутация благодарение на изя-

вите си в театър „София“ в успешни постановки 

като „Уморените коне ги убиват, нали?“ и „Ревизор“. 

Ролята на Камен Касабов обаче значително увели-

чи числото на почитателите му. Калин обаче няма 

да зареже сцената и в момента се подвизава като 

Д’Артанян в новата постановка на „Тримата муске-

тари“. Между снимките в телевизията успя да озву-

чи и двама анимационни герои от „Рапунцел и разбой-

никът“ и „Мегаум“. „Историята е толкова зарибява-

ща, образът те повлича и е адски забавен“, споделя 

актьорът за своя герой Флин в „Рапунцел и разбой-

никът“. Другата роля, в която ще чуем гласа му, е на 

супергероя с огромно самочувствие Метро Мен. А 

какво според него е общото между своенравния разбойник Флин и супергероя Метро Мен? „Ами и двамата са леко нафукани 

– смее се Врачански – и единият може да лети.“

„Мегаум“

Супергероите са една от маниите на Холивуд за последните години. А какъв е начинът един супергерой да се открои 

над останалите освен с невероятната си маскировка? Ами като има насреща си един истински... суперзлодей. Имен-

но това е Мегаум – най-изобретателният злодей на всички времена. Идеята злодей да бъде главен герой в анимационен 

филм определено заслужава адмирации, но това е само една от приятните изненади в „Мегаум“. Филмът преобръща доста 

от клишетата за супергероите, включително това, че те са... безсмъртни. Супергероят тук се казва Метро Мен и именно 

той се явява голямата пречка в плановете на Мегаум да завладее Метросити. От години каквото и да опитва гениалният 

злодей, то винаги е обречено на провал. Любимецът на всички Метро Мен успява винаги да се намеси навреме и да оправи 

нещата. Ето че един ден обаче се случва невероятното – Мегаум надминава себе си и случайно убива своя противник. Тога-

ва злодеят се сблъсква с нещо, за което въобще не е и помислял – животът му изгубва смисъл. Без достоен противник, той 

започва да скучае адски много. Все пак умник като него знае как да оправи нещата. Просто създава нов враг, който е по-до-

бър и по-силен от Метро Мен. Това е Титан – новият пазител на Метросити. Той пък на свой ред установява, че да си до-

бър, съвсем не е толкова при-

ятно, далеч по-забавно е да 

сееш разрушения и да правиш 

злини. Така Титан бързо със-

тавя свой план за унищожени-

ето на света. Единственият, 

който има способността да 

го спре, е неговият създател 

Мегаум. Дали все пак най-ум-

ният човек на света ще взе-

ме най-умното решение? Поне 

може да сте сигурни, че за-

бавните моменти и намигва-

нията към популярни филми за 

супергерои са гарантирани.

Страниците подготви Петър ЗЛАТАНОВ
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ДЕЦАДЕЦАДЕЦА

„П
реди половин година, когато 
дъщеря ми навърши 9 го-
дини, пръснах маса пари за 
куклата, за която тя от-

давна мечтаеше. Тази кукла се ока-
за много специална – героиня от по-
пулярен анимационен филм в разкош-
на рокля, с криле, в огромна шарена 
кутия... След това стана ясно, че в 
комплект към тази фея вървят още: 
звяр помощник, резервна рокля, чадър, 
портфейл и бански костюм. За всич-
ки тези съкровища похарчих астроно-
мическа сума. И заради добре плани-
раната маркетингова стратегия през 
лятото ми предстоеше да похарча 
още: за слънчеви очила, плажна чанта 
с лика на въпросната героиня и фан-
тастични джапанки“ – разказва ни 
42-годишната Мария. 
Децата на възраст между 8 и 12 

години са 

приоритетна 
целева аудитория

за много производители. Първо, за-
щото на тази възраст малките вече 

могат сами да взимат решения на 
какво да играят и какви дрехи да но-
сят. И второ, спектърът на интере-
сите им е доста широк. Момичета-
та еднакво силно се интересуват от 
играчки, дрехи и дори вече от коз-
метика и модни списания. А момче-
тата лесно „превключват“ от кон-
структори и трансформери на модни 
дънки, мобилни телефони и плейъри. 
Именно когато попаднат в тази въз-
растова категория, за децата става 
изключително важно да заявят ста-
туса си пред приятели и съученици 
– най-лесно с помощта на мобилни-
те телефони, дрехите от определе-
ни марки и скъпите играчки. 9–10-го-
дишните деца за първи път усещат 
необходимостта да бъдат самостоя-
телни. Ако само допреди няколко го-
дини мама и татко са били най-ва-
жните и авторитетни хора на све-
та, днес мнението на приятелите и 
съучениците се оказва не по-малко ва-

жно. На тази възраст детето търси 
нови съмишленици и установява нови 
отношения. И както и да се отнася-
ме ние към това 

материалните придобивки 
му помагат 

и за двете. А в крайна сметка това 
помага най-много на производителите 
на детски стоки, чиито джобове се 
пълнят с милиони. 
В най-голяма степен търсенето на 

подрастващите се предопределя от 
рекламата, под чието влияние деца-
та попадат много лесно. Психолозите 
даже признават, че най-ефективно ра-
ботят онези рекламни клипове, които 
не просто разказват за достойнства-
та на някоя играчка или дреха, а съз-
дават илюзия за един специален свят, 
създаден сякаш специално за детето 
и неговите приятели. Точно такъв 
защитен и дружелюбен малък свят 
търси детето, когато прави свои-

Детски радости
„Жертви“ на 

всевъзможни реклами все 
по-често стават нашите 

деца, които искрено 
вярват, че 

еди-кой си шампоан е 
най-пенливият, а 

еди-кои си дънки – 
най-яките. Възможно 

ли е да обуздаем 
консуматорските 

настроения на малките 
фенове на модата?

ДЕЦАТА ВЯРВАТ В РЕКЛАМАТА И МНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА 
СТОКИ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ПРЕДНАМЕРЕНО ОТ ТОВА.
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те първи стъпки извън семейство-
то. Разбираемо е тогава защо деца-
та се заплесват така по рекламите 
и искат да пазаруват още и още. Но 
защо на тяхното хоро се хващат и 
родителите?! 
Всеки здравомислещ родител ще ви 

каже, че да пръснеш 200 лева за кук-
ла и прилежащото є оборудване, е на-
право лудост. По-голяма лудост оба-
че е, че родителите се съгласяват да 
похарчат тези пари, осъзнавайки, че 
това не е правилно. По различни при-
чини. Някои от тях не искат децата 
им да се чувстват различни от съу-
чениците си, други родители пък с ра-
дост купуват на децата си вещите, 
за които самите те са мечтали като 
малки. Родителите, които много ра-
ботят, признават, че купуват скъпи 
подаръци като компенсация, че не мо-
гат да отделят достатъчно време на 
децата си. А има дни, когато 

родителят просто 
капитулира 

пред детските молби, защото няма 
сили да им се противопоставя пове-
че. „Мамо, моля теее, купи ми по-го-
тин джиесем! Всички в класа имат 
по-модерни от моята бракма. В меж-
дучасията си изпращат един на друг 
картинки и музика и се забавляват. 
А аз стоя сама на чина или плача в 
тоалетната!“ 

Дали вие ще съберете сили да от-
кажете на подобна молба? Да, знаем, 
че няма да можете. Но бъдете увере-
ни, че слабите места на родителите 
ги знаят и производителите на дет-
ски стоки, и в някакъв момент вие 
падате в един от многото техни ка-
пани – по собствено желание или под 
натиска на децата ви. 

1ПОВЯРВАЙТЕ: АКО ОТКАЖЕТЕ ДА КУПИТЕ 
НА ДЕТЕТО СИ ОЩЕ ЕДИН ТРАНСФОРМЕР, 

ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ СТЕ ЛОША МАЙКА.
Кой е казал, че не бива да се слагат 

юзди на детските желания? Но даже 
и ако ви се иска да поощрите дете-
то си със скъпия подарък, за който 
то настоява, не пропускайте момен-
та да му обясните, че по-скъпа от 
подаръка е любовта на родителите 
към децата. 
Напомняйте си от време на време 

обаче, че добрите родители не изпъл-
няват всеки каприз на своето дете. 
И че веднъж приетите и установени 
правила и ограничения в семейството 
помагат на децата да се чувстват 
по-сигурни. И когато за пореден път 
чуете: „Моля теее!“, не е зле да се 
замислите от какво в крайна сметка 
има по-голяма нужда детето ви – от 
скъпите кецове, за които ви врънка, 
или от вашето време и внимание?! 

2УЧЕТЕ ДЕЦАТА ДА МИСЛЯТ ОБЕКТИВНО.
9–10-годишното дете е доста-

тъчно голямо, за да реагира на ре-
кламните клипове, но все още прека-
лено малко да осмисля тяхното съ-
държание. Ако от екрана му обеща-
ват, че ако си купи дреха с определе-
на марка, ще стане най-популярното в 
класа, рекламистите използват като 
движеща сила страха на всеки ученик 
да не се окаже изолиран от съученици-
те си. Как да обясните всичко това 
на детето си? Започнете да говорите 
с него като с възрастен. Или пък му 
предложете една игра – докато татко 
гледа мача по телевизията, вие да се 
опитате да отгатнете какви рекла-
ми ще пуснат в почивката между две-
те полувремена. На кола? На бира? На 
компютри? А когато баба гледа лю-
бимия си сериал, нещата с рекламите 
стоят по друг начин. Пускат рекла-
ми за прахове за пране, за шампоани... 
Детето започва да схваща, че чрез 
рекламите производителите се опит-
ват с всички сили да продадат свои-
те стоки, докато всичко, което иска 
телевизионният зрител, е просто да 
си догледа мача или сериала. 

3ПОГОВЕРЕТЕ ЗА СКРИТАТА РЕКЛАМА.
Много е полезно да се говори 

за т. нар. продуктово позиционира-
не. Даже и малките деца много бър-
зо разбират разликата между телеви-
зионно предаване или филм и рекламен 
клип. Но защо известният футболист 
или певец рекламира дреха на опреде-

лена марка? И защо красивата героиня 
от тв сериала мие косата си с един и 
същ шампоан? Вашата задача не е да 
накарате детето си да разлюби своя 
кумир. Просто се постарайте да му 
обясните на достъпен език, че в жи-
вия живот любимата му звезда не си 
купува дрехи от марката, в която я 
виждаме да носи на екрана. Че звезди-
те получават всичко това в огромни 
кутии и биват изрично молени да об-
лекат тази или онази дреха. А мно-
го често за това даже им се плащат 

малко пари. А им се плаща, за да нака-
рат милиони момченца и момиченца по 
целия свят да поискат да заприличат 
на своите кумири и от своя страна 
да мрънкат на родителите си да им 
купят същата дреха като на еди-кой 
си. Когато гледате филми, обръщайте 
внимание на децата на скритата ре-
клама и им обяснявайте, че тя е мно-
го по-скъпа от рекламните клипове, 
защото е по-въздействаща. 
Естествено, има моменти, когато 

мнението на приятелите и желани-
ето да бъдеш сред своите свои (а 
значи да бъдеш като всички оста-
нали) се оказва по-важно от всякак-
ви разговори с родителите. И тогава 
вашето дете ще ви погледне жално, 
а вие ще си помислите: „И на него 
не му е лесно. Няма да се разоря, 
като му купя един чифт нови дънки, 
я!“ Отивате и му ги купувате! Вяр-
но е, че няма да се разорите. Поня-
кога трябва да изпълнявате детски-

ПОСТАРАЙТЕ СЕ ДА ОБЯСНИТЕ НА ДЕТЕТО КАКВО Е СКРИТА 
РЕКЛАМА И ГО УЧЕТЕ ДА МИСЛИ ОБЕКТИВНО.

13% от българските ро-

дители купуват на детето си иг-

рачка веднъж в седмицата.

6-о място в 

българското семейство заемат 

разходите за децата – след тези 

за храна, битови сметки, дрехи и 

обувки, лекарства и образование. 
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те мечти, даже и ако те не 
са много евтини. Но ако все 
пак сте се съгласили да ку-
пите онова, за което де-
тето ви отдавна мечтае, 
не пропускайте възмож-
ността още веднъж да 
изтъкнете кое в дейст-
вителност е по-важно – 
онова, което облича приятелят 
му, или начинът, по който се отна-
ся към него. 

Какво още може 
да се направи?

ПОГОВОРЕТЕ С УЧИТЕЛЯ Ако сте кон-
статирали, че в класа на детето 

ви има прекалено силен уклон за но-
сене на маркови дрехи, насочете вни-
манието на класния ръководител към 
този проблем. Той от своя страна ще 
поговори и с учениците, и с другите 
родители. Ако се окаже, че повечето 
родители споделят вашите опасения, 
спокойно се обърнете към директора 
на училището с молба да въведе уче-
нически униформи. 

ОТРАНО СЕ УГОВОРЕТЕ С ДЕТЕТО ЗА УСЛОВИ-
ЯТА, ПРИ КОИТО ЩЕ НАПРАВИТЕ ПОКУПКА-

ТА Отправяйки се към магазина, пред-
варително се уговорете с детето за 
това, каква сума и за какво точно 
ще можете да похарчите този път. 
Ако отивате само на „разузнаване“ 
и нищо не възнамерявате да купите, 
това също трябва да бъде заявено 
предварително. 

ОТЛОЖЕТЕ ПОКУПКАТА Понякога пред-
варителните договорки не пома-

гат: попадайки в магази-
на, детето започва да на-

стоява да му купите нещо, 
което не сте планирали. В 

тези случаи психолозите съ-
ветват да предложите следно-

то: „Днес няма да мога да ти 
купя това, но може би след сед-

мица ще мога.“ След седмица сто-
ката може вече да не изглежда чак 
толкова привлекателна в очите на 
детето ви или вместо нея то да по-
иска нещо друго. 

ДАВАЙТЕ МУ ДЖОБНИТЕ ПАРИ НАКУП Спо-
разумейте се за определена сума, 

която то ще получава веднъж месеч-
но и ще може да харчи по свое ус-
мотрение. И не го спирайте да прави 
безсмислени покупки. Когато то ня-
колко пъти купи нещо скъпо и без-
смислено и остане без пари, в бъдеще 
ще бъде по-внимателно с харченето. 
Стига да не му додавате пари. 

СТАРАЙТЕ СЕ ДА ИЗБЯГВАТЕ ИЗКУШЕНИЯТА 
Ако знаете, че в търговския цен-

тър, където отивате да пазарувате 
хранителни стоки, има привлекателни 
за децата модни магазини, не влизай-
те в тях. Вие сте тръгнали за хра-

на, така че не разрешавайте на де-
тето си даже да надзърне в други 
магазини.

ОГРАНИЧЕТЕ ГЛЕДАНЕТО НА РЕКЛАМИ ВКЪ-
ЩИ Децата много се заплесват по 

рекламните телевизионни клипове. За-
това първо, се постарайте да нама-
лите времето, което детето прекар-
ва пред телевизора. Второ, ако дете-
то ви обича да гледа филми, по-добре 
му ги купувайте на дискове. Така то 
по-рядко ще включва телевизора. 

ДАЙТЕ ЛИЧЕН ПРИМЕР Колкото по-мал-
ко внимание самите вие обръщате 

на рекламите по телевизията, тол-
кова по-безразлично ще се отнасят 
към тях и вашите деца. Може да си 
направите експеримент. Пригответе 
две чаши с какао – в едната сложете 
какао от известна марка, а в друга-
та – обикновено какао. Предложете 
на детето си да направи дегустация 
и да реши коя е по-вкусна. След това 
му покажете опаковките. Ако се ока-
же, че детето е избрало по-евтиния 
продукт, това е повод за разговор. 
Нито един съвременен родител не 

може да се похвали, че е спечелил шо-
пинг битка със своите деца. Но нека 
поне ви топли мисълта, че много ско-
ро детето ще започне само да пече-
ли парите си и няма да харчи от ва-
шите за модни прищевки. Даже не е 
сигурно въобще дали тогава то ще е 
толкова обсебено от модата и шо-
пинга. Но все пак колкото по-скоро 
то започне да се отнася разумно към 
приходите и разходите, толкова по-
безоблачно финансово бъдеще се очер-
тава пред него. А за това бъдеще си 
струва да положите малко възпита-
телни усилия. 

вари е и е договор и е о а те в тях. Вие сте тръгнали за хра

АКО В КЛАСА НА ДЕТЕТО ВИ СЕ ОБРЪЩА ПРЕКАЛЕНО ГОЛЯМО 
ЗНАЧЕНИЕ НА МОДАТА, ТОВА Е ПОВОД ЗА РАЗГОВОР С УЧИТЕЛЯ.

66% от анкетирани роди-

тели смятат разходите за дет-

ски дрехи, играчки и ученически 

принадлежности за прекалено ви-

соки.

Бляскаво представяне на български 

фризьори на световната сцена
На 4 и 5 ноември в Париж се проведе еже-
годното събитие на „Интеркоафюр мондиал“ – 
най-елитната международна професионална ор-
ганизация във фризьорството. За пореден път 
българските фризьори доказаха своето високо 
професионално ниво, като доказателство беше 
награждаването на Григори Кюлев със званието 
„Личност на годината“, а Орлин Валяков беше 
обявен за кавалер на Рицарския орден на „Ин-
теркоафюр мондиал“.
Освен това за пореден път екипът на „Ин-
теркоафюр България“ в състав Иван Ганев, 
Орлин Валяков, Рени Илиева, Григори Кюлев, 

Анатоли Велев, Светлана Методиева, Петьо 
Велев, Георги Георгиев, Петя Тоткова, Марин 

Хубенов–Мърфи и Йордан Василев представи-
ха в павилион „Балтар“ в Париж бляскаво шоу 
под наслов „Сън в лятна нощ“. Многобройна-
та публика аплодира бурно прекрасните визии, 
създадени от българските стилисти, както и 
танцьорите от балет „Арабеск“ с хореограф 
Боряна Сечанова. 

Красиви новини
Марин Хубенов–Мърфи и колегите му 

от артистичния екип на „Интеркоафюр“ – 

секция България, под ръководството 

на стилист Капанов оправят прическите 

на балерините от „Арабеск“ 

малко преди шоуто
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рхитектура, интериор и екстериор, продуктов 
дизайн, скулптура, рисуване, комбинаторика, ис-
тория на играчката, история на костюма... Из-
питите, през които преминаваш, преди да се 

заемеш със създаването на играчки или други продукти 
за деца, са много и се преплитат досущ като релсите, 
по които препускат електрическите влакчета на малчу-
ганите. 
Снежина Борисова се е дипломирала в специалността 

„Дизайн за детска среда“. Когато кандидатствала, смя-
тала, че бъдещата є професия ще бъде просто начин да 
направи нещо за децата. Когато започнала да учи обаче, 
разбрала, че е невъзможно да направиш нищо в тази сфе-
ра, без да имаш подготовка 

K�ƒ �= “, ,ƒ�!=�,	 %2…%��…,� *A� ��2�2% 
без да знаеш какви са неговите потребности – психиче-
ски, физически и пр. Цялото знание после се прилага в 
дизайна. 
Усмихвам се и се радвам, че съм случила на събеседник, 

защото много от създателите на някои от днешните 
грозни и некомуникативни детски играчки очевидно не са 
прозрели точно това. 
Децата винаги си измислят някакви играчки, могат да 

превърнат всеки предмет в играчка. Те и днес намират иг-
рачки в природата, но това, за което говорим със Снежи-
на, е културен продукт. Важно е с какво си играе детето, 
защото колкото по-умна е една играчка и колкото е по-
функционална, толкова повече неща ще научи то от нея. 
Темите на играчките се променят непрекъснато. Заговаря-
ме за барбитата. „Подобни кукли е имало винаги. Но Барби е 

много комерсиална играчка. Естетиката є не предполага нищо 

ценно. Прекалено натуралистична е. Винаги е стройна, краси-

ва и „жестока“ и е в розово. Барби културата не може да има 

нищо общо с възпитанието на детето. Играчките се превръ-

щат все повече и в демонстрация на социален статус.“ 
Любимата играчка на Снежина била 

*3*	=2= l,…=, *% 2% K,	= …��A! , K,	= “%� 
Питам я защо є е била любима точно тази кукла, а тя 

ми отговоря, че е може би, защото това е имала. „Ко-

гато аз бях дете, все още бяхме скарани със Западна Европа и 

западните традиции, макар че оттам се появяваха електриче-

ски влакчета например. Нямаше обаче толкова много играчки и 

не можеха да се намерят навсякъде. Единствено в ЦУМ имаше 

доста, струпани на едно място. Помня колко им се радвах, не-

зависимо че не можех да ги имам всичките. Сега навсякъде има 

играчки, но повечето са китайски.“ Но замислете се и ще ви-
дите, че всеки от вас е разполагал с разнообразни играчки. 
Проходилката е също вид играчка. Шейната – и тя. 

h…�3“2!,=	…=2= !�"%	��,  

е съдбоносна и за живота на играчките. Оловните вой-
ници и дървените оръдия са заменени от лазерните оръ-
жия на бъдещето. Днешните играчки не само отразяват 
света, но и се опитват да го предвидят. 
Играчката е свързана с живота, с мястото, където е 

направена, и с бита на хората. Независимо от световния 
технологичен напредък тя е продукт на суровината, на 
която е богато определеното място. Ако има глина – иг-
рачките ще са от глина, ако има дървесина – играчките 
ще са дървени. Дървото е най-важната суровина за про-
изводство на играчки. Логично, производството на дър-
вени играчки е развито в планинските гористи местно-
сти. Силни традиции в тази посока има в областта Тю-
рингия в Германия. 
Германия и до днес си остава център на дървените дет-

ски играчки, които трудно се чупят и са безопасни. Цве-
товете на играчките са ярки – червено, жълто, бяло, си-
ньо. Днес вече има разработена система за това, какви 
трябва да бъдат на цвят играчките за определена възрас-
това група деца. Цветовете, които са близки до тези в 
природата, няма как да изглеждат пошло. Всичко, което 
се среща в природата, е хармонично. „Дървото има хубав 

цвят и е добре дървенкото да се вижда. Днес е много модер-

но да имаш дървена играчка вкъщи. Тя е семпла, но и много де-

тайлна в същото време. Дървото може и да не е точно първи-

ят, но остава най-привлекателният материал за играчките. 

Дървото е много топъл материал и всяка изработена от него 

играчка е топла и човешка. Не може да не я обичаш, защото е 

много близко до човека, до природата“, казва Снежина. 
Отначало фигурите от дърво са били с неподвижни 

крайници. Майсторите правели дървени кукли и ги оцве-
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тявали с боровинков сок. По-късно куклите придобиват 
светски характер. Майсторите започват да ги обличат 
в дрехи и да им слагат коси. Този факт изисква и раз-
пределение на труда. Едни майстори изработват телата 
на куклите, други – дрехите. 
И в по-стари, и в по-нови времена фигурките предста-

вят хора с някаква професия и имат за цел да приобщят 
детето към нея. 
Къщата-играчка пък възпитава детето и по-специално 

момичето

�= KA�� �%“C%�=! …= �%�= 
приучава го на ред. Всяка жена, която има семейство и 
дом, със сигурност като дете е имала къща за куклите. 
Удивително е как проектираме детството си в живо-
та си на възрастни. Коледните играчки се появяват вся-
ка година в началото на декември, „призовавани“ от сил-
ното нетърпение на деца и възрастни. После си отиват, 
влизат в кутиите и остават на тавана до следващата 
Коледа. Животът им изглежда кратък, но като се зами-
слим, е по-дълъг от този на останалите играчки, защото 
ги пазим като очите си. 
Коледните играчки, особено тези от тях, които са ти-

пични за страните от Западна Европа, трудно могат да 
се нарекат точно играчки, защото те са по-скоро за въз-
растни. Детето не би трябвало да има достъп до тях, 
особено до свещниците. Едни от много популярните са 

“"�2,�…,�,2� 2,C C,!=�,�=
Могат да висят от тавана или пък да се поставят 

върху равно място. На върха на пирамидата има перка, 

която се върти от топлия въздух на свещичките. 
У нас вярваме, че всяка година на Коледа трябва да сло-

жиш нова играчка на елхата. В останалия свят играчки-
те са толкова скъпи и ценни, че се предават от поколе-
ние на поколение. 
Ние обикновено украсяваме елха и нямаме традиция да сла-

гаме свещници на прозорците, върху скрина или камината. 
Питам Снежина 

�% *=*"= "Aƒ!=“2 �%"�* .!=…, ��K%" 
*A� ,�!=�*,2�

„Зависи от възпитанието и от това, къде си израснал. Ко-

гато бях в Прага, видях, че това, което аз разбирам и усе-

щам като близост към играчките – хората там живеят с 

него. Играчката е част от бита им. Хората гледат на играч-

ката като на ценност. Чехите са известни с кукления си теа-

тър. Дори българският куклен театър е основан от чехи. Бра-

тя Прошек също имат дан в това. Там навсякъде има куклени 

теа три. Прага е кукленска и театрална, все едно си в приказ-

ка. И сградите, и атмосферата, и рекламните табла. Освен 

това те са много близо до центъра, където в Германия се про-

извеждат играчки – планината Ерцгебирге.“ 
Днес в магазините за художници се продават хиляди 

неща, които могат да калят въображението и да ни на-
карат да приготвим всевъзможни коледни фигурки. Праз-
ниците приближават. Доверете се на поне един от прак-
тичните съвети, които Снежина даде. Няма да съжаля-
вате, защото ми се струва, че това момиче или е кръс-
тено на някоя снежинка, или пък на най-прекрасната при-
казна героиня – Снежанка.

Мирослава ИВАНОВА

Снежинки
Необходимо ви е само алуминиево фо-

лио. Нарежете го на ленти. Усучете 

всяка лента около оста є и от получе-

ните „пръчици“ направете снежинка – 

шест или седем „пръчици“, увъртени 

една в друга, са вече готова снежинка. 

Закачете няколко снежинки да висят на 

полилея. 

Гирлянди
От алуминиево фолио можете да на-

правите и конуси, които да нанижете 

на конец и да закачите получените гир-

лянди да висят от тавана прави надо-

лу. Ако конусите са по-малки, гирлян-

дът става по-ефирен. 

Къщи
Направете макети на къщи от гофри-

рана хартия (велпапе), напръскайте ги 

със златист или сребрист спрей (или 

спрей в друг подходящ цвят) и ги поръ-

сете с брокат.

Текстилни фигури
Правят се от чифтни (две еднакви) 

кройки, зашити една за друга. После 

това човече може да се облече и на-

рисува. Може да бъде джудже, може да 

бъде Дядо Коледа, може да бъде ангел. 

Текстилни чорапчета
Чорапчето се изработва отново от 

чифтни кройки. После се украсява с до-

пълнителна текстилна апликация с ко-

ледна тема. 

Направете сами
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З
аради тях избухват и повече-
то дребни битови скандали и 
по-големи семейни конфликти. 
Рядкост са жените, у които 

при вида на тези щуротии не се съ-
бужда майчинското желание да възпи-
тат и накажат „малкия пакостник“. 
Но навици разни и ако някои могат 
да се изкоренят, с други е по-лесно 
просто да се примирим, а заради тре-
ти – даже да се разделим с мъжа, 
който ги притежава.

Простете и не 
обръщайте внимание
Има една група типично мъжки на-

вици, които са по-скоро следствие 
от персоналния вкус и характер на 
съответния представител от мъжки 
пол, отколкото резултат от лошо-
то му възпитание. Тези навици обаче 
далеч по-добре могат да характери-
зират даден мъж, отколкото думите 
и делата му. 

Запомнете, че онова, което е заложе-
но в нас още в най-ранното ни дет-
ство, е трудно да бъде поправено. Пък 
и вредата от тези навици по принцип 
не е толкова голяма. Затова в даде-
ния случай е по-лесно да се примирите 
с тях, отколкото да се опитате да из-
насилите неговия вкус.

Особено ако тези навици не накър-

няват женското ви самочувствие, не 
пречат чак толкова на комфортното 
ви съществуване и на общуването ви 
с други хора.

 Не ви харесва начинът, по кой-

то той се облича. 

 Слуша прекалено силна музика.

 Яде прекалено бързо (бавно, 

шумно, фен е на най-нездраво-

словните храни).

 Не намалява телевизора, кога-

то вие звъните по телефона.

 Мненията ви по доста въпроси 

коренно се различават – напри-

мер за харченето на парите или 

за политиката...

 Посвещава прекалено много 

време на хобито си.

 Неподреден е и навсякъде раз-

хвърля вещите си. Или точно об-

ратното – подреден е до педан-

тичност.

 Хърка прекалено силно.

Естествено, всяка жена се драз-
ни от 

извечния мъжки въпрос: 
„Къде са ми чорапите?“ 
Още повече че в гаража, където е 

пълен бардак, той с лекота открива 
металната дреболия, която му тряб-
ва, сред купчината инструменти и 
авточасти. Мдаа, тези навици при 
голямо желание от наша страна мо-
жем спокойно да се опитаме да ко-
ригираме, но заслужава ли да полага-
ме толкова усилия. Пък и я се замис-
лете – ако се опитате да промени-
те мъжа, в когото навремето сте се 
влюбили, е твърде вероятно да про-
мените впоследствие и неговото от-
ношение към вас.
Без никакво съмнение някои навици 

демонстрират

ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ
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Мъжките

НАВИЦИ
Тези, които можем 

да изкореним, и онези, 
с които трябва да се 

примирим

Мъжете са като децата 
– пълни с разни дразнещи 
навици. Става дума не 
за тютюнопушенето или 
натрапчивия стремеж 
да си гризат ноктите. 
Има навици, които 
са типични само за 
мъжете...
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простащина 
и неуважение 

към вас или към другите и липса на 
възпитание:

 Циничен е повече от обикно-

вено.

 Няма обноски. Не умее да се 

държи прилично на масата.

 Не може да се сдържа пред пуб-

лика (издава неприлични звуци, 

почесва се на срамни места и 

т. н.).

 Във ваше присъствие обсъжда 

прелестите на други жени.

 Мързелив е – нищо не похваща 

вкъщи, само лежи на дивана.

 Всеки божи уикенд прекарва с 

приятелите си.

 Немарлив е към външния си 

вид и което по-лошото – нечис-

топлътен е.

Обикновено тези навици се форми-
рат не от желанието да се шокира 
обществото, а защото мъжът прос-
то не умее да се държи по друг на-
чин. 

В подобни ситуации е важно не това, 
което ще кажете, а как точно ще го 
кажете.

Не му опявайте постоянно, не го 
корете ядно и не му правете забе-
лежка пред други хора. Изчакайте мо-
мента, когато сте само вие двама-
та или в краен случай го издърпайте 
някъде настрани, където никой няма 
да ви чуе. 

Говорете меко, но не 
и снизходително 

Добро начало на разговора може да е 
следното: „Скъпи, ти сигурно не забе-
лязваш, но прекалено често... Струва 
ми се, че заради това хората може 
да си помислят че си по-лош, откол-
кото си в действителност.“ Ако мъ-
жът наистина ви обича, ще се вслу-
ша в мнението ви и ще се постарае 
да се сдържа.

Надежда всяка тука 
оставете, ако...

Понякога мъжкото поведение ни 
причинява дълбоки психологически про-
блеми, които не могат да бъдат ре-
шени с обикновен разговор.

 Той е груб с непознати хора. 

 Държи монопол върху истина-

та. Все иска да е прав.

 Незрял е за възрастта си.

 Унижава ви в присъствието на 

други хора.

 Ревнува ви от собственото ви 

семейство и от приятелите ви.

 Изяжда сам предварително 

приготвената от вас вечеря, без 

да се интересува вие гладни ли 

сте, или не.

 Патологично стиснат е, или 

обратното – прекалено разточи-

телен.

Вие сте прекалено добра с него. 
Този мъж никога няма да стане джен-
тълмена, за когото мечтаете, неза-
висимо колко доброта и безкорист-
ност ще вложите в неговото пре-
възпитание. 

Грубото собственическо поведение на 
мъжа често прераства в емоционален 
натиск и дори във физическо насилие.

Не е важно колко този мъж е кра-
сив или щедър – бягайте далеч от 
него, докато не е станало късно.
Трябва ли да се опитваме въобще 

да се борим с чуждите недостатъ-
ци и да решаваме чуждите проблеми? 
Има жени, които не могат да живе-
ят спокойно, без да се борят с нещо 
или някого. С цялата си душа те са 
устремени към щастливото бъдеще, 
където живее техният идеален мъж, 
с когото те водят своя 

идеален семеен живот
В реалността обаче цялата си енер-

гия подобни жени хвърлят за борба 
с лошите навици, слабости и недос-
татъци на по-малко идеалните субе-
кти, които живеят с тях под един 
покрив. Целта на една такава нерав-
на битка е постигането на идеално-
то щастие. За жалост, без оглед на 
старанията на тези силни представи-
телки на нежния пол, борбата с мъж-
ките слабости по-често завършва с 
неуспех и... нещастие.

Спаринг партньор?!
Ако сте част от женския отряд за 

бързо справяне с мъжките недоста-
тъци и лоши навици, без усилие ще се 
разпознаете в долните изречения:

Сами себе си убеждавате, че на 
вашия мъж му трябва време, за 

да подреди живота си.
Убедени сте, че никой не го е 
обичал повече от вас и само вие 

със своята грижа и любов сте в със-
тояние да го форматирате наново.

Жал ви е за него.

Постоянно го оправдавате пред 
приятелите и роднините си.
Не можете да го напуснете, за-
щото смятате, че той няма 

да може да се изправи след такъв 
„удар“.

Усещате, че не получавате дос-
татъчно любов и внимание в за-

мяна на грижите и любовта, които 
вие му давате. 

Вие се държите с него като с 
дете: давате му съвети, често 

го критикувате, предупреждавате го 
за възможните опасности, разстрой-
вате се, когато той не обърне вни-
мание на вашия съвет.

Той изключително рядко ви оказ-
ва подкрепа.
Постоянно сте в очакване на 
щастието, което ще дойде, ко-

гато вашият мъж се промени (спре 
да пие, да се дрогира, намери си ра-
бота и прочее).
Ако сте се разпознали вече в гор-

ните редове, успешно можете да се 
запишете в 

групата 
на спасителките 

Вие не обичате реален човек, а идо-
ла, в който той може да се превърне. 
С ваша помощ, разбира се! На прак-
тика вие не живеете, а само се гот-
вите за живота, защото и партньо-
рът ви, и отношенията ви с него ни-
как не ви устройват във вида, в кой-
то са в момента. Да обичате реален 
човек, означава да го обичате такъв, 
какъвто той е, без да искате нищо 
да променяте. Да живеете с надежда, 
че щастието ще дойде при вас, ко-
гато мъжът до вас престане да пие, 
да играе на хазарт, когато си наме-
ри работа и въобще стане друг, по-
добър – означава да живеете в света 
на илюзиите. Възниква естественият 
въпрос, ако вие сте го обикнали та-
къв, какъвто е – с всички негови не-
достатъци, слабости и лоши навици, 
защо ви е притрябвало да го проме-
няте до неузнаваемост?
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Ч
акането се е превърнало в неделима част от живо-
та ни – чакаме да свърши работният ни ден, чака-
ме да си платим сметката, чакаме в задръствани-
ята... Когато обаче времето започне да минава все 

по-бавно и самотно, а съдбата не дава никакви признаци, 
че бърза да ни срещне с принца от собствената ни при-
казка, чакането се превръща в досаден навик, в тежест. 
Тогава решаваме да организираме сами операцията по 

ИЗДИРВАНЕТО НА ПРИКАЗНИЯ СИ ГЕРОЙ

Прощаваме се с идеята за идеалния и се примиряваме пър-
во с откриването на подходящия, а по-късно и просто с 
приемливия псевдодвойник на нашия принц. До такава сте-
пен сме решени да го намерим, че започваме да не обръща-
ме внимание на очевидните недостатъци на заместители-
те му. От това, естествено, страдаме само ние – точно 
защото, доброволно лишили се от приказката си, започваме 
да се задоволяваме с по-малко от това, което заслужаваме. 
Вместо да се превърне в лебед, грозното пате пораства 
пред очите ни и се преобразява в... тромав паток.

ПОМОЩ ОТ ПРИЯТЕЛ

И в този момент на слабост и дълго стаявано отча-
яние от безкрайното чакане опираме до приятелките. 
Оказва се, че всяка една от тях има приятел или при-
ятелят им има приятел, или мъжът на сестра им има 
приятел (винаги ще се изнамери някой подходящ в техни-
те очи), който би бил човекът за нас. И така от много-
бройните потенциални кандидати за поста „владетел на 
сърцето ни“ се появява някой с изрядните характеристи-
ки. Запознанството с избраника винаги прилича на явява-
не на интервю за работа чрез посредник – важни са лич-
ните данни, квалификациите, допълнителните умения и, 
разбира се, препоръките от доверени лица. 

СРЕЩА С ПРЕДИЗВЕСТЕН КРАЙ

Да предположим, че на първо четене кандидатът прите-
жава всичко необходимо, за да задоволи взискателността 
ни. Тогава си отдъхваме, че краят на търсенето на при-
казния герой наближава, и зашеметени от внезапно мате-

риализиралия се образ на любимия, склоняваме без много 
уговорки на заветната среща. И както подобава на подоб-
но дългоочаквано събитие, отиваме на нея подготвени – 
с пълна с очаквания чанта, с наострени за любов високи 
токчета, с леко разголена рокля за откровения след пър-
вото питие, с червило, готово всеки момент да бъде из-
трито от първата целувка, с прическа, в която са впле-
тени безброй мечти, чакащи толкова дълго време, за да 
бъдат осъществени, и с многобройни пеперудки в стомаха 
заради сладкото притеснение от неизвестното. Но по-чес-
то оставаме разочаровани, когато реалността опровергае 
преувеличените качествата и добродетелите на лансира-
ния „принц“. И в този момент се изправяме пред сериоз-
ната дилема – да се доверим на „добрите“ препоръки на 
приятелките с надеждата, че малко по-късно те ще се 
окажат основателни, или просто да се откажем, преди да 
изпитаме поредното разочарование, че сме отстъпили от 
своите критерии за избор. Заредени обаче с упоритост и 
желание да не разочароваме себе си, приятелките си и чо-
века отсреща (все пак и ние трябва да защитаваме пред-
ставата за нас като за най-желаната партия на пазара на 
необвързаните жени), ние оставаме на срещата 

И СИ СТИСКАМЕ ПАЛЦИ 
първото ни впечатление да не е било вярно. Вината за 
несъвпаденията между изградената предварителна пред-
става и реалния образ на „избраника“ ни обаче не е на 
приятелката ни. 
Рискът от разочарование при уредените срещи е вина-

ги налице. Но е за предпочитане да го поемем, защото, 
без да се запознаем с някого, няма начин нито да го при-
емем, нито да го отхвърлим. Само че още преди да се 
поддадем на изкушението някой да побутне съдбата от 
наше име, трябва да изчистим съзнанието си от всич-
ки приказни суперлативи – за себе си, за чакания мъж и 
дори за приятелката си. Шансът една уредена среща да 
прерасне в сериозна връзка зависи единствено от нашето 
порастване. Е, тогава бъдещето ни няма да е приказно, 
но пък постижимо.

Деница ЯКУЛОВА

ИМАТ ЛИ БЪДЕЩЕ

уредените срещи
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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“.

Д
а отхвърлим възможността 
да обичаме и бъдем обичани, 
е нормална реакция в първи-
те дни след любовна раздяла. 

Опитваме се психически да оцелеем в 
момент, когато е ранена не само ду-
шата, но и нашето честолюбие. И 
ако мъжете често лекуват тази рана 
с безразборен секс, при който чув-
ствата са забранени, ние, жените, се 
гмуркаме в едно дълбоко самосъжале-
ние, заради което за дълго време за-
бравяме за секса. Целта обаче е една 
и съща – стремеж да се спасим от 
болката. 

Замразяването 
на емоциите

за дълъг период от време води до не-
желани личностни изкривявания –пре-
връщаме се в зли, саркастични, агре-
сивни, неприятни за околните хора. 
Поемаме и риска да останем сами.
Тогава какво да правим? Как да из-

лезем от страданието? Как да се 
предпазим от следващи наранявания?
„Еднаква, общовалидна рецепта 

няма“ е хоровият отговор на пси-
холозите. И все пак този злополучен 
опит би ни помогнал поне малко да 
опознаем себе си, за да предотвратим 
бъдещи провали. Как бихме могли да 
го използваме? 

Приемането 
на страданието 

е първата крачка към оздравяването. 
Опасно е за самите нас да потискаме 
емоциите си. Отричането им не води 
до тяхното изчезване. Те са вътре в 
нас и дори покрити с лед, като вул-

кан могат да изригнат в някакъв мо-
мент. Не е необходимо да се наказва-
ме допълнително, като се опитваме 
да ги задушим.
Когато дадем израз на страданието, 

силата му започва постепенно да на-
малява. Тогава трябва да се опитаме 

да дадем смисъл 
на преживяното

т. е. да очертаем границите на 
собствената си отговорност в тази 
история. Ако успеем да си отговорим 
на въпросите „Защо толкова страдам 
от тази загуба?“; „Защо е толкова 
непоносима тя за мен?“; „Защо се из-
губих в другия?“ – това ще ни помог-
не да осветлим онзи процес на само-
деструктивност, който пречи на на-
шите нормални отношения.
Нещо повече – може би ще успеем 

да помогнем и на нашата нарцистич-

на рана да заздравее и ще спрем да се 
съмняваме в нашата собствена стой-
ност. Истината е, че 

колкото повече 
опознаваме себе си 

толкова повече намалява вероятност-
та следващата ни любовна връзка да 
претърпи провал.
След раздялата ние намираме сами-

те себе си, изправени пред страхо-
вете и съмненията си. И вместо да 
се заричаме с онова „Никога повече“, 
най-добре е да се погрижим за нас са-
мите. Трябва да излезем навън, да си 
направим малки подаръци, да се срещ-
нем със стари приятели, да тръгнем 
отново по пътеката на живота. Така 
постепенно ще си възвърнем доверие-
то в самите нас и ще започнем от-
ново да се обичаме.

Райна АНГЕЛОВА, психолог

Никога повече...Никога повече...
Никога повече 
разочарование, никога 
повече предателство, 
никога повече... 
Повтаряме това като 
мантра, призвана да ни 
спаси от изгарящата 
мъка след провалената 
любов. Болката понякога 
е толкова голяма, че 
мнозина се опитват да се 
защитят от нея, като... 
замръзнат емоционално.

© PIOTR MARCINSKI | DREAMSTIME.COM
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Втори живот застрастта
Т

айната на страстния секс е 
да не разгадавате тайната на 
партньора. Когато любимият 
човек ни стане прекалено бли-

зък, понятен и предсказуем, той губи 
еротичната си привлекателност в на-
шите очи. Възможно ли е да погле-
днем на него по нов начин и как да 
стане така, че да се освободим от 
предубежденията и да преосмислим 
представите си за него?

„За пет години съвместен живот ние 

узнахме почти всичко един за друг. Меж-

ду нас се настани абсолютното дове-

рие, научихме се спокойно и внимател-

но да се изслушваме, но... сексуалната 

ни страст залиня.“ 44-годишната Ма-
рия, почитателка на книгите за ли-
чностно развитие и психотренинг, ни 
разказва как „кривата на либидото“ 
през годините на нейния брак бавно и 
постепенно се е „спускала“ надолу. 
След хормоналния взрив на страст-

та в началото при много двойки 
следва период на отчужденост, кон-
фликти и... заключението „Несход-
ство в характерите“ е вече на път 
да бъде произнесено. За тези, кои-

то издържат това изпитание, започ-
ва нов етап – партньорите не позво-
ляват повече на любовта, близостта 
и безусловното доверие, царящо по-
между им, да угасят сексуалното им 
влечение един към друг. Това обаче не 
е никак лесно по простата причина, 
че плътското желание е противоре-
чиво по природа, а когато се проти-
вопостави на любовта, нещата ста-
ват още по-противоречиви.

Любов и страст едно 
и също нещо ли са 

Любовта вирее там, където има 
чувство на безопасност и всичко е 
познато. Желанието се нуждае от 
учудване, спонтанност, неопределе-
ност. На любовта є е необходима 
близост. Еротиката се нуждае от 
дистанция. Любовта става по-силна 
с помощта на взаимното разбиране 
и благодарността. Стихията на же-
ланието се разгаря от непредсказуе-
мостта и за да го пробуди, партньо-
рът трябва да пази в тайна от дру-
гия нещо от себе си. Когато чове-
кът, с когото делим бита всеки ден, 

ни стане прекалено близък и предска-
зуем, неговата еротична аура сякаш 
избледнява и отношенията ни с него 
от любовни се превръща в братски 
или родителски. 
Много двойки признават, че искат 

да върнат онази

лудост и невъздържаност 
на чувствата 

характерна за периода веднага след 
запознанството. Те с носталгия си 
спомнят за този „златен период“ на 
страстта, който по правило трае 
кратко. И това е съвсем естест-
вено. Интензивността на страстта, 
която възниква в началото на една 
връзка, не може да бъде поддържана 
дълго време. Така работи „законът за 
силата и продължителността“ – кол-
кото по-силна е страстта, толкова 
по-кратко трае тя. 
Но нима всичко това означава, че 

трябва да се примирим с неизбежно-
то и да приемем факта, че страст-
та ни все някога ще угасне?!
„В никакъв случай“ – веднага биха 

отговорили психотерапевтите. Има 
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МАШИНАТА Е 
БЕЗПЛАТНА, 
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ясни и прости за изпълнение правила, 
с чиято помощ можем 

да съхраним 
либидото си живо 

Една от най-важните препоръки е... 
да не позволявате на партньора си 
да ви опознае докрай! Не изисквай-
те и от него прекалена откритост. 
Нека всеки има свой малки тайни. 
Важно е също така да не очаквате, 
че избраникът или избраницата ви ще 
удовлетворят всичките ви сексуални 
фантазии накуп. Прекалените очак-
вания понижават либидото. Ако сте 
семейство с деца, тогава се старай-
те поне веднъж в седмицата да ос-
тават насаме – само двамата. 
И още един важен аспект – в рам-

ките на съвременния брак всеки от 
партньорите изпълнява по няколко 
роли. И двамата се стараят да бъ-
дат за другия и роднина, и приятел, 
и баща (или майка), и любовник/лю-
бовница. Един от начините да съх-
раните сексуалното си желание сил-
но е да се откажете временно от 
някоя от ролите и да изпълнявате 
само тази на 

любовник или любовница
За да не угасва либидото, тряб-

ва едновременно да се вслушвате в 
партньора и в себе си и да... желае-
те. В същото време не хранете илю-
зии, че нещо ще се получи, ако по-
между ви няма доверие, сексуално раз-
биране, общи планове и хумор. Без 
тях всяка еротична рецепта няма да 
бъде вкусна. 
Благодарение на семейната терапия 

Лидия (на 51 години) и съпругът є То-
дор (на 56 години) осъзнали, че тях-
ната близост е провалена от неизка-
заните упреци помежду им. 

„На Тодор два пъти му предлагаха по-

вишение, но той отказваше. В това 

време аз завършвах курс за ландшаф-

тен дизайнер и работех на половин 

работен ден. Едва свързвахме двата 

края и се озлобихме един към друг. Съв-

сем естествено сексуалният ни жи-

вот замря. Но след като мина извест-

но време, ние имахме възможност да 

поговорим за своите чувства и да по-

мислим какво можем да правим заедно. 

Доверието помежду ни се възроди от-

ново и с течение на времето се върна и 

сексуалното ни желание.“ 

Силата 
на докосването 

Според даоистите постигането на 
сексуална хармония е възможно с по-
мощта на докосването. То не е прос-
то физически контакт, а процес на 
обмяна на енергии, който пробужда 
сексуалното желание. 
Чувственото докосване трябва да 

бъде леко и бавно. Тази насочена неж-
ност на допира е призвана да стиму-
лира нервните окончания по тялото. 

КАК СЕ СЪБУЖДА ЖЕНСКОТО ЛИ-

БИДО За да събудят женското 
либидо, мъжете трябва да знаят, че 
в женското тяло сексуалната енер-
гия се движи в посока от крайници-
те, главата и сърцето към половите 
органи. Затова мъжът е добре да за-
почне любовната игра с докосване на 
дланите и ходилата на партньорката 
си, да плъзне пръсти по продължение 
на краката и ръцете є към торса. И 
чак най-накрая „да спусне“ нежност-
та си надолу, към най-чувствител-
ната точка – влагалището. Впрочем 
според една даоистка метафора енер-
гията ин (женската енергия) прили-
ча на течаща вода: минава през „хъл-
мовете“ и „долините“ на женското 
тяло, за да изтече в най-долната му 
точка – а именно влагалището. 

КАК СЕ СЪБУЖДА МЪЖКОТО ЛИ-

БИДО За да пробуди сексуално-
то желание на мъжа, жената трябва 
да знае, че мъжката сексуална енер-
гия тръгва от пениса и после се раз-
пространява по цялото тяло. Ето 
защо жената трябва да започне сво-
ята стимулация от пениса. Отначало 
с много леки и ефирно нежни докос-
вания на половия орган, след което с 
малко по-интензивни. Така тя ще ус-
пее да разпрати сексуална енергия от 
пениса към всички точки на мъжкото 
тяло. Това „оттичане“ на сексуална-
та енергия от пениса пък ще даде 
възможност на мъжа по-добре да уп-
равлява възбудата си и да изпита ор-
газъм с цялото си тяло. 
Не можете да се надявате, че же-

ланието ще се върне 

ако не можете да 
разговаряте с партньора
за своите чувства. И ако не обменя-
те помежду си емоционални, интелек-
туални, естетически и сексуални впе-
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чатления. Сексуалният ви живот би 
бил механичен и еднообразен, ако не 
можете да спорите с партньора си, 
да се изслушвате разбиращо. Липсата 
на общи интереси и обща предста-
ва за прекарване на свободното вре-
ме също води до понижаване на ли-
бидото.
В началото на любовните отноше-

ния сексуалното желание „се храни“ с 
откритията, които правим за другия 
и заедно с него. С течение на време-
то партньорите си стават все по-
безинтересни, тъй като тайните по-
между им са разгадани, но полето за 
съвместни открития е все още пло-
дородно. Двойката трябва да разпо-
лага със събран опит от съвмест-
ни преживявания при различни обсто-
ятелства и ситуации. Добре е, ако 
разказвате за себе си на другия, без 
да се разголвате напълно. И, разбира 
се, трябва и двамата да си предста-
вяте общото ви, надяваме се слънче-
во, бъдеще заедно – близко и далеч-
но. Мисълта за това, че ще отиде-
те заедно на почивка, ще си купите 
нова кола или пък че в края на месе-
ца най-накрая ще съберете приятели-
те си на гости у вас, насища отно-
шенията ви със сексуална енергия и 
ги прави значими. 
Животът на 45-годишната Добрина 

и 46-годишния Симеон отново се на-
пълнил със страст, след като те взе-
ли съвместно решението да се пресе-
лят да живеят на гръцки остров. 

„Когато започнахме да планираме бъ-

дещето си, на практика ние започнах-

ме да обсъждаме всичките си страхо-

ве, съмнения, както и дългосрочните си 

желания. Това ни сближи истински. Раз-

меняме си шеги, които са понятни един-

ствено на нас двамата, спорим и про-

чее. Общуването ни стана живо и не-

принудено, сексът – също.“ 

Ако постоянно обновяваме желание-
то и не му даваме да угасне, ние си 
помагаме ясно да осъзнаем какво ние 
сами даваме на партньора си (вни-
мание, уважение, сексуален интерес?) 
и какво бихме искали да получим в 
отговор. Целта в крайна сметка не 
е в това да върнем първоначалната 
страст и влюбеност, а 

да се влюбим по нов начин 
в същия човек 

Рутината няма да има власт над 

нас, докато гледаме на живота като 
на пътешествие. Сутрин всеки от 
нас излиза от вкъщи и „влиза“ в деня, 
подобно на моряка, който излиза в 
открито море, а вечер отново се 
връща вкъщи. Ако оценим разстояни-
ето, което ни разделя, като важно 
и необходимо за сближаването ни, по 
нов начин ще погледнем въобще на 
близостта. Тя е важна. Защото без 
близост няма любов, а без спазване на 
любовна дистанция не се ражда нищо 
ново в любовта. 
Нужно е да се опитаме да погледнем 

поновому на най-близкия си човек, за 
да дадем шанс на стартирането на 
новия етап в отношенията ни. Поня-
кога той е провокиран от чуждия за-
интересуван поглед, отправен към на-
шия партньор, а друг път го прово-

кираме самите ние с усилието на на-
шата воля. В полза на стартирането 
на новата близост не бива да пестим 
сили и воля. Дори и ако само започ-
нем по-живо да се интересуваме от 
предпочитанията, плановете и жела-
нията на своя партньор, а в отговор 
споделяме своите, ние вече сме прив-
несли нещо ново в отношенията ни. 
След дълъг брачен живот една чети-

ридесет и няколко годишна жена из-
веднъж започнала да се обръща към 
съпруга си на „вие“ – също както ко-
гато се запознали. Колкото и смешно 
да ви се струва това, в техните от-
ношения стартирала една „нова игра“. 
Даваме този пример, за да ви пока-
жем колко малко е необходимо поня-
кога, за да започнете да се учудвате 
отново един на друг.

Х убаво е да познавате добре себе си и партньора си, да споделяте емоции-

те, идеите и фантазиите си, както и да уважавате различията си – всич-

ко това може да пробуди у вас сексуално желание. 

Вървете напред
Колкото и години да сме преживели заедно, партньорът не става наша соб-

ственост, а отношенията ни не „застиват“ в поза „неизменни“. Когато прес-

танем да преразглеждаме своите мнения и представи, когато навиците взе-

мат връх над нас, скуката се заселва трайно в отношенията ни, а либидото ни 

заспива зимен син. Движението напред е низ от възходи и падения, а понякога е 

съпроводено и от кризи. Но все пак в двойката, както и във вселената то е си-

ноним на развитие. Движението е самият живот.

Признайте различията помежду си
„Аз не съм той (тя)“; „Аз имам друга история. Друг жизнен опит...“ Ако перио-

дично си напомняме тези прости истини, те ще ни спасят от тровещите про-

екции и обвинения и в добавка няма да позволят на сексуалното ни желание да 

угасне. Нима в другия човек не ни привлича точно това, което не достига на 

нас самите? 

Общувайте искрено 
Не се притеснявайте да говорите за себе си. Споделяйте открито своите оч-

аквания, трудности и съмнения... Непринуденото общуване не само сближава, 

но и разсейва недоразуменията, обидите и причините за конфликти. Но имайте 

и тайни... За да има шанс партньорът ви да ви преоткрие. 

Правете си общи планове 
Мащабът им може да бъде всякакъв. Важното е при тяхното изпълнение всеки 

да чувства собствената си роля и при тяхното изпълнение да се усеща значим 

и самостоятелен. 

Не зачерквайте секса от живота си
Никога и по никакъв повод. Телесната близост във всичките є разнообразни 

прояви – нежност, чувственост, секс – е основа за близостта въобще в отно-

шенията. Тя има свои правила, свои приливи и отливи. Ние ту се отдалечаваме 

един от друг, ту се сближаваме отново. Но сексът винаги ни помага да близка-

та и доверителна връзка помежду си, в която огънят на желанието не угасва.

ПЕТ СТИМУЛА ЗА НОВАТА СТРАСТ
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Дали заради множеството дупки 

по улиците, или заради невероят-

ните емоции, които предлага уп-

равляването на такова превозно сред-

ство, кросовите мотори и ATV стават 

все по-популярни. Множат се и дамите, 

притежателки на подобни „играчки“. 

Само на 5 км от центъра на Варна, в 

местността Джанавара, Аспарухово, 

се намира  единственото 

професионално 
тренировъчно трасе 
за кросови мотори и АТV. Съоръжение-

то е проектирано от Freddy Verherstrae. 

(Негово дело са голяма част от трасе-

та за мотокрос в Европа и Америка, пе-

челили награди за трасе № 1 в света.)

Мотополигон „Джанавара“ предлага уни-

кални емоции както на професионали-

сти, така и на любители на мотоцикле-

тизма. Освен да наемете ATV или кро-

сов мотор, тук ще имате възможност 

да се доверите и на професионално под-

готвени треньори и инструктори.  

Благодарение на общите усилия на 

клуб Crazy Fox Motors с основен спон-

сор „Булминерал“ ООД, както и фирма 

„Изо гарант“ ЕООД, трасето отново 

ще бъде подобрено. Предвижда се пис-

тата от 1200 м да достигне дължина 

1800 м. Обособени са места за боксове, 

паркинги за състезатели и зрители. 

В двуетажна сграда в района на тра-

сето ще бъдат разположени ремонт-

ни работилници, мотомивки, зони за 

отдих, съблекални, санитарни възли и 

други. Сградата е с голяма тераса за 

зрители, от която има непосредстве-

на видимост към трасето и панорамна 

гледка към град Варна. Клубът разпо-

лага със строителна техника и меха-

низация за поддръжка на трасето.

Мотошкола
Клуб Crazy Fox Motors разполага и 

с училище за деца и младежи, къде-

то под вещото ръководство на тре-

ньори – бивши и настоящи състеза-

тели – израстват бъдещи таланти 

на моторния спорт. Учителите в мо-

тошколата подготвят деца по дисци-

плините МХ junior (до 8-годишна въз-

раст), MX  junior (от 8- до 14-годишна 

възраст) и MX ATV junior. Именно тези 

млади състезатели виждаме на челни-

те места на организираните ежегод-

но състезания от Българската феде-

рация по мотоциклетизъм.  

За всички любители на екстремното 

– в близост до мотополигон „Джанава-

ра“ има и

офроуд трасета
Тук почитателите на тази дисципли-

на могат да опитат от адреналина на 

този спорт, като наемат ATV или кро-

сов мотор и да се забавляват с рева на 

моторите и пръските кал из въздуха. 

Най-големият шоурум 
за мотори
Освен собствен мотополигон клуб 

Crazy Fox Motors притежава и най-голе-

мия шоурум за мотори в региона. Тук 

феновете могат да открият всичко 

необходимо за своя мотор или АТV, как-

то и да намерят още много и различ-

ни екстрeмни предложения за спорта 

и свободното време. В шоурума може-

те да намерите и изобилие от модер-

на и сигурна екипировка и ще бъдете 

консултирани от най-добрите специа-

листи в областта. 

Булминерал ООД, гр. Варна, бул. Сливница 26
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ЕМОЦИИЕМОЦИИЕМОЦИИ

К
риза е. Съкращения, рецесия. 
Мечтите ви са удавени в за-
еми, приятелите ви са увесили 
нос и на чаша по-евтино вино 

един през друг повтарят: „Няма как-
во да се лъжем. Новата година ще 
бъде по-лоша и от старата.“
Стоп! Стоп! Стоп! Знаем, че е 

трудно да не се поддадете на влия-
нието на тревожната и безрадост-
на атмосфера, но все пак не е не-
възможно. 
Много от нещата, които слушаме 

и виждаме около себе си, обхващат и 
нашите мисли, карат ни да разсъж-
даваме и постъпваме по начин, кой-
то показва, че 

ЧУВСТВОТО НИ ЗА ТРЕВОГА 
се подгрява непрекъснато. Ефектът 

от окръжаващия ни песимизъм се про-
явява директно в нашия мозък (и ако 
трябва да сме по-точни, в областта 
на кората на т. нар. поясна извивка 
– gyrus cinguli), обясняват невропсихо-
лозите. Поведението ни в екстремни 
ситуации, както и самочувствието 
ни зависят от работата именно на 
тази зона в главния мозък. В някакъв 
смисъл точно благодарение на нея ние 
осъзнаваме своите емоции – тук про-
мяната на хормоналните нива в кръв-

та се превръща 
в... чувство. Ко-
гато във всеки-
дневието ни пре-
обладават нега-
тивните мисли 
и преживявания, 
активността на 

кората на поясната гънка рязко спа-
да, вследствие на което ние повече 
не можем да балансираме между ра-
ционалното и емоционалното възпри-
ятие на събитията и преставаме да 
гледаме на света обективно. 
Днес на борсата могат да царят 

спад и тревога, а утре – подем и еу-
фория... Трудно ни е да останем равно-
душни към тези „маниакално-депресив-
ни“ колебания във финансовата сфе-
ра... Особено ако познанията ни по 
икономика са нищожни. Впрочем, кол-
кото по-малко разбираме от случващо-
то се, толкова по-живо си представя-
ме най-лошото. А този мрачен поглед 
към живота включва (без ние да осъз-
наваме) всички нови механизми, които 
в края на краищата превръщат фан-
тазиите ни в нещо напълно вероятно. 

ВЪЗПЕЙ ОНЗИ ГИБЕЛЕН

О, кризо,

песимизъм
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Случва се точно това, което амери-
канският психолог Роберт К. Мертон 
(лауреат на Нобелова награда) нарича 

„САМОСБЪДВАЩО СЕ 
ПРОРОЧЕСТВО“ 

Това е процес, при който вярата 
или очакването (независимо дали са 
правилни или не, основателни или не) 
играят важна роля при резултатите 
от дадена ситуация. Представите ни 
за бъдещето влияят на самото бъде-
ще и ние започваме да действаме съ-
гласно своите очаквания и по този 
начин реализираме „пророчеството“. 
Силната заразителност на песими-

зма е свързана и с нашата склонност 
да виждаме най-напред негативното. 
Не бива да забравяме, че всяка кри-
за си има и положителна страна. Се-
гашната световна криза например ни 
дава възможност да преосмислим от-
ношението си към консуматорство-
то, свръхамбициозното гонене на все 
по-високи резултати и властващия 
повсеместно индивидуализъм. Не ни е 
по силите за една нощ да променим 
състоянието на световната икономи-
ка, но е напълно във властта ни да 
променим състоянието на духа си. И 
основният инструмент за подобрява-
не на самочувствието ни е 

АЛТРУИЗМЪТ

(самоотвержена грижа за благото на 

другите, смятана за добродетел в много 

култури и религии – бел. ред.). 
Психолозите са забелязали, че по 

време на криза хората са склонни 
да се затварят в себе си. А точно 
чрез общуването с другите ние мо-
жем отново да си върнем лекотата 
на живеене. 
Да закарате съседа си до работа-

та му с личния си автомобил, да на-
мерите лекар за свой роднина, да по-
играете с детето си, да направите 
жест на благотворителност... Мно-
го е важно да си създавате колко-
то се може повече поводи за завърз-
ване на нови контакти и да се оп-
итвате да бъдете полезни на други 
хора. И се опитвайте повече да се 
радвате на нещата около вас. Сме-
хът е мощен антидепресант. Благо-
дарение на него мозъкът произвежда 
голямо количество ендорфини (хормо-
ни на радостта). Смехът подпомага 
и физическото разтоварване, благода-

рение на въздействието, което оказ-
ва върху вегетативната нервна сис-
тема. И, слава богу, е по-заразителен 
от песимизма. 

ПЕТ СЪВЕТА ЗА ИЗЛИЗАНЕ 
ОТ КРИЗАТА НА ПЕСИМИЗМА

1. РАЦИОНАЛИЗИРАЙТЕ ПОДХОДА СИ КЪМ 
СЛОЖНИТЕ СИТУАЦИИ

Вместо да давате воля на страха 
и гнева си, задайте си няколко ва-
жни въпроса. Какво в крайна сметка 
ви безпокои? Сигурни ли сте, че тре-
вогата ви е основателна? До каква 
степен сте засегнати от нея? Цел-
та на това начинание е да конста-
тирате разликата между реалните и 
въображаемите рискове, които дадена 
кризисна ситуация носи за вас. Това 
упражнение по рационализиране може 
също да ни помогне да определим в 
каква степен днешната ситуация на 
икономическа нестабилност „изваж-
да“ и засилва най-дълбоките ни лич-
ни страхове. След тях могат да се 
окажат например дълбоко заключени-
ят в нас спомен за затъналите ни в 
дългове родители, за преживян в ми-
налото период, когато не сме имали 
покрив над главата си и сме живели 
при приятели, както и присъщият на 
човека страх от изоставяне. 
Ако осъзнаете всичко това и си 

отговорите на поставените въпроси, 
значи сте се дистанцирали поне мал-
ко от своите страхове. 

2. ПРЕДСТАВЕТЕ СИ НАЙ-ЛОШОТО

Представете си, че кризата ще до-
веде до катастрофални последици в 
живота ви. Какво ще правите тога-
ва? Пример: представям си, че са ме 
уволнили, че партньорът ми ме е за-
рязал, повече не мога да си плащам 
наема и нямам роднини, при които да 
отида да живея... Цялата тази мрач-
на картина всъщност ни помага да 
осъзнаем, че ние в крайна сметка пре-
увеличаваме, че за да се изпълни най-
лошата възможна перспектива за нас, 
е необходимо да се изпълни цяла по-
редица от негативни и малко вероят-
ни събития и че всеки проблем има 
и решение. В кризата ни плаши неиз-
вестното, онова, което може да про-
мени навиците ни. Но от друга стра-
на, бихме могли да използваме кри-
зата като шанс за пренареждане на 

приоритетите ни и утвърждаване на 
принципите ни. Задайте си въпроса, 
кое е най-важното нещо за вас в ли-
чен, семеен и социален план, и започ-
нете да се стремите към него. 
Ако вие сте от хората, които зая-

вяват: „Животът ми е немислим без 
професионална реализация“, то следва-
щите ви мисли би трябвало да бъдат 
„Ще се запиша на курсове, за да овла-
дея нови умения и ще повиша своята 
квалификация“. 
Ако за вас семейството е най-ва-

жно, тогава би следвало да помисли-
те: „Ще разнообразя рутината на се-
мейния живот. Ежедневно ще пригот-
вям вечеря и ще обсъждам изминалия 
ден с любимия човек на вечеря.“
Не изпускайте така подходящия 

кризисен момент, за да определите 
приоритетите си по важност. 

3. „ВЪРНЕТЕ“ СЕ КЪМ СОБСТВЕНОТО СИ ТЯЛО 

Ефективно средство за възстано-
вяване на самоконтрола е дълбоко-
то дишане, съпроводено с концентра-
ция върху преминаването на въздуха 
по дихателните пътища. Концентра-
цията отвлича вниманието ни от не-
гативните мисли. Масажът на глава-
та в посока от челото през темето 
към тила е друг ефективен начин за 
„изчистване“ на негативните мисли. 
Друг начин за стопиране на негативи-
зма е за 30 секунди да масажирате с 
нежни кръгови движения на юмрука на 
едната ръка слънчевия сплит (но не 
натискайте!). Не забравяйте и плува-
нето, бягането и танците... Целта е 
да се върнем към своите телесни усе-
щания и източници на удоволствия и 
отново да влезем във форма. 

4. ДОСТАВЯЙТЕ СИ МАЛКИ ПРИЯТНИ 
УДОВОЛСТВИЯ

Позволете си да прекарате извест-
но време в леглото с книга, коя-
то отдавна се каните да прочете-
те. Вижте се с приятели, без да 
имате специален повод за това. Ку-
пете букет цветя за вкъщи. Отиде-
те на фризьор или пък на кино. Всич-
ко това напомпва самочувствието ни 
(обикновено се грижим за някого, кой-
то ни е скъп и важен, а в случая 
това сме ние самите).
Колкото повече вярваме в себе си, 

толкова по-устойчиви ставаме на пе-
симизма. 
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С
ветовното първенство по футбол в Южна Аф-
рика бе удобен повод да посетя държавата 
Ботсвана, простираща се на север и североиз-
ток от ЮАР. За мой късмет визовите огра-

ничения за българи бяха отпаднали само два месеца преди 
това, така че спокойно можех да премина границата.
На автогарата в Йоханесбург си купих двупосочен би-

лет до столицата Габороне. Автобусът пристигаше в 9 
часа вечерта, така че трябваше да остана две нощи, 
ако исках да разгледам и да се запозная по-подробно със 
столицата. По пътя се заговорихме с новия ми познат 
Шеку Кану от Претория, който отиваше на гости на 
свой приятел. Проверката на границата бе изключително 
стриктна. Шеку ми каза, че тук има 

НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ КОРУПЦИЯТА 
и понеже са правени доста опити за нелегално пренасяне 
на стоки от Южна Африка в Ботсвана, митничарите са 
безцеремонни към нарушителите, а санкциите са напра-
во жестоки. Освен това и много криминални елементи се 
опитват да преминат границата нелегално. Попитаха ме 

къде ще отседна в Габороне и след като отговорът ми 
„в хотел“ не ги задоволи, Шеку си каза името като сво-
еобразна гаранция пред властите.
Явно обаче си бях направил погрешно сметката, защо-

то останах с 40 долара, които трябваше да ми стиг-
нат за две нощувки, без да купувам нищо друго. Поч-
ти се отчаях, когато разбрах, че най-евтината тарифа 
за една нощ е 50 долара без закуска. Автобусът потегли 
към столицата, а аз вече се тревожех как ще преспя не-
знайно къде за всичките си пари, като следващата нощ 
трябваше да остана на автогарата в очакване на обра-
тния рейс в 6 часа сутринта. В това време Шеку гово-
реше по телефона и когато завърши, ми каза: „Тази нощ 
ще останеш при моя приятел, пък после ще видим.“ Ня-
мах думи, за да изразя благодарността си към него. От-
тук до края на пътешествието ми в Ботсвана събити-
ята за мен се развиха 

КАТО В ПРИКАЗКИТЕ

Пристигнахме в Габороне, където нямаше никаква авто-
гара, а автобусът просто спираше на някаква бензинос-

ПО СВЕТАПО СВЕТАПО СВЕТА

БотсванаБотсвана
СТРАНАТА НА ЗЕБРИТЕ
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танция. Неговият приятел Шейк, който бе лекар, ни по-
срещна заедно с жена си Фатмата. Качихме се в хубава 
кола и отидохме у тях. Те имаха две чудесни момченца – 
Шейк на десет години и Шафик на осем. Подарих им две 
значки и от този момент за тях аз бях „чичо“. Семей-
ството всъщност бе от Сиера Леоне и от три години 
живееше в Ботсвана. Предложиха ми за вечеря ястието 
касава лийвс, което е типично за Сиера Леоне и предста-
влява смес от ориз, пиле и риба. Не исках да обидя дома-
кините и тъй като не знаех вкусовите качества на пред-
ложеното, предпочетох традиционните пържени яйца. По-
сле домакинята ни представи спалнята за гости, където 
на едно широко легло трябваше да спим с моя спасител 
Шеку. Завивката обаче бе една и когато той я дръпнеше 
към себе си, аз се отвивах, а когато аз взимах инициати-
вата, той оставаше на сухо. Така прекарахме нощта...
На другия ден след закуската домакинята ми предложи 

да ме заведе до летището, тъй като щеше да изпраща 
своя позната. 
Летището в Габороне бе съвсем ново, пуснато в екс-

плоатация само преди две седмици. Беше построено от 
китайска компания и блестеше от чистота. Разходихме 
се из столицата на Ботсвана. С риск да обидя домаки-
ните, ще кажа, че 

ГАБОРОНЕ МИ ПРИЛИЧАШЕ 
НА ЕДНО ГОЛЯМО СЕЛО 

в което всичко е семпло и спокойно. Няма типичен цен-
тър, като навсякъде са пръснати магазини и има обосо-
бен индустриален район. Широки улици, ниско строител-
ство, много растителност, простряно пране, облаци прах 
и босоноги деца, тичащи след топката. За разлика от 
Южна Африка тук няма бидонвили (бедняшки жилища в ня-

кои страни в Азия, Африка и Латинска Америка – бел. ред.), но 
все пак има бедняшки квартали. Това всъщност бе типич-
на Африка – на пръв поглед бедно, но напълно достатъчно 
хората да се чувстват щастливи и доволни от живота. 
А той си течеше бавно и дори лениво, но това отново 
бе характерна черта на африканския начин на живот. 
В страната живеят около 2 млн. души, като 800 хи-

ляди от тях – в столицата Габороне, на север от коя-
то започва известната пустиня Калахари, в която фау-
ната е истинска благодат за любителите на сафари. По-
сещението ми в страната съвпадна със зимния период, 
в който сутрин и вечер е студено, но през деня слънце-
то напича силно. През лятото обаче температурата не 
пада под 40 °С, а сухият въздух буквално изгаря кожа-

та. Пустиня... 
В исторически аспект Ботсвана

НЕ Е УСЕТИЛА КОЛОНИАЛНО ВЛАДИЧЕСТВО 
а е била британски протекторат. Получава независимост 
на 30 септември 1966 г. и сега управлението е републи-
канско. Говори се английски, но и местният език сетсуа-
на, както и крио, който всъщност е развален английски и 
е много разпространен в западноафрикански страни като 
Гана, Нигерия, Сиера Леоне и Сенегал. Холандското влия-
ние обаче също е силно изразено, затова местните каз-
ват вместо Габороне Хаборони. 
Всеки един район на столицата се нарича „блок“, като 

„блоковете“ са номерирани – пети, шести, седми и т.н. 
Има много молове. Денят, в който бях в Габороне, беше 
обявен като „ден на президента“ и всички магазини за-
твориха в 14.00 ч. Около 90% от стоките в страната 
са произведени в Южна Африка, като жизненият стан-
дарт е почти сходен с този на съседите. Производство-
то на диаманти има ключово значение за икономиката на 
Ботсвана, както и фармацевтичната индустрия. Страна-
та има много добре развита инфраструктура – шосейна, 
железопътна и въздухоплавателна мрежа – благодарение 
и на кръстопътното си разположение, тъй като свързва 
южната част на Африка с вътрешността на континен-
та. Местната парична единица се нарича пула и е малко 
по-силна от южноафриканския ранд. 

1 ЩАТСКИ ДОЛАР СЕ РАВНЯВА НА 6 ПУЛА

или 7 ранда. По-дребните монети се наричат тебе. Сред-
ната месечна заплата в страната варира между 4 и 6 хи-
ляди пула, което е добре за тамошния стандарт. 

Типична ботсванска улица Шейк на 
десет години 
и Шафик 
на осем 
– децата 
на моите 
домакини. Тук 
по улиците 
можете да 
срещнете 
много 
босоноги 
деца, тичащи 
след топката

Двойна визия. Кристалната чистота 
на водите в делтата на река Окаванго 

отразява като огледало облаците и 
дори тръстиките
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Типични местни ястия са сесуа (пържола в олио), папа 
(овесена каша с лютив сос) и мотоко (овесена каша без 
люто). Най-евтината и най-разпространена бира е чибу-
ку. На много места по улиците има т. нар. легнал поли-
цай, който тук се нарича „бомба за скоростта“. При ръ-
костискане местните (както впрочем и южноафриканците) 
казват „шап“, а думата „няма“ може да се изрази визуал-
но с отривисти жестове на ръката пред лицето. Вечер-
та преди да си замина домакините ми казаха, че ще гле-
даме BTV. Учудено ги погледнах, но се оказа, че всъщност 
това е Botswana TV, или с други думи, местната държав-
на телевизия.  
Иначе всички хора без изключение ме разпитваха за све-

товното първенство, което бе в пълен ход, но въпреки 
това местният футбол не е особено популярен. Именно в 
този ден националният отбор на Ботсвана игра квалифи-
кация от турнира за Купата на Африка в Тунис и побе-
ди като гост с 1:0, но абсолютно никой не прояви инте-
рес към този факт, а всички без изключение коментираха 
случващото се по терените в Южна Африка. 
Ботсвана е известна като страна на зебрите и неслу-

чайно държавният печат наподобява райетата на зебра. 
Иначе особено в Калахари като в калейдоскоп е събрано 
цялото разнообразие на африканската фауна. Сафарита-
та на истинска туристическа атракция и всеки любител 
на силните усещания трябва поне веднъж да се потопи в 
тази атмосфера, за да усети тайнственото великолепие 
на романтична Африка.  

Габороне–София
Румен ПАЙТАШЕВ

РЕКАТА С НАЙ-ЖИВОПИСНАТА ДЕЛТА
Ръкавите на Окаван-

го (реката извира 

от високите Ангол-

ски възвишения под 

името Кубанго, но 

на територията на 

Ботсвана се нарича 

Окаванго) се прости-

рат на 260 км навъ-

тре в Ботсвана, образувайки най-голямата вътрешнокон-

тинентална делта в света (с площ 15 000 кв. км). Тя е при-

зната като обект от голямо екологично значение.

Уникалното на Окаванго е, че реката днес не се влива в 

море, а делтата є завършва в пустинята Калахари. 

Не, реката не пресъхва, а се разлива в пясъците, образу-

вайки лабиринт от канали, островчета, тръстикови мо-

чурища и лагуни. Всяка година 11 кубични километра вода 

стигат делтата, част от нея дори продължава по на юг, 

за да създаде езерото Нгами. Водата на Окаванго се изпа-

рява, оставяйки след себе си големи количества сол. 

В централната част на делтата се намира националният 

парк Мореми.

Окаванго е дом на много диви животни – африкански слон, 

бивол, хипопотам, синя антилопа гну, жираф, нилски кроко-

дил, леопард, гепард, хиена, диво куче, африкански глиган, 

павиан – и на птици като африкански орел рибар, качулат 

жерав, свещен ибис.

„Шоуто“ на антилопите

Река Чобе е раят на южноафриканските фламинго

Националният парк Чобе е едно от последните запазени непокътна-
ти места на дивата природа. Районът е обитаван от животни как-
то през сухия, така и през влажния период на годината. През сухия се 
срещат африкански глиган, антилопа куду, антилопа импала, зебра, 
антилопа гну, слон и много др. Светът на птиците е изключително 
разнообразен – тук се срещат над 450 вида.

Меандрите на река Окаванго
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„Знаете, 
че ме обичате“
Добре дошли в нюйоркския Горен 

Ийст Сайд. Това е царството на 

Интригантката, където тя и ней-

ните приятели живеят, учат, игра-

ят и спят – понякога заедно. Това 

е един свят на ревност, предател-

ства и скандално поведение. Сега 

тя се готви за нова стъпка в жи-

вота си – колежа. Да не кандидат-

ства в най-добрия не е допусти-

мо, а да не я приемат е абсолю-

тен срам. Интригантката ще ви 

представи няколко момичета, кои-

то няма да се оставят напрежени-

ето да ги сломи. Все пак никой не 

иска да отиде в колежа девствен... 

Всички почитатели на сериала 

„Клюкарката“ няма как да пропуснат второто издание на втората кни-

га от поредицата за Интригантката. То отново е с плакати с герои-

те на сериала от вътрешната страна на корицата.

„Портите“
Когато единадесетгодишни-

ят Самюъл Джонсън и неговият 

дакел Бозуел решават да проя-

вят инициативност и тръгват 

да събират лакомства за Хело-

уин три дни преди празника, те 

стават свидетели на стран-

ните събития, които се случ-

ват на улица „Кроули Роуд“ 666. 

С невинните си експерименти 

с подземния свят семейство 

Абернати, без да иска, призова-

ва не кого да е, а самия Сата-

на и отваря процеп във Вселена-

та – процеп, през който се виж-

дат огромни порти. Портите на 

Ада. А зад тях има доста ужася-

ващи създания, които горят от 

желание да се измъкнат навън. 

Ще може ли едно малко момче да победи злото? Ще стискаме палци до 

последната страница на тази увлекателна книга.

„Разговор 
със Спиноза“
Гоце Смилевски е един от най-

популярните македонски писа-

тели и драматурзи, носител на 

престижни награди. Той ще се 

срещне с българската публика 

на 8 декември по повод премие-

рата на „Разговор със Спиноза“, 

обявен в Македония за роман на 

2002 година. Вторият роман на 

Смилевски е рожба на фунда-

ментална ерудиция, продължи-

телна изследователска работа 

(особено при реконструирана-

та биография на Барух Спино-

за и духа на неговото време) и 

висше майсторство на разка-

за. Написан е чисто, прецизно и 

ясно. Със страстта и емоции-

те на романтик. С убедителността на реалист. С метафоричност на 

модернист. И с перото на един истински постмодернист.

„Големите 
миграции“
За безкрайно много жи-

вотински видове миг-

рацията представлява 

драматично, опасно и 

съдбоносно занимание. 

Благодарение на този 

наръчник към телеви-

зионната поредица на 

National Geographic ще 

може да му се наслади-

те изцяло. В един свят, 

където температурата 

и условията на сушата 

и в морето се променят в глобален аспект, ежегодните пътешествия 

на дивите видове се превръщат в истории на поразителна сила и явно 

желание за оцеляване. Невероятните картини – включително разтърс-

ващи сцени, уловени от фотографи от световна класа, и емблематич-

ни за филма кадри – предлагат вълнуващ нов поглед върху мигриращите 

животни и удивителното им поведение, някои от които никога преди не 

са били наблюдавани или заснемани.

„Седмата 
жертва“
Алън Джейкъбсън е създал истин-

ски шедьовър на ужаса, който за-

дължително трябва да се чете 

на заключени врати и светнати 

лампи. Ако харесвате „Мълчание-

то на агнетата“ и неговата геро-

иня Кларис Стърлинг, ще се влю-

бите и в специален агент Карън 

Вейл. Вейл е първата жена в От-

дела по профилиране към ФБР. Въ-

преки таланта и усилията є, ней-

ното разследване на поредица из-

ключително жестоки убийства 

стига до задънена улица. Убиецът 

с прозвището Мъртви очи става 

все по-дързък от неспособност-

та на групата да го спре. Вейл 

все пак открива, че поредната му жертва е важна личност. Това про-

меня из основи профила на убиеца, но и го свързва със самата агентка 

по ужасяващ начин.

„Душегубеца“
Черен маг извършва злодеяния-

та си по пътищата на Англия. 

Кралица Елизабет изпраща по 

следите му един от най-довере-

ните си хора, но страховитите 

му умения са събудили интере-

са и на турския султан, а и цар 

Иван Грозни търси начин да при-

влече магьосника на своя стра-

на. Следите на мага водят към 

малко селце, където живее Ребе-

ка Ленокс. Тя е недолюбвана от 

съселяните си, които се боят 

от нейните ясновидски способ-

ности и я считат за прокълна-

та. Когато в селцето се появя-

ва един млад католически све-

щеник, Ребека като че ли най-

сетне намира близък човек. Двамата ще се изправят сами срещу ве-

ковно зло и за да успеят да надделеят, ще трябва да направят непоно-

симо тежка жертва...

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР
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наскоро прочетохр р

Мина много време от онзи момент, когато в Калаха-

ри падна шише кока-кола и този акт приобщи Ботсва-

на към цивилизацията – филмът е „Боговете сигурно са по-

лудели“. Години по-късно, в началото на ХХІ век, едновремен-

но с атентата на 11 ноември в Ню Йорк отново се заговори 

за Ботсвана. Виновник е шотландският писател Алегзандър 

Маккол Смит – създателят на 

Маа Прешъс Рамотсве – 
фенка на чая ройбос
с традиционно добро телосложение – размер 22 по англий-

ската номерация, очарователна, шоколадовокафява, морална 

и патриотично настроена ботсванска госпожица, собстве-

ник на „Дамска детективска агенция № 1“. 

Появяването на Маа Рамотсве в подходящия момент и на 

подходящото място – в света на книгите, пълни със стре-

сови истории за агресия, конфликти, кръв, секс и егоизъм – 

беше като намирането на Свещения граал и предизвика ис-

тинска Рамотсве мания първо в САЩ, после и в други циви-

лизовани страни. Защото историите с Маа Рамотсве са за-

мислени да бъдат точно обратното. Те не са стандартни 

криминални романи – детективското в тях е просто удоб-

но средство за събиране на интересни хора на едно място. 

Могат да бъдат оприличени на поток от думи, който тече 

с измамна лекота и чар – приятни, изпълнени с лек, закачлив 

хумор разкази за простите неща от живота, като спокойни 

разговори с приятел – на чаша африкански чай ройбос. Освен 

тихата наслада от четенето те зареждат с оптимизъм, с 

хармонията на екзотичната Ботсвана
– една твърде особена страна, блестяща с цветовете на 

изгубения рай. Място, където не са чували за депресия и 

Фройд и където вярват, че щом всички хора са направени от 

ДНК и вода, значи са братя…  

По света хората се събираха в клубове да си говорят за 

Маа Рамотсве, сред нейните последователки се нареди и 

Лора Буш – тогавашната първа дама на Белия дом. Естест-

веното и човешко присъствие на интуитивната и изпълне-

на с достойнство ботсванска госпожица засенчи дори исте-

ричната слава на Хари Потър. Интересно е, че Алегзандър и 

авторката на поредицата за Хари Потър Дж. К. Роулинг са 

съседи в един квартал на Единбург. Там вече се шегуват, че 

сигурно има нещо магично в местната планинска вода, коя-

то е вероятната причина за тяхната слава. 

Макар и изпълнени с детективски разследвания, книгите на 

Смит са

нестандартни криминалета
Маа Рамотсве по-скоро помага на съгражданите си да ре-

шават загадките на своя живот, а историите могат да бъ-

дат определени като приятни, изпълнени с лек, закачлив ху-

мор и ненатрапчива мъдрост разкази за простите неща от 

живота. Маа вярва, че има бог и той живее точно над Афри-

ка. Никога вече няма да позволи да 

бъде наранена от мъж след крат-

кия си нещастен брак с лошия 

тромпетист Ноте Мокоти и може 

да отдаде сърцето си само на 

достоен и уважаван мъж като Раа 

Дж. Л. Б. Матекони – собственик 

на автосервиз. 

Моралът е 
най-важното нещо 
в живота 
и трябва да се живее според нор-

мите му, защото той е правилен. 

И в чисто женски план 
има какво да се научи от ботсванската детективка – тя 

твърди, че мъжете обикновено свалят гарда от време на 

време и изкуството да успяваш като жена и да ги побежда-

ваш на собствения им терен е в умението да изчакаш този 

миг. Когато той дойде, можеш да манипулираш мъжа много 

лесно, стига да си търпелива. Реалистично звучи.

Маа Рамотсве е противоотровата на насилието в нашия 

свят. Тя философства, но с мярка и смята, че в крайна смет-

ка човек трябва да приема нещата такива, каквито са – 

просто защото са такива. А това е много женско, нали?

Рамотсве мания
от Надя ПЕТРОВА
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Спасителят Крис Пайн
След като си играл капитан Кърк, легендарния герой от „Стар 

трек“, животът ти няма как да не се промени. Именно това се 

случи с младия актьор Крис Пайн, който изигра ролята в новата 

версия на филма, наредила се сред най-касовите хитове на 2009. 

„По отношение на работата това ми даде много повече възмож-

ности. От друга страна много повече хора разбраха кой съм и 

това ме лиши от анонимността ми. Но вече свикнах с това. При-

ех ролята, знаейки много добре какво ме чака“, обяснява промяна-

та Пайн. Оттук нататък всеки негов филм ще фокусира внимание 

и това обяснява големия интерес към „Неудържим“. Всъщност ин-

тересът си беше гарантиран, при положение че режисьор на фил-

ма е Тони Скот, който за пети път работи с любимия си актьор 

– Дензъл Уошингтън. „Не можех да пропусна възможността да снимам с Тони и Дензъл – казва Пайн. – Рабо-

тата с тях е истинска школа. Те са майстори в това, което правят. Всеки ден попивах от енергията и опи-

та им.“ Вдъхновен от истински събития, „Неудържим“ представя опита на железопътен инженер (Уошингтън) 

и млад началник-влак (Пайн) да спрат влак-беглец с автоматично управление. Част от вагоните му са пълни 

с токсични химикали и единствено в ръцете на тези двама души е да избегнат истинска трагедия. За млада-

та звезда най-трудната, но и най-забавната част от снимките са сложните каскади, заснети при убийствено 

висока скорост. „Може би никога няма да спася град от токсично отравяне или да спася света от гигантски-

те Клингони (злодеите в „Стар трек“), но поне съм го правил на кино“, усмихва се Пайн.

D
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„Центурион“
Суперпродукции в стил „Гладиа-

тор“ не се правят само в Холи-

вуд и доказателство за това е 

този британски филм. Сред дос-

тойнствата му е изпълнението 

на един от най-уважаваните бри-

тански актьори Майкъл Фасбин-

дер („Глад“). През 117 г. легендар-

ният Девети римски легион на-

влиза на север в земите на жес-

токото племе на пиктите. Воде-

ни от генерал Вирилус, римските 

воини имат за цел да убият ли-

дера на врага Гурлаком. Легион-

ът обаче попада в засада, при ко-

ято оцеляват само седем воини, 

между които и центурионът Ку-

интас. Генерал Вирилус е взет в плен. Сега седемте воини начело с Ку-

интас трябва да навлязат дълбоко във вражеска територия, за да спа-

сят генерала си, щурмувайки лагера на пиктите.

„Турнирът“
Страстта по риалити-шоута-

та ала „Биг брадър“ става все 

по-голяма. Именно на това раз-

читат създателите на „Турни-

рът“ – състезание, провеждащо 

се на всеки 7 години в някой про-

изволен град. В него по традиция 

участват 30 от най-смъртонос-

ните бойци в света. Победите-

лят или всъщност последният 

оцелял печели голямата награда 

– 10 милиона долара. Всички бит-

ки се заснемат и излъчват по 

кодиран канал, където милиарде-

ри залагат богатствата си. Ня-

кои от тазгодишните участни-

ци се включват заради парите, 

а за други определящи са личните мотиви – изкупление, отмъщение или 

просто удоволствие от това да убиваш. Играта започва, но дали фаво-

ритите ще са подготвени за това, което ги очаква...

C
D

„Чорбаджи 
Иван“ 
е новият албум на Нелина, 

в който са включени 14  на-

родни песни от Македон-

ския, Тракийския, Родопския 

и Странджанския край. Един-

ствената авторска сред 

тях е по текст на Свобо-

да Даскалова и по музика на 

Владимир Великов и точно 

тя е дала заглавието на ал-

бума. За пръв път ще чуете 

обичаната „За кого ги чуваш, 

Дано“. Правят впечатление двата дуета с Пепи Христозова – „Тръгнало 

ми лудо младо“ и „Гледай ма, гледай, пиленце Лале“. Нелина е благодарна 

на емблематичния гайдар Петър Янев, който, освен че свири в албума, 

дава идея за двата „бисера“ в него – „Черешка е цвят цветила“ и „Гано, 

моме, Гано“. Последната Нелина посвещава на своята баба Гана, която 

я е отгледала и заразила с любов към народната песен.

Издава музикална компания „Пайнер“

Последната 
дума на Краля
Само дни след смъртта 

на Майкъл Джексън за-

почнаха спекулациите за 

негови неиздавани и не-

довършени песни. Ето че 

албумът Michael ще раз-

були тази мистерия. Бла-

годарение на уникалните 

истории за различните 

парчета, включени в него, 

феновете ще надникнат 

в процеса на работа на 

артиста и ще имат шан-

са да чуят песните, създадени най-скоро, както и такива, които Дже-

ксън искаше да осъществи. Креативният процес никога не е спирал за 

Краля на попа, който винаги планираше следващ албум. Майкъл пишеше 

и записваше песни непрестанно и навсякъде и сега ще може да се на-

сладим на част от неговото наследство, включително на дуета му с 

Ейкън „Hold My Hand“, записан през 2007. 

СН
ИМ

КИ
 T

C
FO

X/
АЛ

ЕК
СА

Н
Д

РА
 Ф

И
ЛМ

С

Бела, брой 12 (154), 201088



Страниците подготви Петър ЗЛАТАНОВ

хитово заглавие

Семейство по неволя

Противоположностите се привли-

чат? Да, бе, биха ви отговорили 

Холи Бренсън и Ерик Месър – главни-

те герои в романтичната комедия „Та-

къв е животът“. Тя е организирана и 

подредена, а той е типичният развей-

прах. Холи е собственичка на малко ка-

фене, което мечтае един ден да пре-

върне в ресторант, а Ерик е телевизи-

онен техник, който се надява да се из-

дигне до директор на спортна телеви-

зия. Двамата не си приличат по абсо-

лютно нищо, но имат общи приятели – 

съпрузите Алисън и Питър. Заради тях 

Холи и Ерик стават кръстници на мал-

ката им дъщеря Софи. Но иначе те не 

могат да се понасят след една кошмар-

на първа среща, която най-добрите им 

приятели им уговарят. След нея Холи 

и Ерик имат още нещо, което ги обе-

динява – непоколебимата им ненавист 

един към друг. Възможно ли е те да ус-

пеят да я преодолеят? Ето че живо-

тът им поднася една изненада. Когато 

Алисън и Питър загиват в катастро-

фа, техните най-близки приятели тряб-

ва да поемат грижите за невръстна-

та им дъщеря. Дали обаче Холи и Ерик 

ще се съгласят да заровят томахавка-

та на войната и да влязат в ролите 

на истински родители? Готови ли са 

да пожертват мечтите си в името на 

едно дете? В името на своите прияте-

ли, а и на своята кръщелница, двамата 

все пак ще опитат да създадат нещо, 

за което въобще и не са си помисляли 

– истинско семейство. Разбира се, из-

питанията, през които ще преминат 

Холи и Ерик, съвсем няма да са малко и 

именно това са част от забавните мо-

менти в този филм. Другото същест-

вено за успеха му е химията между ак-

тьорите Катрин Хейгъл и Джош Дюа-

мел. Общото между тях е, че и двама-

та са телевизионни звезди, които ус-

пешно прескочиха от малкия на голе-

мия екран. Освен това имат афинитет 

към романтичните комедии, който за 

Хейгъл пролича с участието є в хито-

ве като „27 сватби“ и „Грозната исти-

на“, а за Дюамел с филма „Когато си в 

Рим“.

Заобиколен от много деца

Ще става ли скоро татко? Това е въпросът, който се задава в медиите от дълго време 

за Джош Дюамел. Звездата от сериала „Лас Вегас“ се ожени през миналата година за 

певицата Фърги от групата „Блек Айд Пийс“. Двамата излизаха заедно в продължение на ня-

колко години, а се запознаха именно на снимачната площадка на „Лас Вегас“. Сега, естестве-

но, всички очакват кога младото семейство ще се сдобие с наследник. Ако питате Джош, той 

е готов да стане баща и дори планира да има голямо семейство с... поне седем деца. „Винаги 

съм обичал децата. Ще бъда щастлив да имам едно, но още повече ще съм щастлив, ако са се-

дем“, казва актьорът. Семейство Дюамел върви по стъпките на Бранджелина и също об-

мисля идеята за осиновяване. „Колкото повече научавам за изоставените деца по све-

та, които имат нужда от родители, толкова повече искам да осиновим някои от 

тях“, допълва Джош. На неговото неистово желание да стане родител се дъл-

жи и участието му във филма „Такъв е животът“. „Историята е много смеш-

на, но и много тъжна. За мен това е гаранция, че филмът ще е хубав. Мисля, 

че всеки мъж, който извървява крачката от ерген до баща, ще бъде съпричас-

тен към случващото се на екрана“, обяснява Джош. Най-забавната част от 

подготовката за снимките за него е срещата му с близначките Алексис, Брин 

и Брук, които се редуват в ролята на Софи. „Децата винаги са ме харесвали. 

Разбирам се много добре с тях. Мисля, че това е така, защото сме на едно и 

също емоционално ниво“, смее се Дюамел.
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НАШАТА МИСИЯ Всички, които работим във фирма „ЧИСТО“ АД, 
разбираме колко са важни чистотата и приветливата среда за 

вас, за вашето здраве и самочувствие, за мотивацията на вашите 
служители и за създаване на първо впечатление у посетителите на 
вашия дом или офис.

ПЕРСОНАЛ Персоналът ни е избиран внимателно в съответствие 
с вашите изисквания. Работното му време подлежи на съгласу-

ване с вашето. Качеството на работата на служителите ни постоян-
но се контролира от представител на „ЧИСТО“ АД.

ЕКОЛОГИЯ Фирмата ни работи с екологично чисти и сертифици-
рани препарати, безвредни за човешкото здраве.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ? Защото в работата си ние се 
доверяваме на последните постижения в областта на техника-

та, технологиите и материалите. Затова машините, с които работим, 
отстраняват от третираните повърхности прахта, космите и всички 
механични замърсявания. Филтрите им са конструирани да не про-
пускат вторичен поток от прах. Химикалите и абразивите, на които 
разчитаме в работата си, не оставят петна и не променят външния 
вид на вашия килим, мокет или под. След почистване последните 
остават почти сухи, което ги предпазва от мухлясване. А вие може-
те да използвате помещението си веднага след нашата намеса, не-
зависимо от сезона. 

НА НАШИТЕ УМЕНИЯ СЕ ДОВЕРИХА КЛИЕНТИ КАТО:  „ПРОКОН-
ТРОЛ“ АД  Бизнес център „АБАКУС“  ДАМС (Държавна аген-

ция за младежта и спорта)  НСБ ЕАД  НСК „ДИАНА“   НАЦИОНА-
ЛЕН ЦЕНТЪР ПО БОРБА  „ПУБЛИСИС МАРК“  DHL  „БЪРД БИЛ-
ДИНГ“ АД  ИНТЕРПРОМ ЕООД  ТДД НАП Благоевград  ДОЙЧЕ ЛИ-
ЗИНГ и др.

УСЛУГИ „ЧИСТО“ АД ПРЕДЛАГА:  машинно измиване, запечат-
ване и кристализация на твърди подови настилки  почиства-

не на прах и петна от килими, мокети (малки и големи по площ), 
завеси, пердета, щори и др.  машинно изпиране на тапицирани 
мебели (дивани, кресла и столове)  ефективно премахване на 
петна  изпиране на килими, мокети и пътеки на място, без опас-
ност от повреждане на паркета под тях  машинно почистване и 
полиране на паркети, ламинати, греси, теракот, гранит, мрамор и 
всякакви твърди настилки  измиване и полиране на прозорци – 
вътрешно и външно (по алпийски способ или с вишка)  измива-
не и импрегниране на фасади  почистване (еднократно, след ре-
монт, сезонно, периодично, редовно, ежедневно) на офиси, тър-
говски зали, хотелски обекти, канапета и столове в кафенета, ба-
рове и ресторанти, обекти след строителство, домове и офисни 
площи (след преместване, преди и след парти, след конференции, 
семинари и др).

МАШИНИ „ЧИСТО“ АД  РАЗПОЛАГА с машинен парк и почист-
ващо оборудване от най-висок клас: CLARC (КЛАРК)  САЩ; 

NILFISK („Нилфиск“) и ALTO ( АЛТО),  Германия; SANTOEMMA („Сан-
тоема“) и TTS (ТТС), Италия.

На вашето внимание – „ЧИСТО“ АД



 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:

В последната минута
ИДЕИ ЗА СРЪЧКОВЦИ

Как да превърнете фруктиерата в бляскаво колед-

но украшение, как да направите часовник от... се-

мейни снимки, плодова елха, екоопаковки за колед-

ните подаръци и още симпатични дреболии, ще 

разберете от стр. 92–93.

Изборът на жива 
елха
За да не метете иглички пре-

ди Нова година от пода и за да 

остане живата ви елха по-дъл-

го искрящо зелена и уханна, из-

берете правилната и правилно 

се грижете за нея. Как точно, 

ще прочетете на стр. 96.

С дъх на канела
Коледите закономерно уха-

ят на канела. На стр. 

98 Албена УВА-

КОВА ще ви 

припомни кол-

ко древно рас-

тение е канела-

та и с колко дълбока 

символика са го на-

товарили различните епо-

хи, култури и религии. Коле-

дата винаги ухае на канела.

Коледен обяд
По традиция празничната маса 

трябва да бъде отрупана с любими 

домашно приготвени блюда. Месни, 

разбира се... На стр. 102–104

сме ви предложили малко по-екзо-

тични рецепти: телешко печено с 

ябълково чатни, патица с ябълки, са-

лата с раци и заек в сметана. 

Френска приказка за коледното 
пънче 
То не е било сладкиш в началото, а просто сухо пар-

че дърво, на което приписвали свещени свойства... На 

стр. 105–106 Надя ПЕТРОВА ще ви разкаже цялата ис-

тория на този тематичен десерт.
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ид е и  з а  к о п и р а н е

В последната
минута За 

сръчковци

Опитайте се да направите този удивите-

лен часовник, като изберете най-хубавите 

снимки, запечатали незабравими мигове 

от семейния ви живот. Ще ви трябват 13 

фоторамки с размери 9 х13 и 10х15 см (ако 

рамките не се съчетават по цвят, може-

те да ги боядисате с цветен спрей); 12 

снимки и най-обикновен часовников механи-

зъм със стрелки. Във всяка рамка поста-

вете снимка, а на последната отстране-

те стъклото. Използвайте го за шаблон и 

изречете по него парче картон. Направете 

отвор в средата на картона, в който мон-

тирайте часовниковия механизъм. Закаче-

те стрелките отгоре. Подредете снимки-

те на стената така, както е показано на 

снимката, за да се получи семеен часовник.

Зимната алтернатива на раковините, миди-

те и морският пясък са орехите, както и су-

шените плодове (най-вече боровинките). На-

пълнете висока стъклена широка ваза тях и 

по средата закрепете свещта, който също 

можете да поставите в по-тясна стъклена 

вазичка.

„Семейно“ време

Старите и поолю-

щени топки за ел-

хата могат да до-

бият изключител-

но представителен 

вид, ако ги облече-

те в нови „дрешки“. 

Трябва ви само пар-

че красив плат с 

празничен десен. 

Увийте топката в 

плата и я завърже-

те отгоре с връ-

вчица или широ-

ка панделка. За по-

ефектно можете да 

я привържете на ня-

колко места с кра-

сив ширит, а отго-

ре, където сте я за-

вързали, да закрепи-

те клонче от веч-

нозелено растение.

Фруктиерата можете да превър-

нете в бляскаво коледно украше-

ние. Потопете плодовете в раз-

бит на пяна яйчен белтък, а след 

това ги посипете с пудра захар. 

Нови „дрешки“ за старите играчки

Зимна приказка

Орехово-боровинков свещник
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С помощта на стар шал, който 

вече не носите, можете да внесе-

те топлина и уют в кухнята. Прос-

то го постелете върху масичка-

та за кафе или на кухненския плот 

вместо покривка. Важното е да е 

в подходящи цветове, които съот-

ветстват на интериора. 

Ако искате да поднесете 

оригинален подарък на по-

расналата си дъщеря или 

на ваша близка приятелка, 

направите книга с рецеп-

ти от ваши изпитани ку-

линарни шедьоври. Купете 

обикновен фотоалбум, под-

вържете го с красива хар-

тия и поставете надпис 

за спомен. Джобчетата за 

снимки запълнете с люби-

ми семейни рецепти, напи-

сани от вас на ръка.

Трябва да опаковате подаръците, но не сте купили шарена 

опаковъчна хартия? Можете да използвате най-обикнове-

на амбалажна. Хартията за печене на сладкиши също вър-

ши работа, но трябва да я използвате на два слоя. Декора-

циите изработете от елхови клончета или различни стай-

ни растения, плодове и шишарки. Ако нямате декоративна 

панделка, за да вържете подаръка, използвайте груба връв 

или канап. Подобна опаковка изглежда много стилно.

Кошницата с мандарини лесно може да се превърне в допълнение 

на коледната украса. С химикалка надупчете кората на плодовете, 

като следвате форма на фигурата, която искате да „нарисувате“, 

и запълнете дупките с черен пипер или със зрънца карамфил. 

Освен с традиционните играчки можете да украсите 

елхата с... плодове – ябълки, круши, мандарини, лимони. 

Можете да окачите по клончетата цели плодове или 

резенчета от тях. Нарежете плода на колелца. Сложе-

те колелцата за малко върху салфетка, за да попие тя 

сока, който ще се отдели от тях, и ги подредете вър-

ху радиатора да изсъхнат. След няколко дни ще имате 

готови играчки за елха. Ако искате да подсилите цве-

та им, можете да използвате акрилна боя. 

Аксесоар за дома

С вкус на карамфил и канела

Плодова елха

Книга с рецепти

Екоопаковки за подаръци
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Д
енят се сви до 9 часа, свет-
лината и слънцето ни липс-
ват все повече. Ставаме за 
работа по тъмно и пак в 

тъмнината, студа и мъглата тича-
ме обратно вкъщи. Ето го и светлия 
лъч надежда – празниците и чудесата 
са тук. Топлината на червеното вино, 
семейството, традициите и подаръ-
ците са само на крачка. 
Ще кажете, че през декември има 

най-много мъгливи дни. Така е. 
Във време на пост сме – в пряк 

и преносен смисъл. И тези, които 
не държим или не можем да изпъл-
ним традицията на поста, ядем по-
скоро соя, отколкото месо и кашка-
вал. Постът понякога е финансов. И 
пицата е все така постна, както я 
замисли министър Дянков. Но стига 
сухи, мъгливи и студени факти. Ето 
ги малките крачки към светлото и 
топлото на традицията и празници-
те. (Голямата крачка, разбира се, е на 

„Топлофикация“.)

6 ДЕКЕМВРИ – НИКУЛДЕН 
Празникът на моряците, рибарите, а 

в по-ново време и на банкерите. Ни-
колай е „победител на народите“ – 
от името на гръцката богиня Нике 
и „лаос“ – народ. Малко встрани от 
българската традиция на рибника аз 
бих отишла да хапна суши и сашими. 
Красиво, вкусно, полезно и изненадва-
що. Традиционалистите без официал-
на покана, но с хубаво вино в ръка 

могат да навестят именниците (Ни-
кола, Нина и Николина). Относно бан-
керите традицията мълчи. Но тъй 
като и рибата, и хлябът библейски 
днес са в техни ръце, моля, бъдете 
по-внимателни предвид корените на 
сегашната криза.

СВЕТА АННА ПОЧИТАМЕ 
НА 9 ДЕКЕМВРИ 

Тя е майка на Дева Мария и баба на 
Исус Христос. Смятана е за покро-
вителка на бременните, родилките, 
брака, майчинството и семейство-
то. Освен с майчинството денят се 
свързва и с обръщането на слънцето 
на изток, към пролет. Денят започва 
да расте! Ражда се нещо ново – нова 
светлина, нов късмет. 
Нощта срещу празника (по стар 

стил той се е празнувал на 22 де-
кември, деня на зимното слънцесто-
ене) се смята за най-дългата в го-
дината. И така, дами, намислете си 
някое желание, помечтайте в тази 
нощ, изглежда, светицата е покрови-
телка на всичко женско. За силата 
на мисълта и любовта няма граници. 
(В този смисъл, гледали сте филма „Тай-

ната“, нали?!)

ИГНАЖДЕН ИДВА 
НА 20 ДЕКЕМВРИ 

Свети Игнатий Богоносец бил уче-
ник на Йоан Богослов. Богоносец, за-
щото казва, че носи в сърцето си 
Бог. Полезно е да носим вяра в сър-

цата си всеки ден, а не само в дни-
те, когато очакваме Коледа. Това ни 
прави по-добри, човечни и благородни, 
а с това и по-щастливи. 
Добре е да внимавате какъв човек 

ще влезе първи в дома ви днес зара-
ди обичая полазване. По-добре вземе-
те бъдещето си в ръце, като пред-
варително поканите полазника, за да 
си осигурите освен добра компания за 
хубаво питие, здраве и благоденствие 
през следващата година.

СВЕТА ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦА 
АНАСТАСИЯ 

е посветила живота си на грижи 
за бедните, болните и нещастните. 
Смятана е за покровителка на лекари 
и аптекари. Спорен е въпросът, дали 
и те са се посветили на същата бла-
городна кауза – отговора можете да 
търсите всеки ден. А на 22-ри пра-
тете есемес или кошница с вино и 
синьо сирене на... някоя бедна, болна 
и нещастна Анастасия.  

БЪДНИ ВЕЧЕР 
е най-магичната от всички вечери 
през годината. Но знаете ли, че де-
нят на Христовото рождение не е 
фиксиран нито от летописците на 
времето, нито от първите христи-
янски мислители? До IV в. в кален-
дара на православната църква няма 
празник, посветен на рождеството на 
Христос! Странно, но факт.

Елена ВАСИЛЕВА-ИВАНОВА
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У 
нас лесничеите засаждат 
специално предвидени за от-
сичане в края на ноември 
коледни елхи. Така че, купу-

вайки живо дърво за Коледа, ние не 
унищожаваме гората, както се оп-
итват да ни обвинят природозащит-
ниците. Проблемът е в незаконната 
сеч, но тя не е тема на нашата ста-
тия. Ще постъпите най-умно, ако си 
купите жива елха в саксия, която по-
сле да засадите отново в гората. Но 
ако сте традиционалисти и държите 
на отсечената, ето за какво трябва 
да внимавате при покупката є.

НА ПРЪВ ПОГЛЕД И ДОПИР

 За да проверите колко е свежо 
дървото, отчупете малко клонче от 
него. Ако то се отчупи лесно и с 
пукане, значи елхата е суха и най-ве-
роятно е вносна (вносните се секат 
още в средата на ноември) или е пре-
търпяла рязко колебание на темпера-
турите. Клончетата на свежата елха 
са еластични и няма да ви е никак 
лесно да ги отчупите. 
 Цветът на игличките трябва да е 

искрящо зелен. 
 Стволът на елхата не бива да е 

по-малък от 6 см в диаметър. По-
тънкият ствол в повечето случаи го-
вори за заболяване по растението.

 Ако разтъркате няколко иглички 
между пръстите си, трябва да усе-
тите тяхната масленост и да ви за-
мирише на смола. Ако игличките са 
сухи и не много ароматни, значи дър-
вото е измръзнало. 
 Ако леко разтърсите дървото, иг-

личките не бива да падат. Обърнете 
внимание на мястото, където е от-
сечена елхата. Дървесината трябва 
да е свежа. 

ГРИЖИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНОСТ

 Ако сте купили елхата няколко 
дни преди празника, съхранявайте я 
на балкона или на прохладно тъмно 
място, натопена в кофа с вода. 
 Преди да натопите елхата, скъ-

сете ствола є с няколко сантиме-
тра. Това ще є помогне да поема по-
вече влага. 
 Колкото по-ниски са температури-

те навън и по-висока влажността на 
въздуха в стаята, толкова по-дълго 
време се запазва празничният вид на 
всяко дърво. 
 Не слагайте елхата в близост 

до радиатор или друг отоплителен 
уред. 
 Поливайте я толкова често, колко-

то и стайните растения. 
 Клончетата на елхата пръскайте 

с пулверизатор. 

 В кофата, където сте я натопили, 
можете да сипете и малко пясък.
Ако се грижите правилно за елхата, 
тя спокойно може да издържи в до-
бро състояние от 24 декември до 6 
януари. 

Какво предлага пазарът
Най-често срещаните видове, предлагани за ко-

ледни елхи, са елата и смърчът. 

 Младата обикновената ела (Abies alba) е 

с добре оформена конусовидна корона. За раз-

лика от смърча тя има плоски иглички с две 

бели ивици от долната им страна. Расте в пла-

нински райони с надморска височина от 1200–

1400 м. 

 Обикновеният смърч (Picea abies) прилича 

на елата, особено докато е младо дръвче. Иг-

личките му са заострени, спираловидно разпо-

ложени по клонките. Смърчът е по-траен от 

елата. 

 Конусовидният смърч (Picea glauca conica) е 

най-подходящият избор, ако желаете да си купи-

те живо коледно дърво с корени, което да преса-

дите и да отглеждате през цялата година. Той 

стига най-много до 5 м височина, и то ако е за-

саден в свободна почва. В саксия може да го от-

глеждате години наред – на терасата или в дво-

ра. Конусовидният смърч се цени най-вече зара-

ди правилната си и изключително гъста корона.

Засадете го в съд, който да е с дълбочина 1/4 

от короната на дървото. На дъното на съда по-

ставете добър дренаж – пласт около 3–4 см. 

Използвайте торфено-почвена смес и допълни-

телно подхранвайте дървото през вегетацион-

ния сезон с торове.
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ИЗБОРЪТ НА ЖИВА ЕЛХА
БЕЗ ИСТИНСКА ЗЕЛЕНА И КИЧЕСТА ЕЛХА КОЛЕДАТА НЕ Е ТОЛКОВА ИСТИНСКА. ЕКОЛОЗИТЕ БИХА НИ УПРЕКНАЛИ ЗА ТОВА 
ИЗРЕЧЕНИЕ, НО... ИСТИНАТА СИ Е ИСТИНА. ЗА ДА НЕ МЕТЕТЕ ИГЛИЧКИ ПРЕДИ НОВА ГОДИНА ОТ ПОДА И ЗА ДА ОСТАНЕ 

ЕЛХАТА ВИ ПО-ДЪЛГО ИСКРЯЩО ЗЕЛЕНА И УХАННА, ТРЯБВА ДА СЕ ГРИЖИТЕ ЗА НЕЯ ПРАВИЛНО.
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П
лотовете Hotpoint-Ariston се управляват супер-

лесно – само ги докосвате и те се подчиня-

ват на вашите команди. Изтънченият им ди-

зайн се съчетава перфектно с всички видове мебели 

в кухнята. Hotpoint-Ariston предлага разнообразие от 

видове, размери, стилове и цветове, за да задоволи и 

най-претенциозния вкус. Вече се предлагат и плото-

ве, широки 75 см, тоест с 25% повече площ, които се 

поместват в стандартен отвор с ширина 60 см. 

БЪРЗИНАТА ПОВСЕМЕСТНО Е НА ПОЧИТ 
Индукционните керамични плотове са оптималното 

решение за бързо и удобно готвене. Това че не се за-

гряват е уникално – толината се генерира от инду-

кционно магнитно поле, което се създава между съда 

за готвене и медния индуктор под плота. 

Линията плотове Experience са снабдени с ино-

вативното управление Touch Control за по-голяма 

точност при регулирането на топлината. Цифро-

вата скала на електронния дисплей показва до как-

ва степен е загрят плотът. Абсорбаторите 
Hotpoint-Ariston работят изключително безшум-

но. Разработени са с най-ефективни филтри, напра-

вени от неръждаема стомана (инокс), алуминий или с 

иновативни професионални филтри. Новите систе-

ми за филтриране са лесни за поддръжка. С функция-

та Booster се увеличава до максимум мощността на 

абсорбатора при появата на дим или на силна мириз-

ма. След 10 минути функцията се изключва автома-

тично. Периметрална аспирация Hotpoint–Ariston 

представя една алтернативна, по-ефикасна систе-

ма за аспирация, която също така намалява консума-

При индукционното 

готвене между 

съда за готвене и 

медния индуктор се 

създава индукционно 

магнитно поле – когато 

отстраните съда от 

зоната за готвене, 

плотът мигновено 

изстива, което гарантира 

максимална ефективност, 

при минимални топлинни 

загуби.

ЕКО 
НОВИНА

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ТОЗИ НЕВЕРОЯТЕН ШАНС ДА СПЕЧЕЛИТЕ МИЯЛНА МАШИНА HOTPOINT-ARISTON!

Съдомиялна  HOTPOINT-ARISTON

КАКВО ПОЛЕ СЕ СЪЗДАВА 

ПРИ ИНДУКЦИОННИТЕ 

КЕРАМИЧНИ ПЛОТОВЕ?

„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 

Нови технологии 
за по-удобно готвене

   ВЕРНИ ОТГОВОРА =   МИЯЛНА МАШИНА33 11
ВЪПРОС № 3

През всеки от месеците октомври, ноември и декем-

ври в списание „Бела“ и в уебсайта ни (www.bela.bg), в 

рубриката „ЕКО“, ще бъдат публикувани 3 въпроса (по 

1 всеки месец) с по три възможни отговора. Ако отго-

ворите вярно и на трите, получавате шанс да спечели-

те 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 № 3 

(можете да отговаряте и в сайта на списанието):

А. Електростатично

Б. Гравитационно

В. Магнитно

цията на енергия и шум. Наред с 

централната си част абсорба-

торът улавя пари и с външната 

си част. Иначе тези пари биха 

се разпръснали в помещението.

 Touch Control зони-

те в новата линия плото-

ве Experience много често са 

комбинирани с таймер, който 

позволява прецизно планиране 

на времето за готвене, след 

което се самоизключва. Така 

освен, че отпада нуждата от 

постоянното ви присъствие 

край печката, вие се грижите 

за околната среда като спес-

тявате енергия и ресурси.

ЕКОфакти
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П
реди две години Ко-
ледата за мен дейст-
вително беше с та-
къв дъх, защото си ку-

пих коледен венец и коледни топки 
(с диаметър около 20 см), направени 
от... канелени пръчици. Те бяха целите ка-
фяви и много стилни. Венеца закачих на вратата, а топ-
ките – на завесите в хола. Ухаеха повече от година. Бях 
си купила и канелени пръчици на бройка и си поиграх на 
фантазия, правейки различни пана за стена и аранжиро-
вки за празничната трапеза. Тогава нямах абсолютно ни-
каква представа 

КОЛКО ДРЕВНО Е ТОВА РАСТЕНИЕ 
и с колко дълбока символика са го натоварили различните 
епохи, култури и религии.
Канелата е една от най-старите известни подправки 

– била е много популярна в древен Китай и фигурира в 
книги по медицина, датиращи от около 2700 г. пр. н.е. 
В древен Египет е използвана не само за аромат и като 
напитка, но и като 

СРЕДСТВО ЗА БАЛСАМИРАНЕ 
Била е толкова „уважавана“, че са я смятали за по-цен-

на от златото. Тази екзотична подправка се споменава и 
в Библията като съставка на светото миро: „Вземи си 
най-добри благовонни вещества: самоток смирна – пет-
стотин сикли, благовонна канела, колкото половината от 
това, сиреч двеста и петдесет, благовонна тръстика – 
двеста и петдесет, касия – петстотин сикли според све-
щената сикла, и един хин маслинен елей; и от това на-
прави миро за свещено помазване, маст, смесена по изку-
ството на мироварец: това да бъде миро за свещено по-
мазване.“ (Изход 30:23-25) 
В старозаветната книга господ съветва Мойсей да на-

прави 

МИРО ЗА СВЕЩЕНО ПОМАЗВАНЕ 
което е толкова силно и свято, че всичко, което се до-
пре до осветеното с него, ще се освети. Но мирото е 
само за израилевите синове и докосне ли се с него тяло 
на други люде и помаже ли се с него външен човек, ще 

„бъде изтребен от народа си“ (Изход 30:33).
Днес не тегнат никакви забрани над употребата 

на канелата. Напротив – медицината преоткрива много-
бройните є лечебни свойства. Съществуват и много 

ДИЕТИ С КАНЕЛА 
защото тя е нискокалорична и е богат източник на ди-
етични фибри, манган, калций и желязо. Като вълшебен 
еликсир за отслабване действа сутрин на гладно и вечер 
преди лягане да се изпиват по 200 мл гореща вода, в ко-
ято са разтворени 1 ч. л. мед и 1 щипка канела. Подхо-
дящ е за хора, които не страдат от диабет, разбира се. 
Макар че канела се препоръчва и на диабетици, защото 
се смята, че съдържа молекула, чиято структура е сход-
на с тази на инсулина. Последните проучвания са уста-
новили, че ежедневното є консумиране в определени дози 
може да намали кръвната захар, холестерола и триглице-
ридите в кръвта с близо 20%. Целебните є свойства са 
достатъчно преекспонирана тема, но малцина знаят под-
робности за самото растение.
Кафявата подправка се добива 

ОТ КОРАТА НА ДЪРВО 
което през 2 години се обелва и след това се изсушава, 
докато стане като фин пергамент. Канеленото дърво е 
от семейство Лаврови и достига 18 м на височина. Цве-
товете му най-често са бледожълти и образуват свое-
образни гроздове. Научното наименование на канелата е 
Cinnamonum. Сортовете є са многобройни, а най-извест-
ните и консумирани сред тях са китайската канела, по-
зната като „касия“, и цейлонската канела, която се нари-
ча още „истинска“ канела. Цейлонската канела става по-
пулярна в Европа през 1505 г., когато португалците прис-
тигат в Цейлон и научават как се произвежда тя.  
На мен историята на канелата ми стана известна нас-

коро – точно 505 години след като европейците са я от-
крили за себе си. Но моето абсолютно неведение съвсем 
не ми попречи да запазя в спомените си една вълшебна 
канелена Коледа – с красотата и уханието на кафявите 
канелени пръчици, с екзотичния дъх на нещо сладко, сил-
но, чисто и... любимо. Всъщност всяка Коледа е с дъх 
на нещо любимо! 

Албена УВАКОВА

в к у х н я т а
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СС
тава въпрос за любимия на 
британците Clotted Cream, 
който бил включен в меню-
то за сватбената закуска на 

кралската двойка принц Андрю и мис 
Сара Фъргюсън. Събитието се със-
тояло в дома им – в случая Бъкин-
гамския дворец – през 1986 г. Скан-
далното според британците е, че въ-
просната сметана по най-непатрио-
тичен начин била кръстена на френ-
ски Crѓme Caillѓe. Иначе булката ви-
наги е

бяла като сметанабяла като сметана
Сметаната е един от пред-

почитаните натурални проду-

кти в козметиката. Използва се за 
маски при много суха кожа, изравня-
ване на тена, избелване на петна. От 
нея може да се възползвате набързо 
вкъщи, докато готвите – с един кур-
шум два заека. Заек със сметанов сос 
е чудна рецепта.
Сметаната по инерция все още 

свързваме с десерта – сладолед, крем 
или торта. Но в световната кух-

ня тя е 

готварски продукт готварски продукт 
на почит на почит 

и изискано вкусово допълнение в са-
лати, предястия, супи, месни и по-
стни ястия. В нашенската кулина-
рия тя генерално е разделена на два 
вида – кисела и сладка. Обаче нито 
киселата е кисела, нито сладката – 
сладка, просто така сме свикнали от 
десетилетия да наричаме приготве-
ния от прясно мляко продукт – еди-
ния чрез заквасване на каймака, дру-
гия без заквасване (физическо зреене). 
Та оттам според начина на получава-
не тя бива незаквасена (сладка) и за-
квасена (кисела). 

В лечебните В лечебните 
диети диети 

сметаната се пре-
поръчва при остър 

гастрит, язвена бо-
лест, подагра, ту-
беркулоза, нервни за-
болявания, остри ин-

фекциозни заболявания. 

краси трапезата
СметанатаСметаната

дори в Бъкингамския дворец

В 100 В 100 гг ЗАКВАСЕНА ЗАКВАСЕНА
сметана се съдържат 280 кал. Количеството на белтъчините 

е около 2,2%, а мазнините са 15–45%. Съдържа минерални соли и 

витамините А, В, D и Е. Както знаете, тя е с висока енергийна 

и биологична стойност, но за сметка на това е много полезна – 

прилага се в лечебното хранене при заболявания, които са свър-

зани с липсата на солна киселина в стомашния сок, бъбречни за-

болявания, диабет.

©
 O

KE
A 

| 
D

RE
AM

ST
IM

E.
C

O
M

Бела, брой 12 (154), 2010 99



Тя доказано предпазва от развитие 
на атеросклероза, тъй като както 
растителните масла, и млякото съ-
държа лецитин – органично вещество, 
което пречи на отлагането на холес-
терол в организма. 
Сметаната е доста 

капризна при обработка капризна при обработка 
Първо трябва да запомним, че трай-

ността є е 72 часа, ако я съхраняваме 
в хладилник при температура 2–8 °С. 
Така че, ако купувате сметана прос-
то за да ви се намира подръка, го 
правете с ясната идея, че ще я из-
ползвате веднага. За да се разбие по-
лесно, някои кулинари съветват към 
нея да се прибави белтък от пряс-
но яйце. Бихте могли да пренебрег-
нете този съвет, ако я разбивате 
току-що извадена от хладилника – 
в чист и сух съд, с миксер, вклю-
чен на ниска степен. Като закон за-
помнете – захарта към сметаната се 
сипва накрая, и то постепенно. Преди 
да се добави към супи, ястия, напит-
ки и млечни коктейли, сметаната е до-
бре да се разреди с прясно пастьоризи-
рано мляко в съотношение 50 на 50, 
за да не се пресече. Когато се разбива 
за крем или сладолед, увеличава обема 
си 2–3 пъти, така че бъдете тър-
пеливи. Когато я прибавяте в супи, яс-
тия и сосове, го правете внимателно. 
Все едно правите застройка на супа 
– в отделен съд извадете малко от 
соса или бульона и разбийте с вили-
ца заедно със сметаната. Прибавете 
тази смес към ястието, когато то е 
напълно готово (при постоянно бър-
кане!), иначе рискувате да получите 
твърде обезкуражаващата картина на 
пресечено. 
Вече на пазара се предлагат 

много видове много видове 
сметана и е важно да се знае кой от 

тях за какво се използва. Затова ще 
ви предложа един бърз „преглед“. 

Започвам с типичната за бъл-
гарския пазар заквасена смета-

на, наричана още квасена или кисела 
сметана. Тя е най-лесна за разпознава-
не – продава се в пластмасови кофич-
ки, подобни на тези за кисело мля-
ко, и прилича на гъсто кисело мля-
ко. Тя се „подкиселява“ с бактерии, 
както киселото мляко, поради което 
се сгъстява и е леко кисела на вкус. 
Обикновено е с масленост около 20–
25%. Използва се за приготвяне на 
сладки и солени сосове, в застройване 
на ястия и супи, за кремове и глазу-
ри на сладкиши и торти.

Сравнително по-непознат у нас 
е другият вариант на нашенска-

та кисела сметана – крем фреш (Creme 
fraiche). Този вид сметана е с мас-
леност около 28%, по-гъста е и не 
толкова кисела. Тя е важна състав-
ка във френската кухня. От нея се 
приготвя италианското крем-сирене 
„Маскарпоне“, което е алфата и оме-
гата на любимото на всички тира-
мису, но и продукт за забъркване на 
някои видове паста. И крем фреш се 
използва за приготвяне на десерти, 
като заместител на заквасена смета-
на. Едни гърди е напред пред нашен-
ската квасена сметана като добавка 
в сосове, тъй като не се пресича от 
топлината.

Като говорим за сладка, разби-
раме течна сметана. И на пър-

во място – млечна течна сметана. Тя 
се прави от прясно мляко. Не знам 
защо в България не е лесно да се на-
мери в магазините или ако я има, е 
скъпа. Ако е прясна и без консерван-
ти, стои в хладилниците на магазина 
– при млякото, сиренето и маслото. 
В различните страни има и различ-
ни стандарти за сметаната (според 
това, какъв е процентът на мазни-
ната в нея, има ли добавки...). Важно 
е да знаете, че колкото е по-висок 
процентът на маслеността, толкова 
по-подходяща е сметаната за разби-
ване. Ако се чудите каква да избере-
те, прочетете информацията на опа-
ковката. Там обикновено са отбеляза-
ни маслеността и възможностите за 
приложение на точно тази сметана. 

При над 30% масленост сметаната е 
подходяща за разбиване, а при 50–60% 

масленост полученият пухкав крем е 
невероятно вкусен, но и по-тежък.

Освен за сладкиши тя е най-подхо-
дяща за ризото – без нея никога няма 
да получите кремообразната струк-
тура, тъй характерна за италианския 
специалитет.

Има много „за“ и „против“ 
течната сметана на растител-

на основа. Тя се прави от растител-
ни мазнини, а не от прясно мляко. 
Фактът, че се продава в хартиени 
кутии и няма нужда от хладилник, 
е показателен за това, че има нещо 
нередно. Освен кокосово или палмо-
во масло и казеин (той дава вкуса, 
цвета и аромата на сметана), тя 
съдържа стабилизатори, емулгатори, 
ароматизатори и оцветители. Спо-
ред диетолозите трябва да я избяг-
ваме, защото растителната смета-
на всъщност е трансизомерна маст-
на киселина, която много трудно се 
усвоява от организма и освен това 
е доказано канцерогенна. Но понеже 
познанието е важно нещо, нека се 
спрем по-подробно на нея. Тя може 
да се намери в два вида – сладкар-
ска и за готвене.
Растителната сладкарска течна 

сметана е подсладена и е най-подходя-
ща като добавка при приготвяне на 
сладкиши, торти и десертни кремо-
ве. Хубавото е, че е направена спе-
циално за разбиване и много лесно се 
получава хубава бита сметана от нея. 
Най-често тортите и сладкишите, 
които ни предлагат готови, са при-
готвени с нея. Растителната смета-
на за готвене не е подсладена предва-
рително. Тя може да се използва при 
приготвяне на солени ястия или към 
нея да се добавят подсладител или 
захар на вкус и да се използва като 
сладкарската.

Битата сметана е сметана, раз-
бита на пухкав крем. Понякога 

този термин се използва, за да обо-
значи самата разбита на крем смета-
на, а понякога, за да обозначи смета-
на, която може да се разбива. Бита 
сметана може да стане от течна 
млечна или от течна растителна 
сметана. 

Заквасената сметана не може да е 
бита, тъй като се разбива на крем с 
по-различна консистенция.
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Сметаната на прах, която обик-
новено е на растителна основа, 

се продава в удобни малки опаковки. 
Обикновено изисква да се изсипе в 
прясно мляко и да се разбърка с мик-
сер. Както и течната растителна 
сметана, и тази има предимство, че 
лесно става на пухкав крем. На паза-
ра има голямо разнообразие от вку-
сове и аромати за този вид смета-
на. Използва се за украса и пълнеж на 
сладкиши и торти, кремове и топ-
ли напитки.

Сметаната спрей е бита сме-
тана във флакон – може да 

бъде на млечна или растителна ос-
нова и е леко подсладена. Преди упо-
треба спреят се разтръсква и след 
това се използва. Лесен и бърз на-
чин за получаване на сметана, но по-
лучената е с преходна красота и не 
задържа дълго формата си, така че 
за дълготрайна украса на торти и 
сладкиши не става, но непосредстве-
но преди сервиране може да се пра-
вят от нея розички в сладки топ-
ли напитки, кремове, както и да се 
украсяват отрязани парчета торта, 

сладкиш или пудинг. 

Никоя германка не би я използвала в 
кухнята си – кухенът там си е класи-
ка и се прави само с истинска сме-
тана.

А кухенът е важен компонент от 
спокойния семеен живот.

Сметаната за кафе е нискомас-
лена сметана, която може да 

бъде на растителна или млечна осно-
ва, течна или суха. Използва се като 
добавка в кафета и топли напитки и 
най-често се продава в малки индиви-
дуални опаковки.
Дотук бяхме с крехката традиция 

при използването на сметана в наша-
та кухня. 

По света По света 
нещата стоят далеч по-различно. 
Американците умират за своя 48 про-
цента маслен Channel Island extra thick 

double cream, който се прави от мля-
ко на крави от Джърси. Още по-па-
триотична е привързаността на ан-
гличаните към Clotted cream, най-тлъс-
тото нещо на света – 55 процента 

масленост! Тази сметана се прави в 
Девон и Корнуол. Срещата с Double 

cream и Single cream все още ни пред-
стои, но понеже и Коледа предстои, 
ето две типично английски предло-
жения – Brandy cream and Calvados and 

cinnamon cream – част от магията на 
празника. Приготвят се от Double 

cream (48% масленост), захар и алко-
хол и се сервират с прочутия коле-
ден пудинг или ябълкова торта, върху 
топъл пай и с чаша горещ шоколад. 
А може и с „Бейлис“ – също с неза-
бравимо присъствие на сметана. До 
камината, естествено.

Надя ПЕТРОВА

OMIRA  Bodenseemilch
Изобилието пречи на избора. Но всичко, произведено в Германия, 
отдавна е синоним на качество. Така че не се колебайте, когато посягате 
към сметаните да изберете тези с марка OMIRA .

За контакти: София, бул. „Свети Наум” 70-А, 
тел.: 02/917-57-06, 886-54-56
e-mail: sofi a-5@mail.bg
www.omira.de

НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР ЩЕ ОТКРИЕТЕ:

 UHT готварска сметана с 22% масленост 
 UHT сладкарска сметана с 30 и 35% масленост 

(в опаковки от по 0,2 и 1,0 л)

Българите имат удоволствието да консумират 
мляко и млечни продукти с немско качество 
благодарение на „София – 5“ EООД – търговския 
представител на OMIRA  за България от 2001 г.

една от водещите фирми, производители на сметана в Европа 



обяд          
КоледенКоледен

ЗА 8 ПОРЦИИ:

 1 патица (1 1/2–2кг)  8–10 средно големи ароматни ябъл-

ки (по-добре кисели)  2–3 с. л. олио  2 с. л. мед  сол, че-

рен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Фурната се загрява до 180 °С. Патицата се измива, под-

сушава и се натрива със сол и черен пипер. Напълва се с 

цели ябълки – 4–5 броя (колкото побере). 

2. Слага се в тавичка, намазва се от всички страни с олио 

и се покрива с фолио. В тавичката се наливат 1–2 чаши 

вода и патицата се пече около 2 часа в предварително за-

грята фурна. От време на време фолиото се открива и 

птицата се полива с образувалия се сос. 

3. Като стане готова, се изважда и се намазва със соса 

от печенето, добре объркан с меда. Останалите ябълки се 

разполовяват и се подреждат в тавичката. 

4. Патицата се връща обратно във фурната и се пече още 

30 мин, докато образува хрупкава коричка и ябълките от-

страни омекнат. Патицата се нарязва на порции и се сер-

вира с ябълковото пюре.

Патица с ябълки

По традиция празничната 
маса трябва да бъде 
отрупана с любими домашно 
приготвени блюда. Месни, 
разбира се...
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ЗА 8 ПОРЦИИ:

 телешка месо (около 1 кг)  1 ч. л. семена от кориандър  2 с. л. зехтин  сол, 

черен и бял пипер За чатнито:  3 средно големи ябълки  1 глава кромид лук  2 

с. л. краве масло  1 с. л. настърган корен от джинджифил  1/2 ч. л. къри  1/2 ч. 

л. смлян кориандър  1/3 ч. л. лют червен пипер (или 1 люта чушка)  50 г стафиди 

(по желание)  зрънца карамфил  50 мл ябълков сок  4 с. л. кафява захар

Телешко печено с ябълково чатни

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Месото се измива и подсушава. Намазва се със зехтин 

и се поръсва с кориандъра, солта и белия пипер. Слага се в 

тавичка и се оставя да престои 30 мин. 

2. Ябълките се измиват, почистват и нарязват на дребни 

кубчета. Маслото се разтопява в тенджера и в него до про-

зрачност се запържва нарязаният лук. Прибавят се ябълки-

те, лютият пипер, настърганият джинджифил, кърито, ко-

риандърът и карамфилът. Влива се ябълковият сок и се гот-

ви на слаб огън около 15 мин. Често се разбърква. Ако сосът 

е много гъст, се влива още ябълков сок. Посолява се. Пюре-

то трябва да е кисело-сладко на вкус. Ако ябълките са слад-

ки, може да се добави малко лимонов сок. Накрая зрънцата 

карамфил се изваждат от пюрето. 

3. Месото се приготвя на грил или се изпича на фурната до 

готовност и се сервира с чатнито като гарнитура.

Какво е чатни
Думата „чатни“ означава „с много под-

правки“ и обикновено изглежда като 

сочна смес от парченца (и пюре) от 

плодове, оцет и различни подправки. 

Вкусът на повечето чатни е сладко-

кисел. Някои от тези смеси обаче се 

подлютяват по стар индийски обичай.

Често като определение на чатни се 

използва „сладко-кисела лютеница“, ма-

кар по консистенция тази подправ-

ка да не е чак толкова хомогенна като 

лютеницата. 

На какво по-скоро прилича чатнито 

– на кисело-лютив конфитюр или на 

сладко-кисела лютеница? На нито едно 

от двете. То си е чатни – известна 

индийска подправка, широко разпрос-

транена вече и в Европа. Типични за 

чатнито подправки са чесън, джинджи-

фил, оцет или лимонов сок, кафява за-

хар, кориандър, кимион и тамаринд.
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ЗА 6 ПОРЦИИ:  картофи и моркови (почистени и сварени)  1/2 прясна краставица 

 1 яйце (сварено)  1/2 ябълка (обелена)  170 г шунка  220 г корнишони  1 малка 

консерва грах  3–4 с. л. майонеза  500 г патешки гърди  копър и коктейлни скариди 

за украса  сол и пипер на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Картофите, морковите, краставицата, корнишоните и ябълката се нарязват на 

малки кубчета. 

2. Патешките гърди се подправят и се запържват в олио до готовност. Шунката и 

охладеното патешко месо се нарязват на кубчета. 

3. Всички съставки се смесват с граха, майонезата и нарязаното яйце. Салатата се 

сервира с помощта на кръгла формичка върху канапе от черен хляб. Преди поднасяне 

се украсява с клонче копър и коктейлни скариди.

ЗА 6 ПОРЦИИ:

 300 г чери домати  120 г пармезан  250 г месо от рак (може и рулца от раци) 

 микс от салатени листа – маруля, рукола и кълнове от царевица, люцерна и соя  1 

с. л. семена сусам  1 с. л. соев сос  по 4 с. л. олио и зехтин  1 ч. л. балсамов оцет 

 сол и черен пипер на вкус  пармезан

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Доматите се измиват и разполовяват. Листната маса се измива и подсушава.  

2. Месото от раци се накъсва на парченца. 

3. Приготвя се сос от олиото, зехтина, соевия сос и балсамовия оцет. 

4. Салатените листа се накъсват и се смесват с месото от раци и доматите. Зали-

ват се със соса. Сместа се подправя и се разпределя в чинии. Украсява се с нарязани 

на много тънко парчета пармезан, кълнове и сусам. 

ЗА 8 ПОРЦИИ:

 1 заек (около 1 1/2 кг)  600 г сметана  1 с. л. оцет 

 1 с. л. олио  1 кубче пилешки бульон  1/3 ч. л. бял пи-

пер  1/3 ч. л. сух чесън  сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Заекът се транжира на 8 порции. Смесват се оцет и 

минерална вода в съотношение 1:4, добавя се сол и за-

екът се маринова за 2 часа в тази смес. 

2. Парчетата месо се изваждат от маринатата, под-

сушават се и се запържват в олио. 

3. Кубчето бульон се разтваря в гореща вода и с теч-

ността се залива запърженото заешко месо. Задуша-

ва се на бавен огън. Добавят се сметаната, солта, пи-

перът и сухият чесън. Оставя се да къкри на тих огън, 

докато месото омекне. Украсява се със зелени подправ-

ки и се сервира с картофено пюре. 

Салата „Оливие“ (руска салата) с... патешко

Салата с раци

Заек в сметана
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К
оледното пънче въобще не е 
било сладкиш в началото. А 
просто сухо парче дърво, на 
което приписвали свещени 

свойства. Слагали го в огъня на Рож-
дество и запазвали обгорелия пън, за 
да предпазва от вещици. Разбира се, 
това ставало в Европа – Франция, 
Германия, Австрия. Подобни са неща-
та и с нашенския бъдник, както виж-
дате. Бъдникът играе важна роля на 
Бъдни вечер в обредната традиция на 
българина. Според родния ритуал най-
младият мъж в семейството, облечен 
в най-хубавите си дрехи, отива в го-
рата, за да отсече и донесе 

пън от дъбово 
или крушово дърво 

Той трябва да е голям, за да се 
поддържа с него огънят през цялата 
нощ. Като влиза с него вкъщи, мъ-
жът пита: „Славите ли млада Бога?“ 
Жените му отговарят: „Славим, сла-
вим! Добре дошел!“ Той отговаря: 
„Аз вкъщи и Бог с мене!“

По това, как гори бъдникът – на-
шенският коледен пън – по време на 
бъднивечерската нощ, се гадае за пло-
дородието през новата година. Вярва 
се и в лечебната сила на пепелта от 
бъдника – както е и в други европей-
ски култури.

Като десерт 
обаче коледното пънче за първи път 
бил споменат през 1879 г., преди 131 
години, в Европа. Но появата му се 
подготвяла хилядолетия и легенди-
те ни отвеждат при келтите, кои-
то отбелязвали най-късия ден в годи-
ната, като изгаряли голямо дърво, за 
да олицетворят завръщането на слън-
цето. Католиците внимателно преце-
нили ползите от този ритуал и вмес-
то да го забранят, взели, че го раз-
красили и усложнили – разбира се, за 
тежест. Но вкъщи хората продължи-
ли да си горят пън, само че вече го 
поливали с олио, загрято вино и сол, 
след което му отправяли молби, т.е. 
използвали го и като икона. Така било 

от XII до XIX век из цяла Европа с 
вариации. 

Появата на чугунените 
печки 

сложила край на традицията, но пън-
чето се наместило направо на праз-
ничната маса, все по-украсено със 
свещички, бонбони и какво ли не. А 
оттук до сладкиша останала само 
една крачка за извървяването – пън-
чето я „прекрачило“ и станало най-
любимият коледен десерт.
Ето как станало това. В истори-

ята, естествено, е намесена велика 
личност. В края на XVIII век Наполе-
он I Бонапарт издава заповед всички 
семейства в Париж да запушат дуп-
ките в комините си през зимата, за 
да не настиват и да не се разболя-
ват. Трябва да признаем, че това е 
много интересно решение на пробле-
ма със заболеваемостта, но липсата 
на лекарства явно е довела до така-
ва стъпка. Би могло да послужи като 
добра практика за българските поли-

в б в к к б к

Френска приказка
за коледното пънчеза коледното пънче

ре ц е п т и  с  м и н а л о
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тици и така да се понижат разходи-
те за здравеопазване. Само един На-
полеон ни трябва.
Но със запушени комини хората не 

могли да запалят огън в огнищата 
си на Бъдни вечер и да сложат бъд-
ника да гори. А това било древна 
традиция и във Франция, с корени в 
древността. Семейството се съби-
рало край огъня на чаша вино (френ-
ско) и раздумка в очакване на Рож-
дество. Наполеон нещо не е преценил 
добре докъде да законодателства, но, 
разбира се 

тук се намесили 
френските сладкари

които намерили решение на проблема. 
Те, естествено, били чували израза 
„Като няма хляб, яжте пасти“ и съз-
дали сладкиш с форма и по подобие 

на отсечено дърво, наречено Buche de 

Noёl (коледно пънче).
Така всички били доволни и семей-

ствата се събирали около импровизи-
рания „бъдник“ – символ на домаш-
ното огнище и плодородие. Френска 
приказка, която стигнала до най-от-
далечените места по света, защото 
днес този традиционно френски ко-
леден сладкиш е в националната кух-
ня на Канада, Ливан и някои северно-
африкански страни. 
Коледното пънче е всъщност 

с генуезки произход 
и в основата му е рецептата за кла-
сическо яйчено руло с плънка от слад-
ко. За да заприлича на парче дърво 
обаче, най-често се пълни и декорира 
с шоколадов или маслен крем – като 
цвета на дървесната кора и снега. 

Има множество рецепти за пригот-
вянето му. Не мога да пропусна да 
ви кажа, че една от най-популярните 
е на Джулия Чайлд от книгата є The 

Way to cook (не познавам човек, кой-
то не харесва филма с Мерил Стрийп 
„Джули и Джулия“). 

Ритуалът по украсата
и в наши дни е направо свещен. Вър-
ху пънчето се подреждат цели ком-
позиции от фигурки – шоколадови, 
марципанови, от фондан, пудра захар 
и какво ли не. Някои старателни до-
макини създават истински шедьоври, 
максимално приличащи на пънче, като 
имитират кора, дървесни гъби, тре-
ви, от които надничат зайчета и 
мишки. Или Санта Клаус с елени-
те, къщичка в гората и много дру-
ги. Украшенията може да приготви-
те сами или да купите готови от 
супермаркета. 
Избрах да ви представя една от 

класическите рецепти за коледно пън-
че. Творчеството е в украсата, къ-
дето, сигурна съм, ще покажете най-
доброто от себе си.
Но понеже по празниците времето 

на домакинята никога не стига, осо-
бено ако є пречат, за да спазите 
родната традиция, накарайте мъжа 
си да се разходи до сладкарницата 
за едно просто руло. През това вре-
ме вие можете да си направите една 
бърза маска за лице, за да изглежда-
те добре в празничната вечер. Може 
пък да свиете и едни сармички – те 
и бездруго са си доста пипкава рабо-
та. Като пристигне рулото, дори и 
доста да се е забавило в навалицата, 
вие само отрязвате едно парче от 
него, слагате го отстрани по описа-
ния в рецептата начин и остава само 
да го украсите.
Пожелавам ви приказна Коледа!

Надя ПEТРОВА

ПРОДУКТИ:  8 жълтъка  150 г захар  настърганата кора на 1/2 лимон 

 4 белтъка  100 г брашно  250 г готварски шоколад  250 г размекнато 

краве масло  125 г пудра захар  20 мл ром  3 захаросани череши (или от 

сладко)  няколко шоколадови едри стърготини  1 ч. л. счукан шам-фъстък 

 пергаментова хартия

ПРИГОТВЯНЕ: 1. Жълтъците, 1 с. л. захар и кората на лимона се разбъркват 

добре, след което сместа се разбива на пяна. 2. Белтъците с останалата за-

хар се разбиват, докато станат твърди, и се прибавят внимателно към жълтъ-

ците. След това се слага пресятото брашно и всичко се обърква добре. 3. По-

лученото бисквитено тесто се размазва равномерно върху намаслен лист пер-

гамент и се пече 5–10 мин на средата на фурната, загрята предварително до 

200 °С. 4. Изпечения бисквитен блат преместваме на посипана със захар плос-

кост, махаме пергамента и покриваме със салфетка, за да стои мек и еласти-

чен. През това време разтапяме шоколада на водна баня и го оставяме да по-

изстине. 5. Маслото с пудрата захар разбиваме на пяна и отделяме от него 3 с. 

л. за украсата. Към останалия маслен крем прибавяме шоколада и рома. Намаз-

ваме блата с 2/3 от сместа 

и завиваме на руло. 6. Отряз-

ваме диагонално от едната 

страна около четвърт от 

рулото и го поставяме от-

страни на голямото парче 

като отрязан клон. Остана-

лия шоколадов крем премест-

ваме в сладкарски шприц и 

покриваме рулото по дължи-

на с ивици – да заприлича на 

дървесна кора. Украсяваме с 

шоколадовите стърготини, 

черешките, шам-фъстъка и 

„лиани“, направени със слад-

карския шприц от белия ма-

слен крем.

КОЛЕДНО ПЪНЧЕ
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„Б
елите“ месеци от годината ни радват с мно-
го празнични усмивки, но ни носят и малко 
тъга. Точно заради тази сковала всичко бело-
та. Сега копнеем повече от всякога за слън-

це и зеленина. И най-много ни липсват цветята. За тях в 
„Разумът на цветята“ Морис Метерлинк е казал: „При-
родата ги е създала, когато желае, да радва окото и да 
изглежда щастлива!“ И тази вечна и премъдра природа съ-
умява да изглежда щастлива дори и през ледения  период 
на покой с вечнозелените си храсти и растения. Някои 
от тях могат да се отглеждат не само в градини 

но и на открит балкон 
Те носят настроение дори и в най-мразовитите дни. На 

моите первази са подредени евонимуси (Euonymus) във 
всякакви размери, форми и багри. Засадила съм ги в най-
обикновени сандъчета и те устояват дори на нечовешки-
те минусови температури без каквато и да било предва-
рителна подготовка за това. Е, само при 20 °С ги при-
бирам, но съвсем не съм сигурна, че това е необходимо. 
Струва ми се, че биха издържали. Вече трета година те 
се „пъчат“ геройски 

не само на студовете, но и на жегите 
Издържат дори и когато позабравя да ги полея. Те са 

много красиви и много непретенциозни храстчета, които 
в градината могат да достигнат и по-внушителни разме-
ри. Принадлежат към рода на дафиновото дръвче и дру-
гото им име е фалшив лавър. Съществуват 

над 10 негови варианта 
подходящи както за градината, така и за стайно отглеж-
дане. В цветарските магазини най-често се предлагат пъ-
стролистни сортове. Особено ефектни са видовете със 
зелени листа с тънки бели ивици по края и с жълто-зе-
лени листа със златисти ивици по края. По-редки са ви-
довете с обсипани с петънца в различни тоналности лис-
та. Има и такива с жълти в сърцевината си и по-изо-
стрени листа със зелени ивици по края. И други, с оба-
грени в зелено или сиво-зелено листа с бледожълти иви-
ци по края. Едрите видове са с около 3–4-сантиметрови 
листа. Съществуват и дребни, дори и миниварианти – 
с листенца от 0,5–0,7 см. Макар и по-рядко, срещат се 
и стелещи се (висящи) евонимуси. В повечето случаи са 
бордюрни (растящи нагоре). Короните им са достатъчно 
атрактивни, а багрите им – достатъчно разнообразни, за 
да се направи от тях една чудесна композиция, в която 
да развихрите фантазията си и да имате вечнозелено на-
строение пред очите си четири сезона. Такава тераса би 
изглеждала доста екзотично и ексцентрично през непри-
ветливите и заскрежени дни. Евонимусът е и 

много сполучлив подарък 
Той може да се поднесе и на начинаещи цветари и вну-

шава особена житейска философия. Ако аз го подарявам, 
бих пожелала на приятелите си да съумеят да бъдат упо-
рити и борбени и от всяка ситуация да извличат само 
красивите моменти. Защото какво е човешкият живот, 
ако не изкуството да остаряваме красиво! И какво по-
красиво от достойнството?! Онова достойнство, кое-
то ни помага да устоим и да запазим себе си през всич-
ки зли житейски бури. А нашите български балкони са 
твърде, твърде сиви. 
Зимоустойчивият, вечнозелен евонимус ни дава удивите-

лен пример за 

воля за живот 
изпълнен с красота и достойнство. Всъщност тази по-
следната думичка съществува ли въобще в съвременния 
речников запас на българина?! Присъства ли в мислите 
и представите му и не буди ли присмеха на надхитри-
лия ситуацията човек?! И завихрени във въртележката 
на ежедневието, нека поне не забравяме, че точно балко-
ните са очите на уютните ни домове. Дали те са при-
ветливи и щастливи, дали се „усмихват в цвят“ дори и 
през зимата – това зависи само и единствено от все-
ки един от нас.

Албена УВАКОВА
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Установено е, че едно цвете в 
саксия „освежава“ въздуха на око-
ло 10 кв. м от жилището или 
офиса. Опасни за здравето на чо-

века са много химични съединения като 
формалдехида, трихлоретилена, ксилола, 
бензола – химикали, които се отделят 
от мебелите, мокета, килимите и ма-
траците и домашните любимци. Всич-
ки те неизменно присъстват в град-
ската среда. Ако са много концентри-
рани в едно помещение, те могат да 
причинят главоболие, астма, парене в 
очите и други заболявания на обита-
ващите го.
На помощ идват растенията. Всички 

те не само поглъщат вредния въглероден 
двуокис и отделят кислорода, нужен за 
живота ни, но и успешно неутрализират 
тези вредни химически съединения.
Най-пълноценни в това отношение са 

повечето популярни видове декоратив-
нолистни растения. 

Фаворит е 
кокосовата палма

или известна още като палма Арека. С 
множество изследвания и опити е до-
казано, че тя най-добре неутрализира 
формалдехида у дома и е най-добрият 
овлажнител на въздуха – особено ценно 
качество на растението през студени-
те и сухи месеци от годината.

Бамбукова палма 
Растението се справя също успешно 

с елиминирането на вредните токси-
ни от въздуха. За да се развива добре, 
то изисква директна слънчева светли-
на и влажна почва, както и достатъч-
но пространство.

Алое
Много популярно растение заради ле-

чебните си свойства. В борбата с 
опасните химически съединения е по-
ефективно при по-слаби концентрации 

на формалдехида.

Драцена
Наричат я още драконово дърво. През 

зимата помещението, в което е поста-
вено растението, трябва да е влажно и 
топло. Драцената унищожава огромно ко-
личества формалдехид, бензол и ксилол.

Сансевиера 
Наричат растението индийски меч за-

ради заострените му и красиво обагре-
ни листа. Успешно неутрализира бензо-
ла и трихлоретилена от въздуха в жи-
лището. Не бива да се преполива.

Фикус
Всички разновидности на растението 

са полезни. Има нужда от много светли-
на, иначе листата му започват да падат. 
През зимния период трябва да се държи 
на температура от поне 18 градуса.

Бръшлян
То е изключително фино, виещо се 

растение, което не изисква много гри-
жи. Вирее добре и на полусянка. Има 
позитивно влияние върху алергиите и 
астмата. Правени са тестове, кои-
то доказват, че след като саксията с 
бръшлян се постави в една стая, рас-
тението „поглъща“ близо 60% от пра-
ха, който се съдържа във въздуха.

Бостънска папрат 
Има най-бързо действие в борбата с 

формалдехида в сравнение с останали-
те изброени растения.
Всички споменати растения са подхо-

дящи за оформяне на цветарници, ко-
ито са прекрасно допълнение към ин-
териора на едно жилище и „зареж-
дат“ живеещите в него с чист въздух 
и енергия, особено през зимния сезон. 
Мощни зелени „стражи“ са още фини-
ковата палма, филодендронът, хризан-
темите и монстерата.

Зелените „стражи“ вкъщиЗелените „стражи“ вкъщи

Сансевиера (индийски меч)

Бръшлян

Кокосова палма (Арека)
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ЕНТУСИАЗИРАНИ И ВДЪХНОВЕ-

НИ СТЕ Слънцето е в огнения знак 
Стрелец и ви зарежда с ентусиазъм и 
вдъхновение. В началото на декември с ле-
кота набелязвате целите си и ги следва-
те. Когато водите преговори, уреждате 
или подписвате документи, бъдете макси-
мално коректни и колкото е възможно за 
вас – търпеливи. Последователността 
също ще ви е от полза. 

ТРУДНО УСТОЯВАТЕ НА СЪБЛА-

ЗНИТЕ Твърде вероятно е да завър-
жете нови връзки, които много бързо ще 
се развият в интимни отношения. Чисто 
платонични приятелства могат да прерас-
нат в по-близки отношения. По някакъв 
начин любовните ви връзки ще бъдат пре-
плетени с доходите ви. Впрочем от 1-ви 
до 8-и ще печелите пари с лекота. А също 
власт и слава на базата на лични симпа-
тии (особено на 8-и). 

КОНКУРЕНТИТЕ ВИ ЗАВИЖДАТ 
След 8-и внимавайте да не смесвате 

финансовите с интимните отношения, 
особено ако имате частен бизнес. Препо-
ръчително е да не разчитате на никого, а 
да носите цялата отговорност за взети-
те решения. 

БЪДЕТЕ НАЩРЕК на 10-и. Другите 
ще ви одумват и ще пускат неприят-

ни слухове по ваш адрес. След 10-и ви съ-
ветвам да довършите всички отлагани за-
дачи и да се стараете повече в работата. 

ДИСЦИПЛИНА Е НУЖНА През пе-
риода от 10-и до 30-и нещата сега 

няма да ви се получават с лекота, а с... 
дисциплина. Най-трудно и напрегнато ще 
ви бъде от 10-и до 18-и, когато ще трябва 
да угаждате на началници и авторитети и 
да доказвате своите вече утвърдени зна-
ния и умения. Най-труден ден в това от-
ношение ще е 14-и, когато разговорите и 
преговорите ще вървят много трудно. 

НЕ СИ ТЪРСЕТЕ НОВА РАБОТА От 
10-и до 30-и ви съветвам да не се за-

нимавате с това, защото няма да намери-

те нищо, което да ви задоволява. През 
този период никакви нови инициативи 
няма да са успешни. Наблегнете на фина-
лизирането на вече започнати – най-вече 
през периода от 10-и до 18-и. 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПЕРИОД Но за 
учащите се Овни и за тези с инте-

лектуални професии времето от 18-и до 
30-и е незаменимо за успешно завършване 
на започнато обучение, правене на научни 
изследвания или писане на научна работа. 
Студентите ще си вземат залежали изпи-
ти, а някои от тях ще възстановят за-
губените си студентски права. Периодът 
от 18-и до 30-и е чудесен да си набавите 
липсващите ви знания, да затвърдите вече 
наученото. Много е важно от 18-и до 30-и 
да финализирате стари договори и проек-
ти, за да си освободите енергия за праве-
не на нещо ново. 

ПЪТУВАНИЯТА ВИ ще са белязани 
с малко трудности през периода от 

10-и до 18-и. Най-внимателни бъдете на 
14-и. Не влизайте в спорове, не се дръжте 
агресивно, не тръгвайте да търсите пра-
вата си с възмутен тон. Дори и да има-
те право, няма да успеете да докажете 
правотата си сега. 

СПЕЦИАЛНО ЗА РОДЕНИТЕ НА 19 и 

20 АПРИЛ на 21-ви ще приключи един 
етап от периода, пълен с домашни пробле-
ми и трудни отношения с родителите. Ще 
анализирате всичко в детайли и много по-
лесно ще се справите по-нататък. При-
ключва нещо, което ви е притеснявало за 
дома и имотите ви. Дава ви се шанс да 
промените нещата в положителен аспект. 

НАВЛИЗАТЕ В НЕБЛАГОПРИЯТЕН 

ПЕРИОД след 22-ри. Ще се наложи 
да отделите повече време на работата си 
и на кариерата си. Но не ви съветвам да 
се преуморявате.

Най-силният период 
за декември
От 1-ви до 8-и за вас настъпва силен ор-

ганизационен период. Насочвате усилия-

та си в правилната посока. Особено силен 

момент за Овните настъпва след новолу-

нието в Стрелец на 5-и, който ще е нещо 

като пусков механизъм за ваши отколешни 

идеи. Пред вас се отварят нови възмож-

ности. Очаквайте добри вести и предло-

жения отдалече. Активизирате връзките 

си с чужденци или създавате нови – как-

то в личен, така и в служебен план. Пред 

мнозина от вас се отваря път в чужбина, 

свързан с образованието ви (най-вероят-

но следдипломна квалификация). Създават 

се възможности за участие в междуна-

родни изложби, курсове, семинари или кон-

ференции.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

От 1-ви до 8-и сте в силен период, осо-

бено след 5-и, когато пред вас се ширват 

нови хоризонти за изява в чужбина. 

От 10-и до 18-и „разчистете“ залежа-

ла работа и сключете колкото е възможно 

повече договори (ако работата ви е свър-

зана с това). Всички ще са успешни. 

От 18-и до 30-и настъпва време да взе-

мете невзетите си изпити и евентуално 

да довършите писмена научна работа.

На 21-ви родените на 19 и 20 април ще 

приключат един етап от имотните си 

проблеми. 

След 22-ри навлизате в нехармоничен 

период. Трябва повече да се стараете в 

работата си, но не се преуморявайте.

КОСМОПОЛИТЕН АРОМАТinfo
NEW YORK PLAYBOY – СЪБЛАЗЪН ЗА МЪЖЕ
В New York Playboy е уловена енергията на града, който определя тенденциите – Ню Йорк. 
Преуспелият, стилен и харизматичен нюйоркчанин изглежда добре, притежава чар и знае как да си 
осигури луксозен живот. Ако искаш да бъдеш част от него, освободи своето нюйоркско поведение. 
За да повдигнеш самочувствието си до максимална степен, напръскай се с новия, чувствен и с лек 
дървесен привкус аромат на Playboy. Playboy обединява силите си с известния графити артист Сийн 
(Seen) и заедно създават стилния дизайн на опаковката на New York Playboy. 
С изтънчената, леко закръглена форма на шишето, подобна на колба, New York Playboy напомня на дру-
гите аромати от успешната Playboy линия – Miami, Las Vegas, Hollywood, Malibu and Ibiza. Както други-
те аромати, New York също има отличителен знак във формата си – лилавото, цвета на стъкленото 
шише и на течността в нея. 
Ароматът е дървесен, мъжествен. Изразява космополитния стил и динамичната енергия на живота 
в Манхатън. С едно пръсване съставките на сливащи се алдехиди и тръпчив лимон се смесват с напо-
добяващия мирис на грамофонна плоча, който напомня на емблематичната миризма, която излъчват 
сградите, улиците и тротоарите на Ню Йорк. Долавят се и пикантни нотки на смола и черен пи-
пер, а накрая остава един чувствен, дървесен мирис от съблазнителен ветивер, сладък боб и ванилия.
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УСПЕШНО ОБЩУВАНЕ Още на 
1-ви Меркурий навлиза в хармонич-

ният ви знак Козирог и ви дава силен 
тласък за плодоносно общуване. Търгов-
ският ви нюх е включен на най-висока 
степен. Амбицирани сте. Цялата ви 
практичност и изобретателност сега са 
впрегнати, за да ви донесат успехи. От 
1-ви до 8-и сте настроени дори манипу-
лативно и нападателно. На 1-ви най-сил-
ните ви оръжия ще бъдат красноречие-
то, умението за общуване и естетиче-
ският ви усет. Независимо какво прави-
те, влагайте в него красота и любов, и 
то ще се получи. На 10-и ще се повто-
ри същата ситуация от 1-ви, но този 
път ще действате още по-уверено. Най-
голям успех ще имат онези от вас, чии-
то професии са свързани с изкуството 
или занаятчийството. Уменията ви ще 
бъдат оценени. 

ПСИХИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ Пе-
риодът от 1-ви до 22-ри ще е доста 

напрегнат, защото ще трябва да решава-

те неотложни финансови въпроси. Мате-
риалното ви състояние няма да е особено 
стабилно. Най-бдителни бъдете на 3-ти: 
не се поддавайте на изкушения и не осъ-
ществявайте близки контакти с непозна-
ти. Има опасност някой да ви подведе. 
Възможни са и инциденти с режещи ин-
струменти, машини и електрически ток. 
Постарайте се да бъдете максимално кон-
центрирани на тази дата. 

ПРЕКАЛЕНО ВЗИСКАТЕЛНИ СТЕ 

КЪМ ЛЮБИМИЯ ЧОВЕК от 1-ви до 
5-и. През целия месец личната ви управля-
ваща планета Венера се намира в страст-
ния и обсебващ Скорпион и ще ви прави 
много ревниви, мнителни, но и силно при-
влекателни и манипулативни. Опитайте се 
да не злоупотребявате с фаталния си чар, 
„употребявайте“ го само за мирни цели. 

ОТЪРВАВАТЕ СЕ ОТ СТАРИ ДЪЛГО-

ВЕ след 5-и. Слагате в ред финансите 
си. Още на следващият ден, след новолуни-
ето на 5-и, което ще ви инициира финан-
совите взаимоотношения с партньори, по-
лучавате възможност за повече влияние, 
предложения за съвместен бизнес. Получа-
вате възможност за наследства, уреждате 
завещания. Погрижете се за тези неща, 
особено след 18-и до 30-и.

 СТАВАТЕ ПО-ПРАКТИЧНИ И ПО-

СДЪРЖАНИ след 8-и, когато Марс 
също навлиза в хармоничен за вас знак – 
Козирог. Амбицията ви се насочва в мно-
го по-градивна посока. От 10-и Меркурий 
става ретрограден, което ще върне ста-
ри теми и идеи в живота ви. Ще ви се 
наложи да доработвате и довършвате 
разни неща. През периода от 10-и до 18-и 
е добре да уредите всичко, свързано с об-
разованието ви. Финализирайте научни 
разработки, доклади и проекти. Ще ви се 
удаде с лекота. 

ВЕСТ ОТ ЧУЖБИНА Вероятно е да 
получите дълго чакано съобщение или 

документ отдалече около датата 18-и. 
ЛУННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ на 21-ви 
много ясно ще ви покаже къде греши-

те в личните си отношения и защо поня-
кога губите сили и позиции. Ще ви се даде 
възможност да промените коренно начина, 
по който общувате с любимия човек. Оч-
аквайте раздвижване и в деловата сфера: 
кратки пътувания през следващите месе-
ци, както и интензивно общуване с парт-
ньори и колеги. Отношенията ви с близки 
и роднини също се подобряват. 

НАВЛИЗАТЕ В ОПТИМИСТИЧЕН 

ПЕРИОД след 22-ри. Суетенето ще 
бъде предимно по завършване на старото, 
изчистете си задълженията до 30-и вклю-
чително, после е време за отдих.

Уреждане 
на документи разни
Този период е изключително подходящ за 

уреждане на всякакви документи, особено 

на такива за наследство. Възможно е да 

се доберете до грижливо укривана от вас 

информация. Сега ще ви се даде шанс да 

действате в зони, които до този момент 

са били забранени за достъп от ваша 

страна. Но има и едно важно предупреж-

дение – пак през този период от 18-и до 

30-и внимавайте някой да не разкрие и ва-

шите грижливо пазени тайни. Рискът ня-

кои ваши тайни намерения да бъдат раз-

гадани и да се оповести информация, коя-

то не е във ваша полза, е голям сега. За-

ключвайте и обезопасявайте прилежно 

собствеността си, защото съществу-

ва опасност и от кражба. Когато подпис-

вате важни документи (особено за пари), 

четете всичко много внимателно. Не хар-

чете неразумно и не сключвайте рискова-

ни сделки. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

На 1-ви и 10-и подходете спокойно към 

задачите си. Прекарвайте всичко през фи-

ния си естетически усет – това веднага 

ще бъде оценено.

3-ти е труден и конфликтен ден. Пазе-

те се от инциденти. 

От 18-и до 30-и уредете документи за 

наследства. Бъдете нащрек, защото са 

възможни кражби. Отложете насрочени 

срещи за подписване на договори и фина-

лизиране на сделки. Днес те няма да са 

успешни!

След 22-ри започвате да гледате по-оп-

тимистично на живота. До 30-и довърше-

те започнатото и посрещнете спокойно 

новия си късмет на 31-ви вечерта.

ИДЕИ ЗА ПОДАРЪЦИ

BRAUN ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА ПРАЗНИЦИТЕ 
Тази година Braun реши отрано да ви вдъхнови за по-
даряването, като ни разкрие магията на правилните 
подаръци за правилните хора. 
Какво би искал той най-много? Нещо, което да улесни 
живота му – като новата електрическа самобръс-
начка Pulsonic Shaver с иновационна ултразвукова тех-
нология (10 000 микровибрации) за перфектно избръс-
нато лице. 
А какво би искала тя повече от всичко на света? За 
една жена е много важно да има секси и красива коса. 
С не толкова топли чувства се отнася тя обаче към 
косъмчетата по тялото си. Пресата за коса Braun 
Satin Hair 7 Colour Straightener е щадяща към боядиса-
ните коси, защото ги предпазва от обезцветяване. 
За най-взискателните жени Braun създаде епилато-

ра Silk-epil 7, който премахва косъмчета, дълги само 0,5 
мм. 40 пинцети функционират в идеален ритъм и не 
оставят нито косъмче по кожата. Кремсупата от 
моркови би станала по-лесно и бързо с новия пасатор 
Braun Multiquick/Minipimer Professional. А под капака му 
модерната домакиня ще намери нещо още по-добро. 
На нейно разположение са мощност от 600 вата, 15 
скорости и ножче от неръждаема стомана, които ще 
направят приготвянето на оригинални ястия лес-
но като детска игра. Защото готвенето е изкуство, 
ако го правиш с подходящия домакински уред. 
Ето с колко много идеи разполагате вече. Създадени, 
за да бъдат желани, продуктите на Braun са перфект-
ните подаръци за теб и от теб. Те са още по-специ-
ални, защото идват с пет години гаранция и сякаш 
подаряваш не един, а пет подаръка едновременно.
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БЕЗ КАПКА ЕНЕРГИЯ СТЕ От 1-ви 
до 22-ри Слънцето се намира в нехар-

моничния ви знак Стрелец и вие традици-
онно ще сте разпънати на кръста на мно-
го спешната работа и изискванията и ка-
призите на всички около вас. Толкова ще се 
уморите от всичко, че на моменти ще бъ-
дете почти като вцепенени и на практика 
няма да сте ефективни. Жизнената ви 
енергия е крайно недостатъчна, затова се 
налага спешно да се погрижите да заредите 
батериите. Едва когато съберете сили, ще 
можете да свършите всичко належащо. 

РЕТРО ПЕРИОД Друг фактор, който 
много ще ви влияе в този период, е и 

ретроградността на вашата лична управля-
ваща планета Меркурий. От 10-и до 30-и ще 
бъде един подчертан ретро период в живо-
та ви. Няма да има спасение и „измъкване“, 
докато не поемете своите отговорности. 
И грешките си ще трябва да признаете – 
не пред другите, а по-скоро пред себе си. 
Този период на ретроградност на Меркурий 
може да ви се види много затормозяващ, но 
всъщност е добра възможност да приклю-
чите с неща, които сте занемарявали, пре-
небрегвали или дори не сте забелязвали. По-
лучавате шанс да се върнете символично 

назад и да поправите нещата. Както и да 
възстановите щетите – не само матери-
алните, но и емоционалните. 

НАЙ-НАПРЕГНАТО ЩЕ ВИ БЪДЕ 
от 1-ви до 22-ри. На 21-ви има лунно 

затъмнение в 29-ия градус на Близнаците, 
което ще засегне най-вече родените на 22 
и 23 май, но безспорно ще повлияе на 
всички останали от зодията. Време е за 
голямото приключване на един етап от 
живота ви. Ще завършите проект или ще 
приключите делови отношения, които 
вече са се изчерпали. На 21-ви ще ви се 
отворят и нови възможности за парт-
ньорство. Ще се създаде възможност да 
промените нещо около вас. Родените на 
22 и на 23 май дори ще пожелаят да про-
менят нещо и в своя външен вид, за да 
се почувстват по-уверени и харесвани. 
Ако професията ви е публична или общу-
вате с много хора, лунното затъмнение 
ще ви донесе публичност и признание. 

ДВА СИЛНИ ДНИ Въпреки напрежени-
ето на 1 декември сте адекватни и 

общувате майсторски – нещо, което ще 
ви донесе големи дивиденти след време. С 
подобна вибрация е зареден 10 декември, ко-
гато печелите много хора на своя страна 
с деликатното си приятелско отношение. 

ВНЕЗАПНИ ОБРАТИ ви очакват на 
3-ти. Пазете се от конфликти, не 

се захващайте с нищо важно. 
ОБНОВЯВАНЕ НА ПАРТНЬОР-

СТВАТА На 5-и ви обзема желание 
да промените нещо в личния си живот. 
Ако установите, че потенциалът на на-
стоящата ви интимна връзка (отнася се 
и за деловите партньорства обаче) се е 
изчерпал, ще я приключите. Решението 
ви ще бъде провокирано и от аспекта на 
Меркурий с Плутон на 6-и, когато ще 
получите необходимата мотивация за 
действие. Но може да решите да използ-
вате трансформационните способности 
на Плутон, за да запазите връзката, но 
да премахнете завинаги причините за не-
доразуменията. На 6-и осъществявате 
контакт с влиятелни хора, получавате 
необходимата подкрепа и закрила в биз-
неса. Следващият мощен ден в това от-
ношение е 14-и. 

ТРУДНИ И КОНФЛИКТНИ ДНИ за 
вас са 16-и, 18-и, 20-и и 22-ри. Те са 

белязани с неустойчивост и голямо напре-
жение. Действайте внимателно и не за-
почвайте нищо важно или ново. Въздър-
жайте се от нови инициативи почти през 
целия месец, но най-вече от 10-и до 30-и. 
Изключение от това правило правят дни-
те около лунното затъмнение на 21-ви, ко-
гато ви съветвам да вземете важни ре-
шения, но да изчакате с важните дейст-
вия чак до догодина. 

РАЗСЕЯНИ СТЕ По празниците шо-
фирайте с повишено внимание! Пазе-

те парите и документите си да не ги из-
губите.

ОТДЪХВАТЕ СИ след 22-ри. Но не от-
слабвайте вниманието си на 25-и и 26-

и. Не правете нищо, което не ви е по сър-
це тогава. Ще може да се отпуснете ис-
тински на 28-и и 29-и в приятелска среда. 

Душевен катарзис
От 18-и до 30-и дните са ви отредени за 

душевен катарзис. Не се плашете, нуж-

но е, за да може да се придвижите напред. 

Трябва да изречете нещата, които сте 

премълчавали, или да се извините за не-

направеното и недогледаното. Можете 

да разчитате на разбиране и прошка от 

другата страна. Така успешно ще се „раз-

платите“ и символично ще се разделите с 

проблемите от изтеклата година.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

На 3-ти, 14-и, 16-и, 18-и, 20-и и 22-ри не 

се напрягайте.

След 5-и трансформирате някои свои 

партньорства.

На 21-ви приключвате етап от живота 

си, набелязвате си план за промени, идеи-

те ви получават публичност.

От 10-и до 30-и не се захващайте с 

нищо ново. Довършете всичко старо, за 

да започнете новата година спокойно и на 

чисто. Бъдете по-внимателни, когато пъ-

тувате.

БЕБЕШКО ЩАСТИЕ

НАЙ-СУХИТЕ И ТЪНКИ ПЕЛЕНИ СА…
Pampers Premium Care с Dry Max™ технология 

След над десет години проучвания и работа по про-
дукта Pampers представя технологията DRY MAX™. 
Революционната иновация в пелената осигурява най-
добрата защита за кожата на вашето бебе.
Защита, достатъчно добра, за да позволи на майка 
и бебе да се насладят пълноценно на времето, прека-
рано заедно.
Вътрешността на пелените съдържа гел капсули, ко-
ито абсорбират и задържат влагата в продължение 
на цели 12 часа. 
Благодарение на новата технология, която не съдър-
жа въздух (airfelt free technology), е премахната почти 
цялата целулоза от вътрешността на пелените. Пе-

лените са с 20% по-тънки, но вместимостта им над-
вишава 10 пъти тяхното тегло!  
Care с DRY MAX™ са меки като памук, а най-горният 
им слой е като решетка, която не позволява на аб-
сорбираната течност да се върне и да дразни бебеш-
ката кожа. Пелените са направени от дишаща мате-
рия и освен това съдържат пет ленти с лосион от 
алое, който предотвратява кожните раздразнения.
Бебето обикновено зацапва своята пелена средно 
между 12 и 15 пъти на ден. Това означава, че здраве-
то на бебешката кожа е изложено на 15 заплахи все-
ки ден. Пелените Pampers Premium Care с DRY MAX™ 
технология помагат на вашето дете да расте здра-
во, щастливо и обичано, защото само децата, кои-
то чувстват достатъчно любов, се развиват пъл-
ноценно. 
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ЧУВСТВАТЕ СЕ СТАБИЛНО Работа-
та и чувството за изпълнен дълг ви 

зареждат с положителни емоции и ви ка-
рат да се чувствате стабилно. Конкурен-

цията обаче ви създава проблеми. Липсата 
на признание и незачитането на способно-
стите ви от околните много ви мъчат. 
Но пък ви и амбицират да ставате все 
по-добри, старателни и изобретателни. 
Най-важното е да следвате своя ритъм, 
желание и вдъхновение. От 1-ви до 20-и ще 
имате енергия да вършите няколко неща 
едновременно. Ще се чувствате все по-
силни и уверени и в движение ще ви хрум-
ват още идеи. Обърнете по-специално 
внимание от обикновено на своите по-
възрастни близки или на децата си (ако 
имате такива). Благоприятните дни за 
спазване на детоксикираща диета са от 
1-ви до 5-и включително. 

КОНКУРЕНЦИЯТА ВИ ТОРМОЗИ 
От 1-ви до 8-и очаквайте напрежения 

в работата, състезателни борби за надмо-
щие и утвърждаване. Добрата новина е, 
че ще се справите отлично с конкуренти-
те си. Конкуренцията ще ви дразни и след 
10-и, но тогава е добре да действате с 
по-гъвкави методи, а не да бъдете напада-
телни. Уязвими сте, защото Марс навлиза 
в нехармоничния ви знак Козирог. 

ЛЮБОВНИ УВЛЕЧЕНИЯ Срещате 
нови приятели, сред които може да е 

и някой, който в близко време ще ви ста-
не и любим/а. Венера все още е в страст-
ния и хармоничен за вас знак на Скорпиона 
и ви прави мечтателни и влюбчиви. Най-
любовните ви дни са 1-ви, 2-ри и 3-ти и 
особено 10-и, 11-и и 12-и, когато нечий чар 
ще се окаже щастливо „фатален“ за вас. 
Целият период от 1-ви до 22-ри е подхо-
дящ за зачатия, но най-вече дните 1, 2, 3, 
10, 11 и 12 декември. След 10-и в живота 
ви се появяват стари партньори, с които 
трябва да довършвате нещо, започнато в 
миналото. Ако това са делови партньори, 
обърнете им специално внимание. 

ЯВЯВАТЕ СЕ НА „ПОПРАВИТЕЛЕН“ 

В живота ви се връщат ситуации от 
близкото минало (отпреди 4 месеца), в ко-
ито сте се чувствали неуверени и неком-
петентни. Дава ви се шанс сега да опра-
вите нещата. Този „поправителен изпит“ 
ще продължи от 10-и до 30-и. Няма да се 
чувствате особено комфортно, но за 
сметка на това случващото се ще ви е 
от полза. 

НАВЛИЗАТЕ В ТРУДЕН ПЕРИОД на 
21-ви. На този ден има лунно затъм-

нение, което ще въздейства силно на ро-
дените в началото на зодията – на 22 и 
23 юни. Те ще приключат важен етап от 
живота си. Останалите Раци ще фокуси-
рат вниманието си върху темата за 
партньорствата и ще се освободят от 
поне една остаряла концепция и линия в 
живота си. Всички Раци ще се почувст-
ват обаче по-зрели и надживели важни 
етапи от развитието си след тази дата. 
Съветвам ви на този ден да си направи-
те равносметка. 

НАПРЕЖЕНИЯ И НЕДОРАЗУМЕ-

НИЯ На 22-ри Слънцето навлиза в 
конфликтния ви Козирог. Там сега се на-
мира и Марс и предизвиква напрежения и 
недоразумения. Фокусът сега е върху лич-
ните ви отношения, които не са в най-
хармоничната си фаза. Чувствате се сла-
би и уязвими, нямате енергия за съпроти-
ва. Опитайте се да разберете какво иска 
от вас интимният ви партньор и не бър-
зайте да спорите с него. Трудните дни в 
това отношение ще са 27-и, 28-и и 29-и. В 
деловите партньорства не прибързвайте и 
не се доверявайте на личности на високи 
постове – днес са на върха, но утре вече 
може и да не са там. А и вас може да 
повлекат надолу. 

ГЛАНЦ И МАТ

Новолунието провокира 
промени
Новолунието на 5-и активира желанието 

ви за здравословен начин на живот. Ще се 

простите с поне един вреден навик. До-

бре е да стартирате нов начин на лече-

ние на заболяване, от което страдате. 

Не пропускайте тази възможност, защо-

то след 22-ри навлизате в труден период 

и ще ви трябват сили. След 5-и ще се съз-

даде и възможност да направите промени 

в работата си. В случай че не намерите 

достатъчно мотивация да напуснете до-

сегашното си място и да започнете нещо 

ново, то поне е сигурно, че ще направи-

те някаква промяна на настоящото си ра-

ботно място.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

От 1-ви до 10-и ще се стараете много 

в работата. Конкуренцията ще ви създа-

ва напрежение

От 1-ви до 5-и направете диета за про-

чистване на организма от токсини.

След 5-и с лекота се прощавате със 

свой вреден навик. Започнете ново лече-

ние. Погрижете се за здравето си.

От 10-и до 30-и довършвате изостанала 

работа заедно с деловите си партньори. 

Взимате си поука от нещо. 

На 21-ви приключвате със стари теми в 

живота си, правите си равносметка.

След 22-ри ще имате трудности в лич-

ните отношения. Старайте се да не про-

вокирате вие самите конфликтите с ин-

тимния партньор.

На 27-и, 28-и 29-и бъдете деликатни и 

съобразителни с интимния партньор.

БЛЯСКАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ RIMMEL
 Усмивката ви ще е съблазнителна и блестяща, ако я украсите с Vinyl Gloss от 

Rimmel. Този гланц за устни е култов – прави устните сочни и ги кара да искрят 
от цвят. Неговата подхранваща технология се отличава с подсилен увеличителен 
Vinyl Shine Complex. Подобрената олекотена формула сега включва и алое вера (прави 
консистенцията на продукта по-малко лепкава и лесна за нанасяне) и смес от мас-
ло от ший и гроздови семки (с подхранващи качества). Новата изгряваща модна 
икона на Rimmel се казва Джорджия Мей Джагър. Тя е и новото лице на Vinyl Gloss. 

 Матовото е новият блясък. Новите тенденции при ноктите този сезон са или 
лъскави до съвършенство, или великолепно матирани. Хубавата новина е, че за да 
постигнете с лекота и двете тенденции, можете да разчитате на LYCRA® Pro 
Matte Finish Top Coat и новата серия LYCRA® Pro Fall Collection. Само един слой 
LYCRA® Pro Matte Finish Top Coat върху всеки Rimmel цвят, който пожелаете, и ведна-
га той става вълшебен, невероятен и прекрасно матиран. Матът може да се сла-
га по различни начини: по целите нокти, по върха на ноктите, в основата на но-
ктите – това изцяло зависи от вас.
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В АКТИВЕН ПЕРИОД СТЕ Майстор-
ски успявате да заобикаляте непри-

ятностите. Незабавно се отървете от 
всичко, което ви спира и затормозява, и 
не пропускайте благоприятните възмож-
ности, които звездите ви предоставят 
от 1-ви до 22-ри. През този период получа-
вате пълна подкрепа от Слънцето, което 
се намира в хармоничния ви знак Стрелец. 
На 7-и, 18-и и 20-и получавате шанс за се-
риозен напредък, пред вас се откриват 
нови перспективи. На 18-и е добре да се 
вслушате в интуицията си, а не в мнени-
ята на околните. От 1-ви до 8-и включи-
телно периодът е много силен за вас. С 
лекота стартирате нови проекти, хрум-
ват ви нови идеи как да промените нещо 
с повече ползи за вас. Успех и подкрепа 
ще имат най-вече Лъвовете, които рабо-
тят в сферата на изкуството. Сега 
творческият ви потенциал се разгръща 
оптимално. Съветвам ви да не пренебрег-
вате гласа на интуицията си. Тя ще ви 
помогне да успеете. 

ЛЮБОВТА Е В КРИЗА През целия 
месец планетата на любовта Венера 

се намира в конфликтния за вас знак на 
Скорпиона и оттам успява да ви покаже 

всички несъвършенства на партньора ви. 
Ще виждате любовните си отношения 
през призмата на контраста. За жалост 
ви очакват много напрежения и изяснява-
не на недоразумения в любовта. 

ПАРИТЕ „ПОТЪВАТ“ НЯКЪДЕ Ве-
нера отговаря и за парите, и за ва-

шето самочувствие. И тук ще имате 
проблеми. Първо, всичките ви пари ще 
„потъват“ незнайно къде. Ще харчите 
много по ваши близки. Второ, няма да ус-
пявате да задоволявате предпочитанията 
си, ще се опитвате да правите компроми-
си, което още повече ще ви изнервя. Даже 
трудно ще формулирате онова, което ис-
кате. А дори и да го направите, няма да 
съберете веднага смелост да го заявите. 
Част от тези проблеми ще бъдат решени 
след 5-и, когато ще имате много повече 
сила да ги преодолеете. Не пропускайте 
дните 14-и, 15-и и 16-и, за да действате 
ентусиазирано. След 5-и ще се сдобиете 
със сили и увереност да започнете да осъ-
ществявате идеите си. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ПРЯ-

КАТА СИ РАБОТА С навлизането на 

Марс в Козирог на 8-и ще се наложи да 
обръщате повече внимание на пряката си 
работа и там да вложите всичките си 
старания и енергия. Най-неочаквано за 
вас се появяват конкуренти с апетити 
за вашето вече отвоювано и утвърдено 
работно място. Задават се и нови изис-
квания и стандарти в работата ви, с ко-
ито трябва много бързо да се запознаете 
и да усвоите. На 10-и планетата на ко-
муникацията и информацията Меркурий 
започва да се движи ретроградно (чак до 
30-и), което още повече усилва необходи-
мостта да се концентрирате само върху 
работата си. Трябва да усвоите, научите 
и довършите важни неща. Най-важни в 
това отношение ще са дните от 10-и до 
18-и. 

ПРОЩАВАТЕ СЕ С ИЛЮЗИИТЕ СИ 
На 21-ви е пълнолунието, но същевре-

менно има и лунно затъмнение. Дошъл е 
моментът да се разделите с част от на-
ивните си илюзии. Дистанцирате се или 
направо се разделяте с досегашни ваши 
приятели и съмишленици. Това е постепе-
нен процес, който стартира сега. След 22-
ри, вместо да се настроите на празнична 
вълна, кроите планове за бъдещата си ра-
бота. Съветвам ви да пристъпите към 
реализация на идеите си догодина.

ЗДРАВЕ От 22-ри до 31-ви направете 
профилактични процедури за укрепва-

не на сърцето и сърдечносъдовата систе-
ма – вашето най-уязвимо място. В случай 
че имате здравословни проблеми, сега е 
моментът да потърсите сериозно и адек-
ватно лечение. Макар и в края на година-
та, може да се поинтересувате от нови 
клиники и лекари, които да имат сериозен 
подход към лечението ви. Например 27-и и 
28-и са добри дни за това. Пазете се от 
травми на 29-и и 30-и. 

Прекъсвате 
изчерпана връзка 
Много е вероятно още на 2-ри вечерта 
да вземете крайно решение за прекъсва-

не на една интимна връзка или приятел-

ство. От дълго време усещате, че този 

човек ви дразни и ви дърпа назад в разви-

тието ви. 3-ти е денят, в който с успех 

можете да прекъснете отношенията си с 

него. Само внимавайте да не се натовари-

те с отрицателни емоции по този повод. 

Връзката, която ще прекъснете, може да 

е любовна, приятелска или чисто сексуал-

на. По-важното е, че е започнала да става 

прекалено обсебваща и манипулативна за 

вас в последно време.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

След 5-и получавате творчески импулс 

свише. 

На 14-и, 15-и и 16-и бъдете по-смели в 

действията си!

7-и, 18-и и 20-и са дни за положителна 

промяна. Пред вас се откриват нови перс-

пективи.

От 10-и до 18-и фокусирайте внимание-

то си върху работата си.

На 21-ви се прощавате за добро със 

стари ваши илюзии. Отделяте се от една 

обществена група или приятелски кръг.

САМО ЗА ПЕРФЕКТНИ МЪЖЕ

Перфектното за НЕГО
Предстоящите празници са най-правилният момент мъжът в живота ви да 
започне да се бори с неприятностите, които му създава по-чувствителна-
та кожа на лицето. Най-новата самобръсначка на Gillette’s Fusion би могла да 
бъде подходящият помощник в този случай. Cool White е нова разновидност на 
самобръсначките на Gillette, базирана на напредналата технология за бръснене 
Gillette Fusion, която осигурява гладко, удобно и безаварийно бръснене всеки път. 
Този път с Cool White доброто представяне е сигурно дори и при най-чувстви-
телната кожа благодарение на бръснещата повърхност от 5 ножчета в предна-
та част, която създава условия за намалено упражняване на натиск върху кожата. 
Искате да осигурите на вашата половинка най-удобното решение за бръснене тази зима? Подаръчни-
ят пакет Cool White е най-доброто решение. В пакета са включени самобръсначка Fusion Power Cool White, Fusion 
Sensitive гел за бръснене (75 мл) и тоалетна чанта, за да може той да е винаги готов за път.
Харесваме мъжете, които са силни и чувствителни едновременно, но някои видове чувствителност е по-добре да бъдат избягвани. Затова му подарете 
Gillette Fusion Cool White. И нека по време на празниците тази година преобладават романтиката и чувствителността, но не и в моментите, когато той се 
бръсне.
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МНОГО ИНТЕНЗИВЕН МЕСЕЦ Ще 
усетите това още от първите му 

дни. Силите ще ви трябват, за да от-
хвърлите всички домакински и семейни 
задължения, натрупани от дълго време. 
През периода от 1-ви до 22-ри са възможни 
битови проблеми. Ще имате усещането, 
че някой ви е заключил в клетка на ня-
каква реалност, която изобщо не ви ха-
ресва. Но от друга страна, дребните 
трудности, които се изпитвате, ще раз-
чистят пътя ви за по-спокоен живот в 
близко бъдеще. 

СЕМЕЙНИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ мо-
гат да „избухнат“ на 3-ти и 4-ти. Ще 

ви кажат тежки думи и ще ви обвинят 
неоснователно. Вероятно е и интимният 
ви партньор и бизнес партньорите ви да 
се държат нелоялно с вас. Пригответе се 
за неприятни изненади на тези дни. 

ИЗТОЩЕНИ СТЕ На 5-и ще се 
чувствате изтощени, без грам сили 

и идеи за бъдещето. Но това е повече 
на психологическа основа. Днес е новолу-
ние. Залагат се програми за бъдещето. 
На небето няма никаква светлина, Луна-
та не се вижда и това води до спад на 

енергията. Все пак това новолуние ще 
донесе поне една новост в дома ви, без 
дори самите вие да сте я поискали. Въз-
можно е даже да се преместите в друго 
жилище. Ако не, очаквайте малък ре-
монт, който ще внесе повече комфорт в 
дома ви или просто общуване на ново 
равнище с хората, с които живеете. Съ-
ветвам ви да се вслушвате в интуиция-
та си и да є вярвате. Тя ще ви изведе 
на правилния път. 

НАПРЕЖЕНИЕ И НЕТЪРПЕНИЕ 
След 18-и Меркурий вече се премест-

ва в нехармоничния ви знак Стрелец и вие 
ще се чувствате по-напрегнати. Ще ви се 
иска да се справите с всичко накуп. Съве-

тът ме е обаче да напредвате с малки 
крачки. Не се поддавайте на идеализма, 
присъщ на представителите на зодия 
Стрелец, защото вие сте рационален, зе-
мен знак и много добре усещате кое е ре-
ално изпълнимо и кое не. Напрегнати и 
провокативни дни за вас са 16-и, 18-и, 20-
и, 21-ви и  22-ри. Тогава се старайте да не 
се товарите с много работа. Общуването 
ви ще е затруднено и изнервящо. Обмяна-
та на информация ще е трудна. Възможно 
е някой да ви подведе. Добре би било да 
не пътувате на тези дати. 

ПРИКЛЮЧВАТЕ ГОЛЯМ ЕТАП ОТ 

ВАШАТА КАРИЕРА на 21-ви, когато 
има лунно затъмнение. Възможно е да фи-
нализирате важен проект на тази дата. 
За някои Деви този момент може да е 
финален акорд на утвърждаване им в да-
дена професия. Заставате в „светлините 
на прожектора“. Тези промени ще засегнат 
най-вече родените в края на знака – на 21 
и 22 септември и в по-малка степен ос-
таналите Деви.  

ХУБАВ ПЕРИОД След като Слънце-
то навлезе в хармоничния ви знак 

Козирог, ще се почувствате определено 
по-спокойни. Сега е време да се отдаде-
те на хубавите неща от живота. Сеща-
те се най-сетне за своите приятели, об-
щувате и по пълноценно с децата си. 
Правите си планове за бъдещето, което 
ви зарежда с ентусиазъм и ползотворна 
енергия. Използвайте дните от 22-ри до 
31-ви, за да заздравите връзките си с лю-
бимите хора. В този период ще се чувст-
вате и харесвани, и обичани. Главата ви 
ражда всевъзможни оригинални идеи. Но 
ви съветвам да почакате с реализацията 
им. Най-хубавите ви дни през декември са 
25-и, 26-и и 27-и. 

Бъдете нащрек!
В личните и деловите отношения тряб-

ва да бъдете много внимателни от 4-ти 

до 8-и включително, като най-труден и 

взривоопасен ден ще бъде 6-и. Вероят-

ни са непредвидени обрати, разтрогва-

не на връзки, договори и съвместни начи-

нания. Съответно през тези дни не бива 

и да се договаряте за нищо важно. Всъщ-

ност почти целият месец няма да е под-

ходящ за нови начинания, защото ваша-

та лична управляваща планета Меркурий 

става ретроградна от 10-и до 30-и, а в 

това свое положение тя няма да ви пома-

га достатъчно ефективно. Меркурий е и 

богът, покровител на информацията, ко-

муникацията и пътуванията. Нищо в този 

кръг от дейности няма да се развива с не-

обходимата скорост и няма да е успешно 

сега. За сметка на това посоченият пери-

од 10–30 декември е отличен за довърш-

ване и разчистване на вече започнатото. 

От 1-ви до 18-и Меркурий все пак е в хар-

моничен знак за вас – Козирог, и положе-

ните през това време старания от ваша 

страна няма да са съвсем напразни. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

След 5-и ще направите нововъведения в 

дома си – ремонти, преподреждане на ме-

белите или дори смяна на жилището. А 

може пък само да промените начина, по 

който общувате със семейството си.

От 10-и до 30-и периодът не е подходящ 

за нови инициативи. Бъдете много внима-

телни при боравенето с информация и до-

като пътувате.

След 22-ри настъпва хармоничен период 

за вас: общувате по-пълноценно с прияте-

лите и децата си, хрумват ви интересни 

творчески идеи.

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ“
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САЛМАН РУШДИ – „ХАРУН И МОРЕТО ОТ ПРИКАЗКИ“
Салман Рушди е британски писател от индийски произ-
ход (роден е през 1947 г. в Бомбай). Стилът му, смесващ ми-
тология и фантазия с реалния живот, често се опреде-
ля като магически реализъм с привкус на исторически из-
мислици, а темата за взаимните прониквания, противо-
речия и недоразумения при преплитането на двата тъй 
различни свята – света на Изтока и света на Запада – ми-
нава като основна нишка през произведенията му. Той си 
спечелва признание още с публикуването на втория си ро-
ман „Среднощни деца“, удостоен с наградата „Букър ман“ 
през същата година. През 1988 г. романът му „Сатанин-
ски строфи“ предизвиква силна реакция в ислямския свят, 
книгата е забранена в много страни, иранският аятолах 

обявява автора за вероотстъпник и за убийството му е 
определена голяма парична награда.
Във Великобритания той получава от кралицата рицар-
ско звание за заслугите си към литературата (2007 г.), във 
Франция е отличен с най-голямата литературна награда, 
избран е и за член на Американската академия за изкуство 
и литература. 
„Харун и морето от приказки“ въплътява най-характер-
ното в творчеството на големия съвременен разказвач. 
Тук ще откриете тъй характерните за него езикови екви-
либристики и закачки, класически фантасмагории и ино-
сказания, еднакво завладяващи въображението на деца и 
възрастни.

Търсете на книжния пазар от издателство „Колибри“ Бела, брой 12 (154), 2010 117

де в а  (24.08 – 22.09)



info

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ Действай-
те бързо, защото предложенията ще 

са чудесни. Непременно яхнете вълната на 
късмета в началото на месеца. Като цяло 
месецът ще ви предложи от всичко – от 
динамика и добри възможности в начало-
то (от 1-ви до 8-и),  през необходимостта 
да се върнете назад и да поправите про-
пуските си (от 10-и до 18-и) до нужда да 
се мобилизирате, за да се справите дос-
тойно с трудния период след 22-ри. 

НАУЧАВАТЕ ВАЖНА ИНФОРМА-

ЦИЯ през периода от 1-ви до 8-и, ко-
ято ще послужи за основа на вашите дъл-
госрочни планове. През тези дни общува-
нето – без значение дали ще е очи в очи, 
или по телефона или интернет – ви пре-
доставя точна и важна за вас информа-
ция. Още на 1-ви може да имате късмет 
да попаднете в подходяща среда, където 
да ви предложат дългосрочно сътрудни-
чество. Хората и идеите, „дошли“ на 
този ден, ще са ви от помощ за оправя-
не на финансовото ви положение в бъде-
ще. Днес сте много красноречиви. Ще на-

правите добро впечатление точно на ко-
гото трябва. Печелите симпатиите и 
одобрението на околните. 

ПАРИТЕ И ПОКУПКИТЕ През целия 
месец вашата управляваща планета Ве-

нера ще е в знака Скорпион и ще фокусира 
вниманието върху финансите ви. От 1-ви до 
10-и е добре да потърсите източници за 
допълнителни доходи, защото след това 
Меркурий става ретрограден и трудно ще 
печелите пари. Отново скорпионската Ве-
нера ще ви накара да поглезите любимите 
си хора с подаръци, ще усили вкуса ви към 
красивото и жаждата ви за удоволствия. 
Не пренебрегвайте този импулс. Но се пос-
тарайте да купите красивите вещи, преди 
Меркурий да е станал ретрограден (преди 
10-и), защото шопингът след това няма да 
е успешен. Отдайте се на земните радости 
най-вече през периода от 1-ви до 6-и. Но 
имайте предвид, че 18-и, 19-и и 20-и също са 
добри дни за купон и разточителство. Сре-
щите с най-интересните хора ще са на 8-и. 

Възможно е да се влюбите в някого тога-
ва, но гледайте да не си загубите ума по 
него, особено ако сте семейни.

НЕПРИЯТЕН И ТРУДЕН ДЕН ще 
бъде 14-и и в по-малка степен 15-и. 

Ще имате семейни трудности. Добре ще 
е да спазвате и уважавате семейните 

традиции, да не възставате и да не се 
противопоставяне на по-възрастни и ав-
торитетни личности на тези дни. Проя-
вете прословутата си толерантност. 
Проявете максимално разбиране и търпе-
ние – никого няма да може да убедите в 
правотата си сега. 

СВЪРШЕТЕ НЕОТЛОЖНОТО От 10-
и  до 30-и ретроградната фаза на Мер-

курий ще ви принуди да приключите на-
трупалата се работа. От 10-и до 18-и ще 
ви изтормозят неотложни ангажименти, 
свързани с дома и близките ви. Очаквайте 
и неочаквани гости – приятели или роди-
тели. Вероятни са също и премествания и/
или преподреждане на дома. Платете всич-
ките си сметки, прегледайте документаци-
ята и най-вече договорите за собственост 
на жилището, в което живеете. А от 18-и 
до 30-и е добре да сложите в ред кореспон-
денцията си и да проведете дълго отлага-
ните телефонни разговори. Времето е под-
ходящо за взимане на невзети изпити, за 
зачоти и заверки (ако учите). 

ПРИКЛЮЧВАТЕ С ЕТАП ОТ ДУХОВ-

НОТО СИ РАЗВИТИЕ ИЛИ ОБРАЗО-

ВАНИЕ на 21-ви (лунното затъмнение). За 
родените на 22 и 23 октомври това лун-
но затъмнение ще донесе и нови професи-
онални  възможности. 

ОТТЕГЛЕТЕ СЕ ОТ СЦЕНАТА След 
22-ри е добре да прекратите актив-

ното общуване и инициативите. Навлиза-
те в напрегнат период. Проблеми се очер-
тават както в работата, така и в се-
мейството. Трудно ще общувате с начал-
ниците и с родителите си. Сега ви съ-
ветвам да правите само най-необходимо-
то. Пазете си силите и здравето. Липсва 
ви жизнена енергия. Хранете се пълноцен-
но и спете достатъчно, не се изтощавай-
те. Трудните ви дни са 27-и и 29-и. 

Не си изпускайте 
нервите
На 3-ти не казвайте веднага онова, кое-

то мислите. Афектирани сте и после ще 

съжалявате. Днес бъдете по-мили с окол-

ните, особено с колегите, да не си навле-

чете тяхната агресия. Бъдете готови за 

внезапни решения и смяна на концепция-

та на работа от тяхна страна. Този ден 

е травматичен, затова шофирайте разум-

но и се пазете от инциденти. Друг такъв 

нервен ден ще бъде 20-и.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

3-ти e особен конфликтен ден. Пазете 

се от инциденти. Шофирайте разумно.  

От 1-ви до 8-и общувайте по-активно. 

Ще научите важни неща!

След 5-и взимате важни решения за ва-

шето образование и по-нататъшна ква-

лификация.

След 10-и ще се наложи да обърнете 

внимание на дома си.

На 14-и и 15-и ще имате семейни недо-

разумения.

От 18-и до 30-и сложете в ред докумен-

тацията и кореспонденцията си. Период-

ът е идеален за взимане на отложени из-

пити.

ПАРФЮМ ЗА... ДРЕХИ

LENOR PARFUMELLE – ФРЕНСКИ ЛУКС
Капчиците френски парфюм в Lenor Parfumelle вдъхновиха дизайнерката Виргиния Здравкова да създаде три разкош-
ни рокли за теб: Subtile, Sediusante и Magnifique. „Lenor Parfumelle ме вдъхнови да създам тази уникална колекция от три 
вечерни рокли. Всяка рокля е предназначена за определен тип индивидуалност“ – сподели самата Виргиния. 
За новогодишната нощ можете да изберете роклята Lenor Subtile, с която ще подчертаете женствеността и 
чувствеността си. С Lenor Magnifique ще акцентирате върху силната си индивидуалност, а с Lenor Seduisante – дръз-
ката си прелъстителност. 
Създадена с помощта на водещи парфюмерийни къщи, колекцията Lenor Parfumelle е изключително луксозна. Струк-
турата на ароматите на омекотителите е идентична с тази на скъп парфюм. Magnifique ухае на букет на сочни 
круши и цитрусови плодове с лек „намек“ за иланг иланг и бяла орхидея. Базата е микс от сандалово дърво и вани-
лия. Seduisante предлага флорален микс от жасмин, иланг иланг и тубероза с „привкус“ на италиански лимон и слива. 
Ароматът на Subtile се отличава с топлата си флорална микстура на жасмин, фрезия и мимоза. В него се долавя и 
леко ухание на ванилия и кокосов орех. 
Всеки от трите аромата улавя същността на френската свобода на артистичния дух. Класа за всеки ден! През 
целия ден!
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КЪСМЕТ, ХАРМОНИЯ И ЛЮБОВ 
Тези блага са ви от Венера, която 

през целия месец ще бъде във вашия знак 
и ще ви компенсира за преживените не-
приятности през предишните месеци. 
Като богиня на любовта, хармонията и 
самочувствието, тя  ще ви зареди с мно-
го чар, настроение и отлична самооценка. 
Тези дарове ще ги усетите още на 1-ви, 
2-ри, 3-ти и 8-и. Сексапилът ви е неусто-
им на тези дни. Сега е моментът да де-
монстрирате талантите си. Вратите, на 
които ще почукате, ще се отворят. Слу-
шайте само интуицията си. Тя ще ви 
подсказва безпогрешно дали нещо е добро 
за вас или не. Ако усетите съпротива към 
нещо, значи то не е за вас. Изглаждате, 
укрепвате и задълбочавате съществуващи-
те вече интимни отношения. Сега вие 
„командвате парада“ – от вас зависи как 
ще се развива връзката ви в бъдеще. 

ПАРИЧНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ От 10-и 
до 18-и има вероятност да получите 

със задна дата парични възнаграждения и 
дори да ви повишат заплатата. 

СИЛНИ СТЕ В ЛЮБОВТА Датите, 
когато е добре да внасяте новости 

и промени в „играта“, наречена любов, или 
в бизнеса, са 5, 8, 14 и най-вече 21 декем-
ври, когато ще сложите символичен край 
на един голям етап от в интимните си 
отношения и ще ги „качите“ на по-висо-
ко ниво. На 21-ви ще се почувствате дос-
татъчно силни, за да кажете нещата 
така, както вие ги виждате и искате. 
От този момент нататък се прощавате 
завинаги с поне една неприятна зависи-
мост или слабост.

СТАБИЛИЗИРАТЕ ФИНАНСОВОТО 

СИ ПОЛОЖЕНИЕ Ще печелите дос-
тойно от знанията и уменията си. Обър-
нете специално внимание на финансите от 
1-ви до 22-ри. Сега всяка ваша оригинална 
идея ще ви носи и адекватно материално 
възнаграждение. Дори и да се налага да ра-
ботите повече от обикновено през този 
период, не съжалявайте. Инвестицията на 
време и усилия от ваша страна ще си за-
служава! Ако започнете да разработвате 
нов проект, идея или инициатива след 5-и, 
ще бъдете много удовлетворени от резул-
татите. 

ОБЩУВАНЕТО На него трябва да 
обърнете внимание на 22-ри, когато 

Слънцето навлиза в знака Козирог. Потър-

сете хора, които имат сходни на вашите 
интереси. Венера ще ви помогне да създа-
дете нови приятелства през този месец. 
Добре е да смените изцяло подхода си в 
общуването. Простете се с „паразитните“ 
и трудни за вас контакти, дори и те да 
са с много близки роднини. Ако след общу-
ването с тези хора се чувствате без сили 
и в лошо настроение, това е сигурен знак, 
че трябва да се дистанцирате. След 22-ри 
в живота ви може да се завърнат стари 
ваши приятели, роднини, съученици или със-
туденти, които да станат инициатори на 
бъдещите ви съвместни проекти.

СТАВАТЕ САМОКРИТИЧНИ И 

ВЗИСКАТЕЛНИ КЪМ СЕБЕ СИ Това 
пак се дължи на Венера в Скорпион. От 
22-ри до 30-и периодът е подходящ да си 
набавите нужните знания и умения, които 
ще са от полза за пряката ви работа. 
Вярно, че по коледните празници едва ли 
ще имате време за обучение, но е добре 
да направите необходимите проучвания, да 
съберете информация и да си намислите 
какво точно искате да правите. 

ПРИКЛЮЧВАЩ ПЕРИОД Периодът 
от 22 до 30-и е подходящ да приклю-

чите с изостаналата работа. Платете 
всичките си сметки. Сложете в ред ко-
респонденцията си. Не оставяйте нищо за 
догодина. 

ПРИЛИВ НА ПРАЗНИЧНО НАСТРО-

ЕНИЕ ще усетите на 29-и вечерта с 
навлизането на Луната в Скорпион. Сега 
вече може да празнувате спокойно след 
толкова много и добре свършена работа!

ВНИМАВАЙТЕ С КРАТКИТЕ ПЪТУ-

ВАНИЯ особено на 22-ри, 27-и и 29-и. 
Меркурий е ретрограден и обича да си 
прави „шеги“ с хората на път. Проверя-
вайте по няколко пъти билети, докумен-
ти и пари, ако сте на път. Пазете и ба-
гажа си от кражби. 

В супернастроение сте
През целия месец духът ви ще е бодър, 

но най-тонизирани и продуктивни ще се 

чувствате от 1-ви до 8-и. Много е ва-

жно да успеете да поддържате настрое-

нието си на такова ниво до края на месе-

ца и да управлявате умно енергията си и 

след 8-и, за да се възползвате максимално 

от приятните изненади на звездите през 

този месец.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ  ДЕКЕМВРИ

 На 1-ви, 2-ри, 3-ти и 8-и излъчвате обая-

ние и добро самочувствие. 

 На 5-и , 8-и, 14-и и най-вече на 21-ви ще 

се радвате на успехи в любовта.

 От 10-и до 18-и някой ви връща стар 

дълг.

 На 21-ви приключвате важен етап от 

духовното си развитие и  осъзнавате от 

какво точно се нуждаете.

 След 22-ри активизирайте общуването 

си. Селектирайте приятелствата и се 

простете с „паразитните“ връзки. Помис-

лете за преквалификация.

 На 22-ри, 27-и и 29-и шофирайте с под-

чертано внимание и пазете вещите си, 

защото са възможни дребни кражби.

„РОШ“ – БЪЛГАРИЯ, И АПОЗ 
откриха детска площадка в Южния парк 
Националната кампания за рак на гърдата под наслов „Мамо, обичам те!“, ко-
ято се провежда от Асоциацията на пациентите с онкологични заболява-
ния (АПОЗ) и „Рош“ – България, има за цел да повиши информираността на 
обществото при разпознаване на ранните симптоми на заболяването, рис-
ковите фактори за развитието му и различните възможности за лечени-
ето му. 
Кампанията продължава с посланието: „Мамо, обичам те! Искам да си здра-
ва, можеш сама да се погрижиш за това! Разбери как! Бъди активна, изслед-
вай се!“ 
Това послание ще стига до жените чрез усмивките на техните деца, които 
ще могат да си играят на полезни, безопасни и красиви съоръжения в Юж-
ния парк в София. Детската площадка се намира на входа на парка към бул. 
„Гоце Делчев“. 
Г-жа Кристалина Георгиева, номинирана за европейски комисар на годината, 

също подкрепи кам-
панията и събитие-
то. С писмо тя изра-
зи своята съпричаст-
ност към каузата на 
организаторите и 
им пожела успех. 
„Неслучайно избрах-
ме днешният праз-
ник да се проведе в 
последния ден от ме-
сец октомври – Международния месец за борба с рака на гърдата – споде-
ли д-р Методия Чадиковски, генерален мениджър на „Рош“ – България. – По 
този начин отново напомняме на цялото общество, че това заболяване е 
лечимо, стига човек наистина да поема отговорност за себе си и за хората, 
които обича.“

ЕДНА ДОБРА ИНИЦИАТИВА
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ВЯТЪРЪТ НА ПРОМЕНИТЕ ДУХА ЗА 

ВАС Това е най-силният ви период за 
тази година. Започвате нов цикъл от жи-
вота си. Но новостите няма лесно и без-
болезнено да се настанят в ежедневието 
ви. Ще се наложи да ги отвоювате. Ще из-
питате сътресения и трудности. Най-ва-
жното за един Стрелец е да има точна и 
ясна цел. На отлични резултати ще се рад-
ват онези от вас, които успеят да си на-
бележат конкретни цели. Не се колебайте 
и не проявявайте скромност или неувере-
ност. Смело заявете желанията си след 
5-и. Тази дата е вълшебна за всички Стре-
лци, защото точно тогава е новолунието 
в Стрелец. Постарайте се три часа преди 
и след 19.37 ч., когато настъпва новолуни-
ето, да се усамотите и да си намислите 
желания. Направете си план за бъдещето 
по приоритети. Възможно е днес да се по-
чувствате отпаднали, но в никакъв случай 
не допускайте да проспите щастливия си 
момент, когато ви се дава възможност да 
заложите програмата за развитието си 

през следващата година. Следващото ново-
луние в Стрелец е чак след 1 година. 

ПОДГОТВИТЕЛЕН И РАЗЧИСТВАЩ 

ПЕРИОД е времето от 1-ви до 5-и. 
От 1-ви до 8-и планетата на действието 
и конкуренцията Марс е в Стрелец и ви 
помага да се справяте добре на деловия 
фронт. Не отстъпвайте от завоюваните 
вече позиции. На 3-ти е първата ви бит-
ка за месеца. Нервни сте. Скандали се оч-
ертават и вкъщи – с родителите и деца-
та, и на работата – с колегите. Ще спо-
рите по стари теми. 
Марс в Стрелец подпомага хората, които 
имат частен бизнес. Сега му е времето за 
активизиране и завладяване на нови ниши 
и пазари. Особено ефективни ще са започ-
натите на 6-и и 7-и инициативи. Каквото 
стартирате на 7-и, ще е белязано със зна-
ка на стабилността.

ЗАПОЧВАТЕ НОВ ПЕРИОД ОТ ЖИ-

ВОТА СИ На 21-ви, с настъпването 
на лунното затъмнение в 29-ия градус на 

знака Близнаци, приключвате целия този 
динамичен период от живота си. Конста-
тирате и правите оценка на резултатите 
и продължавате развитието си напред. 
Близнаци не е хармоничен на вашия знак и 
вие ще изпитате известно напрежение от 
събитията в живота си около този ден. 
Това лунно затъмнение ще засегне най-вече 
темата за партньорствата. Ще приклю-
чите някои връзки или само един етап от 
тях. Най-ценното е, че ще успеете да ви-
дите дали настоящата ви интимна връзка 
има потенциал за развитие или не. Също-
то важи и за отношенията с колегите ви. 
Не ви съветвам да взимате бързи решения 
в дните около затъмнението – от 16-и до 
25-и – защото няма да сте обективни. 
Околните ще ви наблюдават под лупа и 
ще ви оценяват. Старайте се да се пока-
жете в най-добрата си светлина. Много 
сте уязвими. Но ако няма от какво да се 
притеснявате и какво да криете, можете 
да се възползвате от този „оглед“, за да 
си направите ефектна самореклама. Само 
не забравяйте чувството си за мярка. 

ДНИ НА ГОЛЕМИ ТРАНСФОРМА-

ЦИИ, когато няма да ви липсва и на-
прежение, са 16, 18, 20 и 22 декември. Пазе-
те се от физически травми. Шофирайте 
внимателно. 

ВСЛУШАЙТЕ СЕ В ИНТУИЦИЯТА 

СИ на 18-и. Не се поддавайте на лас-
кателства и се пазете от фалшиви прия-
телства. Това е т. нар. ден на красивите 
илюзии. В този смисъл сте уязвими. 

НЕ ВЛИЗАЙТЕ В СПОРОВЕ И НЕ 

УРЕЖДАЙТЕ ВАЖНИ ДОКУМЕН-

ТИ на 20-и. Денят е добър за интелекту-
ална работа на спокойствие. Непременно 
довършете започнатите дела и спазете 
обещанията, които сте дали, през периода 
от 18-и до 30-и. 

Бъдете по-дискретни 
в любовта
Темата за любовта ще е актуална през 

целия декември. Ще правите всичко въз-

можно да скриете душевните си рани. До-

бре ще е да не афиширате прекалено чув-

ствата си. Бъдете по-дискретни дори и 

по чисто суеверни причини. Но най-важно 

е да не бъдете прекалено обсебващи и из-

искващи на любовния фронт. Мнозина от 

вас ще започнат и паралелни връзки, ко-

ито трябва да укриват старателно от 

настоящите си половинки, защото през 

следващата година е почти сигурно, че 

ще ви уличат в изневяра. На 1, 8 и 10 де-

кември може да задълбочите отношения-

та си с някого и да зарадвате с нещо лю-

бимия човек.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

 На 5 декември (неделя) в 19.37 ч. на-

стъпва новолуние в Стрелец – много ва-

жен ден за всички вас! Направете си пла-

нове за бъдещето. 

 1-ви до 7-и включително използвайте 

енергията на Марс, за да се утвърдите в 

работата. Най-подходящи дни за тази цел 

са 6-и и 7-и.
 От 16-и до 25-и не взимайте прибърза-

ни решения – ще бъдете наблюдавани под 

лупа и оценявани много критично. 

 На 16-и, 18-и, 20-и  и 22-ри се въздър-

жайте от важни действия. Пазете се от 

травми, внимавайте при шофиране.

 На 20-и спазете обещанията, които сте 

дали.

ПО-СПЕЦИАЛЕН МАКИАЖ

ПАЛИТРИТЕ НА „ДЕБОРА“
Потопете се във вълшебството на коледните и новогодишните празници с 
прекрасните комплекти на „Дебора“. За пореден път дизайнерът Марио Три-
марки доказа своя неповторим стил и създаде модерни комплекти за грим в 
различни форми. Всеки комплект съдържа комбинация от модерни цветове 
за очи и устни – всичко, от което се нуждаете, за да пресъздадете актуал-
ната модерна визия.
Палитрата Metal Attraction съдържа: 6 цвята сенки (перлени и матови), 1 
блясък за лице и тяло, 1 огледало, 1 апликатор (Цена 30,90 лв.)
Палитрата Black Blossom съдържа: 12 цвята сенки, 4 цвята гланц за устни, 
1 цвят компактна пудра, 1 цвят руж, 1 цвят бронзираща пудра, 3 апликато-
ра, 1 огледало (Цена 38,20 лв.)
Палитрата Dream MIX съдържа: 6 цвята сенки, 1 цвят руж, 1 цвят бронзи-
раща пудра, 1 апликатор, 1 огледало (Цена 30,90 лв.)
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МНОГО РАБОТА Преди да тръгнете 
в нова посока, трябва да приключите 

стария период със самоанализ. Имате го-
лямо предимство пред останалите знаци 
през този месец, защото Меркурий преми-
нава през Козирог и ви помага правилно да 
подредите приоритетите си. От 1-ви до 
10-и Меркурий все още се движи директ-
но, което благоприятства новите начина-
ния. Затова използвайте периода за бизнес 
пътувания, делови срещи и подписване на 
договори. Ще имате нужната концентра-
ция и работоспособност да свършите 
много работа. Докато е в Козирог, Мер-
курий се управлява от вашата планета 
Сатурн и ви дарява с устойчивост, на-
деждност и трайност на постигнатото. 
Периодът е благоприятен за обработка на 
информация. Още на 1-ви ще усетите си-
лен импулс да систематизирате текущата 
работа. Днес можете да проведете важни 
разговори и да пробиете в трудни за про-
никване среди. На 8-и и на 10-и постигате 
важни споразумения с ползи и за двете 
страни, но ви съветвам да се държите 
приятелски с опонентите си, за да имате 
успех. Хората ви помагат и открито ви 
симпатизират. 

ИСТИНСКИ ПРОБИВ правите на 6-и, 
когато получавате и покровителство-

то на авторитетни личности и институ-
ции. На 7-и затвърждавате постигнатото. 
Сега трябва да включите в действие най-
силните си качества – търпеливостта и 
трудолюбието – за да успеете да реализи-
рате всичко, което сте планирали. 

ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ЗАЛЕЖАЛИ 

ПРОЕКТИ И ЗАДАЧИ За всички зна-
ци от зодиака периодът на ретроградния 
Меркурий от 10-и до 30-и е подходящ за 
финализиране на залежалата работа. Как-
то споменах, в началото на месеца Мер-
курий преминава през вашия знак, което 
още повече подчертава важността на 
периода. 

ВАЖЕН ДЕН ЗА ВСИЧКИ КОЗИРО-

ЗИ е 14-и. Ще го запомните като 
ден на голям прелом. Ще успеете да нало-

жите вижданията си и да формулирате 
изискванията си. Не се притеснявайте да 
кажете истината и да поставите ваши-
те условия. Ще бъдете впечатляващо убе-
дителни. Ще спечелите на ваша страна 
влиятелни хора. Постигате важни спора-
зумения, получавате сериозни правомощия. 
Днес сте решителни и надеждни. 

ТРАНСФОРМАЦИОНЕН ПЕРИОД 
На 21-ви, когато е лунното затъмне-

ние, приключвате важна и продължителна 
работа. Трансформирате и досегашните 
си отношения с колегите. Без да усетите, 
сте надживели много свои „детски боле-
сти“ и навлизате в по-зрял и устойчив 
етап от живота си. 

ЖИЗНЕН ТОНУС На 22-ри Слънцето 
навлиза във вашия знак и ви зарежда 

с много енергия. Време е да се концентри-
рате върху бъдещите си проекти, но само 
на идейно ниво. Поради ретроградността 
на Меркурий, която продължава до 30-и, 
не е препоръчително да започвате нищо 
ново сега. За сметка на това можете да 
предприемете подготвителна дейност – 
да събирате информация, да провеждате 
предварителни разговори и проучвания в 
сферата, в която искате да се развивате 
в бъдеще. 

СПЕЧЕЛВАТЕ ВЛИЯТЕЛНИ ХОРА НА 

СВОЯ СТРАНА Нищо, че периодът е 
празничен, 27-и е ден, който ви е отреден 
за делово общуване. Ще влезете в контакт 
с влиятелни хора, а някои Козирози ще по-
лучат огромно признание от авторитетни 
личности за постигнатото до този мо-
мент. Този ден излъчва сила и мощ, само 
от вас зависи как да я използвате. 

ТРАВМАТИЧЕН ДЕН На 29-и не 
предприемайте пътувания и важни 

срещи. Не отивайте там, където се 
чувствате дискомфортно.

Време за сериозна 
равносметка
Препоръчвам ви да приключите не само 

натрупалите се в работата задачи, но и 

да си направите подробен анализ на изми-

ната година. Най-подходящото време за 

това е периодът от 10-и до 22-ри. Усамо-

тете се и обмислите всичко, което ви се 

е случило, за да извлечете полза от мина-

лото за бъдещето. Ако нещо ви тежи, ако 

усещате, че сте сгрешили някъде, сега е 

моментът да направите корекции. Пери-

одът е успешен за Козирозите, които се 

занимават със социална дейност или ле-

чение. Проявете състрадание и направе-

те някакво дарение. И задължително дай-

те прошка. Дори сами на себе си прос-

тете. „Извадете“ от себе си всичко, ко-

ето ви тежи и угнетява, осмислете го и 

се освободете от негативните емоции. 

Веднага ще усетите ефекта от такова 

едно духовно пречистване. Интуицията ви 

е безпогрешна през този период. Довере-

те є се.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ    
 От 1-ви до 10-и бъдете активни. 

Действайте смело!

 От 10-и до 30-и е добре да си направи-

те равносметка и да се поучите от изво-

дите. Непременно довършете изостанала-

та работа. Проявете милосърдие.

 6-и, 14-и и 27-и са силните ви дни през 

месеца.

 На 29-и се пазете от травми и конфли-

кти. Не предприемайте пътувания.

ВИНЕНИ ИЗПАРЕНИЯ

НОЕМВРИ БЕ МЕСЕЦ НА ВИНОТО В „КАРФУР”
През целия месец ноември в магазините на „Кар-
фур” в България се продаваха отбрани вина от цял 
свят на атрактивни цени. Специално за събитие-
то в София бе виненият консултант Лоран Барие 
– VIP гост на VIP вечерта на виното. Откриване-
то на винения фест бе почетено и от посланика 
на Република Франция в България негово превъзхо-
дителство господин Филип Отие и на Република 
Южна Африка в България нейно превъзходител-
ство госпожа Шийла М. Камерър.
„Ако тази вечер имаме цел, тя е да ви изненада-
ме. Да ви покажем, че „Карфур” не е просто хипер-
маркет, в който можете да напазарувате храни и 
стоки за дома. „Карфур” предлага истинска насла-
да за сетивата чрез богато разнообразие на вина 

от цял свят” – каза Кристиaн Шарита, изпълни-
телен директор на „Карфур” – България, привет-
ствайки присъстващите.
В рамките на VIP вечерта на гостите бяха пред-
ложени пет специални вина от селекцията на Ло-
ран Барие. Първото от тях беше бялото Demazel 
от 2009 г., последвано от червеното Demazel от 
2009 г. Трето беше червеното Chateau Fergraves от 
2008 г. Кулминацията на вечерта беше червено-
то Chateau Lamothe-Bergeron от 1995. За десерт гос-
тите можеха да опитат Champagne Ph. Bouchard & 
Cie Brut.
След събитието присъстващите можеха да за-
купят всички вина от ексклузивната селекция 
на Лоран Барие на специални цени в магазина на 
„Карфур”. 
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НАПРЕГНАТИ И ВЗИСКАТЕЛНИ 

СТЕ Напоследък сте станали мни-
телни, обсебващи и придирчиви, а това 
влудява партньорите ви. Венера през це-
лия месец е в нехармоничния за вас знак 
Скорпион и затова сте толкова напрегна-
ти и взискателни. Опитайте се да се 
владеете, особено на 8-и. Венера ви прави 
и силно влюбчиви – нещо, което трудно 
ще можете да контролирате. Не дейст-
вайте прибързано и доверчиво в любовта! 
Не се разкривайте веднага пред новите 
си интимни партньори. Този месец е бе-
лязан с кризи, недоразумения и разочаро-
вания. Ако прибързате и започнете нова 
връзка, много скоро пак ще се разочаро-
вате. Бъдете разумни в харченето на 
пари, въпреки че пръстите ви сега ще са 
много широки, а доходите – по-ниски от 
очакваното. 

ВАЖЕН ДЕН е новолунието на 5-и. 
Въпреки че въздейства на всички зо-

диакални знаци, това новолуние е най-сил-
но за Стрелците и за вас. То ще ви по-
могне да стартирате съвместни проекти 
и начинания с приятели и съмишленици. 
Мечтите ви са в полет – чудесна възмож-

ност да направите смели крачки напред. 
БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ НА РА-

БОТНОТО СИ МЯСТО Не си и по-
мисляйте да започвате там любовен ро-
ман, колкото и да сте влюбени. Ще си 
спестите много неприятности в бъдеще, 
ако послушате съвета ми. Бъдете макси-
мално концентрирани и отговорни, особе-
но на 3, 4, 17, 18, 23, 24, 25, 30 и 31 декем-
ври, нищо че е краят на годината. Не се 
отпускайте точно сега. Началниците и 
колегите ви наблюдават критично. Коле-
гите даже ви търсят „слабото“ място, 
за да ви атакуват и да ви подбият са-
мочувствието. 

КОНФЛИКТЕН ДЕН е 20-и. Ще има-
те усещането, че говорите на различ-

ни езици с другите. Не подписвайте при-
бързано никакви договори (особено за по-
купко-продажба на имоти). Всичко  ще е 
белязано със знака на нестабилността. Не 
харчете безконтролно. Не давайте големи 
суми на заем – може и да не ви ги вър-
нат. И още нещо – пазете се от кражби 
(в това число и от интелектуални!). 

ПЪЛНОЛУНИЕТО В БЛИЗНАЦИ на 
21-ви е благоприятен момент за вас. 

Осъзнавате постигнатото от 5-и досега. 
Но освен пълнолуние, на този ден има 
още един важен астрономически феномен 
– лунно затъмнение в хармоничния за вас 
знак Близнаци. Много отчетливо ще по-
чувствате, че сте готови да загърбите 
стари приятелства и любовни отноше-
ния, които отдавна са изчерпали своя по-
тенциал. Творчески настроените Водолеи 
ще приключат с един етап от развити-
ето си, както и ще финализират важен 
проект. Ще осъзнаете, че децата ви са 
вече достатъчно пораснали (ако имате 
такива). Някои родители Водолеи ще бъ-
дат даже любезно информирани от дете-
то си, че то иска да живее самостоя-
телно. Приемете с разбиране тези зако-
номерни промени. 

УМОРЕНИ СТЕ Ще го усетите доста 
отчетливо след 22-ри, точно в навече-

рието на празниците. Любезно отклонявай-
те поканите за гостувания. От 22-ри до 
30-и се старайте да общувате само с при-
ятни и проверени от вас хора. В живота 
ви могат да се върнат стари приятели.  
При всеки удобен случай си почивайте. Не 
се товарете нито с работа, нито с непри-
ятни емоции. Не е време нито за нови на-
чинания, нито за делова активност. Вклю-
чете малко на режим „профилактика“ и по-
магайте на тези, които истински обичате 
и които се нуждаят от вас.  

ПРОЗРЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО Дове-
рявайте се на интуицията си. На 21-

ви ще предусетите какво ви очаква в бъ-
деще и как трябва да действате, за да 
успеете. 

БЛАГОПРИЯТНИТЕ ДНИ ЗА ВАС 

СА 27-и, 28-и и 29-и. Позволете си да 
се поглезите. Отдайте се на забавления. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
 На 3-ти, 4-ти, 17-и, 18-и, 23-ти, 24-ти, 

25-и, 30-и и 31-ви бъдете максимално из-

рядни във всичко, което вършите.

 След 5-и може да започнете нещо ново 

заедно с приятели и съмишленици. 

 На 20-и не харчете безконтролно и не 

давайте големи суми на заем, защото 

може и да не ви ги върнат. 

 На 21-ви ще получите прозрение за бъ-

дещето.

 На 27-и, 28-и и 29-и се отдайте на заба-

вления и приятно общуване.

ПО ИТАЛИАНСКИ НАЧИН

Без самочувствие
Ще се чувствате недооценени, непълно-

ценни, неспособни и не чак толкова кра-

сиви. Още щом усетите, че през глава-

та ми минават подобни мисли, трябва да 

ги спрете. Предупреждавам ви, че това е 

илюзорна представа, напълно неоснова-

телна. Никой отстрани не забелязва кусу-

рите, които сами си „връзвате“. Съветвам 

ви да положите всички усилия да се отър-

вете от това си настроение, защото, ако 

прекалено се вживеете в него, ще започ-

нете да го внушавате и на другите и те 

ще започнат да ви виждат в такава свет-

лина. Борете се с ниското си самочувст-

вие най-вече от 1-ви до 5-и, както и на 17-

и, 18-и и 20-и.

ЕСТЕТСКО ЕСПРЕСО ПРЕЖИВЯВАНЕ
Италия е страната на любовта. Или по-скоро е страната, където да се влюбиш. Може би 
има нещо във въздуха, което запалва страстта. Или може би е в красотата на пейзажа 
и архитектурата, която естествено предизвиква най-благородното чувство – любовта. 
Точно това описва календарът на Lavazza за 2011 г. – красотата на влюбването, когато 
си в Италия. Той ни „разказва“ шест различни истории по ироничен, сюрреалистичен, 
страстен или безгрижен начин. Шест интимни момента, включващи него, нея и кафето. 
19-ият календар на Lavazza е дело на Марк Селигър. Прочутият американски фотограф на 
известни личности бе помолен да увековечи същността на Италия. Пейзаж в Тоскана, 
високите води на Венеция, балконът на Ромео и Жулиета, скалите Фаральони на 
Капри, магическа флорентинска градина и... шест любовни истории.
Както и в предишните издания, креативната режисура на календара за 2011 г. е поверена 
на агенция Armando Testa. 
Освен Бил Джентъл на шестте календарни снимки ще видите още Моника Кастило, 
Енрике Пласиос, Нут Сиър, Седрик Бир, Лилиана Домингес, Алесандро Джиалокоста, Вайъ-
лет Бъд, Джейза Киминадзо и Иван Олита.

Бил Джентъл 
е забавният 

Купидон, кой-
то краси ко-

рицата, както 
и последната 
снимка, коя-
то завършва 

„историята“, 
разказана от 

Селигър
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 НАПРЕЖЕНИЕТО В РАБОТАТА 
пряко се отразява и на настроението 

и здравето ви. Все по-нервни и сприхави 
сте напоследък, особено от 1-ви до 10-и. 
Постарайте се да не преживявате всичко 
толкова дълбоко. По това време на годи-
ната по традиция ви е доста напрегнато. 
Докато транзитното Слънце преминава 
през зодиакалния знак Стрелец, вие тряб-
ва да се борите с внезапно възникнали 
трудности, да преодолявате конфликти и 
да покривате „нормативи“. Хората, с ко-
ито пряко си взаимодействате в ежедне-
вието, ще станат по-капризни и взиска-
телни към вас. Бъдете деликатни и пред-
пазливи, особено когато контактувате с 
началници, работодатели или други авто-
ритети, защото сега и те са по-капризни 
и обидчиви от обикновено. Трудно ще об-
щувате с авторитети, трудно ще се 
подчинявате, всяка принуда ще ви изваж-
да от равновесие. От 1-ви до 7-и включи-
телно ще сте много конфликтни и раз-
дразнителни, тъй като агресивният Марс 
е в нехармоничния за вас знак Стрелец. 
Ще привличате хора, които бързо ще ви 
изваждат от равновесие. 

 НЕПРИЯТНИ ИЗНЕНАДИ ви „деб-
нат“ на 3-ти. Денят е много кон-

фликтен. Постарайте се да сте почти 
перфектни на работното си място. Едно 
дребно недоразумение може много силно да 
накърни имиджа ви. 

 НАПРЕДЪК В КАРИЕРАТА През пе-
риода от 1-ви до 22-ри се старайте 

много в работата си. Бъдете прецизни 
най-вече от 10-и до 18-и, когато ще ви се 
наложи да свършите изоставена в близко-
то минало работа. 

 НОВОСТИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ 
След новолунието на 5-и излизате на 

чисто, така да се каже. Постепенно за-
почвате да побеждавате напрежението и 
неудовлетворението, които ви бяха завла-
дели в работата. Очаквайте новости и 
реорганизации в службата: преназначение 
на началници, преструктуриране на отде-
ли... Това много ще облекчи вашето със-
тояние в бъдеще. Ще ви се създаде въз-
можност да започнете и свой бизнес или 

да си намерите друго работно място, дру-
го поприще за изява. Ако получите тако-
ва предложение, действате много бързо – 
до 10-и. След това планетата на комуника-
циите, информацията и общуването Мер-
курий става ретроградна и новите начи-
нания няма да са успешни. 

 ЛИЧНОСТНИ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Силни дни на трансформация в личен 
и психологически план са 5-и, 6-и и 7-и, ко-
гато Уран, планетата на трансформации-
те и новостите, е почти в статично по-
ложение и въздействието є е особено от-
четливо и силно. За да не посрещнете 
това астрономично явление изнервени, 
трябва да се простите с някои стари 
виждания и предразсъдъци. Мислете по-гъ-
вкаво и не се вкопчвайте в миналото. 
Действие – в това сега е вашата сила. 
От аспекта на Уран ще бъдат засегнати 
всички Риби, но най-силно – родените на 
19 и 20 март. Още един важен трансфор-
мационен момент за вас е 21-ви, когато е 
лунното затъмнение. То окончателно ще 
ви провокира да се разделите със старите 
стереотипи, да приключите с един етап 
от живота си както в деловата, така и 
в личната сфера. Това е период на самоо-
съзнаване.

 ОТДЪХВАТЕ СИ ОТ РАБОТА чак след 
22-ри. Време е да подновите и да заз-

дравите своите приятелски и социални 
връзки. Сега ще бъдете в силна позиция, 
ако се движите, работите и творите 
съвместно с някого – в екип. 

 МИНУТИ ЗА САМОРЕКЛАМА От 
22-ри до 31-ви, колкото и да ви се по-

чива, не се „гмурвайте“ надълбоко. Добре 
е да си правите самореклама. И да общу-
вате. Периодът е силен за раждането на 
нови идеи и възкресяването на стари, ко-
ито ще реализирате другата година. П
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Хрумва ви спасителна 
идея
Напоследък у вас са се натрупали недовол-

ство и умора, а при някои Риби дори от-

егчение от това, с което се занимават. 

Но сега това е на път да се промени. На 

2-ри вечерта ви хрумва спасителна идея. 

Откривате и кауза, за която да работи-

те. Това тушира безпокойството ви. Но 

най-важното е, че намирате вдъхновение 

и висш смисъл в работата си. Вие не може 

да работите нещо насила, трябва ви ви-

наги дълбок, духовен мотив. Събитията и 

напреженията на 3-ти най-вероятно ще 

ви дадат импулс да намерите точно този 

мотив. Някои от вас ще решат да оста-

нат да се сражават на старото работ-

но място, но други ще вземат решение да 

променят местоработата си и дори да се 

издигнат в кариерата.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
 На 3-ти и 4-ти успявате да се споразу-

меете дори с опонентите си. Променяте 

отношението си към работата в положи-

телна посока. 

 След 5-и се създава възможност за на-

предък в кариерата. Не е изключено да ви 

повишат в длъжност.

 От 10-и до 18-и бъдете много прецизни 

в работата. Довършете започнатото.

 След 22-ри сте силни в екип, затова се 

движете в приятелски среди.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

10 ЛЮБОПИТНИ ФАКТА ЗА ОМЕКОТИТЕЛИТЕ
1. Те са създадени в началото на ХХ в. от емулсирана вода и масла в опит да 
се намали сухото и дразнещо усещане, което предизвиквали тогавашните 
перилни препарати. 2. Преди това домакините са правели прането по-меко, 
използвайки… обикновен домашен оцет. 3. Формулата на първия омекоти-
тел е 7 части вода, 3 части сапун и по 1 част маслинено масло, царевично 
масло и животински мазнини. 4. С все по-развиващите се технологии произ-
водителите започват да включват в състава на омекотителите си и ис-
тински парфюм. Последният пример е великолепната смесица от подправ-
ки и цветя с мистичен и екзотичен нюанс, характерни за серията Bingo 
Lovely. 5. Материите, изпрани с омекотител, често неутрализират други 
неприятни миризми наоколо. Натъркайте омирисаната си на цигари коса с 
дреха, изпрана с омекотител и ще разберете за какво ви говорим! 6. Много 
домакини разтварят любимия си омекотител с вода, напълват едно шише с 
пулверизатор с течността и пръскат целия си дом с „емулсията“. 7. Жени-

те признават, че ароматът на омекотите-
ля, който ползват, се отразява на настро-
ението им. Ето защо експертите в лабо-
раториите на Hayat внасят в новата се-
рия Bingo Lovely аромат на луксозен френски 
парфюм. 8. Около 30% от хората първо искат 
да помиришат продуктите на рафта, преди 
да направят своя избор. 9. Някои миризми от 
детството са ни особено скъпи и извикват 
определени асоциации у нас. Например ми-
ризмата на омекотителя, който мама е използвала за прането. 10. Новата 
серия продукти Bingo Lovely вече е на българския пазар, предлагайки чудесна 
комбинация от нежна грижа и дълготраен аромат на оригинален френски 
парфюм. В серията са включени омекотител Bingo Soft Lovely, прах за пране 
Bingo Automat Lovely и препарат за почистване Bingo Fresh Lovely.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

6–21 декември 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Периодът не е подходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, трябва да 
се храните разделно. Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тогава 
организмът ще разгражда калориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да не напълнее-
те.  Белтъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват оптимално на 
6, 14, 15 и 16 декември!  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработ-
ват най-добре на 7, 8, 17 и 18 декември.  Мазни храни, както и различни видове ядки е най-целесъобразно да 
консумирате на 9, 10, 11, 19 и 20 декември.  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват 

най-добре на 12, 13 и 21 декември.

21 декември, 

10.15 ч., Луната 

е в БЛИЗНАЦИ 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Това е денят на Меркурий, управителя на Близнаците, който ще ви прави много контактни, подвиж-
ни, но и същевременно и много припрени и раздразнителни. Не стойте продължително в непроветриви 
и задимени помещения, защото това допълнително ще ви изнерви. Овладявайте навреме променливите си 
настроения, не се успокоявайте с често и безразборно хранене.  Днес организмът ви ще преработва с 

лекота мазнините, но все пак не прекалявайте с мазните храни. За да забързате метаболизма, включете 

в менюто си моркови, кимион и черен пипер.  Изпийте поне една чаша чай от мента. Вечерта вземете 
релаксираща вана с разтворени във водата 1 капки етерично масло маточина, 3 капки от розмарин и 4 кап-
ки от лавандула.  Иначе си знаете – не яжте месо, не пийте алкохол. Преяждането е противопоказно. 
Ако искате да отслабнете, преминете само на плодови сокове и чай с мед. Избягвайте солената храна, 
защото тя води до задържане на излишни течности в организма.

1–5, както и 

22–31 декември 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ускорите 
отслабването, ако спортувате повече. 5, 24 и 25 декември са препоръчителни дати за занимания с фит-
нес, спининг, тае-бо, пауър йога. Но понеже са празници, малко трудно ще се организирате да спортувате. 
26 и 27 декември са датите за скулптиране и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения 
от каланетика, пилатес и йога. 3, 4, 22, 23, 30 и 31 декември се препоръчват за сауна, плуване, танци, во-
дна аеробика, акваспининг или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури ще ви помогнат по-
лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните клетки вода, което води до изглажда-
не на целулита. 1, 2, 28, 29 декември са дните на дихателни упражнения, разходките на чист въздух (поне 
по 30 мин дневно) и аеробиката.

5 декември, 

19,37 ч., 

Луната е 

в СТРЕЛЕЦ 

НОВОЛУНИЕ

 За всички е препоръчително да се ограничават в храненето, за да може да подпомогнат самоочист-
ването на организма.  При Луна в Стрелец ще можете да пречистите кръвта, черния дроб, жлъчката 

и далака – напълно си заслужава да отделите нужното време за тази цел днес, когато е единственият мо-

мент от лунния месец за спонтанно самовъзстановяване на организма.  Този ден е особено важен за 
хора, страдащи от наднормено тегло, от заболявания на черния дроб и от високо кръвно налягане. Сега 
и артериите много по-лесно се самоосвобождават от наслоенията по тях.  Ако не се решите на пъл-

но гладуване, тогава включете в менюто си зеле, грах и зелен фасул – по възможност сготвени на пара с 

малко мазнина или направени на супа. Свежите плодове, особено цитрусите, са особено препоръчителни. 
 За да изчистите организма от токсини, е добре днес да се подложите на пълен глад. Пийте повече теч-

ности, за да подпомогнете процеса на изчистване на организма. Ако изберете по-лек вариант на диета, 
не яжте консервирани продукти. Откажете се и от вечерята.  За вашата лунна магия по новолуние в 
Стрелец е добре да набележите своите дългосрочни планове. Набележете конкретни цели и ги следвай-
те. Добре е да започнете нещо в сферата на образованието и науката, както и да активизирате връзки-

те си с чужбина и с чужденци. Започнете да изучавате нов език или чужди религии и култури.  С успех 
можете да започнете лечение на заболявания на кръвта, черния дроб, жлъчката, бедрата и седалището 
(особено на седалищния нерв). Психологически преодолявате пристрастеността си към мазните храни и 
обилното хранене като цяло.

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 менструален кален-

дар.

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 ДЕКЕМВРИ

ПРОЦЕДУРА
ПОДХОДЯЩИ 

ДАТИ
НЕПОДХОДЯЩИ 

ДАТИ
ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 12, 13, 21, 22, 23 Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се омазнява по-бързо.

6–11, както и 14–21 – Ако искате косата ви да расте бързо.

1–5 както и 24–31 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

17, 18 –
Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 

Ефектът ще е поразителен.

1, 2, 3, 9, 15, 17, 18, 25, 
26, 27, 28, 31

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще привлечете 

богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е

– 12, 13, 21, 22, 23 –

1, 2, 7–11, 17, 18, както 
и 24–29

– Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

24, 25 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 12, 13, 21, 22, 23 –

1, 2, 26, 27, 28, 29 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 
24, 25, 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 – 12, 13, 21, 22, 23

Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много 
болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 6–21 Датите са неподходящи за епилация.

1–5, както и 24–31 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

1–5, както и 24–31 –
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 

ще растат по-бавно.

1, 2, 26, 27, 28, 29 – 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

)

1–5, както и 22–31 – –

Парна баня
– 6–21 Има опасност да ви останат белези.

1–5, както и 22–31 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни 5, 6, 14, 15, 16, 23, 
24, 25

– –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

7, 8, 17, 18, 26, 27 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

6–21 –
Най-ефективни ще са процедурите на 6, 14, 15 и 16 декември, 

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

6–21 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 6–21 – –

Оформяне 
и лакиране

3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 
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

– 6–21 –

1–5, както и 22–31 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 1–5, както и 22–31 –

6–21 – –

С
А

У
Н

А

1–5, както и 22–31 – Ефектът ще е максимален  на 3, 4, 24, 25, 30 и 31 декември.
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КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допитвате“ до нея. Почистването на прахта, прането и миенето на прозорци ще ви се удават 

много бързо и лесно, ако ги правите в периода на намаляваща Луна. Вярно е, че през месеца тези дни са твърде недостатъчни, за да поддържате дома 

си изряден, но поне по-голямата част от домакинската работа ви съветвам да свършите тогава.

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 ДЕКЕМВРИ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-

зикални инструменти и аудиозаписи: 1, 2, 12, 13, 17, 18, 28 и 29 декември.

Недвижими имоти, мебели: 7, 8, 17, 18, 21, 22 и 23 декември.

Автомобил, мотор или колело: 3, 4, 14, 15, 16, 19, 20, 30 и 31 декември.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 14 и 15 декември.

Канцеларски материали и книги: 19, 20, 26 и 27 декември.

Спортни стоки: 5, 6, 14, 15, 16, 24 и 25 декември.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 9, 10 и 

11 декември. 

Обувки и дрехи: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 28 и 29 декември.

Бижута, злато, луксозни вещи: 24 и 25 декември.

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 

ДЕКЕМВРИ 2010 г. и с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.

ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервен-

ции на 21 ДЕКЕМВРИ  (пълнолуние), както и на 5 ДЕКЕМВРИ (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

14, 15, 16
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби
1, 2, 28, 29

17, 18 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 3, 4, 30, 31

19, 20, 21 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 5, 6

22, 23 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур 7, 8

24, 25 Сърце, слезка (далак) 9, 10, 11

26, 27
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 

черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система
12, 13

1, 2, 28, 29
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както 

и на целия гръбначен стълб
14, 15, 16

3, 4, 30, 31 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 17, 18

5, 6 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 19, 20, 21

7, 8 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 22, 23

9, 10, 11
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
24, 25

12, 13 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 26, 27

* Луната е в знак, който управлява частите на тялото, посочени в средната колонка.

** На същите дати можете да лекувате съответния орган с хомеопатия, цветолечение и прочие неагресивни методи.

*** Луната се намира в противоположния зодиакален знак на този, посочен в първата колонка. Тъкмо това е подходящото време за профилактика на органите, из-

броени в средната колонка.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ
Стайните растения също са много чувствителни към лунните ритми. 

Те успяват да усвоят водата най-добре само в определени дни от месеца, 

когато Луната минава през водните знаци. Ако ги полеете в неподходящо 

време, само ще им навредите. А и хранителните вещества няма да стиг-

нат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 3, 4, 12, 13, 21, 22, 30 и 31 декември. 

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1, 2, 9, 10, 11, 19, 20, 28 и 29 декември.

На тези дни с поливането има опасност да провокирате появата на листни 

въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 3, 4, 30 и 31 декември.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА: Основно почистване: 1–5, както и 22–31 декември.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите: 3, 

4, 12, 13, 21, 22, 30 и 31 декември. Това са т. нар. дни на водата. Всички за-

мърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. Неподходящи дати за ми-

ене на прозорци: 1, 2, 9, 10, 11, 19, 20, 28 и 29 декември. Тогава по стъклата 

след избърсване ще остават упорити бели „облачета“.
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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 5, както и от 22 

до 31 декември.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: през периода от 6 до 21 декември. 

И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар на 21 декем-

ври (пълнолуние), както и на 5 декември (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 декември 2 декември 3 декември 4 декември 5 декември*

- 26-и ЛД (от 2.35 ч.), 

както и 31.12 (от 

4.03 ч.) Въздържай-

те се от активна 

дейност и постете. 

Пестете си енерги-

ята и мълчете.

27-и ЛД (от 3.50 ч.) 

Ден за прекратяване 

на контакти с лоши 

хора. Почивайте и ме-

дитирайте. Ще има-

те прозрения.

28-и ЛД (от 5.04 ч.) 

Ден за покупка на жи-

лище или началото на 

ремонт. Сънищата 

са верни.

29-и ЛД (от 6.16 ч.) 

Опасен, сатанински 

ден. Препоръчват 

се пост и въздържа-

ние. Не планирайте и 

не започвайте нищо 

ново. Запалете свещ 

вкъщи и окадете на-

всякъде.

1-ви ЛД (от 19.37 ч.) 

Чист и светъл ден. 

Припомнете си дет-

ството. Ще ви осе-

нят творчески идеи. 

Не започвайте нищо 

ново. Посветете 

този ден на всич-

ко, което възвися-

ва духа.

6 декември 7 декември 8 декември 9 декември 10 декември 11 декември 12 декември

2-ри ЛД (от 8.25 

ч.)  Не се поддавай-

те на гнева, избяг-

вайте конфликти-

те и изблиците на 

емоции. Дeнят е 

подходящ за нови  

начинания.

3-ти ЛД (от 9.16 

ч.) Енергетиката на 

този ден изисква да 

сте активни. Пасив-

ността е противо-

показна и опасна.

4-ти ЛД (от 9.58 ч.) 

Не взимайте прибър-

зани решения. Уса-

мотете се. Разходе-

те се сред природа-

та. Занимавайте с 

дома и семейство-

то си. Колективна-

та работа няма да 

ви спори.

5-и ЛД (от 10.32 ч.) 

Делови ден. Подхо-

дящ е за пътувания и 

за планиране на гене-

рални промени. Рабо-

тете концентрирано. 

Не преяждайте. Целе-

полагането ще е ус-

пешно.

6-и ЛД (от 11.01 ч.) 

Смирете се. Дайте 

прошка. Не изразявай-

те недоволство на 

глас. Подходящ е за 

подмладяващи козме-

тични процедури. Ден 

за гадаене и проро-

чества.

7-и ЛД (от 11.27 

ч.) Ден за молитва. 

Сбъдват се желания.

8-и ЛД (от 11.49 ч.) 

Сега се активират 

фините и неуловими 

енергии в организма. 

Добре е да се гладу-

ва, за да се прочис-

ти тялото.

13 декември 14 декември 15 декември 16 декември 17 декември 18 декември 19 декември

9-и ЛД (от 12.11 

ч.) Не е успешен. 

Склонни сте към 

заблуждения и са-

моизмами. Добре 

е да дадете прош-

ка. Практикувай-

те йога.

10-и ЛД (от 12.32 ч.) 

Не планирайте нищо 

важно. Изкъпете се 

с гореща вода. Ме-

дитирайте.

11-и ЛД (от 12.56 

ч.) Много мощен 

ден. Активира се 

вселенската жизне-

на енергия кундали-

ни. Добре е да про-

чистите органи-

зма си. Внимавайте 

с режещи инстру-

менти.

12-и ЛД (от 13.52 ч.) 

Дава се милостиня. 

Молитвите се чуват. 

Подходящ е за взима-

не на важни решения.

13-и ЛД (от 13.52 ч.) 

Ден за активни кон-

такти, работа с ин-

формация и учене. 

Сами си пригответе 

и изпечете хляба. Не 

преяждайте.

14-и ЛД (от 14.27 ч.) 

Много подходящ за 

започване на важна 

работа, за физиче-

ско натоварване, за 

работа с информа-

ционни източници и 

свещени текстове. 

Отваря се третото 

око. Прочистете ор-

ганизма си.

15-и ЛД (от 15.12 

ч.) Сънищата са ве-

рни и важат за ме-

сец напред. Лош ден 

за секс. Сатанин-

ски ден, у нас се про-

буждат зли изкуше-

ния. Проявете аске-

тизъм.

20 декември 21 декември 22 декември 23 декември 24 декември 25 декември 26 декември

16-и ЛД (от 16.05 

ч.) Ден за пости-

гане на вътрешна 

хармония. Старай-

те се да вършите 

само добри дела.

17-и ЛД (от 17.08 

ч.) Подходящ е за 

удоволствия, общу-

ване и физически на-

товарвания. И за 

брак по любов.

18-и ЛД (от 18.17 

ч.) Изгонете лоши-

те мисли. Прочисте-

те стомашно-чрев-

ния тракт – ден за 

гладуване.

19-и ЛД (от 19.32 ч.) 

Запалете повече све-

щи у дома, направете 

анализ на постъпките 

си. Ще успеете да се 

отървете от чуждо-

то влияние.

20-и ЛД (от 20.46 ч.) 

Получават се духов-

ни знания и прозре-

ния. Не проявявайте 

гордост!

21-ви ЛД (от 22.00 

ч.) Много активен, 

творчески ден. От-

личен е за започва-

не на нова работа, 

спортуване и пъте-

шествия.

22-ри ЛД (от 23.14 

ч.), както и 27.12 

(през целия ден) Дни 

на мъдростта. Пре-

дайте на другиго 

своите знания. Посе-

тете астролог.

27 декември 28 декември 29 декември 30 декември 31 декември

22-ри ЛД (през це-

лия ден), както и 

26.12 (от 23.14 ч.) 

Дни на мъдростта. 

Предайте на дру-

гиго своите зна-

ния. Посетете ас-

тролог.

23-ти ЛД (от 0.26 

ч.) Този ден е символ 

на саможертвата – 

простете на други-

те, разкайте се. До-

бре е да се пости. 

Не правете секс. По-

чистете дома си.

24-ти ЛД (от 1.39 

ч.) Активни, твор-

чески дни. Използ-

вайте ги за укрепва-

не на духа и тялото. 

Дни за нов строеж.

25-и ЛД (от 2.52 ч.) 

Всичко на този ден 

става с лекота, с въ-

трешен порив. Спон-

танно могат да се 

появят телепатия и 

ясновидство. Днес не 

бързайте!

26-и ЛД (от 4.03 ч.), 

както и 31.12 (от 

2.35 ч.) Въздържайте 

се от активна дей-

ност и постете. Пес-

тете си енергията и 

мълчете.

*30-ИЯТ ЛУНЕН ДЕН СЪВПАДА 

С ПЪРВИЯ

5 декември (от 7.25 ч.) Ден на хармо-

ния, любов, покаяние и прошка. Завърше-

те всичко започнато през този месец и 

направете равносметка. Не започвайте 

нищо ново! Не правете и планове. Изчакай-

те до първия лунен ден. Избягвайте суе-

тата, освободете се от всичко ненужно!
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО: „Романс за Роза“. Замк. Лимит. Татул. Олио. Монолит. Помак. Арп (Ханс). Хот. Нат. Реглан. Чам. Мазер. Роуз (Стенли). ПЕ. Ера. Биде. Котик. Дюли. 

ТА. Шир. Чироз. Адети. Кор. Кош. Аск. Ок. Ни. ЛАЗ. Фий. Мляко. Бие. Овраг. Аортит. Ателие. Рипс. Етика. „Икар“. Лава. Бруней. Акид. Мода. Атом. „То“. Апатит. Це-

зар. Фон.   

ОТВЕСНО: Молоха. Оникс. Лютика. Миномет. Рокля. Екип. Шамот. Ритор. Аколада. Нил. Маказ. Язовир. Истина. Ре. Ми. Таз. ЛОТ. Щат. „Те“. Град. Рап. Ивац. Мотор. 

АПА. Зумер. Ос. „Аз“. Галаго. БТА. Клуб. Закон. Терор. Узо. Азид. Док. Битум. Алан. Дюшеш. Фитин. Омир. Пелит. „Ние“. Кето. Копче. Иридий. Район.  
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МЪЖКИ НАВИЦИ
за ИЗТРЪГВАНЕ

www.crazyfox.bg

„ВОДИ МЕ РАЗУМЪТ НА СЪРЦЕТО“
ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ:
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ДЕТЕ

скамИ
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