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Светлите дни наСветлите дни на
НИКОЛИНА ЧАКЪРДЪКОВАНИКОЛИНА ЧАКЪРДЪКОВА

Щастие
за отскок

> хартия > восък > орехи > кафе > свещи > зарове
Новогодишни ГАДАНИЯ по

Календар наКалендар на
ИМЕННИТЕ ДНИИМЕННИТЕ ДНИ

www.crazyfox.bg

ÊÈÒÀÉÑÊÈ ÕÎÐÎÑÊÎÏÊÈÒÀÉÑÊÈ ÕÎÐÎÑÊÎÏ
20112011ÇÀÇÀ





ЗА ЖЕНИТЕ, КОИТО ЗНАЯТ 
И НЕ ЗНАЯТ КАКВО ИСКАТ

Цена 3,95 лв.

ТОВА СМЕ НИЕ

ЦИТАТ НА БРОЯ

ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Мариана ЯНЕВА m.ianeva@bela.bg

РЕДАКТОРИ

Теодора СТАНКОВА t.stankova@bela.bg

Мирослава ИВАНОВА m.ivanova@bela.bg

Петър ЗЛАТАНОВ, Явор МАРИНОВ

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР WWW.BELA.BG

Мирослава ИВАНОВА m.ivanova@bela.bg

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ

Албена ДЖИМОВА a.jimova@bela.bg

АВТОРИ

Венета МЛАДЕНОВА, Елена ВАСИЛЕВА-ИВАНОВА,

Михайлина НИКЛЕВА–МИШЕЛ, Нели ЦОНЕВА,

Олеся КИРИЛОВА, Петър ЗЛАТАНОВ,

Цвятко ПОПОВ

КОРЕКТОР

Веселина СТОЯНОВА

РЕКЛАМА

Печатна и интернет реклама reklama@bela.bg

ТЕХНИЧЕСКИ РЕДАКТОР

Иван ПЕТРОВ

СЧЕТОВОДСТВО

Надя ГЕОРГИЕВА

ОРГАНИЗАТОР РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Миролюб КОВАЧЕВ

ИЗДАВА ДАКС МЕДИЯ АД

ПРЕЗИДЕНТ

Манол ВЕЛЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Гена РАЙЧЕВА g.raycheva@bela.bg

ПЕЧАТ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Прес ООД, генерален дистрибутор

за България, тел. 02/ 975-20-44

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

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

e-mail: daksmedia@bela.bg
ISSN 1311 7084

Редакцията не носи отговорност за съдържанието
на рекламните материали.

КОРИЦАТА

Четете списание БЕЛА 

и в електронен вариант.

Изпрати есемес 
и изтегли БЕЛА!

НОВО
!

“„

КООРИИЦАТТА

ФОТОГРАФ

Дмитрий К
РЕЙС

НА КОРИЦАТА

Десислава З
ЛАТЕВА

СТАЙЛИНГ

Десислав Д
ИМИТРОВ 

ГРИМ И КОСА

VARNA BE
AUTY STU

DIO

ГРАФИЧНА ОБРАБОТКА

Десислава З
ЛАТЕВА

ПО-ДОБРЕ Е ДА ЗАПАЛИШ СВЕЩ, 
ОТКОЛКОТО ДА ПРОКЛИНАШ ТЪМНИНАТА.

КИТАЙСКА ПОГОВОРКА

© CARLO DAPINO | DREAMSTIME.COM

Булминерал ООД, гр. Варна, бул. Сливница 26

Вече можете да четете СТАРИТЕ 

БРОЕВЕ на списанието БЕЗПЛАТНО! 

Достатъчно е да влезете в 

www.bela.bg с потребителско име и 

парола и да отворите желания от вас 

брой в раздела АРХИВ.

Бела, брой 1 (155), 2011 1



в брой януари 2011
БЕЛА КАЛЕНДАР

Нова година – нещо повече 4

ИМЕННИК

Календар на именните дни през 2011 6

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА

Желание по (по)желание 9

Здраве

Нещо срамно за казване 10

Особености на лечебното хранене 14

Тонус

Бодифлекс – дишайте дълбоко! 17

Как се става суперчовек 18

Красота

Трикове за подмладяване с                 

експресен ефект 20

Стил

Елегантност за всяка фигура 24

Успех и самочувствие

Пътят към успеха 26

Щастие

Щастие за отскок 28

Рецепта за благополучие (Благопожеланията на 

Един Мъж към цялото женско войнство) 30

Късмет

Новогодишни гадания по хартия, восък, оре-

хи, кафе, свещи и восък 32

Пари

Харча безогледно! (Как да оправите отношени-

ята си с парите) 38

Ужас, намалиха ми заплатата! 39

Здраво семейство

Идеалният семеен живот – постижим 40

Любов

Ти + аз = ние (А къде оставаме аз и ти?!) 43

Страст

В прегръдката на тангото 46

Мистичност

Въртяща се молитва 48

ЗВЕЗДИ

Порасналият Джейк Гиленхал 50

ИНТЕРВЮ

Светлите дни на  Николина Чакърдъкова  54

Царя на духовите оркестри 58

ДА ПОГОВОРИМ

За споделянето 60

Мисия „Интервю“ (Разговор с топжурналист-

ката Алексения Димитрова) 62

ЧИКСПОРТ

Вълк със ски с колани 66

СПЕКТЪР

Какво ново за четене, гледане и слушане 70

БЕЛА КЪЩА

На маса

Позволете да ви поканя 74

В кухнята

Кулинарният дух от езерото Панчарево 76

Лимоново-шоколадова торта 79

Вкусни маршрути 

Навидад с Бланка Сан Хуан 80

Цветар и градинар

Цветя в офиса 83

АСТРОНАВИГАТОР

2011 – Годината на                       

Металния заек/Котката 86

Характеристики на родените в годината    

на Заека/Котката 87

Китайски зодиак 88

Професионални астропрогнози за всяка зодия 

през месец ЯНУАРИ 94

Хороскоп на сватбите през 2011 г. 106

Луната съветва

Подходящите лунни дни за диети,           

разкрасяване, лечение, почистване на дома,   

шопинг, грижа за цветята и посещение     

при зъболекар 108

Лунен календар 111

Кръстословица 112

БЕЛАКАЛЕНДА Р

Темите

Бела, брой 1 (155), 20112





БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР през януарипрез януари

Нова година – нещо повече!
„Знай, Санчо, че не си нищо повече от другите хора, ако не вършиш 
нещо повече от тях. Всичките тия бури, през които минахме, са знак, 
че времето ще се поправи и че ще ни тръгне добре. Защото не е 
възможно злото или доброто да са дълготрайни и щом злото е траяло 
дълго, доброто вече е наблизо…“

ДОН КИХОТ

Повярвайте в това истински. Зарежете песимизма и тествайте силата 

на позитивизма. Искате нова работа? Представяйте си я всеки ден поне 

за минута. Самотна сте и имате нужда от връзка? Заживейте мислено с 

мъжа, който би ви пасвал най-много. И ако го срещнете на улицата, не се коле-

байте да го спрете с невинна реплика и доброта в погледа. Някои женски оръжия 

са вечни. Искате бебче? Няма нищо невъзможно. Въобразете си как го гушкате... 

Освен да визуализирате най-силните си желания, е ефективно всеки божи ден да 

правите най-обикновени неща, от които ще се почувствате супердобре. Това 

няма да ви открадне, а ще ви подари време.

 Разхождайте се всеки ден поне 20-ина минути. Така ще откриете  града 

си и света наново. Бъдете откриватели! Вдигнете глава нагоре. Запечатайте 

красивите детайли на сезона или архитектурата в няколко кадъра.

 Постойте в пълна тишина 10 минути. Всеки ден.

 Живейте в компанията на трите „Е“-та: енергия, ентусиазъм, емпатия.
 Опитайте да прочетете повече книги, отколкото сте прочели през 2010 г.

 Пийте повече вода.

 Срещайте се по-често с хора над 70- и под 6-годишна възраст. Това 

може да подобри визията ви за нещата...

 Спете поне 7 часа на денонощие.  Сиестата (следобедната дрямка) също 

е препоръчителна, ако обстоятелствата ви позволяват.

 Усмихвайте се и се смейте повече! Трудностите „отпушват“ едно осо-

бено чувство за хумор, което лети над нещата и омаловажава проблемите, над-

смивайки им се.

 Не се взимайте на сериозно.

 Животът е училище. Приемете, че всеки проблем и препятствие са 

част от учебната програма.

 Отделяйте всеки ден минути за медитация, йога, молитва и… за някое хоби.

 Ако имате нужда от „ново“ самочувствие, променете  прическата, гри-

ма, червилото, ботушите и ако се налага, дори гаджето си.

 Изхвърлете нещо старо и внесете нещо ново в дома си.
 За да подредите живота си наново, пренаредете старите снимки. Тази 

„медитация“ е полезна.

 Посветете време на изучаването на някакъв танц. Действа освежаващо.

 Купете си нещо скъпо и открийте нещо безценно.
 Пътувайте когато и където можете.

И никога не преставайте да вярвате, че най-доброто предстои.

С пожелание за успешна и спокойна 2011 г., кротък и температурно поносим Го-

лям Сечко, повече вяра и любов всеки ден! 

Сурва, сурва, година, весела плодна година!
Голям клас на нива, червена ябълка в градина, 
жълт мамул на леса, едър грозд на лоза,
пълни кошери със мед, 
малки пиленца навред! 
Живо, здраво догодина, 
догодина, до амина! 

Елена Василева-ИВАНОВА
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ЯНУАРИ

1 ВАСИЛОВДЕН 
Васил/(к)а, Вас(к)о/а, 
Василен/а, Веселин/а, Весел/а, 
Весо/(к)а, (Вълко/а, Вълчо, 
Вълчан/а, Вълчин/а, Въло – 
или 21.11, Вълча Богородица) 
2 СВЕТИ СИЛВЕСТЪР 
Силвестър, Силва(на), Силве-
на (Горан/а, Горица, Горун/а, 
Горян/а – или 29.07), Силвия, 
(Огнян/а, Пламен/а – или 
6.02; 8.11; 20.12), Серафим – 
или 8.11
4 Тихомир/а 
6 БОГОЯВЛЕНИЕ/ЙОРДА-
НОВДЕН Йордан/(к)а, Дан(ч)
о/(к)а, (Богдан/а, Богомил/а – 
или на 11.01), (Бистра – или 
24.12), (Божидар/а, Божан/а, 
Божил, Божко – или 12.03), 
(Бончо, Бон(к)а – или 25.03), 
Банчо, Банко, (Борислав/а – 
или 2.05), Боголюб/а, Борил, 
Виза, (Дора, Доротея, Дорина – или 
12.03), (Найден, Найда – или 19.03), 
(Теодоси(й), Теодосия, Досьо – или 
11.01), Теофан/а 
7 СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ/ИВАНОВ-
ДЕН Иван/(к)а, Ваньо(ч/ко), Ваня, 
Йоан/(н)а, Йов/(к)о, Йов(к)а, Йонк(ч)
о/а, Ивайло/а, Иво/а, Ивона, Ивет, 
Ивелин/а, Йото, (Еньо(чо), Ян(ч)
ко, Янка, Ян(и) – или 24.06), (Яна – 
или 24.06; 25.07; 9.12), Жан/а, Калоян, 
Нона – или 6.12
11 Теодоси(й), Теодосия, Досьо, 
Богдан/а, Богомил/а – или 6.01
12 Татяна, (Таня – или 27.12), Траяна 
– или 18.01; 21.05; 27.12
14 Адам, Калчо, (Нина – или 6.12)
16 Ромил, (Марчела – или 25.04)
17 АНТОНОВДЕН Антон(ио)/
ия, Антоанета, (Антонина – или 
10.06), Андон/ия, Дон(к)а, Дончо(ьо), 
Тончо(ьо), Тони, Тоня
18 АТАНАСОВДЕН Атанас/ка – или 

5.07 , Наско/а, Нач(к)о, Насо, 
Нася, Танас, Танчо, Таню(ьо), 
Тан(к)а, (Тин(к)а – или 24.11), 
Траян – или 21.05; 27.12, (Тра-
яна – или 12.01; 21.05; 27.12)  
20 Евтим/ия, Евтимий, 
(Момчил – или 2.02, Петльов-
ден)
21 Максим, Агнеса, 
(Валери(й)/я – или 7.06)
22 Тимотей – или 10.06
23 Христофор – или 9.05
24 Ксения, Аксения, Оксана
25 Григор(ий), Григорена, Гри-
ша
26 Живко/а – или 29.04, 
Светли петък, (Зоя – или 
13.02)
28 Ефрем

ФЕВРУАРИ

1 СВЕТИ ТРИФОН/ТРИФОН 
ЗАРЕЗАН Трифон/ка, Лозан/
(к)а, Лоза, Лозиц(чк)а

2 Момчил – или 20.01, Ден на мъжки-
те рожби
3 Симеон/ка, Сим(ч)о, Мона, Мончо, 
Моньо, Моника – или 1.09, Симон/а – 
или 10.05; 1.09
4 Жеч(к)о/ка – или 24.12, Желязко/а 
5 Агата, Агатия, (Добри/а, 
Добрин/(к)а, Добромир/а – или 27.07)
6 Светла, Светлана, Светлин, 
Свет(л)озар/а, Светодар – или 20.03; 
24.04, (Огнян/а, Пламен/а – или 2.01; 
8.11; 20.12), Фотий, (Фотина – или 
20.03)
7 Ви(е)рг(дж)иния – или 6.04; 15.08
9 Никифор – или 13.03, (Христина – 
или 24.07, 25.12) 
10 Хараламп(б)и, Харалампий, Ламби, 
(Валентин/а, Валя – или на 6.07; 14.02)
13 Евлоги(й), (Зоя – или 26.01)
14 Валентин/а, Валя – или 10.02; 6.07
19 Марио – или 15.08
21 Евстати/я
28 Киран/а 

ИМЕННИК

2
0
1
1
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МАРТ

1 Евдокия – или 4.08, Марта – или 
4.06; 15.07; 1.09, Мартин/а – или 14.04 
4 Герасим, Гера, Герчо
6 СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ (ПРОШ-
КА) Красимир/а, (Мира, Мир(ч)о, 
Мирослав/а – или 5.05)
10 Галин/а, Галя, Геновева – или 6.05
12 ТОДОРОВДЕН Тодор/(к)а, 
(Теодор/а, Тотьо, Тотка – или 15.03), 
(Дора, Доротея, Дорина – или 6.01), 
Тошо, (Божидар/а, Божан/а, Божил, 
Божко – или 6.01; 15.03)
13 Никифор – или 9.02
15 Емануил, Мануил – или 17.06, Ма-
нол, Манчо, (Теодор/а, Тотьо, Тотка 
– или 12.03), (Божидар/а, Божан/а, Бо-
жил, Божко – или 6.01; 12.03)
19 Дария, Дарин/а, (Найден, Найда – 
или 6.01)
20 Светла, Светлана, Светлин, 
Свет(л)озар/а, Светодар – или 6.02; 
24.04, Фотина – или 6.02
21 Яков – или 1.11
23 Лидия – или 20.05
24 Захари/на, Хари – или 5.09
25 БЛАГОВЕЩЕНИЕ Благовест/а, 
Благо(й)/а, Еванг(дж)елин/а, (Мариа(я)
н/а – или 15.08), (Бончо, Бон(к)а – 
или 6.01), Вангел, Добровеста
26 Гавр(а)ил, Габриела – или 8.11
27 Нелин/а, Нели – или 7.07
28 Албена – или 17.04, Боян/(ка)а, 
Бойко/а, Страхил – или 6.04

АПРИЛ

1 Аврам – или 9.10
6 Страхил – или 28.03, (Ви(е)рг(дж)
иния – или 7.02;15.08)
12 Деница, (Стела – или 26.11), Зо-
рница – или 30.10
14 Мартин/а – или 1.03
16 ЛАЗАРОВДЕН Лазар/ина, Лазо, 
Лачо, Eлизар, Лазарка, Лачо 
17 ЦВЕТНИЦА Празнуват всички с име-
на на цветя и дървета. Албена – или 
28.03, Венце(и)слав/а – или 27.12, Ве-
роника – или 4.10, Виолета, Върбан/
ка, (Гергин/а – или 6.05), Ди(е)лян/а, 
Здравко/а, Лиляна, Маргарит/а, Ро-
сен/Росица, (Трендафил – или 8.08), 
Цвета(н)ка/Цветан, Цвятко, (Цено/
Ценка, Цоню/Цонка – или 27.12)
18 Виктор/ия – или 11.11 
21 Желю(ьо), Жел(к)а
24 ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО/ВЕ-

ЛИКДЕН Вели(ч)ко/(ч)ка, Велизар/а, 
Велко/а, Вельо/а, Велиян/а, Велин/а, 
Венелин, Възкресия, (Анастас – 
или 29.08), (Анастасия – или 29.10; 
22.12), (Светла, Светлана, Светлин, 
Свет(л)озар/а, Светодар – или 6.02; 
20.03), Станислав/а
25 Марк(о), (Марчела – или 16.01) 
28 Виталий, (Витан – или 15.06)
29 СВЕТЛИ ПЕТЪК Живко/а – или 
26.01

МАЙ

1 ТОМИНА НЕДЕЛЯ Тома, Томислав/а 
– или 6.10, Томо, Томина. А също и: 
Ма(й)я, Ермена, Ермелина, Ерменко, 
Тамара
2 Борис, Боряна, (Борислав/а – или 
6.01), Борил, Борко
5 Ирин(к)а, Ирен(а), Ириней, (Мира, 
Мир(ч)о, Мирослав/а – или 6.03), Бра-
нимира
6 ГЕРГЬОВДЕН Георги, Гошо, Гер-
гана, (Гергин/а – или 17.04), Гер-
га, (Генади(й), Ген(ч)о, Ген(к)а – или 
31.08), (Галин/а, Галя, Геновева – или 
10.03), Ганчо/ка, Гинчо, Гиньо Гин(к)
а, Гюро, Гюрга, Гого, Жоро, Жорж, 
Юри 
9 Христофор – или 23.01
10 Симон/а – или 3.02; 1.09
11 Кирил/ка, Кир(ч)о, Методи(й)/я – 
или 24.05
12 Герман
17 Алекси(й) – или 30.08
20 Лидия – или 23.03
21 СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА 
Константин/а, Костадин/(к)а, Коста, 
Динко/а, Елена, Елин, Ели, Елка, Лен-
ко, (Лена – или 22.07), Запрян, Ило-
на, (Стоян/(к)а, Стамат, Стамен, 
Станимир/а, Станко/а, Стоил/ка – 
или 27.12), Трайко, Траян – или 18.01; 
27.12, Траяна – или 12.01; 18.01; 27.12, 
Кунчо, Койчо
24 Кирил/ка, Кир(ч)о, Методи(й)/я – 
или 11.05
30 Емилиа(я)н/а – или 18.07; 8.08; 8.11

ЮНИ

2 СПАСОВДЕН Спас/ка, Спасен/а, 
Спасин, Спасиян/а, Спасуна, Сотир
4 Марта – или 1.03; 15.07; 1.09
7 Валери(й)/я – или 21.01
10 Антонина – или 17.01, Тимотей – 

или 22.01
15 Август(ин), Августина, Витомир, 
(Витан – или 28.04)
16 Тихон – или 13.08
17 Емануил, Мануил – или 15.03, 
Емануе(и)ла, Савел/ия, Исмаил
20 Бисер/а, (Наум – или 23.12)
24 РОЖДЕНИЕ НА СВ. ЙОАН КРЪ-
СТИТЕЛ/ЕНЬОВДЕН (Еньо(чо), 
Ян(ч)ко, Янка, Яни/е – или 7.01), Яна-
ки, Янислав/а, Янкул, Янчул, (Яна – 
или 7.01; 25.07; 9.12), Янина, Яница
26 НЕДЕЛЯ НА ВСИЧКИ БЪЛГАР-
СКИ СВЕТИИ Аспарух, Асен, (Ася – 
или 22.12), Десислава, Крум, Панайот, 
(Румен/Румяна, Чавдар – или 2.07). 
А също и: Давид – или 26.12
29 ПЕТРОВДЕН Петър, Петра(на), 
(Пенчо, Пеньо(ю), Пен(к)а, Пепа, 
Петьо/я – или 14.10), Павел, 
Павлин/а, Павлет/а, Пецо, Полина, 
Пейо, Камен, Кремена (Апостол – 
или 30.06)
30 Апостол – или 29.06

ЮЛИ

1 Кузман, Дамян/а – или 1.11, Даме
2 Румен/Румяна, Чавдар – или 26.06
3 Анатоли(й)
5 Атанас/ка – или 18.01
6 Авакум, (Валентин/а, Валя – или 
10.02; 14.02) 
7 Неделя, Неделин/а, Недялко/а, Неда, 
(Нелин/а, Нели – или 27.03), Делчо, 
Дельо, Делка, Нешка 
8 Прокоп, Прокопи(й)
11 Олга, Олег, Оля – или 20.09
15 Владимир/а – или 4.10, Влада, Гос-
подин/ка, (Юлита – или 31.07), Мар-
та – или 1.03; 4.06; 1.09
16 Юлия, Юлиян/а 
17 Марин/(к)а, Маринела
18 Емил – или 8.11; 25.12, Емилиа(я)
н/а – или 30.05; 8.08; 8.11
20 СВ. ПРОРОК ИЛИЯ/ИЛИНДЕН 
Илия, Илиян/а, Илко/а, Ильо, Лило
22 Магдале(и)на, Магда, Манда, Ме(и)
глена, (Лена – или 21.05)
24 Христина – или 9.02, 25.12
25 Ан(н)(к)а, Ани, Аня, Ани(е)та, 
Аница – или 9.12, Яна – или 7.01; 
24.06; 9.12
26 Парас(ш)кева – или 14.10
27 Пантелей, Панто, Панко, (Кли-
мент/ина – или 25.11), (Добри/а, До-
брин/(к)а, Добромир/а – или 5.02)
29 Калин/а – или 17.04, Цветница, 
(Горан/а, Горица, Горун/а, Горян/а – 
или 2.01)
31 Юлита – или 15.07 
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АВГУСТ

2 Никодим
4 Евдокия – или 1.03
8 Трендафил – или 17.04, Емилиа(я)н/а 
– или 30.05, 18.07; 8.11
13 Тихон – или 16.06
15 УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО Ма-
рия, Мара, (Мариа(я)н/а – или 25.03), 
Мико/а, Маша, (Ви(е)рг(дж)иния – 
или 7.02; 6.04), (Марио – или 19.02),  
Мариела, Мариета
20 Самуил
26 Адриа(я)н/а, Наталия, Наташа
29 Анастас – или 24.04
30 Александър/а, Алеко, Алекс, Сашо, 
Сашка – или 23.11, (Алекси(й) – или 
17.05)
31 Генади(й), Ген(ч)о, Ген(к)а – или 
6.05 

СЕПТЕМВРИ

1 Симеон/ка, Сим(ч)о, Мона, Мончо, 
Моньо, Моника – или 3.02, (Симон/а – 
или 3.02; 10.05), Марта – или 1.03; 4.06; 
15.07
5 Елисавета, Ели, Eлза, Изабела, (За-
хари/на, Хари – или 24.03) 
13 Корнелий, Корнелия
14 КРЪСТОВДЕН Кръстьо(ю), 
Кръста(и)на, (Кристин(к)а, 
Кристия(а)н/а – или 25.12), Ставри, 
Кънчо 
16 Людмил/а
17 СВ. МЧЦИ СОФИЯ, ВЯРА, НА-
ДЕЖДА И ЛЮБОВ София, Софка, 
Вя(е)р(к)а, Верин, Верадин, Надежда, 
Любов, Надя, Люб(ч)о/(к)а, Любен, 
Любомир/а, Севда, Севдалина, (Дра-
ган – или 26.10), Драго, Драгой, Дра-
гомир, Венера
20 Олег, Олга, Оля – или 11.07
22 Гълъбин/а

ОКТОМВРИ

3 Руска – или 8.11
4 Владимир/а – или 15.07, Вероника – 

или 17.04
6 Тома, Томислав/а – или 1.05
9 Аврам – или 1.04
11 Филип/а, Фильо – или 14.11
14 ПЕТКОВДЕН Петко/а, Петкан/а, 
(Пенчо, Пеньо(ю), Пен(к)а, Пепа, 
Петьо/я – или 29.06), (Парас(ш)кева – 
или 26.07)
18 Злат(к)а, Златко, Злати, Злати(а)
н/а, Златомир/а Лука(н)
26 ДИМИТРОВДЕН Димитър, 
Димитрин(к)а, Димитричка, Митко, 
Митра, Мито, Мита, Димо/(к)а, 
(Драган – или 17.09), Дичо 
27 Нестор, (Сабина – или 10.12)
28 Лъчезар/а
29 Анастасия – или 24.04; 22.12
30 Зиновий, Зиновия, (Зорница – или 
12.04)

НОЕМВРИ

1 Кузман, Дамян/а – или 1.07, (Яков – 
или 21.03)
7 Евгени(й)/я – или 24.12
8 АРАХАНГЕЛОВДЕН Ангел/ина, Ми-
хаил/Михайлина, Мила, Милен/а, Ми-
льо, Милка Михаел/а, Рангел, (Ра-
дослав, Рад(к)о/а – или 25.12), 
Радостин/а, (Огнян/а, Пламен/а – или 
2.01; 6.02; 20.12,), Райк(ч)о/а, Райна, 
Рая, Искра, Искрен, Руси, Руслан, (Ру-
ска – или 3.10), (Емил – 18.07; 25.12), 
(Емилиа(я)н/а – или 30.05; 18.07; 8.08), 
Лина, Архангел, Рафаил, (Гавр(а)ил, 
Габриела – или 26.03), (Серафим – или 
2.01), Радивой 
10 Милан/а 
11 Виктор/ия – или 18.04, Викентий, 
Мин(к)а, Минчо 
14 Филип/а, Фильо – или 11.10
16 Матей
21 ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО 
Вълко/а, Вълчо, Вълчан/а, Вълчин/а, 
Въло– или 1.01
23 Александър/а, Алеко, Алекс, Сашо, 
Сашка – или 30.08, Цанко/а – или 
27.12
24 Екатерина, Катерина, Катя, Ка-
тина, (Тин(к)а – или на 18.01) 
25 Климент/ина – или 27.07

26 Стилиан/а, Стил(и)ян/а, Щилиян/а, 
Щерян, (Стела – или 12.04)
30 АНДРЕЕВДЕН Андрей, 
Андреа(я)н/а

ДЕКЕМВРИ

4 Варвара
5 Сава, Савка, Савина, Светослав/а, 
Слав(к)а, Слави, Славчо, Съби, 
Владислав/а
6 НИКУЛДЕН Никола(й), Николина, 
Нико, Николета, (Нина – или 14.01), 
Нино, Ница, Нено, Ненка, Нона – или 
7.01 , Кольо
9 Ан(н)(к)а, Ани, Аня, Ани(е)та, 
Аница – или 25.07, Анелия, Яна – или 
7.01; 24.06; 25.07
10 Сабина – или 27.10
12 Спиридон, Спиро
14 Снежан(к)а
15 Свобода
17 Данаил/а, Даниел/а, Данко/а
20 ИГНАЖДЕН Игнат, (Огнян/а, 
Пламен/а – или 2.01; 6.02; 8.11)
22 Анастасия – или 24.04; 29.10, Ася – 
или на 26.06
23 Наум – или 20.06
24 БЪДНИ ВЕЧЕР Евгени(й)/я – или 
7.11, (Жеч(к)о/ка – или 4.02), Жени, 
Женя, Благородна, (Бистра – или 
6.01), Първан/а
25 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
(ХРИСТОВДЕН) Христо, Ицо, 
Ичо, (Христина – или 9.02, 24.07), 
(Кристин(к)а, Кристия(а)н/а – или 
14.09), Божин, Младен, (Радослав, 
Рад(к)о/а – или 8.11), Първан, (Емил 
– или 18.07; 8.11)
26 Йосиф, (Давид – или 26.06), 
Дацо, Дачо, Жозеф, (Кристин(к)а, 
Кристия(а)н/а – или 14.09)
27 СТЕФАНОВДЕН Стефан/(к)
а, Стефка, (Венце(и)слав/а – или 
17.04), Венета, Стайко/а (Стоян/(к)
а, Стамат, Стамен, Станимир/а, 
Станко/а, Стоил/ка– или 21.05), Сто-
имен, Стойк(ч)о/а, Соня, (Цанко/а – 
или 23.11), (Цено/Ценка, Цоню/Цонка 
– или 17.04), Таня – или 12.01, Траян 
– или 18.01; 21.05, Траяна – или 12.01; 
18.01; 21.05, Запрян, Фани 
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ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНАЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА

Написахме нашата „новогодишна 

картичка“ до вас на много 

страници, вдъхновени от музата на 

добротворството.  

Нека новата ви година да е хем хубава, 

хем добра. 

Желание по (по)желание
Т ъй върви животът – желание по желание, цел по цел, стъпка по стъпка. В края на вся-

ка година закономерно се дават заявки за нещо по-добро през следващата. Поискай-

те, и ще ви се даде. Пожелайте си, и ще ви се сбъдне. Но не наготово. Не по чудо. 

Желанието не е пасивно мечтание. То е началният импулс за действията по собственото си 

осъществяване. Не е случайно, че синоними са му думи като „стремеж“, „воля“, „искане“, „ще-

ние“, „молба“ и… „жена“. 

Жената е най-умното сбъднато желание на господ. Тя е двигател на чуждите желания. Са-

мата тя цялата е желание. Във вените є тече настойчив копнеж да дава живот, да продъл-

жава живота, да подрежда хаотичната му мозайка така, че той да става по-уютен, по-смис-

лен и по-влюбен.  

Животът и през тази година ще продължи такъв, какъвто си го пожелаете. 

А като жена – хем хубава, хем добра – БЕЛА се надява новогодишните є пожелания да съвпа-

дат с вашите желания за…

…здраве
…тонус
…красота
…стил

…успех и самочувствие
…щастие
…късмет
…пари

…здраво семейство
…любов
…страст

…мистичност

Като Бела.
Бела, брой 1 (155), 2011 9
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здраве

НЕКОНТРОЛИРУЕМО 
ИЗПУСКАНЕ НА УРИНА
Лекарите твърдят, че всяка тре-

та жена страда от това. Независи-
мо от големия брой на страдащите, 
малко са тези, които се решават да 
потърсят лекарска помощ. Изпускане-
то на урина е факт, когато муску-
лите, които поддържат пикочния ме-
хур и сфинктера, се отпуснат (след 
раждане или поради възрастови изме-
нения). 

Какво да правим?

 Проблемът не само няма да изчез-
не от само себе си, но може и да се 
влоши. Необходимо е да се обърнете за 
съвет към уролог и гинеколог – лечение-
то трябва да бъде комплексно. 

 По-малко кафе, силен чай и алкохол!  
Тези напитки съдържат вещества, 
които дразнят пикочния мехур. Не-
дейте да ходите до тоалетната „за 
всеки случай“, защото, ако освобож-
давате пикочния мехур прекалено чес-
то, той ще става все по-слаб и ще 
работи все по-неефективно. 

 Пийте достатъчно количество теч-
ности на ден. При недостиг на теч-
ности в организма урината става 
толкова концентрирана, че започва 

да дразни пикочния мехур и води до 
непрестанна необходимост да бягаме 
към тоалетната. За да не се случва 
това, пийте не по-малко от 1,5–2 л 
вода или чай на ден. 

 Започнете да правите специални 
упражнения за укрепване на тазовите 
мускули. Информирайте се за упраж-
ненията на Кегел, които могат да 
ви помогнат в случая. Лекар специа-
лист ще ви обясни как точно 
да ги изпълнявате. Из-
следванията показват, 
че след 2–3 месеца 
редовни тренировки 
симптомите отслаб-
ват значително при 
80% от жените. 

 Ако упражнения-
та не ви помогнат, 
възможно е да ви 
помогне хирургич-
на операция. Най-
ефективният ме-
тод за отстра-
няване на пробле-
мите, свързани 
със задържането 
на урината, е 
оперативният. 
При тази опе-
рация се създа-

срамно 
за казване

Нещо

Съществуват проблеми, за които ни е неловко 
да говорим не само с близките си хора, но и с 
лекарите. Ще се опитаме да ви убедим, че няма 
смисъл да страдате и да мълчите...
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МАШИНАТА Е 
БЕЗПЛАТНА, 
ЗАПЛАЩА СЕ 

САМО КАФЕТО, 
КОЕТО 

КОНСУМИРАТЕ!
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ва изкуствена поддръжка за пикочния 
мехур и уретера с помощта на съвре-
менни полимерни материали. 

ОБИЛНО ПОТЕНЕ 
Човек трябва да се поти, тъй като 

това е естествен процес на прочист-
ване на организма, при който пот-
та овлажнява кожата и регулира те-
лесната температура. Но прекалено-
то потене (буквално плувате в пот, 
без да са налице фактори, катали-
зиращи потенето) е неприятен про-
блем. Обилното изпотяване се нари-
ча хиперхидроза на медицински език. 
Дланите, стъпалата и подмишниците 
са най-проблемните зони, тъй като 
там е разположено най-голямо количе-
ство потни жлези. Обикновено този 
проблем възниква в детска или под-
растваща възраст. Известно е също, 
че в 40% от случаите хиперхидроза-
та се предава по наследство. 

Какво да правим?

 Най-простата препоръка е често 
да си взимате душ, след което да об-
работвате подмишниците с анти-
перспирант, а не с дезодорант. Дезо-
дорантите съдържат дезинфекциращи 
и дезодориращи консерванти, които 
унищожават бактериите, виновни за 
неприятната миризма. По съвсем раз-
личен начин действат антиперспиран-
тите. В техния състав влизат орга-
нични соли на алуминия и цинка, кои-
то свиват потните жлези. В резул-
тат отделянето на пот се намалява 
с 20–40%. Тоест те въздействат ди-
ректно на потните жлези и факти-
чески нарушават естествените про-
цеси в организма. Това е причината, 
поради която лекарите дерматолози 
много често спорят докъде се прос-
тира ползата и докъде – вредата от 
антиперспирантите. Най-разпростра-
неното мнение е, че „затварянето“ 
на порите на малки участъци от тя-
лото не е вредно. 

 Инжекция ботокс. Това е доста ра-
дикален метод. Въпросната инжекция 
„изключва“ нерви, които отговарят 
за работата на потните жлези, и за-
това е много ефективна за областта 
на подмишниците. Ефектът трае от 
6 до 18 месеца. Лошото е, че мето-
дът има много противопоказания и 
не се препоръчва на всекиго. 

 Може да пробвате йонофореза. Това 

е процедура, при която пациентът 
държи дланите и стъпалата си във 
вода, през която минава слабо елек-
тричество. Ефектът от процедура-
та трае от 4 до 6 седмици. 

 Друг вариант е операцията на под-
мишниците, при която се отстраня-
ва слоят от кожата, където са раз-
положени потните жлези. Друго спа-
сение е ендоскопската торакална сим-
патектомия – операция, при която 
се блокират нервите, отговорни за 
изпотяването на дланите. 

ПРЕКАЛЕНО 
ОКОСМЯВАНЕ

Сериозен проблем за много хора, осо-
бено ако космите растат върху ли-
цето, раменете, гърба, ръцете и кра-
ката, ниската част на корема и въ-
трешната страна на бедрата. Защо 
се случва това? Причината може да 
бъде генетична особеност. Също тол-
кова честа причина е и хормонални-
ят дисбаланс. В някои случаи прекале-
ното окосмяване е симптом за поли-
кистозни яйчници при жените (но не 
е единственият признак на това за-
боляване). Сигнал за кистозни яйчни-
ци може да бъдат нередовната мен-
струация, затлъстяването, както и 
проблемното зачеване.

Какво да правим? 

 Съществуват различни видове епи-
лации, но трябва да имате предвид, 
че обезкосмяването завинаги е невъз-
можно. Електроепилацията гарантира 
неколкомесечна трайност на обезкос-
мяването. Лазерната и фотоепилаци-
ята са по-малко болезнени, но ефек-
тът от тях е по-краткотраен и ос-
вен това имат повече противопока-
зания. Биоепилацията е достатъчно 
безобиден метод по отношение на 
последиците, но и той има минуси. 
Ето защо е най-добре да изберете 
подходящия за вас метод с помощта 
на специалист дерматолог. 

 В някои случаи помага хормонал-
ната терапия, но само при условие, 
че сте под строгия контрол на ле-
кар ендокринолог. Когато например 
обилното окосмяване се дължи на 
поликистозни яйчници, хормоналното 
лечение е основно. В изключително 
редки случаи окосмяването е въпрос 
на патология, изискваща оператив-
на намеса. 
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4МЕТЕОРИЗЪМ 
(ГАЗОВЕ В ЧЕРВАТА) 

Газовете са неприятно, но напълно 
нормално, естествено явление, резул-
тат на взаимодействието на бакте-
риите с непреработената храна. Ме-
теоризмът е съпроводен от звуци и 
миризма, които създават усещането 
за неловкост. Метеоризмът обаче не 
е вреден, освен ако не е съпроводен 
от запек и кръвотечение. 

Какво да правим?

 Избягвайте консумацията на бобови 
храни, зеле, цветно зеле и броколи, ста-
фиди и грозде, както и продукти, съ-
държащи заместители на захарта (ас-
партам, сорбитол или фруктоза). 

 Яжте и пийте, без да бързате. Вни-
мателно и продължително дъвчете 
храната. Не приемайте газирани на-
питки, особено сладки. 

 Не се обличайте с тесни дрехи, кои-
то притискат стомаха и пречат на 
газовете свободно да циркулират в 
стомаха. 

СЪРБЕЖ В АНУСА 
Сърбежът в ануса обикновено въз-

никва като реакция на химическите 
вещества, които се съдържат в теч-
ния сапун, геловете за душ и пяна-
та за вана. Причините могат да бъ-
дат и различни инфекции, заболявания 
на правото черво, алергични реакции, 
а също и глисти, които най-често са 
причина за нощните сърбежи. 

Какво да правим?

 Ограничете възможните дразните-
ли. Не използвайте твърда тоалетна 
хартия, а също и цветна и аромати-
зирана. За интимния си тоалет из-
ползвайте специални средства с неу-
трално съдържание на рН, а също и 
лосиони и влажни кърпички за деца 
без ароматизатори. 

 Старайте се да не се чешете.  Това 
поврежда кожата и малките раздраз-
нени участъци се превръщат във вхо-
дове за инфекции. След чесане сърбе-
жът става още по-силен. А ако има-
те глисти, яйцата им могат да по-
паднат по ноктите ви и така да се 
изложите на риск от повторно за-
разяване. 

 От глистите можете да се избавите 
с помощта на прости лекарства. 

 Силният сърбеж може да бъде на-
мален с помощта на антихистами-
нови препарати. 

 Ако не се справите самостоятел-
но с проблема и сърбежите продължа-
ват дълго време, обърнете се към ле-
кар проктолог. 

ЛОШ ДЪХ
Най-честата причина е заболяване 

на венците, но виновници могат да 
бъдат и бактерии, които се събират 
върху задната част на езика. Забо-
лявания на стомашно-чревния тракт 
също могат да бъдат причина за ло-
шия дъх. Как да разберете дали има-
те проблем? Можете да попитате 
някои от близките си хора или пък 
да направите един лесен тест. 

Облизването ще покаже
Оближете вътрешната страна на 

китката си с цял език, като я до-

прете първо с основата на езика и 

най-накрая с неговия връх. Почакай-

те малко и помиришете облизаното 

място. 

Какво да правим?

 Посещавайте стоматолога си ре-
довно и два пъти в годината се подла-
гайте на основно почистване на зъби-
те. Внимателно почиствайте зъби-
те и езика си поне два пъти на ден. 
Привикнете да използвате и конци за 
зъби, с които да почиствате между-
зъбното пространство, особено след 
хранене.

 Ако зъбите и венците ви са в от-
лично състояние и въпреки това има-
те лош дъх, консултирайте се с гас-
троентеролог. Изследвайте стомаш-
но-чревния си тракт. Гастроентеро-
логът ще ви препоръча подходяща ди-
ета. 

НЕКОНТРОЛИРУЕМО 
ИЗЧЕРВЯВАНЕ

Причините за появата на спонтан-
на руменина могат да бъдат много, 
но то си е особеност, която може 
да вгорчи живота ви. Хората, кои-
то внезапно се изчервяват, започват 
да се притесняват и да изпитват 
страх от изяви пред публика. Черве-
нината, избила по лицето и шията, 
може да бъде и синдром на климак-

териума, признак на розацея или алер-
гична реакция. 

Какво да правим? 

 Противопоказно е всичко, което 
разширява кръвоносните съдове: горе-
що капучино, кафе и алкохол, както 
и дълги престои на горещи места. 
Необходими са физическа активност, 
дихателни упражнения и контраст-
ни водни процедури, които тренират 
организма за промените в темпера-
турите.

 Ако подозирате, че постоянната 
(или честа) руменина е признак на 
розацея, когато съдовете на кожата 
реагират прекалено бурно буквално 
на всичко (горещ чай, пикантна хра-
на или нервни ситуации), единстве-
но специалистите – невролог и дерма-
толог – могат да дефинират причина-
та. Обикновено розацеята е съпро-
водена от други симптоми: изразе-
ни кръвоносни съдове и неравности 
по кожата. 

НЕРВНИ ТИКОВЕ 
Обикновено те не са симптоми за 

сериозни заболявания и са провокира-
ни от банални рефлекторни дразнения 
на нервните клетки. Външните про-
яви на нервния тик могат да бъдат 
най-разнообразни. Конвулсия на клепа-
чите, носа, неконтролируемо намигане 
и т.н. Към нервните тикове се отна-
сят и неволните гримаси, постоянно 
повтарящото се хапане или облизва-
не на устните и други неконтролиру-
еми жестове. Конвулсиите на клепа-
чите могат да бъдат признак на бле-
фароспазъм. Тогава те са придружени 
от дразнене на очите, повишено съл-
зоотделяне и повишена чувствител-
ност към светлина. 

Какво да правим? 

 Старайте се да държите нивото на 
стреса под контрол. Умората и нерв-
ното напрежение усилват тиковете. 

 Ако нервните ви тикове се усил-
ват или продължават дълго време, 
обърнете се към лекар. Помнете оба-
че, че каквито и да било медикамен-
ти в случая няма да бъдат достатъч-
ни. Необходими са физическа актив-
ност, масажи, отпускаща вана. Поня-
кога положителни резултати дава иг-
лотерапията.
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С храната ние получаваме ценни съставки, които не се синтезират в организма ни, т. е. влизат в 
него само отвън. Затова ги наричаме и незаме-
ними. А дефицитът от някои от тях принуж-

дава организма да ги произвежда допълнително, тоест да 
се натоварва допълнително. 
Диетичното здравословно хранене е препоръчително не 

само при хранителните отравяния и заболявания на сто-
машно-чревния тракт. Определени вещества в състава на 
хранителните продукти притежават по-широкоспектър-
но лечебно действие. Но лечебната диета във всеки кон-
кретен случай трябва да бъде определена от лекуващия 
ви лекар. Ние само ще ви запознаем с някои универсал-
ни препоръки. 

ПРИ ПРОСТУДА И ГРИП 
Най-горещо ви препоръчваме да пиете повече вода. От 

незапомнени времена се знае, че пиенето на много вода 
елиминира токсините, които се образуват, когато органи-
змът се бори с вирусите. Ако сте болни от грип, тряб-
ва да изпивате по 2–3 л течности на ден. А храната, 
включена в оздравителното ви меню, трябва да е лека и 
питателна, богата на белтъчини. 

Белтъчините, които се усвояват най-лесно, се съдър-

жат в киселото мляко, вареното или печеното месо 

(най-добре бяло пилешко) и рибата. 

Хлябът трябва да бъде по-твърд и леко сух. Ако е по-
клисав, препечете го на тостер. Овесените и пшеничени-
те ядки, объркани с малко кисело мляко, също са препо-
ръчителни. Онези, които си падат по по-пикантните хра-
ни, могат да си позволят една-две не много солени кисели 
краставички, кисели ябълки или малко кисело зеле (най-до-
бре домашно приготвено). 

+
Червените боровинки съдържат специфични антибак-

териални микроелементи. Да ги приготвите, е много 
просто. Поръсете ги с кристална захар (оптималното 
съотношение е 3:1) и 2–3 с. л. от тази смес залейте с 
0,5 л вряла вода. 
Въобще в борбата с простудата е добре да се пият 

всякакви кисели напитки. Това може да бъде не много 
силен черен чай с много лимон или обикновена вода с 
малко разтворен сок от лимон или грейпфрут в нея. 

–
Дълго време пилешкият бульон се смяташе едва ли не 

за панацея при простудни заболявания. Но напоследък спе-
циалистите се обединиха около извода, че всякакви видо-
ве концентрирани месни бульони, в това число и пилешки-

Особености на
лечебното хранене

В нашето съзнание думата „лечение“ е 
порочно свързана с приема на лекарства, 

с които ние според констатацията 
на много лекари и фармацевти доста 

злоупотребяваме. Но храненето е не по-
малко важно за здравето (да не кажем, 

даже по-важно!) от хапчетата.
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ят, не са подходящи за консумация при грип. Организмът 
продължава да се бори с вирусите, затова не бива да из-
разходва много енергия за усвояване на храната. 
При болки в гърлото пък се изключва приемът на го-

рещи напитки и гореща храна – всичко трябва да е със 
стайна температура. 

При усложнения 
Ако лекарят ви назначи антибиотик, колкото и да ня-

мате апетит, задължително трябва да хапвате по мал-
ко. Поемането на който и да е антибиотичен медика-
мент е обвързано с приема на храна – взима се или пре-
ди, или след хранене. Освен това храната смекчава агре-
сивното действие на антибиотика върху стомашно-чрев-
ния тракт. Това могат да бъдат запечени на фурна или 
грил зеленчуци и плодове, обезмаслена извара или си-
рене, омлет или просто сварено рохко яйце.
През този период организмът се нуждае най-вече от ки-

село мляко, обогатено с пробиотици . За да определи-
те степента на неговата полезност, вижте срока на год-
ност на етикета му. За да има лечебен ефект, указана-
та трайност на млякото не бива да е повече от 30 дни. 
Антибиотиците убиват не само вредните бактерии, но 
и цялата микрофлора на организма, а бифидопродукти-
те ни помагат да защитим именно добрите бактерии. 
След като курсът на лечение с антибиотици приключи, е 
полезно да продължите курса на „лечение“ с кисело мляко 
още две-три седмици
Прието е да се смята, че при простудни заболявания 

трябва непременно да се пият мултивитаминни препара-
ти. Но всъщност не бива да подхранваме вирусите с тях 
– витамините са полезни, след като курсът на лечение 
с антибиотици приключи, тоест през възстановителния, 
а не през лечебния период. Освен това вие си набавяте 
достатъчно количество витамин С по естествен път – 
от боровинките и от голямото количество напитки, 
подправени с лимонов сок. 

ПРИ СЪРДЕЧНОСЪДОВИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ И ХИПЕРТОНИЯ

Хората с подобни проблеми имат два основни врагове: 
излишък от холестерол и излишни килограми. 

Запомнете, че преяждането е пагубно за сърцето и 

кръвоносните съдове.

А също и за стомашно-чревния тракт и черния дроб. 
Затова се старайте да ядете умерено. Обилното хранене 
принуждава сърдечносъдовата система да работи в турбо-
режим. Да не говорим, че препълненият стомах притиска 
диафрагмата, което пък затруднява работата на сърцето. 
Вашата задача е да се храните така, че да подпомагате 
работата на сърдечния мускул и да намалите отоците. 

+
Благотворно е въздействието на продуктите, богати 

на калий и магнезий. Най-богати източници на калий са 
бананите, печените с люспите картофи, праскови-
те, кайсиите, патладжаните, тиквичките и тиква-
та. Те подобряват сърдечната дейност и подпомагат из-

Бела, брой 1 (155), 2011 15



веждането на излишните течности от организма. Други 
богати източници на калий са също сушените сини сли-
ви, кайсии, стафиди и шипки. 
Солите на магнезия оказват съдоразширяващо дейст-

вие и подпомагат профилактиката на спазми на съдове-
те. Магнезият се съдържа в пълнозърнестия хляб, в 
овесените ядки, цвеклото, морковите, зелената са-
лата, магданоза, френското грозде, гръцките орехи 
и бадемите. Всички тези продукти са богати на вита-
мини и фибри, подпомагащи очистването на стомаха и 
блокиращи отлагането на холестерол по стените на кръ-
воносните съдове. 
Полезни са също така рибата, морските продукти и 

морските водорасли, богати на йод. Ползата от мор-
ското зеле (водораслото ламинария) е широко извест-
на, но има още едно извънредно полезно водорасло за сър-
цето – спирулина. Японски учени са доказали, че при ре-
довен прием на спирулина нивото на холестерол в кръвта 
постепенно и стабилно се понижава. 
Още древните тибетски лекари са смятали кардамо-

на за едно от най-ефективните лекарства за сърце. За-
това го добавяли към чая и в неголеми дози – към зе-
ленчуците.

–
Налага се да ограничите консумацията на месни и гъбе-

ни бульони и сол, както и на храни, стимулиращи пови-
шаването на холестерола в организма. Последните даже е 
добре изцяло да изключим от менюто си. Това са живо-
тинските мазнини, обработените месни продукти 
(колбаси и пушени меса). Също така не се препоръчват 
продукти и напитки, възбуждащи централната нервна 
система и сърдечната дейност: силен черен чай, кафе и 
силни подправки. 
Кокошето и другите птичи меса е добре да се готвят 

без кожата, а кравето масло е добре да замените с рас-
тително. Необходимо е по възможност да щадите ор-
ганите на храносмилателната система, като ограничите 
продуктите, богати на етерични масла, като ряпа, лук, 
чесън, хрян. 

ПРИ КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Изборът на продукти в този случай зависи от това, за 

какво точно става дума – за инфекция или алергия. Все пак 
има общи принципи, към които можем да се придържаме.

+
Плодовете и зеленчуците (онези, към които няма-

те алергия), а също и пълнозърнестите продукти 
нормализират обмяната на въглехидратите, а съответно 
и състоянието на кожата. Полезни са и някои мазнини – 
от млякото – в ограничено количество и нерафинирани-
те растителни масла, тъй като те са богати на вита-
мини А и Е, които подпомагат заздравяването на рани 
и различни увреждания по кожата, усилват съпротивата 
на организма спрямо инфекцията и отслабват алергични-
те реакции.

–
Простите въглехидрати от захарните изделия мо-

гат да усилят алергичните симптоми (сърбежи, отоци и 
пъпки по кожата), затова при екзема или копривна трес-
ка трябва да се отречете от сладкото. 

Червените риби и яйцата  могат да провокират алер-
гични реакции. Нежелателни в случая са също силните 
месни, рибни и гъбени бульони. 
Забравете за пушените меса и острите подправки,  

тъй като те също провокират кожни раздразнения и мо-
гат да влошат възпалителните процеси по кожата.

Опасно за черния дроб
Всичко, което попада в нашия организъм през храносмила-

телния тракт, се обработва и филтрира от нашия мно-

гострадален черен дроб. Този орган и бездруго постоян-

но си работи под много голямо напрежение, но някои веще-

ства не само го претоварват, но и разрушават неговите 

клетки. 

 Мазна храна Безконтролната консумация на мазна хра-

на води до натрупването на триглицериди в черния дроб. 

А именно те са причина за заболяването, наречено маст-

на дистрофия. 

 Пържени в старо олио храни Прегорялото (използва-

ното няколко пъти) олио е източник на вещества, увреж-

дащи мембраните на хепатоцитите (клетките на черния 

дроб). 

 Химически добавки Консервираните продукти съдър-

жат канцерогенни вещества (в това число влизат някои 

консерванти, стабилизатори, овкусители, ароматизатори 

и хранителни оцветители). И първо тези вещества ата-

куват черния дроб. 

 Излишък на витамин А Безконтролният прием на ви-

тамини от А-групата (в естествен вид те се съдържат 

в морковите, прасковите, кайсиите, яйцата, жълтъците, 

сметаната, черния дроб и рибното масло) води до нару-

шение на една от важните функции на черния дроб – обез-

заразяващата. В резултат може да възникне чернодробна 

недостатъчност. Освен това излишъците от витамин А 

предизвикват омазняване на черния дроб. 

 Алкохол  Продуктите от разпада на етиловия спирт 

разрушават клетъчната мембрана на черния дроб и съот-

ветно нейната функция. 

 Лекарства Някои лекарствени препарати могат да на-

несат сериозна вреда на черния дроб. Приемайте всякакви 

лекарства – даже и тези без рецепта, – след като се кон-

султирате с лекуващия си лекар. 

Червени 
боровинки

Кардамон

Информация за размисъл
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За по-силна коремна преса
Легнете по гръб, сгънете крака в коленете. Изпънете ръце право нагоре. 

Изпълнете дихателното упражнение, повдигнете раменете и бавно от-

лепете и торса от пода. След това отпуснете постепенно – първо до-

лната част на гърба, раменете, главата и ръцете. Щом главата ви опре 

пода, отново се 

повдигнете и 

задръжте диша-

нето, като бро-

ите наум до 8. 

(3 пъти)

Стягаме 
вътрешната 
част на бедрата
Седнете на пода с опора на 

ръцете, отведени назад. Раз-

творете крака (пръстите со-

чат настрани). Направете ди-

хателното упражнение. На-

ведете глава към гърдите и 

глътнете корема. Задръжте 

дишането, като същевременно бавно отпускате торса напред. Ръце-

те вече са пред тялото – премествайте и тях бавно напред, сантиме-

тър по сантиметър, докато навеждате тялото. Ритъм на броене – 8. (3 
пъти)

Стягаме 
седалището
От поза на четири крака „паднете“ 

на лакти. Изпънете единия крак 

назад – пръстите му да опират в 

пода. Гледайте пред себе си. Изпъл-

нете аеробното дишане. Глътнете 

корема, повдигнете опънатия назад 

крак толкова високо, колкото може-

те, като силно стегнете седалищ-

ните мускули. Задръжте дишането, 

като броите наум до 8. Възстано-

вете нормалното дишане и отпус-

нете крака. (3 пъти за всеки крак)

тонус Бодифлекс
Дишайте дълбоко!

И
скате ли да отслабнете бързо и лесно? Пробвайте бодифлекс – комплекс от 
упражнения, основаващ се на дълбокото дишане. Допълнителната доза кисло-
род, който ще вдишате, ще ви помогне не само да изгорите мазнините, но 
и да стегнете мускулите и да облекчите евентуални заболявания, свързани 

с дефицит на кислород в тъканите и органите. Ако се занимавате поне по 15 ми-
нути на ден с тези лесни упражнения, за три месеца ще констатирате съществе-
ни разлики по тялото си. 

Всяко упражнение започва с ускорено аеробно дишане, 
което се състои от 5 стъпки. НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ТАЗИ ЧАСТ! 

1. Бавно издишайте през уста-

та. 

2. Бързо вдишайте през носа. 

3. Със сила издишайте въздуха 

през устата, задействайки диа-

фрагмата. 

4. Задръжте дишането и гълтай-

те бавно корема – на тласъци, в 

ритъм от 8–10 преброявания. 

5. Отпуснете се и вдишайте.

Против двойна брадичка
Изправете се, отведете ръцете назад (дла-

ните да сочат навън) и повдигнете брадич-

ка. Повдигайте бавно ръце нагоре (зад гър-

ба), като същевременно навеждате главата 

колкото е възможно по-назад. Задръжте ди-

шането, като броите наум до 8. (5 пъти)

Странично разтягане
Краката – на ширината на раменете, 

коленете – леко сгънати, главата е из-

правена. Направете аеробното диша-

не, глътнете корема. Опрете лакътя на 

дясната ръка на дясното коляно. Изпъ-

нете лявата ръка напред, а левия крак – 

назад, така че да почувствате разтя-

гане в мускулите на хълбока. Задръжте 

дишането, като броите наум до 8. (3 
пъти на всяка страна)

Котка
Застанете на четири крака, ръце-

те и гърбът са прави, главата сочи 

напред (гледайте пред себе си). 

Направете дихателното упражне-

ние, задръжте дишането, глътне-

те корема и започнете да извива-

те гръб, отпускайки глава надолу. 

Пребройте наум до 10 и отпуснете 

гърба. (3 пъти)

© DMITRY ERSLER | DREAMSTIME.COM
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Е
дно време с почуда четяхме в на-
учнопопулярните издания, че кос-
монавтите ще се хранят веднъж 
в седмицата с паста с неопреде-

лен цвят. Тя щяла да съдържа всич-
ки необходими за човешкия организъм 
съставки. Четяхме и се дивяхме, за-
щото печатът в ония времена беше 
лош и на картинката до космона-
вта не се виждаше никаква паста, а 
само петно. Но ги съжалявахме, гор-
ките, че ще изпуснат такива благи 
неща като превъзходен обяд и обил-
на вечеря...
В тези „предсказания“ обаче има-

ло и малко истина, ако хвърлим един 
разсеян поглед към най-смелите осо-
би в областта на храненето. Няма да 
ви занимаваме с диети и постижения 
на холивудски звезди, макар че и при 
тях се забелязва началото на промя-
ната. Тя се състои на първо място 
в това, че семейният сервиз може и 
да прашаса – храната на новото вре-
ме обаче държим не в тубички, как-
то твърдяха старите списания. Дър-
жим си я на корена или направо на 
дървото.

СУПЕРХРАНИТЕ
а и близките им роднини – суровите 
храни – са концентрирани източници 
на витамини и минерали. Те самите 
са антиоксиданти и влияят многопо-
сочно, но винаги в добра посока. По-
екзотичните идват буквално от дру-
гия край на света. Други растат под 
носа ни. Най-модерни са южноамери-
канските. Високопланинските народи 
са оцелели в едни сурови условия бла-
годарение точно на тях. 
Консумирането на суперхрани озна-

чава гарантирано здраве. Ако се хра-
ним балансирано, ние някак по ес-

тествен начин започваме генерално 
да живеем балансирано – не сме тол-
кова подвластни на стреса, а за боле-
стите на цивилизацията започваме да 
четем само по вестниците.
Именно такъв баланс ни носят су-

перхраните. Едни от тях съдържат 
повече магнезий, други са истински 
находища на омега-3 и омега-6 маст-
ни киселини. Всичките са растител-
ни, което е благодат за вегетариан-
ците, а на невегетарианците припом-
ня, че и те имат веганска природа.

ШЕЙКЪТ – ЕЛИКСИРЪТ 
НА НОВОТО ВРЕМЕ

Най-добрата храна е усвоената, каз-
ва един български специалист. Д-р 
ПАШКУЛЕВ работи десетки годи-
ни в областта не само на диетоло-
гията, но и във фитотерапията и 
хомеопатията. Цитираме го, защото 
като специалист той има отговор, 
коя храна е най-лесно усвоима. Годи-
ни наред препоръчва на пациентите 
си сокове, супи и каши . Ако говорим 

обаче за комплексна храна на нашето 
време, продължава специалистът, то 
това е шейкът. „С една-две чаши 
шейк ние можем да утолим глада си, 
а заедно с това да сме приели мно-
го повече витамини и какви ли не по-
лезни съставки, отколкото с три и 
дори пет хранения дневно“ – твър-
ди докторът.
В шейковете си той смесва суро-

ви плодове и зеленчуци – например 
ябълки и кайсии, лимони и грейпфру-
ти, краставици и тиквички, спанак 
и маруля... Ще ви предложим рецеп-
та, с която да можете да пусне-
те в действие блендера на д-р Паш-
кулев в собствения си дом. Самият 
той твърди, че този микс прочист-
ва вътрешните органи и възстановя-
ва имунитета, който много ни е ну-
жен през грипния сезон.

 20–30 г червено цвекло  50 г мор-

кови  20–30 г земна ябълка  5 г къл-

нове по избор  10 г сушени и накис-

нати плодове  5 г цветен прашец 

КАК СЕ СТАВА СУПЕРЧОВЕК

Супершейковете са суперхраните на бъдещето, а за някои – и на настоящето. Те са част от 
по-здравословния начин на живот

НЯМА ПО-ПРОСТ ОТГОВОР – СЪС СУПЕРХРАНИ!

Бела, брой 1 (155), 201118



 7–8 г бадеми  5 г бразилски орех 

 1 г джинджифил  500 мг витамин 

С  300 мл вода

Признавам, че и на мен ми прозвуча 
сложно. После обаче отидох за кон-
султация в неговия кабинет, а съпру-
гата му ми поднесе чаша с напитка... 
сякаш за космонавти. Вкусът є нака-
ра всичките ми сетива да заработят 
на пълни обороти.

СУРОВАТА ИСТИНА Е ПО-ВКУСНА
Стела ПЕТКОВА пък няма ме-

дицинско образование, но обича да 
чете смислена литература. Това ще 
рече книги с истинска научна стой-
ност за храненето. Подобно на свои-
те приятели от сдружението „Орга-
ника Добростан“ (там всички са су-
ровоядци!) тя изпробва всичко чрез... 
тялото си. Тялото само определя 
какво е добро за него. Е, Стела е 
установила, че най-добре за нея е да 
се храни със сурови биохрани, мно-
го от които превръща в шейкове. 
Затова и мястото, на което рабо-
ти, винаги предлага на посетители-

те си някой оригинален суров шейк. 
В експериментите си често включ-
ва и вездесъщата спирулина или пък 
хлорела. 

Водораслите са наистина уникални, 
защото съдържат уникални витами-
ни, минерали, есенциални мастни ки-
селини и антиоксиданти, които не 
се съчетават по този начин в нито 
една друга храна. Виж, увлечението є 
по какаото можем и ние да го разбе-
рем. Макар че са много малко хората, 
които са опитали вкуса на суровото. 
А то е прекрасно за приготвяне на 
някой вълнуващ десерт. С него можем 
да се осмелим да си направим сами и 
шоколад. А можем и да го добавим 
в блендера, както предлага Стела с 
тази рецепта: 

 50 г какаово масло  2 бр. меко аво-

кадо  1 с. л. агаве (нектар)  100 г 

мескито  50 г какао на прах  1 с. л. 

сума  375 мл вода  1 с. л. счукани 

какаови зърна  1 с. л. годжи бери

Приготовлението тук е малко по-
сложно, защото какаовото масло 
трябва да се разтопи на водна баня. 
Авокадото пък се бели... останалото 
върши блендерът.

Красимир ПРОДАНОВ,
главен редактор на списание „Усури“

 ГОДЖИ БЕРИ отговаря положител-

но на всички въпроси за ползите, кои-

то притежава. Няма как да е иначе с 

неговите 6 основни витамина, 11 ос-

новни елемента, 22 минерала, 18 ами-

нокиселини и 8 полизахарида. От това 

досие настръхват всичките ни орга-

ни, а всъщност то е малко и миловид-

но – при това е дошло при нас чак от 

Китай...

 КАКАОТО не е просто добавка за 

сладкиши или пък нещото, в което се 

крие млякото. В суровото какао се крие 

всъщност уникално високо съдържа-

ние на магнезий, благодарение на кой-

то организмът ни се очиства от от-

ровите – нещо също модерно напосле-

дък. Лошото е, че точно млякото пре-

чи на способността ни да абсорбираме 

антиоксидантите, които съдържа. А 

хубавото – че можем да го поглъщаме 

чисто и сурово и с това да се възполз-

ваме от всичките му ценни качества.

 КОНОПЪТ обикновено отнася язви-

телни забележки, но семките му са уди-

вително полезни. Той е високопротеи-

нов и затова незаменим помощник на 

хората, които спортуват или просто 

водят активен живот. Може да се до-

бавя в шейкове и салати под формата 

на прах, а някъде вече се сервира и ко-

нопено мляко, като има дори конопена 

торта. И е вкусна!

СУРОВО ДОСИЕ

Какаови зърна

Плодчета от годжи бери

Стела Петкова Д-р Пашкулев
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красота

Трикове за подмладяване
с експресен ефект

Вие искате да изглеждате по-млади. Но сега, в този момент. 
Ще ви дадем девет идеи как да го постигнете.

Коса на вълни
5 години е в състояние „да из-

вади“ от възрастта ви този на-

чин на стилизиране на дългата 

коса. Едрите букли и преливащи-

те се вълни, както и лекият обем 

правят лицето оптически да из-

глежда с по-меки черти. Тряб-

ва да имате подръка или маша 

за едри букли, или едри ролки (за 

предпочитане термични, защото 

с тях буклите се фиксират по-

добре). Създайте обема обаче на 

темето, а не от двете страни.

Розов руж
5 години може да изтрие от ли-

цето розовият руж. Нежно дози-

ран, той имитира розовината на 

младата кожа. А тя е по-розова, 

защото, както се досещате, е по-

добре кръвоснабдена. Друг метод 

с доказан ефект за порозовяване 

на поуморената кожа е пощипва-

нето. Но не много силно, да не си 

оставите неприятни белези.

Да миришеш 
на младост
С 6 години по-млади ще из-

глеждате, ако се напръскате 

с парфюм с цитрусова нотка. 

Дамите, които обичат аро-

мата на грейпфрут, се оце-

няват от мъжете с около 6 

години по-млади в сравнение 

с тези, които предпочитат 

аромата на лавандула или 

мента. Това сочи резултатът 

от едно изследване, проведе-

но в университета в Чикаго.

Лесен начин за подмладява-
не е „да вкарате“ веждите 

в правилната форма

Цитрусовите 
аромати са наситени 
с младост

Едрите букли 
или вълни са с 
anti-age ефект

Розовото освежава

1 2

3

4

Стилизиране 
на веждите
3 години можете да смъкнете от фи-

зиономията си, ако добре почистите и 

оформите веждите си. Ето как става: 

отстранете всички косъмчета под из-

вивката на веждата, като последната 

една трета (тази над външния ъгъл 

на окото) изскубете малко по-тън-

ка. Погледът ви веднага ще се проме-

ни към по-отворен, по-събуден, така 

да се каже. По-светлите вежди под-

чертайте със светлокафяв молив за 

вежди, като нанесете малки чертички 

между истинските косъмчета.

©
 C

LA
IR

ES
 |

 D
RE

AM
ST

IM
E.C

OM

©
 N

EN
NA

NE
NN

A 
| 

DR
EA

M
ST

IM
E.C

OM

© STEPAN KAPL | DREAMSTIME.COM

©
 M

AR
TIN

 V
AL

IG
UR

SK
Y |

 D
RE

AM
ST

IM
E.C

OM

Бела, брой 1 (155), 201120



Конска опашка
Минус 3 години Трябва да срешите коса-

та абсолютно гладко (имайте малко пове-

че търпение!) и да я вържете на темето с 

много стегнат ластик. По този начин ще 

подчертаете контура на лицето. Цветът 

на кожата ви веднага „ще заблести“.

5

6

Филърите са незаменим козметичен продукт за дами, навършили 30 години 5
5 години печелим в надпреварата с 

остаряването, ако се доверим на за-

пълващите бръчките кремове, или т. 

нар. филъри. В състава на тези проду-

кти често са включени бързо изглаж-

дащи масла и восъци, както и светло-

отразителни частици, благодарение на 

които лицето ни видимо изглежда под-

младено веднага след нанасянето на 

продукта. 

Разбира се, по-ефективно от използва-

нето на филър кремове е директното 

инжектиране на филъри в кожата (осо-

бено в бръчките около устните и по 

челото). 

Но напоследък някои естетични 
центрове предлагат и алтерна-
тива на инжектирането – нова 
подмладяваща система, базирана 
на работа с охлаждащ се лазер и 

гел с наносфери хиалуронова ки-
селина.
Тъй като молекулата на хиалуроновата 

киселина е прекалено голяма, за да вле-

зе през защитната преграда на епи-

дермиса, до този момент тя се вкар-

ваше чрез стотици убождания (метод 

на мезотерапията). Авангардното в 

HIALUROX (така се нарича новият ме-

тод) е, че молекулата на хиалуронова-

та киселина се вкарва в кожата, разде-

лена на части и „обвита“ от наносфе-

ри, проектирани специално за да мина-

ват през епидермиса. След това лазер-

ният лъч „разчупва“ наносферите и ос-

вобождава и съединява частите на мо-

лекулата на хиалуроновата киселина. 

Това прави процедурата напълно безбо-

лезнена.

Добре е да се направят поне 4 после-

дователни процедури, за да се радва-

те на траен ефект, макар че ефектът 

е видим още след първата. На по-въз-

растните дами се препоръчват 6 про-

цедури – по 1 или по 2 седмично.

ЗАЩО ТОЧНО ХИАЛУРОНОВА 
КИСЕЛИНА?
Тя е една от градивните единици 

на дермата. Съдържа се още и в 

ставите. С напредването на въз-

растта количеството є в органи-

зма намалява, което е и причина 

кожата да се отпусне и да се наб-

разди от бръчки. С вкарването на 

хиалуронова киселина в дермата 

отвън се постига, от една стра-

на, заместване на изгубените ко-

личества, а от друга – се стимули-

ра естественото є производство.

Филъри – по-доброто решение

Високо, високо…
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Семпъл грим
С до 7 години по-млади можем да изглеждаме, ако 

умеем да се гримираме. Първо нанесете фина ли-

ния над горния клепач, за да сгъстите оптически 

миглите, тъй като с годините те стават все по-

редки и по-редки. Извийте миглите с помощта на 

специална щипка. Нанесете един слой спирала за 

обем. Върху горните клепачи (с натрупване вър-

ху външните ъгли) нанесете перлени сенки в цвят 

шампанско или… в модерното за сезона шоколадо-

вокафяво.  

Масаж на лицето
Минус 6 години ви гарантира редовният 

масаж на лицето. Тенът ви ще стане види-

мо по-розов. Масажът стимулира образу-

ването на нови кръвоносни съдове. Съще-

временно напрегнатите зони по лицето се 

отпускат и фините бръчки се изглаждат. 

Използвайте момента, когато сутрин на-

насяте дневния крем, за да масажирате 

лицето – с възглавничките на пръстите, с 

нежни кръгови и поглаждащи движения.

Цели 20 години живот можем да спе-

челим отгоре, ако спортуваме. Това сочи 

едно изследване на университета в Хам-

бург, според което т. нар. теломери (учас-

тъците от ДНК, разположени в края на 

хромозомите) при спортистите и спорту-

ващите са по-дълги в сравнение с тези на 

равнодушните към спорта хора. 

Внимание обаче! Продължително-
то бягане в дисциплината маратон 
може да доведе до обратен ефект – 
да съкрати живота ви с цели 
4 години.
Пренапрежението води до отделянето на 

кислородни молекули (свободни радикали) 

в излишък в организма. Ако например изга-

ряте повече от 3000 калории на седмица 

чрез спорт (това се равнява приблизител-

но на 50 километра джогинг при 70 кило-

грама телесно тегло и скорост на бягане 

от 6 километра в час), тогава на органи-

зма ви няма да му останат сили сам да се 

отбранява срещу „нашествието“ на сво-

бодни радикали.

Редовното спортуване, но 
в умерено темпо е с дока-
зан anti-age ефект

Редовно, но умерено спортуване

Google каза
С всяко следващо делене на клетката дължината на 

теломера намалява. След определен брой деления те-

ломерът става толкова къс, че при копирането на ДНК 

материала се допускат мутации, увреждащи клетката. 

Всичко това води до нейната естествена и програми-

рана смърт (апоптоза). По дължината на теломера, ко-

ято е различна за всеки тип клетки, може да се опре-

дели точният брой извършени клетъчни деления.

МЕТАЛИЗИРАН ШОКОЛАД
Това е цветът фаворит в грима през сту-

дения сезон. Тежкият грим с плътните кон-

тури остана в миналото. През този моден 

сезон макиажът е доста аскетичен и ле-

сен за изпълнение. 

Най-сложната „маневра“ с четката е да за-

личите контрастната граница между по-

светлия и по-тъмния шоколадов оттенък.

Правилно подбраният грим може 
да ни „подари“ още младост

© NATALA UZKOVA | DREAMSTIME.COM

По-добро кръвообращение ще по-
стигнете с малко масаж на лицето

7
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стил

за всяка фигура
Елегантност

Какво да облечете на празника, за да изглеждате блестящо? Как да подчертаете 
най-женствените си извивки по възможно най-добрия начин? Коя рокля е достатъчно дълга или 
къса за вас? Ще ви докажем, че елегантността е за всяка жена. Стига да знае как да я постигне!

Специфика на фигурата и излъч-

ването: дълга искрящо червена коса и 

фигура с приятно закръглени извивки.

Съвет на стилиста За „Ау“ ефект е 

най-добре да се подчертае червеното 

на косата, а не самата коса да се ос-

тави като единствен червен акцент. 

Правилният избор са червена рокля и 

яркочервени устни, с които се пости-

га още малко драматизъм, съответ-

стващ на роклята. Меко падащата ма-

терия и вталяването подчертават 

женствената красота на тази фигура.

Подробности от елегантност-

та Роклята – дълга, с едно разголе-

но рамо. Обувките – златисти, с ток-

че игла, но на платформа в предната 

част, за да можете да танцувате с ле-

кота. Червеното и златното са неувях-

ващо класическо съчетание за коктейл.

Червено и златно

Високо, високо и… дълго

Преди

Преди

След

След

Специфика на фигурата и излъчване-

то: нестандартна височина 1,88 м, строй-

на фигура, руса права коса, бяла кожа.

Съвет на стилиста Тази височина изис-

ква рокля, дълга до пода. Не е зле дори да е 

с малък шлейф. Шлейфът впрочем се препо-

ръчва само на високи жени. Запомнете го! 

Подробности от елегантността Про-

зрачният гръб съдейства за хармонично 

разделение на пропорциите. Черният цвят 

е класика в жанра празнична мода. Но пък 

на неговия фон най-добре изпъква искрящо-

то русо на косата, оформена в стилен ви-

сок кок.

Бела, брой 1 (155), 201124



Специфика на фигурата и излъчването: 

интелигентно излъчване, по-закръглена фигура.

Съвет на стилиста Подходяща в случая е 

рокля в стил ампир (с висока талия). Лилаво-

то все още е властен цвят и през този моден 

сезон. Материята е сатен – внушава изключи-

телна празничност.  

Подробности от елегантността Най-

тясното място от фигурата на това моми-

че е акцентирано с красива панделка . Роклята 

пада лежерно. Кройката є не притеснява до-

лната част на тялото. Обувките задължител-

но трябва да са на висок ток и да са по-от-

ворени, тъй като от коляното надолу краката 

са малко по-едри от нормалното. По принцип 

елегантността не търпи чак толкова голя-

мо деколте, но в случая хармонията се поддър-

жа от едрото колие, което „прихваща“ внима-

нието.

Стил ампир

Не рокля, а костюм

Златен бронз и разчупена кройка

Преди

Преди

Преди

След

След

След

Специфика на фигурата и излъчва-

нето: нисък ръст, добре сложена фигура, 

светлокестенява коса и перфектен масли-

нов тен. 

Съвет на стилиста По-атрактивната 

алтернатива на малката черна рокля е еле-

гантната рокля с една плътна презрамка и 

оригинална трапецовидна кройка. 

Подробности от елегантността Топ-

лият златен бронз е в перфектна кореспон-

денция с цвета на косата и тена. Роклята 

е с доста разчупена кройка, но материята е 

перфектно падаща – сатен.

Специфика на фигурата и излъчването: 

слаба фигура, без изразени женствени извивки.

Съвет на стилиста Ансамбълът от три 

части в стил гарсон е изключително стилно 

решение за тази фигура. 

Подробности от елегантността Изчис-

тената линия и женствените детайли, като 

жабото на копринената риза, закопчана дого-

ре (както повелява модният стил на 50-те го-

дини на миналия век), модерната столче яка и 

високата талия на панталона създават усе-

щане за височина и неподражаем финес.
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успех и самочувствие

Н
икога не съм предполагала, че с 
дъщеря ми в училище ще започ-
нат толкова сериозни проблеми. 
Тя беше активно и жизнерадост-

но дете, което винаги се стремеше към нещо 
ново, но се оказа, че първата є среща с учи-
лищната система унищожи природния є оп-
тимизъм. Наложи се да се занимавам с нея 
допълнително всеки ден. Отначало по чете-
не, а после и по всички останали предмети. 
Колкото повече се стараехме, толкова по-
лошо ставаше положението. Детето се оп-
лакваше от силна умора и главоболие. Поня-
кога ми се струваше, че дъщеря ми се на-
мира на границата на нервен срив. Виждах, 
че не є стига увереност, че губи вярата в 
себе си и че не може да постига целта, ко-
ято си поставя. Изобщо не можех да раз-
бера какво точно се случва с нея. При пър-
вата ни среща с психолога аз и дъщеря ми 
преминахме специален тест. Анализирайки 
резултатите, нашата консултантка стиг-
на до неочаквани за мен изводи. 

„Виждам, че и двете имате склонността да 
усвоявате информация по-добре, когато рису-
вате. И на двете ви е много трудно да се кон-
центрирате върху нещо, ако не правите дру-
го нещо и с ръцете си. Истина ли е?“
За мое голямо учудване си дадох сметка, 

че тя е абсолютно права. Досега никога 
не бях осъзнавала, че за мен е важно 
винаги да чертая нещо в бележника 

си по време на делова среща или сериозни 
телефонни преговори. 
„Но – продължи специалистът – тук психоло-

гическите сходства с дъщеря ви свършват. Вие 
по съвършено различен начин решавате проблеми-
те си. Според начина, по който хората се спра-
вят с проблемите си, те могат да бъдат разде-
лени на четири основни типа. Например вие по-
падате в графата „Бързо стартиращи“. Ако ви 
предстои да започнете нещо ново, се стараете 
да пристъпите към изпълнението на задачата 
по възможно най-бързия начин. Дъщеря ви се от-
нася към друг тип. Тя е „Детектив“. Преди да за-
почне да действа, на нея є е необходимо време, 
защото иска да събере възможно повече и раз-
лична информация. Тя обича да познава детайли-
те на предстоящата работа.“
Дъщеря ми се съгласи с всяка дума на те-

рапевтката. Никога не съм можела да разбе-
ра защо някои хора толкова дълго „копаят“, 
преди да започнат да действат. Не ми е ид-
вало наум да провеждам разследване. Винаги 
съм се старала да направя всичко възможно 
най-бързо, за което впрочем понякога съм из-
падала и в неудобни положения. 
Знанието за това, че в света съществуват 
четири различни типа изпълнители на зада-
чи, преобърна цялата картина на моето ми-
роздание. Ето ви един пример за това, как 
би постъпил всеки от тези четири типа, 
ако има за задача да се научи да плете 

например. 

ПЪТЯТ КЪМуспеха
РАЗКАЗЪТ НА 
ЕДНА МАЙКА ЩЕ 
ВИ ПОМОГНЕ 
ДА ПОСТИГНЕТЕ 
УВЕРЕНОСТ В 
СОБСТВЕНИТЕ СИЛИ.

Бела, брой 1 (155), 201126



„БЪРЗО СТАРТИРАЩИТЕ“ 
Ако човек от този тип трябва да се научи да плете, 

той веднага ще отиде до магазина, ще си купи преждата, 
която му харесва, както и игли за плетене, ще посъбере 
съвети от хора, които могат да плетат, и веднага ще 
започне да действа. Напълно е възможно начинанието му 
да се окаже пълен провал. Хората от този тип не ус-
пяват да изградят навици в определената посока, а това 
не води до положителни резултати. 

„ДЕТЕКТИВИТЕ“
Тези хора най-подробно ще изучат самоучителя по пле-

тене. Ще зададат купища въпроси на продавачите в ма-
газина, ще обследват множество сайтове в интернет на 
тази тема. Общо взето, ще мине не по-малко от седми-
ца, преди те да пристъпят към действие с игли и преж-
да в ръце. 

„ПРАКТИЦИТЕ“ 
Те се интересуват живо от конкретните предмети, ко-

ито са им необходими за работата. Възможно е да им 
дойде наум да начертаят специална таблица, както и 
да направят скици на моделите, които искат да изпле-
тат. Освен това те непременно ще се снабдят с някол-
ко гранчета прежда с различни характеристики. На прин-
ципа на пробата и грешката бавно, но сигурно ще се на-
учат да плетат.

„ОРГАНИЗАТОРИТЕ“
Навярно те ще се запишат на курс и ще си купят диск 

с уроци по плетене. Ще се обзаведат с различни помага-
ла, в които подробно е описан редът на действията, ко-
ито човек предприема, когато се учи да плете. 
Нито един от гореописаните начини за постигане на 

успех не е по-добър от другите. Всички хора биха могли 

да стигнат до успех. Важното е просто да определят по 
кой начин ще го направят най-добре. Изберете тези ус-
ловия, в които ви е комфортно да работите. 
Оказа се, че за да успее в училище, дъщеря ми не се 

нуждае от помощта ми и от дълги изтощителни занима-
ния, а просто от повече подробности. 
Училищната програма е измислена от хора, които по 

своята природа са „Организатори“. Съответно най-добре 
в такава система биха се чувствали децата, които съ-
ответстват на същия тип. Учителите и аз се опитва-
хме „да приспособим“ дъщеря ми към система, която е 
съвършено непригодна за нейната индивидуалност. Всеки 
път, когато тя се опита да задоволи своите потребно-
сти, преподавателите намират това за несъобразител-
ност или излишно любопитство. 
От този момент изминаха вече няколко години и дъще-

ря ми се справя чудесно в училище. Често си спомням на-

шия разговор с психолога, защото неведнъж се убеждавах, 
че нашите провали и успехи в живота зависят от това, 
колко добре сме успели да се впишем в системата, в ко-
ято живеем, работим или учим. Лошо е, ако не осъзнаем 
несъвместимостта на характеристиките на системата и 
нашия индивидуален тип. Още по-лошо би било, ако кла-
сифицираме начина, по който определяме света, като не-
нормален само защото той се отличава от начините на 
другите хора. Така може съвсем да изгубим увереността 
в себе си и да се превърнем в пълни неудачници.
Представете си например 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЯГАНЕ 
между видра, къртица, катерица и мишка. Кое от тези 
животни ще стане победител? Съгласете се, че това за-
виси преди всичко от мястото, където ще се проведе 
състезанието. Ако теренът е под земята – то кърти-
цата ще спечели. Ако е по дърво – катерицата няма да 
има конкуренция. Под вода шампион ще бъде видрата, по 
тревата мишката ще се справи най-добре. Всяко от тези 
животни може да плава, да рови земята, да се придвиж-
ва бързо, но всяко от тях има една способност, която е 
по-добре развита, отколкото при останалите. 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДИМСТВАТА СИ

когато разберете към кой тип спадате. Първо, определе-
те къде се чувствате комфортно – ако ви харесва рабо-
тата в екип, тогава не се превръщайте в художник на 
свободна практика. Ако пък в природата ви е творческа-
та работа, не си търсете работа като администратор. 
Ако наистина искате да повишите коефициента си на 

полезно действие, помислете за нещата, които ви е ха-
ресвало да правите в детството си. Опитайте се да ги 
вплетете в живота си на възрастни. 
Житейските ви пътища ще се пресекат с тези на огро-

мно количество други хора, различни от вас. Това е неиз-
бежно. Но ако добре познавате своя тип, ще ви бъде по-
лесно да се приспособите към работата на човека, който 
не е запознат с тази информация. 
Когато видра, къртица, катерица и мишка преследват 

една и съща цел, всеки от тях, който не е „в свои води“, 
ще се чувства като пълен неудачник. В този случай е не-
обходимо да бъдат обединени техните печеливши стра-
ни. Това е най-добрият начин на взаимоотношения на раз-
лични типове в група. Взаимодопълването трябва да взе-
ме превес над 

БЕЗСМИСЛЕНАТА БОРБА ЗА ПЪРВЕНСТВО 
Мнозина от нас прекарват целия си живот в опити да 

бъдат такива, каквито не им се удава да бъдат. Сравня-
ваме се с другите и всеки път се чувстваме абсолютно 
безполезни, без да можем да намерим себе си. Всяка ситу-
ация може да ни открие необходимите ни ракурси, стига 
да се доверим на своето природно чувство. 
Когато осъзнах всичко това, престанах да карам дъще-

ря си да постъпва така, както обикновено постъпвам аз, 
когато имам да свърша нещо, или пък както изисква от 
нея учителят „Организатор“.  
Дъщеря ми има все по-големи успехи. Аз – също.

МНОЗИНА ОТ НАС ПРЕКАРВАТ ЦЕЛИЯ 
СИ ЖИВОТ В ОПИТИ ДА БЪДАТ ТАКИВА, 
КАКВИТО НЕ ИМ СЕ УДАВА ДА БЪДАТ. 

СРАВНЯВАМЕ СЕ С ДРУГИТЕ И ВСЕКИ ПЪТ 
СЕ ЧУВСТВАМЕ АБСОЛЮТНО БЕЗПОЛЕЗНИ.
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щастие
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Н
апоследък все повече хора 
посещават кабинета ми с 
категоричното „Много съм 
нещастен!“ или жадувано-

то „Искам да съм щастлив!“.
Но общуването ми и с двата вида 

сочи, че човек няма конкретна пред-
става за щастието по принцип. Още 
повече пък за неговото си лично щас-
тие и благополучие. 
„Нещастниците“ искрено споделят, 

че завиждат на вечно усмихващите 
се съседи, на всекидневно доволния 
от живота техен колега. И посто-
янно псуват собствения си живот. 
Разбира се, рядко някой от тях се 
замисля, че щастието зависи освен 
от собственото ни непрестанно же-
лание 

ДА ПРОМЕНИМ ЖИВОТА СИ 
ПО СЪЩЕСТВО 

и от редица други фактори. Никой 
от тези нещастни хора не открива 
причината, заради която да се почув-
ства истински щастлив. Обикнове-
но твърдят, че домът им и бездруго 
си е крепост, работата е неизбеж-
на и понякога досадна необходимост, 
а децата така или иначе си ги рад-
ват. Всичките те като че ли посто-
янно забравят, че има достатъчно на 
брой хора, за които понятието „дом“ 

не съществува – това да се приби-
рат всеки ден на едно и също мяс-
то, което те самите да отключват 
и заключват, е постоянен мираж. За-
бравят също, че има хора, които го-
дини наред търсят работа, за коя-
то се молят да им носи поне пари 
за насъщния. Забравят за огромния 
брой семейства, които си лягат ве-
чер и се събуждат сутрин с мисълта 
да си имат свое дете, но продължа-
ват да нямат. 
Американският психолог Хенри Хел-

сън твърди, че колкото по-ниски са 
очакванията ни от живота, толкова 
по-щастливи сме и обратно – колко-
то по-високи очаквания имаме, толко-
ва по-недоволни сме от живота си. 
Лошото е, че искаме или не, бързо 

попадаме в омагьосан кръг – колкото 
по-щастливи сме в момента, толко-
ва повече бетонираме бъдещото си 
усещане за нещастност. Подготвяме 
почвата за нея с още по-големи и по-
големи очаквания, които в един мо-
мент стават непосилно осъществи-
ми. По тази причина 

БЪРЗО ЗАБОГАТЕЛИТЕ 
СА ПОСТОЯННО НЕЩАСТНИ

защото след огромната спечелена 
сума степента на очакванията им 
рязко се покачва и трудно в живота 

им след това се случва нещо, което 
да отговори на тези очаквания. Ин-
валидите пък и хората с тежки хро-
нични заболявания – тъкмо обратно-
то. Недъгът постоянно ги измъчва 
и те започват да очакват прекале-
но малко от живота и когато им се 
случи нещо добро, те са на седмото 
небе от щастие.
В групата на безумно щастливите 

попадат и децата – просто защо-
то не са се превърнали в постоян-
но недоволни и мрънкащи възрастни. 
За тях това да бъдат изведени на 
разходка навън е истински празник. 
А пък това да получат малка гуме-
на играчка без повод е причина да се 
чувстват щастливи през целия ден, 
че дори и през следващите. Това, раз-
бира се, до онзи ден, в който очаква-
нията им ще започнат да растат и 
да растат... Но не забравяйте – със 
сигурност с помощта на родителите. 
Защото колкото по-скъпи стават по-
даръците за детето, толкова повече 
започва да очаква то и да не харес-
ва онова, което е получило. Ако, ко-
гато то е било на 2 години, сте му 
подарили огромна кола с дистанцион-
но управление, на 4 – мобилен теле-
фон, на 10 – скутер, то когато ста-
не на 15, трябва да се готвите да 
подарите джип или ключа от собст-

ЗА ОТСКОК
ЩАСТИЕ
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вения си апартамент. И бъдете си-
гурни, че каквото и друго по-евтино 
да му поднесете, трудно ще го за-
радвате. 
Психологът Селигман сочи и още 

две причини за щастието –

ОПТИМИСТИЧНАТА НАГЛАСА 
към живота, която освен от майка-
та се „наследява“ и от първия учи-
тел, и умението да се поставя сми-
слов акцент, около който да органи-
зираме живота си. Правило ли ви е 
впечатление как отдадените на про-
дължително подготвян научен труд 
съсухрени дядовци са щастливи с ве-
хтото си палто и с ботушите си 
отпреди десет години, а инструк-
торите по йога са доволни от все-
ки жест, който животът прави към 
тях?!
Изследвания, провеждани върху 

щастливи хора, показват, че всички 
те притежават сравнително сходни 
качества. Всички имат твърде висо-
ка самооценка и ни най-малко не се 
влияят от мнението на другите за 

тях. Това са хора без предразсъдъци, 
които не се страхуват да живеят 
живота си така, както им си живее. 
Разбира се, без да вредят на другите. 
Всичките те 

УМЕЯТ ДА СИ 
СЪТРУДНИЧАТ 

с други хора, общителни са и проявя-
ват необходимата етичност към ос-
таналите, с които съдбата ги среща. 
И най-важното – сами управляват 
действията си. Не очакват някой да 
ги наставлява, надзирава или вкарва 
в правия път. Щастливците нямат 
усещане, че са различни. За тях пре-
следването на щастието никога не е 
самоцел. Искате да сте като тях? 
Пробвайте да изпълните следните ня-
колко заръки.

1. Правете разлика между смътно-то преследване на някакво имаги-
нерно щастие и преследването на ва-
жна житейска цел, която със сигур-
ност ще направи живота ви по-смис-
лен. Осъзнайте тази разлика. 

2. Не насищайте ежедневието си само с приятни занимания, защо-
то много скоро няма да можете да 
ги оценявате като такива. Неприят-
ните емоции служат да отличим и 
оценим по достойнство приятните. 
Ако търсите само удоволствията и 
пренебрегвате трудностите, посто-
янно ще бъдете недоволни, търсещи 
и... нещастни.

3. Не се вглеждайте в и не пре-увеличавайте проблемите. Те са 
част от живота. Идват и си оти-
ват.

4. Не се страхувайте от старост-та и смъртта. Не е толкова 
трудно за изпълнение, ако всеки ден 
си го налагате. Смъртта е част от 
живота. Само този, който живее 
пълноценно, умира спокойно.

5. Помнете, че интелектът е об-ратно пропорционален на благо-
получието. Затова четете умерено, 
забавлявайте се умерено, очаквайте, 
но пак умерено и... бъдете щастливи. 
Изключително!

Венета МЛАДЕНОВА, психолог 



Рецепта  за

З
дравейте, дами! Не се обиж-
дайте, но в навечерието на 
Коледа и Нова година и в раз-
гара на цялата тази предпраз-

нична суета няма да ви желая щас-
тие, здраве, успехи в работата и осо-
бено „да ви се сбъдне всичко, което 
си пожелаете“. Имате си приятели, 
роднини и колеги, които ще ви поже-
лаят всички тези баналности. Ще ви 
ги повтарят до втръсване, но щас-
тието едва ли ще се появи в живо-
та ви по този случай. Защото човек, 
както знаете, сам е ковач на собст-
веното си щастие. И при все че 
думата „ковач“ звучи доста ретро, 
този израз има смисъл до ден днешен 
– ако вие самите нищо не правите, 
за да се чувствате щастливи, не раз-
читайте въобще на околните да на-
правят каквото и да било за вашето 
щастие. Може, естествено, да седи-
те и да чакате щастието да почука 
на вратата ви. Но това надали ще е 
щастието. По-вероятно е да са сви-
детели на Йехова или някой просяк.
Ето ви, мили дами, скромен пода-

рък: лесна рецепта за щастие, за ко-
ято вие си имате всички необходи-
ми съставки.

Преди всичко ще ви трябва 

вашата любима храна 
Яжте всичко, което ви харесва, и 

не само в двете празнични вечери, а 
въобще. В бъдеще не се отказвайте 
от нищо вкусно. И нито за секунда 
не си помисляйте: „Сега, като погъл-
нах още 375 калории, на задника ми 
се залепи още едно кило.“ Първо, ки-
лото няма да се залепи. Задникът ви 
ще си остане същият, какъвто ви е 
отредила конституцията точно на 
вашето тяло. И не бива да се опит-
вате да живеете според чужда кон-
ституция, защото това, първо, е не-
възможно и, второ, е вредно. Да излъ-
жеш собствената си телесна консти-
туция, е невъзможно! Можете кол-
кото искате да се самоизмъчвате с 
глад с хранителни добавки и фитнес, 
но ефектът от вашето отслабване 
ще е винаги временен. Организмът ви 
със сигурност ще издебне момента, 
за да си върне онова, което смята, 
че му се полага по... „конституция“. 

И всичките ви героични усилия и мъ-
чения ще се окажат излишни.
По-практично би било да вложите 

време и сили не в борба с излишните 
килограми, а в 

търсене на подходящото 
бельо и дрехите

в които ще изглеждате по-стройни. 
Нас, мъжете, хич ни няма в избора на 
такива вещи, но затова са услужливи-
те продавачки, които с радост биха 
ви помогнали в този труден момент. 
Не ни взимайте с вас на шопинг. По-
лесно е да прочетете някое женско 
списание или да попитате приятелка-
та си какво да си купите. И повяр-
вайте ни най-сетне – къде-къде ни е 
по-приятно да гледаме женско тяло, 
преливащо от всевъзможни срезове и 
деколтета, отколкото някоя плоска и 
остроъгълна фигура. Помислете сами: 
ако мъжете се възбуждаха от мърша-
ви жени, от скелети, то ориентал-
ският танц, появил се преди хиля-
долетия, би „залязъл“ още тогава. А 
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благополучие
Благопожеланията на Един Мъж 

към цялото женско войнство

Мъжете са убедени, че има универсални 
начини за ощастливяване на жените. И 
че те непременно ни помагат да бъдем 
по-щастливи. Ето колко изброи един 
виден представител на (уж) силния пол.
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този танц и до днес се танцува и се 
води за най-съблазнителния. Попитай-
те който и да е мъж какво повече 
му харесва да гледа – по-пищна жена, 
която танцува кючек, или кльощава 
хлапачка, тип манекенка, която час 
и половина се върти като луда око-
ло някакъв пилон. Даже и най-тъпият 
мъж на света ще ви каже, че кюче-
кът е за предпочитане. А това е ря-
дък случай, в който можете изцяло 
да се доверите на глупака. 
Знам, че да ви убедя, не е толкова 

лесно. И колкото повече калории вие 
поглъщате, толкова по-силно става 
вашето желание да ги изгорите. Няма 
проблем. Но не е нужно да прекарва-
те по час на ден на бягащата пътеч-
ка, а просто 

да се отпуснете 
в мъжки ръце

Гарантирам ви, че ще изгорите мно-
го повече, ако правите редовен секс 
с мъжете си, отколкото ако спор-
тувате като луди във фитнес зали-
те. Предчувствам как вече ми възра-
зявате: „Да, но мъжете не можеш да 
ги накараш да правят секс по час на 
ден! Те или работят като каторжни-
ци, или си почиват от работата. И 
по правило предпочитат да си почи-
ват без жените...“
Съгласен съм, но това до известна 

степен също е справедливо. Защото, 
за да ви иска мъжът поне по час на 
ден, вие също трябва да положите 
някакви усилия. Трябва да се старае-
те да ни очаровате всеки ден, да ни 
съблазнявате и въобще да ни създава-
те всички условия, за да зарежем ра-
ботата си и да се пъхнем зажаднели 
за секс в леглото ви, за да стопим 
излишните ви калории. 
И запомнете, жената е тази, която 

трябва да осигури 

терен за секс 
Защото, ако мъжът го намери и 

предложи, той обикновено не се ха-
ресва на жените. Я леглото няма да 
е поставено по фън шуй, я прозоре-
цът ще е прекалено голям и без пер-
дета... Още повече че на този те-
рен ние е добре да се появяваме от 
време на време, а вие да си живеете 
постоянно там. И понеже отворих 
въпроса за жилището, дайте най-на-
края да се разберем – всяка жена 

трябва да си има собствено самос-
тоятелно жилище. Кой казва, че не-
пременно трябва да делите едно и 
също жилище с родителите си или 
с мъжа си?! Нима на вас не ви се 
иска понякога да се усамотите, сво-
бодно да си тръскате пепелта от 
цигарата на килима, да си ходите с 
обувки из къщата, навсякъде да си 
разхвърляте дрехите... И най-важно-
то – по всяко време можете да поз-
въните на любимия човек и да се 
отдадете на... лудо изгаряне на ка-
лории. При това той ще ви помог-
не да унищожите даже и онези ка-
лории, които още не сте успели да 
погълнете, а само сте приготвили 
на масата и сте разпределили в две 
чинии. Не се притеснявайте – ис-
тинският мъж лесно ще се справи 
с вашите хранителни врагове, а вие 
ще си седите до него и ще бърше-
те сълзите на умиление от празна-
та чиния. 
Така. Какво още ви е нужно, за да 

бъдете щастливи?

Кола?!
На Нова година непременно си купе-

те какъвто и да е автомобил. Даже 
не си и представяте колко нови въз-
можности ще се появят пред вас, ко-
гато се сдобиете със собствено сред-
ство за придвижване! Първо, винаги 
ще можете да се приберете самосто-
ятелно вкъщи, въобще няма да ви е 
нужен мъж, който да ви прибира със 
своя автомобил от работа. Второ, 
няма да ви се налага да дишате изпа-
ренията на пот в претъпкания авто-
бус или маршрутка. Трето, по всяко 
време на деня и нощта вие ще мо-
жете да откарате своя мъж до вся-
ка една точка, а той най-накрая ще 
може да си пийне спокойно, когато 
сте на гости, в ресторанта или на 
работа. Да, тогава пък вие не бива 
да пиете. Но все пак трябва да има 
някаква компенсация за това, че мо-
жете пък да си ядете на воля – как-
вото ви душа иска!
И четвърто – най-важната радост! 

Сега, стигайки до някой мол, вие вед-
нага ще можете да паркирате и 

да се отдадете 
на воля на шопинг 

Колкото и тежки покупки да на-
правите, имате кола, с която да ги 

докарате до вкъщи. И отново няма 
да има нужда да влачите със себе си 
намръщен мъж, който през десет ми-
нути недоволства и препира: „Хайде, 
не се ли напазарува вече?! Хайде да 
си ходим, че мачът почна.“ Да не го-
ворим, че след прекараните три-че-
тири часа в мола мъжът става тол-
кова лош, че за никакъв секс след 
това не може да става дума. Много 
по-добре ще се почувствате, ако спо-
койно си попазарувате сам-самички, 
след което натоварите покупките на 
колата и се приберете сияещи вкъщи. 
Молете се и мачът да е свършил. То-
гава е твърде възможно мъжът да ви 
чака с отворени обятия. 
Естествено, автомобилът ще вне-

се дребни допълнителни подробности 
в живота ви. Трябва да се научите 
да го карате добре, да го „водите“ 
на сервиз и т. н. Затова пък той 
ще ви предостави шикарната въз-
можност да се запознаете с много 
нови мъже! Инструктори, монтьори 
и други такива – а изведнъж сред 
тях може да се окаже онзи, един-
ственият, с когото вие бихте били 
щастливи. Не може?! Защото харес-
вате мъже в костюми, а не монтьо-
ри?! Е, сега веднага можете да се за-
познаете и с костюмари, дори и те 
да не гледат във вашата посока. Аз 
даже бих казал – особено ако те не 
гледат във вашата посока. Доста-
тъчно е леко да чукнете със своята 
кола колата на набелязаната жерт-
ва и веднага можете да излезете и... 
да се запознаете с него. Уверявам ви 
– в този случай той задължително 
ще ви помоли за телефонния ви но-
мер. Накратко казано, новите въз-
можности пред вас стават много, 
ако си купите автомобил. 

Да не би нещо 
да забравих?

Сега вие сте нагласени и красиви, 
притежавате жилище, кола и най-же-
лания от вас мъж за партия. Остана 
само от любимото да изберете най-
любимото – и постоянното присъст-
вие на седмото небе практически ви 
е гарантирано. Но ако, без оглед на 
всичко това, вие все още се чувства-
те нещастни, пишете ми. Аз с удо-
волствие ще ви предпиша още нещо 
в рецептата. 

Един Мъж
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късмет

1. ГОРЯЩА ХАРТИЯ

Необходим ви е лист хартия или 
страница от вестник. Нагънете хар-
тията хубаво, но не я смачквайте 
на топка. Сложете я в подходящ съд 
– тавичка или чиния – и я запа-
лете. След минутка изгасете огъня. 
Поставете до чинията запалена свещ 
и проследете сянката, която изго-
рялата хартия хвърля върху стена-
та. Фигурите, които се образуват, 
са със същите значения на фигурите 
от восък (вж. по-долу).

2. ФИГУРИ ОТ ВОСЪК

Запалете свещта и я наклонете 
така, че восъкът да капе в кофа със 
студена вода. След това разграниче-
те застиналите фигури. Тълкувания-

та са същите, както и при гадаене-
то на изгоряла хартия.

А К О  И С К А Т Е ,  В Я Р В А Й Т Е ,  А К О  И С К А Т Е  –  Н Е

НОВОГОДИШНИ ГАДАНИЯ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ВЯРВАТ В СЪДБАТА И ИСКАТ ДА НАДЗЪРНАТ В БЪДЕЩЕТО СИ

Гадаем по…
ПСИХОЛОЗИТЕ ТВЪРДЯТ, ЧЕ ГАДАЕНЕТО Е УСПОКОЯВАЩО. ПЪРВО, ЗАЩОТО ЯСНО 
ФОРМУЛИРАМЕ СВОИТЕ ЖЕЛАНИЯ И ПРОБЛЕМИ, А ТОВА Е МНОГО ВАЖНО ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ 
НА ТРУДНОСТИТЕ. И ВТОРО, ОТЪРСВАМЕ СЕ ОТ СУЕТАТА И ПУСКАМЕ НА ВОЛЯ 
ПОДСЪЗНАНИЕТО, КОЕТО ОБИКНОВЕНО КРОТКО СИ ДРЕМЕ.

…ХАРТИЯ, ВОСЪК

…ОРЕХИ

Тълкуване на символите
 Дърво  Ако е с клони, насочени на-

горе, обещава радост. Клоните, со-

чещи надолу, предвещават тъга. 

 Цвете Възможно е да срещнете 

нова любов.

 Къща Финансово благополучие, ус-

пехи – служебни и вкъщи. 

 Човешка фигура Подкрепа от 

приятели, нови запознанства. 

 Дракон Много хубава фигура, сим-

вол на сбъднатите желания и на рас-

тежа в кариерата. Очаква ви пови-

шение в службата.

 Ивици с размити краища Пъ-

тешествие, командировка, пътуване.

 Лоши знаци Кръст, безформени 

руини, животно, ветрило. 
(По-изчерпателно тълкувание ще намерите в раздела за гадаене по свещи и восък.)

Вземете дълбок съд (може и кофа) 
и го напълнете с вода. По ръба на 
съда залепете листчета (най-лесно 
от самозалепващите се). На всяко 
предварително трябва да сте напи-
сали някое житейско важно събитие: 
„Сватба“, „Пътуване“, „Нова работа“, 
„Пари“, „Раздяла“ и т. н. Вземете по-
ловинка от здрава орехова черупка и 
в нея закрепете малка свещ – може 

да бъде църковна, за рожден ден или 
декоративна свещичка. Запалете све-
щта и пуснете „корабчето“ да плува 
в средата на съда. Желанието, напи-
сано върху листчето, до което спре 
„корабчето“, ще се сбъдне, особено 
ако хартията се подпали. За целта 
трябва да залепите листчетата да 
стърчат откъм вътрешната стра-
на на съда.
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Гадаенето по кафейна утайка е тра-
диционно. Ако обаче, пиейки кафето 
си с приятелка, решите да си гледа-
те на кафе, нищо няма да се полу-
чи. Гадаенето на кафе е сериозно за-
нимание. Изисква съсредоточаване и 
не бива да се разсейвате с разговори, 
докато го правите.
Ще са ви необходими, разбира се, 

смляно кафе (за една чашка – 2 с. 
л. едро смляно кафе и 1 с. л. ситно 
смляно) и порцеланова чаша за кафе. 
По-добре светла на цвят. Докато ва-
рите кафето, ясно си формулирайте 
въпроса, на който искате да получи-
те отговор. 

Изпийте кафето, но не докрай. В 
чашата трябва да остане не по-

малко от 1 с. л. течност.
Като повтаряте наум въпроса, 
който сте задали в началото, взе-

мете чашката в лява ръка и я завър-
тете по часовниковата стрелка. На-
правете го енергично, така че утай-
ката да се разлее по стените є. 

Бързо обърнете кафейната чаша 
върху чинийката и пребройте до 

седем. След това вече можете да 
обърнете чашата и да разгледате фи-
гурите, които са се образували по 
стените и на дъното є – те са 
източник на важна за вас информа-
ция. Освен това по разположението 
им можете да гадаете и за времето, 
когато ще се случат някои събития 
(вж. схемата). 

КАКВО ДА ГЛЕДАМЕ

Асоциациите, пораждащи се в гла-
вата ви при вида на определена фи-
гура в чашата, са гласът на подсъз-
нанието. А подсъзнанието знае от-
говора на много въпроси. Но поне-
же нашите подсъзнания са различни, 
за различните хора едни и същи фи-
гури могат да се тълкуват различ-
но. Всъщност тези, които умеят да 
гледат на кафе, притежават талан-
та да се „настройват“ на мислите 
и чувствата на своите клиенти – 
тоест да виждат онова, което кли-
ентите виждат.

Няколко жокера За да направите из-
вод, е необходимо да анализирате не 
по-малко от пет фигури. Първо, раз-

берете какви са символите и на ба-
зата на това направете извод, какъв 
ще бъде изходът от събитията. Въз-
можно е някой „лош“ символ да се 
окаже не толкова властен, ако ос-
таналите четири говорят за безспо-
рен успех.  
Размерът на фигурите също е ва-

жен. Например ако попаднете на знак, 
символизиращ наследство или придо-
биване на недвижим имот, можете да 
определите размера на жилището или 
на сумата. 

…КАФЕ

1. Ако фигурите са близо до ръба на 

чашата, става дума за настояще 

или близко бъдеще.

2. Ако са близо до дъното є – за по-

далечно бъдеще.

3. Това е зоната на нещастните 

предзнаменования.

4. Символ на питащия (колкото по-

близо е фигурата до дръжката на ча-

шата, толкова по-голямо значение 

има събитието за човека).

5. Това, което скоро ще изчезне от 

живота на питащия или значително 

ще се отдалечи от него. 

6. Това, което се приближава или 

скоро ще стане част от живота на 

питащия.

София, 
ул. „Гургулят“ 19
Тел. 0896 560 900
www.noraff ure.com, 
е-mail 0896560900@noraff ure.com
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Пред Рождество Христово и Нова 
година много жени мечтаят да по-
гледнат в бъдещето. Ако и вие 
сте една от тях, гадайте гра-
мотно. Ние ще ви помогнем да 
научите бъдещето с помощта 
на старинното гадаене на во-
сък. Помнете, че за да е успеш-
но, важни условия са вярата, на-
деждата и отсъствието на лоши 
мисли. 

ЦВЯТ И ФОРМА НА СВЕЩТА
Релефните свещи се използват 

за гадаене на бъдещето. Свещи 
във формата на къщичка могат 
да покажат бъдещето на семей-
ните ви дела. Стандартните дъл-
ги и гладки свещи се използват, 
когато искате да отгатнете кой 
ще бъде бъдещият ви годеник. Но 
формата на свещта не е толкова 
важна, колкото е важен цветът. 
Изберете и цвета на све-

щта в зависимост от въпро-
са, който задавате. 

 Ако искате да научите по-
вече за любовта или кариерата си, 
изберете свещи в червен 
цвят. ЧЕР-
В Е Н И Т Е  
С В Е -
Щ И 
казват 
повече 
и когато 
търсите на-
сока за решителни 
действия.  ОРАНЖЕ-
ВАТА СВЕЩ ще ви помогне да 
си отговорите по-точно на въпроси-
те, свързани с бизнеса и закона. Как-
то и на тези, които искате да зада-
дете във връзка с предстоящо задгра-
нично пътуване.  ЖЪЛТАТА СВЕЩ е 
„компетентна“ по въпросите за раз-
витието на отношенията между два-
ма души, доверието и недоверието. 

 РОЗОВАТА „отговаря“ за любовни-
те отношения.  ЗЕЛЕНАТА предвиж-
да финансови резултати и свързаните 
с тях очаквани печалби.  СЪС СИ-
НЯТА СВЕЩ ще научите отговори-
те на въпросите, които се отнасят 
за творческите ви планове и мечти. 
Както и за изпълнението на съкрове-

ни желания.  СРЕБРИСТОТО е цве-
тът на проницателността и интуи-
цията.  Най-разпространеният цвят 
на свещта – БЕЛИЯТ – е символ на 
мира и чистотата.  Избягвайте га-
даенето с ЧЕРНА СВЕЩ – възприе-
то е, че този цвят може да навреди 
на гадаещия. 

Капнете разтопен восък в чаша с 
вода. Фигурките, които се появяват 
във водата, са способни да извикат 
във въображението всевъзможни об-
рази. Интерпретацията на восъчните 
картинки ще отговори на въпросите, 
които ви вълнуват. ©
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ТЪЛКУВАНЕ НА ФИГУРИТЕ

Мост Имате шанс бързо да постиг-

нете успех. Не го изпускайте.

Котка В обкръжението ви има човек, 

който ви мисли злото.

Лодка От ситуацията, в която сте 

попаднали, най-добрият възможен из-

ход е бягството.

Пеперуда Позволете си малки невин-

ни удоволствия, които ви предлага 

животът. Но ако пеперудата е огра-

дена от точки, ще претърпите ма-

териални загуби.

Бутилка Трябва да обърнете внима-

ние на здравето си.

Камбана Очаквайте новости – до-

бри или лоши, зависи от обкръжава-

щите „камбаната“ символи. Ако кам-

банката е близо до ръба на чашата, 

ви очаква повишение в службата. Ако 

е близо до дъното – лоши новини.

ТЪЛКУВВВАНЕНАФИГУР ИИТ

...СВЕЩИ И ВОСЪК

Бела, брой 1 (155), 201134



ПО АЗБУЧЕН РЕД
Балон Неприятностите ви продължа-

ват. 

Бастун Гости и купони.

Бебе Проблеми.

Вериги Задължения.

Дърво  Времето е подходящо за нови 

начинания.

Звезда Щастието е възможно.

Змей Желанията ви няма да се изпъл-

нят.

Ключ Провалени планове. 

Колело Завръщане на близки, които са 

били далеч. 

Корона Болка.

Котва За вас съществува само люби-

мият ви. 

Котка Приятелят ви изневерява. 

Кръг Примирение.

Кръстовище Страх.

Куче Самочувствието ви е ниско. Оп-

итайте се да промените това.

Къща Радвайте се, защото настъп-

ват щастливи времена. 

Листа (от растения) Скорошна про-

мяна.

Луна Очаквайте финансови постъпле-

ния.

Лъв Неприятна ситуация.

Маса Изобилие.

Метла Бъдещи промени.

Мост Не пропускайте шанса си. 

Ножица Разделение.

Облак Някой или нещо ви застрашава. 

Обувка Подозрителност.

Панталони Изкушение. 

Перо Решение на проблема. 

Писалка Ще получите писмо.

Планина Можете да разчитате на по-

мощ от добри приятели.

Постеля Предстоящата отпуска ще 

премине чудесно. 

Пръстен Брак. 

Птица Очаквайте новости.

Риба Предателство.

Самолет Очакват ви пътуване и раз-

очарование. 

Свещ Ще ви завладее мистичното.

Слънце Хубав живот.

Стълба Вземете мерки, за да проме-

ните отношението си към стар при-

ятел. 

Сърце Едно приятелство ще се пре-

върне в любов.

Тирбушон Любовникът ви може да се 

събере с вас.

Трева Хубавият живот приближава. 

Тромпет Ще живеете в мир и покой. 

Ухо Тревоги и трудности в службата. 

Чадър Начало на проблем. 

Чашка Скандал с приятел.  

Шапка Промяна на социалното поло-

жение. 

Яйце Разкриват се нови планове.

Гадаене за ЛЮБОВ 
на ДВЕ свещи 

 Вземете две еднакви по дължи-

на свещи. Нека едната олицетворява 

мъжкото начало, а другата – женско-

то. Запалете ги едновременно и на-

блюдавайте коя гори по-бързо. Това е 

свещта (човекът), която е в подчине-

ние на другата. 

Тълкуване на фигурите



Може и да не ви се вярва, но в то-
чиците на тези малки кубчета се 
крият отговорите на какви ли не въ-
проси. Преди да започнете гадаенето, 
очертайте върху картон окръжност 
с диаметър 30 см, в която да хвър-
ляте заровете. 

ГАДАЕНЕ НА ТРИ ЗАРА
Вземете три зарчета и ги хвърляй-

те в кръга. 

ЗАР, ИЗЛЯЗЪЛ ОТ КРЪГА, НЕ ГОВОРИ НИЩО.

Пресметнете сумата от точките, 
получили се след хвърлянето. Ако тя 
е равна на по-малко от 3 (в случай че 
едното зарче е излетяло от кръга), 
гаданието е невалидно. Ето значения-
та на цифрите в останалите случаи

3 Добро предзнаменование. Неочак-вано може да се изпълни ваше 
старо желание. 

4 Бъдете внимателни в новите от-ношения, възможни са разочарова-
ния в бъдеще. 

5 Непознат човек ще ви донесе ра-достна вест. 

6 Материални загуби, които няма 
да ви разстроят толкова, но ще 

повлекат след себе си неочаквани про-

мени. 

7 Не обръщайте внимание на глупа-ви сплетни. 

8 Необходимо е много внимателно да обмислите предстоящите си 
постъпки. 

9 Успех в любовните вълнения и прошка след караници.

10 Съгласие в семейството и ве-
роятност да се роди дете. 

11 Някой от близките ви ще за-
мине на дълго пътуване.

12Нуждаете се от съвет за 
ново начинание. 

13 Ще ви споходи тъга.

14Съвсем скоро случайни позна-
ти ще ви станат близки и 

ще започнат да ви помагат. 

15Изкушени сте да се захване-
те с неясна сделка. Откаже-

те се на този етап. 

16Планираното пътешествие 
ще бъде приятно и полезно. 

17 Гост от чужбина с многоо-
бещаващо материално предло-

жение.

18Много хубав знак. Възможно 
повишение, печалба и радост.

 Ако искате да разберете дали 

партньорът е подходящ за вас, взе-

мете бяла свещ, която да символизи-

ра вашия партньор, и друга, която да 

бъде символът за вас самите. Пър-

во запалете вашата свещ и наблю-

давайте как гори. Обърнете внима-

ние колко равномерно гори и дали от 

едната страна не се стича прека-

лено много восък. След това запале-

те със своята свещ тази на парт-

ньора. Ако тя гори по същия начин 

като вашата, то вие и партньорът 

ви си подхождате отлично. Ако и две-

те свещи горят тихо и равномер-

но, то ви очаква тих и спокоен семе-

ен живот. 

 Гадание за изневяра се прави с една 

по-тънка и една по дебела свещ. На-

речете едната свещ със своето име, 

а после запалете и двете свещи. 

След това кажете: „Нека моята свещ 

не изгори докрай, ако той/тя ми изне-

верява.“ Ако свещта ви угасне, може-

те да приемете това за знак, че лю-

бимият ви изневерява.

…ЗАРОВЕ

ДРУГИ ИНТЕРЕСНИ ГАДАНИЯ
ПО ИГЛИ В чиния поставете успоредно 21 игли, с които никога не сте шили. Бавно залейте иглите в съда с 

вода. Под действието на водата иглите променят първоначалната си подредба. Ако има малко кръстосани игли, 
е добър знак. Количеството кръстове, образувани от иглите, показва броя на враговете ви. 

ПО ХАРТИЕНИ КВАДРАТИ За да получите отговор на важен за вас въпрос, изрежете от хартия два квадра-
та с еднакъв размер. Върху единия от тях отбележете кръст. Пуснете двата квадрата на пода от една и съща 
височина и проследете кой ще стигне пръв до пода. Ако е чистият, то отговорът на вашия въпрос е „да“, ако 
е този с кръста, значи отговорът е „не“.   

ПО КОСА В полунощ налейте вода в дълбок съд и я разбъркайте внимателно. Когато водата се успокои, хвър-
лете в нея два косъма – един от своята коса и един от косата на любимия човек. Оставете съда в покой до 
сутринта. Ако на сутринта космите са се преплели, ви чака щастлив съвместен живот, ако са се отделили и 
залепили по стените на съда, е възможна раздяла или голям скандал.
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СОФИЯ, пл. „България“ 1, Административната сграда на НДК, тел. 02/ 916 65 90

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул. „Оборище“ 18, Търговски център Central Mall, приземен етаж, тел. 062/ 62 88 88

ПЛЕВЕН, бул. „Данаил Попов“ 9А (бившето кино „Освобождение“), тел. 064/ 82 00 99

ВАРНА, бул. „Сливница“ 201, Търговски център PFOHE Mall, тяло Б, ет. 4, тел. 052/ 72 84 10

ВАРНА, бул. „Сливница“ 33 (хотел „Черно море“)
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Д а си купите 
неочаквано 
нещо съвър-
шено ненуж-

но и скъпо и така да се въз-
наградите за постигнат ус-
пех, да се утешите в мину-
ти на тъга с някой подарък 
– това са все жестове, които 

издават, че обичате себе си и удо-
волствията от живота. Но ако човек 
постоянно живее над финансовите си 
възможности – харчи повече, отколко-
то получава, – взима заеми, които не 
може да върне, и така рискува свое-
то и на своето семейство благополу-
чие. Тогава трябва да се запита какво 
точно става, по дяволите?!

Неумението да планираме 
бюджета си

Не се заблуждавайте, че с напред-
ване на възрастта човек естествено 
започва да харчи по-разумно. Разумно-
то харчене се учи от ранна детска 
възраст. Мнозина от нас не са го на-
учили. Доказателството е, че не уме-

ят да планират бюджета си. В дет-
ството си тези хора или не са полу-
чавали джобни пари, или пък са полу-
чавали, но родителите им са упраж-
нявали жесток контрол, как се хар-
чат те. А може и да са получавали 
повече, отколкото са им били необхо-
дими. В резултат детето не се нау-
чава да контролира своите потребно-
сти, още по-малко пък – да се съо-
бразява с нуждите, желанията и фи-
нансовите възможности на другите 
хора. Когато това дете порасне, ще 
му се наложи да се самообучи в раз-
умно харчене. Което, естествено, е 
по-трудно, отколкото в детството, 
но друг изход няма. 

Безрадостен шопинг
„Защо не се удържах? Как ще се 

справя сега, когато имам два лева в 
портмонето?“ Тези въпроси пораждат 
тревога, която се усилва с осъзнаване-
то на безполезността на придобито-
то. И тъкмо се поуспокоите, ръката 
ви отново бърка в портфейла. Психо-
лозите наричат това поведение ком-
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Харча безогледно!
Как да оправите отношенията си с парите

Някои са пестеливи, а други с лекота изпразват портфейла си 
за един ден и после взимат заеми, за да доживеят до следващото 

парично постъпление, и… отново похарчват всичко накуп. 
Откъде се взима тази идиотска разточителност?

Прахосничество и чувство за вина
„Прахосница станах неочаквано. Винаги съм контролирала разходите си, но извед-

нъж започнах да харча като полудяла. Черпех приятелите си в скъпи ресто-
ранти, даже купих кола на сестра си. Натрупах, естествено, големи дългове, 
блокираха сметките ми в банките. Това ме вкара в дълбока депресия. Спасих 
се от нея благодарение на моя психоаналитик, който търпеливо се занима-
ваше с мен цели четири години. Спомних си за майка си, която повтаряше 
на мен и на сестра ми, близначката, от колко неща е трябвало да се лиши, 
за да сме добре ние. Тя почина внезапно – нещастен случай. И след няколко 
месеца парите започнаха да ми парят в ръцете. Започнах да ги пилея, без 
да се замислям. Сякаш исках по този начин да отмъстя на майка си за 
онова гадно чувство на вина, което носех като тежък кръст през всич-
ките тези години на лишения…“

Янина, 31 г.

Бела, брой 1 (155), 201138



пулсивно (натрапчиво) пазаруване. Спо-
лита най-вече хората, израсли в се-
мейства, където е било прието „да се 
запушва устата на детето“ с шоко-
ладче или подарък. То например е пад-
нало. Боли го и му се иска някой да 
го прегърне и утеши. Но мама е мно-
го заета и за успокоение му подава 
шоколадов бонбон. Порасналото вече 
дете възпроизвежда същата схема – 
щом се почувства зле, отива до мага-
зина. Покупката му носи обаче крат-
котрайно облекчение, защото реални-
ят проблем си остава нерешен. Още 
повече че тези проблеми се натрупват 
и изискват все по-сериозно и по-сери-
озно пазаруване. И така, до момента, 
в който тази схема на действие не 
се превърне в сериозен проблем сама 
по себе си. Тогава шопингът може да 
бъде сравнен с наркоманията или бу-
лимията. Безконтролното харчене на 
пари също е форма на зависимост. 

Скрити послания
Главата на семейството неочаква-

но купува скъпа система за домаш-
но кино, в резултат на което семей-
ството не може да си позволи лятна 
отпуска на море. Това е незряло пове-
дение. Вместо да се грижи за децата 
си, бащата се конкурира с тях в ку-
пуването на „играчки“ (в случая сис-
темата за домашно кино е играчката 
на възрастния мъж). Скритото посла-

ние е: „Не искам да бъда възрастен, 
не съм готов да отговарям за дру-
гите.“ Скритото послание на жена-
та, която си купува поредното скъпо 
бижу, може да е: „Обърнете ми внима-
ние! Нуждая се от любов.“ Скрито-
то послание на порасналия син, който 
изхарчва цялата пенсия на майка си, 
е: „Сега аз съм важният, ти зависиш 
от мен и не можеш да ме накажеш, 
каквото и да направя.“
Във всички случаи неразумните хар-

чове крият психически проблем. Важно 
е да разберем какво всъщност моли 
душата ни – любов, сигурност, при-
знание? Да спрете разточителство-

то, можете само ако осъзнаете и 
удовлетворите реалната потребност, 
скрита зад безконтролното харчене.

Чувство на обида и безнадеждност обзема всички, чии-

то доходи са засегнати от кризата. Даже и да не става 

дума за крупна загуба на пари (да кажем, на средства-

та за съществуването ни въобще), а просто за орязване на 

премии, за процентно намаление на заплатата… Но защо се 

чувстваме толкова ужасно?

ЗАГУБА НА ИЛЮЗИЯТА ЗА ВСЕМОГЪЩЕСТВО
Благополучието ни дава основание да вярваме, че е по сили-

те ни да контролираме живота си. То ни отклонява от мисъл-

та, че сме смъртни. Но когато реалността се вреже в безме-

тежния ни живот (когато ни намалят заплатата), ние губим 

стабилна почва под краката си. В този момент се разрушава 

нарцистичната ни фантазия за собственото ни всемогъще-

ство и безсмъртие. Обхванати от паника, започваме да раз-

бираме, че не е по силите ни да влияем на нищо около нас… 

Реалността може да ни нарани. Ако признаем този факт, ще 

си спестим много неприятности и ще приемем живота в ця-

лото му многообразие. И ще започнем да ценим много повече 

радостните моменти в него. 

„ЦЕНА“ И „СТОЙНОСТ“ НЕ СА ЕДНО И СЪЩО
Когато в обществото „умрат“  други важни ценности, на пре-

ден план излиза… цената. Струва ни се, че паричната стой-

ност властва над нас самите, защото олицетворява онова, 

с което сме се сдобили и на което можем да разчитаме. За-

блуждаваме се, че когато доходите ни растат, ценността ни 

също се увеличава. Затова намаляването на доходите се въз-

приема толкова болезнено. Все едно някой ви е казал, че нищо 

не струвате. Но нима вие сте парите, които имате?!

НАРУШАВАНЕ НА ЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО
Чувстваме се несправедливо обидени и се ядосваме на онзи, 

който (както само ни се струва) ни е ограбил, унизил и оби-

дил. Но търсенето на врага (хора или обстоятелства), на ви-

новния за това, че животът ни се променя, ни пречи да ос-

ъзнаем собствената си отговорност за произтичащото. Не 

сме избрали правилно своята работа? Не ни достига профе-

сионализъм? Струва си да си отговорим точно на тези въпро-

си и да поемем отговорността за онова, което ще се случи с 

нас утре.

Спасителни мерки
Записани разходи и чувства

За да се спасите от безотговорното 

и безогледно харчене, започнете да си 

водите дневник на разходите. Запис-

вайте в него не само стойността на 

покупките, но и условията, при които 

сте ги придобили. Как сте се чувст-

вали в момента на самото купуване 

– самотни, тъжни или весели. А след 

това? Удовлетворение ли сте изпи-

тали, или чувство за вина?

Осъзнати потребности

Когато ви хрумне да купите нещо, не 

бързайте. Седнете в някое кафене и 

спокойно се запитайте: „Защо ми е 

това, което искам да купя? Какво не 

ми достига? Какво е моето истинско 

желание?“ Отговорите на тези въ-

проси могат да ви откажат да похар-

чите парите си.

Купувайте с радост

 Предварително определяйте сума-

та, която можете да похарчите за 

удовлетворение на неочакваните си 

желания.  Закрийте кредитната си 

карта.  Излизайки сутрин от вкъщи, 

не взимайте със себе си повече пари, 

отколкото възнамерявате да похар-

чите. 

Тези мерки за безопасност ще ви по-

могнат да пазарувате с радост, без 

да изпитвате чувство за вина.

Помощ от приятел?!
Понякога можете да решите да по-

могнете на някой свой разточите-

лен приятел, като платите дълга му. 

Но в най-добрия случай този жест 

от ваша страна ще го накара да се 

замисли за поведението си само до 

следващия „пристъп“ на шопинг ма-

ния. А в най-лошия той ще започне 

да крие от вас за какво харчи парите 

си – до момента, когато натрупа пак 

много дългове и е принуден да ви по-

моли пак за помощ. 

Повечето компулсивни покупки се 

правят насаме. Ако си поставите за 

задача да придружавате човек, скло-

нен към прекалено харчене, докато 

обикаля магазините, ще му помогне-

те много повече да се въздържи от 

излишни разходи.

Ужас, намалиха ми заплатата!
ЗАЩО ТОЛКОВА БОЛЕЗНЕНО ПРЕЖИВЯВАМЕ ВСЯКО НАМАЛЯВАНЕ НА ДОХОДИТЕ СИ
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О
свен в страниците на голям 
руски роман това изречение се 
съдържа и в съдбата на все-
ки човек. Всеки от нас има 

своята представа за идеалното се-
мейство, която обикновено се осно-
вава на четири „кита“ на очакване-
то: за хармоничен съвместен живот, 
за откровеното общуване, за автори-
тет без полагане на усилия и за въз-
можност за личностно развитие в 
рамките на семейството. Равнение-
то по този идеал вреди както на ро-
дителите, така и на децата. Въпро-

сът е как да се освободим от него-
вото влияние.
Днес вече никой не вярва в идеал-

ното семейство. Но в същото време 
мнозина от нас продължават да меч-
таят за него. Представата за идеал-
ния семеен живот съществува някъде 
на границата 

между съзнателното 
и подсъзнателното 

Обвита е в ореола на добродетели 
като доверие, взаимопомощ, търпи-
мост и светски радости като благо-

получие и приятно прекарване на сво-
бодното време. Всяко семейство има 
представи както за идеала, така и за 
нормата. И всяко семейство се раз-
личава от другите в зависимост от 
това, доколко прави разлика между 
понятията „норма“ и „идеал“. 
Идеалът е като мотор, който ни 

помага да се движим по пътя на жи-
вота. Проблем имаме, когато вдигнем 
летвата на идеала прекалено високо 
и започнем да гледаме на семейство-
то като на 

пристанище 
за безоблачно щастие

Тъй като външният свят става все 
по-недружелюбен и пълен със заплахи, 
семейството се превръща в убежище, 
в единствената ни опорна точка.
Мечтите и идеалите ни помагат 

да планираме живота си по-добре, 
да разберем какво искаме, да набе-
лежим целите и приоритетите си. 
Но когато контрастът между меч-
ти и действителност е прекалено 
силен, идеалът започва да пречи на 
контакта ни с реалността, прена-
ся ни в друг свят и спъва действия-
та ни. Осмисляйки своите идеали за 
семейството, ние си даваме шанс да 
си взаимодействаме по-зряло с брач-
ния партньор и децата си. Ето защо 
трябва да осъзнаем убежденията и 
фантазиите си, които пречат на де-
цата ни да се формират като лично-
сти, а на нас – да изпълняваме роди-
телския си дълг без излишни съмнения 
и чувство на вина.

Идеал 1

Всички дружно се обичат
В отношенията цари естествена 
хармония. Уважението, 
разбирателството и нежността 
превръщат всекидневния живот в тихо 
пристанище.
Този неотразимо привлекателен иде-

ал се крепи на сериозна логическа 

здраво семейство
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Идеалният семеен живот
постижим
„Всички щастливи семейства си приличат, 

всяко нещастно е нещастно посвоему.“

Бела, брой 1 (155), 201140



грешка. Известно е, че чувствата не 
са еднозначни и любовта винаги е в 
компанията на съперничеството, гне-
ва, скандалите и дори на… омразата. 
Отричайки това и очаквайки пълна 
семейна хармония, ние влизаме в про-
тиворечие със своите собствени емо-
ции. Партньорът ни може и да не се 
държи така, както му „налага“ наша-
та идеална представа, и ние веднага 
сме склонни да го обвиним, че ни е 
предал и че идеалният живот с него 
е невъзможен. Всеки от партньорите 
се подчинява на две взаимно изключ-
ващи се потребности: потребността 
от другия човек и потребността от 
независимост. 
Семейното махало се движи свобод-

но. Колебанията му – на сближаване 
и отдалечаване – могат да доведат 
до конфликти и да причинят болка, 
но точно те помагат да бъде уста-
новена 

правилната взаимна 
дистанция

която е необходима на здравите се-
мейни отношения. 
Опасно е членовете на семейството 

да очакват, че от семейния живот 
ще получават единствено и само едно 
голямо семейно удоволствие. Често 
можем да чуем родители да казват: 
„За мен е удоволствие да общувам с 
децата си!“ Но какво е семейство-
то? То е подобно на клуб, в който 
участниците са се събрали на базата 
на общи интереси. Всъщност връзка-
та между родител и дете не се из-
черпва с любовта към детето зара-
ди неговите достойнства или с удо-
волствието, което ни доставя него-
вата компания. Дълг на родителите е 
да научат децата си да спазват опре-
делени правила и да им осигурят (спо-
ред възможностите, разбира се) най-
добрите условия за живот. Не бива 
да забравяме и това, че „милото“ 
дете може изведнъж да се превърне 
в „ужасното“ дете. И какво тогава? 
Нима ще престанем да го обичаме? 

Идеал 2

Всички общуват, 
всички слушат

Непринудените и леки разговори веднага 
разсейват недоразуменията. Никой не 

тръшка врати, не крещи, няма и следа 
от стрес. Нима могат да възникнат 
конфликти в такава атмосфера?
Днес връзките между нас са по-

малко здрави, отколкото бяха преди, 
и мнозина възприемат конфликтите 
като опасност за разпадане на двой-
ката или семейството. 
Страхът от сръдни и напрежение 

е продиктуван от убеждението ни, 
че не съществуват конструктивни 
конфликти. Ето защо ние избягва-
ме всичко, което може да предизви-
ка разногласия. Водим преговори, сдо-
бряваме се само и само да не настъ-
пи конфронтация. Това е лоша стра-
тегия, защото 

конфликтите 
заздравяват отношенията 
Те позволяват на всички членове 

от семейството да се „сдобият“ с 
признание за своята роля и значи-
мост. Избягвайки конфликта, ние гу-
бим пътя към построяването на по-
зитивни отношения, понеже не полу-
чаваме възможност да изразим свое-
то недоволство и да защитим своя-
та позиция. Всеки потушен конфликт 
подхранва скрития гняв, който в ня-
какъв момент непременно се обръща 
срещу самия човек. 
Специалистите подчертават, че 

много родители разбират качестве-
ното общуване като дълги разгово-
ри. Това е новата болест на века – 
многословието. То води до резултати, 
противоположни на онези, които ис-
каме да постигнем. Просто защото 
децата изобщо не обичат да слушат, 
а камо ли дълги „проповеди“. Истин-
ското общуване включва и 

невербални компоненти 
Жестове, действия и дори мълчание. 

В семейството, както и в двойката, 
не е необходимо постоянно и всичко 
да бъде разказвано и обсъждано. Умъл-
чаването е дори необходимо. То отбе-
лязва границата между поколенията. 
Родителите смятат споделянето при 
общуване с децата за доказателство 
за истинска близост. Но в подобни 
отношения децата се чувстват като 
в капан. Някои от тях дори започват 
да развиват опасни зависимости (по 
този начин те заявяват потребност-
та си да се разграничат от родите-
лите си). Конфликтите биха им поз-



волили да отдъхнат спокойно. 

Идеал 3 

Нито заплахи, 
нито наказания

Детето с лекота усвоява всички 
правила. То „по своя воля“ приема всички 
ограничения, установени от родителите, 
и е съгласно, че те са необходими за 
неговото развитие.
Трудно е да се борим с тази широ-

ко разпространена фантазия. В нея е 
заложена идея, отхвърляща потиска-
нето на личността на детето, ко-
ето толкова много от нас са изпи-
тали върху себе си в детската гра-
дина или в училище. На родителите 
често им се струва, че възпитание-
то може да мине и без прилагане на 
власт и контрол. В основата на този 
идеал стои представата, че на дете-
то му е заложено да приеме безкри-
тично доброто възпитание. Сякаш е 
цвете, което, ако се полива редовно и 
се държи на слънце, ще порасне краси-
во и симетрично. Родителите предпо-
лагат още, че детето спонтанно ще 
усвои нормите и правилата от самия 
живот в процеса на порастването си. 
Такова едно схващане е пагубно, защо-
то то изключва важността на пре-
даването на знания и умения от по-
коление на поколение. Работа на ро-
дителите е да обяснят на детето 
правилата и забраните, преди то да 
ги приложи на практика. Не бива да 
забравяме и факта, че децата много 

бързо се възползват от 

чувството за вина 
на родителите

и прекрасно умеят „да играят на 
тази струна“. В резултат на това 
страхът от нарушаването на семей-
ната хармония се обръща против са-
мите възрастни. Тези възрастни тър-
пят, защото следват вътрешната си 
нагласа: „Ти си лош родител, ако въз-
питаваш детето си със забрани.“ В 
такова едно семейство започва да ръ-
ководи детето, то става глава на се-
мейството. Истината е, че там, къ-
дето няма правила и граници, деца-
та растат тревожни. Тези деца се 

чувстват неуютно в условия на все-
позволеност. 

Идеал 4

Личностното развитие 
не търпи ограничения

Всички искат интересен и радостен 
живот, но при едно условие – без да 
жертват нито отношенията в двойката, 
нито личната си свобода. 
Под личностно развитие мнози-

на разбират отсъствие на всякак-
ви ограничения. Семейството се въз-
приема като нещо, което трябва да 
гарантира личностното щастие на 
всички негови членове. Приема се, че 
семейната „клетка“ трябва да рабо-
ти сама за себе си. Ако всички са 
щастливи, значи семейството е ху-
баво. Ако „машината на щастието“ 
започне да дава дефекти, семейство-
то е лошо. Лесно е да се убедите, 
че това издигане на семейството в 
ранг на 

всемогъщ талисман 
поражда неувереност в бъдещето. 
Каква е противоотровата на тази 
токсична концепция? Важно е да не 
забравяме, че за децата семейството 
е място, където те постепенно се 
учат да се отделят от родителите, 
както пиленцата се учат да летят. 
Нима може да възникне порив за от-
литане от семейното гнездо, ако ро-
дителите удовлетворяват всички же-
лания на детето?

Първото, което следва да направим в такава ситуация, е 

да си дадем време. То е необходимо както за децата в 

новото второ семейство, така и за техните нови втори ро-

дители. Всеки трябва да се запознае с другия, да опознае но-

вото си място и да заеме своята лична територия, както 

и да го направи според своя собствен ритъм и да не се от-

чита пред никого. Бързането в този случай може да ускори 

единствено проявата на взаимно неразбиране. Не е необхо-

димо да разказвате всичко на другия, но е полезно да разго-

варяте. Щом сте се осмелили на втори брак, това означава, 

че трябва да имате сили и смелост да споделите с партньо-

ра си своите съмнения, страхове, рани и разочарования. 

Любовта не е достатъчна. 
Има нужда и от уважение 

Ясно е, че при втори брак не всички членове на новото се-

мейство могат да се обичат един друг, но всеки от тях за-

служава уважението на другия. Взаимното уважение ще поз-

воли да бъдат заздравени новите семейни отношения.

И още нещо. Помнете, че една от скритите заплахи на пов-

торния брак е сравнението. Сравненията на отношенията 

в новото семейство с онези, които са царели в предишното, 

няма да ни донесат нищо. Във възпитанието на детето е 

необходим творчески индивидуален подход.

ВИСОКИЯТ ЗАЛОГ НА ВТОРИЯ БРАК

Новото семейство може да помогне за освобождаването от оковите на идеала, 
но може и да вдигне „идеалната“ летва още по-високо...
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Б
рак е, когато мъжът и же-
ната станат един човек. Но 
те трудно биха се разбрали 
помежду си в кого от два-

мата да се превърнат. Тази перифра-
зирана шега на Уди Алън перфектно 
формулира проблема, с който рано или 
късно се сблъскват двама души, ре-
шили да живеят заедно. Онова, кое-
то в началото така ги въодушевя-
ва – общата завивка, еднакви-
те вкусове, общите приятели, 
еднаквият маниер на говорене, 
споделеното време за почивка, 
– след това води до изчерп-
ване на любовта, а понякога и 
до загубата є. Освен това при 
всеки един се появява и 

усещането 
за изгубена 

индивидуалност
Когато два, някога отделни 

един от друг „аз“-а се слеят 
във всеобхватното „ние“, 
от него се отделя енер-
гия, която дава тла-
сък на двойката да се 
развива, да напредва. 
Любовните отноше-
ния постепенно пре-
връщат един човек в 
продължение на друг, в 
двойник. Предсказуемо, 
но неусетно. Сексуално-
то желание изведнъж се 
оказва угаснало, а на не-
гово място се настаня-
ват скуката и умората. 
Когато започнем да се за-

дъхваме от любовен живот 
на къса дистанция, ни е труд-

но да определяме и разбираме вече 
чувствата си. Колкото и да е па-
радоксално, това е подходящият мо-
мент да си зададем няколко въпроса. 
Какво става с мен? Какво става с 
отношенията ни? Достатъчно ли съм 
уверен/а в нейните/неговите чувства, 
за да не є/му попреча да се реализи-

ра като личност извън рамки-
те на нашия съвместен 

живот? Не съм ли се 
загубил/а в семейния 
живот? Когато си 
отговорим на тези 

въпроси, пред нас се откриват много 
нови възможности за съвместно съ-
ществуване, ние виждаме откъде мо-
жем да вдишаме още кислород (разби-
райте нова енергия), който вече е де-
фицитен в живота на двойката. 
Емблематичен и напълно обясним е 

изразът „Направо се задъхвам от се-
меен живот“.

Останете си 
двама души

„Няколко години след сватбата аз 
буквално престанах да разбирам коя 
съм – спомня си 42-годишната На-
дежда (с 12 години брачен стаж). – 
Нищо не ме привличаше вече в мъжа 
ми, можех да предскажа всяка негова 

дума, всеки негов жест. Искаше ми 
се да го напусна, защото бук-
вално се задъхвах.“
Но все пак Надежда не на-
пуска мъжа си. Тя решава да 
„вдиша свеж въздух“, като… 
се захване с благотворител-
ност. Която внася в жи-
вота є нови запознанства, 
разнообразни събития извън 
семейния кръг на общуване 
и най-важното – връщат є 
се вътрешната енергия и 
сексуалното желание. След 

няколко месеца тя се чув-
ства по-самостоятелна, по-
енергична, по-радостна и… 
по-влюбена!
Ако искате да живеете в 

двойка, трябва да умеете да 
казвате и „не“. Но това не 
е така лесно, колкото изглеж-
да. Представата ни за хора, ко-
ито се обичат, е, че те тряб-

Ти + аз = ние
А къде оставаме аз и ти

Не бива да губим самоличността си, защото иначе любовните отношения бързо ще се… изтощят. 
Спасителният пояс за любовта е спазването на вярната дистанция.
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ва да се занимават и да искат едни 
и същи неща. Когато недостатъч-
но увереният в себе си човек забе-
лежи, че спътникът или спътница-
та му не споделя неговите вкусове, 
преживява това дълбоко. Защото се 
страхува, че другият е престанал да 
обича. Особено болезнено е това за 
тези, които се чувстват по-зависими 
от партньора си. 
Но всъщност трябва да се научим 

да уважаваме и да стимулираме раз-
личията си. Да имаме смелост твър-
до да отстояваме личните си жела-
ния. И съответно да уважаваме же-
ланията на другия. 
Спомнете си, че когато за пръв път 

го срещнахте, ви привлече именно не-

говата различност, нали?! Но с те-
чение на времето тези различия ся-
каш се заличават – ловката пантера 
се превръща в ленива домашна кот-
ка, позната и предсказуема. А хищни-
кът единак се превръща в опитоме-
но агънце, което повече не ви привли-
ча сексуално. 

Без жертвоприношения
Ако пренебрегваме любимите си за-

нимания или приятелите си, за да 
отделяме повече време на своя семе-
ен живот, или се караме насила да се 
приспособяваме към приятелския кръг 
на другия, ние не само се отричаме 
от своята индивидуалност, но също 
така натрупваме досада и скука във 
връзката. Която непременно ще пре-
лее извън „семейния леген“ при първия 
семеен скандал. 
Всъщност подобни жертвоприноше-

ния са вид шантаж и така или иначе 
винаги отравят интимните отноше-
ния. Защото, когато се жертва, чо-
век винаги очаква жертви и от своя 
партньор, който дори може и пред-
става да си няма за това. Онзи, кой-
то се принася в жертва, живее с ми-
сълта, че все някога ще бъде въз-
награден за това. И най-незна-
чителният стремеж на парт-
ньора му към автономност 
се възприема като чудовищ-
на неблагодарност. 
Постоянните отстъпки 

пред партньора с цел да му 
доставим удоволствие обикно-
вено не водят до резултата, кой-
то очакваме. От една страна, угаж-
дайки на всяко негово же-
лание, ние пренебрегваме 
своите и губим индиви-
дуалността си. От дру-
га страна, обектът на 
нашето постоянно вни-
мание може да се почув-
ства мъчително несвобо-
ден, обсебен от нашите 
грижи и добрини. 

Направете 
място 
за секс

Банално, но, уви, пра-
вдиво е наблюдение-
то, че съвместният 
живот ни прави лени-
ви. Но пък нашият век 

е „пълен“ с напрежение и стрес, от 
които сме изтощени. Точно затова 
често и двамата партньори буквално 
„рухват“ вечер в спалнята и заспи-
ват, без да правят секс. И постепен-
но заради тази наша леност и умо-
ра любовните ни отношения се тран-
сформират в братско-сестрински. Тя-
лото на партньора ни става познато 
до болка и затова някак обикновено 
и постепенно престава да ни действа 
сексуално. Едва ли има някаква въл-
шебна рецепта за съживяване на сек-
суалния живот, но има прости при-
мери, които ще ни помогнат да пре-
дотвратим угасването на либидото. 
Например можете да си оборудвате 
вкъщи специално „поле“ за създава-
не на любовно напрежение – ъгъл от 
стаята, обзаведен по по-сексуален на-
чин. Там е добре поне през уикенда да 
се оттегляте само двамата и да се 
отдавате на чувствени удоволствия. 
Или пък да излизате навън сред при-
родата, да се каните взаимно на не-
обичайни вечери или на някое любимо 
и на двамата място. Това помага за 
възраждане на интимността. 

Най-висшата степен на бли-
зост между двама души 
е сексуалната. И за нея 
трябва да се грижите 

Има ли бъдеще двойката ви? Амери-

канският психолог Джон Готмън е 

убеден, че съюзът ви ще е вечен, ако 

партньорите честно отговорят с 

„да“ на три въпроса:

1. Искате ли да бъдете при-
ятели с този човек? Бихте 

ли имали пълноценни и плодотворни 

отношения, ако не сте любовници и 

не се каните да имате деца?

2. Уважавате ли този човек 
като личност – с негови-

те предпочитания, начин на жи-
вот и житейски ценности, кои-
то изповядва? Уважавате ли него-

вото отношение към света и към хо-

рата, независимо от отношението 

му към вас?

3. Готови ли сте да се прими-
рите с това, че някои не-

достатъци в него никога няма 
да изчезнат? Мога ли да кажа: 

„Това, което обичам в теб, е толкова 

уникално и важно за мен, че те оби-

чам, без значение какво те различава 

и винаги ще те различава в бъдеще 

от моя идеал.“

А какво е най-добре да избягваме, 

ако искаме да бъдем заедно? Крити-

ката, недоверието, притворство-

то и презрението. Поне така смята 

Джон Готмън. Особено опасно е пре-

зрението – след него идва отвраще-

нието, което разрушава отношения-

та, води до неприятности и разриви. 

ТЕ ЖИВЕЛИ ДЪЛГО 
И ЩАСТЛИВО…
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    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

като за рядко цвете – трябва по-
стоянно да я „поливате“, да предпри-
емате неща, които не се вписват в 
скучния делник, да надхитрявате ру-
тината. Така ще включите партньо-
ра отново в любовната игра. 

Съгласете се 
на раздяла

Този съвет, който на пръв поглед 
няма много общо със здравия смисъл, 
всъщност често се дава от сексоло-
зи и семейни терапевти на проблем-
ни семейства. Тъй като е доказано, 
че винаги след раздяла – била тя за 
няколко часа, или дни дори – след-
ва радостна среща. Но за жалост 
съветът не е толкова лесно изпъл-
ним. Тъй като, когато се разделят, 
партньорите не престават да ми-
слят един за друг. Появяват се де-
моните на съмненията: дали другият 
не се чувства по-добре, когато е сво-
боден; дали не изневерява; дали не си 
пречим един на друг, когато сме за-
едно; дали той/тя няма да си намери 
друга/друг, по-добра/по-добър…
Границата между любовта и чув-

ството за собственост е много тъ-
ничка. Страхът да останеш сам е в 
основата на онзи несъзнателен тор-
моз, който ни пречи да се отпуснем, 
когато сме разделени, и да дадем въз-
можност и на другия да направи съ-
щото. Не трябва да забравяте, че 
желанието за бягство се поражда не 
от усещането за свобода, а от чув-
ството за неудовлетвореност. Онзи, 
който се е реализирал в живота и е 
осъществил своите желания, е много 
по-склонен да сподели своите чувства 
с партньора от онзи, който изпитва 
неудовлетворение и фрустрация. 
Ако отношенията продължават да се 

развиват, в тях след периода на емо-
ционална близост задължително ще на-
стъпи период на отделяне един от 
друг. Но ако през този период ние се 
заемем да правим нещо любимо, това 
ще ни помогне да изпитаме спонтанна 
и искрена възбуда. А след това вкъщи 
ще обменяме впечатления с партньора, 
ще обменяме емоции и ще споделяме 
същата възбуда, като я канализираме 
в… сексуална. Това ще е моментът на 
новото съединяване на двойката. 
Още една пречка пред нашата неза-

висимост е подчинението ни на съ-
ществуващите социални норми. „Два-

ма влюбени винаги трябва да са за-
едно.“ Според тази погрешна норма, 
ако у някого се появи желание да ос-
тане сам, ако се почувства добре и 
когато не е с партньора си, се пра-
ви погрешният извод: „Сигурно не я/
го обичам достатъчно. Сигурно това 
не е онзи/онази, който/която ми е ну-
жен/нужна. Отношенията ни са греш-
ка.“ Или даже: „Не съм създаден/а за 
семеен живот.“ Това упорито убежде-
ние впрочем е заседнало в съзнанието 
на много мъже и на по-малко жени. 
И за съжаление често, вместо да се 
избавим от него, се избавяме от… 
партньора си. Напускаме го. 

Да желаеш и други
Взаимното привличане в двойката 

се стимулира и от… здравословните 
флиртове извън нея. Не искаме да по-
ощряваме изневярата, а да ви убедим, 
че когато двама души станат семей-
ни, не се налага да прибират чувст-
вените си антени. Нека си останат 
стърчащи. Но си позволявайте да съ-
блазнявате и да бъдете съблазняване 
само до степен да почувствате вкуса 
на самата възможност, без да я реа-
лизирате в действителност. На това 
казваме здравословен флирт. Парадок-
сално е, но именно тези партньори, 
които си предоставят огромна сво-
бода един на друг, са си и най-верни. 
И обратно, в повечето двойки забра-
ната за флиртуване извън семейство-
то дава обратни резултати. 
Но при всички случаи е трудно да 

предадеш онзи, който ти се е до-
верил. Доверието е базов критерий 
за хармонични отношения. Доверявай-
ки се един на друг, ние усещаме не 
само физическа, но и морална безо-
пасност. Оказвайки доверие на своя 
партньор, давайки му възможност да 
живее своя живот, ние обаче тряб-
ва да сме готови и за най-неприят-
ното. Риск винаги има. Но за да не 
се случи изневярата в бъдеще, трябва 
да създадем възможност да обсъжда-
ме чувствата и желанията си искре-
но – тук и сега. 
Пък и желанието, насочено навън 

(извън семейството), невинаги е сек-
суално. Да посветиш време на себе 
си, да получиш радост от общуване-
то с приятели – има много разноо-
бразни източници на жизнена енергия, 
с която се храни желанието ни да 
живеем и обичаме.



страст

З
а аржентинците тангото е на-
чин на живот. За нас все още 
е любопитство и възторг от 
страстните движения. Въпреки 

това танцът се радва на все по-го-
ляма популярност и у нас. Почитате-
лите на тангото се събират в раз-
лични столични клубове. И ако попад-
нете на сбирка на тангероси, ще се 
пренесете далеч зад океана. 

СБИРКАТА СЕ НАРИЧА МИЛОНГА 
Тук се спазват същите правила, ко-

ито важат и в Аржентина. Партньо-
рите канят дамите с намигване или 
накланяйки глава към дансинга. Жени-
те трябва да са облечени в ефирни 
рокли, които увеличават ефекта от 
движенията на дансинга.
По повод международния ден на тан-

гото клуб „Тангерин“ покани у нас 
ЛУИС МЕНДЕС и ГАБРИЕЛА ГОНСА-
ЛЕС – професионални учители по тан-
го със собствена школа в Буенос Айрес. 
В продължение на месец софийски-
те тангероси изучаваха техниката и 
тайните на страстния танц под ве-
щото ръководство на аржентинците. 
Габи и Луис се запознават преди 16 

години на урок по танго. И оттогава 
са заедно. И в живота, и на сцената. 

ТАНЦЪТ ГИ СЪБИРА В СЕМЕЙСТВО 
а те превръщат тангото в своя про-
фесия. Плановете им за в следваща-
та година са да посетят повече мес-
та по света, където тангото е по-
непознато и да запалят много хора по 
ритъма и движенията му. А в личен 
план – да се сдобият с наследник. 
Тангото се смята за 

ФЕНОМЕН НА БУЕНОС АЙРЕС 
но през последните години много хора 
от цял сват обикнаха и припознаха 
себе си в този танц. Почти във всич-
ки европейски столици има танго фес-
тивали и клубове, които се обединя-
ват около аржентинското танго. Ня-
кои обичат да слушат музиката, други 
отиват на милонга, за да танцуват. 
„Тангото е едно, като го наблюда-

ваш отстрани, и съвсем друго, ко-
гато танцуваш“  – ми обясниха Габи 
и Луис. Помолих ги да ми разкри-
ят тайните на страстния танц, да 
обяснят постигането на онази неве-
роятна хармония при сливането с му-

зиката и с партньора.

ИМА ЛИ ТО ПОЧВА У НАС 
„Това, което на европейците им е 

трудно да преодолеят, е непосред-
ственият контакт на телата – раз-
казва Луис. – Тангото е усещане, 
предварително улавяне на емоцията 
на другия. Ние, латиноамериканците, 
имаме друга култура – общуваме чрез 
допир, допускаме физически контакт 
със събеседника. Винаги се целуваме 
при среща и при раздяла. А в Европа 
сте по-сдържани. Затова и тангото 
е интересно на хората в България. 
Затова в началото учениците ни тук 
се чувстват несигурни, трудно им е 
да се отпуснат – продължава Луис. – 
Но когато се научат да усещат тан-
ца, става наистина забавно.“
И макар че танцът е труден, иде-

ята на Габи и Луис е да кажат на 
всички: 

„ТИ ГО МОЖЕШ!“ 
Намират, че българите са много ен-

тусиазирани и имат желание да се на-

В ПРЕГРЪДКАТА НАтангото

ДВИЖЕНИЯТА СА ВЪЗБУЖДАЩИ, СТРАСТНИ, СЕКСАПИЛНИ... 
ТРЪПКАТА Е, ЧЕ ХЕМ СЕ ДОКОСВАШ ДО НЕЩО, ХЕМ НЕ МОЖЕШ ДА ГО 
ПРИТЕЖАВАШ. ПАРТНЬОРИТЕ В ТОЗИ ТАНЦ „ПУЛСИРАТ“ ЗАЕДНО. 
ПОЛУЧАВА СЕ НЕЩО КАТО КОДИРАН ФЛИРТ.
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учат. И признават: „Ученето започва 
стъпка по стъпка и никога не спира. 
Ние също продължаваме да се учим. 
Все още не знаем всичко и също взи-
маме уроци. Танцуваме заедно от 16 
години, но продължаваме да взимаме 
уроци по техника. При танго учене-
то никога не спира.“ 

ПРИНЦИПЪТ ИМ НА ПРЕПОДАВАНЕ 
е максимална естественост. Искат 
да покажат на всички, че танцът е 
естествен и просто се случва. Зато-
ва и се държат естествено. Не оти-
ват на урок с грим и с добре приг-
ладени прически. Когато преподават, 
не са облечени като за сцена, а така, 
както се обличат в ежедневието – 
с дънки или нещо удобно. Така са 
по-близо до хората. Те самите оби-
чат да общуват и търсят естест-
вен контакт с учениците си. Харесва 
им да показват това, което могат. 
И да предават на другите 

СОБСТВЕНАТА СИ ФИЛОСОФИЯ 
НА ТАНГОТО 

„Тангото за мен е начин за изразява-
не – споделя Луис. – То е общуване, 
близост и разговор с езика на тяло-
то. Аз се наслаждавам на музиката и 
я чувствам. Когато танцуваме, ние и 
телом, и духом се пренасяме на друго 
място – някъде, където ни отвежда 
музиката. Танца го възприемам и като 
специфичен разказ, воден от плътна-

та близост на партньорите. Затова 
танцьорите трябва да свикнат с по-
стоянната близост на телата. 

ДОКОСВАНЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
за да бъде танцът разбран и изпълнен 
добре. Прегръдката е връзката, спой-
ката. Ако единият от партньори-
те блокира другия на енергийно ниво, 
нищо няма да се получи“ – уточня-
ва Луис. 
За Габи пък танцът повтаря вечна-

та история на света – историята за 
мъжкото и женското начало, за лю-
бовта, която минава през лабиринти-
те на радостта и тъгата, нежност-
та и страстта. Водещата роля при 
тангото е на кавалера –

ВОДИ МЪЖКОТО ЖЕЛАНИЕ 
за подчиняване на жената. Мъжът 
маркира стъпките, като дава опреде-
лени знаци, които трябва да се разчи-
тат от дамата. Тя от своя страна 
се подчинява на мъжа, но е свободна 
в определени моменти да „украсява“ 
танца с движения. 
„Тангото е за двама – ми казва Габи, 

– които трябва да се обединят в 
едно цяло, когато танцуват. За да 
се постигне хармония между двамата, 
те трябва да мислят и да чувстват 
заедно в танца. Дори когато импро-
визират. Тангото е обмяна на енер-
гия и физическа близост, която ста-
ва в момента.“

ЗА ДУШАТА, НО И ЗА ТЯЛОТО
Чувство за ритъм, грациозна и кра-

сива осанка – това съвсем не са всич-
ки ползи от танцуването на танго. 
Друг приятен момент е, че в ритъ-
ма на този танц се изгарят толкова 
калории, колкото ако спортувате ак-
тивно. Ако след един напрегнат рабо-
тен ден отидете да потанцувате за 
час, вместо да се потите в залата за 
фитнес, за един урок можете да изго-
рите около 300 кал. И освен това от 
танца можете да получите с нищо не-
сравнимото усещане за лекота на тя-
лото. Ако танцувате редовно, тялото 
ви ще бъде във форма от движението, 
а емоциите ви ще стимулират отде-
лянето на ендорфини – хормоните на 
доброто настроение. Освен това ще 
се запознаете с нови и интересни хора, 
всички обединени от танца.

Теодора СТАНКОВА
Снимки TangerIN студио

ИМПРОВИЗАЦИЯТА 
Е СЪЩНОСТТА
Аржентинското танго е импровиза-

ционен танц, който се състои от че-

тири основни движения: вървене, за-

въртане, спиране и орнаменти (укра-

шения).

Краката се провлачват, без да се от-

делят от пода, освен при специални-

те стъпки. Мъжът и жената разно-

образяват танца с непредсказуеми 

по емоция движения. Като например 

ефектна стъпка, при която кракът на 

единия от партньорите попада между 

краката на партньора с рязко движе-

ние. Или пък елемент, при който дама-

та, пак рязко, описва дъга с крака си 

(движи го само от коляното надолу). 

Танцува се обратно на часовниковата 

стрелка, като танцьорите се стара-

ят да стоят далеч от центъра.

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



мистичност

З
наех за тях, че са частица 
от културния символ на Тур-
ция, дори присъстват в шап-
ката на Си Ен Ен. Оскъдната 

ми информация стигаше до традиция, 
обреден ритуал, молитва за изричане 
на деветдесет и деветте божии име-
на. И толкоз. Представлението запо-
чна с предупреждение, записано на ня-
колко езика в програмата: „Моля ви 
за тишина. Снимането е абсолютно 
забранено!“ Какво ни очакваше? До-
бра комбинация от техника, прециз-
ност, артистичност или нещо друго, 
съвсем непознато, различно зрелище. 
Вперила стотиците си очи в сцена-
та, публиката затаи дъх и се сля с 
мрака на залата. 

ПЪРВАТА ЧАСТ 
БЕШЕ ПОДГРЯВАЩА 

Отстрани се настани малък оркес-
тър. Няколко младежи, облечени в 
черни старинни дрехи (сред тях има-
ше и една девойка) и с шапки, запяха 
религиозни песни под ритъма на удар-
ни инструменти. Всяка от тях зву-
чеше като молитва, отправена ди-
ректно към бога. Сякаш нямаше пуб-
лика. Повтарящите се многократно 
звук и ритъм създадоха особена хар-

мония в групата, завладяваща посте-
пенно и зрителите. По-късно научих, 
че името на майстора, основал преди 
векове тази традиционна техника за 
постигане на мистичното единство 
с бог чрез музика, е Руфай, а самите 
последователи се наричат 

ВИЕЩИТЕ СЕ ДЕРВИШИ 
Най-после в осветения кръг се по-

явиха и самите танцуващи дервиши. 
Бавно и мълчаливо, загърнати в чер-
ни наметала, те се плъзгаха по сцена-
та. Конусовидните им червени шап-
ки, символизиращи надгробни камъни, 
ми заприличаха на нощни птици. Без 
никакъв звук те се завъртяха три 
пъти, поклониха се един на друг, на 
публиката и поотделно на облечения 
в черно висок мъж. Явно това беше 
духовният им водач, който ръково-
деше танцовата церемония. На мен 
тази ритуална част ми се стори дос-
та дълга, лишена от блясък и дина-
мика. Интересното започна, когато 

ШЕСТИМАТА СВАЛИХА 
ЧЕРНИТЕ СИ НАМЕТАЛА 

и останаха по бели широкополи дре-
хи с кръстосани на гърдите си ръце. 
Казват, че така дервишите сякаш 

напускат земния живот, освобожда-
ват душата си от земните грижи.
Танцьорите разтвориха ръце и вър-

тенето започна. Отначало не толко-
ва бързо, но с целеустремена съсредо-
точеност. Нещо тайнствено и замай-
ващо изпълни атмосферата в залата. 
После бавно вдигнаха дясната си ръка 
нагоре (с нея дервишите приемат бо-
жията воля), а лявата спуснаха надо-
лу (с нея предават божието послание 
на хората, които ги гледат). С леко 
наклонени глави към земята

ПРИЛИЧАХА НА 
ВЪРТЯЩИ СЕ СКУЛПТУРИ

застинали в смирение и излъчващи 
любов към всичко, което ни обкръ-
жава. След 10–15 минути дервишите 
вече се въртяха около себе си с неве-
роятна, шеметна бързина, от която 
дъхът ти спира. Това не беше танц, 
а магия. Струваше ми се, че около 
нас се въртеше цялата вселена – зе-
мята, звездите, луната… Полите на 
дрехите на дервишите се разтваряха 
като цъфнали лотоси.
Изведнъж спряха и замръзнаха на 

място. Залата им отвърна с тишина. 
След малко те отново се поклониха 
един на друг, на духовния си водач, на 

ВЪРТЯЩА СЕ МОЛИТВА

ВИДЯХ ГИ НА ЖИВО В 
ИСТАНБУЛ. В СТАРАТА 
ТУРСКА БАНЯ, 
КОЯТО ДНЕС Е 
КОНЦЕРТНА ЗАЛА. 
НЯКОГАШНАТА 
КУЛТОВА СГРАДА, 
ИЗГЛЕЖДА, 
Е НАЙ-ПОДХОДЯЩОТО 
МЯСТО ЗА МИСТИЧНИЯ 
ТАНЦ НА ДЕРВИШИТЕ.

Сема на въртящи се 
дервиши
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публиката и тихо се оттеглиха. 

НЕ ПОМНЯ ДАЛИ ИМАШЕ 
РЪКОПЛЯСКАНИЯ 

Но няма да забравя никога този енер-
гичен, вихрен танц, чрез който вър-
тящите се дервиши се стремят да 
почувстват и приемат бога в себе си. 
Публиката беше замаяна, сякаш пре-
чистена от видяното, запазила дъл-
боко в себе си шокиращата визия на 
един неуловим бог, загатнат само във 

вечния житейски кръговрат и в све-
та, в който живеем. Излязох с убеж-
дението, че тайнството е в чувство-
то, че човек се възражда, пречиства 
съзнанието си от отрицателните ми-
сли, зарежда се с духовна енергия. 
Любопитството ми надделя и се 

опитах да науча повече за танца на 
въртящите се дервиши и за мъд-
ростта, заключена в него. 

ЗАПАЗИЛ СЕ КАТО ТРАДИЦИЯ 
ПОВЕЧЕ ОТ 800 ГОДИНИ 

той е практикуван и развиван от 
много религиозни ордени на дерви-
шите чрез суфистки обредни техни-
ки. Възможно е въртенето да е за-
имствано от старите питагорейски 
школи, където са изучавали движения, 
характерни за определена небесна пла-
нета. Днес той съществува повече 
като част от ислямската култура и 
изразява една много дълбока хуманис-

тична философия. Затова и ограниче-
нията не са толкова строги, колко-
то в миналото при дервишите, кога-
то те са се изолирали от външния 
свят и са живеели в аскетично въз-
държание и молитвен екстаз.
Сега танцът се пресъздава не тол-

кова от религиозни, а от танцови 
групи, които се смятат за най-добри-
те представители на турското тан-
цово изкуство. Все пак за да се из-
пълни, са необходими най-малко шест-
седем години подготовка. За това на 
пръв поглед лесно въртене е нужна 
изключителна концентрация. Важно е 
и посланието на танца, което танцу-
ващите дервиши предават на хората. 
А то идва от много дълбоко, чак от 
корена на битието, за да даде отго-
вор на въпросите, кои сме ние, хора-
та, откъде идваме, накъде отиваме и 
как да обичаме.

Нели ЦОНЕВА 

Сема – така се нарича въртенето около собствената ос. То е ритуа-

лен молебен, създаден от мистичния светец и най-известния и до днес 

в цял свят суфистки поет Джелаладин Руми (1207–1273 г.). Той е вярвал, че 

музиката, танцът извисяват душата, отварят очите на сърцето и човек 

стига до екстаз, слива се с божественото. 

Историята обаче е съхранила и друга „тайна“, която е в основата на 

този ритуал – любовта между Руми и дервиша Шамси Тебризи, един 

от най-големите суфисти на своето времето. Писмените свидетелства, 

оставени от учените, описват Шамси Тебризи като „Мойсей по своята ри-

торика и преданост до Бога, а по усамотяване – до Исус“ („Джелаладин Руми 
Мевляна“ от проф. д-р Ибрахим Татърлъ).
Според преданието в мига, в който те се срещнали през 1244 г. в град Коня, 

се прегърнали, стиснали си ръцете и се разтворили един в друг, както захар-

та се разтваря в топло мляко. Двамата прекарали три години във въодуше-

вени беседи за свещените тайни и божествената същност. Тогава у 37-го-

дишния учител по суфизъм и ерудиран мюсюлманин Руми настъпила корен-

на промяна. Шамси Тебризи показал на Руми пътя към божествената любов 

чрез музиката, танца и поезията. След смъртта му Руми бил озарен от вдъ-

хновена поезия и през останалата част от живота си диктувал хиляди, хиля-

ди поеми, стихове, притчи като възхвала на любовта и многобройните є из-

ненади, на вътрешното събуждане на съзнанието, на възторженото слива-

не с бога.

Танцът на дервишите символично изразява идеята на Руми, че „само 

в сърцето на другия можеш да видиш истински себе си и божието 

присъствие в теб“. Когато човек се върти около оста си, наподобява една 

планета. Светът около него изчезва. По този начин той събира космическа 

енергия и преживява куп промени: изпада в транс, става част от всичко вър-

тящо се, от самата вселена. Тогава духът се освобождава, отърсва се от 

земното и тленното, за да се устреми към безкрайността, да се слее с бо-

жественото. 

Миниатюра на Джелаладин Руми от XIII век

Музеят на Джелаладин Руми Мевляна 
в град Коня

Теория и история на духовността
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

Порасналият 

Джейк Гиленхал

С
лед като от дете си обкръ-
жен от холивудски звезди, а 
родителите ти са уважавани 
кинаджии, няма как да сто-

иш далеч от снимачната площадка. 
Джейк Гиленхал можеше спокойно да 
се възползва от връзките на мама и 
татко, за да си осигури кариерата, 
за която повечето актьори мечта-
ят. Той обаче 

се зае сам да докаже 
таланта си 

който много си личи във филма „Пла-
нината Броукбек“. Като влюбения в 
Хийт Леджър каубой Гиленхал се пре-

върна в един от най-коментираните 
млади актьори. Той влезе в номинаци-
ите за „Оскар“ и оглави списъка на... 
най-желаните от гейсредите хетеро-
сексуални мъже. Вярно, че и преди 
този филм Джейк си беше спечелил 
доста почитатели, но след него по-
пулярността му достигна невероят-
ни висоти. А и интересът от стра-
на на доста мастити режисьори към 
него стана огромен. Но името му не 
предизвика оживление само в кино-
средите. 

Модният стил 
на Гиленхал винаги е получавал одо-

брителни възгласи от страна на мод-
ните специалисти. Така той оглави 
още една класация – на най-елегант-
ните мъже в света. Дори дизайне-
рът на Калвин Клайн Кевин Кериган 
признава, че костюмите от неговата 
мъжка колекция за есен 2010 са изцяло 
вдъхновени от младата звезда. Джейк 
наистина се налага като обект на 
подражание. Той 

рециклира редовно 
отпадъците си 

и отделя 400 долара годишно за за-
саждането на дървета в Мозамбик. 
Освен това не крие политическите 
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си пристрастия към Демократиче-
ската партия, участва в предизбор-
ни кампании и е сред най-запалени-
те поддръжници на президента Барак 
Обама. Включването му в различни 
кампании за граждански свободи пък 
кара някои политически наблюдатели 
да му предричат бляскаво бъдеще в 
политиката. Някои от тях правят 
и доста смели прогнози – ако някой 
друг актьор освен Роналд Рейгън има 

място в Белия дом 
– то това е именно Джейк Гиленхал. 
Той обаче все още не смята да се 
обвързва с политиката, а и участия-
та му в киното са достатъчни, за да 
се шуми около него. Предстои да го 
видим в една необичайна романтична 
комедия, която го събира с неговата 
партньорка от „Планината Броукбек“ 
Ан Хатауей.
Благодарение на родителите си, ра-

ботили с някои от най-големите име-
на в Холивуд, Джейкъб Бенджамин Ги-
ленхал израства в истинска звездна 
компания. Той може да се похвали с 
кръстница като Джейми Лий Къртис, 
а Пол Нюман му дава първия урок по 
шофиране.
Съвсем логично, от съвсем малък 

Джейк демонстрира актьорските си 
заложби. Заедно със сестра си Маги, 
която е по-голяма от него, се със-
тезават да имитират моменти от 
любими филми. Невръстният талант 
играе сцени от „Разярения бик“ и пра-
ви физиономии, за да привлече внима-
нието на гостите, дошли на вечеря. 

Имитацията му 
на Брус Спрингстийн 

е като че ли първият му голям ус-
пех. Амбициите на бъдещата звез-
да се подклаждат от ревността към 
първите успехи на сестра му и ап-
лодисментите, които тя получава 
в постановки по време на нейното 
следване по актьорско майсторство. 
Джейк също започва да ходи на уроци 
и във втори клас играе първата си 
роля – Фейгин в „Оливър Туист“. Бла-
годарение на майката на негов съуче-
ник, която работи като агент, той 
получава първите си роли в киното. 
Родителите му обаче не споделят не-
говия ентусиазъм и му поставят ус-
ловие – снимките в киното не тряб-
ва да влияят на успеха му в училище. 

За разлика от други семейства в се-
мейство Гиленхал порядките са дос-
та строги. 
Малкият Джейк е 

принуден да работи 
всяко лято 

за да не се главозамайва. Най-забавни-
ят му спомен за този период е свър-
зан с работата му като спасител на 
плажа. Той трябва да даде първа по-
мощ на човек, опарен от медуза, и за 
да облекчи болката му, се... изпикава 
върху крака му. 
След като завършва гимназия, Гилен-

хал се записва да учи модерна поезия 
и английска литература в Колумбий-
ския университет. От Холивуд обаче 
го изкушават с различни предложения 
и той напуска университета още на 
втората година. И успехите му не 
закъсняват. Най-напред в независими 
филми като „Лунният път“ и „Дони 
Дарко“, после и в касови хитове като 
„След утрешния ден“ и така до го-
лямото предизвикателство „Планина-
та Броукбек“. Всъщност сценарият 
за покъртителната любовна история 
между двама каубои обикаля от ня-
колко години из Холивуд, но никой не 
се престрашава да се заеме с него. 
Самият Джейк го получава, но след 
като разбира за какво става дума, 
дори и не го прочита. Нещата се 
променят, след като Анг Лий заявя-
ва, че ще снима филма. Гиленхал про-
чита сценария и е убеден, че трябва 
да участва. Двамата с Хийт Леджър 
минават през 

най-изтощителните 
снимки 

в кариерата си, най-вече заради лю-
бовните сцени помежду им. Но бла-
годарение на таланта на Лий, който 
успява да ги предразположи и успо-
кои, се ражда един истински шедьо-
вър. „Планината Броукбек“ е затру-
пан с награди, включително и с три 
„Оскара“, а самият Джейк е номини-
ран за престижното отличие. Зара-
ди убедителното му изпълнение вед-
нага плъзват слухове, че е гей или 
поне бисексуален. Актьорът приема с 
насмешка тези твърдения, но покрай 
тази си роля той е обявен за новия 
секссимвол, попадна в списъка на спи-
сание „Пийпъл“ за най-красивите лица 
на планетата, а освен това е избран 

интервюБЛИЦ
– Какво те привлече да участваш в 
„Любовта е опиат“?
– Хареса ми сценарият. Напомня ми доня-

къде на класическите филми с Катрин Хе-

пбърн и Спенсър Трейси, които много оби-

чам. А също и на филмите с Фред Астер и 

Рита Хейуърт. Винаги съм се чудил защо 

не се правят повече такива филми. Сещам 

се само за „Джери Магуайър“ – единстве-

ния филм, който ме е разплакал през по-

следните години, толкова пъти, колкото 

съм го гледал. „Любовта е опиат“ е от фи-

лмите, които винаги съм харесвал. 

– Идентифицираш ли се с главния ге-
рой Джейми?
– Разбира се. Обичал съм много хора и съм 

губил хора, които съм обичал. Хора, кои-

то съм обичал, са се разболявали… Това 

е най-трудната част от обичането – да 

знаеш, че все някога ще изгубиш човека до 

себе си. Всъщност това е и основният въ-

прос, който филмът повдига. Как ще реа-

гираш, когато ти се случи подобно нещо? 

Какъв избор ще направиш? Всички ние 

имаме недостатъци, но когато сме под-

властни на любовта, си прощаваме тези 

недостатъци. Нищо не се случва по начи-

на, по който сме смятали, че ще се случи, 

и именно това най-много ме развълнува в 

сценария.

– Какво научи за търговските пред-
ставители на фармацевтични ком-
пании?
– Мисля, че сексът и флиртът имат важна 

роля в тази професия, но тя е много пове-

че от тях. Не можеш да очакваш, че един 

красив човек ще омае хората до такава 

степен, че да започнат да си купуват ле-

карства от него. Мисля, че най-важното е 

да разбереш какво е да полагаш истински 

грижи за някого. Най-добрите търговци 

са хора, които са загрижени и вярват, че 

това, което правят, е нещо добро. 

– Какво е предизвикателството да 
участваш в откровени секссцени?
– Когато двама души са влюбени, те се 

чувстват комфортно, когато са голи един 

пред друг. Когато си в леглото с някого, не 

си покриваш гърдите или други части от 

тялото, след като си правил любов с него, 

както се представя това в повечето фил-

ми. Надявам се младите хора да гледат 

този филм и да се убедят, че любовта и 

сексът се допълват. Много се надявам от 

тук нататък любовта и сексът в амери-

канските филми да бъдат представени по 

различен начин. 

Интервюто е предоставено от 
„АЛЕКСАНДРА ФИЛМС“
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за любим актьор от американската 
лига на гейовете и бисексуалните.   
Въпреки 

спекулациите 
за сексуалната му 

ориентация 
Джейк си е абсолютно хетеросексу-

ален и свидетелство за това са връз-
ките му с неговите колежки Кирстен 
Дънст и Рийс Уидърспун. С Кирстен 
го запознава сестра му Маги, която 
участва с нея в „Усмивката на Мона 
Лиза“. На премиерата на филма ак-
трисата пристига с Гиленхал и от-
тогава двамата са обявени за най-го-
рещата американска двойка. Връзка-
та им обаче е преекспонирана в ме-
диите и това в крайна сметка води 
до раздялата им. Няколко години по-
късно, докато снима филм с Уидърс-
пун, Джейк хлътва до уши по своята 
колежка. Тя обаче като по-голяма от 
него се опитва да му поставя различ-
ни условия и това съвсем не му се 
харесва. Джейк може и да не е наме-
рил досега своята половинка, но спо-
ред друга негова колежка и партньор-
ка – Натали Портман 

няма по-изкусен 
готвач от него 

Гиленхал отглежда собствени зелен-
чуци и подкрепя организация, обучава-
ща учениците коя храна е здравослов-
на. „Смятам, че храната може да ле-
кува. Но е важен начинът, по който 
я ядем и отглеждаме – казва той. – 
Най-добрият ми приятел е фермер и 
аз израснах, хранейки се със здраво-
словни продукти, отгледани близо до 
дома ни. Така съвсем естествено се 
научих да готвя. За мен това се пре-
върна и в начин за медитация. Чрез 
готвенето човек може да изразява 
любовта си и затова се старая да 
ставам все по-добър готвач.“ 

Петър ЗЛАТАНОВ
Снимки TCFox/„Александра филмс“

Това заглавие звучи като поредната романтична история за мом-

че, което се променя, след като се влюбва в едно момиче. Според 

Джейк обаче историята е за двама души, които изживяват голямата 

промяна в резултат на голямата любов. Джейми е типичният женкар, 

чието мото е „Никога не се обвързвай“. Той е търговски представител 

във фармацевтичния бизнес и лансира на пазара ново революционно ле-

карство – виагра. Покрай това кариерата му е във възход и точно то-

гава пътищата му се пресичат с Маги (Ан Хатауей). Тя е отракана и 

независима мадама, която точно като него не позволява на нищо и ни-

кого да я обвърже или ограничи по някакъв начин. Базирана единстве-

но на секса, в един момент връзката им излиза от релси, след като при 

Маги се появяват първите симптоми на болестта паркинсон. Гиленхал 

и Хатауей се опоз-

наха покрай сним-

ките на „Планина-

та Броукбек“, къде-

то имаха една лю-

бовна сцена. В но-

вия им филм обаче 

любовните сцени 

са в изобилие и из-

искват пълно от-

даване, т.е. пълно 

разголване. И два-

мата актьори оба-

че са категорични, 

че голите сцени 

съвсем не са само-

целни и се горде-

ят с тях. Самият 

Джейк признава, че 

с този филм най-

после е почувствал 

своето израства-

не в професиона-

лен и в личен план.

„ЛЮБОВТА Е ОПИАТ“
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ИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

Н
евисока руса жена, облечена в черна рокля, влезе 
във фоайето на хотела, където имам уговорена 
среща с Николина Чакърдъкова. След миг на съм-
нение, дали тази елегантна дама е моята събесед-

ничка, тя се насочи към мен и широко се усмихна. Ус-
михнах се и аз. През следващите два часа ми се случва-
ше доста често. 
Николина Чакърдъкова е адски позитивна и… свръхес-

тествена. Българската Мадона.
Усетила моето объркване, ми обясни: „Мен хората без 

шапката рядко ме познават, защото визията с костюм 
от екрана създава илюзия за една голяма жена.“ 
Николина Чакърдъкова наистина е голяма. Когато полу-

чаваш тонове положително енергия както нея – от хо-
рата, които я обичат, – имаш сили планина да премес-
тиш.   

– РАДВАТЕ ХОРАТА, ПОДАРЯВАТЕ ИМ УСМИВКИ. 
ВАС КАКВО ВИ РАДВА?

– Все по-дребни нещица. Радвам се, като се събудя су-
трин, за това, че съм се събудила. След всичко, което 
се случи с мен миналата година... (След преживяна теж-
ка операция народната певица споделя, че е щастлива да 

живее втори живот – бел. ред.) Радвам се на децата си. 
Опитвам се да бъда позитивна, защото знам, че когато 
аз съм добре, хората около мен също ще са усмихнати и 
ще им е хубав денят. 

– КАКВО СИ КАЗВАТЕ СУТРИН?
– „Оценявам и днешния ден!“ Това си казвам и вътрешно 
се радвам. Денят ми започва с едно хубаво кафе. И на 
пълна тишина. Така планирам мислено дали ще отида на 
репетиция, дали ще бъда в студиото, дали ще правя мо-
ниторинг на нашата телевизия „Фолклор“. Не помня ня-
кога да съм се събудила и да съм си казала: „Днес няма 
нищо да правя.“ Ако някога се е случило да остана без 
работа, на края на деня се чувствам уморена и изпразне-
на от съдържание. 

– СЪС СИГУРНОСТ СЕ СЛУЧВА И ДА СЕ УМОРИТЕ 
ОТ РАБОТА. КАК СИ ПОЧИВАТЕ?

– Да, например изминалата седмица беше много напрегна-
та за мен. Снимахме коледната и новогодишната програ-
ма за Фолклор тв. Работих с около 40 артисти, които 
дойдоха в Гоце Делчев за снимките. Усетих се изчерпана. 
В такива моменти се затварям, опитвам се да поспя. Но 
невинаги се получава – сърцето ми спи, но мозъкът про-

ФОТОГРАФ САМУИЛ МИЛЕВ

Светлите дни на
НИКОЛИНА ЧАКЪРДЪКОВА
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дължава да будува. Мисълта работи: дали нещо не съм 
пропуснала; дали не съм обидила някого; дали съм обърнала 
достатъчно внимание на всекиго; дали някой не се е по-
чувствал пренебрегнат… Сигурно съм много чувствител-
на, но за мен отношенията между хората са над всичко. 
След болестта осъзнавам живота по друг начин. Човек 
значи много. Като ме питате как, аз не зная как се по-
чива пълноценно. А понякога си мисля, че може би не съм 
достатъчно уморена, щом имам още толкова много рабо-
та, която да свърша, и толкова много мечти, които да 
догонвам. И знам, че няма кой да ми ги подари. Има вре-
ме за почивка. Сега съм млада и трябва да работя, след 
като искам толкова много неща от живота. За да може 
един ден, когато остарея и се оттегля, ако ме питате 
за какво мечтая, да кажа: да се кача на „Куин Мери“ и 
да обиколя света. Сега, ако имам средствата, нямам вре-
мето, защото има неща, които на стари години със си-
гурност няма да мога да свърша. 

– СЪНУВАТЕ ЛИ СЕ НА СЦЕНА?
– Не. Когато ми е напрегнато, често бълнувам, говоря на-
сън, командвам някого, ядосвам се, че нещо не се е полу-
чило както трябва. Преживявам отново това, което се 
е случило през деня, обикновено когато готвим големите 
спектакли. Но да пея на сцена, не се сънувам. 

– САМО НА СЕБЕ СИ ЛИ РАЗЧИТАТЕ В РАБОТАТА?  
– Макар че поемам цялата тежест, съм обградена от 
много хора, които ми помагат. Имам щастието да ра-
ботя с невероятен екип и най-вече с един човек, който 
е винаги до мен – Васил Циров, който ми създава ком-
форт да творя. Грижи се за всичко – да сме готови за 
концерта, да сме отпочинали, нахранени аз и всичките ми 
танцьори. За всички формалности около концерта – ос-
ветлението, озвучаването, микрофоните… Така че аз се 
чувствам като принцеса на сцената. За мен остава само 
да пея и да се раздам на хората.

– КАКВО НА СЦЕНАТА ВИ ДЪРЖИ ЖИВА И ВДЪ-
ХНОВЕНА? 

– Публиката на първо място и хубавите песни. Удоволст-
вие е за мен да усещам връзката с хората, тяхната емо-
ция. Времето, в което живеем, е трудно. Хората са ка-
хърни, както казваме в нашия край. Нещо им тежи. И 
ако допреди време са ми трябвали десетина минути от 
началото на концерта, за да видя усмивки по лицата им, 
то сега ми трябва около половин час време и два пъти 
повече енергия да дам от себе си, за да видя радост в 
очите им. И когато това се случи, се усещам потребна. 

– РАЗКАЖЕТЕ ЗА ПЪРВАТА СИ СРЕЩА С ПУБЛИ-
КАТА.

– Това беше на концерт-спектакъл: „Любов и мъка от 
Македония“. Тогава се изправих пред най-голямата си пуб-
лика – в Зала 1 на НДК, която беше дошла и заради мен. 
Беше съвместен концерт с Володя Стоянов, но имаше 
публика, която беше дошла и заради „онази жена с пан-
талон и шапка“, на която още не знаеха името, но знае-
ха какви песни пее. И когато стъпих на сцената, си ка-
зах: „Боже господи, 5000 души... Това са 10 000 очи, ко-
ито единствено и само в мене гледат.“ Не ме питайте 
какво е. (Смее се.) Страшно е!

– СЕГА УСЕЩАТЕ ЛИ СЦЕНИЧНА ТРЕСКА? 
– Не се треса, но много се вълнувам. Въпреки че за този 

момент съм се готвила година време, вълнение винаги 
има. Колкото и да искам да съм спокойна, колкото и да 
нямам нужда от този адреналин, от който ми играят ко-
ленете, все не се получава. Но на 10-ата минута след на-
чалото на концерта вече съм спокойна и максимално от-
дадена на песента и танца. 

– ПОМНИТЕ ЛИ ПЪРВАТА СИ ПЕСЕН НА СЦЕНА?
– „Лудо младо“. (Усмивка.)

– ЛЮБИМА ЛИ ВИ Е?
– Не. Любима е на публиката. Мелодична и красива е, лес-
но се възприема и веднага я запяват. А когато публиката 
запее с мен, съм много щастлива. Затова избирам песни, 
които хората могат да попеят. 

– ЗАЩО СЕ ОБЛЯКОХТЕ В МЪЖКИ ДРЕХИ?
– Когато започнах да пея, попфолкът беше в апогей, а 
фолклорът беше изтикан в един ъгъл, който изобщо не 
му приличаше. Хората като че ли нямаха сетива за наши-
те хубави народни песни. В същото време осъзнавах, че 
фолклорът в онзи му вид е трудно смилаем. Търсех начин 
за връзка – нещо като мост между старото и новото. 
Затова една от причините да избера този костюм е да 
бъда свързана с фолклора и за да ме запомнят – да имам 
собствен облик, да бъда атрактивна. Друга причина е, че 
в много от нашите песни има диалог между мъж и жена. 
Този костюм ми дава възможност да се превъплъщавам 
на сцената. Изпълнявах много песни, в които лирическият 
герой е мъж – и се превъплъщавах в сина, който тръгва 
на гурбет, или мъжа, който обича. А и винаги когато съм 
пеела, съм имала и вътрешен порив да танцувам. Научих 
се да танцувам, без никога да съм била танцьорка преди 
това. С рокля нямаше как да го правя. 

– ТОЗИ ИЗБОР НЕ БЕШЕ ЛИ И РИСК?
– Да, беше – или ще ме приемат и запомнят, или не. И 
хората ме запомниха като певицата, която за първи път 
излезе с шапка и панталон. Дори когато ми предложиха 
да си измисля псевдоним, защото името ми е странно и 
дълго, аз си казах: „Не искам псевдоними.“ Ако до една 
година не ми запомнят името, ще се оттегля – значи не 
правя достойно и красиво изкуство. Ако на хората им ха-
реса това, ще е чудо. И то наистина се случи. 

– КАКВО ОТ СЕБЕ СИ РАЗКРИВАТЕ С ТОЗИ КОС-
ТЮМ? 

– Това е другото ми „аз“, там е моят друг свят. Може 
би душевно съм разголена в този момент, защото това 
съм аз. Всички могат да ме видят темпераментна и раз-
даваща се на сцената. Тогава душата ми е открита, от-
ворена, а тялото ми е скрито. Така се чувствам в мо-
ите костюми. 

– КАЗАХТЕ ЗА МЪЖКИЯ КОСТЮМ, А ЗА ЖЕНСКИ-
ТЕ СИ СЛАБОСТИ ЩЕ НИ КАЖЕТЕ ЛИ?

– Имам голямо хубаво семейство и съм щастлива и лю-
бяща майка. Дечицата са ми слабост. (Усмихва се.) Като 
им кажа „дечицата“, те мило ми се карат: „Стига, мамо, 
вече пораснахме!“ Имам син Васко, на 22 години, и пре-
красна дъщеря Мария, на 17. Слава на бога – хубави и до-
бри деца са. Със сигурност няма да поемат по моя път. 
Може би някога внуците ще носят моя ген и моя та-
лант. А що се отнася до женските ми слабости, вина-
ги съм искала да бъда домакиня. Искам да си бъда вкъщи, 
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всяко нещо да си е на 
мястото. Искам да шия 
гоблени, да правя ремон-
ти, да сготвя нещо, да 
поканя гости. Това са 
ми женските слабости. 
Шопингът и други таки-
ва неща, с които жени-
те се глезят, са малко 
далече от моята същ-
ност. Допреди две годи-
ни слабост ми беше и 
хубавата храна. Но вече 
съм самодисциплинирана. 
(Усмихва се.) 
– КАКВО НАЙ-ЧЕСТО 
ВИ КАЗВАТ ХОРАТА?
– Радват ми се, обичат 

ме, усещам тяхната искрена любов. В началото тази 
обич ми беше малко в повече, не знаех какво да я правя, 
как да є отвръщам. Последната година хората бяха при-
теснени за мен, заради болестта ми и първото, което ми 
казваха, беше: „Искаме да си жива и здрава и още дъл-
ги години да ти се радваме.“ Казват ми, че съм велика 
и достойна българка. Това най-много ме радва, защото аз 
се чувствам патриот и виждам как и хората го усещат. 
Това ме кара да се чувствам горда. След последния кон-
церт по телефона ми се обажда познат и казва: „Страш-

на сте! Какво направихте?! Ако след концерт бяхте раз-
вели знаме и ни бяхте призовали на война, бяхме готови 
да тръгнем да се бием за страната си.“

– ЗА НЯКОЯ ИНТЕРЕСНА СЛУЧКА НА СЦЕНАТА 
ЩЕ НИ РАЗКАЖЕТЕ ЛИ? 

– Няма да забравя концерта си в Пирдоп. Излязох на 
сцената с едни хубави патъчки. Моя беше грешката, че 
не ходих предварително да видя сцената: домакините се 
подготвили, полирали пода – беше като пързалка. Толко-
ва много исках да танцувам за хората и както бях във 
вихъра си, хванала и две танцьорки, вдигнах първо единия 
крак, и другия и… паднах! Не само аз, а повлякох и тан-
цьорките със себе си. Бях и повечко килограми. Опитват 
се да ме вдигнат – не могат, и те се пързалят… И виж-
дам аз как хората вече крият смеха си в шепи, не искат 
да ме обидят, а то смешно. В един момент се изправих, 
изтанцувах си танца. И накрая казвам: „Хайде сега да 
се посмеем заедно, не се притеснявайте, поне пред наши 
хора си паднах.“ И те се почувстваха толкова поласкани 
– къде е Пирдоп, къде Гоце Делчев…

– НЕ ВИ ЛИ Е ХРУМВАЛО ДА ТРЪГНЕТЕ С ТАЛАНТА 
СИ ПО СВЕТА?

– Не. Надявам се, че няма да дойде момент, в който да 
поискам да живея извън страната. Обичам да пътувам, 
но където и да отида, на третия ден искам да се върна. 
Харесва ми във Виена, в Париж, но се чудя защо не може 
и у нас да е толкова чисто и красиво. Мечтая едни ден 
да видя и България такава. И това ме кара да остана 
– бих искала да вярвам, че с това, което правя, мога да 
допринеса за тази промяна. Не искам да живея на друго 
място. Искам да си живея в Гоце Делчев. 

– А ЗАЩО НЕ В СОФИЯ, ВСИЧКИ ИСКАТ ТУК? 
– Не мога да се примиря с отношенията между хората 
в големия град. В София е задръстено, нервно, блъскат 
те, все едно човек не значи нищо… Ние в малкия град, 
като се видим на улицата, „добър ден“ си казваме, „как 
спахте“, „какъв хубав празник е днес“… А като дойда в 
София, се уморявам от празните погледи на хора, които 
са се превърнали в машини, в някакъв момент са забра-
вили, че са личности. Затова съм си в Гоце Делчев. Той 
може да е по-различен в моите очи, но за мен си е най-
хубавият. Наследството ни е будността и духовността. 
В тоя край хората са се научили да съжителстват не в 
затворена група, а в отворена. Научили са се да уважа-
ват другия. Тук са се установили бежанци от цяло Бе-
ломорие и от Тракия – хора с различна култура, духов-
ност, занаят, фолклор, облекло. И тази духовност ви-
тае из въздуха. 

– КАК ПРАЗНУВАТЕ НОВА ГОДИНА? 
– Мога да ви кажа коя е най-щастливата ми Нова годи-
на. На площад „Батенберг“, когато 20 000 души се съ-
браха пред сцената заради моето участие. Преди нас 
беше „Смоуки“, имаше около 4000 души публика. И кога-
то дойде ред за моето изпълнение, площадът се изпъл-
ни с хора – само за час се събраха 20 000 души. Танцу-
вахме и пяхме заедно. Беше незабравимо. Коледа празну-
вам със семейството си, но на Нова година съм с хора-
та по площадите. 

Интервю на Теодора СТАНКОВА
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И
ма един тайнствен и вълнуващ момент на почти 
свещена тишина, преди да избухне духовата музи-
ка. Съставът е строен за дефилир. Диригентът 
се изправя пред оркестъра и вдига ръце. Обръща 

се леко към мажоретния състав, който винаги се подреж-
да пред музикантите, после извръща очи към тези на ор-
кестрантите... Започват и тръгват!
Едни от личните ми моменти на възторг, които ме 

свързват с родния град и България и ми носят усещане 
за празник, са дефилирите на Троянския младежки духов 
оркестър с мажоретки. Браня тези тържествени мигове 
във всеки от делничните си дни. И всичко това заради 
един човек, който не е мислил, че ще стане професио-
нален музикант. Роден е в троянското село Черни Осъм, 
където „мечките се спускат по дупе“, както обича да се 
шегува. Родителите му му купили тромпет, когато бил в 
пети клас. От учителя си по математика и музика, кой-
то ръководел училищния хор и фанфарния оркестър, нау-
чил нотите и грифа на тромпета. По това време спуснал 
и първия си рапел ( слизане по въже до сновата на скала –  
бел. ред.). Обикнал планината, понеже баща му бил хижар. 
Нотите обаче пускали повече трохички по пътеката, ко-
ято го отвела до музикалното училище в Плевен. И ста-
нало ясно – ще си вади хляба с музика. Завършил валдхор-
на, каквато е и първата му академична специалност. Учил 
е и оперно пеене. Искал да свири в симфоничен оркестър, 
но в онези времена без софийско жителство нямало как 
да остане в София. Тогава си казал: „Или валдхорнист в 
голям симфоничен оркестър, или диригент. Искам да се 
командвам сам.“ Диригент на духов оркестър. Другата му 
голяма слабост. Започва като помощник-диригент в Тро-
янския духов оркестър с мажоретки преди четвърт век. 
„На по-късни годинки“, както сам казва, завършва и ди-
рижиране в музикалната академия. 

Знаете ли какво ми сподели? „Мечтая да из-
правя оркестър от сто души и няколко фор-
мации мажоретки. Повече от три, колкото са 
в момента. Да се залее площадът, така че да 
няма място за публиката. Това ще означава, че 
Троян е музикален град и че хората са разбрали 
какво правим.“ Аз пък ви казвам, че колкото 
по-голяма е мечтата на един маестро, толкова 
по-голяма е крачката му към публиката. 
За да ви убедя съвсем колко здрав, широк и 

звучен е тонът на този човек, ще ви кажа, че 
той така оркестрира думите си, че не остави място за 
моите. Заля текста ми. Точно както един ден ще залее 
площада на Троян с мечтата си. Представям ви 

диригента Илиян Тодоров 
Този път ще говори. Чуйте го и ще разберете защо в 

сърцето ми съставът, който той ръководи, е Царя на 
духовите оркестри.
„Преди сто и трийсетина години духовите оркестри ид-

ват по Дунава от Чехия. Културата е идвала по Дунава 
тогава. И къде, къде? Спира в Русе. И сега му личи кул-
турността на този град. Там концерт без публика няма. 
Първите капелмайстори, първите диригенти са били чехи. 
Те са ни дали културата на духовия оркестър. 
Троянският оркестър е създаден преди трийсет години 

от маестро Владимир Парушев. Той беше ерудит човек и 
много неща му вървяха. Беше един бисер за града.
На практика в Троян има духова музика още от нача-

лото на миналия век. Градът и днес пази спомена за она-
зи прословута манифестация на 1 май 1901 г., когато де-
филирали 

шест манифестанти и седем музиканти 
Тогава това били първите опити на социалистическото 

движение да привлече вниманието на гражданите. Исто-
рическа случка, интересно описана от един от най-голе-
мите троянци – социолога Иван Хаджийски. 
Духовият оркестър може да засвири там, където не 

може да засвири симфоничният, който е царят на оркес-
трите. Виждали ли сте да свири симфоничен оркестър, 
когато се издига трибагреникът? Ами че те, виолончели-
стите, не могат да станат... 
Духовият оркестър има по-голяма пробивност, може да 

дефилира. „Построява“ се и тръгва. 

Царя на 
духовите оркестри
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Много обичам симфоничния оркестър, а и съм професи-
онален музикант, затова си позволявам да ги сравнявам. 
Духовият оркестър няма художествените възможности 
на симфоничния, който има други и повече инструменти. 
Духовият оркестър не е толкова богат като звук, но има 
своите достойнства и е много по-добре приет. В който 
и да е град да се подредим, ще съберем неколкостотин 
души. Без предварителна разгласа. Който мине, ще спре. 
Погледнато с око, а не с ухо, мажоретките допринасят 
много за това съставът да привлича и радва хората. Те 
са атаката. В тях са очите. Стремим се да поднесем 
добрата музика приятно и за окото. 
Нашата музика обаче се възприема добре не само на 

площада. В зала могат да се покажат още по-пълно худо-
жествените качества на оркестъра. Тогава личи изработ-
ването на определени пасажи. Може да сме работили мно-
го прецизно върху дадено място и когато го изпълняваме 
навън, точно на това място духва лек ветрец и веднага 
отвява звука. Но доброто ниво на оркестъра си личи и 
извън залата, ако ще не вятър, ами и буря да има...
Няма нищо необичайно в местата, но които сме сви-

рили. Там, където сме свирили, там му е било мястото. 
Искам на един път да изведа оркестъра

на билото на Стара планина
Ей така. Там винаги има лек ветрец. Какво ще се чуе, 

не знам. И кой ще слуша? Но оттам се вижда цяла Бъл-
гария! На изток и на запад върви планинската верига. На 
север, при хубаво време, както казват, Дунава можеш да 
видиш. Като се обърнеш на юг – виждаш, в най-лошия 
случай, малко от Тракийската низина и от Средна гора. 
И Рила, и Пирин могат да се видят. Там искам да по-
свирим. 
Оркестрите се комплектуват трудно. Човешкият ре-

сурс е малък. Ако нямаш един тромпет, който да пове-
де, една флигорна, която да поведе... Липсва ли инстру-
мент, се чува дупката. Нахално звучи в ушите. Чуваш, 
че го няма инструмента. 
Нашият оркестър е шарен. Трийсетина души. Трудно се 

работи, защото с единия работиш по един начин, на ни-
вото на третокласник… После говориш с някого, който 
е на 30–40 години… Трудно е да събереш акълите на всич-
ки в едно. Малките още не могат всичко да свирят, но 
това не означава, че те мързелуват в оркестъра. Свирят 
всеки ден по малко. Хем да не губят форма, хем родите-
лите им да знаят къде са и с какво се занимават. 

Всички имат своето място, работят за него и се спра-
вят. Този оркестър може без един, без двама, но не може 
без всички. Понякога се държа твърде безпощадно, особе-
но когато съм зад пулта. Но се знае, че там аз царувам. 
Точно оттам виждам колко много дават всички и на ор-
кестъра, и на града си. И когато в чужбина кажат: „Бъл-
гарите са добри. Чуйте ги, много са добри!“... Тогава сме 
далеч от България, нямаме нищо зад гърба си и печелим. 
Отиваме, показваме се. После оставаме замислени до мо-
мента, в който ни обявят. Питаме се къде ли се нами-
раме в класацията? Това е тръпката. Да си кажем: 

„Да, успяхме. Успяхме!“ 
Сред оркестри с бляскави униформи и чиито инстру-

менти се подменят през няколко години. Нашата уни-
форма е една от най-красивите, които съм виждал. Ин-
тересна, хубава, много близка до типичната гвардейска 
униформа. Но си личи, че е 5-, 6-, 7-годишна. Догодина 
ще є проличи, че е осемгодишна. Да не говорим, че един-
два пъти седмично съм в масло до лактите – инстру-
ментите трябва да се ремонтират. А най-близкият май-
стор е в София.
Репертоарът ни е разнообразен. Не се променя, кога-

то се готвим за изяви в чужбина. Хубавата музика, ху-
бавия танц – всички ги харесват. Моят професор и сега 
ми повтаря: „Пиесите трябва да са различни по жанр, да 
има за всеки.“ И така е най-добре. Например „Бонд“ имат 
едно много хубаво вихрено парче, което се казва „Викто-
ри“. На мен единият ми хареса страхотно, но имаше та-
кива вихрени моменти в другия, че не бяха за изпускане 
и аз го аранжирах за духов оркестър. Бях тръпен, защо-
то то е бързо парче и не бях сигурен дали с духов ор-
кестър ще постигна оригиналното темпо. Освен това го 
свирят четири мацки със струнни инструменти, а ние го 
свирим с тромпет и туби. Получи се. Понякога изпълня-
ваме с години такива хитови неща. 
Как се избира парчето за финал? Учили са ме да правя 

кулминация, после да отдъхвам. Аз не правя така. Тръг-
вам от някъде и вървя само нагоре. Смесвам парчетата. 
До модерно парче можем да изсвирим полка. Подреждам 
парчетата според това, кое може да постигне по-висо-
ка кулминация от предходното. Да няма празно, да няма 
въздух между тях, да се върви нагоре по стълбицата. На 
един дъх.“

Мирослава ИВАНОВА
Снимки Тони ПЕТРОВ, Дочо НИКОЛОВ
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ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

– Споделянето е вид ексхибиционизъм.

– Има тенденция към свръхсподеляне. Във фейсбук 

хората си споделят даже и кога ходят до тоалетна.

– Във фейсбук споделянето е фалшиво. Влизаш там 

и спазваш определен код на общуване.

– За мен е скучно да седна с хора около маса и да си говорим за вре-

мето. Искам да стигна до човека, който седи до мен. А за да стигна до 

него, той трябва да ми даде някаква информация за себе си. Да сподели 

нещо по-интимно или поне по-важно с мен.

– Имам приятел, който страшно ме обременява с неговото споделяне. Имам чувството, че си е по-

ставил за цел точно на мен непрекъснато да обяснява колко му е скапан животът и какви проблеми има. 

Аз съм за бой, че съм позволила да ме използва за кошче за душевни отпадъци. 

– А защо пък това не те радва? Много хора биха го възприели като положителна оценка – този човек ти 

гласува доверие. Това, че някой може да ти се довери, означава, че си пич и че си значим за него. 

– Означава, че имаш качества да изслушваш, да разбираш.

– Но той може да продължава да го прави това нонстоп.

– Може би пък на теб ти е неприятен този човек и това е проблемът.

– Никога не си правя капитал от информацията на хората. Чес-

то забравям подробности от онова, което са ми споделили.

– Това хубаво ли е, или лошо? 

– Да. Тези хора ли са по-надеждни, или другите, които вникват в 

споделеното, помнят го, мислят върху него?

– Къде е границата на личното?

– Ами ти имаш много широки граници, моите са по-свити. 

– То е като прага за усещане на болка. 

– Замислям се дали имам тайни от хората. Май нямам.

– Факти мога да споделя с всеки. Всякакви факти от живота си. И най-интимни. Разбира се, има нюанси… 

– От това могат да тръгнат клюки и интриги по твой адрес.

– Никой не ме е клюкарил досега. Не държа монопол върху личната си информация по простата причина, че 

смятам, че не съм толкова важна персона, че някой да иска да ме клюкари или манипулира...

– Има едно стихотворение на Дамян Дамянов „Аз зная, че далечното гнети, но за това пък близкото погубва“. 

Затова разбирам защо хората се отвращават от прекаленото споделяне. То не сближава, а отдалечава.

– Това не означава, че аз не селектирам това, което говоря, и че съм абсолютна тъпанарка, която има нужда всичко да 

сподели. 

– Аз нямам необходимост да се събирам с хора и да им говоря за себе си. Но когато все пак съм сред хора и водим интересен 

разговор, нямам нищо против да давам примери от интимния си живот в подкрепа на казаното по темата. Това не означа-

ва, че искам да споделям, да се жалвам. Просто според мен разговорът иначе няма смисъл. Ако нищо лично не е вплетено в 

него, е… разговор за времето.
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– Винаги ме водят самият човек и контекстът. С един споделям едни неща, с друг – други. Когато съм 
споделила нещо лично на пияна глава обаче, тогава е друго... Мога и да съжалявам после за казаното.
– Тогава виното говори вместо теб.
– Абе, по-добре е да танцуваш, когато си си пийнала, а не да споделяш.

– Понякога съм съжалявала, когато съм споделяла за интимни мои връзки. В момент на искреност съм 
се доверила, но в следващия момент съм разбирала, че не искам този човек да носи това знание за мен. 
– Не мислиш ли, че натоварваш със свръхважност информацията за личния си живот? 
– Ами, да. Тя е свръхважна за мен.
– Хората имат различни критерии. Ти казваш, че почти няма нещо, което да не можеш да споделиш, за-
щото не се смяташ за толкова важна. Аз също не мисля, че съм толкова важна, но има неща, които са 
важни за мен. То е като засекретената информация. Ядрото є винаги трябва да остане секретно. Но 
има и „периферни“ данни, които, като минат години, могат да бъдат разсекретени...

– Ние не правим една основна разлика. Споделянето означава да казваш една по-интимна информация. Но това, че някои 
хора имат свойството да обсебват и непрекъснато да те занимават със себе си, като изпадат в най-големи подробности – 
това не е споделяне. Това е досадно бърборене: яде ми се, отивам до тоалетната и т.н.
– Нещата, които всички виждат, не се броят за нещо споделено. Те не са интимни. 
– Въпросът е в селекцията – пред кого да споделяш и какво. Не е добре и да се заключиш и да не споделяш нищо. Понякога 
сам си подреждаш мислите, когато си слушаш гласа.

– Някои хора смятат определени теми за табу. Като например за секса. 
– И сексът далеч не е най-интимното нещо според мен. 
– Но той винаги касае двама души. На другия може да не му е приятно, ако 
споделяш интимни подробности от леглото.
– Да, права си.

– На колко години за пръв път си правила секс? 
– На 20.
– Аз пък на 19.
– И какво значение има това, освен че сега всички ще разберат колко сме стари? 
– Няма никакво значение, но има отношение към възприятието ти на света към даден момент.

– Щях да кажа, че по-трудно споделяш нещата, с които имаш проблеми, но не е така. 
– От какво се страхувам, е най-интимната информация, която мога да дам на някого. 
– Грешка е да споделяш лошото, защото го преживяваш отново и се фиксираш върху него.

– Ние говорим обаче много едностранчиво за споделянето. Споделянето може и да е абсолютно хубаво нещо. 
Когато споделяш хубаво преживяване, общо предизвикателство, в което си се борил редом с други хора, обяд, пъ-
туване…
– Искаш да кажеш, че споделянето не е само думи, чувства и настроения, а е и действие. 
– Аз обичам да си ям сама.
– Еее, когато Иван е тук, не обичаш ли да ядеш с него?
– Аз тогава не ям. Аз му сервирам, гледам го как той яде. Ето, виждаш ли? Ти ме питаш, аз веднага ти споделям. 
Това са интимни моменти.

– Ние не си даваме сметка колко споделяме с хора, които в началото не познаваме добре, но са ни натра-
пени от ситуацията. Например колегите. С тях споделяме голяма част от битието си. И понякога ти може 
да премълчиш нещо, но аз да го знам, защото те познавам, работила съм с теб толкова дълго време…

– Вие ще си поръчате ли десерт? Аз ще си поръчам крем брюле. 
– Някой ако иска да сподели с теб крем брюлето ти, ще се съгласиш ли?
– Естествено. 
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„
В

иртуозът в жанра журналистическо разследване  
Алексения ДИМИТРОВА е с 25 години журналистиче-
ски стаж зад гърба си. Майсторството си да раз-
следва със средствата на журналистиката е шлифо-

вала в Световния пресинститут в Сейнт Пол, в универ-
ситетите в Колумбия и Минесота в САЩ, в „Ройтерс“ 
в Лондон, в Европейския център по журналистика в Ма-
астрихт и в училището по журналистика в Архус, Дания. 
Заради пълното си посвещение на каузата да открива 

изгубените роднини на българи, пръснати по света, тя е 
нещо като Майка Тереза за стотици. 
В редакцията на вестник „24 часа“, където работи, не-

прекъснато идват хора за помощ с надежда, че ще се слу-
чи чудото. И то често се случва. Наричат изнамерените 
от нея хора „роднините на Алексения“. Това е признание-
то за нещо като звание, защото тя взима присърце все-
ки отделен случай. Подобна всеотдайност в комуникация-
та е характерна за всички хора, които умеят да предраз-
положат другите да споделят. Поне външно за Алексения 
Димитрова няма затворени врати в общуването. Прите-
жава таланта да разчита документи, но и „да разчита“ 
сърцата на хората. Но признава, че има своите грешки и 
провали, от които се опитва да се учи. Как успява да на-
кара хората да споделят? Води дълги разговори с тях. 

ИЗСЛУШВА ГИ С ЧАСОВЕ 
Опитен журналист като нея знае, че за да вземеш мак-

сималното от събеседника, трябва да можеш да го из-
слушваш. „На младини бях крайно емоционална и прибърза-
на, но сега съм внимателна в слушането. Често повтарям 
на студентите си, че интервюто е взаимен жанр. Тряб-
ва да забравиш всичко друго и в този миг да съществува 
само човекът, който ти говори. До източниците на ин-
формация се стига с много търпение“ – споделя Алексе-
ния. Твърдото є убеждение е, че 

СЪБЕСЕДНИКЪТ НЕ БИВА ДА БЪДЕ ПРИТИСКАН
Защото често той не е „узрял“ да даде информацията, 

която е нужна на питащия. Иска да се скрие от жур-
налиста или от някакви други обстоятелства. За да се 
случи споделянето, трябва да се чака. 
Доверието според Алексения е фина материя. На хора-

та понякога им трябва време да се убедят в добрите 
намерения на интервюиращия, в неговата дискретност. 

Досущ като в личните отношения. „Журналистът тряб-
ва да е носител на познатите християнски добродетели, 
за да му се доверяват. Когато някой споделя нещо лич-
но, което не иска да бъде тиражирано, свещено задълже-
ние на журналиста е да го запази лично. Включително и 
в общуването с децата си трябва да се придържаме към 
тази дискретност – ако те споделят с нас нещо, което 
не трябва да излиза извън четирите стени на дома, то 
трябва да си остане там.“    
Алексения Димитрова може да следи едновременно ня-

колко заплетени житейски истории. И да ги разплете. 

НЕ ЗАБРАВЯ НИТО ЕДНО ИМЕ 
и не пропуска и най-малкия детайл в общуването. Не, не 
решава кръстословици, за да си тренира мозъка. Случаи-
те, по които работи обаче, са доста по-сложни от кръс-
тословици. „Много хора ми казват, че това, което пра-
вя, е досадно и трябва да съм леко луда, за да го върша. 
Аз обаче приемам тази работа като мисия. Не забравям 
нито един случай. Изключително придирчива съм към де-
тайла. Често се налага да гледам  през една малка лупич-
ка и откривам неща, които друг би отминал като мал-
ка гара…“
Така, с вглеждане в буквалния смисъл на думата, се е до-

брала до документите за последната си, четвърта книга 
„Отдел за убийства“. В нея разкрива неизвестни доказа-
телства, че преди 1989 г. в разузнаването е съществувал 
отдел за „мокри“ поръчки. Всъщност всичко тръгнало от 
съкращенията ОМ и СМ, които открила, докато се взи-
рала в описите на архивите, които означавали „остри“ и 
„специални мероприятия“. 

Мисия
“Интервю
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Дава още един пример, как детайлът є помогнал да от-
крие сина на семейство от Казанлък, който през 2002 г. 
заминал за Южна Африка. В началото пращал писма и 
снимки, а после – нищо в отговор. Алексения нямала ни-
какъв опит в Африка, защото там и архивите не са ус-
троени както в повечето демократични страни. „Надъл-
го и нашироко разговарях с родителите, разпитвах ги за 
всякакви подробности – спомня си тя. – Предоставиха 
ми всичко, свързано със сина им след заминаването – пис-
ма, адреси, снимки. След дълго ровене и още по-дълго спо-
деляне от тяхна страна забелязах, че на една от сним-
ките момчето е с група парашутисти. Единият от па-
рашутистите до него бе с… един крак. От родителите 
научих, че бил руснак. Написах писма до всички парашу-
тистки клубове в Африка, че търся парашутист руснак 
с един крак. Веднага получих имейл от някой си Роб, че 
точно такъв членувал в неговия клуб. Обясних, че търся 

неговия приятел, българина Иван. На другия ден вече бях 
във връзка с Иван, който тогава живееше и работеше в 
Малави. Защо не се бе обаждал на родителите си цели 14 
години, това е въпрос, на който нямам отговор.“ 
Очевидно понякога един детайл е по-важен от часове 

споделяне. А още по-важно при общуването е да имаш 

КАПАЦИТЕТ ЗА ЧУЖДАТА БОЛКА
– да можеш да се вживяваш в онова, което събеседни-
кът говори. Алексения преживява всичко, което се случва 
на нейните събеседници – и радостите, и болките им. За 
съжаление не всички истории завършват щастливо. На-
пример преди време една 83-годишна жена, болна от рак, 
помолила журналистката да потърси сина є Бюлент в 
Америка. Алексения се заровила в регистрите и го наме-
рила в Маями. „Обадих му си по телефона, той настоя 
да говорим на английски. Разказах му, че майка му и сес-

Споделено             споделянетоза

Светът открива български роднини

з
– Ти какво споделяш?
– Сякаш за личния си живот много не 

споделям. Но за професията нямам ни-

какви притеснения да споделям. Пър-

во, за да се види, че това, което правя, 

е абсолютно прозрачно, и второ – поне 

част от моя опит да го наследят и мла-

дите колеги. Тази необходимост да спо-

делям  професионалния си опит открих 

през 2001 г. Тогава започнах да водя се-

минари по разследваща журналисти-

ка у нас и в чужбина. Две години с коле-

гата ми Станимир Въгленов водихме и 

спецкурс по разследваща журналисти-

ка в Софийския университет. Най-го-

лям интерес предизвикват семинарите 

ми за издирване на хора и как получавам 

достъп до секретни американски доку-

менти за България. Преди тези семина-

ри мнозина вероятно мислят, че това е 

невъзможно. Но когато им разкажа как 

стъпка по стъпка стигам от точка А 

до точка Б и че в почти 100 процента 

от случаите материалите са достъпни 

за всеки (или могат да станат достъп-

ни по силата на българския и други све-

товни закони за достъп до информация), 

виждат, че това, което изглежда невъз-

можно, всъщност не е трудно. 

– Споделянето в интернет истин-
ско ли е?
– Вероятно споделящите в глобалната 

мрежа си намират основания. Мен това 

разголване пред непознати ме смуща-

ва. Питам се дали тези хора наистина 

се разкриват или надяват някаква мас-

ка като защитен механизъм. Съмнявам 

се, че в живота хората спазват девизи-

те, с които се представят в интернет 

пространството. По-скоро им харес-

ва как звучат. Не отричам категорично 

интернет общуването. Използвам не-

прекъснато интернет, но само когато 

търся и споделям професионална инфор-

мация. Членувам в една глобална мрежа 

с над 500 разследващи журналисти от 

цял свят и в няколко регионални мре-

жи и професионални форуми, в които си 

разменяме информация по теми, които 

ни интересуват.  

– Какви хора пускаш в живота си?
– Много наблизо допускам само най-

близките. А във всекидневието се оп-

итвам да допускам само позитивни. Аз 

съм открит човек и не обичам интри-

гантите. Надушвам ги и ги избягвам. 

– Мнителна ли си? 
– Не знам дали думата е „мнителна“. 

По-скоро се боя. От предателство, от 

злоупотреба с доверието ми. Здраво-

словната доза предпазливост не е из-

лишна в живота. Предпазлива съм за 

това, което са ми доверили другите, и 

съм задължена да не го разкривам. 

– Говориш ли свободно по телефо-
на?
– Имаше период, в който знаех, че веро-

ятно ми подслушват телефона. Особе-

но когато се върнах от Америка. Дори 

ми се намекна в един разговор... Но сп-

рях да се страхувам, защото си да-

дох сметка, че не правя нищо лошо – не 

свалям правителства, не правя загово-

ри срещу никого, добросъвестно, чест-

но и открито си върша работата. 

През лятото на 2002 г., докато Алексения рови в един генеалогичен форум в интернет, открива, че 331 българи, напуснали 

страната ни по времето на комунизма и живеещи в различни краища на света, или техни наследници издирват роднините 

си в България. Написва статия по темата, публикува и списък с имената на издирваните. След като броят излиза, главният 

редактор на „24 часа“ Венелина Гочева, която Алексения определя като „изключително голям и находчив професионалист“, є 

дава идея да опише някоя от тези истории. 

След като разказва първата, в редакцията потичат писма от България и от цял свят, които търсят помощ. „При нас често 
идват хора, които не са успели да намерят помощ в Червения кръст или в МВнР“, казва Алексения. 
Това е началото на успеха на рубриката „Светът открива български роднини“.
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тра му го издирват. Че възрастната жена е много болна. 
Беше много сдържан, поисках му имейла, за да му напиша 
цялата история. Не получих никакъв отговор. Обадих се 
пак, а той ми каза, че не проявява интерес.“ Алексения 
разказала случката във вестника. Ден след публикацията 
є се обадил художникът Ставри Калинов, който се оказа-
ло, че бил много близък приятел с Бюлент. „Обясних му 
деликатната ситуация. Каза ми, че ако той като прия-
тел го помоли, Бюлент няма да откаже да се срещне с 
майка си – продължава историята Алексения. – Снимахме 
се със Ставри и изпратих снимката на Бюлент. Никак-
ва реакция. Чувствах се безпомощна, но не исках да се 

отказвам. Тогава се обадих на моя приятел Шевкет Ча-
паджиев, който често ходи в града, в който открих Бю-
лент. Дадох му адреса и го помолих да отиде при него 
и да се разберат по мъжки. И на него казал: „Благодаря 
ви, но ако ме интересува, знам къде да ги намеря.“ И с 
това случаят приключва. Тежи ми, но го приемам. Мисля, 
че ако не бях станала журналист, щях да стана психолог 
или психиатър. Виждам колко са различни хората. Винаги 
ме е вълнувало и продължава да ме вълнува какво точно 
мотивира човешкото поведение.“

Разговора води Теодора СТАНКОВА
Снимки Йордан СИМЕОНОВ

Най-хубавият коледен подарък

Никой в България не вярва, 

че американска институция 

ще є предостави 

секретни документи 

През 1996 г. Алексения е на специализа-

ция в Световния пресинститут в Аме-

рика. В местен вестник прочита, че 

един американски студент по право – 

Майкъл Равницки, е поискал от ФБР 900 

досиета на известни американци, съби-

рани, когато шеф на ФБР е Едгар Хувър.

„1996 беше годината, в която се чу-
дехме дали ще отваряме архивите у 
нас. Намерих Майкъл Равницки и го по-
каних на интервю. Изслушах го внима-
телно и го попитах дали всеки може да 
иска документи от американските се-
кретни архиви. Той ми каза, че по сила-
та на американския  закон за свобода-

та на информацията всеки може да ги 
поиска, дори и чужденец. Идеята ми се 
стори интересна, запалих се, но после 
– признавам, ме достраша“ – спомня си 

Алексения.

Две години по-късно тя отново е на 

специализация в САЩ. Обадила се 

на Майкъл Равницки. Отново стана-

ло дума за документите и тя при-

знала, че я дострашало да ги поиска. 

След този разговор през 1998 г. ос-

ъзнала, че времената са се промени-

ли и че няма от какво да се страхува. 

Поискала от Майкъл образец на пис-

мо по силата на американския Закон 

за достъп до информацията. „През ок-
томври 1998 г. пратих първото си ис-
кане. Година по-късно, през декември 
1999 г., по Коледа, получих едно невзра-

чно листче, на което пишеше: „Яве-
те се на митницата за пратка.“ Ре-
ших, че някой изпраща подарък за дъ-
щеря ми. Отидох. Митничарят донесе 
една голяма кутия и я сложи пред мен. 
Разряза я с нож и отвътре се показа-
ха надиплени листи с документи – око-
ло 1000 страници, свързани с България. 
Това беше най-хубавият коледен пода-
рък, който съм получавала. Знаех, че 
ще имам работа за години напред.“ 
Получава този подарък, защото внима-

телно изслушала Майкъл Равницки, кой-

то, освен че є споделил тайни от сво-

ята работа, є дал и брилянтната идея 

за нейната бъдеща. Затова Алексения 

е твърдо убедена, че интелектуална-

та информация трябва да се споделя по 

метода „предай нататък“.

Германски екип на 
световноизвестната 
продуцентска къща 
„Ендемол“ потърси 
помощ от Алексения 
за откриването на 
българския баща на 
германско момиче
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Запознайте се с част от екипа на „България днес“ от 
Русе. Те са Детелина КАМЕНОВА – продуцент, и Ро-
ман СУШКОВ – редактор и водещ на блока. Този път 

обаче те не задават журналистическите въпроси, а са в 
ролята на отговарящи. 

– Какво разбирате под определението „социален ре-
портаж“? Не е ли манипулативна т. нар. социална 
журналистика? 

Роман Сушков: Смятам, че социалният репортаж показва 
явления и факти, породени от различни форми на общува-
не. Всяка журналистика може да е манипулативна, ако на-
рушава принципите на обективността и плурализма. „На-
родняшката“ журналистика се харесва на масовия зрител 
и е необходима в балансиран вид. Но журналистиката не 
служи на народа, а на истината. 
Детелина Каменова: Това, което започна „България днес“, 
т. е. да търси „до дупка“ решението на конкретни човеш-
ки неволи, мисля, че е точната посока, в която се движим. 
А в това, че показваме и начина, по който сме стигнали до 
решението, няма нищо лошо. 

– Коя е златната характеристика на един новинарски 
блок? Как трябва да бъде поднесена една новина, така 
че хем да е интересна за гледане/слушане, хем да оста-
не обективна?

Детелина Каменова: Да бъде кратък, наситен с много ви-
зия и малко думи, поднесени разбираемо. А най-важното 
е да не подценява зрителя. Да бъде еднакво интересен и 
разбран както от баба Злата от странджанското село N, 
така и от колегата от конкурентния тв канал например. 
А „златната“ характеристика, в практиката тя е недос-
тижима 100 процента. Но важното е да се стремим еже-
дневно към нея.

– Кои са емблемите на Русе – хора, сгради, събития? 
Как например отразихте джаз феста преди две сед-
мици в Русе? 

Роман Сушков: Европейската архитектура, Петьо Пар-
чето, Американеца (някогашен мегаколекционер на заб-
ранена музика), река Дунав, остров Леляка, Музикалното 
училище, Емил Табаков, Мартенски музикални дни, Текето, 

Кольо Бомболерата... Много са!
Фестът бе отразен очаквано – в позната форма. Вероят-
но є липсваше импровизацията на самата музика. Джаз 
фестът и други подобни прояви, к ато русенския блуз фест 
например, оцеляват някак, защото едни добри хора дават 
пари и ги подпомагат. Музикантите пътуват, получават 
хонорари, ядат, пият, нощуват... Това е битието за съжа-
ление, а джазът и изкуството въобще са елит арна рабо-
та. В отразяването на този фест тези истини трябва да 
личат. Аз лично бих избрал закачливо-иронична бленда, но 
без излишен хленч. 

– Кое е нещото, което отдалечава една регионална те-
левизия от провинциализма (в лошия смисъл на тази 
дума)?

Детелина Каменова: Същото, което отдалечава и една 
национална телевизия от провинциализма. Добрата ви-
зия, декори, умни модератори, добре написаният и подне-
сен текст, стил, в който да няма и грам загадка за посред-
ственост. Звучи просто, но всъщност е доста сложно да 
бъде постигнато на практика. 

– Разкажете с няколко думи за работата на екипа. 
Кой е най-интересният репортаж, който сте снима-
ли, откакто е стартирал блокът „България днес“?

Детелина Каменова: Хората са различни като възмож-
ности, талант, работоспособност. Когато ги обединиш 
в екип, всеки допълва това, което не достига на другия. 
И нещата се получават. В БНТ СЕВЕР определено имаме 
екип, който винаги може да се мобилизира и да покаже впе-
чатляващи резултати. 
Колкото до най-интересния репортаж за „България днес“, 
той предстои.

– Как бихте ме убедили с малко думи, че трябва да 
гледам включване от Русе в предаването „България 
днес“?

Роман Сушков: Включването е различно от всичко оста-
нало. То е регионално, разнообразно и дава различна от по-
добни преки включвания информация – по друг начин, с 
други ср едства. А и репортерът май е намислил да прави 
някакви интересни номера...

Златната характеристика на „България днес“
ОТ РУСЕ
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ЧИКСПОРТЧИКСПОРТ

И
ма златистокафяви очи, 
много близки по цвят до 
тези на вълк. Но не се 
чудя защо, вместо да се 

пръждосам веднага, искам да остана, 
да говоря с него, а после да ви раз-
казвам. Знам кой е. Пътувах по сле-
дите му от София до Банско и на-
края застанах срещу него. Слизаше 
от планината. 
Преди тридесетина години 

МАРИАН ВЪЛЧЕВ–ВЪЛКА 
е бил момче като всички остана-
ли. Тогава се случило да гледа руски 
филм, който показвал битките около 
Елбрус между германци и руснаци по 
времето на Втората световна война. 
Както е известно, с помощта и на 
алпийски части германската армия се 
придвижва към Кавказ, а предните є 
отряди успяват да забият германски 
флаг на най-високия връх на Кавказ – 
Елбрус. Катеренето и планината, ко-

ито Мариан видял в този филм, му 
харесали много и решил, че ще стане 
алпинист. Бил е на 12 години. Ведна-
га заедно с други момчета отишъл в 
кварталното дружество, но му каза-
ли, че трябва да стане на 16, за да 
го приемат. Е, на 15 години, заобика-
ляйки правилата, постъпил в друже-
ство „Планинец“. 

НА СКИ СТЪПИЛ ПО-КЪСНО 
– когато треньорът му по алпини-
зъм Енчо Петров му казал: „Ако не 
се научиш да караш ски, ще си оста-
неш един тъп алпинист.“ Според мен 
алпинистите са точно обратното на 
тъпи и понеже забелязвам, че обра-
тното на „тъп“ е „път“, няма да из-
трия предното изречение от текста. 
Действително заръката на треньора 
била определяща за пътя на Мариан. 
От тогава досега почти винаги е ра-
ботил неща, които изискват прид-
вижване със ски в планината. 

„Нещото, което ме е накарало да се 
занимавам със ски-алпинизъм, е самото 
ходене със ските с колани. Аз го правя и 
сега, макар че вече не се състезавам. Ра-
ботя в планината, имам възможност да 
карам по всички писти в Банско, но не-
престанно гледам настрани и ходя поч-
ти всеки ден със ските с колани. Обичам 
да го правя.“ 
Няма нищо у този човек, което да 

напомня звяра с дебел врат и гъста 
козина. Не знам дали е единак, но не 

СЪС СКИ С КОЛАНИ
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е като всички. Не е и самотник. Не-
прекъснато спира да говори с някого, 
докато кръстосваме няколко от улич-
ките на Банско. Вървим заедно към 
магазина за алпийска екипировка на 
Марио, негов приятел. Разбирам от 
Мариан, че всеки, който тръгне към 
планината, се отбива тук. Стигаме 
до привлекателно и чудновато двуе-
тажно… място. Първият етаж е пъ-
лен със ски, красиво подредени като 
клавиши на роял, което никак, ама 
никак не е случайно, защото собстве-
никът е пианист, който рязко проме-
нил звученето на живота си и отво-
рил магазин. 
Впрочем в 

СКИ-АЛПИНИЗМА 
се използват ски със специални ав-
томати, които имат две положения: 
фиксирано, при което служат като 
автомати за алпийски ски, и свобод-
но, при което задната част на обув-
ката е свободна и позволява движе-
ние на крака спрямо ските подобно 
на това при ски-бягане. Другото спе-
циално приспособление, което се из-
ползва, са коланите, които се залеп-
ват на долната повърхност на ските 
и не им позволяват да се плъзгат на-
зад при изкачване. При спускане кола-
ните се свалят, автоматите се за-
тварят и ските се карат с техника-
та на алпийските ски. 
Всеки може да се качи на ски с ко-

лани. Дори не е нужно да може да 
кара ски. Може да ходи нагоре в пла-
нината със ски с колани, а после да 
слиза, носейки ските. Самият Мари-
ан е започнал така. Ходил със ски-
те с коланите нагоре, а после слизал 
със ските на раницата, защото не 
умеел да кара. Поне три зими е пра-
вил така. Когато по собствените му 

думи надобрял и нахитрял, станал 

СКИ РАЛИ СЪСТЕЗАТЕЛ 
Казва, че когато човек практикува 

ски-туризъм, може да се движи и на-
горе в планината, свободен е да оти-
де, където по желае. Мариан препо-
ръчва подобно придвижване, защото 
така човек се чувства далеч по-неза-
висим от лифтовете и влековете и 
картите за тях. Ски-туризмът пре-
живява разцвет в Европа от години 
насам. Също и ски-алпинизмът, защо-
то колкото повече хора се занимават 
с туризъм, толкова по-голяма е веро-
ятността да се запалят и по спорт-
ната му, състезателна форма. 
„Вярно, екипировката е малко по-теж-

ка и повече – самите ски, обувки, които 
да позволяват и катерене, и ходене. Но 
пребиваването в планината и на алпи-
нистите, и на останалите хора е по-лес-
но, по-сигурно, скоростно и приятно със 
ски. Гледам и досега как алпинистите, 
които не могат да карат, имат затруд-
нения с отиването до някой връх, с при-
бирането и т. н.“ 
Маршрутът на едно състезание 

включва поне 1000 м изкачване и око-
ло 10 км движение по хоризонтала. 
Възможно е отделни пасажи по марш-
рута да изискват катерене на скал-
ни ръбове и ледени терени, за кои-
то са необходими котки, ледокоп и 
други алпийски съоръжения. Състеза-
нията се организират в четири дис-
циплини: скоростно изкачване, отбор-
но, индивидуално и щафета. Мариан 
е бил отборен състезател в класи-
ческата и най-стара дисциплина. Ти-
мът се състои от двама души, кои-
то трябва да се движат и финиши-
рат заедно. 
„Ски-ралито (ски-алпинизмът) е 

спортна изява на алпинизма, планинар-

ството и ските. Човек има нужда да се 
доказва, но това може да стане в със-
тезание. Алпинизмът има един проблем. 
Там няма състезание и не можеш да ка-
жеш „Най-добрият е този“. При ски-ра-
лито има хронометър. Всички старти-
рат заедно, има очертан маршрут и 
който мине пръв, е най-добър. Вероятно 
някъде дълбоко в себе си съм състезател, 
макар че нямам достатъчна амбиция да 
се изявявам сам, но винаги мога да бъда 
в тандем. Когато говоря за ски-рали, 
винаги говоря и за Петко Тотев (най-ре-
зултатния български ски рали състеза-
тел – бел ред.). Всичко, което съм напра-
вил като раладжия в рамките на 7–8 го-
дини, е в тандем с Петко.“ 
Мариан не е привърженик на инди-

видуалните изяви, които според него 
са грешна идея и проява на неуваже-
ние, защото белите стават много 
бързо и лесно.
„Не може да вкараш хората в планина-

та и да ги оставиш да тичат сами. Ако 
се налага, ще минеш сам през планината 
и ще я прескочиш, но ако се налага. 

С Петко бяхме успели да постигнем 
това много високо ниво на подготовка, 
но тогава и двамата живеехме в плани-
ната постоянно. Сега като че ли на хо-
рата не им се напъва толкова. В съвре-
менния свят все по-малко. Ние вероят-
но сме от поколение, което така е из-
раснало. С идеята, че трябва да се на-
пъваш, да постигаш резултати. Най-го-
лемият ни успех е девето място на кръг 
от европейското първенство в Слова-
кия. Единият ден дори бяхме осми. На 
другия ден аз имах проблеми, загубихме 
няколко позиции, но в крайна сметка за-
вършихме девети. Това при положение, 
че участват 70–80 отбора, от които 
половината са целият европейски елит 
или поне част от него. Може да се каже, 

Бела, брой 1 (155), 2011 67



че тогава бяхме едни от добрите. Може 
би в края на първия ешелон, но така или 
иначе бяхме в него.“
Още нямам отговор, защо на Вълка 

му викат вълк. Разделяме се с Марио, 
а с Мариан продължаваме към друг 
негов приятел – Орлин, алпинист, 
който сега стопанисва най-алпийска-
та от кръчмите в Банско – „Бай 
Миле“. Тук се кроят планове за нови 
експедиции и състезания и се разказ-
ват минали истории. Над бара е опъ-
ната гирлянда от молитвени хималай-
ски флагчета, а по стените има за-
качени награди от състезания. Меж-
ду тях висят и двата клина, които 
са се извадили при едно жестоко па-
дане на Орлин. Приличат на памет-
ници, които напомнят колко жестоко 
може да те предаде екипировката. И 
след като Орлин ми разказва как по 
чудо е оцелял, идва ред и на Мариан 
да разкаже... За неговото чудо, че е 
останал жив. 

„През 1993 г. с Петко Тотев участ-
вахме в Пиера Мента (Най-тежкото и 
престижното състезание в ски алпини-
зма. Надпреварата се провежда в Алпи-
те, които са и сърцето на ски-алпини-
зма – бел. ред.) Тогава ми се скъса еди-
ният щраймер на обувката, Петко ми 
предложи да спрем да го поправим. Аз не 
се сетих за бърз вариант как да го опра-
вим, въпреки че после се оказа, че е има-
ло много лесен начин, за 30 секунди щях 
да го направя. За съжаление в състеза-
телна обстановка човек невинаги реа-
гира правилно... Мислех, че ще мога да 
карам така. Но в един участък не съм 
успял да взема завоя и в едни камъни... 
стана страшно. Паднах, счупих си гла-
вата, отрязах си ухото, скъсах си лице-

вия нерв... Бях умрял. 
Късметът ми беше, че се случи на може 

би най-добре охраняваното състезание в 
света и пред очите на един спасител, кой-
то, преди да дотича до мен, вече се беше 
обадил на хеликоптера. Бил съм на няма и 
един километър от финала, където е 

ХЕЛИКОПТЕРЪТ, КОЙТО 
ОХРАНЯВА СЪСТЕЗАНИЕТО 

Станало е в свят, който е така орга-
низиран, че да може да помага на хора-
та. В свят, в който човешкият живот и 
здраве се ценят. Ние сме забравили, че... 
Виж, че цялата ни държава се е разруши-
ла. Можеш ли да очакваш, че ще има хе-
ликоптер, спасяване?! Тук е истински ад 
да опиташ да вдигнеш хеликоптер, за да 
отиде да спаси някого в планината. 

Много неща накуп са се случили тога-
ва, за да оцелея. Беше една година след 
олимпиадата в Албервил, Пиера Мента 
се провежда в района на Албервил, на 25-
ата минута съм бил в операционната в 
една чисто нова клиника, построена го-
дина преди това за олимпийските игри, 
оборудвана изцяло с техника и с екип 
от хора, които са обучени за това точ-
но да събират хора, паднали със ски. Го-
лям късмет. 4–5 дни реанимация – съби-
ране, рязане, кроене, после 2–3 дни в ня-
какъв изолатор и 7–8 дни след падането 
ме слагат в стая, където имам телефон. 
Реших, че това означава, че вече съм по-
добре. На следващия ден отидох на крос 
в парка. Шефът на болницата, който 
беше хирургът, който ме спаси, щеше да 
ме убие. Много хора ме обградиха с вни-
мание тогава – родителите ми, родни-
ните ми, приятелите ми.“ 
Твърди, че не се е променил мно-

го след този инцидент и че не е бил 

много изненадан, че това се е случило 
с него. Винаги е приемал риска. Мно-
го негови приятели са загинали в пла-
нината, защото алпинизмът и ски-ал-
пинизмът са рискови занимания. В съ-
щото време те не са самоубийстве-
ни. Има начини, които да те пазят, 
и хората се пазят. 

„Мисля, че сега съм една идея по-пред-
пазлив. Но сега знам друго, както казва 
моят приятел Жоро Черния: „Ти си без-
смъртен.“ Сега съм безсмъртен. Мога да 
си правя каквото си искам, нещо като... 
Конър Маклауд съм.“
Тук разговорът ни свършва. Утре пак 

ще съм в София и пред компютъра. 
Пианистът Марио – в магазинчето за 
алпийска екипировка. Орлин ще вдига 
очи към откъснатите клинове в очак-
ване да дойде вечерта, когато всички 
ще се съберат в „Бай Миле“, за да по-
хапнат от вкусните манджи на жена 
му, да попият и да поговорят. 
Вълка ще е в планината. Знаете 

ли? Алпинистите са много специал-
ни хора, но понякога се държат като 
хлапаци. Не казвам, че това е лошо. 
Те така и изглеждат. Планината ги 
съхранява и пази хубави като спящи 
красавици. Не знам дали заради ски-
те с коланите, или заради онзи счу-
пен щраймер, или просто защото не 
е вълк, но Вълка не е момчетия. Мъ-
дър и спокоен е, не се ежи и се дър-
жи обикновено. Може би точно зара-
ди това оставя следи. Невидими, но 
дълбоки. Пожелавам ви да го срещне-
те. Ако забележите златистокафяви 
очи някъде в планината, значи стои-
те пред него.

Мирослава ИВАНОВА
Снимки Георги Георгиев-Черния
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Crazy Fox Motors
мащабното мислене

Кой е казал, че единственото за-

бавление през зимата е ски-спор-

тът? Зимата предлага и много дру-

ги възможности за приятно прекарва-

не в планината. Защо да не си подари-

те моторна шейна или високопроходи-

мо ATV, кросов мотор или нова зимна 

екипировка?

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ШОУРУМ ЗА МОТОРИ

Клуб Crazy Fox Motors  притежава и 

най-големия шоурум за мотори във 

Вар на. Тук феновете могат да откри-

ят всичко необходимо за своя мотор 

или АТV, както и да намерят още мно-

го и различни екстрeмни предложения 

за спорта и свободното време. В шоу-

рума можете да намерите и и зобилие 

от модерна и сигурна екипировка и да 

бъдете консултирани от най-добрите 

специалисти в областта. 

СПЕЦИАЛНО ЗА ЦЕНИТЕЛИ 

В магазин Crazy Fox Motors  можете 

да откриете моторна шейна Yamaha 

Vector, 1000 м3  – само за ценители. Во-

зилото е със 150 конски сили, 3 цилин-

дъра с екстри – отопление на крака и 

ръце, както и богато разнообразие от 

модерна и сигурна екипировка.

ЗА ПОЧИВНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЗИМАТА 

Клуб Crazy Fox Motors Team разполага 

и със собствена мотописта, подходя-

ща за използване през зимата.

Само на 5 км от центъра на Варна, в 

местността Джанавара, Аспарухово, 

се намира  единственото професио-

нално тренировъчно трасе за кросо-

ви мотори и АТV. Съоръжението е про-

ектирано от Freddy Verherstrae. (Него-

во дело са голяма част от трасета за 

мотокрос в Европа и Америка, печелили 

награди за трасе № 1 в света.)

Мотополигон „Джанавара“ предл ага 

уникални емоции както на професио-

налисти, така и на любители на мо-

тоциклетизма. Освен да наемете ATV 

или кросов мотор, тук ще имате въз-

можност да се доверите и на 

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОДГОТВЕНИ 

ТРЕНЬОРИ 

и инструктори. Клуб  Crazy Fox Motors 

разполага и с училище за деца и мла-

дежи, където под вещото ръковод-

ство на треньори – бивши и насто-

ящи състезатели, израстват бъдещи 

таланти на моторния спорт. Учите-

лите в мотошколата подготвят деца 

по дисциплините МХ junior  до 8 годи-

ни, MX  junior  от 8- до 14-годишна въз-

раст и MX ATV junior . Именно тези 

млади състезатели виждаме на челни-

те места на организираните ежегод-

но състезания от Българската феде-

рация по мотоциклетизъм.  

www.crazyfox.bg

Георги Гочев, награден от Българската федерация по 

мотоциклетизъм (БФМ) – Републикански шампион в дисциплина 

Supermoto – SM ATV, мотокрос MX 2 JUNIOR и MX 2
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„Признанието“
Невинен човек ще бъде екзекути-

ран за убийство. Само истински-

ят извършител може да го спа-

си. През 1998 г. Травис Бойет от-

влича, изнасилва и удушава гим-

назистка Никол, но за убийство-

то є е обвинен съученикът є Дон-

те Дръм. Минават девет годи-

ни. Травис току-що излиза от за-

твора, където е лежал за друго 

престъпление. След четири дни 

в Тексас предстои екзекуцията 

на Донте. Травис страда от зло-

качествен мозъчен тумор и знае, 

че скоро ще умре. За пръв път в 

объркания си живот той взима 

правилното решение и прави при-

знание пред един свещеник. Но 

дали това е достатъчно за поправяне на фаталната съдебна грешка? 

Може ли един убиец да убеди адвокати, съдии и политици, че на свой 

ред ще извършат престъпление?

„Това е моят 
живот“
Ал Бано Каризи бе преди броени 

дни в София за премиерата на 

филма „Пътят към щастието“ 

на Георги Тошев и на нашумя-

лата си автобиография. Живо-

тът на легендарния италиански 

изпълнител прилича на приказ-

ка. Скромното момче от Южна 

Италия завладява световната 

музикална сцена, среща и го-

лямата любов. Ал Бано и Роми-

на Пауър се превръщат в звезд-

ната двойка на италианската 

поп музика. Приказката обаче 

свършва, когато голямата им 

дъщеря изчезва безследно. Ка-

риерата е изправена пред изпитание, личният живот – също. След 26 

години съвместен живот и работа семейство Каризи се разпада. Ал 

Бано трябва да поеме сам по нов път. Да продължи напред в търсене 

на щастието.

„Жълтите очи на 
крокодилите“
Божествената Ирис има всич-

ко – богатство, красив мъж, 

умно дете, – но е неудовлетво-

рена от живота. Талантлива-

та є сестра Жозефин се бори 

с житейските превратности и 

с много усилия възпитава две-

те си дъщери. Неудачникът Ан-

тоан изгубва работата си, на-

пуска жена си Жозефин и отива 

да отглежда крокодили в Кения. 

Преуспелият Филип, отчуждени-

ят съпруг на Ирис, има стран-

ни приятели. Това са само ня-

кои от героите на една модерна 

сага, чието действие се разви-

ва в Париж и в един развъдник 

на крокодили в Кения. Книга за съвременните жени и мъже, книга за лъ-

жата, за любовта, за приятелството и парите, за мечтите и преда-

телствата. За това, кои сме, какви искаме и какви можем да бъдем.

„Чародейката 
от Флоренция“
Вълшебна история ще разкаже 

тайнствен чужденец на великия 

могол. Тя ще реши съдбата на мла-

дия флорентинец, който броди из 

света, за да стигне до целта си, 

но винаги по заобиколни пътища. 

По магически заобиколен път Руш-

ди води читателя през многоброй-

ните пъстри и омайващи дипли 

на разказ, който с вълшебна ал-

химия споява два свята – този на 

Изтока и този на Запада. Подоб-

но на Шехеразада, младият Николо 

Веспучи от Запада разплита пред 

великия владетел на Изтока при-

казката за една чародейка – неве-

роятна история, която води там, 

където всички истории се сливат и разделят отново. Роман за творе-

ца, влюбен в своето творение, и за творението, влюбено в своя съз-

дател.

„Бялата 
кралица“
Филипа Грегъри представя пър-

вото заглавие от една нова по-

редица, посветена на Война-

та на розите, потопила Англия 

в кръв. Първа започва своя раз-

каз Елизабет Удвил, прочутата 

с красотата си съпруга на Еду-

ард ІV, Бялата кралица. Краси-

вата история на любовта меж-

ду бедната вдовица Елизабет 

и обичания от народа крал Еду-

ард ІV е обречена на трагичен 

край. Елизабет е коронясана за 

английска кралица в тежки вре-

мена, когато никой не може да 

вярва на никого. Но тя се бори 

за себе си и за бъдещето на 

двамата си синове, престолонаследниците, бъдещето на династията. 

Една отчаяна жена ще отправи страшно проклятие, което ще бележи 

бъдещето на Англия за стотици години напред.

„Труден 
за обичане“
Възможно ли е човекът, който ви 

е доставил най-много радост, да 

ви донесе най-много скръб? Запоз-

найте се с Максин Уилямс, преус-

пяваща психиатърка и майка на 

три деца. Единственият є про-

блем са неустоимият є чар и вбе-

сяващият є бивш съпруг... Бракът 

с Блейк Уилямс се оказва провал 

за Максин. Той е харизматичен, но 

напълно непредсказуем. Направил 

е милиони от бизнес в интернет, 

но си остава все така труден за 

обичане. След развода Максин на-

мира всичко, което є е липсвало, в 

новия си избраник д-р Чарлз Уест. 

Чарлз е зрял, солиден и най-важно-

то, винаги на разположение. „Труден за обичане“ е разказ за изпитания-

та, които връхлитат хората точно когато изглежда, че животът е по-

тръгнал.

СПЕКТЪРСПЕКТЪР
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Харисън Форд като опърничав тв водещ 
С кариера, която навлиза в своето пето десетилетие, и поредица от иконични образи като Хан Соло и Индиана Джоунс, той минава за най-дохо-

доносната звезда на Холивуд. Харисън Форд скромно признава, че не вярва много на статистическите данни, а ако филмите му са били донякъде 

успешни, приносът за това е на режисьорите, с които е работил – Спилбърг, Лукас, Копола, Пакула. Макар и на преклонните 68 години, той не ми-

сли за пенсиониране, поне „докато продължавам да се забавлявам и да изпитвам истинско удоволствие на снимачната площадка“. 

Явно доста се е забавлявал по време на снимките на новия си филм „Сутрешен блок“ – романтична комедия за непрекъснатите свади меж-

ду двама водещи на тв предаване. Форд казва, че за разлика от друг път се е отказал да прави обичайните проучвания за ролята. Просто от 

толкова гостувания по сутрешни блокове, за да представи поредната си голяма роля, познава доста добре отношенията в един телевизионен 

екип. А неговият герой е легендарна личност в телевизията, който трябва да опита нещо различно от обичайното си амплоа. Майк Поумрой е 

старомоден водещ на новини, който предпочита твърдата журналистика пред това да дискутира последните шоу новини. Именно това обаче 

ще му се наложи да прави. Майк се оставя да бъде убеден от млада и амбициозна тв продуцентка, която се опитва да съживи западнал сутре-

шен блок. Бившата телевизионна звезда обаче отказва да води най-важните елементи от предаването – клюките, модата, прогнозата за вре-

мето и минутите за култура, – като оставя с това да се оправя сама неговата колежка Колийн Пек (Даян Кийтън). Бивша кралица на красота-

та, Колийн пък няма намерение да остави нещата така и препирните с опърничавия Майк започват първо извън кадър, а после се преместват 

и избухват на живо в ефир. 

Никълъс Кейдж в рицарски доспехи
След толкова много и най-различни роли има ли все пак нещо, което Никълъс Кейдж да не е изиграл досега? Оказва се, че има и с това е свър-

зана детската му мечта. Докато чете сценария на филма „Сезонът на вещиците“, актьорът се връща в детството си в Лонг Бийч, Кали-

форния. „Отдавна мечтаех да снимам филм за епохата на рицарите – казва Кейдж. – Чувствам се дълбоко свързан с нея. Когато бях пет- или 

шестгодишен, баща ми построи в задния двор на къщата ни дървен замък. Прекарвах по цели дни там и си представях героичните дела, кои-

то ще извърша. В този замък бях оста-

вен сам на себе си, на въображението си 

и оттогава е интересът ми към рицари-

те и драконите, към историята от она-

зи епоха.“ Неговият герой не е някой по-

средствен Ланселот, чиято единствена 

грижа са рицарските турнири и прекрас-

ните дами. Смелият рицар Бемен се за-

връща у дома след повече от 10 години 

по бойните полета. Двамата с другаря 

му по оръжие Фелсън копнеят за спокой-

но убежище, без да подозират, че ще за-

варят родината си опустошена от вър-

луващата в Европа черна смърт. За ка-

пак Бемен и Фелсън получават нарежда-

не да отведат момиче, набедено за ве-

щица и първопричина за епидемията, в 

далечно абатство, където да бъде под-

ложено на ритуал за прогонване на чу-

мата. Двамата приятели обаче не вяр-

ват, че девойката наистина е вещица, 

и решават, че ще є осигурят справедлив 

съд. Заедно с изпечен мошеник, който 

познава добре пътищата, и с още два-

ма спътници те поемат на мисия, в коя-

то каленият в битките воин ще се из-

прави лице в лице с най-зловещия си про-

тивник. 

СНИМКИ „ФОРУМ ФИЛМ“

СНИМКИ „ТАНДЕМ ФИЛМ“
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„Агент под 
прикритие“
Няма по-пъргав от Джеки Чан, ко-

гато става въпрос за демонстра-

ция на бойни изкуства. Доказва го 

и тази екшън комедия, в която ге-

роят му трябва да се заеме с най-

тежката мисия – укротяването на 

три хлапета. Боб Хо е таен агент 

на ЦРУ, който решава да се отка-

же от кариерата си в шпионажа и 

да създаде семейство със своята 

съседка Джилиан. За целта обаче 

трябва да спечели на своя стра-

на трите є вироглави деца. Кога-

то се налага Джилиан да замине 

внезапно, Боб се пише доброволец 

да гледа децата, за да спечели одобрението им. Едно от тях обаче по-

грешка сваля от компютъра му тайна формула. Тогава се появява руски 

терорист, който е и най-големият враг на Боб. Все пак печеният 

агент е готов да преодолее всички препятствия...

„Брейкъри“
Нищо и никой не може да откаже 

едно момиче от преследването 

на голямата му мечта. Ейнджъл 

(Джулс Урих) усеща, че живее 

единствено когато танцува на 

дансинга като брейк звездата в 

кръга. Когато обаче е нападната 

на улицата, това променя корен-

но целия є живот. За да се от-

ърси от преживяното и за да се 

възстанови, тя е принудена да 

напусне дома си и се премест-

ва в Лос Анджелис. Измъчвана 

от страховете си и изпълнена 

с гняв, Ейнджъл бяга от всичко 

и от всекиго, включително и от 

самата себе си. За да превъз-

могне станалото и да възвърне формата си, тя трябва да се изправи и 

да продължи следващата битка. Филм с наелектризиращ саундтрак и 

ефектни хип-хоп изпълнения.

C
D

Нек във вър-
тележката 
на времето
След 20 години на сцена-

та, подплатени с хитове 

и дуети с Крейг Дейвид и 

Лаура Паузини, Филипо Не-

виани, или просто Нек, е 

решил да поднесе специа-

лен подарък на своите фе-

нове. Това е двойният ал-

бум E DA QUI – Greatest Hits 
1992–2010, който съдържа 

36 песни. Три от тях са в 

оригинално изпълнение на 

живо от последното му турне, а други три са съвсем нови. Сред тях е 

E con tе, която Нек посвещава на своята дъщеря Беатрис Мария. Нови-

ят албум възхвалява миналото на италианската звезда, но и ни загат-

ва за бъдещите му проекти, изпълнени с нови цветове. Трите нови пес-

ни дават неопровержимо доказателство за зрелостта на Нек, взривил 

класациите с мегахита Laura non c’e.

Ерос на живо
Той е един от малкото 

италиански изпълните-

ли, които могат да се 

похвалят с почитатели 

по целия свят. Ерос Ра-

мацоти винаги прави и 

невероятно шоу на сво-

ите концерти и този 

албум е уловил част от 

атмосферата по време 

на последното му тур-

не. В 21.00: EROS – LIVE 
WORLD TOUR 2009/2010 
се усеща изключител-

ната енергия при из-

пълненията, която заразява пеещата наред с Ерос публика. Албумът 

съдържа 27 изпълнения, които проследяват изключителната кариера 

на един от най-обичаните изпълнители от дебютните му песни Terra 
promessa, Una storia importante и Stella Gemella  до хитовете Sarђ l’aurora 
и Piє bella cosa и последните му успехи с Parla con me и Controvento.

T
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Гангстерски войни
Стив Бушеми, любимият актьор на братя Коен и Куентин Тарантино, се изявя-

ва в неочаквана светлина в сериала „Престъпна империя“. Известният актьор иг-

рае Енох Томпсън–Нъки, човека, управлявал с твърда ръка Атлантик Сити по вре-

ме на сухия режим. Атлантик Сити е грандиозен курортен град, известен като 

„площадката за игра на света“ – място, където 

правилата не важат. Огромни хотели формират 

известната крайбрежна пешеходна алея на гра-

да. Множество нощни клубове и места за заба-

вление и атракции съперничат дори на Бродуей. 

Място, на което за няколко долара човек може да 

живее като цар – легално или не. Именно тук се 

вихри Нъки, политик и дилър на алкохол, който се 

чувства еднакво комфортно в ролите си на при-

мeрен гражданин, на политик и на гангстер. По-

ради стратегическото си разположение на океан-

ския бряг Атлантик Сити е център на контрабандата с алкохол – от него се стига за минути до Филаделфия, за 

броени часове до Ню Йорк и за по-малко от ден до Чикаго. Нъки се възползва от това предимство – през него ми-

нава цялата контрабанда на алкохол, като върти бизнес с останалите известни гангстери от тази епоха – Ар-

нолд Ротщайн, Джеймс Колосимо – Големия Джим, Лъки Лучано и Ал Капоне. Режисьор на пилотния епизод на „Прес-

тъпна империя“ е самият Мартин Скорсезе. Сериалът ще се излъчва от 10 януари всеки понеделник по HBO.

Страниците подготви Петър ЗЛАТАНОВ
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 За всич ки, ко и то се су е тят око ло уреж да не то и о жи вя ва не то на но вия си дом
 За оне зи, ко и то ис кат да про ме нят не що, ма кар и мал ко, в ста ро то си жи ли ще 
 За лю би те ли те на цве тя та и гра ди нс ка та ра бо та
 За же на та, ко я то ос вен да ма има пре тен ци и да е и доб ра до ма ки ня
 За це ни те ли те на ку ли нар ни те из не на ди
 За кре а тив ни те и сръч ни те, ко и то мо гат да превър нат ни що то в не що

бела къща

В този брой:

Позволете да ви поканя
ПСИХОЛОГИЯ НА СРЕЩАТА НА МАСА
Къде и кога е най-добре да се видим с приятели-
те? Да ги поканим на вечеря в ресторант или 
пък вкъщи? А може просто да пием чай или да 
отидем заедно на пикник? Отговорите на тези 
въпроси могат да разкрият много за нас сами-
те, както и за това, как очакваме да се разви-
ят взаимоотношенията ни с тези хора. Потър-
сете ги (за отговорите говорим) на стр. 74–75.

Кулинарният дух от езерото Панчарево
Бирария Lake Point край Панчарево е само на 15-ина минути от центъра на 
София с кола. Шеф-готвачът Венцислав ХРИСТОВ и Юлиан ДИМИТРОВ – ца-
рят на пицата, стоят зад успеха на неустоимите манджи в Lake Point. Спе-
циално за „Бела“ те приготвиха зелена салата с аншоа, рулца от тиквички 
с козе сирене, свински карета с горски гъби и фокача рустика (селска пита). 
Рецептите можете да откриете на стр. 76–78.

Навидад 
с Бланка 
Сан Хуан  
В Испания коледни-
те празници продъл-
жават от 24 декем-
ври до 6 януари и са 
познати като Navidad.  
Бланка Сан Хуан с ра-
дост се съгласи да ни 
запознае с испанските 
обичаи и да сготви за 
„Бела“ сьомга в тесто 
– проверен новогоди-
шен специалитет на 
домакинята. Рецепта-
та е на стр. 80-82

Цветя в офиса
Баналният интериор в офиса лесно може да се про-
мени с помощта на малко зеленина и цветя. Кои са 
подходящите за отглеждане в работна среда цве-
тя, ще разберете от стр. 83.
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Психология 
на срещата 
на маса

К
ъде и кога е най-добре да се видим с приятели-
те? Да ги поканим на вечеря в ресторант или 
пък вкъщи? А може просто да пием чай или да 
отидем заедно на пикник? Отговорите на тези 

въпроси могат да разкрият много за нас самите, както 
и за това, как очакваме да се развият взаимоотношени-
ята ни с тези хора. 
Можете да изследвате хората, докато те... ви канят на 

гости. Можете да изследвате и себе си според покани-
те, които сте отправяли през годината, както и според 
тези, които ви предстои да отправите във връзка с

приближаващите празници 
Бъдете уверени, покажете на приятелите си, че позна-

вате действителността и знаете какво да предприеме-
те. Бъдете спокойни, когато каните приятели, защото 
не е задължително да се съобразявате с общоприети пра-

вила и етикет. 
Стилът на поканата изразява както собствената ни 

личност, така и начина, по който възприемаме хората, с 
които желаем да общуваме. Говори за това, как се стре-
мим да изглеждаме в техните очи и какво очакваме от 
тях в бъдеще. 

Срещата на маса е 
интимен момент 

Тя винаги е покана за по-близък контакт. Когато седнем 
заедно, ние начаса се разкриваме пред нашите сътрапезни-
ци. Както и те пред нас. Това е ситуация, която носи и 
известни рискове: когато каним някого, ние му открива-
ме нова част от своята интимна страна; домакинът се 
чувства отговорен за гостите и за това всичко да бъде 
както трябва и поканените да са доволни и, естествено, 
се тревожи по тези поводи.

Позволете 
да ви поканя

„Ако времето е хубаво, със съпруга ни звъ-
ним на приятели и познати и ги каним да 
дойдат с нас на вилата. По пътя купува-
ме месо за шашлици, зеленчуци и плодо-
ве. Всичко е лесно за приготвяне, а по-
добно мероприятие ни сближава. Каним 
тези свои приятели, които ни подхождат 
и с които имаме сходни вкусове. И без да 
имаме гости, обикновено готвя прости 
ястия и мисля, че те подхождат на харак-
тера ми.“ 

(Теодора Дикова, 38 г.)

„Ние не просто се храним заедно. 
Имаме чувството, че ни обединя-
ва обща идея и това ни е приятно.“

В този случай хората се стремят не 

толкова към това да си хапнат добре, 

колкото да прекарат чудесно заедно. Ос-

новното послание е не това, че се хра-

ним заедно, а че ни обединява обща идея. 

Един или няколко души ще запалят огъня, 

други ще пекат месото, трети ще иг-

раят на топка. Но всички принадлежат 

към обществото, създадено около това 

събитие. Много притегателен е момен-

тът на спонтанност. Когато споделяме 

храната си с приятели и познати, които 

сме поканили, ние на практика ги каним 

да станат част от нашия интимен час-

тен живот. Благодарение на тези сре-

щи се създават и много приятни споме-

ни. Подобни начинания пробуждат усе-

щането на защитеност и безопасност, 

които познаваме от ранното детство. 

Природата ни помага да се освободим 

от бремето на обичайните ограничения. 

„Закуска на тревата“, игрите и занима-

нията на открито помагат да се почув-

стваме по-свободни и да се държим по-

непосредствено. Точно под формата на 

пикник много често протичат и корпора-

тивните празници. От една страна, ние 

си оставаме колеги, от друга – можем да 

не говорим за работа и да не сме обле-

чени в официални дрехи.

ДА СТАНЕМ ПО-БЛИЗКИПокана за пикник
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ДА ПРОБВАМЕ ДРУГИЯЛека закуска

ДА ПОКАЖЕМ ДОБЪР ВКУСИзискана вечеря
„За мен е много важно да нахраня гости-
те добре. Винаги приспособявам менюто 
към техните вкусове и предпочитан ия. 
За да съставя менюто за вечерта, си по-
магам с кулинарни списания или сайто-
ве, черпя вдъхновение и от менютата на 
ресторантите, които посещавам.“ 

(Ирина Милкова, 51 г.)

Готвенето на изискана вечеря е отговор 

на потребността ни да бъдем внима-

телни. Да покажем на другите колко цен-

ни и приятни са те за нас. Дълбоко в ду-

шата си разчитаме и на това, че наше-

то старание ще бъде оценено от тях. 

В подобен „формат“ на вечерята, седей-

ки на масата заедно с другите, ние сме 

готови да ги слушаме, но и много искаме 

да намерим повод да говорим за себе си. 

Задачата ни е да покажем на останали-

те своя добър вкус и своите кулинарни 

таланти. Качеството на храната и на-

питките на подобна трапеза служи и за 

предмет на общ разговор.  

„Готвим за другите, като дълбоко 

в душата си се надяваме, че ще ни 
оценят по достойнство.“

Друг вариант 
е поканата на домашна вечеря без „церемония-

та“ на официалността. Тази вечеря подразбира 

по-висока степен на близост между участни-

ците в нея, между домакините и гостите. Този 

тип вечеря, която предполага по-лека, неофици-

ална атмосфера, носи в себе си следното пос-

лание: „Аз ти се доверявам и искам да прекарам 

заедно с теб не само един час.“ Поканата на 

обилна непринудена вечеря подразбира желание 

да се почувстваме комфортно и свободно. 

ДА ЗАПАЗИМ НЕУТРАЛИТЕТАПокана в ресторант
„Много по-лесно е да поканиш някого в 
ресторант, отколкото вкъщи. Не е необ-
ходимо да мислиш за нищо в аванс, нито 
пък трябва нещо да приготвяш. В зави-
симост от това, какви отношения ни 
свързват или каква е целта на събира-
нето ни, аз обикновено каня хора в малък 
симпатичен ресторант или пък в по-из-
искано заведение. Ако искам да придам 
на вечерята по-интимно звучене, мога 
да поканя гости и вкъщи, но тогава пък 
предпочитам да поръчам храната от 

ресторант. Така абсолютно мога да се 
посветя на разговора около масата.“ 

(Савина Колева, 33 г.)

Причина най-често да каним гостите си 

на ресторант е отколешната човешка 

потребност от сигурност. Ресторан-

тът е неутрална територия. Срещата 

в ресторант напълно удовлетворява же-

ланието ни да се чувстваме в безопас-

ност и да запазим неутралитет в общу-

ването с другите на масата. 

„Ресторантската храна изключ-

ва нашето лично участие (за при-
готвянето є) и ние лесно можем 
да спазваме необходимата дис-
танция с другите насядали около 
масата.“
Ако поканим гости вкъщи, но им поръча-

ме храната отвън, това означава, че се 

опитваме да скрием някои слаби страни 

от характера си. Позволяваме на други 

хора да влязат в дома ни, но си запазва-

ме правото на частна територия, коя-

то обитаваме само ние.

„Сармички, баница, мусака. Не ми е из-
вестно доколко тези ястия са част само 
от българската кухня, но откакто живея 
в чужбина, ми е много трудно да свикна с 
различните вкусове. Нямах друг избор, ос-
вен да запретна ръкави и да науча всич-
ки около себе си да познават и да пригот-
вят нашите ястия. Вече няколко години 
със съпруга ми събираме приятелите си 
на българска кухня. Почти винаги тези ве-
чери ме връщат към детството.“  

(Димитрина Мехлер, 46 г.) 
Традиционните ястия са начин да бъде 

съхранена и увековечена родовата па-

мет. Националната кухня дава възмож-

ност на живеещите в чужбина да запоз-

наят своите приятели там с културата 

на своя народ. 

За гостите с различна националност 

подобна вечеря може да се окаже обред, 

сроден на инициацията. В стари вре-

мена символичното присъединяване към 

клана се е осъществявало чрез приема-

не на храна. 

„Стопанинът иска да разкрие своя-
та индивидуалност и да получи от-
говор „Приемаме те!“.
Като черпи другите с храна от своята 

национална кухня, домакинът на първо 

място иска да разкрие пред гостите си 

своята индивидуалност. Когато гости-

те му пък приемат поканата му, те на 

практика заявяват: „Да, аз съм готов/а 

да уважавам твоята различност.“ 

Предлагането на национални ястия из-

разява потребността ни не само от 

идентификация, но и от признание. Одо-

брителните отзиви за ястията се от-

разяват чудесно на психиката и разпо-

ложението на домакина, който ги е при-

готвил. На практика това е неговото 

шоу, неговият своеобразен бенефис.

ДА УТВЪРДИМ ИНДИВИДУАЛНОСТТА СИНационална кухня

„За неочакваните гости приготвям 
нещо набързо от продуктите, които 
имам подръка в хладилника: канапе от 
кашкавал и домати или по английски ма-
ниер черпя с нарязани свежи зеленчуци, 
които могат да се топят в сос, и всич-
ко това, обилно полято с бяло вино. Нико-
га не слагам на масата купа с чипс. Да 
приемаш гости, означава да им отдадеш 
частица от себе си все пак.“

(Мила Димова, 23 г.) 
Поканата на чаша кафе, чай или лека за-

куска не предполага особено тесен кон-

такт обаче. Целта на тази среща е хо-

рата да разберат дали имат желание 

да се сближат в бъдеще, или не. Време-

то, прекарано заедно на чаша вино или 

чай, може да бъде начало на развитие на 

приятелските отношения. Дава ни въз-

можност да наблюдаваме другите (гос-

тите) и да си съставим мнение за тях. 

Леката храна не впряга енергията ни в 

това да я преработваме. Когато на чо-

век не му тежи на стомаха от преяжда-

не, е доста по-общителен. Такова едно 

гости може да има продължение – раз-

ходка или посещение на нощен клуб.

Интересно е, че в Европа обичаят да ка-

ниш гости на бърза и лека храна се по-

явил през 1960 г. и се радва на популяр-

ност до днес. Психолозите определят 

този вид гостуване като отражение на 

динамичния дух на нашето време. Леки-

те закуски дават възможност и за про-

мени в стереотипите ни на общуване. 

Когато хапваме в случаен ред солено, 

сладко, топло и студено, ние сякаш сим-

волично се връщаме в детството (с по-

мощта на сладкото), отпускаме се (с 

помощта на чаша вино) и така увели-

чаваме шансовете си да контактуваме 

по-добре с останалите.
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в к у х н я т а

Интериорът 
е характерният за традиционните бирарии – дървени 
маси, широк бар. Откритата кухня се вписва сполучливо 
в духа на бирарията. Тук централно място заема автен-
тична пещ на дърва, където се приготвят повечето яс-
тия, както и пици по оригинални италиански рецепти. И 
всичко става пред погледа на клиента.
Идеята на собствениците Тошко, Боби и Косьо е да 

съчетаят традициите с модерното. Ресторантът наред 
със съвременния поглед към традиционните български ре-
цепти предлага и класики от средиземноморската кухня. 
Естествено, тук 

главен герой е живото пиво 
– нефилтрирана, без допълнителна обработка и консерван-
ти напитка, която се държи в двата метални съда – мо-
билни танкове за доферментация, които красят преддве-
рието на заведението с индустриалния си блясък. С бира-
та е съобразено и менюто. Пълно е с джолани, наденици, 
телешко, свинско и дори изобилие от рибни ястия. 

Салатите са двадесетина вида 
и изборът не е лесен. „Медитеранео“, гарнирана щедро с 
морски дарове и полята с дресинг, заслужава особено вни-

мание. Предястията и основните ястия също са в изо-
билие. Едни от най-интересните предложения са баварски 
джолан, младо печено прасенце с кисело зеле, карамелови 
ребърца, патица „Реми Мартен“. Класика сред основните 
ястия са и различните сачове, приготвени на пещ. Ме-
нюто, освен че съдържа всичко необходимо от бирените 
мезелъци – всякакви вариации на тема барбекю и зеленчу-
ци, – не е лишено и от 

рибни предложения 
Тук можете да опитате черноморските риби зарган, 

чернокоп, калкан и сафрид. Както и сом, пъстърва, ципу-
ра и лаврак. Сред по-изисканите ще откриете приятно 
розовеещо се филе от сьомга на плоча или скариди „Са-
ганаки“, приготвени с узо и чесън. По-раздвижени съчета-
ния са калмари с дзадзики сос, както и котлет от акула 
с каперси, поднесен с ориз на пара, скордаля и лимон. 
Българската национална кухня не е пренебрегната – боб 

по родопски, друсан кебап, запеканка, пълнени чушки с 
боб, качамак, сармички, вита баница, печена на пещ. 
Твърдо е присъствието и на италианските кулинарни 

символи като пици, салати, различни видове италиански 
десерти, приготвяни от майстор-сладкар на място. Ви-
нената листа няма да ви разочарова – виното е разделе-
но по региони и страни.

от езерото Панчарево
Кулинарният дух

Добрите ресторанти извън 

големия град все още са ряд-

кост, но едно от приятните 

изключения е откритата нас-

коро бирария Lake Point край 

Панчарево – само на 15-ина 

минути от центъра на София 

с кола. Бирария Lake Point 
всъщност е просторен рес-

торант, който се помещава 

на територията на бивша-

та гребна база и разполага 

с 260 места, а през лятото 

откритата тераса може да 

приюти още 300 гости. Lake 

Point e нацелил формулата за 

успешните заведения – при-

ятна и лишена от ненужни 

претенции обстановка, съче-

тана с истински вкусна хра-

на, и обслужване на ниво. А 

гледката към езерото и хъл-

мовете отсреща, разкриваща 

се през френските прозорци, 

прави мястото незабравимо. 

Добро впечатление правят и 

много умерените цени. В пе-

тък и събота вечер свирят 

рокгрупи на живо.
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Това е шеф-готвачът 
Венцислав Христов 
който стои зад успеха на неустоимите манджи в Lake 
Point . През последните години е трупал опит в кухни-

те на именити софийски заведения, сред които и рибен 

ресторант „Барбадос“. Задоволявал е и кулинарните ка-

призи на чужденците в черноморски комплекс „Емерал“ 

край Равда.

Венци обича да експериментира в кухнята – развил е ва-

риации по основни кулинарни теми. Сигурно някой ден 

ще събере авторските си рецепти в книга. Любима му е 

японската кухня и е 

вещ в приготвянето на суши 
Но това е друга тема. Обича да готви за другите, но 

сам за себе си никога не се старае – често му се случва 

да хапне нещо на крак. Но признава, че най-вкусна му е 

храната, сготвена от приятелката му Даниела. 

Според Венци най-специфичното знание в кулинарията е 

използването на подправките. Има строги комбинации, 

като някои продукти сами си „искат“ подправката. 

От Венци да знаете, че не може рибена чорба без де-
весил, агнешко без розмарин (или джоджен) и кебапче 
без кимион.

Рецептите, които Венци се съгласи да представи за 

„Бела“, са вкусни и лесни за приготвяне. Освен това ме-

нюто е леко и подходящо за следновогодишно преяждане.

La
ke 

Poin
t

La
ke 

Poin
t

Зелена салата с аншоа и крутони 
ЗА 1 ПОРЦИЯ:  1 свежа зелена салата (може и айсберг)  3–4 
чери доматчета  1/2 краставица  1 морков  1/2 глава червен 
лук  4–5 маслини  малка консерва аншоа  крутони  пармезан 
За дресинга:  1 с. л. сос „Уорчестър“  1 с. л. майонеза  сокът 
от 1/2 лимон  1 с. л. зехтин  1 с. л. кисело мляко
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Салатата се измива и се оставя 

да се отцеди или се подсушава, преди да се нареже. Чери домат-

четата се разполовяват. Краставицата се обелва и също се на-

рязва. Морковът може да е настърган. Червеният лук се нарязва 

на дребно. 2. Зеленчуците се смесват в дълбока чиния. Към тях 

се прибавят нарязаната на късчета аншоа, крутоните и масли-

ните. Внимателно се разбърква. 3. Продуктите за дресинга се 

смесват, като към тях може да се прибави и 1 с. л. от марина-

тата, в която е била аншоата. 4. Преди сервиране салатата се 

поръсва с настърган пармезан и се залива с дресинга. Дресин-

гът може да се поднесе и отделно.

Рулца от тиквички с козе сирене и орехи
ЗА 1 ПОРЦИЯ:  1 тиквичка  150 г козе сирене  50 г орехи, 
начукани, но не много ситно  бял пипер  1 с. л. зехтин 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1.Тиквичката се обелва и се нарязва 

на тънки резени по дължина. 2. Козето сирене се пасира с бе-

лия пипер и зехтина. Прибавят се едро начуканите орехи и всич-

ко се разбърква. 3. Във всяка зеленчукова лента се поставя по 

една лъжица пасирана смес със сирене и орехи и са завива на 

руло. Рулцата от тиквички се поставят в тавичка и се запичат 

в предварително загрята фурна около 20 мин. 4. Аранжират се с 

фантазия. Могат да се консумират и студени. 
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Юлиан Димитров е царят на пицата 
Той изпълнява поръчките за пици и специалитетите от 

италианската кухня в менюто. Надява се в ресторант 

Lake Point да затвърди създадената си вече добра репу-

тация. Има солидна подготовка директно от Меката на 

пиците Италия, където четири години е работил и изу-

чавал занаята на пицар в ресторант в „Таранто“, Увия. 

От италианците е попил, че храната, за да е вкусна, 

трябва да е приготвена бързо, вкусовете да са макси-

мално опростени и да се сервира гореща. И, разбира се, 

да е приготвена с любов. Юли обича да готви за другите. 

И знае, че удоволствието, с което готви, ще донесе удо-

волствие на някого. Сам той не си пада по яденето – „на-

яжда“ се само от аромата край ястията, които пригот-

вя за другите.

„За пицата най-важно е тестото – обяснява Юли. – 
За да е вкусна тя, подложката є трябва да е тънка, а 
тестото – леко, т. е. да втаса няколко часа предва-
рително.“

За всички, които искат да пробват да си приготвят пица 

вкъщи, Юли предложи една лесна и ефектна рецепта:

Текст Теодора СТАНКОВА, Снимки Самуил МИЛЕВ

Фокача рустика (Селска пита)
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:  100 г шунка, нарязана 
на дребно  100 г бекон, нарязан на филийки  100 г каш-
кавал, настърган  200 г доматено пюре  100 г прес-
ни печурки За тестото:  брашно  1/2 л вода  мая 

 сол  захар  зехтин
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Във водата постепенно 

и при постоянно бъркане се прибавя брашното, докато 

се получи твърдо тесто. Слагат се маята, солта, зех-

тинът и щипка захар. 2. Тестото се оставя да втаса, 

докато увеличи размера си 2 пъти. 3. Разделя се на две 

и от него се разточват два блата. 4. Първият – под-

ложката – се намазва с доматеното пюре и се гарни-

ра с бекона, шунката, кашкавала и нарязаните на шай-

би печурки. Покрива се с втория блат, като хубаво се 

„запечатва“ отстрани, за да не се отвори при печене. 

Отгоре се намазва със зехтин и се украсява с домате-

но пюре (може и с доматени розички). Поръсва се с на-

рязан на ситно пресен босилек. Пече се в предварител-

но загрята фурна.

Свински карета с горски гъби
ЗА 1 ПОРЦИЯ:  3 свински карета (около 100 г всяко) 

 200 г горски гъби микс (манатарка, челадинка, кладни-
ца, печурка)  масло  чесън  копър  магданоз  бяло 
вино  сол  бял пипер  сос „Демиглас“ (или разтворен 
от кубче телешки бульон)
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Свинските карета се 

приготвят на скара. Може и на тиган. 2. Гъбите се 

бланшират, след което се задушават с маслото. Доба-

вят се чесънът, копърът, белият пипер, сол на вкус. На-

края и сосът „Демиглас“ и всичко се оставя да къкри на 

слаб огън още 4–5 мин. 3. Преди сервиране каретата 

се заливат с гъбения сос. Могат да бъдат гарнирани 

със задушени зеленчуци или задушен на пара ориз.

La
ke 
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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 германско качество 
благодарение на „София – 5“ EООД – търговския 
представител на OMIRA  за България от 2001 г.

една от водещите фирми, производители на сметана в Европа 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Фурната се загрява предварително 

на 190 °С. Жълтъците се отделят от 

белтъците и се разбиват с 50 г захар. 

Шоколадът се разтопява на водна баня 

и се смесва с разбитите жълтъци. Мас-

лото се разтопява и се разбърква в сме-

ста. Белтъците се разбиват на сняг и 

на струйка към тях се прибавя остана-

лата захар. 1/3 от белтъчната смес се 

разбърква в крема с жълтъците. Доба-

вят се брашното, бадемите и набухва-

телят, а след това внимателно се доба-

вя и останалата белтъчна смес. 

2. Тестото се слага в намазана с масло 

форма (диаметър 26 см). Печете 35–40 

мин. Когато блатът изстине, се разряз-

ва хоризонтално на три кори. 

3. Лимоновият  сок се смесва със захар-

та, нишестето и настърганата лимо-

нова кора. Нагрява се на слаб огън и при 

непрекъснато бъркане се прибавя мас-

лото. Вари се на слаб огън, докато се 

сгъсти. Жълтъците се разбиват и се 

смесват с част от лимоновата маса. 

След това се разбъркват в основния 

крем и получената смес се довежда до 

кипене при непрекъснато бъркане. Ос-

тавя се да изстине. 

4. Белият шоколад се разтопява на во-

дна баня в 250 мл течна сметана. Же-

латинът се разтваря, отцежда и смес-

ва със сметановата маса. Оставя се 

да престои 20 мин. Останалата смета-

на се разбива и се смесва с изстиналия 

шоколадов крем. Отделят се 100 г крем. 

5. Единият блат се поставя в пръстен 

за торта и се намазва с 1/3 от смета-

новия крем. Отгоре се поставя вторият 

блат. Намазва се с половината от лимо-

новия крем и се покрива с третия блат.  

Най-отгоре тортата се намазва с 1/3 

от сметановия крем  и останалия лимо-

нов.  Оставя се да престои в хладилник 

2 часа, след което се освобождава от 

пръстена на формата и стените є се 

намазват с останалия сметанов крем. 

Оставя се още за 1 час в хладилника. Ук-

расява се с шоколад, листчета мента и 

захаросан лимон.   

Лимоново-шоколадова торта
С нежен плодов крем

ЗА 16 ПОРЦИИ:

За тестото:  8 яйца  по 150 г 

брашно и захар  70 г бял шоколад 

 80 г краве масло  40 г филира-

ни бадеми  1 ч. л. набухвател За 
лимоновия крем:  280 г захар  2 

ч. л. нишесте  1 ч. л. настъргана 

лимонова кора  280 мл лимонов 

сок  70 г краве масло  6 жъл-

тъка За сметановия крем:  250 

г бял шоколад  550 мл сметана 

(30% масленост)  10 г желатин



в к у с н и  м а р ш р у т и

В Испания коледните празници продължават от 24 декем-
ври до 6 януари и са познати 
като Navidad. Коледните тра-

диции са различни в отделните обла-
сти, но навсякъде в страната на то-
реадорите и фламенкото коледните 
празници са пълни с горещи емоции. 
Бланка Сан Хуан с радост се съгласи 
да ни запознае с испанските обичаи. 

В тихата и свята нощ
Бъдни вечер на испански е „ноче бу-

ена“ или „добра нощ“. Тогава семей-
ството се събира на празнична вече-
ря. Трапезата на Бъдни вечер е бо-
гата, защото събира близки и далеч-
ни роднини на една маса. Празнува се 
често до сутринта. 
Във Валенсия например на Бъдни ве-

чер се яде косидо мадриленьо – бук-
вално преведено означава мадридска 
супа. 
Разбира се, когато говорим за Ис-

пания, се сещаме за паелята, тя не 
е специално коледно ястие, но чес-
то присъства и на празничната тра-
пеза. 
В паелята се смесват различни 

местни продукти, характерни за съ-
ответния район на Испания. „Паеля-
та е народна манджа – обяснява ми 
Бланка. – Всеки слага в нея онова, 
което има подръка в момента в ки-
лера – артишок, зелен фасул, чушки, 
пиле. Към цялата тази смес се доба-
вят няколко шепи ориз и ястието е 
готово. За автентична се смята ре-
цептата на валенсианската паеля – с 
риба и морски дарове. Но и при вари-

анта с риба и морски дарове се случ-
ва същото – паелята се приготвя с 
онова, което лодката е извадила от 
морето на деня – дребни риби, раци, 
лангусти, скариди.“ 
В Мадрид, откъдето е Бланка, на 

Бъдни вечер ядат риба или морски де-
ликатеси. Приготвят още 

червено зеле 
което съвсем не е луксозна манджа, 
но е много типична за Мадридския ре-
гион. „Зелето задушаваме с кедрови 
ядки и стафиди и, разбира се, с малко 
чесън – уточнява Бланка. – За вкуса 
на много от испанските манджи чесъ-
нът има забележителен принос – доба-
вя тя. – Испанците го слагат почти 
във всяко ястие.“ И ми споделя, че е 
възмутена от изказването на Викто-
рия Бекъм, която, макар и от години 
да живее в страната им, продължава 
да прави предвзети изказвания, че не 
може да понася Испания, защото на-
всякъде є миришело на чесън. 
Червеното зеле се сервира като пре-

дястие. След него идва ред на морски-
те дарове и рибата – треска или риба 
тон. Също несложно блюдо, но типич-
но за Мадрид. 

И за десерт – 
супа от бадеми 

Тя е много характерна и се прави 
от едно специално тесто, което се 
нарича тесто за масапан. Бадемово-
то тесто се размива в прясно мляко, 
прибавя се канела и се сервира с пре-
печен хляб. 
Майката на Бланка е от Севиля. Ма-

кар че в този регион също имат мно-
го риба, типичното коледно ястие за 
цяла Андалусия е руло от кайма, пълне-

Тя е в България малко повече от 

година. И макар че испанците са 

прочути с това, че не учат чуж-

ди езици, Бланка ходи на уроци по 

български език и даже се опитва 

да чете списание „Бела“. Катего-

рична е, че за да опознае тради-

цията и културата на страната 

ни, трябва да знае и езика. Май-

ка е на две прекрасни момчета 

– Хауи, на 17 години, и Даниел – 

на 14. В България е заради рабо-

тата на съпруга си Хуан Ариас–

Камисон, който работи в клон на 

английска фирма у нас. Бланка е 

психолог по професия. В София е 

заета с инициативите на Меж-

дународния женски клуб – непра-

вителствена организация, която 

финансира и подк репя благотво-

рителни проекти.

Визитка

Навидад
с Бланка Сан Хуан
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но с пуешки гърди. Сервира се студе-
но, гарнирано с прясна салата. „Много 
е вкусно“ – уверява ме Бланка. Но тя 
самата никога не се е захващала да го 
приготвя, защото изпълнението му е 
доста сложно и времеемко. Майката на 
Бланка го стъкмява за цели два дни. 

Коледата 
невъзможна без… 

…СЛАДКИШ

На Коледа особено място заемат 
сладкишите. В Испания типичните ко-
ледни сладки се казват торонес. При-
готвят се в област Аликанте и се 
консумират само на Коледа. Приличат 
на арабските халви. Представляват 
маса от мед и смлени бадеми. Има 
различни видове – някои са меки, дру-
ги са по-твърди и хрупкави. Освен то-
ронес домакинята ни показа и испан-
ски дребни сладки полворонес – също 
с арабски произход и типичния коледен 
сладкиш за Толедо масапан. 
Макар че рибата е застъпена в праз-

ничното меню в много региони на Ис-
пания, не всички са привърженици на 
рибните ястия. На Нова година на 
много места сервират цяло печено 
младо прасе сукалче или агне. 

…ХАМОН

Не може празник без хамон. В цяла-
та пъстра палитра от ястия може 
би най-почитаният и характерен за 
Испания деликатес е именно сушеният 
свинския бут, по-известен като ха-
мон (по нашенски шунка). Шунки има 
навсякъде по света, но тази, която 
се нарича хамон, се произвежда само 
в една определена част на Испания и 
е една от най-вкусните в цял свят. 
Мястото е в Андалусия – село Хабу-
го. За да стане хубав хамонът, прасе-
тата се отглеждат по специален на-
чин – хранят се само с жълъди, за да 
може месото им да придобие характе-
рен вкус и да бъде крехко.
В някои региони на страната ядат 

тази шунка почти сурова, докато е 
още розова и мека. Други я предпочи-
тат сушена (когато е изсушена, тя 
придобива един мраморен черно-червен 
цвят). 

…ПОДАРЪЦИ

Празниците са най-чакани от деца-
та. В Испания малчуганите пригот-

ЗА 4 ПОРЦИИ:  сьомга 

– около 1 кг  2 кори 

многолистно бутер тесто 

 2 с. л. брашно  100 мл 

прясно мляко  250 мл течна 

сметана  1 яйце  1 лимон 

 магданоз  копър  масло 

 сол, пипер

1. Рибните 

филета се 

почистват 

от кожата 

и костите.

2. От маслото, брашното и млякото се приготвя сос бешамел: брашното се за-

пържва в разтопеното масло и при непрекъснато бъркане на слаб огън се добавя 

и млякото на тънка струйка. (Млякото трябва да е със стайна температура.)

Готовият бешамел се отстранява от огъня и към него се добавят сметаната 

и нарязаните на ситно магданоз и копър.

3. Масленото тесто се 

разстила и от него се 

изрязват две кори във 

формата на риби.
4. Едната „риба“ се раз-

стила върху намазана с 

масло тавичка, в която 

ще се пече ястието.

Сьомга в тесто a-la Бланка
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вят като коледна украса специални пе-
щери, които изобразяват раждането 
на Исус Христос във Витлеемската 
пещера. Тук са образите на бебето 
Исус, родителите му Йосиф и Мария, 
тримата царе мъдреци, които са до-
шли да му се поклонят и носят даро-
ве – злато, тамян, миро.
Но истински вълнуващ празник за 

малчуганите, когато те получават 
своите подаръци, е 6 януари. И именно 
тримата царе от Изтока, а не Дядо 
Коледа, носят подаръците в Испания. 
Испанските дечица пишат писма в 

уверение на това, че са били послуш-
ни през цялата година и заслужват 
подарък. И го адресират не до Дядо 
Коледа, а до един от тримата царе. 
До писмото оставят и чорапче, пъл-
но с шоколад, коняк и сладкиши – тъй 
като царете цяла нощ са пътували из 
Испания, уморени са и трябва да се 
подкрепят. Синовете на Бланка оста-
вяли и моркови за камилите – незнай-
но защо решили, че това е любимото 
им лакомство. 

За късмет
Интересен е и испанският обичай 

за Нова година. В нощта на 31 де-
кември всички испанци си приготвят 
предварително в една паничка 12 гроз-
дови зърна. И когато наближи полу-
нощ, няколко секунди преди часовни-
кът да отброи началото на новата 
година, започват да ядат гроздовите 
зърна. Трябва да се ядат много бързо, 
защото според поверието, който не 
успее да ги изяде и дванадесетте до 
настъпването на новата година, няма 
да има късмет. 
Семейството на Бланка обикновено 

празнува Нова година с приятели. Но 
когато наближи полунощ, всички задъл-
жително са или на централния площад 
„Пуерта дел Сол“ в Мадрид, или пред 
телевизора, където всички централни 
тв канали излъчват яденето на грозде 
от същия този площад. 
Къщата си Бланка е украсила със 

свещи и коледни звезди. Под звуците 
на фламенко за настроение тя раз-
кри за „Бела“ тайната на празнично-
то новогодишно меню. На новогодиш-
ната трапеза Бланка ще поднесе сьом-
га в тесто – проверен специалитет 
на домакинята.

Текст  Теодора СТАНКОВА 

Снимки Самуил МИЛЕВ

6. Отгоре се 

полива с малко 

прясно изцеден 

лимонов сок.

7. Покрива се с вто-

рата „риба“ . Краи-

щата на тестото 

от всички страни се 

притискат с пръсти 

и се слепват с помо-

щта на вилица.

9. Пече се в предварително за-

грята фурна около 30 мин.

10. Резулта-

тът се смя-

та за добър, 

когато тес-

тото „хване“ 

хрупкава зла-

тистокафява 

коричка.

5. Върху кората се поставя рибно-

то филе и се полива с бешамел.

8. „Рибата“ от тесто се „дорису-

ва“ с помощта на вилица и се на-

мазва добре с разбито яйце.
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ц в е т а р  и  г р а д и н а р

П
рисъствието на цветя на 
работното място дейст-
ва на уморения от работа 
поглед и на напрегнатото 

съзнание изключително отпускащо.
Цветята не само освежават възду-

ха, но и 

ПРАВЯТ ПОМЕЩЕНИЕТО 
ПО-ИЗИСКАНО

Съдът за засаждане (сандъче, кашпа, 
саксия и т.  н.) задължително тряб-
ва да е съобразен с вида и размера 
на растението. Формата и външни-
ят вид на контейнера трябва да пас-
ват на интериора в стаята, както 
и на нейното предназначение (каби-
нет, конферентна зала, фоайе, отво-
рен офис и т. н).

ДОБРА ИДЕЯ Е ДА СЕ КОМБИНИРАТ НЯКОЛКО 
СЪДА С ЕДНАКВА ФОРМА, НО С РАЗЛИЧНИ ГО-
ЛЕМИНИ. ИЛИ ПЪК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЕДИН ПО-
ГОЛЯМ СЪД С ОРИГИНАЛНА ФОРМА, В СЛУЧАЙ 
ЧЕ НЕ СЕ ЦЕЛИ РАЗДВИЖЕНОСТ НА КОМПОЗИ-
ЦИЯТА, А ПО-СТРОГ ИЗГЛЕД.

Желателно е съдовете за засажда-
не на растенията да са изработени 
от качествени материали – керами-
ка, метал и т. н., и да са в по-сдър-
жани цветове.
Офисната среда е доста 

ПО-НЕБЛАГОПРИЯТНА 
ЗА РАСТЕНИЯТА 

отколкото условията у дома. В офиса 
светлината е по-ограничена и в пове-
чето случаи изкуствена. Обикновено е 
по-топло, въздухът е силно запрашен, 
а влажността на въздуха – ниска.
На течението, което се създава от 

климатичните инсталации, растения-
та реагират с постепенно периферно 

изсъхване на листата.

КАТО ПРАВИЛО РАСТЕНИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ 
ПОСТАВЯТ ДАЛЕЧЕ ОТ КОМПЮТРИ, ПРИНТЕ-
РИ И ДРУГИ УСТРОЙСТВА, КОИТО ОТДЕЛЯТ ТО-
ПЛИНА.

Растения, които са чувствителни 
на допир, не бива да стоят близо 
до пътеки и места, където минават 
много хора.
За офиса 

НЕ СА ПОДХОДЯЩИ 
ДЕЛИКАТНИ РАСТЕНИЯ 

които изискват специални грижи – 
като цъфтящата фуксия ( Fuchsia) 
или циклама (Cyclamen) например.
Почти всички сукуленти виреят 

лесно в офиса: алое (Aloe), красула 
(Crassula), каленхое (Kalanhoe), еониум 
(Aeonium) и т. н.
Най-лесни за отглеждане при тези 

условия и най-бързо развиващи са 
ктенанте (Ctenanthe), дифенбахия 
(Dieffenbachia), драцена (Dracaena), 
сансевиерия (Sansevieria), както и раз-
личните видове папрати. Те се поли-
ват умерено и задължително се пул-
веризират.
Ефектна зеленина в офиса осигуря-

ват още  шефлерата (Schefflera), ко-
ято е много издръжлива, но изисква 

повече светлина, хедерата (Hedera), 
която е подходяща за цветни аран-
жиоровки, фикусите (Ficus), от кои-
то най-подходящ е фикус бенджамин 
(F.benjamina). Той се нуждае от по-
малко светлина и не се полива често 
(полива се едва след като се засуши 
горният слой на почвата).

ГРИЖИТЕ 
за растенията в офиса не се различа-
ват много от тези за цветята, от-
глеждани в домашни условия. 

 Основното правило е да се избяг-
ва преполиването, което неминуемо 
води до загниване на корените. Рас-
тенията се поливат едва след като 
засъхне повърхностният слой на поч-
вата.  Много важно за растения-
та в офиса е пулверизирането, кое-
то повишава влажността на въздуха 
и почиства повърхността им от пра-
хта.  За отцеждане на излишната 
вода в саксията  се поставят сит-
ни камъчета или перлит.  Торенето 
обикновено е в началото на пролетта 
и есента. Най-подходящ е течният 
тор.  За да изглеждат листата на 
декоративнолистните видове по-лъс-
кави и ефектни, можете да постави-
те кисела съставка в почвата или да 
ги полирате с гланц.

ЦВЕТЯ В ОФИСА

БАНАЛНИЯТ ИНТЕРИОР В ОФИСА ЛЕСНО МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ С ПОМОЩТА НА МАЛКО ЗЕЛЕНИНА И ЦВЕТЯ

КрасулаЕониум

Ктенанте

Хедера
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за ЯНУАРИ

Професионални 
астрологични анализи 

за всеки зодиакален знак

ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение, 
почистване на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекар

ЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ
ЛУНЕН КАЛЕНДАР

ОВЕН
Обучение и брак

ТЕЛЕЦ
Набелязвате си нови цели

БЛИЗНАЦИ
Напрежения с интимния партньор

РАК
„Чистка“ на партньорствата

ЛЪВ
Нови хоризонти

ДЕВА
Радвате се на живота

ВЕЗНИ
Трансформационен период

СКОРПИОН
Във върховна форма сте

СТРЕЛЕЦ
Свобода и приключения

КОЗИРОГ
Знаменателни събития

ВОДОЛЕЙ
Намирате сродна душа

РИБИ
Промяна на плановете

© KAI BANHOLZER | DREAMSTIME.COM

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГОДИНАТА 
НА МЕТАЛНИЯ ЗАЕК/КОТКАТА

(как ще се чувстват 
представителите на 

всички зодии през нея)

ХОРОСКОП НА СВАТБИТЕ 
ПРЕЗ 2011 Г.



Т
я настъпва на 3 февруари 
2011 г. в 4.32 ч. българско вре-
ме и продължава  до 22 яну-
ари 2012 г. Последната под-

властна на Заека година е била 1999 
– Годината на Земния заек. Според 
китайската астрология всяка зодия 
минава последователно през петте 
елемента – метал, вода, дърво, огън, 
земя. За да се затвори този цикъл, 
са нужни 60 години: последната годи-
на на Металния заек е била 1951, а 
преди нея – 1891. 

КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА

е съобразена с лунния календар –  на-
стъпва винаги на първото новолуние 
във Водолей за календарната година и 
продължава до навечерието на следва-
щото новолуние през следващата ка-
лендарна година – отново във Водо-
лей. Затова и всеки път започва и 
завършва на различни дати. Според 
японската традиция 2011 е Годината 
на Заека, а според китайската – на 
Котката. Но в днешни дни традици-
ите така са се преплели, че и двете 
наименования са легитимни. На Запад 
обаче е по-популярно наименованието 
Заек. Но и двата символа – и на кот-
ката, и на заека – имат еднаква сила. 
Затова спокойно можете да си купи-
те талисмани и на двете животни. 

Повечето проблеми ще се реша-
ват сега от само себе си, без мно-

го старание от ваша страна и без 
материални и емоционални загуби. 

Годината носи благополучие в се-
мейния живот. Но това не оз-

начава да оставите нещата на авто-
пилот. Дори напротив, добре е да се 
постараете – проявете загриженост 
към партньора си, за да заздравите 
отношенията си. Получавате шанс да 
изгладите различията в характерите 
си и недоразуменията помежду си. Па-
зителката на дома Котката и бързи-
ят, съобразителен и деликатен Заек 
ще ви помогнат да направите това. 

Заекът е подчертано „семейно“ 
животно. Той символизира пло-

довитост и лесно зачатие. 
Добре е да се погрижите за се-
мейния уют, да подредите и ме-

белирате наново жилището си. 
Заекът е предан и романтичен, 
затова тази година е подходяща 

за сключване на брак и установяване 
на нови трайни връзки. Съвместните 
пътувания и почивки много ще укре-
пят семейните отношения. 

Не е зле да създадете нови прия-
телства. Събирайте се по-често 

и със старите си приятели. Помагай-
те им. Бъдете съпричастни с тях. 
Контактите и близките задушевни 
отношения ще ви носят повече ра-
дост и утеха от други години. 

В Годината на Заека/Котката 
не трябва да се скъпите на лю-

бов. Бъдете максимално любящи, до-
бронамерени, отворени към другите и 
ще получите съответно много обич и 
хармония в отговор. 

Това е годината на голямата ди-
пломация. Дори и тези, за кои-

то тази дума е чужда, ще намерят 
общ език със своите опоненти. Ди-
пломацията и разбирателството ще 
се наложат и в международните от-
ношения и няма да избухват големи 
конфликти. 

И Заека, и Котката обичат хар-
монията, красотата и твор-

чеството. През тази година късмет 
и развитие ще имат всички, които 
се занимават с изкуство и въобще с 
творчество. На успех и напредък да 
разчитат и научните работници. 

Пазете се от леност! Не си поз-
волявайте да се пуснете по „те-

чението“ на събитията. Не прене-
брегвайте чувството си за дълг нито 
за момент!

Ще се спогаждате със закона  – 
това важи и в личен, и в служе-

бен план. Ще се разбирате по-добре с 
авторитетни личности. 

Пари ще печелите по-лесно от 
други години, но затова пък ще 

сте по-склонни да ги пилеете. Но пък 
не е зле да се поглезите с припече-
леното и да се възнаградите с пода-
рък. Проявявайте обаче разумно раз-
точителство. 

Ще напредвате бавно, без изли-
шен стрес , а резултатите ще 

са трайни и ще ви направят щаст-
ливи. 

Годината е подходяща да си взе-
мете домашен любимец – разбира 

се, най-подходящите животни ще са 
котка или питомен заек.

Цветовете, в които е добре да се 
обличате и които ще ви донесат 

късмет, са бяло и небесносиньо.

Не пестете любовта си
2011 г. ще е много по-хармонична от предишната. Ще имате повече поводи за радост. Появяват се нови възможности. Лекувате стари рани, прощава-те стари обиди, печелите пари по-лесно, постигате семейна хармония и любовта е постоянно около вас.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РОДЕНИТЕ ПРЕЗ ГОДИНАТА НА ЗАЕКА/КОТКАТА

КАКВИ СА ТЕ

Родените през 1939, 1951, 1963, 1975, 1987 и 1999 г. 
са подвластни на Заека. Те са приятни, изтънче-
ни, сдържани, скромни. Всичко вършат с мярка. 
Добри оратори и компаньони, те бързо намират 
общ език с всички. Ерудирани събеседници са. 
Много добри приятели (понякога дори пренебрег-
ват близките си заради приятелите). Обожават 
гости (къщата им е винаги отворена за тях). 
Някои проявяват нездрав интерес към клюки и 
сплетни. Жените са „талантливи“ майки.

С
езонът, който носи късмет 
на Заека, е пролетта, а апо-
геят му е през март. На 
Заека/Котката съответ-

ства зодиакалният знак Риби от ев-
ропейския зодиак. Подходящото рас-
тение за Заека е смокинята. Най-
подходящи за пребиваване страни 
за родените под знака на Заека са 
Швейцария, Белгия, Холандия, Уелс, 
Канада, Сингапур.

 Тези хора са чувствителни към об-
кръжението си. Обичат удобствата. 
Страстта им към реда и хармония-
та понякога прераства в педантич-
ност. Падат си по лукса. Имат усет 
към красивото, но понякога стигат 
до крайности и могат да харесат 
кича. Ако искате да направите пода-
рък на човек от този знак, купете 
му красив сувенир. За друг това би 
било непотребна вещ, но от Заека ще 
бъде високо оценена. 

 Ако разберат, че ги мамите, няма 
да ви вдигнат веднага скандал . Тихо-
мълком ще направят проучвания, как 
се е стигнало до тази ситуация, и 
ще се постараят да поправят дели-
катно нещата. Зайците са дружелюб-
ни, деликатни и тактични. 

 Много трудно можете да ги изва-
дите от равновесие. Ненавиждат ус-
ложненията и почти маниакално се 
стремят към спокойствие.

 Във финансово отношение са 
обезпечени. Добре се справят в рабо-
тата си – с нюх, съобразителност 
и ловкост. Реализират се в профе-
сии, които изискват остър ум и де-
ликатност и не се налага да се рис-
кува. Често Зайците/Котките ста-
ват адвокати, нотариуси и най-вече 
дипломати. 

ЖЕНАТА ЗАЕК/КОТКА
 Добра къщовница е. Има вкус – 

всичко, което са пипнали ръцете є, 
изглежда изискано. Много обича да 
посреща гости и да бъде в центъра 
на вниманието. За нея домът е све-
щено място, обича семейният жи-
вот, уюта и сигурността. Само не 
се опитвайте да искате директно 
развод от тези жени, защото то-
гава сериозно ще си изпатите – яр-
остта и съпротивата им е огромна. 
Много често след сватбата тези 
жени взимат решение да си оста-
нат вкъщи и да се занимават с до-
макинство. Те са много чаровни и 
контактни и трябва да внимават 

да не се държат прекалено открито 
и съчувствено към хора, които по-
знават малко, защото могат да бъ-
дат разбрани погрешно. Поведението 
им е сякаш подканящо, а в дейст-
вителност те са просто много об-
щителни. 

МЪЖЪТ ЗАЕК/КОТКА
Той е много ревнив. Внимавайте да 

не злоупотребите с доверието му. Не 
си позволявайте да го злепоставяте 
пред други хора. Тогава той забравя 
за деликатността си и ви напуска. 
Ако сте си харесали мъж Заек/Котка, 
не чакайте инициатива от него. Про-
явете настоятелност и действайте. 
Той има нужда от партньорка, с 

която да споделя. Този мъж рядко 
остава сам. Романтичен е, проявява 
разбиране, обича да си фантазира.

Онези, които ще се родят през

Годината на Металния заек (от 
3 февруари 2011 г. до 22 януари 
2012 г), а и за всички родени в годи-
на на Метален заек. Те често тър-

сят усамотение и покой. Външно из-

глеждат сдържани и дори хладни. Но 

иначе са много енергични, с много 

таланти. Търпеливи са, но и често-

любиви и хитри. Умът им е бързи хла-

ден, което им помага да се реализи-

рат добре в деловите среди. От тях 

стават добри посредници, адвокати, 

военни. Често заемат висок пост. 

ТАЛИСМАНИ Родените в година на 

Заека/Котката, а и всички остана-

ли е добре да носят през деня талис-

ман, който да изобразява котка, а за 

вечерта и нощта… лодка. 

ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ През тази 

година не допускайте лошите мисли 

да завладеят ума ви. Не се усъмня-

вайте в себе си, знанията и умени-

ята си. Бягайте от депресията, за-

щото после трудно ще можете да се 

възстановите. Постарайте се да за-

пазите баланс между ангажименти и 

лични интереси, за да не попаднете 

в лапите на стреса.

© JOSEF PRCHAL | DREAMSTIME.COM

ГОДИНАТА НА ЗАЕКА/КОТКАТА

че ги мамите, няма 
ТАЛИСМАНИ Родените в година на
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ОВЕНЪТ...

ТЕЛЕЦЪТ...

...ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ЗАЕКА/КОТКАТА 

Ще станете по-дипломатични и ще съ-

четавате добре благоразумие и чувст-

вителност – нещо, което не ви се е уда-

вало досега. Постигате контрол над 

спонтанността си. Предстоят ви мно-

го и важни промени. Очакват ви проти-

воречиви срещи и събития – ще се на-

ложи да балансирате. През тази година 

ще загубите много, ако проявявате не-

търпение. 

...ПРЕЗ 2011 Г.
 Разчитайте на помощ от две мощ-

ни и оптимистични планети – Юпитер 

и Уран, – за да промените живота си и 

да реализирате най-смелите си мечти. 

Действайте целеустремено. Очаква 

ви динамична година, пълна с възмож-

ности за изява. 

 Уроците и трудностите ще 
са по линия на партньорствата. 
Дава ви се шанс да създадете на-
деждни делови партньорства и да 
узаконите интимната си връзка, 
но ако там вече се е настанило 
недоверието, тогава тя е обрече-
на. Не бързайте обаче с решенията – 

охладняването на любо вните отноше-

ния може да се окаже временно. Звезди-

те просто ще изпитват готовността 

ви да се обвържете.

…ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ЗАЕКА/КОТКАТА

Получавате шанс да постигнете неза-

висимост и успехи. Полагайте усилия 

постоянно да сте в добро настроение, 

поддържайте духа си бодър, не губете 

чувството си за хумор и в никакъв слу-

чай не проявявайте ревност. Преодоля-

вате затруднения в любовта. Щастие-

то каца на рамото ви. Добре би било да 

проявявате повече такт и сдържаност, 

защото ще ядосвате околните с глупа-

вото си упорство.

…ПРЕЗ 2011 Г.
 Годината е много успешна за вас, 

особено след 4 юни, когато планета-

та на щастието и на духовното и ин-

телектуално развитие Юпитер на-

влиза в Телец и ще бъде там до 10 юни 

2012 г. 

 От началото на годината до края 

на юни ще бъдете в етап на приключва-

не на досегашни теми и начинания. Мо-

ментът е важен. Мобилизирайте всич-

ките си сили, формулирайте желанията 

си за бъдещето. Ще разберете смисъ-

ла на много от събитията в живота си. 

Най-важното е, че ще можете да раз-

читате на подкрепа и протекция. 

 От напрегнатите ситуации изли-

зате с достойнство и удовлетворение 

за добре свършена работа. Събитията 

сякаш постоянно се обръщат във ваша 

полза.
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Акценти
 Най-силният ви период е от 22 януари до 13 юни. Тогава Юпитер минава през ва-

шия знак и ви помага да се реализирате и да сложите ново начало в живота си. Уве-
рени сте в силите и уменията си. Дори и физически сте по-силни. Сега „се наливат“ 
основите на новия 12-годишен цикъл на Юпитер, задават се нови възможности за ли-
чностно израстване и напредък. Разкривате чувствата си. В живота ви се появяват 
спонсори и приятели. Не стойте безучастно! Движете се уверено напред, не разчи-
тайте само на подкрепата на звездите.  След 13 март се очертават внезапни про-
мени, към които ще се наложи да се адаптирате. Планетата на бъдещето, прозре-
нието, откритията, реформаторския дух и внезапните събития и обрати Уран на 12 
март в 22.32 ч. за втори пореден път навлиза във вашия знак и се установява там 
трайно до 15 май 2018 г. Най-много внезапни промени да очакват родените от 21 до 
26 март Овни. Не се съпротивлявайте на тези промени. Ако го направите, Уран ще 
покаже лошото си лице.

Акценти
 Приключете с всички належащи задачи и се пригответе след 4 юни за сериозен 

старт в живота. За година напред вие ще сте галениците на съдбата в зодиака. 
 Ще има, разбира се, и уроци за научаване и те ще са в сферата на вашата ежеднев-

на работа. От вас ще се изискват дисциплина, устойчивост и професионализъм, особе-
но от 15 януари до 22 февруари. Тогава проявете самоинициатива в службата. Клю-
човата дума за вас ще бъде „отговорност“. Не я пренебрегвайте нито в служ-
бата, нито пред колеги или близки хора, за които трябва да се грижите.  От 12 май 
до 22 юни периодът е подходящ да хармонизирате личните си отношения. Може да се 
каже, че това е вашият романтичен период.  Това е година, в която е добре да обър-
нете внимание на здравето си. Подложете се на прочистваща диета, водете приро-
досъобразен начин на живот. Обърнете по-специално внимание на вече проявили се за-
болявания, защото има опасност да станат хронични.
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БЛИЗНАЦИТЕ...

РАКЪТ...

…ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ЗАЕКА/КОТКАТА

Отговорни, разсъдливи и рационални ще 

бъдете през цялата година. Всички ще 

разчитат на помощта ви. Ще подхож-

дате критично към новите запознан-

ства. От установените отношения ще 

запазите само здравите и надеждните. 

Другите ще прекратите. Ще браните 

свободата си. Трудно ще се обвързва-

те. Някои Близнаци ще срещнат истин-

ската любов. 

…ПРЕЗ 2011 Г.
 Бързо набирате популярност, осо-

бено ако насочите усилията си в обла-

сти, в които се чувствате уверени и 

сте увлечени от искрен интерес. 

 Време е да започнете реализиране-

то на стари ваши идеи. Поставяте си 

една важна нова цел и дори се опитвате 

да промените цялата си житейска про-

грама. Непременно се възползвай-
те от всяка нова възможност за 
развитие, приемайте смело всяко про-

гресивно предложение дори и да не се 

чувствате много подготвени за него в 

момента. Подобни изгодни възможности 

за развитие няма скоро да се повторят. 

 Хората на изкуството може да по-

чувстват известен дефицит на идеи и 

вдъхновение, умора и отегчение. Не се 

отчайвайте, напредвайте, макар и бав-

но. Кризата ще е временна. Някои твор-

чески натури ще намерят своето ново 

вдъхновение и ще работят концентрира-

но, дисциплинирано и целенасочено.

…ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ЗАЕКА/КОТКАТА

Тя ще е много емоционална за вас. Ще 

се бъдете постоянно ангажирани с 

неща, които ще ви поглъщат изцяло, 

ще ви увличат. Ще имате подкрепата 

и одобрението на противоположния 

пол, което още повече ще ви окриля. 

Някои от вас ще се влюбят, но това 

по-скоро ще са повърхностни чувства, 

които бързо ще „изгорят“. Жадни сте 

за приключения и с удоволствие ще 

предприемате нови връзки и инициа-

тиви. 

…ПРЕЗ 2011 Г.
 Годината е много позитивна за вас. 

Ще бъдете уверени в силите си. Ще 

сте настроени оптимистично. 

 Пригответе се за важен скок 
в кариерата. Получавате неочаквани 

предложения за развитие и утвържда-

ване. Вероятни са промени в работата, 

които ще ви донесат популярност. 

 Внимавайте как се държите с близ-
ките си хора вкъщи – възможни са труд-

ности и пречки, особено ако не отде-

ляте достатъчно време, внимание или 

пари за домашните. Ще се наложи да 
уреждате имотни въпроси, да пра-

вите наложителни премествания и ре-

монти. 

 В никакъв случай не се усамо-

тявайте продължително вкъщи.  

Това може да ви вкара в трайна изо-

лация, а добрите възможности за вас 

много и ще е глупаво да ги пропуснете.
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Акценти
 През първата половина от годината ще имате възможност да разширите своите 

интереси. Намирате съмишленици. Предстоят ви успехи в обществените дейности. 
 Най-активният ви период е от 10 юни до 10 август.  След 4 юни започвате да се 

утвърждавате, особено ако в началото на годината сте направили революционни про-
мени. Някои от вас ще се реализират успешно в чужбина. Пътуванията зад граница ще 
бъдат успешни за всички.  В интимната сфера сте настроени критично и дори стро-
го. Вероятно е прекратяване на любовни връзки. От друга страна, ако любовта 
е била истинска, то сега ще я заздравите и дори ще узаконите връзката си.  Възмож-
ни са трудни отношения с децата. Трябва да намерите верния възпитателен под-
ход, за да не скъсате връзката си с тях завинаги.  След 12 ноември ще се наложи да 
се конкурирате и да се доказвате.

Акценти
 Безработните да се активизират в търсенето на работа. Добре е да се 

преквалифицират или дообразоват, защото имат шанс от януари до юни да си наме-
рят подходяща работа. Най-големите трансформации в кариерата ще се случат след 3 
юни. Тогава промените ще са внезапни. Ще трябва бързо да реагирате.  Най-актив-
ният ви период е от 3 април до 12 май.  След 4 април ще промените коренно миро-
гледа си. Възможно е да се увлечете по духовни практики.  След началото на юни ще 
сте силни в екипната работа, в преподаването и усвояването на нови знания и умения. 
Спокойно стартирайте реализацията на идеите си. Очаквайте подкрепа от приятели и 
поява на спонсори.  Не изпускайте дома си от поглед и грижа, защото той е ва-
шата емоционална и морална опора през цялата година. Дръжте се мило и толерантно 
с родителите си.
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ЛЪВЪТ...

ДЕВАТА...

...ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ЗАЕКА/КОТКАТА

Трябва да се научите правилно да раз-

пределяте и управлявате енергията си. 

Направете план върху какво ще фоку-

сирате вниманието си през следваща-

та година, иначе ще се чувствате не-

щастни и нереализирани. Няма да ре-

шите всички натрупали се проблеми 

през годините, не е време да захване-

те с „разчистване“. Появяват се благо-

приятни възможности за реализация. 

…ПРЕЗ 2011 Г.
 Пред вас се откриват нови хоризон-

ти. Ще го почувствате по-отчетливо 

след 22 януари, когато Юпитер навли-

за в Овен. 

 Промени в светогледа ви ще настъ-

пят, когато Уран се премести в Овен 

след 13 март. Периодът е благоприя-

тен за научна и изследователска рабо-

та, дейности, свързани с новите тех-

нологии, и за занимания с окултни и ду-

ховни науки. Ще създадете нови духов-

ни връзки. Приятно ще се изненадате 

от проявата у вас на някои скрити та-

ланти. 

 Доста продължителен успе-

шен период (поне за година на-

пред) настъпва за вас след 4 юни, 

когато Юпитер навлезе в Телец.  

Намирате подходящата работа, започ-

вате частен бизнес или ви повишават 

в длъжност.

…ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ЗАЕКА/КОТКАТА

Тя ще е щастлива за вас, особено ако 

се държите уверено. Прест анете да 

се съмнявате в себе си! Ще се спра-

вяте бързо и ловко с всички задълже-

ния. Крайно необходимо е да промените 

отношението си към партньорите си, 

особено към интимния. Те не са ви ви-

новни за нищо. Променете начина си на 

мислене и ще се почувствате добре. 

…ПРЕЗ 2011 Г.
 Разчитайте на подкрепата на 

партньорите и в личния живот, и в биз-

неса. 

 Не е изключено да получите пари от 

наследство и много скъпи подаръци. 

 В сферата на партньорства-
та настъпват промени, след като 
Нептун влезе в Риби на 4 април. До 

края на годината това ще е една уязви-

ма сфера за Девите. Вероятни са заблу-

ди, огорчения, обиди и неясноти. Някои 

от вас ще преживеят силна любов, но и 

тя няма да е реалистична и надеждна. 

След време ще се разочаровате. 

 От 13 март в продължение на 7 
години напред бъдете особено вни-
мателни в сферата на финансите! 
Доходите ви са нестабилни. Не взимай-

те кредити. Има опасност от неочак-

вани събития, които ще застрашат и 

здравето ви. Не предприемайте рискова-

ни действия в нито едно направление.
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Акценти 
 От 22 януари до 4 юни успявате да начертаете планове за бъдещето. Фокусирай-

те се върху най-важното!  От 2 април до 10 май периодът е подходящ за дипломира-
не, приключване на важни проекти, пътуване в чужбина и контакти с чужденци.  След 
4 април, когато Нептун навлиза в Риби, обърнете внимание на здравето си. Не се пре-
товарвайте. Правете секс само с проверени партньори. Не харчете безконтролно. До 
края на годината не предприемайте никакви рисковани финансови операции – особе-
но от 4 до 21 април. Вероятни са и проблеми със здравето на интимния ви партньор, 
за когото може да се наложи да се грижите.  Вашият чар става неустоим през пери-
ода от 29 юли до 21 август. Магнетични сте за околните и увличащи. Привличате одо-
брение, любов и пари.  От 3 до 27 ноември ще ви върви в любовта. За всички Лъвове 
това е силен творчески период. Около вас се появяват нови приятели.

Акценти
 От 22 януари до 13 март периодът е благоприятен за финансите. Правите успеш-

ни инвестиции и сделки. След това Уран навлиза в Овен и може да ви донесе извест-
на нестабилност, но и неочаквани приятни изненади (скъпи подаръци например).  След 
1 юни ви очакват промени, свързани с работата, а след 4 юни – успехи в образовани-
ето, задграничните пътувания и бизнеса с чужбина.  Най-силният ви месец през го-
дината е септември. Още от 22 август започва вашето „чаровно настъпление“. До 16 
септември успешно се справяте както в любовта, така и в бизнеса.  От 12 ноември 
Марс навлиза за 8 месеца в знака Дева и ви дава силен импулс за действие. Зарежда ви 
с амбиции, но и с раздразнителност и вътрешно напрежение. Бъдете търпеливи и мак-
симално тактични през тези месеци.  От 27 ноември до 21 декември ще се активи-
зирате в любовния живот. В живота ви не е изключено да се върнат стари обожатели 
или просто приятели.

2011

2011

Бела, брой 1 (155), 201190



ВЕЗНИТЕ...

СКОРПИОНЪТ...

…ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ЗАЕКА/КОТКАТА

Трябва да сложите ред в личните си от-

ношения. Ще минете през доста бурни 

ситуации, докато намерите и стински-

те си и верни партньори в живота. Ще 

извлечете много опит от всяка една 

връзка, включително и от мимолетните 

увлечения. Не се отказвайте да търси-

те своето щастие, бъдете искрени със 

себе си и не правете компромиси, защо-

то ефектът от тях ще е временен. 

…ПРЕЗ 2011 Г.
 Оставате под влиянието и зоркия 

„поглед“ на строгия Сатурн през цялата 

година. Това ви прави дисциплинирани, от-

говорни и мъдри. Вече сте се приспособи-

ли към Сатурновата суровост и с лекота 

преживявате наложителните промени. 

 Най-големите събития през годи-

ната ще са в областта на партньор-

ствата. От 22 януари до 4 юни ще 

се чувствате на седмото небе от ус-

пешните контакти и щастливите съ-

юзи. Но някои ваши отношения е въз-

можно да преживеят пълен крах и да се 

стигне до раздели и разводи, особено 

след като Уран навлезе в Овен след 13 

март. Трябва постоянно да сте в бойна 

готовност, да очаквате всякакви про-

мени и изненади от страна на интим-

ните и деловите партньори.

…ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ЗАЕКА/КОТКАТА

Ще бъдете много предани и нежни. На-

мирате се в период на активно търсе-

не на подходящата половинка. Шансът 

да я намерите е много голям, стига да 

не се заблудите, че това е вашият чо-

век! Наблюдавайте и анализирайте вни-

мателно, преди да се поддадете на чув-

ствата. Сега най-важното е да се на-

учите да контролирате чувствата си. 

Малко повече сдържаност ще ви спес-

ти доста неприятности. 

…ПРЕЗ 2011 Г.
 Очаквайте благоприятни промени в 

работата с навлизането на Юпитер в 

Овен на 22 януари. Получавате призна-

ние за старанията, знанията и умения-

та си. Разчитайте на рязко подобрение 

на отношенията с колегите и на по-

добрение, в случай че имате сериозен 

здравословен проблем. 

 Ще ви се прииска да подобрите на-

чина си на живот, което включва нов 
режим на хранене и движение. До нача-

лото на юни ще се подобрят и отно-

шенията ви с близки и роднини, за кои-

то се грижите. Ще има подобрение и в 

тяхното здравословно състояние. 

 Навлизането на Уран в Овен на 13 

март ви носи внезапни обрати в рабо-

тата. Някои от вас проявяват интерес 

към съвсем различна сфера на дейност. 

Очакват ви щастливи промени, които 

ще се случват бързо и изискват бърза 

адаптация от ваша страна.
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Акценти
 Първото слънчево затъмнение за годината на 4 януари  ще ви принуди да направи-

те промени в дома си или да уредите имотни проблеми. Появяват се и проблеми с роди-
телите ви.  На 1 юли е второто слънчево затъмнение, което ще засегне вашата ка-
риера, авторитета ви в обществото и социалната ви реализация. Започвате нов етап 
в професионалното си израстване. Поемате повече отговорности.  След 4 юни се на-
дявайте на стабилизация във финансово отношение. Успявате да върнете голям кре-
дит!  След 4 април до края на годината обръщайте внимание на всяко свое здраво-
словно неразположение и нестабилно самочувствие. Не е изключено да се наложи да се 
грижите и за някой ваш близък с влошено здраве.  От 12 май до 22 юни се пазете от 
конфликтни ситуации, аварии и неприятности.  Благоприятен период за всички Везни 
е от 3 до 28 март, когато сте настроени творчески и имате желание да сте красиви 
и обичани.  От 10 юни до 6 юли ще ви върви в любовта. Ще общувате много леко. Пе-
риодът е подходящ за обучение и задгранични пътувания.

Акценти
 Най-динамичният период в работата е от 14 март до 4 юни. Тогава може да проведе-

те ефективно лечение, да промените навиците си.  Добри новини има и за любовта. С 
навлизането на Юпитер в Телец на 4 юни любовният ви живот се подобрява – заздра-
вявате вече съществуващите връзки. Не е изключено дори да ги скрепите с… брачен 
договор. Най-подходящото време за това е от 4 до 10 юни. Тогава ще сключите и мно-
го успешни договори в работата.  Най-приятната изненада идва след 4 април, 
след навлизането на Нептун в хармоничния за вас знак Риби. Всички, които 
дълго са чакали, получават шанс да срещнат голямата любов. За всички хора на изку-
ството от 5 до 22 април настъпва силен творчески период.  От 9 октомври до 2 но-
ември периодът също е хармоничен. Ще се чувствате уверени в себе си, обичани и це-
нени. Преживявате и дългоочаквания финансов възход.
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СТРЕЛЕЦЪТ...

КОЗИРОГЪТ...

…ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ЗАЕКА/КОТКАТА

Галениците на съдбата сте. Ще ви върви 

във всичко. Само трябва да сте последо-

вателни и търпеливи. Годината ще мине 

за вас под знака на любовта. Много е ва-

жно да се стараете да не изгубите вече 

постигнатото щастие и сигурност. Не 

избързвайте с преценките. Ще получите 

онова, което е предназначено за вас, без 

да се налага да правите големи жертви и 

усилия. Просто се отпуснете.

…ПРЕЗ 2011 Г.
 Юпитер ви подкрепя в любовта 

и заздравява приятелствата ви през 

януари. 

 До началото на юни ще се радва-

те на подем във всички творчески сфе-

ри. Енергични сте. На хоризонта се за-

дава нова любовна връзка. Възвръщате 

си интереса към някой спорт, хоби или 

делово начинание. 

 Децата ще ви радват много. Тези, ко-

ито още нямат деца, да се възползват от 

шанса да забременеят, който е изключи-

телно голям в началото на годината. 

 От 13 март нататък трябва да 

сте по-внимателни в любовта. Бъдете 

деликатни и към децата си, не се дръ-

жте деспотично с тях. Хрумват ви 
нестандартни идеи, запознавате 
се с интересни хора, разгръщате 
творческия си потенциал. Така ще 

е през следващите 7 години.

…ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ЗАЕКА/КОТКАТА

Обръщайте повече внимание на вкусна-

та храна, красивата природа, приятно-

то общуване с приятелите и по-малко 

на работата. Не се дръжте мнително 

и предпазливо с околните, защото това 

ви отдалечава от късмета, който ви е 

отредила съдбата. Забравете за стра-

ха си от разочарования и наранявания и 

бъдете по-контактни. 

…ПРЕЗ 2011 Г.
 Предстои ви трансформация. 

Ще го разберете още на 4 януари, 
когато е слънчевото затъмнение 
в Козирог.  Използвайте този силен 

импулс, за да заложите нова програма 

за промяна. В рамките на един месец 

ще ви се открият нови възможности за 

реализация. Вашата личностна промя-

на ще предизвика  съответно и турбу-

ленции в отношенията с интимния ви 

партньор. 

 На 1 юли е следващото слънчево 

затъмнение, този път в Рак, което 

ще активизира делов ите партньор-

ства. Ще ви се прииска да направите 

нововъведения в тази сфера. Заздра-

вявате някои отношения, а други пре-

късвате завинаги. В живота ви влизат 

нови хора, създавате отношения на 

съвсем друго ниво.
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Акценти
 От 3 април до 12 май е най-бурният ви период в емоционално отношение. Не риску-

вайте излишно обаче. Преминаването на Нептун в Риби на 4 април  ще спре внимани-
ето ви върху придобиването на недвижим имот. Някои от вас ще проявят интерес към 
окултното, ще се заровят в семейната си история (най-вече през периода от 4 до 22 
април). Наглеждайте дома си до края на годината, направете спешни ремонти по водо-
проводната система, обезопасявайте.  На 15 юни има лунно затъмнение, което ще 
ви провокира да погледнете някои проблеми (особено тези, засягащи партньорството) 
право в очите. В рамките на месец и половина ще трябва да завършите важни задачи, 
да приключите стари етапи както в работата, така и в личните отношения.  Отър-
вавате се от старите стереотипи на мислене и действие. Най-трансформиращо ще 
ви подейства слънчевото затъмнение на 25 ноември, когато започвате нов важен 
етап в живота си. Ще стартирате много нови и интересни инициативи.

Акценти 
 Ще бъдете много уверени, убедителни и чаровни от 5 февруари до 2 март. Тогава 

ви върви в любовта. Доходите ви се увеличават.  Следващият ви позитивен период е 
от 15 май до 11 юни, когато ще създадете нови приятелства. В творчески подем сте. 
Започнете нов проект.  Най-благоприятен за любовта е периодът след 4 юни, когато 
Юпитер навлезе в Телец. След тази дата до края на годината се увеличава шансът за 
зачатия.  Големите промени през тази година ще засегнат и дома ви, особено след 13 
март, когато Уран навлезе в знака Овен. Вероятни са премествания, ремонт на жи-
лището, покупко-продажби на недвижим имот. По-младите Козирози ще се отделят от 
семейството си и ще заживеят самостоятелно.  След 4 април с преместването на 
Нептун в Риби до края на годината ще стоплите отношенията с роднините и члено-
вете на семейството си. Някои от вас ще сключат брак, други ще се сдобият с дете, 
племенник, внук. Ще проявите интерес към литературата и религията. Може да настъ-
пи и известен хаос в контактите и хобитата ви.
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ВОДОЛЕЯТ...

РИБИТЕ...

…ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ЗАЕКА/КОТКАТА

Ще ви върви в любовта. Късметът ще 

е с вас. Привличате одобрението и въз-

хищението на околните. Отделяйте по-

вече време за общуване. Не отказвайте 

покани. Така ще завържете повече прия-

телства. Но внимавайте с флиртуване-

то, защото може да си навлечете рев-

ността на постоянния си партньор. 

…ПРЕЗ 2011 Г.
 След навлизането на Юпитер 

в Овен на 22 януари  ставате много 

енергични и общителни. Предстоят ви 

пътувания и обучение. Този период ще 

продължи до 4 юни. 

 Очаквайте придобивки и новости 

в дома след тази дата, когато плане-

тата на късмета, изобилието и разши-

рението Юпитер навлиза в Телец и ви 

носи удовлетворение, вътрешен ком-

форт и уют в дома. 

 Стремежът ви е да подобрите се-

мейния си живот. След навлизането на  

Уран в Овен на 13 март  в продълже-

ние на 7 години напред в обкръжението 

ви постоянно ще се случват промени. 

Възможни са напрежения в отношени-

ята със съседи, роднини, братята или 

сестри. Уран, който е вашата управля-

ваща планета, ще ви подейства и поло-

жително. С лекота ще усвоявате уме-

ния в областта на техниката и нови-

те технологии. Хрумват ви чудесни 

идеи, ставате по-непокорни и сво-
бодомислещи. 

 С навлизането на Нептун в хармо-

ничния ви знак Риби на 4 април матери-

алното ви положение започва да се по-

добрява. Заработването на пари вече 

няма да е задача с повишена трудност 

за вас. Напротив – ще става лесно и 

естествено. 

 Подобряват се и отношенията ви с 

близки и роднини, укрепват родовите и 

емоционалните ви връзки.

…ПРЕЗ ГОДИНАТА 
НА ЗАЕКА/КОТКАТА

Настроени сте консервативно и враж-

дебно към чуждите стремежи. Сякаш 

сте загубили тактичността си. Трудно 

ще възприемате новостите. Възможни 

са усложнения с постоянния ви парт-

ньор. Не бъдете постоянно критични, 

обидени и недоволни, защото ще при-

вличате само агресията на околните. 

Щом възникнат трудности и недоразу-

мения, трябва веднага да ги преодоля-

вате, преди да се задълбочат. 

…ПРЕЗ 2011 Г.
 Успявате да подобрите материал-

ното си положение.

 След 4 юни в живота ви се по-
явяват важни, авторитетни лич-
ности, които ще изиграят бла-
готворителна и насърчаваща 
роля в живота ви. Обучението и об-

щуването ще ви се удават лесно. 

 Голямо събитие за всички Риби на-

стъпва на 4 април, когато вашата уп-

равляваща планета Нептун влиза в своя 

знак на управление Риби, където е най-

влиятелна. За 14 години напред (до 
31 март 2025 г.) Нептун ще ви да-
рява с интуиция, прозорливост и 
креативност. Тя ще ви помага да се 

изразявате творчески по-добре, ще раз-

вие лечителските ви способности. Някои 

от вас дори ще имат видения, които ще 

се окажат пророчески.
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Акценти
 Бъдете внимателни във финансово отношение през целия януари, особено около 

4-ти, както и от 20 до 28 февруари.  От 27 март до 3 април ще имате проблеми с 

началници и авторитети. Ще трябва да си наложите някои ограничения.  От 24 сеп-
тември до 23 октомври периодът е подходящ за пътувания зад граница. Очакват ви и 
романтични връзки с чужденци. Има опасност да завържете и тайни любовни връзки.

Акценти
 Най-доброто време за сигурни печалби и инвестиции е от 22 януари до 13 март. 

След това действайте по-предпазливо, защото попадате вече под влиянието на не-
предвидимия Уран, който много дава, но и много взима. Но пък засилва интуицията ви. 

 На 15 юни е лунното затъмнение в Стрелец, което ще ви стимулира да завършите 
сериозен етап в работата.  След слънчевото затъмнение на 25 ноември се замис-
ляте за смяна на работата си.  Промените в дома, придобиването на нова собстве-
ност или отделянето от родителите за самостоятелен живот ще се активират от 
другото слънчево затъмнение на 1 юни в Близнаци.  Напрегнат и конфликтен период 
ви очаква от 22 юни до 4 август.  Неприятности в любовта се очертават от 8 яну-
ари до 5 февруари, както и от 10 юни до 5 юли. Тогава и с парите няма да се разбира-
те особено добре.  За сметка на това пък от 28 март до 21 април, както и от 5 до 
28 юли ще сте на гребена на любовната вълна.
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ЗАПОЧВАТЕ ПОЗИТИВЕН ЖИ-
ТЕЙСКИ ЦИКЪЛ Две астрологични 

събития ще променят живота ви към по-
добро – слънчевото затъмнение на 4 януа-
ри и завръщането на Юпитер във вашия 
знак. През миналата година Юпитер от-
ново беше за няколко месеца в Овен – от 
6 юни до 3 септември. Повторното му 
завръщане е удобен момент да продължи-
те започнатото и да удвоите успеха си 
от миналата година. Запомнете периода 
от 22 януари до 3 юни , когато планетата 
на късмета ви дава шанс да започнете ма-
щабни промени и проекти, да намирате 

спонсори и прогресивни партньори, да 
стартирате нов бизнес, да осъществите 
благотворни контакти с чужденци, както 
и успешно да водите съдебни дела. 

АМБИЦИОЗНИ НАМЕРЕНИЯ  Ам-
бицията ви в началото на януари е 

насочена към цялостна промяна на досе-
гашните условия в работата и социалния 
ви статус въобще. Мислите за напредване 
в кариерата. Някои Овни е възможно да 
са получили добри предложения в тази по-
сока още в края на миналата година. Рас-
те и желанието ви за изява, за утвържда-
ване в обществото, особено след слънчево-
то затъмнение на 4-ти . Най-оптимистич-
ни са дните 1-ви и 2-ри, както и 10-и и 12-
и. През последните два дни и Луната е в 
Овен и сте ненадминати по активност и 
организираност. Много продуктивни ще 
бъдете и на 13-и и 14-и, когато можете да 
очаквате и първите финансови постъпле-
ния от новите си инициативи. 

ТРУДНИ ДНИ  са 3-ти и 4-ти . Ще 
сте раздразнителни и нетърпеливи. 

Не бързайте да взимате решения, дори и 
да се чувствате непоносимо в настоящо-
то си обкръжение, защото няма да сте 
обективни. Слънчевото затъмнение „зала-
га“ нова програма за развитие в бъдеще, 
но нещата са все още в зародиш, а не на 
етап, когато трябва да действате. При 
вас „програмираните“ промени ще засег-
нат най-вече кариерата и отношението с 
родителите.

ДОБРИ НОВИНИ В ЛЮБОВТА  ви 
носи Венера, която  на 7-и навлиза в 

хармоничния ви знак Стрелец. На 23-ти 
ще заздравите отношенията си с любим 
човек или ще създадете нова, по-надеждна 
интимна връзка. 

ПО-ВНИМАТЕЛНО РАБОТЕТЕ С 
ДОКУМЕНТИ след 13-и.  Бъдете по-

сдържани, когато разговаряте с висшес-
тоящи, защото Меркурий навлиза в дис-
хармоничния ви знак Козирог и ще среща-
те трудности и неразбиране. Другите ще 
изискват от вас повече от обикновено. 
Обуздавайте гнева си на работното мяс-
то през целия период от 1-ви до 15-и, кога-
то и Марс е в Козирог, минава през сек-
тора на вашата кариера и ви прави напо-
ристи, непримирими и несъобразителни. 
Като прибавим и влиянието на Слънцето, 
което също е в Козирог до 20-и и ви съз-
дава напрежение с авторитетите (начал-
ници и родители), картината е ясна. Не е 
изключено да се скарате с родителя, кой-
то ви респектира повече. 

КОНЦЕНТРИРАНИ И РЕШИТЕЛНИ 
ще се наложи да бъдете  на 18-и . 

Действайте смело, докажете на какво 
сте способни. Ако се занимавате с об-
ществено-политическа дейност или сте на 
ръководна длъжност, внимавайте някой да 
не ви манипулира. 

ПРЕВЪЗБУДЕНИ СТЕ на 19-и. Твър-
де е възможно да излеете гнева си по 

незначителен повод върху домашните си. 
НАСТРОЙВАТЕ СЕ НА ПОЛОЖИ-
ТЕЛНА ВЪЛНА след 20-и. Поне едно 

притеснение ви пада от плещите. Събира-
те сили. Ситуацията около вас се успоко-
ява и създава условия за големия ви 
старт. 

ПОСЛЕДНИ ТРУДНОСТИ Но всяко 
ново нещо настъпва след период на 

трудности, които ще ви се наложи да 
преодолявате от 24-ти до 26-и включител-
но. Изпитанията ще са от страна на 
партньори, съдружници и клиенти. Съвет-
вам ви да не подписвате никакви догово-
ри. Преговорите ще вървят трудно. Пре-
ломен ден е 26-и, когато трябва да проя-
вите стоицизъм и максимална дисциплина. 

Обучение и брак
Юпитер е планета на разширението и по-
знанието, затова обучението, както и на-
учната работа ще са особено успешни за 
вас. Юпитер е и една от планетите, по-
кровителстващи брака. Настъпващата 
година ще ви зарадва с нова любов, коя-
то много бързо може да прерасне в брачен 
съюз. Възможно е просто настоящата ви 
любовна връзка да се задълбочи и узакони. 
Възползвайте се от този прекрасен мо-
мент, защото подобно завръщане на Юпи-
тер в Овен ще има чак след 12 години.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ 

От 1-ви до 15-и сте нервни. Не дейст-
вайте прибързано и най-вече не избухвай-
те, преди да сте анализирали ситуация-
та. Има опасност да се скарате с роди-
телите си.

На 19-и сте превъзбудени. Постарайте 
се да сдържите гнева си.

След 22-ри навлизате в позитивен пери-
од. Юпитер ви активизира и настройва на 
вълната на успеха за 6 месеца напред.

26-и ще е ден на изпитания. Взимате 
трудни, но наложителни решения.

ВЪВ ВИНОТО Е ИСТИНАТАinfo
НОВОТО БОЖОЛЕ Е ВЕЧЕ ТУК
В Националната художествена галерия Френско-българската търговска камара организира традици-
онното тържествено представяне на „Божоле нуво“, реколта 2010. Традицията събра на едно място 
представители на правителството, бизнеса, културните среди и медиите. Сред скъпите гости, 
които уважиха събитието, бяха министърът по управление на средствата от Европейския съюз То-
мислав Дончев, Мартин Заимов, Теодосий Спасов, Анна Сендова, Любомир Милчев–Денди и още хора 
на бизнеса, изкуството и медиите, обединени от завладяващата традиция на „Божоле нуво“. 
„Тази среща се утвърди като форум на приятелство между България и Франция“ – с тези думи за-
местник-председателят на Френско-българската търговска камара Стефан Дюлайе откри офици-
алното събитие по представянето на „Божоле нуво“ 2010 в България. 
Специален гост беше и новият посланик на Франция негово превъзходителство г-н Филип Отие. 
Официалното представяне на „Божоле нуво“ бе отбелязано с тържествена наздравица на Филип 
Отие, Патрик Фавър, Стефан Дюлайе и президентите на „Далкия България“ и Edenred Доминик Дуда 
и Ерве Комбал.
Денят на новото божоле се празнува в цял свят, като през последното десетилетие България също 
е сред страните, завладени от тържествения дух и винената атмосфера.
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СИЛЕН И СТАБИЛЕН ПЕРИОД Ваши-
ят земен знак е подкрепен от положи-

телната енергия на Слънцето и Марс в Ко-
зирог. Сериозно се замисляте за бъдещето 
си. Сегашните ви постижения не ви удо-
влетворяват и затова търсите по-печелив-
ша посока за развитие. От 1-ви до 20-и е 
точният период да набележите целите си. 
От 1-ви до 15-и сте много дейни и пробив-
ни. Това е най-добрият момент да дейст-
вате за постигане на целта си. Преодоля-
вате дори съмненията и страховете си. 

НЕСТАБИЛНО ФИНАНСОВО ПО-
ЛОЖЕНИЕ ви предстои да преживе-

ете от 1-ви до 7-и . Управляващата ви Ве-
нера сега се намира в конфликтния за вас 
знак Скорпион и ви носи много тревоги и 
дискомфорт. Но трябва да стиснете зъби 
и да изтърпите, защото след 7-и ще се 
окаже, че повечето ви притеснения са 
били неоснователни. Все пак харчете по-
разумно и общувайте по-деликатно с лю-
бимите хора. Не проявявайте мнителност 
и недоверие към тях. 

РАВНОСМЕТКА ще успеете да на-
правите през настъпващото новолу-

ние и слънчево затъмнение на 4-ти в Кози-
рог. Ще улучите правилната посока, в ко-
ято трябва да вървите в бъдеще, за да 

постигнете успех най-вече в рекламния, 
издателския и туристическия бизнес. Ще 
пътувате в чужбина и ще завържете пло-
дотворни връзки с чужденци. Помислете 
за съвместни бъдещи проекти с тях. Ак-
тивна става и темата за образованието. 
Възможно е да проявите интерес към 
чужди езици и култури. Помислете за по-
вишаване на квалификацията. Сега е мо-
ментът да се поинтересувате за полезни 
за вас специализации. 

КОНЦЕНТРИРАЙТЕ ВНИМАНИЕТО 
СИ ВЪРХУ КАРИЕРАТА СИ  След 

20-и Слънцето навлиза в дисхармоничния 
ви знак Водолей и ще изисква много уси-
лия от ваша страна да доказвате знания-
та и уменията си. Потърсете си нова ра-
бота или помислете как да заздравите по-
зициите си на старата. Всичките ви ам-
бициозни желания за напредък трябва да 
са много елегантно поднесени. Не влизай-

те в открита конфронтация с никого. 
НАПРЕГНАТИ И НЕУРАВНОВЕСЕ-
НИ СТЕ Още  от 15-и  ще усетите 

едно постоянно напрежение и склонност 
да си изпускате нервите, защото Марс 
вече се е преместил във Водолей и ви пра-
ви много неуравновесени. И най-невинното 
ваше изказване или действие ще привли-
чат агресия и неодобрение от околните. 

КОНКУРЕНЦИЯТА ВИ ДИША ВЪВ 
ВРАТА Вземете предохранителни 

мерки през периода  от 20-и до 31-ви. Това, 
което ви е било обещано или което вече 
си е принципно ваше, изведнъж може да 
бъде присвоено от конкурентите ви. По-
кажете най-доброто, на което сте спо-
собни. Сега оцеляването и утвърждаване-
то ви зависят от количеството и ка-
чеството на новите идеи, които можете 
да предложите на работодателите си. 
Ако сте в сферата на частния бизнес, от 
вас още повече ще се изискват новатор-
ство и смели, оригинални решения. 

КЪСМЕТ И ДОБРОНАМЕРЕНИ ПО-
КРОВИТЕЛИ Те ще бъдат привлечени 

от преместването на Юпитер в Овен на 
22-ри. Ще сте заобиколени от добри при-
ятели и симпатизанти. Дори и да се 
чувствате дискомфортно от събитията 
в работата ви, бъдете сигурни, че накрая 
печелившите ще сте вие. Особено ако 
проявите милост, състрадание и разбира-
не към тези, които зависят от вас. От 
20-и до 31-ви бъдете максимално щедри и 
разбиращи. 

ТРУДНИТЕ ВИ ДНИ през периода ще 
бъдат 20, 21, 26 и 27 януари. Тогава не 

рискувайте. 
СТЪПВАТЕ НА ЗДРАВА ПОЧВА  на 
23-ти. Получавате нечия подкрепа. В 

любовта също ще се почувствате на ста-
билна почва, срещате разбиране. 

Важни предупреждения
Това слънчево затъмнение ви отваря вра-
тите на нови възможности. Но на самия 
4-ти поради липса на енергия от ново-
лунието настроението ви ще е колебли-
во. Денят не е подходящ за нови запознан-
ства, защото е подвластен на заблудите. 
Може да се почувствате наранени и уни-
жени от хората, които обичате. Не дра-
матизирайте излишно – скоро ще се убе-
дите, че не е било умишлено от тяхна 
страна. На 5-и, 6-и и най-вече на 7-и очак-
вайте временни спънки и ограничения от 
закона или от шефа. Родителският кон-
трол също ще ви дотежи. Може да си ка-
жете тежки думи с близък човек, но кон-
фликтите са неизбежен път към израст-
ването. През трите дни по-добре не раз-
говаряйте с началника си. Няма да срещ-
нете разбирането му.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

От 1-ви до 15-и сте много енергични. 
Действате в полза на бъдещето си. Прео-
долявате инерцията и страха.

На 20-и, 21-ви, 26-и и 27-и не ви съвет-
вам да рискувате.

След 22-ри ще имате невидимата, но 
мощна подкрепа на стабилни покровители. 

На 23-ти „наливате“ здравите основи 
на нещо, което ще бъде стабилно в бъде-
щето. Разчитайте на разбирателство в 
любовта.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

ШАНС ЗА НОВ ЖИВОТ
За втора поредна година кампанията „Шанс за живот, шанс за нови спомени“ докосна сър-
цата на хората. Благодарение на събраните средства бяха закупени 33 пулсоксиметрични 
апарата, а първите 27 болници в България вече получиха оборудването: СБАЛАГ „Майчин 
дом“; II САГБАЛ „Шейново“ ; I САГБАЛ „Света София“ ; II МБАЛ – София; СБАЛДБ – София, 
и I МБАЛ – София, бяха сред първите болници, които получиха дарения в рамките на кам-
панията. Неонатологичните отделения на МБАЛ – Бургас, МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ – 
Монтана, и МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ – Стара Загора, също получиха дарения. Бол-
ниците, включени в кампанията, са сред онези, които отчитат най-висок процент на 
преждевременно родени деца и където се концентрира лечението на рискови новородени. 
Дарените пулсоксиметри ще подобрят значително качеството на медицинската грижа 
при преждевременно родените деца със забавена кардио-пулмонална адаптация. 
Представителите на болниците оцениха високо инициативата на Procter & Gamble и из-
разиха искрената си благодарност и признателност, като същевременно предоставиха и 
множество данни, свързани с преждевременно родените деца. Средствата за кампания-
та се събират чрез продажбата на продукти, част от портфолиото на Procter & Gamble. 

Освен апаратура 
до всяка от болни-
ците бе изпратен 

и специален по-
дарък – късче от 

„Стената на меч-
тите“, на която 
известни и неиз-

вестни хора оста-
вяха пожелания за 

преждевременно 
родените и тех-
ните родители 
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ЧУВСТВАТЕ СЕ ЗАВИСИМИ ОТ 
ПАРТНЬОРИ И РОДНИНИ  Положе-

нието с ваш роднина ви изцежда силите. 
Усещате, че трябва да прекратите връз-
ки, които ви изтощават, но още нямате 
достатъчно сили и мотив да го сторите. 
Финансовите въпроси също ще ви тормо-
зят, особено обслужването на кредити и 
дългове. Още от началото на месеца сте 
притеснени и стресирани. Някои от вас 
ще могат да назоват проблема, но повече-
то Близнаци дори няма да могат да опре-
делят източника на тревога, нервност и 
мрачно настроение. Много от проблемите 
ви ще бъдат провокирани от нарушения 
принцип на даването и получаването, неза-
висимо дали става въпрос за нещо мате-
риално или емоционално. Най-нервни ще се 
чувствате непосредствено след празници-
те. Още на 1-ви и 2-ри ще усетите силна 
неудовлетвореност. Ще трябва да водите 
и напрегнати изясняващи разговори с ин-
тимния партньор. Той ще отправи пре-
тенции към вас, на които вие няма ведна-
га да можете да отговорите. 

ТЕМАТА ЗА ТЕГЛЕНЕ И ОБСЛУЖ-
ВАНЕ НА КРЕДИТИ, както и за уп-

равление на средствата на интимния ви 
партньор ще бъде актуална през следва-
щите месеци. На 5-и, 6-и и 7-и се мобили-
зирате и обмисляте как да действате. 
Не пренебрегвайте едно предложение за 
стартиране на самостоятелен бизнес. 
Имате потенциал за това. Не проявявай-
те страх и нерешителност. Но не 
действайте веднага. Изчакайте поне две 
седмици, за да получите пълна яснота по 
въпроса. Действайте едва след 22-ри, ко-
гато ще имате и необходимата за това 
енергия.

НАПРЕЖЕНИЕ С ИНТИМНИЯ 
ПАРТНЬОР То ще се появи заради 

това, че на 7-и Венера навлиза в противо-
положния ви знак Стрелец. Ще видите и 
другото лице на любовта, когато тя ста-
ва изискваща и ограничаваща ви. От 7-и до 
края на януари ще трябва да сте много 
внимателни с любимия човек, който ще е 
много уязвим от вас. От 1-ви до 13-и Мер-

курий също е разположен конфликтно 
спрямо вашия знак. Периодът не е благо-
приятен за общуване с делови партньори. 
Трудно ще постигате разбирателство. Ве-
роятни са неприятни разговори, разправии 
за изясняване на нещо с вашите партньо-
ри. 1, 2, 8, 9 и 10 януари са най-конфликтни-
те ви дни от периода. Бъдете внимател-
ни също и при кратките си пътувания, 
както и при шофиране – възможни са 
дребни инциденти и напрежение. 

ПРОМЕНЯТЕ ПЛАНОВЕТЕ И НА-
ГЛАСИТЕ СИ На 11-и ще се наложи 

да го направите дори в движение. Някои 
ваши надежди и очаквания няма да се оп-
равдаят. Откажете се временно и от 
съвместни начинания с приятели, защото 
може да се разочаровате. Поне до 20-и не 
стартирайте нови проекти. 

ПРИЛИВ НА СИЛИ  ще усетите на 
пълнолунието на 18-и, както и на 19-и. 

Стабилизирате и финансите си. Получава-
те първите материални постъпления за 
предприетите в началото на месеца 
действия. След 20-и сте в много по-добра 
форма. Притесненията и колебанията ви 
се разсейват. Оптимизмът ви се завръща. 
Ще общувате и ще намирате съмишлени-
ци много по-лесно. 

НАЙ-ХУБАВИЯТ ВИ ПЕРИОД  на-
стъпва след 22-ри , когато Юпитер 

активизира сектора на вашето бъдеще и 
на мечтите ви. Вече няма какво да ви 
спира, спокойно може да предприемете 
нови начинания. Вероятни са временни 
трудности с документи и разпоредби на 
закона на 26-и. Ще имате усещането, че не 
можете да осъществите замисленото. 
Трудни ще са и 28-и и 29-и , особено ако 
имате публични изяви. Съобразявайте се 
повече с деловите си партньори. Сега сте 
силни в екипната работа. 

Притесненията и 
черногледството ви 
взимат връх
Новолунието на 4-ти съвсем ще ви из-
тощи. Не се изкушавайте да анализира-
те безпокойствата си. Няма да сте обек-
тивни. Хрумват ви нови идеи, как да ста-
билизирате финансовото си състояние. 
Не пренебрегвайте предложения за съв-
местни инвестиции с ваши делови парт-
ньори. Обърнете внимание на предложе-
нията, които ще получите на 4-ти, защо-
то на този ден има и слънчево затъмне-
ние и всичко, което се случва, е знаково за 
развитието ви през следващите 2 години. 
Могат да се появят нови сексуални парт-
ньори в живота ви, да вземете решение 
да имате дете или да проявите интерес 
към окултни науки. Всички тайни и загад-
ки сега се разкриват пред вас.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

След 4-ти задвижвате финансови въпро-
си. Помислете за развитие на самостоя-
телен бизнес. Появяват се нови сексуални 
партньори. Оформяте наследства.

От 1-ви до 13-и периодът е конфликтен. 
Внимавайте при пътувания, особено ако 
шофирате вие.

След 7-и се очертават недоразумения и 
напрежение в любовта. 

На 18-и и 19-и очаквайте финансов по-
дем. Осеняват ви печеливши идеи.

След 22-ри късметът е с вас. Всичко, 
което предприемете, ще е успешно.

ДУХЪТ ВЪЗРОЖДЕНСКИ

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЗАХАРИ ЗОГРАФ

се отбелязаха с откриването на изложба, в която са включени най-значителните творби на художника – 
портрети, рисунки, икони и сбирка европейски гравюри, репродукции на стенописите. Голямата изненада за 
почитателите на изобразителното изкуство са експонираните рисунки на Захари Зограф, както и част от 
значителната колекция от графични рисунки и гравюри на знаменити европейски художници, притежание на 
Зографската фамилия. Този факт е знаменателен и променя основно гледната точка към личността на ран-
ния български художник, досега възприеман като самобитен и самообразоващ се занаятчия, израснал и развил 
таланта си в затворената общност на патриархална възрожденска България. 
Важен етап от творческото израстване на Захари Зограф са копривщенските икони, които му донасят сла-
ва, и през следващите години е отрупан с поръчки. Това му дава творческата свобода да изографисва свобод-
но съвременниците си, както е направил в Бачковския манастир – на църковните стени са портретите на 
пловдивските кокони и техните тоалети „ала мадам Рекамие“ с чувствена прецизност и трепетен щрих, 
които подхождат повече на салонна или албумна живопис. Вероятно от същата година датира и масленият 
„Автопортрет“ – най-скъпата картина от фонда на НХГ. 
Мащабната изложба ще продължи до края на януари 2011 г.
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НЕ СЕ ЧУВСТВАТЕ В ДОБРА ФОР-
МА от 1-ви до 19-и  включително. 

Слънцето е твърде далеч от вас, в про-
тивоположния ви знак Козирог, и се усе-
щате като изцедени. Имунната ви систе-
ма е много слаба и са възможни здраво-
словни неразположения. Приемайте повече 
витамини. Консумирайте свежи плодове и 
зеленчуци в червен и оранжев цвят. Най 
трудните ви дни ще са 3-ти, 4-ти, 10-и и 
11-и. Тогава щадете силите си. Тревоги и 
съмнения ви тормозят веднага след праз-
ниците. Най-вероятно се тревожите за 
измислени проблеми. Емоционално неста-
билни сте, съмнявате се в любими хора и 
партньори. Ревност, интриги, както и 
прекалено обсебващо или властно поведе-
ние от страна на близките ви много ще 
ви огорчат. Ще трябва да се простите 
със стари проекти, които не сте успели 
да реализирате. Същото се отнася и за 
някои хора, които напоследък са били око-
ло вас и сте им гласували доверие, но те 
не са го оправдали. 

НАЙ-ЗЛЕ ЩЕ СЕ ЧУВСТВАТЕ на 3-ти 
и 4-ти . Няма да имате нито сили, 

нито желание да започнете нещо ново. 
Най-добре е да се усамотите и да се въз-

държате от взимане на сериозни решения. 
Ограничете и публичните си изяви. Не на-
срочвайте важни срещи за тези дни. Как-
вото и да предприемете сега, няма да е ус-
пешно, а и ще изисква от вас много уси-
лия. На 4-ти е възможно колеги или делови 
партньори да ви подведат неприятно. 

СМИРЕТЕ СЕ На 7-и е добре да про-
явите смирение и да не обсъждате 

важни теми с авторитетни личности, 
тъй като няма да успеете да извоювате 
нужните ви разрешителни и документи. 
Ще усетите известно замразяване на от-
ношенията, но за щастие още през след-
ващите два дни – на 8-и и 9-и – благодаре-

ние на вашата интуиция ще успеете да 
върнете предишното равновесие. 

БЪДЕТЕ БДИТЕЛНИ След 13-и  Мер-
курий навлиза в Козирог, което за-

труднява вашата комуникация, боравенето 
с информация, както и служебните ви и 
кратки пътувания. Бъдете внимателни в 
тези сфери, особено на 18-и и 26-и.

ЕМОЦИОНАЛЕН ПОДЕМ  На 17-и, 
18-и и 19-и съдбата ще ви зарадва. В 

трите дни преди пълнолунието на 19-и Лу-
ната се намира във вашия знак и създава 
„приливна вълна“ от хубави предложения, 
контакти и изяви. Все пак на 18-и бъдете 
малко по-сдържани, защото сте много ма-
нипулируеми, някой може да ви въздейства 
с негативизма си. Не общувайте с лоши 
хора и избягвайте трудни ситуации. Об-
ществените изяви ще ви затормозяват 
повече от друг път. Ако сте обвързани с 
политиката или сте на ръководен и отго-
ворен пост, много внимавайте какво каз-
вате и какво подписвате на този ден.

АМБИЦИИ ЗА НАПРЕДЪК В КАРИ-
ЕРАТА ви обземат с навлизането на 

Юпитер в знака Овен на 4-ти и ви дър-
жат целия месец. Дава ви се възможност 
да премерите сили с конкуренцията и да 
докажете способностите си.

ДОМАШНИ ПРОБЛЕМИ и ангажи-
менти ще ви разцентроват на 24-ти 

и 25-и. Неотложни събития ще приковат 
вниманието ви върху делника и делнични-
те проблеми. Не трябва да пренебрегвате 
близките си у дома, ако не искате да до-
пуснете сериозен конфликт. 

ДНИ НА СЕРИОЗНА РАБОТА , но и 
на изпитания ще са 26, 27 и 28 януари. 

Спазвайте йерархията и не прескачайте 
закона. Затвърждавате приятелства и 
емоционални връзки. А ненужните прекъс-
вате. 

КОЛЕДЕН ДУХ НА КВАДРАТ

„Чистка“ на 
партньорствата
4-ти е денят на новолунието в Козирог, 
както и на слънчевото затъмнение, кое-
то засяга точно партньорствата и връз-
ките. Затъмнението ще внесе в живо-
та ви точно промяната, от която имате 
нужда. Разбира се, няма веднага да усе-
тите ползите, но в рамките на 10–14 дни 
след него ще се появят първите признаци 
на стабилизация на партньорствата. Не-
надеждните хора около вас си отиват за-
винаги. Остават само надеждните парт-
ньори. През следващите седмици получа-
вате добри предложения за нови делови 
партньорства, намирате и нови спътни-
ци в живота, сключвате важни договори и 
споразумения, завеждате съдебни искове, 
които ще разчистят пътя пред бъдеще-
то ви. Много от Раците получават пред-
ложение за брак (самото бракосъчетание 
може да се случи през следващите 9 месе-
ца). Ако точно на 4-ти в живота ви влезе 
нов интимен партньор, обърнете му сери-
озно внимание, защото срещите в навече-
рието на затъмнение носят много карми-
чен характер, изобщо не са случайни.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

На 3-ти и 4-ти сте в слаба позиция в 
емоционално и в здравословно отношение.

След 4-ти в живота ви влизат нови хора. 
Сключвате важни договори.

На 17-и, 18-и, 19-и ще имате емоциона-
лен подем. Решителността ви се възвръ-
ща, но на 18-и сте и много манипулируеми. 
Могат нещо да ви внушат. Не общувайте 
с лоши хора.

След 22-ри ви очаква подем в кариерата. 
Създават се благоприятни възможности 
за напредък.

БАЛ НА ШОТЛАНДСКОТО КАРЕ
M.A.C Cosmetics разказа една нова и различна приказка за шотландското каре – Tartan Tale – в чест на предстоящите коледни празници. От M.A.C отпразну-
ваха в елегантен, пънкарски, анархичен и благороден стил обновения си магазин в The Mall, който по-скоро прилича на артистично ателие на гримьори про-

фесионалисти, отколкото на обикновен магазин. Клиентите на M.A.C. получават лично професионални 
съвети за грима, а тези, които търсят повече дискретност, могат да се възползват и от специалната 
ВИП зона в магазина, където гримьорите на M.A.C. ще се погрижат за перфектната им визия. Магази-
нът е разположен на място с голяма видимост и поток от хора и е стратегически обособен с логото на 
марката и визуално анимирани продукти. 
М.А.С. Cosmetics започна празниците със сблъсък на царственост и пънк, разказан от приказка за фанта-
зии. Очарователните герои на М.А.С. с роквизия отвеждат гостите в свят, който кара желанията да 
се сбъдват с богато цветните и фантастични грим продукти на М.А.С, вдъхновени от шотландско-
то каре.
Под прекрасните звуци на цигулка гостите се сляха с шотландското въобще и се насладиха на вълшеб-
ната история на разказвача, която всъщност е история за три продукта от бляскавата Tartan колек-
ция на М.А.С. – един за скулите, друг за оч ите и един за устните. Три вълшебства, скрити в козметична 
чантичка на шотландско каре.
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ОЧАКВАТ ВИ ХУБАВИ ПРОМЕНИ , 
но първо ще трябва да минете през 

малка криза. Сега звездите ви подсказват 
как да се държите с колегите и подчине-
ните си. Справяте се с един замах с от-
егчението в работата. Активизира се 
темата за здравето ви, както и за здра-
вето на вашите близки. Ако отдавна от-
лагате ходенето на прегледи и изследва-
ния, след 4-ти е време да си обърнете 
повече внимание, защото безобидните 
здравословни неразположения има вероят-
ност да се превърнат в хронични заболя-
вания. Обърнете внимание и на здравето 
на своите деца и близки. Добрата новина 
е, че ще успявате да вземете най-верни-
те решения относно работата си и „по-
падате“ на най-правилно поставената ди-
агноза и лечение, в случай че ви се е на-
ложило да ходите по лекари за вас или за 
роднините ви. Има нещо много лечебно и 
обновяващо в този месец, въпреки че вие 
няма да успеете веднага да усетите оп-
тимизма и благоприятните тенденции. 
Възможно е дори в първия момент да се 
почувствате доста затормозени, че от-
ново нищо не се получава така, както 
сте го замисляли. 

ЗАПОЧВАТЕ НОВАТА ГОДИНА В 
КОЛЕБАНИЯ, дали да запазите една 

интимна връзка, или не. Много ясен отго-
вор ще получите около новолунието на 
4-ти. Ще видите, че връзката, която 
имате в момента, е напълно илюзорна и 
че не можете да разчитате тя да има ня-
какво продължение в бъдеще. Бъдете вни-
мателни, особено ако около вас има някой 
от зодия Скорпион. Въпреки неговия чар и 
привидна мекост на поведението в дейст-
вителност се готви да ви измами. Нищо 
от това, което си мислите, че е реално 
и надеждно, не е такова. Пригответе се 
за емоционални и любовни сюрпризи и по-
уки от 1-ви до 7-и.

НОВА ЛЮБОВ ИЛИ ПО-СИЛНА 
СТАРА След 7-и до края на месеца в 

живота ви се появяват много по-надежд-
ни личности, с огнена природа. Установя-
вате нови любовни връзки или заздравява-
те установените връзки зад граница. По-
лучавате внимание, подаръци и подкрепа 
от избраника/избраницата си. Периодът е 
много благоприятен за хора на изкуство-
то. При жените се увеличава шансът за 
зачатие. Общуването с децата ви ще ви 
донесе приятни мигове. 

НОВИ ХОРИЗОНТИ С навлизането 
на Юпитер в хармоничния ви знак 

Овен на 22-ри пред вас се отворят нови 
хоризонти. Замисляте се и за разширение 
на бизнеса си зад граница. Приемете пред-
ложенията за пътувания в чужбина, дори 
и да са само за забавление и почивка. Те 
ще ви подействат много освежаващо и 
ще събудят нови желания у вас. Проявете 
интерес към бъдещи участия на симпози-
уми, конференции и семинари. През следва-
щите пет месеца е добре да се активизи-
рате и в областта на рекламата и тър-
сенето на нови партньори и пазари. По-
бързайте, докато сте под закрилата на 
най-благодетелната и даваща планета от 
зодиака – Юпитер. 

РЕШАВАТЕ НАСЛЕДСТВЕНИ ПРО-
БЛЕМИ Колкото и да не ви се зани-

мава и непрекъснато да отлагате, на 26-и 
и 27-и ще се наложи да се занимавате с 
наследствени въпроси. Обърнете внимание 
на документи и завещания, погрижете се 
за родовите си имоти. На 26-и ще си има-
те семейни грижи. Време е да се освобо-
дите от някои зависимости и тежки спо-
мени. Успешни дни за това са 28-и и 29-и, 
когато сте настроени позитивно и се 
справяте с лекота с работата. 

По дати
От 7-и до 15-и проявявате най-творческа-
та си страна на работното си място. Не 
спирайте импулса на вдъхновение на 10-и, 
11-и и 12-и, когато ще изявите съзидател-
ната си природа. Бъдете внимателни в об-
щуването след 15-и, защото ще привлича-
те агресията на околните. Появяват се 
напористи конкуренти, които до края на 
месеца ще ви притискат и ще ви изнер-
вят. По-често ще изпускате нервите си в 
общуването и това ще внесе напрежение 
в отношенията ви с интимните и делови-
те партньори. 
Темата за партньорствата ще се акти-
вира след 20-и. Във върховна форма сте 
на 20-и и 21-ви. Намирате сили да победи-
те инерцията си, реализирате желания-
та си и тръгвате по нов път. Получавате 
благоприятни предложения за нова рабо-
та или за преназначение. Хармонизирате 
отношенията си с колегите. Всичко това 
ще се е активирало още около затъмне-
нието на 4-ти в началото на месеца, но 
ще стане видно и възможно за осъществя-
ване едва след пълнолунието, което на-
стъпва на 19-и.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

От 1-ви до 7-и ще имате трудности в 
любовта. Внимавайте да не ви наранят. 
Податливи сте на заблуди.

След 4-ти започват благоприятни за 
вас промени в службата. Започнете ново 
лечение на старо заболяване. 

След 22-ри си направете реклама. Пъ-
тувате до чужбина и търсите нови парт-
ньори.

На 26-и и 27-и ще решавате наболели се-
мейни и родови проблеми. Уреждате важни 
документи за наследство.

ЗЛАТНИЯТ КОКТЕЙЛ

Премиера на MARTINI® GOLD by Dolche&Gabbana
Новото мартини бе поднесено на гостите в тандем – от специалистите на най-красивата напит-
ка в света мартини и иконите в модния дизайн Долче и Габана. Златният вкус е резултат от май-
сторството на създателите на Martini

 
и изискания стил на световноизвестните модни дизайнери. 

Клубната атмосфера придоби още по-модерен характер от атрактивните хостеси и хостове, кои-
то специално за целта бяха облечени в облекла от последната колекция на Долче и Габана. 
На специално приготвените коктейли – MARTINI® Gold Royal, MARTINI® Gold Finger и MARTINI® Gold 
On Ice – се наслаждаваха и ВИП гостите, сред които бяха Ники Кънчев, Юлия Юревич, Жана Жеко-
ва, барон Кирил Гендович и съпругата му Вера, Ники Сотиров, д-р Ангел Енчев, Олга Ускова, стилист 
Капанов, Митко Дамов, Кирил Чалъков, Петър Лашов, Владимир Вишански, Емил Лазаров, Гери Дон-
чева, Евгени Минчев, Мис Мартини летен стил Петя Рашева и др.
Домакин на вечерта беше фирма „СофСток“, официален и ексклузивен вносител на MARTINI® за Бъл-
гария, а лично собственикът на компанията Мирослав Печев и изпълнителният директор Лиляна 
Лазарова поздравиха присъстващите. На коктейла за първи път в България бе показан видеоклипът 
на MARTINI® GOLD със специалното участие на Моника Белучи и самите Доменико Долче и Стефано 
Габана – произведение на кинематографичното изкуство, вдъхновено от филмите на Фелини.
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В ПОДЕМ СТЕ Започвате годината с 
желание да сте максимално ефектив-

ни. Енергията на Козирога ви помага да 
сте по-дисциплинирани и да формулирате 
правилно идеите си. До 20-и ще сте много 
съзидателни. От 1-ви до 15-и Марс, планета-
та на действието и активността, също се 
намира в Козирог и ви помага да отхвърли-
те методично ежедневните си задължения. 
Ставате влиятелни и настоятелни. 

 НЕСПОКОЙНИ СТЕ  на 1-ви и 2-ри . 
Сякаш сте в предстартова треска. 

Подреждате приоритетите си. 
НАЙ-ВАЖНИТЕ ВИ ДНИ ОТ МЕСЕ-
ЦА са  3-ти и 4-ти , защото тогава 

правите програмата си за дълго време на-
пред. На 4-ти е новолуние и има и слънчево 
затъмнение. Тези явления ви дават импул-
са на новото начало, с помощта на който 
ще започнете новите си творчески проек-
ти, както и всяка друга работа, която 
ще изисква от вас лично отношение и 
внимание. Получавате възможност да 
оставите уникалния отпечатък на собст-
вената си личност върху всичко, с което 
се захванете. 

РАДВАТЕ СЕ НА ЖИВОТА Срещи с 
приятели, посещения на театър и 

кино ви развличат много… Дори имате 

желание да се запишете на танци, плуване 
или фитнес – нещо, което ще ви разсей-
ва от мислите за работа. Не потискайте 
този импулс, дори трябва да го стимули-
рате от 7-и до 20-и, за да освободите на-
прежението. 

БЛАГОПРИЯТНА ВЪЗМОЖНОСТ 
ЗА ЗАЧАТИЕ се очертава от 7-и до 

31-ви. Спонтанно ви обзема желание да 
имате деца. А онези от вас, които вече 
имат, ще преоткрият общуването с тях. 
То ще стане по-близко и задушевно. Вни-
мавайте да не изгубите романтиката в 
любовта сред дребни спорове и неразбира-
телства. 

ДНИ НА ЗАДОВОЛСТВО, СПОКОЙ-
СТВИЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ са 13-и и 

14-ти. Получавате добро заплащане за от-
давна положен труд, уреждате стари 
сметки. Постарайте се да заделите мал-

ко пари настрана. След 13-и и Меркурий 
навлиза в Козирог и ви прави истински по-
дарък – стимулира още повече вашите ум-
ствени и практически умения. За учащите 
ще е златно време да напреднат в изуча-
ваните дисциплини до края на месеца – 
бавно и методично. 

НАСТЪПВАЩОТО ПЪЛНОЛУНИЕ на 
17-и, 18-и и 19-и ви връща към стари 

надежди и планове. Това е силен ден на 
прозрения. Хрумват ви оригинални идеи, ко-
ито е добре да започнете да реализирате 
веднага, независимо сами или с някого дру-
гиго в съдружие. На 18-и сте най-организи-
рани и работоспособни. Пробивни сте. От-
криете неподозирани възможности, от ко-
ито не сте се възползвали до момента. 
Проявявате изобретателност, която до 
този момент ви е убягвала. Девите, науч-
ни работници, ще имат добри постижения. 
С действията си на 18-и , независимо в 
каква област са приложени, ще заслужите 
уважението и признанието на околните. 
Запомнете само, че на този ден не бива да 
проявявате високомерие и гордост. 

ВРЕМЕ ЗА РАБОТА То започва с на-
влизането на Слънцето във Водолей 

на 20-и. Работата ви кара да се чувства-
те полезни. Ще запомните 22-ри и 23-ти 
като успешни дни, защото ще успеете да 
изгладите отношенията си с хора, от ко-
ито се чувствате зависими. Обърнете 
внимание на здравето си. Започнете дие-
та или дори лечебно гладуване. Не насроч-
вайте важна работа за 26-и, защото ще 
имате много спънки. 

СУЕТЛИВИ И НЕРВНИ ДНИ са 28-и 
и 29-и. Цялата си енергия ще използ-

вате за домакинстване и грижи за близки-
те си. Завършвате успешно месеца  на 31-
ви, успявайки да се изкачите едно стъпа-
ло по-нагоре в кариерата. 

Внимавайте в любовта
На самия 4-ти ще преживеете разочаро-
вание от някое приятелство или връзка, 
ще прозрете колко манипулативна и илю-
зорна е била тя. Въздържайте се от им-
пулсивни действия. Очевидно това не е 
бил вашият човек. Не прибързвайте с ус-
тановяването на нови връзки на 4-ти – 
няма да успеете за един ден да компенси-
рате дефицитите, трупани с месеци. И 
още едно предупреждение – не се доверя-
вайте във финансово отношение на хора, 
които не познавате добре, симпатията и 
външността им могат да ви подведат. 
Романтиката ще властва в отношенията 
ви до края на месеца. Любовната ви връз-
ка може да се разгорещи, въпреки че след 
7-и Венера навлиза в нехармоничния ви 
знак Стрелец и няма да получавате адек-
ватен отговор на вашите чувства и на-
мерения. До края на месеца ще има напре-
жение с любимия човек, което ще трябва 
да успокоявате непрекъснато.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

От 1-ви до 15-и ставате амбициозни и 
настоятелни; 

От 7-и до 31-ви внимавайте в любовта. 
Постарайте се да не изгубите симпатии-
те на интимния партньор заради пореди-
ца от дребни разправии.

От 17-и до 19-и сте много вдъхновени и 
аналитични. Особено на 18-и, когато ще 
докажете силата на интелекта си.

28-и и 29-и са суетливи и нервни дни.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

FLOCAFЃ СТАНА НА ТРИ ГОДИНИ 
Flocafѓ Lounge Bar & Restaurant отпразнува третата си годишнина с голямо парти, ор-
ганизирано в заведението на пл. „Света Неделя“. 
За приятната атмосфера се погрижиха Милен Кокошкаров, бившият пианист на 
„Каффе“ и атрактивната Долорес де ла Каридат – вокалистка на група „Тумбаито“. 
Отбрани и вкусни ястия от менюто на Flocafѓ бяха сервирани в познатата на всич-
ки приятна и предразполагаща атмосфера на заведението. 
На събитието присъстваха много светски личности и бизнесмени, които сподели-
ха преживяванията си във Flocafѓ през тези три години и пожелаха „Честит рож-
ден ден!“.
Г-н Янис Бадас, оперативен мениджър на Flocafѓ Bulgaria, заяви: „Концепцията на 
Flocafѓ е да бъде част от всекидневния живот на всеки гражданин, да се превърне в 
приятен ежедневен „навик“ за всеки. Днес, след три години на пазара в България, с 
гордост можем да кажем, че сме го постигнали. Flocafѓ се превърна в място за срещи, 
където хората могат да се видят, да поговорят и да релаксират в приятна и при-
ветлива атмосфера. Flocafѓ е преживяване, най-доброто кафе преживяване в града.“
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НАВЛИЗАТЕ В ТРАНСФОРМАЦИО-
НЕН ПЕРИОД Нужно е да запазите 

спокойствие, защото ви очаква напреже-
ние през целия месец. Слънцето е в дисхар-
моничния ви знак Козирог до 20-и, Марс е 
там до 15-и, а Меркурий навлиза на 13-и . 
Ще бъдете много чувствителни и раними. 
Не се вглъбявайте и усамотявайте, както 
обичате да правите винаги когато имате 
проблеми. Общувайте повече с близките 
си и се грижете за тях. Така ще изгради-
те с тях по-доверителни отношения. Ще 
споделите с тях нещо интимно и те ще 
ви помогнат по-лесно да решите пробле-
мите си. 

НЕ СТЕ В ИЗГОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА 
ДЕЙСТВИЕ На 3-ти и 4-ти  може да 

се почувствате самотни, слаби и безсил-
ни. Дори могат да се появят и здраво-
словни неразположения. Символично през 
тези два дни ще се гмурнете до „дъното“ 
и ще направите анализ на живота си. 
Няма да сте в изгодна позиция да дейст-
вате, затова не се насилвайте за нищо. 

В МНОГО ПО-ДОБРА ФОРМА СТЕ  
след 20-и. Съветвам ви да предприе-

мете акция по подобряване на обстанов-
ката в дома ви – ремонт и пренареждане. 

Ще ви хрумне идеята да си купите нов 
дом или някакъв имот, но изчакайте с 
действията по този въпрос до 13-и, кога-
то Меркурий вече е в хармоничния ви 
знак Водолей и ви осигурява свобода и ле-
кота на действие. 

ДНИ НА ОПТИМИЗЪМ И в най-чер-
ната нощ се прокрадват лунни лъчи 

светлина. Вашите оптимистични дни ще 
са 5-и и 6-и, когато приятелите и съмиш-
лениците ви ще са плътно зад гърба ви. 
В свободно и непринудено общуване с тях 
ще родите важни идеи за бъдещето си.

ПО-ТРУДЕН И СПЕЦИАЛЕН ДЕН  е 
7-и, когато ще получавате откази и 

неразбиране от околните. Откажете се 
от нещо на този етап. След време по-лес-
но ще го реализирате. Разведряване на об-

становката ще има на 15-и и 16-и. Иначе 
периодът от 1-ви до 15-и се очертава като 
конфликтен и труден. 

СИЛИТЕ ВИ СЕ ЗАВРЪЩАТ  на 15-и , 
когато Марс преминава в хармонич-

ния ви знак Водолей и ви зарежда с моти-
вация за действие. Направете всичко въз-
можно да си починете на 15-и и 16-и , да 
сте сред приятели и да си говорите с 
тях само за приятни неща. Това презареж-
дане ви е супернеобходимо, за да издържи-
те следващия напрегнат период – трите 
дни по пълнолуние 17-и, 18-и и 19-и. 
Тези дни ще подействат като лакмус на 
психологическите ви задръжки. Очакват ви 
проблеми. 

БЪДЕТЕ ИЗРЯДНИ НА РАБОТНОТО 
СИ МЯСТО  на 18-и.  Постарайте се 

да си спестите неприятните срещи и раз-
говори. На работното си място трябва 
да сте изпълнителни и дисциплинирани, за-
щото точно сега не е време за революции. 
Приемете условията, които ви предлагат, 
дори и да не ви устройват напълно. Зада-
ва се много по-приятен период след 20-и. 

ОБЩИТЕЛНИ И РАДОСТНИ СТЕ  
Това се дължи на Слънцето, което 

вече е навлязло във Водолей и ви връща 
равновесието. Всичките ви притеснения и 
неуредици са ви зад гърба. Време е за за-
бавление. Потръгва ви и в любовта, сре-
щате се с любимите си приятели, възоб-
новявате заниманията си със спорт и ре-
абилитирате хобито си. 

БЪДЕТЕ НАЩРЕК все пак  на 26-и , 
защото Сатурн отново ще напомни 

за себе си и ще трябва да сте смирени и 
дисциплинирани. 30-и и 31-ви са ви дадени, 
за да довършите нещо, започнато в нача-
лото на месеца. Принципно вече сте взели 
първите си уроци за годината и за щас-
тие сте взели „изпитите“ си с отличен!

Трудности всякакви
Новолунието в Козирог, както и слънчево-
то затъмнение ще ви подтикнат да на-
правите мащабни промени в живота си. 
Този трансформационен период ще започ-
не, естествено, с криза. Още през първи-
те дни на януари ще се почувствате не-
уверени, с ниско самочувствие. Вероятни 
са и проблеми с властите, закона, начал-
ниците и възрастни роднини. 
Напрежение ще чувствате почти през це-
лия месец, във всички житейски сфери – 
дом, деца, семейство, отношения с роди-
тели и роднини. Обезопасявайте добре 
доба си, наблюдавайте водните и елек-
трическите инсталации, както и уреди-
те за отопление. Има риск от неприятни 
инциденти, особено през времето от 1-ви 
до 20-и, но най-вече на 3, 4, 7, 10, 11 и 12 
януари, и още повече в дните на пълнолу-
нието в конфликтния ви знак Рак 17-и, 18-и 
и 19-и. На тези дни не е добре да се напря-
гате и товарите с много работа. Но пък 
датите са подходящи за… общуване с на-
чалници.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

3, 4, 7, 10, 11, 12, 17, 18 и 19 януари са 
изключително трудни дни. Пазете дома си 
от кражби, не предприемайте важна рабо-
та и трудни разговори.

След 13-и можете да стартирате по-
купко-продажби на недвижим имот, както 
и да уредите всички документи по сдел-
ката.

След 15-и отпада поне една неприят-
ност от плещите ви. 

След 20-и навлизате в по-позитивен пе-
риод.

НОВА КНИГА ОТ „КОЛИБРИ“

„Моята Азия“ нагледно доказва нещо, което мнозина знаем на теория, но все не дръзваме да проверим на 
практика – преодоляването на страховете, включително страха да си напълно свободен, отваря много пъ-
тища.

 Пътят към морето. Това е история не за класическия блян по далечни морета, а за реални пътешествия, 
заплатени с изтощителни усилия, опасности и отказ от сигурността на ежедневието.

 Пътят към насладите. Това е автобиографията на човек, който не теоретизира за сетивните удо-
волствия, а използва с вдъхновение силни подправки, пие добри вина и се радва еднакво на романтичния и на 
плътския вкус на любовта.

 Пътят към Азия. Това не е предвидимата екзотика с ключови образи като коралов плаж, палми, коктей-
ли, а разказ за това, как един авантюристичен дух открива своята философия и своето място далеч от 
предопределеното от корените, там, където основното правило е „Майпенрай“ – карай да върви.
Търсете на книжния пазар от издателство „Колибри“
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Райко Матеев  – „МОЯТА АЗИЯ“ С ЯХТАТА „ХЕЛИОС“ ОТ ЦАРЕВО ДО СИНГАПУР
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С НОВИ КОНТАКТИ И ЗАПОЗНАН-
СТВА започвате новата година. Ще 

привличате симпатиите, одобрението и 
любовта на околните почти през целия 
януари, но най-вече  от 1-ви до 20-и . Най-
благоприятният ви период е от 1-ви до 7-и 
на обяд, когато Венера се намира все още 
в Скорпион. Това ви носи хармония и под-
крепа – не само морална, но и материал-
на. Самите вие ще сте много чаровни и… 

манипулативни. Не оставяйте силния си 
сексапил да отслабне безрезултатно – въз-
ползвайте се от този хубав момент да 
разширите сферата си на влияние и да си 
спечелите повече приятели. 

ОБНОВЕНИ ОТНОШЕНИЯ С РОД-
НИНИТЕ Ще се променят и ще се 

развият по нов начин отношенията ви с 
братя, сестри и братовчеди. Най-вероят-
ният ден за създаване на ново приятел-
ство или важна среща е самият 4-ти. Съ-
битията тогава ще се развиват мълние-
носно и неочаквано, но ще носят и отпе-
чатъка на измамата и заблудата. Двете 
тенденции ще са силно преплетени и в 
първия момент трудно ще се ориентира-
те как да ги отделите. Затова бъдете 
много аналитични.

ВЪВ ВЪРХОВНА ФОРМА СТЕ на 
8-и и 9-и. Интуицията ви е на висо-

та. Използвайте тези дни, за да релакси-
рате максимално и да си направите пла-
нове за бъдещето. Времето е отлично да 
общувате с любимите си хора, да се за-
редите с позитивизъм. Само не злоупо-
требявайте с алкохол и не взимайте ле-
карства без лекарско предписание. Има 
риск от отравяния. 

ЗАВИСТ, КОНКУРЕНЦИЯ И НЕЛО-
ЯЛНИ УДАРИ В ГЪРБА  очаквайте 

след 15-и. Марс навлиза в знака Водолей, 
който не е хармоничен на вашия. Ще сте 
склонни сами да провокирате напрегнати 
ситуации. Много агресивни и сприхави сте 
сега. На 20-и и 21-ви не навлизайте самите 
вие в чужда територия, защото здраво 
ще си изпатите. Внимавайте, защото има 
опасност и някой да заяви претенции към 
вашата територия, която ще се наложи 
да браните с нокти и зъби. 

ПРОЯВЕТЕ МАКСИМАЛНА ПРАК-
ТИЧНОСТ на 13-и и 14-и. Не разпиля-

вайте никакви ресурси – нито материал-
ни, нито морални. Едни от най-силните 
ви дни през този месец са 17-и, 18-и и 19-
и. Подходящи са за частни пътувания, об-
щуване с чужденци, обсъждане на бъдещи 
почивки или командировки, взимане на из-
пити, явяване на конкурси. Потърсете 
възможности за изява. Рекламирайте се. 
Късметът е с вас. Ако до този момент 
са ви мъчили някакви трудности, на 18-и 
успявате да ги преодолеете и да решите 
един труден проблем завинаги. 

НАПРЕГНАТ ПЕРИОД Дано да сте 
се възползвали от хубавите въз-

можности до този момент, защото 
след 20-и за вас се очертава напрегнат 
период. Постоянно трябва да сте в 
„бойна готовност“, за да се справяте с 
купищата работа. Конкуренцията, пред-
стоящите реформи на работното мяс-
то, както и домашните неразбории ще 
ви изтощят. Роднините ви точно сега 
ще се сетят, че трябва да общувате 
повече с тях и да им правите услуги. 
Децата, брачният партньор и майките 
ще са „най-нуждаещите се“ от тази 
група. Съветът ми е да не ги пренебрег-
вате, особено на 20-и и 21-ви. 

ВЪЗХОД И УТВЪРЖДАВАНЕ В РА-
БОТАТА ви предстоят след 22-ри. 

Не проявявайте излишна скромност. От 
вас ще се иска да взимате адекватни и 
бързи решения и да предлагате оригинал-
ни идеи за оцеляване в условия на криза. 
Ще блеснете с цялата си мощ на 26-и, 
27-и и 28-и. Преди това, на 26-и, ще води-
те труден разговор за пари. Ако не про-
явите алчност, ще спечелите. Помнете, 
че сега не работите толкова за пари, 
колкото за доброто си име, а това е 
много, много по-ценно. 

Нова любов, приятел 
или интереси
През периода от 1-ви до 7-и е твърде въз-
можно да срещнете нова любов, нов прия-
тел или да разширите кръга на интереси-
те си с нови. Препоръчително е да пъту-
вате, да си чатите по интернет, да хо-
дите на курсове и семинари. Навсякъде, 
където можете да се запознаете с нови 
хора. Слънчевото затъмнение на 4-ти ще 
ви направи по-общителни и хиперактивни. 
Ще се появят нови възможности да обога-
тите знанията и уменията си. 2–3 седми-
ци след затъмнението много ясно ще до-
ловите желанието си да започнете още 
едно образование. Няма да сгрешите, ако 
се запишете на нов езиков курс или поне 
на шофьорски. Уменията и знанията, при-
добити сега, ще ви трябват през следва-
щите две години и половина.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

 От 1-ви до 7-и ще привличате все хуба-
ви неща, обич и полезни хора в живота си.

 След 15-и се пазете от фалшиви прия-
тели и задкулисни борби.

 След 20-и обърнете вниманието на се-
мейството и дома си.

 След 22-ри ви очакват успехи и благо-
приятно развитие в работата.

 26-и и 27-и са най-силните ви дни през 
месеца.

НЕЗАБРАВИМ ФРЕНСКИ ВКУС

Pain de Paris – Меката на тестените вкуснотии
Първата пекарна от френск ата верига Pain de Paris отвори врати 
на бул. „Пушкин“ 38 в София.
В Pain de Paris няма полуфабрикати, всичко се произвежда на място. 
Когато прекрачите прага на пекарната, ще имате възможност да 
наблюдавате етапите от приготвянето на тестените изделия в 
реално време. А „бутиковите“ хрумки на главния хлебар г-н Уилям 
Дену ще ви отнесат в страната на Айфеловата кула.
Господин Дену гарантира високо качество и завладяващ френски 
вкус. Той ще произвежда ръчно около 30 вида френски хляб и слад-
киши всеки ден. Повечето видове не са познати на българския па-
зар. До момента г-н Дену е разработил френски пекарни в 7 държа-

ви: Франция, Англия, Украйна, Казахстан, Швеция, Грузия и Шот-
ландия.
Инвеститор във веригата Pain de Paris e господин Бажен. Докато 
пътувал няколко пъти служебно до София, той не открил нито 
една френска хлебопекарна на територията на столицата ни. „Ис-
кам да дам възможност на всеки един да опита френския вкус, за-
щото той е неустоим! – убеждава ни г-н Бажен. – Затова реших да 
направя френска хлебопекарна в сътрудничество с професионален 
френски хлебар с дългогодишен опит, посветен в тайните на този 
занаят.“ 
През пролетта на 2011 г. в центъра на София очаквайте да отво-
рят врати още няколко магазина от веригата Pain de Paris.
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СВОБОДА И ПРИКЛЮЧЕНИЯ Има-
те нужда от сериозна енергийна ин-

жекция. И от новости. Много възторжено 
започвате месеца. Още на 1-ви и 2-ри ще 
имате готов план, по който да действа-
те мащабно и целенасочено – типично във 
ваш стил. 

АКО НЕ СТЕ ДОВОЛНИ ОТ ДОХО-
ДИТЕ СИ, през този месец получава-

те шанс да промените това положение 
към по-добро. Време е да поемете риско-
ве, да търсите нови възможности за пе-
чалба, развитие и самоутвърждаване. 

Всъщност проблемът ви сега няма да е 
финансов. Главно ще ви интересува дали 
изглеждате достатъчно предприемчиви в 
очите на обществото. Това ви е напълно 
достатъчно като стимул, за да предприе-
мете решителни действия за печелене на 
повече пари. Промяната е много по-близо, 
отколкото очаквате. 

ЛЮБОВЕН ПЕРИОД Ако търсите 
нов партньор, периодът е благопри-

ятен да го намерите. 10, 12, 20, 21, 28 и 
29 януари са дните, когато вашият ог-
нен чар ще е неустоим. Семейните и се-
риозно обвързаните Стрелци да внима-
ват с флиртовете и изневерите! Трудно 
ще ви е да останете само с един парт-
ньор, но рискувате да преживеете големи 
скандали, ако не останете. Сега отвою-
вате свободата и независимостта, от 
която се нуждаете. 

ЗДРАВЕ Това новолуние ще активира 
грижата за здравето ви. Ако имате 

здравословен проблем, ще можете успешно 
да стартирате лечението му от 4-ти до 
20-и (с изключение на 11-и 19-и). През този 
период всички видове лечение и оператив-
ни намеси ще имат добър изход. Много е 
важно да направите профилактика на це-
лия организъм, да го освободите от ток-
сините, натрупания холестерол и задържа-
ната в тъканите вода. Постарайте се да 
ограничите приема на солена и мазна хра-
на, както и на месо. А най-добре е да го 
спрете временно напълно. Пийте пресни 
зеленчукови и плодови сокове. 

ПРОЗРЕНИЯ И ВДЪХНОВЕНИЯ И 
ОЩЕ НЕЩО очаквайте на 10-и. Ще 

успеете да наложите своята гледна точ-
ка и дори да заразите и други с мнение-
то си. Хората на изкуството ще сътво-
рят много вдъхновени творби. Следващи-
ят ден, 11-и, е коренно различен. Пак е 

успешен, но ще привличате агресията на 
околните, което ще ви изнерви. 11-и не 
е добър ден за пътувания, общуване и 
оформяне на документи.  14-и  отново е 
успешен ден. С лекота ще отхвърлите 
деловата си работа, а от 12-и до 14-и 
включително ви съветвам да си потърси-
те нови източници на доходи. 

В СТИХИЯТА СИ СТЕ  на 19-и. Развих-
ряте се точно във ваш стил. Дейст-

вате мащабно, аргументирано, интелигент-
но и зрелищно. Осъществявате перспектив-
ни контакти с авторитетни личности, ко-
ито веднага ще заплените с чара си. 

МЕРКУРИЙ Е В СТРЕЛЕЦ от 1-ви до 
12-и включително и ще ви помага 

при сключването на договори, търговски 
сделки и служебни пътувания. Напрегна-
тите ви дни са 8-и, 9-и, 15-и, 16-и и 22-ри. 
Странно съвпадение, но всичките тези 
дни се падат съботи и недели. Това до 
известна степен улеснява изолацията ви, 
но бъдете много внимателни в общуване-
то с близките. 

БРАК?! На 23-ти сте на път да се 
обвържете с настоящата си любов 

завинаги. Ще бъдете щастливи, ще полу-
чите доказателства за любовта на дру-
гия. Ако пък на този ден се запознаете с 
някого, имате шанс да създадете трайна 
и надеждна връзка. 

СИЛЕН ТВОРЧЕСКИ ИМПУЛС Дава 
ви го Юпитер, който навлиза в знака 

Овен на 22-ри. Ставате по-оптимистични. 
Предстоят ви много пътувания и контак-
ти. Нищо не е за изпускане, особено на 
28-и и 29-и . Тогава се замислете сериозно 
за наследници. Ако децата не ви влизат в 
плановете, жените Стрелци да вземат 
мерки, защото може неволно да забремене-
ят. Юпитер обича да прави такива нео-
чаквани „бебешки подаръци“!

Два „прилива“ 
на енергия и пари
Първият е по новолуние на 4-ти, когато 
има и слънчево затъмнение. Кипите от 
енергия и идеи. През следващите дни ще 
се създаде възможност да увеличите до-
ходите си и да затвърдите позициите си. 
Вторият прилив на енергия ще получите, 
когато Венера мине в знака Стрелец на 
7-и и ви дари на първо място с увереност, 
възможност за вярна преценка и правилен 
избор. Венера ви прави и много чаровни, 
контактни и убедителни. Възползвайте се 
максимално от тези „подаръци“ и от 7-и 
до 31-ви подредете живота си по-добре.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

 На 10-и, 12-и, 20-и, 21-ви, 28-и и 29-и сте 
неустоими. Привличате любов и през тези 
дни можете да си извоювате свободата, 
за която мечтаете.

 От 4-ти до 20-и (с изключение на 11-и 
и 19-и) времето е отлично за профилакти-
ка и лечение на организма. Направете про-
чистваща диета.

 8-и, 9-и, 15-и, 16-и и 22-ри са напрегна-
тите ви дни през месеца. Дръжте се най-
деликатно с близките и роднините си.

МОДА И КАФЕ

ЕДНО РЕВЮ, ВДЪХНОВЕНО ОТ LAVAZZA
С грандиозен мултимедиен ревю спектакъл за 13-а поредна година култовата италианска марка Lavazza 
представи колекция, вдъхновена от темата на календара за 2011 г. – „Влюбване в Италия“. Българската 
топ дизайнерка Аля Милушева, носителка на приза „Златна игла“ на Академията за мода, показа специал-
ната колекция на Astella Atelier, създадена по покана на италианската марка. 
Предложенията на дизайнерката за дългоочакваното модно събитие са вдъхновени от визиите на кален-
дара, с които американският креативен фотограф Марк Селигър разкрива вечния образ на Италия в шест 
снимки от най-романтичните италиански градове. 
С официално приветствие специалният гост на ревюто г-н Серджо Телеско – маркетинг директор на 
Lavazza, обяви началото на спектакъла. 
Колекция Lavazza 2011 на Аля Милушева оживя в една истинска цветна градина, за чието аранжиране на сце-
ната бяха разположени много екзотични цветя. С внимание и към най-малкия детайл режисьорът Жоро 
Торнев и всички професионалисти, допринесли за организацията, сътвориха модна фиеста от най-висок 
световен стандарт. Главен консултант на Lavazza и Astella Atelier за ревю спектакъла „Влюбване в Италия“ 
бе проф. Любомир Стойков. 
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УСПЕШЕН СТАРТ НА МЕСЕЦА  
Част от „подаръците“ от звездите 

ще ги получите сега. Всичко около вас се 
променя, и самите полагате усилия да се 
промените към по-добро. Слънцето е в Ко-
зирог до 20-и и ви прави уверени и силни. 
Марс и той е там до 12-и включително. Той 
ви дава амбиция и тяга за действие. Ме-
сецът е важен за бъдещето ви. Предстои 
ви много важен етап на трансформации. 
Вие сте един от най-динамично развива-
щите се знаци от зодиака към този мо-
мент. Новолунието и слънчевото затъмне-
ние на 4-ти ще са точно във вашия знак! 
Още по-важно е, че те стават в Север-
ния лунен възел – изключително важна ас-
трологична (фиктивна, не е астрономиче-
ско тяло) точка в хороскопа, която по-
казва посоката на развитие в бъдещето. 
Когато Северният лунен възел е активи-
ран, се случват жизнено важни събития. 
На вас слънчевото затъмнение ще ви се 
отрази най-много. То ще активизира въ-
проси, засягащи личната ви свобода. Сле-
дете внимателно всички събития и знаци 
през този месец, защото звездите ще из-
искват от вас да реагирате незабавно и 

да взимате бързи решения.
НАПРАВЕТЕ ПЛАНОВЕ ЗА БЪДЕ-
ЩЕТО Използвайте момента, за да се 

утвърдите в професията си и да начер-
таете планове за бъдещето. Действия 
обаче ви съветвам да предприемате чак 
след като енергията на слънчевото затъм-
нение се поуспокои и Меркурий навлезе в 
Козирог – след 13-и. Тогава с лекота ще 
водите важни разговори, ще намирате 
веднага нужната ви информация. Препоръ-
чително е да подписвате документи, да 
сключвате договори. Преместванията и 
пътуванията ви ще са успешни. 

ДЕЙСТВАЙТЕ КОНЦЕНТРИРАНО И 
БЪРЗО на 3, 4, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 

30 и 31 януари. Няма да ви се размине и 
без известни спънки и подводни камъни. 
Очаквайте такива на 7-и, когато обстоя-
телствата с всички сили ще искат да ви 

разколебаят и да ви вдъхнат страх от 
бъдещето. Но вие вече сте предупредени 
и не трябва да допускате това. 

СЛЕДВАЩИЯТ ТРУДЕН МОМЕНТ  
ще бъде на 26-и. Тук вече трябва да 

проявите вашият прословут стоицизъм и 
дисциплина. Това вие го умеете много до-
бре. На 25-и, 26-и и 27-и се въздържайте от 
делова дейност и не водете важни разго-
вори. Ефективността и работоспособ-
ността ви са много ниски, особено на 26-
и, когато не ви съветвам да подписвате 
и важни договори. 

ДНИТЕ НА ЩАСТЛИВАТА СЛУЧАЙ-
НОСТ през този важен за вас месец 

са 12-и и 14-и. Късметът ще е с вас. При-
емете всички предложения и дарове на 
съдбата без страх, после ще му мислите. 
Такива дни не се случват всеки ден. 

ПАЗЕТЕ ЗДРАВЕТО СИ след 20-и, за-
щото този емоционален, делови и фи-

зически „щурм“ може да провокира срив на 
имунната ви система. Непременно консу-
мирайте повече витаминозна храна и на-
блегнете на храните, съдържащи калций. 
Вероятни са болки в ставите, костите, 
както и преохлаждане на организма, на-
стинки и грип. Пазете се и от травми. 
Повечето от болестните симптоми ще 
имат психосоматичен характер. Не бива 
да се отпускате и предавате! Борете 
умората с… достатъчно сън. След 20-и до 
края на месеца ви съветвам да бъдете по-
рационални и дори пресметливи (казано в 
най-добрия смисъл на думата!). Не харче-
те пари на вятъра и не пилейте енергия-
та и здравето си глупости. Този период е 
нещо като своеобразен изпит дали ще мо-
жете да понесете новостите, които ви 
очакват.

Коренна промяна
От 1-ви до 20-и можете да промените ко-
ренно дори външния си вид с диети, фит-
нес, цялостна смяна на стила ви на обли-
чане. Съответно вашата промяна ще до-
веде и до промяна в отношението на ва-
шите партньори към вас. Това ще стане 
напълно закономерно и неизбежно. Очак-
вайте подобна равновесна реакция от тя-
хна страна по време на пълнолунието в 
Рак от 17-и до 19-и включително. Тога-
ва като на осветена сцена ще изпъкнат 
всички предимства и недостатъци на ин-
тимните ви половинки и много ясно ще се 
ориентирате дали си заслужава да продъл-
жавате връзката с тези хора в бъдеще, 
или не. Това впрочем важи и за отношения-
та с бизнес партньорите ви. Постарайте 
се да сте на изключителна висота през 
тези дни, защото и вие ще бъдете на по-
каз. Думите и действията ви сега ще са 
наблюдавани и анализирани в детайли.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ 
 След 4-ти важни събития ще доведат 

до вашата трансформация.
 От 13-и до 31-ви периодът е подходящ 

за сключване на договори, пътувания и 
преговори.
 От 17-и до 19-и включително се акти-

визира темата за партньорствата и лю-
бовта в живота ви.
 След 20-и започнете стартирайте по-

следователна политика на събиране на 
сили, здраве, енергия и средства.
 3, 4, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 30, и 31 яну-

ари са силните ви дни през месеца.

КОЛЕДЕН БАЗАР

ХУМАННА АКЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЖЕНСКИ КЛУБ 
На 30 ноември столичният „Интер експо и конгресен център“ беше домакин на поредния Коле-
ден благотворителен базар – ежегодна хуманна акция на Международния женски клуб – София. 
Клубът има 250 членове от 45 националности, създаден е преди 20 години с цел да насърчава кул-
турния обмен между народ ите, но и влага много усилия в благотворителни проекти. 
На специално декорирани щандове страните участнички предлагаха национални ястия, предме-
ти на изкуството. Имаше и тематично подредени кътове с играчки, книги, дрехи, с изработени 
от членовете на Международния женски клуб сувенири, кът на Дядо Коледа, детски кът и дру-
ги. Настроението поддържаха песните и танците, изпълнявани от различни музикални форма-
ции и салса танцьори.
Средствата, събрани по време на благотворителния Коледен базар на кл уба, са за подпомагане 
на жени със здравословни проблеми, възрастни хора, домове за умствено и физически изостанали 
деца, както и нуждаещи се от малцинствата. Специален гост на откриването беше кметът на 
София Йорданка Фaндъкова. В инициативата с общо 60 щанда участват 49 страни. Сред тях са Япония, Индия, Гърция, Полша, Мароко, Франция, Германия, 
Турция, САЩ, ЮАР и др. Както и сборни щандове на Латинска Америка и балтийск ите държави. 
СПИСАНИЕ „БЕЛА“ БЕ ЕДИН ОТ ДАРИТЕЛИТЕ И МЕДИЕН ПАРТНЬОР НА СЪБИТИЕТО.
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ТРЯБВА ВИ ПОЧИВКА След празни-
ците ще ви се иска да се усамотите 

и да си починете, да си направите равно-
сметка. Важно е да го свършите, за да 
успеете да запазите енергията си и да не 
стигате до крайно изтощение. Дори и да 
искате да започнете нещо ново сега, няма 
да бъдете доволни от резултата, защото 
ще ви липсват тонус, мотивация и сила. 

РЕСТАВРАЦИЯ НА КАРМИЧНИ 
СЪБИТИЯ ОТ МИНАЛОТО Слънче-

вото затъмнение в Козирог на 4-ти  ще 
„реставрира“ събития от миналото ви с 
кармична насоченост. Всичко, което ви се 
случи през този месец, ще е много важно 
за бъдещето ви. Хората, които срещате, 
ще ви носят важни знания и послания. Би 
било чудесно, ако успеете да ги разгадае-
те. Това, което ще изплува от миналото 
ви, не е задължително да е драматично, 
дори напротив. Част от събитията и хо-
рата, които ще се завърнат в живота ви, 
ще ви донесат успокоение и ще ви помог-
нат в настоящата ситуация. 
Има вероятност затъмнението да подейс-
тва негативно на някои от вас, особено 
на по-черногледите и на тези, които са 
допуснали неподходящи хора до себе си. Те 

ще ви теглят надолу и дори могат да ви 
докарат до депресия. Внимавайте в жи-
вота ви да не се върнат стари болести, 
лоши навици (като алкохолизъм например) 
от миналото. 

ДОВЕРЕТЕ СЕ СПОКОЙНО НА ПРИ-
ЯТЕЛИТЕ СИ на 5-и, 6-и и 7-и. Добри-

ните и жестовете, които сте правили в 
миналото, сега ви се връщат в двоен раз-
мер. 

ТАЙНИТЕ ВИ ВРАГОВЕ СЕ АКТИ-
ВИЗИРАТ от 1-ви до 15-и. Бъдете бди-

телни. Хора, за които не предполагате, че 
толкова много ви завиждат, могат много 
сериозно да ви навредят. Не е изключено 
да бъдете въвлечени в задкулисни игри.

НАЙ-УЯЗВИМИ СТЕ на 7, 13, 14, 20, 
21, 26 и 27 януари. За всички Водолеи 

е препоръчително през тези дни да бъдат 
по-предпазливи в действията си, да избяг-
ват неподходящата компания и да не се 
напрягат с несвойствена работа. 

СИЛЕН ИМПУЛС ЗА ДЕЙСТВИЕ На 
16-и Марс навлиза във вашия знак и 

ще почувствате силен импулс и напор за 
действие. Бъдете подготвени обаче и за 
известни напрежения и задаващи се малки 
промени и размествания на работното ви 
място на 17-и, 18-и и 19-и. Работете много 

концентрирано, професионално и отговор-
но. През тези дни могат да се обадят ня-
кои ваши стари здравословни неразположе-
ния. Добре е внимателно да следите здра-
вословното си състояние от 1-ви до 20-и.

ПО-ОПТИМИСТИЧЕН ПЕРИОД Из-
чакайте до 20-и,  когато Слънцето 

влезе във Водолей. Тогава ще почувствате 
прилив на живителна енергия. Околните 
ще ви приемат много по-радушно и ще ви 
оказват съдействие. Самите вие ще сте 
по-мотивирани. От целия зодиак вие има-
те най-слаб енергиен потенциал и е добре 
да го имате предвид и да се щадите. Ни-
кога не се насилвайте да действате, кога-
то се чувствате уморени и недостатъчно 
мотивирани. Слушайте интуицията си, 
тя е много вярна. 

ЗАПОЧВАТЕ НОВ ЖИТЕЙСКИ ЦИ-
КЪЛ след 20-и . Настъпва вашето 

време. Самочувствието и самоуверенос-
тта ви се възвръщат. Появяват се нови 
възможности. Получавате добри предложе-
ния за сътрудничество. Най-важното е да 
се научите да се радвате на малките 
неща в ежедневието. Няма да можете 
веднага да се настроите позитивно, защо-
то на 20-и и 21-ви ще сте прекалено угри-
жени и потиснати от изискванията и 
претенциите на близки хора от семей-
ството ви или на интимния ви партньор. 
Но след това вече започвате едно стре-
мително изкачване и компенсиране на всич-
ко, което не можехте да свършите в на-
чалото на месеца. 

РАЗШИРЯВАТЕ КРЪГА СИ НА ОБ-
ЩУВАНЕ На 22-ри Юпитер навлиза в 

Овен за следващите 5 месеца. Това за вас е 
период на активни контакти. Общувате 
брилянтно. Осезателно ще се подобрят 
отношенията ви с всички роднини. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ
 4, 7, 13, 14, 20, 21, 26 и 27 януари са 

трудните ви дни. Не се напрягайте, избяг-
вайте неподходящото обкръжение, пазете 
се от негативизма.
 От 1-ви до 7-и разчитайте на благо-

приятен микроклимат в работата. Въз-
ползвайте се от нечия подкрепа.
 След 7-и е вероятно да намерите срод-

на душа. В живота ви могат да се върнат 
хора от близкото минало.
 От 1-ви до 15-и бъдете нащрек, защо-

то тайните ви врагове се активизират.

СЛАВА И УИСКИ

Срещате сродна душа
През периода от 1-ви до 20-и. Това ще е 
човек, който ще прояви разбиране и съ-
чувствие към вас – неща, които напосле-
дък много ви липсват. Възможно е за пър-
ви път да срещате този човек, но е мно-
го вероятно вече да го познавате и да 
възстановите отношенията си с него с 
нова сила. Особено след 7-и. Тогава ще ви 
се предостави шанс да завържете и тай-
на любовна връзка, която ще ви подейства 
много стимулиращо.

ЮБИЛЕЙНАТА 20-А ЗВЕЗДА 
във Famous алеята на известните българи вече носи имената на Елица Тодорова и Стоян Янкулов 
Въпреки минусовите температури слънцето грееше за тях и многобройни почитатели ги посрещ-
наха на червения килим пред кино „Арена Младост“. Елица и Стунджи пристигнаха с Famous мобила 
(уникална ретрокола от 1969 г.) и откриха звездата си под звуците на своята най-емблематична пе-
сен, с която прославиха България на Евровизия през 2007 г. – „Вода“. 
„Щастлива съм да бъда част от Famous семейството, прославило България“ – бяха думите на Елица. 
Стунджи добави, че „мечтата да бъда във Famous алеята на известните българи се сбъдна“. 
Елица Тодорова и Стоян Янкулов са поредните достойни българи, на които 9-членното жури връч-
ва звезда за заслугите, които имат към прославянето на България по света и изграждането на по-
зитивен имидж на страната ни. Досега своите подписи във Famous алеята са сложили Васко Василев, 
Димитър Бербатов, Лили Иванова, Валя Балканска, сестри Малееви, Теодосий Спасов, Христо Стои-
чков, Васил Найденов, Веселин Топалов, Стефка Костадинова, Астор и други. Идеята да събере всич-
ки тези славни и достойни личности на едно място е на Максиъм България – официален вносител на 
славното The Famous Grouse Scotch Whisky – питието на известните. 
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 ПОСЛЕДЕН ФИНАЛЕН ЩУРМ  ви 
очаква, преди планетата на късмета 

Юпитер да е напуснала знака Риби. Разпо-
лагате с цели 22 дни, за да се възползва-
те от юпитеровите дарове. Мобилизирай-
те се максимално и докато още златната 
рибка е в ръцете ви, бързо си намислете 
поне едно желание. Но само това няма да 
е достатъчно. Направете и първите крач-
ки към неговото реализиране. Важен е 
първият импулс. Когато го зададете и 
тръгнете в избраната посока, добрите ре-
зултати неусетно ще дойдат. Въпреки че 
Юпитер ще напусне Риби на 22-ри  и ще 
отиде да помага на Овните, вие вече сте 
си направили една амбициозна програма, 
която ще ви доведе до успех в бъдеще. 

 ЕМОЦИОНАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ 
И ЛЮБОВНИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В 

началото на месеца ще преживеете про-
тиворечиви емоции, и то точно на най-ва-
жния и труден ден от месеца – 4-ти. 
Огорченията и разочарованията от любим 
човек ще вървят ръка за ръка с щастли-
вите случайности и шансовете за създава-
не на нова любовна връзка или за заздра-
вяване на съществуващата. Много е ва-

жно да запазите емоционално равновесие. 
Запомнете – никакви спонтанни решения 
не бива да взимате на 4-ти! Всъщност 
от 1-ви до 4-ти бъдете внимателни повече 
от друг път, защото дните не са благо-
приятни за вас. Много сте манипулируеми 
и неустойчиви. След 7-и Венера, планетата 
на любовта, красотата и хармонията, на-
влиза в нехармоничния ви знак Стрелец и 
ви създава куп неприятности в личния 
живот. Особено на несемейните Риби. На 
тях ще им бъде най-трудно да сдържат 
негодуванието си и разочарованията си. 

 КОНКУРЕНЦИЯ В РАБОТАТА  След 
7-и са вероятни и конкурентни борби 

на работното ви място, които ще се пре-
дизвикани от жени. Като цяло трябва да 
се пазите от женските хитрости, сплет-
ни и завист. Не се впускайте в нови 

флиртове. 

 НАЙ-АКТИВНИТЕ ВИ ДНИ са от 8-и 
до 14-и включително . Запомнете, че 

на 11-и не трябва да водите важни разго-
вори и да подписвате документи. Много 
внимавайте да не ви въвлекат в конфли-
кти. На 14-и се възползвате максимално 
от всички благоприятни фактори, които 
ви се предлагат. Денят е изключително 
успешен. Отличен е за стартиране на 
нови начинания. Всичко се реализира почти 
мигновено.

 НА ВЪЛНАТА НА ВДЪХНОВЕНИЕ-
ТО Чудесни дни за вашата интуи-

тивна, артистична и творческа природа 
ще са 17-и, 18-и и 19-и, когато е пълнолу-
нието в Рак. То ще ви качи на вълната на 
вдъхновението, бурните емоции и желани-
ето да създавате нещо оригинално. От-
лично време за реклама, изява на конкурси, 
събеседвания, интервюта. Общувайте по-
активно с децата си. 

 ЗАБАВЯТЕ ТЕМПОТО след 20-и. 22-
ри и 23-ти са трудни за вас, нищо че 

са почивни. Най-вероятно е да преминат 
в уреждане на спешни неща, свързани с ра-
ботата.

 ПОВЕЧЕ ПАРИ След  22-ри доходите 
ви се повишават. Не отказвайте 

странични ангажименти. Много скоро 
тези допълнително заработени пари ще ви 
потрябват. Нищо чудно в един момент 
допълнителната работа да ви стане по-
стоянна. 

 ПОЗИТИВНО И ТОНИЗИРАЩО  ще 
ви се отрази престоят на Юпитер в 

Овен след 22-ри. Здравето ви се подобря-
ва, оптимизмът ви се завръща. 26-и и 
27-и са чудесни за нещо ново – със сигур-
ност ще се развие успешно. На 30-и и 31-
ви ви съветвам да си починете. Поне за 
час останете сами. П
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Промяна на плана?!
От 1-ви до 22-ри е възможно изведнъж 
да ви обземе желание да промените сво-
ите дългосрочни планове и желания. Сега 
се намирате в благоприятен период да 
го направите бързо и безболезнено. Само 
не трябва да изпитвате страх и колеба-
ние. Запомнете, че сега за вас всичко е 
възможно! Колкото сте по-целенасочени и 
смели да назовете истинските си жела-
ния, толкова по-бързо ще се сбъднат те. 
Новолунието и слънчевото затъмнение 
на 4-ти може да ви увлекат в някаква гру-
пова дейност. Бъдете подготвени, че през 
целия месец ще ви предлагат да участ-
вате в съвместни начинания. Не е изклю-
чено да се включите в работата и по об-
щественополезни проекти. Порасналите 
ви деца може вече да се почувстват дос-
татъчно самостоятелни и да поискат да 
се отделят от вас. Ще заздравите връз-
ките си с приятелите. Някои от тях дори 
ще приютите под вашия покрив. Времен-
но, разбира се.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ
 От 1-ви до 20-и променяте генерално 

плановете си за бъдещето. 
 До 22-ри включително късметът е с 

вас. Стартирайте важните си начина-
ния сега.
 От 1-ви до 4-ти включително, както 

и на 15-и, 16-и, 28-и и 29-и дните ще са 
трудни за вас.
 На 8-и, 9-и, 17-и, 18-и, 19-и, 26-и и 27-и 

всички ще ви оказват надеждна подкрепа.
 След 22-ри ще откриете нови източни-

ци на печалба. Здравето ви се подобрява. 
Навлизате в оптимистичен период.

1 ОПАКОВКА = 1 ВАКСИНА

PAMPERS® И UNICEF ПРАВЯТ ДОБРИНИ

170 милиона майки и техните бебета от 40 страни в развиващия се свят се нуждаят от помо-
щта и състраданието ни. Те са изложени на риск от заболяване от тетанус, защото живеят в 
области, изолирани от достъпа дори до най-елементарните медицински грижи. Затова Pampers® и 
UNICEF за трети пореден път стартират съвместната си кампания „1 опаковка = 1 ваксина”. Ро-
дители могат да помогнат на други родители, без значение от разстоянието, което ги дели. Как?! 
За всяка закупена през януари и февруари опаковка пелени Pampers®, маркирана със специалното 
лого на кампанията, компанията дарява стойността на една ваксина против тетанус на UNICEF. 
Основна цел на Pampers® е да се грижи за подобряването на грижите за децата по света, не само в 
страните, засегнати от тетанус, а и у нас. Като част от кампанията „1 опаковка = 1 ваксина”, 
Pampers®  ще дари родилно оборудване на болници в четири града в България. Болниците ще бъдат 
избрани с помощта на обикновени майки, които ще имат възможността да гласуват за градове-
те, в които желаят Pampers да направи своето дарение. Всяка майка може да даде своя глас от на-
чалото на януари на Facebook страницата на кампанията „Светът на мама” и по този начин да 
участва в избирането на градовете, които ще получат ново оборудване.
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С
поред китайския календар 2011 г. ще е изключи-
телно благоприятна за бракосъчетания. Белият 
Метален заек обещава да не нарушава атмосфе-
рата на любов и щастие в семейството, тъй 

като именно той се явява покровител на всички влюбе-
ни през 2011 г.
Предстои ви да изберете дата за сватба през 2011 г.? 

Веднага изключете дните на Марс и Сатурн, т. е. всич-
ки вторници и всички съботи, защото всички дългосрочни 
проекти, стартирани тогава, не се очаква да завършат 
благополучно. А иначе следвайте нашия кратък „сватбен 
календар“.

ЯНУАРИ

На 4 януари има слънчево затъмнение. Не бива да вди-
гате сватба 2 седмици преди и 2 седмици след него. До 
19-и се предвижда неблагоприятен изход на всички значи-
ми дела. Добрите дни за брак са 19 и 20 януари, а от 28-и 
до края на месеца се отваря т. нар. врата на Пепеляш-
ка, когато Венера, Нептун и Хирон образуват хармонич-
на комбинация. Браковете, сключени през този период, ще 
бъдат необикновено щастливи.

ФЕВРУАРИ

Целият този месец е един от неблагоприятните за 
сключване на брак, защото планетата на любовта Вене-
ра образува последователно продължителни връзки с не-
благоприятни за брачен съюз планети – Уран, Плутон и 
Сатурн. По-добре да изберете дата за сватбата си чак 
след 23 февруари.

МАРТ 
Неподходящи за посещение в гражданското са датите 9, 

10, 16 и 24 март. Подходящите периоди за сватба са: 3–7, 
11–15, 18–23 и 25–31 март.  От 28 до 31 март отново се 
отваря „вратата на Пепеляшка“. Сключените през тези 
дни бракове имат всички шансове да продължат дълго – 
до „последния дъх“, както се казва.

АПРИЛ

Неуспешни за бракосъчетания са дните от 1 до 23 април 
заради ретроградното движение на Меркурий, което про-
гонва късмета от живота ни.  Да се разпишат в граж-
данското, могат без проблем само онези двойки, които в 
личните си рождени хороскопи имат ретрограден Мерку-
рий. Но за целта и мъжът, и жената трябва да имат 
професионално направени рождени хороскопи и двамата да 
имат ретрограден Меркурий в тях. 

МАЙ 
Не бива да вдигате сватба на 10 май. По-подходящи за 

целта са периодите 1–18 и 20–31 май. От 20 до 26 май Ве-
нера и Марс се срещат на небосвода и даряват на склю-
чилите брак през този период взаимна любов и семейно 
щастие. Впрочем по статистика сключените през май 
бракове се разпадат много рядко.
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ПРЕЗ 2011 Г.

Спокойният, скромен и кротък Заек
е символ на семейния живот и благополучие. Затова тази 

година се явява най-благоприятният период за сключване 

на брак, в основаната на който стои не само любовта, но и 

дружеската привързаност. Брачните съюзи, сключени през 

тази година, с всяка следваща ще стават все по-здрави и 

надеждни. Партньорите все по-добре ще се разбират, под-

държат и ще се уважават взаимно. Връзката им ще е дъл-

га и хармонична. И още един важен момент за сватбите 

през 2011 г. – Заекът е покровител на многодетните се-

мейства, така че раждането на първото дете по любов ще 

бъде много скоро след сватбата.

Бела, брой 1 (155), 2011106



ЮНИ

Трудно е да се избере дата за сватба през юни 2011 г., 
защото още на 1 юни има слънчево затъмнение, а на 15 
юни – и лунно. А нали знаете, че не бива да се встъпва в 
брак 2 седмици преди и 2 седмици след затъмнението?! 

ЮЛИ

На 1 юли пак има слънчево затъмнение. Въздържайте се 
от организиране на сватба 2 седмици преди и 2 седмици 
след него. Чак втората половина на месеца е подходяща 
за бракосъчетания. Можете да изберете за дата на сват-
бата си всеки ден след 23 юли.

АВГУСТ

От 3 до 26 август Меркурий отново е ретрограден. И 
тъй като той е една от планетите, която символизира 
договорите и подписването на документи, периодът не 
е особено подходящ да сключване на брачен договор/съюз. 
Подходящи дати от август са само 29-и и 30-и , когато 
имаме тригон на Венера с Юпитер – два от главните 
сигнификатора на брака, както и 31-ви, когато Луната е 
във Везни – зодиакалния знак, символизиращ брака. 

СЕПТЕМВРИ

През значителна част от месеца Венера прави неприят-
на опозиция с Уран и по тази причина има риск бракове-
те, сключени през този период, да приключат с развод. 
Най-подходящите дни за сватба са 1, 22 и 24 септември. 
Неблагоприятните са 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 27, 28 и 
29 септември. 

ОКТОМВРИ

През по-голямата част от времето Венера се намира в 
знака Скорпион, а там тя не се проявява особено добре. 
Затова може да влоши любовните отношения. Неблаго-
приятните дни за сватба са от 9 октомври до края на 

месеца. Благоприятните са  от 5 до 8 октомври . Не про-
пускайте „вратата на Пепеляшка“ от 6 до 8 октомври , 
когато Венера, Нептун и Хирон отново влизат в хармо-
нична комбинация. Двойките, регистрирали своите отно-
шения през тези дни, особено на 7 октомври, ще бъдат 
щастливи цял живот.

НОЕМВРИ

Началото на месеца е помрачено от неблагоприятната 
конфигурация между Марс и Венера, а на 25 ноември от-
ново се наблюдава слънчево затъмнение. Естествено, 2 
седмици преди затъмнението и 2 седмици след него е до-
бре да забравите за сватби. Най-удачни дни за сключване 
на брак са от 6 до 10 ноември. Любителите на красивите 
дати сигурно биха избрали датата 11.11.11. Това е денят 
на Венера, който благоприятства семеен живот в охол-
ство. Но на този ден Луната прави квадратура с Неп-
тун (лъжи, измами, заблуди) и с Марс (агресия и липса на 
такт), което означава, че съпругата (Луната символизи-
ра съпругата) в този брак няма да се чувства комфорт-
но, често ще бъде лъгана от мъжа си и между тях все-
кидневно ще избухват конфликти! Така че вие изберете 
– охолство или разбирателство. 

ДЕКЕМВРИ

Благоприятните дни за сватба са от 25 до 31 декември. 
Задължително избегнете 10 декември, тъй като тогава 
има лунно затъмнение. А затъмнението еднозначно симво-
лизира разтрогващ се брак. Не бива да се бракосъчетава-
те 2 седмици преди и 2 седмици след него.
Този хороскоп на сватбите не е гаранция за семейно щас-

тие обаче, защото е прекалено общ. Помнете, че всеки 
човек има индивидуален хороскоп, който може да бъде из-
тълкуван най-добре от астролог. Професионалистът може 
да назове идеалната за вас дата за сключване на брак.

Олеся КИРИЛОВА

Добре дошло, суеверие! 
Много е важно кога точно е сключен 

един брак. Иначе защо милиони двойки 

решиха да подпишат на датата 7 юли 

2007 г. (деня на трите седмици) и от-

казаха да се бракосъчетаят на 6 юни 

2006 г. (666 – деня на трите шестици, 

числото на звяра)?!

Оказва се, че когато стане дума за 

сватба, всеки човек става суеверен. 

На всеки му се иска този ден да проте-

че без проблем, защото вижда в това 

залог за щастлив и благополучен семе-

ен живот.

Най-добре при избор на ден за сватбата 

да използвате астрологията. От древ-

ни времена нито едно важно събитие в 

царските семейства не се е случвало 

без помощта на астролога – коронации, 

венчавки и даже зачатията… Астро-

логът посочвал не само подходящите 

дати, но и времето до минута.

Три са важните моменти, които трябва 

да бъдат добре подбрани от астроло-

га по време на сватбения ден – кога да 

се появи невестата, кога младите да 

си разменят пръстените и кога да при-

ключи церемонията и да започне сама-

та сватба. От това зависи щастието 
на семейния живот.

 Появата на булката олицетворява 

първата среща, първото виждане, пър-

вата целувка – тоест началото на вза-
имоотношенията. Тя е символ на чис-

тотата, невинността и непосредстве-

ността на зараждащата се любов. На 

младоженеца не му се позволява да виж-

да невестата в сватбената рокля до 

самата церемония именно защото пър-

вото чувство е крехко и деликатно.

 В момента, в който се разменят 
пръстените, става сливането на две 

сърца, които се намират в съгласие 

едно с друго. Това е нещо като галан-

тен танц на двама души, които си да-

ват обещанието да се грижат един за 

друг и в добро, и в лошо. Ако първата 

поява на невестата в сватбена рокля 

символизира чувство, то церемонията 

по размяна на пръстените е символ на 

взимането на разумно решение за съв-

местен живот, което е напълно осъзна-

то и споделено и от двамата.

 Началото на сватбата след церемо-
нията по бракосъчетанието е не по-

малко важен момент. Тогава чувство-

то и разумът се сливат в едно цяло, за 

да претворят в реалност самата идея 

за току-що роденото семейство.

На този етап младоженецът и булката, 

разумът и чувството, се оказват във-

лечени в реалността с нейните битови 

грижи, родствени и приятелски връзки. 

Двамата започват да си взаимодейст-

ват със света по нов начин – като мъж 

и жена.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

5–19 януари 
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  
10 (след 17.00 ч.), 11 и 12 януари!  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се 
преработват най-добре на 13, 14, 15 (до 15.00 ч.) януари.  Мазни храни, както и различни видове ядки е най-
целесъобразно да консумирате на 5, 6, 7, 15 (след 15.00 ч.), 16 и 17 януари.  Въглехидратите (всички тесте-
ни и сладки храни) се усвояват най-добре на 8, 9, 10 (до 17.00 ч.) 18 и 19 януари!

19 януари, 23.23 ч., 
Луната е в РАК 
ПЪЛНОЛУНИЕ

 Днес храненето ви ще е много зависимо от емоциите ви. Пълнолунието ще ви направи неспокойни и 
може да прекалите с храната, за да се опитате „да приглушите“ чувството си за тревожност.  Днес 
стомахът ви е много уязвим, защото Ракът управлява точно стомаха. Не го измъчвайте с цигари и ка-
фета на гладно. Подходящите храни за днес са млечните продукти, картофите и леките кремсупи. Полез-
ни са плодово-млечните шейкове и дори сладоледът, но в разумни количества.  Все пак не забравяйте, че 
днес е денят, когато най-много се пълнее. Избягвайте солените и киселите храни, защото те провоки-
рат задържане на течности в организма. Ако решите да отслабвате, минете само на хладки билкови чайове 
с мед, прясно мляко или айран.  На пълнолуние е добре да спазвате пост и въздържание. Не яжте месо, 
не пийте алкохол. Количествата на храната трябва да са умерени, преяждането е противопоказно. Пре-
поръчват се храни в свежо състояние – плодове и зеленчуци.

1–4, както и 
20–31 януари 
НАМАЛЯВАЩА 
ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ускорите 
отслабването, ако спортувате повече. 1, 2, 20, 21, 28 и 29 януари  са препоръчителни дати за занимания 
с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 3, 4, 22, 23, 30 и 31 януари са датите за скулптиране и оформяне на 
различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 26 и 27 януари се препо-
ръчват сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен самомасаж под душа. Водните 
процедури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните клетки 
вода, което води до изглаждане на целулита. 24 и 25 януари са дните на дихателни упражнения, разходки-
те на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробиката.

4 януари, 11.04 ч., 
Луната е 
в КОЗИРОГ 
НОВОЛУНИЕ И 
СЛЪНЧЕВО 
ЗАТЪМНЕНИЕ

 Чудесен ден за гладуване и прочистване на тялото. Днес се отслабва най-лесно и трайно. Стомахът 
ви няма да е толкова чувствителен и нервен, както беше по пълнолуние, и без проблем ще понесе всякаква ди-
ета.  За да изчистите организма от токсини, е добре днес да се подложите на пълен глад. Пийте повече 
течности. В случай че не можете да издържите на пълен глад, консумирайте храни, богати на калций и 
на минерални соли. Горчивите и тръпчиви храни са много полезни за организма. Салата от цвекло с мал-
ко оцет, компот или сок от дюля, както и сирене или извара ще ви бъдат от голяма полза днес.  Не яжте 
консервирани продукти. Откажете се и от вечерята.   За вашата лунна магия по новолуние в Козирог 
е най-добре да си пожелаете нещо, свързано с амбициите ви, дисциплината и организацията на работа-
та. Не се поддавайте на страховете, нерешителността, самоограничението и най-вече на песимизма си. 
Време е да активирате нещо трайно и надеждно в живота си. Започнете лечение или профилактика на 
ставите, костите и кожата. Този ден е много важен. Днес има и слънчево затъмнение и заложените нови 
житейски програми ще бъдат много успешни.

ЛУННА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

Вталяването 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 ЯНУАРИ

ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

–8, 9, 10, 18, 19Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се омазнява по-бързо.

5, 6, 7, както и 11–17–Ако искате косата ви да расте бързо.

1–4, както и 20–31–Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

13, 14, 15–
Ако имате проблем с кожата на главата, сърбежи или пърхот. Направете си маска 

в корените. Ефектът ще е поразителен.

1, 2, 11, 16, 17, 22, 24, 
25, 26, 27, 30, 31

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще привлечете 

богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват и ще бъдат добри към вас.

К
ъд

ре
не

–8, 9, 10, 18, 19–

13, 14, 15 (до 15.00 ч.), 
22, 23, 24, 25

–Къдренето ще е най-безвредно. Препоръчва се дори за фини и деликатни коси.

3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 
30, 31

–
Най-трайно ще е при силни, здрави коси, които трудно се поддават на 

манипулации. Прическата ще ви стои добре.

Б
оя

ди
св

ан
е –8, 9, 10, 18, 19–

13, 14, 15 (до 15.00 ч.), 
22, 23, 24, 25

–
Препоръчва се боядисване на деликатни и изтощени коси. Боядисани днес, те няма 

да изгубят блясъка си и да се изтощят от боята.

3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 30, 31–За интензивно и трайно боядисване на устойчиви коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 

ве
ж

ди

–8, 9, 10, 18, 19Неподходящи дати за скубане на вежди, защото тогава то ще е много болезнено.

–5–19Датите са неподходящи за епилация.

1–4, както и 20–31–Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

1–4, както и 20–31–Подходящи дати за механична епилация. Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

20, 21, 22, 23, 24, 25–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

)

1–4, както и 20–31––

Парна баня
–5–19Има опасност да ви останат белези.

1–4, както и 20–31––

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

1, 2, 20, 21, 28, 29––

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

3, 4, 22, 23, 30, 31––

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

5–19–
Най-ефективни ще са процедурите на 11, 12, 13 и 14 януари, 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

5–19––

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 5–19––

Оформяне 
и лакиране

3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 
20, 21, 24, 25, 30, 31

– –

М
А

С
А

Ж
И

Л
еч

еб
ни

, 
ли

м
ф

од
ре

на
ж

-
ни

 и
 а

нт
иц

ел
у-

ли
т

ни

–5–19–

1–4, както и 20–31––

Релаксиращи, 
регенериращи

–1–4, както и 20–31–

5–19––

С
А

У
Н

А

1–4, както и 20–31–Ефектът ще е максимален на 1, 2, 20, 21, 26, 27, 28 и 29 януари.
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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 ЯНУАРИ.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-
зикални инструменти и аудиозаписи: 8, 9, 10 (до 17.00 ч.), 13, 14, 15 (до 

15.00 ч.), 20, 21, 24 и 25 януари. 

Недвижими имоти, мебели: 3, 4, 13, 14, 15 (до 15.00 ч.), 18, 19, 30 и 31 януари.

Автомобил, мотор или колело: 10 (след 17.00 ч.), 11,12, 15 (след 15.00 ч.), 

16 и 17 януари.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита:  10 (след 17.00 ч.), 11 и 

12 януари.

Канцеларски материали и книги: 15 (след 15.00 ч.), 16, 17, 22 и 23 януари.

Спортни стоки: 1, 2, 10 (след 17.00 ч.), 11, 12, 20, 21, 28 и 29 януари.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 5, 6, 7, 

13, 14 и 15 (до 15.00 ч.) януари.

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ
„Не докосвайте с желязо онази част на тялото, която се управлява от 
знака, чийто сектор в момента прекосява Луната.“ ХИПОКРАТ

ВАЖНО! Всички съвети, които ви давам, имат препоръчителен харак-

тер. Прилагайте ги само когато имате възможност за избор на ден за 

лечение и заболяването ви не изисква  моментална намеса. Те не се от-

насят за спешните и животоспасяващите случаи. 

По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервенции 

на 19 ЯНУАРИ (пълнолуние), защото тогава ще има голяма кръво-

загуба, както и на 4 ЯНУАРИ (новолуние), когато няма достатъчно 

лунна eнергия и жизнените функции са по-забавени. 

ДАТИНЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ наПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА на

11, 12
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна кухина, 
зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия 
гръбначен стълб

13, 14, 15Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзкиЯйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

16, 17Плевра, бронхи, бял дроб, ръцеБедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

18, 19Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехурКоленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

20, 21Сърце, слезка (далак)
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

22, 23
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, черен 
дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

24, 25
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия 
гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна 
кухина, зъби

26, 27Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни каналиУши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки

1, 2, 28, 29Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта,Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

3, 4, 30, 31Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен 
мехур

5, 6, 7
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, органи, 
свързани с нарушения на кръвното налягане

Сърце, слезка (далак)

8, 9, 10Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 
черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

Забележка  Най-успешно протичат операциите, проведени при намаляваща Луна! През този месец Луната е намаляваща от 1 до 4 и от 20 до 31 януари.

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: 8, 9, 10 (до 17.00 ч.), 18, 19, 26 и 27 януари.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 5, 6, 7, 15 (след 15.00 ч.), 16, 17, 24 и 

25 януари. На тези дни с поливането има опасност да провокирате появата 

на листни въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 26 и 27 януари.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ЯНУАРИ
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.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА: 

Основно почистване: 1–4, както и 20–31 януари.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: 8, 9, 10 (до 17.00 ч.), 18, 19, 

26 и 27 януари. Не пропускайте тези дати – това са т. нар. дни на водата. 

Всички замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 5, 6, 7, 15 (след 15.00 ч.), 16, 17, 

24 и 25 януари. 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 на 1, 2 както и от 20 до 29 

януари.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: от 5 до 20 януари. И в никакъв 

случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар на 19 януари (пълнолу-

ние), защото тогава кръвозагубата и болките ще са по-големи от обик-

новено; както и на 4 януари (новолуние), защото тогава съпротивител-

ните ви сили са слаби и организмът е по-уязвим.

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.

ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪКСЪБОТАНЕДЕЛЯ
31 януари 1 януари2 януари

27-и ЛД от 5.50 ч., 

както и 1.01 (от 

5.11 ч.) Дни за пре-

кратяване на кон-

такти с лоши хора. 

Почивайте и меди-

тирайте. Ще има-

те прозрения.

27-и ЛД от 5.11 ч., 

както и 31.01 (от 

5.50 ч.) Дни за пре-

кратяване на кон-

такти с лоши хора. 

Почивайте и меди-

тирайте. Ще имате 

прозрения.

28-и ЛД от 6.13 ч. 

Ден за покупка на 

жилище или начало-

то на ремонт. Съни-

щата са верни.

3 януари4 януари * 5 януари6 януари7 януари8 януари9 януари

29-и ЛД от 7.08 ч. 

Опасен, сатанин-

ски ден. Препоръч-

ват се пост и въз-

държание. Не пла-

нирайте и не започ-

вайте нищо ново. 

Запалете свещ вкъ-

щи и окадете на-

всякъде.

1-ви ЛД от 11.04 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.

2-ри ЛД от 8.30 ч. 

Не се поддавайте на 

гнева, избягвайте 

конфликтите и из-

блиците на емоции. 

Денят е подходящ за 

нови  начинания.

3-ти ЛД от 9.01 ч. 

Енергетиката на 

този ден изисква да 

сте активни. Пасив-

ността е противопо-

казна и опасна.

4-ти ЛД от 9.28 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 9.52 ч. Де-

лови ден. Подходящ 

е за пътувания и за 

планиране на гене-

рални промени. Рабо-

тете концентрира-

но. Не преяждайте. 

Целеполагането ще е 

успешно.

6-и ЛД от 10.14 ч. 

Смирете се. Дайте 

прошка. Не изразя-

вайте недоволство 

на глас. Подходящ е 

за подмладяващи коз-

метични процеду-

ри. Ден за гадаене и 

пророчества.

10 януари11 януари12 януари13 януари14 януари15 януари16 януари

7-и ЛД от 10.36 ч. 

Ден за молитва. 

Сбъдват се же-

лания.

8-и ЛД от 10.58 ч. 

Сега се активират 

фините и неуловими 

енергии в организма. 

Добре е да се гладу-

ва, за да се прочисти 

тялото.

9-и ЛД от 11.22 ч. 

Не е успешен. Склон-

ни сте към заблуди и 

самоизмами. Добре 

е да дадете прош-

ка. Практикувайте 

йога.

10-и ЛД от 11.50 ч. 

Не планирайте нищо 

важно. Изкъпете се с 

гореща вода. Медити-

райте.

11-и ЛД от 12.22 ч. 

Много мощен ден. 

Активира се вселен-

ската жизнена енер-

гия кундалини. Добре 

е да прочистите ор-

ганизма си. Внима-

вайте с режещи ин-

струменти.

12-и ЛД от 13.01 ч. 

Дава се милостиня. 

Молитвите се чу-

ват. Подходящ е за 

взимане на важни ре-

шения.

13-и ЛД от 13.49 ч. 

Ден за активни кон-

такти, работа с ин-

формация и учене. 

Сами си пригответе 

и изпечете хляба. Не 

преяждайте.

17 януари18 януари19 януари20 януари21 януари22 януари23 януари

14-и ЛД от 14.47 ч. 

Много подходящ за 

започване на важна 

работа, за физиче-

ско натоварване, за 

работа с информа-

ционни източници и 

свещени текстове. 

Отваря се трето-

то око. Прочисте-

те организма си.

15-и ЛД от 15.54 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.

16-и ЛД от 17.08 ч. 

Ден за постигане 

на вътрешна хармо-

ния. Старайте се да 

вършите само до-

бри дела.

17-и ЛД от 18.25 ч. 

Подходящ е за удо-

волствия, общува-

не и физически нато-

варвания. И за брак по 

любов.

18-и ЛД от 19.42 ч. 

Изгонете лошите 

мисли. Прочистете 

стомашно-чревния 

тракт – ден за гла-

дуване.

19-и ЛД от 20.58 ч. 

Запалете повече све-

щи у дома, направе-

те анализ на постъп-

ките си. Ще успеете 

да се отървете от 

чуждото влияние.

20-и ЛД от 22.14 ч. 

Получават се духов-

ни знания и прозре-

ния. Не проявявайте 

гордост!

24 януари25 януари26 януари27 януари28 януари29 януари30 януари

21-ви ЛД от 23.24 ч., както и 25.01 (през 

целия ден) Много активни, творчески дни. 

Отлични са за започване на нова работа, 

спортуване и пътешествия.

22-ри ЛД от 0.42 ч. 

Ден на мъдростта. 

Предайте на другиго 

своите знания. Посе-

тете астролог.

23-ти ЛД от 1.55 

ч. Този ден е символ 

на саможертвата – 

простете на другите, 

разкайте се. Добре е 

да се пости. Не пра-

вете секс. Почисте-

те дома си.

24-ти ЛД от 3.04 ч. 

Активен, творчески 

ден. Използвайте го 

за укрепване на духа 

и тялото. Ден за 

нов строеж.

25-и ЛД от 4.07 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 5.03 ч. 

Въздържайте се от 

активна дейност и 

постете. Пестете 

си енергията и мъл-

чете.

*30-ИЯТ ЛУНЕН ДЕН СЪВПАДА С ПЪРВИЯ

4 януари (от 7.53 ч.) Ден на хармония, любов, покаяние и прошка. Завършете всичко за-

почнато през този месец и направете равносметка. Не започвайте нищо ново! Не пра-

вете и планове. Изчакайте до първия лунен ден. Избягвайте суетата, освободете се 

от всичко ненужно!
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
ВОДОРАВНО: „Невидимият“. Еретик. Селим. Аксон. Гъба. Малинов (Александър). Аед. Загар. Лук. Век. Кранта. Тиран. Лок. ИКАО. Же. ТА. Пел. Сап. Епир. „Ифа“. Ласо. 

Корен. Бонев (Христо). Бас. Ахо (Юхани). Алт. Ла. Ба. Си. Дог. Аксел. Аир. Площ. Дона. Елада. Угодник. Бит. Рид. „Има“. Фитил. Женева. „Яне“. Отвод. Мус. Мил 

(Джеймс). Инок. Иразер. Каца.   

ОТВЕСНО: Месалина. Облак. Гини (Масимо). Велур. Пират. Спомен. Силикат. Фес. Селда. ДИН. Наган. Силон. Ок. Димов (Димитър). Щифт. Вел. Киви. Риа (Сти-

вън). Ко. Тор. Яка. Обида. Отсек. Нил. Одри (Жан Батист). Ат. МЕ. Ген АК. Жур. Знаме. Бала. Ерес. Легато. Плоха. Алин. Тъга. Пиано. Диадема. Риба. Жерсе. Борд. 

Виц. Картел. Овраг. „Авала“.  

Бела, брой 1 (155), 2011112





ЗА
 Ж

ЕН
И

ТЕ
, К

О
И

ТО
 З

Н
АЯ

Т 
И

 Н
Е 

З
Н

АЯ
Т 

К
АК

ВО
 И

С
К

АТ
СП

И
СА

Н
И

Е 
„Б

ЕЛ
А“

, Б
Р.

 1
 (

15
5)

, 2
01

1,
 W

W
W

.B
EL

A.
BG

, Ц
ЕН

А 
3,

95
 л

в.

0
1

9
7

7
1

3
1

1
7

0
8

0
0

8

А КЪДЕ ОСТАВАМЕ АЗ И ТИ?!
ТИТИ  ++  АЗАЗ  ==  НИЕНИЕ

Светлите дни наСветлите дни на
НИКОЛИНА ЧАКЪРДЪКОВАНИКОЛИНА ЧАКЪРДЪКОВА

Щастие
за отскок

> хартия > восък > орехи > кафе > свещи > зарове
Новогодишни ГАДАНИЯ по

Календар наКалендар на
ИМЕННИТЕ ДНИИМЕННИТЕ ДНИ

www.crazyfox.bg
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