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Графикът на твоите победи
БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР през февруарипрез февруари

7:00
СТАВАНЕ ОТ СЪН Тялото започва да отделя хор-

мони, сърцето работи вече в „дневен“ режим. Не 

оставайте в леглото! 

8:00
ЧАСЪТ НА ИНФАРКТИТЕ И ИНСУЛТИТЕ Да 

внимават най-вече активните пушачи и любите-

лите на мазните храни! Не прекалявайте с нищо. 

9:00
В ДВИЖЕНИЕ Самочувствието ви е великолеп-

но, можете активно да се движите – няма да по-

чувствате умора.

10:00
МАКСИМАЛНА РАБОТОСПОСОБНОСТ И „сови-

те“, и „чучулигите“ се чувстват комфортно на ра-

бота. 

11:00
ДУШЕВЕН МИР Полезно е да се занимавате с 

йога. Ако имате възможност, посетете и някой 

спа център. 

12:00
ОБЯД Способността ви за концентрация е нуле-

ва. Силите ви изоставят. Трябва да хапнете нещо! 

А след това – да починете половин час. Така ще избегнете 

проблеми със сърцето. 

13:00
ПАУЗА! Организмът работи в „сънен“ режим. Не 

се напрягайте. Оставете си по-леките задачи за 

това време на деня. 

14:00
ХВАЩАЙТЕ СЕ ЗА РАБОТА! Сега пък с лекота 

ще се справите с най-сложните задачи в работа-

та. Ако имате записан час за лекар или за зъболекар, не за-

къснявайте. Страхът от болка сега е минимален. 

15:00
ТВОРЧЕСКИ ПРОБЛЯСЪЦИ Заемете се с рабо-

та, изискваща умствено напрежение. Това е ча-

сът на творците!

16:00
ПРИЛИВ НА СИЛИ Тялото ви иска движение. Пъл-

ни сте с енергия. Ако се подстрижете сега, коса-

та ви ще расте по-бързо.

17:00
МАСАЖ Разпуснете. Послушайте музика. Красно-

речиви сте повече от всяко друго време през деня. 

18:00
ФИТНЕС Мускулите „очакват“ да бъдат натова-

рени. Координацията на движенията е отлична!

19:00
ВЕЧЕРЯ Лека храна, нищо излишно! Ако преядете 

с калорични храни, ще натрупате килограми. 

20:00
НАНАСЯНЕ НА НОЩЕН КРЕМ Отстранете гри-

ма, подгответе кожата за нанасяне на подхранва-

ща или овлажняваща маска или за нощния крем. 

21:00
ВЗЕМЕТЕ ВАНА Половин час в топлата пяна, и 

умората, натрупана през деня, ще си отиде. 

22:00
ПОДГОТОВКА ЗА СЪН Мозъкът отделя серото-

нин – хормона на съня. Температурата на тялото 

спада, обмяната на веществата се забавя. 

23:00
ПОЛЕТ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО Помечтайте. Ви-

зуализирайте мечтите си. Ще се сбъднат. 

0:00
СЛАДЪК СЪН Ние спим, а организмът ни се въз-

становява. Утре започва нов ден. 

Един по-успешен ден
Нашият вътрешен часовник е абсолютно точен – никога не 
изостава, нито пък избързва. Ако се научите да го следите, ще 
свършите много повече работа през деня, без да се уморите.
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7:00

12:00

21:00

Най-доброто време за събуждане. 
Направете няколко упражнения, вземете 
контрастен душ. Чакат ви велики дела.

Време е да хапнете. Всички калории 
изгарят бързо, защото обмяната на 

веществата е максимално бърза.

Вечерта вземете топла вана. Нежната пяна 
и приятните аромати ще ви помогнат да се 
отпуснете. Няма да имате проблеми със съня.
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

З
а луксозно у нас се смята всичко, което не е за 
всички – черен хайвер, френско шампанско със злат-
ни прашинки, бутикова мода, селективна козметика 
и бижутерия, яхти, скъпарски апартаменти… 

С изключение на последните две и аз мога да си поз-
воля малко лукс, стига да имам, да кажем… 300 лева в 
портмонето. А нито съм богата, нито съм изключение. 
И други с по 300 лева в джоба могат да поживеят лук-
созно поне за ден или за час. О, час, поспри!
Но да не би от радост, отредена само за баснословно 

богати, луксът да се е трансформирал в луксозна ширпо-
треба за бедни роби на престижа и суетата? Като мен. 
Аз онзи крем против бръчки за 300 лева ще го имам, пък 
ако ще после да умра от глад до заплата!
Изглежда, че някогашният лукс, окъпан в сребро, злато и 

аристократичен блясък, е приклекнал по-близо до народа, 
демократизирал се е с времето. Или по-скоро е захитрял. 
Сложил си е едни кавички, за да може да заглажда косъ-
ма и с парите на по-бедните, готови на жертви, за да 
се откроят от масата, да си позволят нещо по-така, да 
се почувстват по-специални.
Ексклузивната модна марка „Карл Лагерфелд“ например 

днес можете да я срещнете и в по-евтини бутици. Дали 
пък това не е само „луксозен“ опит да се отклони вни-
манието на бедните от непреодолимата пропаст, която 
ги дели от супербогатите?
На ламтене за лукс от близкото минало съвремието хи-

тро противопостави новата мода за водене на „скромен“ 
живот. Ако интервюирате богати собственици на яхти, 
те до един ще определят за луксозни нематериални блага 

като време, спокойствие и хармония. Паралелно с това 
пък някои обществено гарантирани досега неща се разви-
ват и очертават като лукса на бъдещето: образование, 
медицинско обслужване, чиста енергия, здравословно прос-
транство за живеене. 
Възможно ли е един ден глътка чист въздух да е чис-

та проба лукс? Да, но не за човек с 300 лева в джоба, а 
най-малко с 3 милиона. И не се заблуждавайте, че това 
се отнася само за бъдещето. 
И днес луксът продължава да е това, което може да 

се купи от ±5% от населението. Другият, народният, е 
прах в очите. Да, има марки като „Шанел“, които про-
извеждат и по-нисък клас луксозни стоки. Но сегментът 
„премиум“ започва там, където притежателите на 300 
или даже на 500 лева сериозно биха се замислили, преди 
да ги похарчат за кутийка крем. 
Луксът не търпи кавички. И напрягане. Когато си купу-

ват сапун за 50 лева или крем за 1800 (паричната единица 
е условно посочена), милионерите го правят така, сякаш 
си купуват стоки от първа необходимост. Просто им 
трябва сапун и – бам! – вадят 50 лева и си го набавят. 
А за повечето луксозни марки, повярвайте ми, вие никога 
не сте и чували. Тези стоки не са просто „не за всички“, 
а са само за посветени. Само за онези, които знаят къде 
да ги намерят, когато им дотрябват. И на тези места 
обикновено се влиза с платинена членска карта.
А аз реших – ще си купя крем против бръчки за 30 

лева. Защото не само че не е луксозно, ами направо е глу-
паво човек да живее над възможностите си. 

Мариана ЯНЕВА
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Какво ново в...

О
бществото му е от млади хора, които не си 
пилеят времето в търсене на социални контак-
ти във фейсбук и скайп. Събират се и общуват 
с природата. И летят. Правят го в промежду-

тъка от време между затичването надолу по склона за 
излитане и стигането до заравнения участък за кацане. 
Пълна хармония, огромна доза адреналин и динамика, коя-
то може да трае часове. Истински се радват на онова, 
което вършат, превърнали са го в своя професия и начин 
на живот. Летят във времето и пространството. Днес 
участват във фестивал в Турция, следващата седмица са 
в Испания, после – в Швейцария. Завръщат се по родни-
те си места за кратко 

след което отлитат отново 
Какво кара това младо усмихнато момче да напуска мно-

гократно пределите на родината и винаги да се завръща? 
Несъмнено по-лесно би било да се установи някъде в чуж-
бина, където има подходящите условия за така страстно 
желаните полети. Защо пътува неуморно в опит да от-
крие перфектните условия, да придобие по-добри умения и 

после пак се връща? Казва, че животът не се случва на 
едно място, а е навсякъде. И се опитва да го открива 
и преоткрива чрез своите полети. Не мисли да остава в 
чужбина за по-дълго от необходимото, защото именно тук 
се опитва да прави нещо. Да развива и да популяризира 

акропараглайдинга на местна почва 
Да дава пример на по-младите...
Веселин Овчаров е акропилот, занимава се професионал-

но със своето хоби и постоянно го доразвива. 
През 2001 г. Валери Цветанов, негов колега от НСА, му 

казал за възможността да лети с парапланер. Весо реша-
ва да опита и ето какво си спомня от онези дни: „Пър-
вите ми полети бяха... много кратки и екстремни. (Смее 

се.) Оцеляване, общо взето. Тогава се учих със стара 
спортна екипировка. Изключително недопустимо в спор-
та! Трябва да се учиш с крило, което е за твоите ки-
лограми и за твоя клас. Всичко беше много експеримен-
тално и под вниманието на Цветанов, който по някакъв 
начин е преценил, че ще се справя. Продължих да се уча 
сам. Всеки път все повече и по-надалече.“

Следи във въздуха
от Митка ХИТРОВА
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Пълния текст четете в рубриката ЧИКСПОРТ на www.bela.bg
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ЗАПОВЯДАЙТЕ
В НОВООТКРИТИЯ МАГАЗИН

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

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

И ДЕТСКО ОБЛЕКЛОД

39 лв.

39 лв.

31 лв.

22 лв.

45 лв.

29 лв.

29 лв.

29 лв.

риза

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

35 лв.

*Детските 
рокли са уникати, 

ръчно изработени, 
правят вашето 

дете специално и 
уникално

69 лв.

69 лв.

69 лв.



ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

Текст Мирослава ИВАНОВА Снимки Антимос ГЕОРГИАДИС

Любовта към любимия не е всичко.
Но всичко е любов.
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Разгледаните слу-

чаи не спадат към 

абортите, но ги 

включихме тук, за-

щото при тях бре-

менността няма 

шанс да се реали-

зира. Сега ще се 

спрем на случаите, 

когато тя започва, 

но не довежда до 

желаното раждане. 

Какви са най-честите причини за това и 

има ли превенция за спонтанните абор-

ти, попитахме д-р Таня ТИМЕВА – меди-

цински директор на САГБАЛ „Д-р Ще-

рев“ ЕООД.

– Д-р Тимева, ние казваме просто 
„спонтанен аборт“, но в медицина-
та вие използвате различни класи-
фикации за него.
– Основното деление на аборта е на 

спонтанен и изкуствен. При спонтанния 

най-опростените класификации прием-

ат следните етапи:  заплашващ аборт 

 започващ  аборт в ход  завършен 

 незавършен  задържан (при него пло-

дът е загинал, но организмът не го из-

хвърля). В зависимост от срока на бре-

менността е прието разделянето им 

на ранен спонтанен аборт – до 12 г. с., 

и късен спонтанен аборт – 13–20 г. с. 

Обикновено 80% от спонтанните абор-

ти стават през 1-вия и само 20% през 

2-рия триместър на бременността. По-

някога се налага аборт по медицински 

показания (терапевтичен аборт) – при 

състояния, застрашаващи живота на 

майката, или несъвместими с живота 

малформации на плода. 

– Кои са основните причини за на-
стъпването на спонтанен аборт? 
– Ранният аборт, най-общо казано, е 

аборт на дефектното плодно яйце. Къс-

ният е аборт предимно на маточна па-

тология. Обикновено причинните фак-

тори се групират на ембрионални (най-

често генетични аномалии), майчини 

(диабет, хипертиреоидизъм, прогесте-

ронова недостатъчност или маточни 

аномалии), бащини (хромозомни тран-

слокации в сперматозоидите) и фактори 

от околната среда (инфекции, тютюно-

пушене, токсини, алкохол, радиации). 

– Какъв е рискът абортът да се 
повтори при следващата бремен-
ност? 

– Дефиницията за повтарящи се спон-

танни аборти (хабитуални) включва слу-

чаи с три или повече последователни 

спонтанни аборта. Данни от проучвания 

сочат, че след един спонтанен аборт 

рискът за следващ леко се покачва – 14–

21%; при два той е 24–29%, а при три – 

31–33%. Напредналата възраст на май-

ката се асоциира с увеличен риск за за-

губа на бременността. 

– Какви са симптомите за пред-

БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

© TOM PROKOP / 123RF.COM

А
борта по желание ще го пропуснем в тази ста-
тия, защото той е въпрос на лично решение. Но 
ще попитаме специалистите дали можем да се 
предпазим от спонтанния аборт и какви изслед-

вания да направим след няколко неуспешни спонтанни аб-
орта. (Впрочем кои изследвания препоръчва Националната 
генетична лаборатория след два и повече спонтанни абор-
та, можете да прочетете, като изтеглите „Информация 
за спонтанните аборти“ от http://lmpbg.org/brochures.html)
Всъщност почти всяка жена е преживявала аборт, без 

дори да разбере. Следователно без травма. В този случай 
става дума за естествен подбор – ембрионът е отчетен 
от организма като „дефектен“ (най-често се дължи на 
хромозомни грешки) и затова спонтанно се изхвърля от 
организма (в някои случаи на по-ранен, а в други на по-
късен етап от бременността). Ако жената не си е на-
правила ранни тестове за бременност, тя може да вземе 
аборта просто за по-обилна менструация. Когато по една 
или друга причина зиготата не се имплантира в матка-
та, но много чувствителен тест (предимно кръвен) може 

За аборт се говори при телесна маса 
на плода до 600 г и възраст до 22 

гестационни седмици (г. с.). След това вече 
става дума за преждевременно раждане.

ñïîíòàííèÿò àáîðò

Неродените ни деца
Празни ръце, кървящо сърце... и куп самообвинения – 
това остава за жената, претърпяла спонтанен аборт.
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да отчете някакво наличие на хормона на бременността 
(бета ЧХГ), това се приема за 

биохимична бременност 
Вие изобщо няма и да предположите какво се е случи-

ло, защото може да не се стигне дори до закъснение на 
цикъла ви. Само жените, които се подлагат на асисти-
рана репродукция и поради това си правят ранни кръвни 
тестове, имат яснота, но в обичайния случай този опит 
за оплождане остава „скрит“. Лекарите дори не му обръ-
щат сериозно внимание.
Когато при преглед с ултразвук се забележи оформен, но 

празен плоден сак (т.е. ембрионът в него е загинал мно-
го рано и не е видим с апарат), говорим за 

кухо яйце 
В този случай може и да няма закъснение на менстру-

ацията и организмът бързо и сам да се справи. В други 
случаи обаче това може да се приеме за нормална бремен-
ност от жената, тъй като плацентата може да продъл-
жава да нараства и без бебе, покачвайки нивото на хор-
моните, индикиращи бременността. Ултразвуковият пре-
глед доказва липсата на ембрион в плодния сак. Лекари-
те са внимателни в тези случаи и са склонни да изчак-
ват в кратки срокове, защото при по-късна импланта-
ция, по-дълъг цикъл и т. н. може нормалната бременност 
да бъде приета за кухо яйце! Причините тук са основно 
хромозомни – неправилно делене на клетките или лошо 
качество на яйцеклетката или на оплодилия я спермато-
зоид. Обикновено тази диагноза се повтаря рядко, затова 
не се притеснявайте, ако сте се сблъскали с нея – най-
вероятно следващия път ще се развие вашето напълно 
здраво бебе. Ако организмът не успее да се справи сам, 

може да се наложи лекарят да изчисти остатъците от 
бременността.
Другите случаи на бременност с невъзможност да бъде 

продължена са 

извънматочната и моларната 
При извънматочната ембрионът вместо в матката се 

разполага в маточната тръба. Изисква спешна лекарска 
намеса, защото спукването на тръбата е опасно, а при 
навременното откриване биха могли да спасят тръбата и 
жената може да забременее нормално по-късно. Моларна-
та (гроздовидната) бременност е патология на плацента-
та. Тя се среща доста рядко – засяга една от 1000 бре-
менности. Приема се, че е следствие на генетична грешка 
по време на оплождането, което довежда до образуване-
то на абнормна тъкан в матката във формата на грозд, 
откъдето идва и наименованието є. 

стоящ аборт или такъв вече в 
ход? Може ли да се предприеме 
нещо, за да бъде предотвратен 
той?
– Клиничните изяви зависят от при-

чината, като в класическия си вид во-

дещ е болковият синдром. Той може да 

бъде изявен от повишена чувствител-

ност на матката до ясно изразена кон-

трактилна дейност. Кръвотечението 

е белег на заплашващ аборт, но не вся-

ко кръвотечение означава аборт. Важни 

са степента на кръвотечението и жиз-

неността на плода. Лечението на спон-

танния аборт до стадия на започващ 

аборт е консервативно, а от аборта в 

ход (проградиентния аборт) нататък – 

оперативно. В терапевтичния режим се 

включват почивка на легло, спазмолити-

ци, витамини и хормонални препарати. 

– В България не се практикува ме-
дикаментозен аборт. Защо? 
– При медикаментозен аборт същест-

вуват рискове за протрахиран (удъл-

жен) ход на аборта, както и за непълно 

изпразване на маточната кухина. Това 

от своя страна са предпоставки за въз-

палителни усложнения и прерастване в 

септичен аборт.

– Какво е мнението ви за доста ак-
туалната вече имунологична те-
рапия? Ефективна ли е при жени с 
рискова бременност?
– Имунотерапията се базира на хипо-

тезата, че спонтанният аборт е след-

ствие на нарушаване на имунотоле-

рантността на майката към развива-

щия се концептус (плод, ембрион), в ре-

зултат на което настъпва трансплан-

тационна реакция (отхвърляне на пло-

да като чуждо тяло – бел. ред). Прила-

ганите терапевтични схеми включват 

левкоцитна имунизация, интравенозен 

имуноглобулин (IVIG), кортикостероидни 

препарати и други с цел да се неутрали-

зират циркулиращи антитела, както и 

да се модулира освобождаването на ци-

токини от лимфоцитите. Резултатите 

от провежданите проучвания в свето-

вен мащаб по темата са твърде проти-

воречиви.

– При бременности, настъпили 
след асистирана репродукция, за-
вишен ли е процентът на аборти-
те?
– Често са налице множество предраз-

полагащи фактори за спонтанен аборт 

в този случай. Но тези фактори предва-

рително се проучват и по възможност 

се коригират с цел успешна процедура. 

Поради детайлното мониториране се 

установяват дори и т. нар. биохимич-

ни бременности, които се диагностици-

рат само с помощта на високочувстви-

телни ЧХГ тестове. Друга особеност 

при пациенти след асистирана репро-

дукция е увеличаването на многоплодни-

те бременности, а те от своя страна 

са рискови.

Текст София СЕМЧЕВА
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В
секи месец, когато яйцеклет-
ката съзрява в женския ор-
ганизъм, природата се е „по-
грижила“ до мозъка на жена-

та да се изпраща хормонална комби-
нация от сигнали. В по-честия слу-

чай, когато яйцеклетката остава не-
оплодена, в емоционалното състоя-
ние на жената се наблюдава нега-
тивен фон – напрегнатост, тревож-
ност, избухливост, тъга, плач и т. н. 
Това си е преживяване на загуба – за 

щастие краткотрайно и без послед-
ствия. При настъпване на бремен-
ност емоциите се променят – те ва-
рират от стъписване в началото до 
бурна радост, споделена от близките 
и обкръжението по време на самата 
бременност. 
Много често през първите седмици 

след установяването на бременност-
та и двамата бъдещи родители 

не разпространяват 
новината 

Има сякаш тайно споразумение, че 
е нужно време, за да свикнат и те 
самите с промяната на статуса си 
– бъдещи родители! Младата жена 
започва да се настройва за новата 
си роля – да опазва и съдейства за 
развитието на живота в утробата 
си. Това, което се случва с жената 
във физически и психичен план през 
деветте месеца, е тайнство, разга-
дано само отчасти – и то само на 
физическо ниво. Психичният аспект 
не се припокрива с материалистич-
ния възглед „Око да види, ръка да 
пипне“ и затова много често остава 
пренебрегнат. Жената минава през 
своите вътрешни състояния, като 
всички около нея и тя самата от-
дава емоционалните си реакции на 
„действието на хормоните“ с на-
деждата, че „нещата ще се опра-
вят след раждането“. Бременност-
та е и времето на плановете и меч-
тите. Тя е 

преходното време между 
„преди“ и „след“ 

Тя бележи началото на нов цикъл 
в живота на семейството. Появата 
на новия човек ознаменува още едно 
стъпало в родовата история. Толко-
ва е голяма ценността на миниатюр-
ната точица, която лекарят едва за-
белязва при първоначалния преглед, че 
тя задейства поредица от събития, 
които ще сътворят бъдещето.

точица
Изчезването
на една безценна

Или колко е тежко да (се) изгубиш 
(в) живота
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А какво се случва, когато безценна-
та малка точица изчезне – в начало-
то още или по средата на пътя си? 
Нормално е, когато се изгуби нещо 
скъпо, преживяването да е негатив-
но. Продължителността и силата на 
емоцията са с различно времетрае-
не и интензивност в зависимост от 
ценността на изгубеното.  

Ако загубата е по желание 
– реакциите са различни и се проме-
нят с времето. В момента на взи-
мане на решение за аборт обаче же-
ната не преживява загубата. По-дъл-
боки и тежки са емоционалните ре-
акции в този момент при спонтан-
на загуба на плода или в случаи, ко-
гато се налага прекратяването є по 
медицински причини. Каквато и да е 
причината, когато не е планиран и 
желан, абортът се преживява нега-
тивно. Има 

пет фази 
на преживяване 
на тежки загуби 

през които обикновено е добре да се 
премине (може и да се пропусне ня-

коя от тях), преди да се стигне до 
последната.

1. Шок и отричане. 
2. Гняв. 
3. Пазарлък. 
4. Депресия. 
5. Приемане.

ПРЕЗ ПЪРВАТА ФАЗА е труд-
но де се приемат фактите, на-

строенията се променливи, може да 
се стигне до силно напрежение, на-
рушения на съня, физическо разболя-
ване. Жените са объркани, могат да 
плачат, после да правят оптимис-
тични заключения, изпълнени с вяра 
и решимост, и после отново да из-
паднат в състояние на тъга и скръб. 
През тази фаза е важно човек да 
не е сам, да има близък до него. Не 
биха помогнали и рационалните дово-
ди и успокоения. Част от тях, като 
„Е, млади сте, ще си имате дру-
го!“ или „Така е било писано!“, могат 
дори да подсилят негативните реак-
ции, вместо да помогнат. Най-добре 
е жената, която преживява загуба, 
да бъде вкъщи, на сигурно място, да 
є е топло и уютно и да є се казва, 
че не е сама, всички са с нея и ще 
се справят с това. Продължителнос-
тта на тази фаза, както и на дру-
гите, не е фиксирана и зависи от 
много фактори. Проблем е, ако обаче 
продължи повече от 7 дни.

След като шокът отмине, за-
почват да се наблюдават про-

явленията на ВТОРАТА ФАЗА – на 
обвиненията и самообвиненията. 
Като отговорна за опазването на 
развиващия се в нея живот жената 
може да започне да се изтезава ду-
шевно чрез самообвинения, че е била 
прекалено активна например. Или че 
е пила определен медикамент, или 
че… Освен търсенето на вина в са-
мата себе си често жената е склон-
на да вини околните – партньора, 
близките си, специалистите. Може 
да се настрои зле към лекаря, про-
следяващ бременността є. Добре е 
той самият да не приема лично на-
падките є, а да є обясни отново 
и отново причините, които нала-
гат аборта. През тази фаза гневът 
може да остане съпътстваща емо-
ция по време на преодоляването на 
загубата.

Понякога ТРЕТАТА ФАЗА може 
да бъде пропусната. „Пазарлъ-

кът“ се случва, когато се тушират 
самообвиненията. Но за да се стигне 
дотам, трябва да се излезе от ситу-
ацията „тук и сега“ и да се преми-
не към бъдещето. (Ако правя или не 
правя еди-какво си следващия път, 
нали всичко ще бъде наред?) 

Често първите две фази прели-
ват направо в ЧЕТВЪРТАТА, 

която е депресията. Скръбта тога-
ва е най-силна. Осъзнава се невъзвра-
тимостта на ситуацията и е въз-
можно да се мисли като за край. 
Сринали са се плановете и мечтите. 
Няма да дойде и бъдещето. Живо-
тът може да изглежда пуст, безра-
достен и безсмислен. Хубаво би било 
жената да има възможност да гово-
ри и плаче пред някого, но да бъде 
подтиквана да продължи ежедневни-
те си дейности – да излиза навън 
с приятели, да се грижи за външния 
си вид... Нужно е да се прояви ува-
жение към скръбта є, но да не се 
оставя да потъне в нея. Ако тази 
фаза продължи повече от два месе-
ца, е удачно да се потърси подкрепа-
та на специалист.

За това, че депресията 
си е отишла 

може да се съди по все по-честата 
поява на усмивката на лицето на 
жената, по оптимистичните нотки 
в гласа є, по надеждата в погледа є 
и плановете, които започва да пра-
ви за бъдещето. Това е показател-
но, че тя е приела загубата и започ-
ва да се настройва за бъдещия жи-
вот, който най-вероятно включва и 
последваща бременност. Възможно е 
при нова бременност да се активи-
рат страхове, свързани с миналите 
преживявания, но един или няколко 
разговора със специалист биха по-
действали благоприятно. Добре е да 
се изчака достатъчно време (за все-
ки е индивидуално – от 1 месец  до 
1 година), преди да се планира нова-
та бременност, за да се даде вре-
ме на скръбта да си отиде и бъде-
щето оптимистично да си пропра-
ви наново път в живота на семей-
ството.

Ани КОЦЕВА, 

психотерапевт

Ани КОЦЕВА е опитен, юнгиан-

ски ориентиран психотерапевт. 

Работи като консултант в САГ-

БАЛ „Д-р Щерев“ и МЦ „Репродук-

тивно здраве“ от 2006 г. Потър-

сихме именно нейните съвети по 

темата за справяне с болката, 

съпътстваща спонтанния аборт, 

защото ежедневната є практика 

я среща с много такива случаи, а 

подкрепата є им помага да про-

дължат в борбата за дете. Ле-

карите лекуват тялото, но кога-

то душата страда, психологът е 

този, който знае как да ви изслу-

ша, подкрепи и мотивира най-до-

бре, за да върнете вярата в себе 

си и положителната си нагласа 

за предстоящото.
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МОДАМОДАМОДА

Те ни завещаха
модата

Всяка от тези велики жени е 
открила нещо необичайно в 
обичайното и го е превърнала 
в модна тенденция за вечни 
времена. Затова с право ги 
наричат законодателки на 
модата и стила.

1

2

3

4

5

МИУЧА
ПРАДА

ИЗИСКАНОСТ, 

ДОСТЪПНОСТ, КЛАСА, 

ВИНТИДЖ, ЖЕНСТВЕНОСТ, 

МИНИМАЛИЗЪМ

Тя предлага изключително прости модели 

в луксозно изпълнение. Героинята на Прада е 

скромна, сдържана. Нейният костюм е мини-

малистичен. Тя е птичка с незабележима окрас-

ка, а не паун, демонстриращ разкошно опере-

ние. Жените, облечени в изключително скъпи-

те костюми на Прада, с нищо не се отлича-

ват от тълпата. Именно заради своята 

сдържаност Прада стилът се радва 

на толкова много почитатели.

1. Минималистична блуза в непретенциоз-

ни цветове

2. Плетена шапка на скандинавски мотиви 

в черно-бяла графика

3. Прав широк панталон с декоративен 

тегел вместо ръб. Изключително модерна 

и удобна дреха

4. Чанта тип „куфар“ от крокодилска кожа

5. Пола на едри плисета с платка
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1

1

КОКО
ШАНЕЛ

УДОБНА 

ЕЛЕГАНТНОСТ, ПРОСТОТА, 

НОВАТОРСТВО

Тя е обличала дамите от висшето общество 

в „специални“ дрехи. Знаменитата малка черна рок-

ля например е копирана от униформата на продавачки-

те. Всички заговарят за демократичността и комфорта 

на нейните „ноу-хау модели“, но великата мадмоазел едва ли 

я е било грижа за тях. Това за нея е било своеобразна шега, 

някаква игра. Коко Шанел лансира дрехи в коренно нов силует, 

изхвърляйки познатите дотогава фусти, корсажи, банели, буфан 

ръкави и всичко, което затруднява свободните движения на тя-

лото. Вместо тях тя предлага семпли, удобни и практични то-

алети, на които не им липсва елегантност. Нейните морски 

костюми, жилетки, трикотажни рокли и прочути тайори 

буквално се разграбвали. Кой друг е успял, играейки си, 

да провокира вълна на подражание и да създаде стил 

на цяла една епоха?! Като жакета от туид с кан-

тове, без яка. Познава се отдалеч. Впрочем 

перлената огърлица върви в ком-

плект точно с този жа-

кет.

ВИВИАН
УЕСТУУД

БУНТАРСКИ ДУХ, 

НЕСТАНДАРТНОСТ, ИРОНИЯ, 

САМОИРОНИЯ, ЛЮБОВ КЪМ ДЕТАЙЛА, 

ЕКСТРАВАГАНТНОСТ

Тя е известна като Кралицата хулиганка и като 

веселата пънк бабичка. Основоположник е на съвре-

менната стрийт мода. „Художник“ е на външния вид на 

градския човек през 70-те години на миналия век. Ярките 

коси, небрежността и любовта към перчемите и черния цвят 

са вдъхновили дизайнерката за творчески експерименти. Бун-

тарка е по дух. Дрехите є го излъчват, но по приемлив за пове-

че хора начин. Дори и за небунтари. Тя размества пластовете 

на модния свят и става един от десетте най-влиятелни ди-

зайнери в света. Вивиан е фрапираща, но също така заклета 

пазителка на пропорциите. Тънък английски хумор лъха от 

детайлите на нейните дрехи. Той поразява дори и най-

взискателните експерти. Нейното кожено късо яке 

с капси ще пребъде. Както впрочем и легинсите 

(супертесни като клин панталони), 

които в момента са хитът 

на сезона.

кет. взискателните е

с капси ще пребъде. Кактто о вппророчечем м и и лел гиинсите е

(супертесни като клин нн панталони), 

които в момента са ххити ът 

на сезона.

2

2

3

3

4

5
4

1. Перлена огърлица

2. Черно-бели обувки и боти

3. Тегелирана чанта с верижни дръжки

4. Релефни (с много декоративни тегели) 

черно-бели боти

1. Боти с едри катарами 

2. Кожена чанта, обсипана с камъни

3. Чанта с верижни дръжки 

4. Ръкавици с капси

5. Елегантни боти на висок ток с 

„бунтарска“ декорация
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у р о ц и  п о  с т и л

Карето отива на абсолютно всеки
Мнението, че едрият рисунък ни прави визуално по-пълни, е погрешно. 
Трябва само да се научим умело да крием недостатъците си.

Крака на показ
Ако сте по-закръглени, но краката ви 

обират всички овации по стройност, 

стегнатост и дължина, облечете ши-

рока и удължена туника на каре и ле-

гинси а отгоре – плетен от букле елек 

в неутрален цвят. Елекът може и да е 

от вълнен плат, но задължително – ед-

ноцветен. Този тоалет ще ви напра-

ви много по-стройни, отколкото сте в 

действителност. 

Пълни бедра
Вашият избор в този случай трябва да е 

сако на каре, тъмни панталони или даже 

шорти. За да изглеждат краката ви по-

слаби и стройни, обуйте чорапогащи в 

цвят, подхождащ на цвета на сакото, и 

фино плетени калци, които да се пода-

ват над високи ботуши на токове. Тази 

етажираност ще отвлече вниманието 

от пълните ви бедра.

Широки рамене 
Ако искате да прикриете прекалено ши-

роките си рамене и да увеличите обема 

на иначе спортните си и стегнати бе-

дра, смело облечете пола на едро каре 

в права кройка и едноцветна боди риза. 

Чорапогащите в този случай трябва да 

са светли (с телесен цвят), а ботуши-

те – да са с височина малко над прасе-

ца. Това визуално ще направи слабите ви 

крака малко по-пълни.
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През зимния моден сезон те са на пика 

на своята популярност. Легинсите на 

2011 г. обаче са доста видоизменени в 

сравнение с прототипите си от 80-те 

години на миналия век, когато са били 

изработвани изключително от синте-

тични материи и са били облекло по-

скоро за дискотека, отколкото за прием. 

Съвременните легинси изглеждат дос-

та по-елегантно. Черният цвят преоб-

ладава, но можете да ги срещнете и в 

светли оттенъци на сивото, кафяво-

то, тъмносиньото и бежовото. На по-

чит са белите вълнени клинове от па-

мук или вълна. Съвременните изкустве-

ни материи позволяват на легинсите да 

бъдат тънки и прилепнали, но в същото 

време достатъчно меки, топли и удоб-

ни за носене.

Смята се, че клинът не е подходяща 

дреха за светски партита, но през този 

сезон някои знаменитости опроверга-

ват този предразсъдък със собствения 

си пример. Да срещнете жени в клинове, 

можете практически навсякъде. Но не 

ви препоръчваме да ги обувате на дело-

ва среща – все пак те си остават пре-

калено лекомислени и фриволни.

ВЪЗРАЖДАНЕТО 
НА ЛЕГИНСИТЕ

Без талия
Широка и дълга риза на каре, прис-

тегната с не много широк колан (но 

не през талията, а малко по-надо-

лу от нея) върху боди с дълъг ръкав. 

Ето това ще отвлече вниманието 

от проблемната зона на тялото ви. 

Ако имате стройни крака, можете 

да допълните тоалета и с дънкови 

шорти и светъл плетен клин. 

Прекалено слаба 
и висока
Яркоцветните супертес-

ни панталони на каре с ела-

стан са създадени сякаш 

специално за този тип фи-

гура. Комбинирайте ги с 

топ (блуза или тениска) в 

светъл цвят с едър орна-

мент на гърдите, и фигура-

та ви ще придобие тутакси 

въжделената женственост.



КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

Я
рки чувствени устни, обувки 
на високи токове, рокли, кои-
то ласкаво обгръщат форми-
те. Подчертано женствени-

ят стил се завръща в модата. И не 
за да превърне жената в сексуален 
обект, а за да є даде възможност да 
каже: „Аз се грижа за своя пол.“ 
Закръглеността на Скарлет Йохан-

сон, ярката привлекателност на Ан-
джелина Джоли, изтънченият сексапил 
на Дита фон Тиз… Женствеността 
на знаменитостите се освобождава 
от унисекса, който до съвсем скоро 
се смяташе за норма на добрия вкус. 
От авансцената на модата си тръг-
наха минимализмът, дрехите без изли-
шества и онзи стил, който не заявя-
ваше категорично определена принад-
лежност към пола. 

Дрехата отново 
съответства на пола 

– а ние с готовност заявяваме за 
него с помощта на собствената си 
външност. 
През последните години огромно 

влияние върху младежката мода ока-

заха звезди като Лейди Гага и Риа-
на, чийто стил понякога се намира 
не просто на границата на пола, а и 
отвъд нея. Точно тези звезди създа-
ват и усещането, че именно техни-
ят стил на обличане е пряко отгово-
рен за успеха им. Закономерно е след 
период, изтъкан от подобни явления, 
да наблюдаваме връщане към елегант-
ността. Възраждането на образа на 
традиционната женственост е свое-
образна глътка въздух за цялата мод-
на индустрия. 

Свободата да пробваш
През изминалия половин век отно-

шението на жената към собствения 
є образ и тяло коренно се промени 
под влиянието на феминизма. Първо, 
в конкуренция с мъжете жените „ус-
воиха“ външните признаци на мъжкия 
пол. После настъпи тъй нареченият 
неутрален (унисекс) стил в облича-
нето, лишен от ясно изразените по-
лови признаци. И съвсем наскоро же-
ните се върнаха към женственост-
та – ярко и смело заявяващи за себе 
си, изтъквайки пола си. Означава ли 

това, че днес, на фона на увлечение-
то към свръхженствения стил на 50-
те години, при нас се връща и отно-
шението към 

жената 
като сексуален обект

Едва ли. Днешната мода не е тол-
кова праволинейна, колкото предишна-
та. Позволява да избираме. 
В своето време стилът унисекс 

беше необходим на жените. Помагаше 
им да излязат от неравностойното 
минало, да се заявят като пълноправ-
на част от обществото, както и да 
се сдобият с уважение от страна на 
мъжете. Този стил е знак за увере-
ност в себе си и жената може да си 
го позволи, без да рискува, че ще за-
губи репутацията си. На нея вече не 
є е нужно да доказва, че не по-зле 
от мъжа може да се облича в него-
вите дрехи. 

„Неотдавна започнах от време на 

време да се обличам в прилепнала 

пола и да слагам яркочервено чер-

вило. В първия момент това ми се 
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стори доста необичайно. Подози-

рах, че колегите в офиса ще се от-

несат към това с насмешка, поне-

же до този момент стилът ми не 

беше толкова изразителен. Никой 

не ме иронизира. Напротив. Начи-

нът ми на обличане беше оценен по 

достойнство и вече не се чувствам 

неловко, когато вместо костюми с 

панталон си позволявам и нещо по-

провокативно. В това облекло из-

глеждам като истински вамп.“ 
Надежда, 42 г.

Точно в нюанса на здрава самоирония 
се състои и разликата между нашите 
съвременнички и техните баби и май-
ки. Това, което преди е било следва-
не на модния диктат без отстъпле-
ние от „генералната линия“, за нас е 
въпрос на собствен избор и възмож-
ност да изразим себе си. 
Жените приемат нова роля, коя-

то им помага да свалят вътрешни-
те си бариери за „това може – това 
не може“, „допустимо-недопустимо“, 
„приемливо-неприемливо“. Тази роля е 
и възможност за жените да се скри-
ят и опазят от вероятните болезне-
ни разочарования на новия опит. Фе-
номенът е бил многократно описан. 
Когато човек играе някаква роля, за 
него не е толкова страшно и срамно, 
ако претърпи провал, отколкото ако 
действа „наистина“. Какъв по-прекра-
сен начин да пробваме новото, да раз-
ширяваме опита си! 

Да се харесваме

„В последния клас на гимназията ни 

обясняваха: „Тези, които се обличат 

с къси поли и се гримират, са лоши 

момичета. Те не могат да се спра-

вят с уроците, понеже внимание-

то им е отвлечено от  това, как из-

глеждат.“ 
Маргарита, 25 г.

„В подрастваща възраст не се въл-

нувах особено от това, как се обли-

чам. За мен беше важно да ме при-

емат в университета и на това бях 

посветила цялото си същество. Но 

години преди това се занимавах с 

танци. Заедно с желанието ми да се 

движа красиво придобих и смелост-

та да обличам ярки поли, да нося ви-

соки токове, да се гримирам и да 

си правя прическа. Знам, че с това 

в никакъв случай не поставям под 

съмнение професионалната си със-

тоятелност.“ 
Виктория, 30 г. 

За разлика от модните списания на 
50-те години тези от настоящата 
година не призовават жената да от-
стъпва от независимостта си, коя-
то е отвоювала малко по малко през 
годините. За много от съвременните 
жени подчертаването на женстве-
ността е начин да се харесат на са-
мите себе си. Както и да напомнят 
на останалите, че остават жени, въ-
преки че наравно с мъжете имат ка-
риера и уреждат живота си сами. 
Впрочем жените, които се обличат 
откровено женствено – носят поли 
и високи обувки, възползват се от 
ярките цветови контрасти, правят 
впечатляващ грим, – често биват по-
дозирани, че по този начин манипули-
рат околните, провокират мъжете 

и се принизяват 
до сексуални обекти 

Независимо дали се стреми „да из-
глежда като жена“, или „да бъде же-
лана“, жената въобще не трябва да 
се позиционира като активно или па-
сивно приложение към мъжа завоева-
тел. Женственият образ, който е 
приела за себе си, е образ, с който 
може да се играе. 
Анализаторите твърдят: „Ние жи-

веем в епоха на непрекъснати соци-
ални и културни промени. Предишни-
те норми не отговарят на днешния 
социален момент. Осъзнатата игра с 
различните роли е един от начините 
да изработим своята идентичност. 
Ние заявяваме за себе си като сво-
бодни хора.“
Преди съчетаването на черно и чер-

вено, силуетът, който подчерта-
ва фигурата, кадифето, коприната и 
други приятни на допир материи по-
раждаха у околните еднозначни реак-
ции. Така облечената жена се възпри-
емаше като „дама с определени на-
мерения“. Днес този стил е изгубил 
еднозначното си послание и дори де-
ловата жена може да отиде на ра-
бота с прилепнала пола и ярък грим, 
без да я сметнат за проститутка. 
Феминистките от първата и втора-



та вълна смятаха, че подобен начин 
на обличане превръща жената в сек-
суален обект. В днешното постфе-
министко време този откровено еро-
тичен стил на обличане се смята за 
нещо нормално. 
През 1997 г. известната литера-

турна критичка и феминистка Илейн 
Шоуолтър публикува в американския 
„Вог“ статия, която получи широк 
резонанс. В нея се осмива критично-
то и лицемерно отношение към мо-
дата, което битува в университет-
ските среди в САЩ (където са попу-
лярни традиционно левите възгледи). 
Днес вече е ясно, че жената трябва 
да има свобода на избора и ако тя по-
желае да подчертае своя пол чрез дре-
хите, това говори за нейната женска 
сила и въобще не е задължително да 
бъде тълкувано като желание за съб-
лазняване. Днес не е необходимо да 
носиш бабешки комбинезон, за да зая-
виш на околните: „Аз не съм сексуа-
лен обект, а личност.“ Още повече че 
днешният стил на обличане по прин-
цип се възприема... в кавички. Виж-
даме ирония в сложността на дрехи-
те, „умен“ еротизъм с рефлексия, ко-
ято се реализира в тенденцията да 
„съчетаваш“ и „смесваш“. Еротични-
ят стил присъства във фрагментите 
на дрехите и в най-неочакваните ком-
бинации. Жената демонстрира своя-

та свобода, своето право да действа 
според настроението си.
Постмодернизмът дойде и в мода-

та, която допуска съчетаването на 
елементи от различен стил в едно 
облекло. Жените заявяват за себе си 
като свободни хора. Феминизмът успя 
да преодолее своя категоричен подход 
и призна, че хората не са длъжни да 
играят по наложените им правила.

В духа на протеста

„През целия си живот съм носи-

ла дънки с пуловер и сако, днес ми 

се иска да облека елегантна рокля, 

обувки, изящен жакет. Преди се гри-

мирах едва-едва в стремежа си да 

изглеждам естествено. Сега вече не 

излизам дори до кварталния мага-

зин без грим. Намирам, че с напред-

ването на възрастта „естествени-

ят вид“ издава недостатъците на 

кожата, а образът на „елегантна-

та дама“ отново ме прави привле-

кателна. Освен това женствената 

дреха подчертава достойнствата 

на фигурата.“ 
Димитрина, 46 г.

В новата суперженствена тенден-
ция „звучи“ протест срещу идеала на 
безупречното „диетично“ тяло, кой-
то властваше през последните десе-
тилетия. В тенденцията се съзира 
и желанието да приемаме тялото си 
такова, каквото то е. Новият стил 
го оформя, но без да се опитва да 
го променя.
Тази мода не остави равнодушни и 

младите жени и заради това, че те 
не искат да вървят по пътя на сво-
ите майки, които вечно имат при-
теснения за килограмите си. Ако же-
ната живее в хармония със своята 
женственост, то нуждае ли се от 
преобличане? 

Възраст 
на експериментите

17-годишната Краси, която е по-
клонничка на Дита фон Тиз, носи ба-
биното си палто и астраганена дам-
ска чанта. Казва, че не иска да из-
глежда като своята майка, т.е. пре-
калено театрално и в крайна смет-
ка безполово. 
Психотерапевтите коментират, че 

за подрастващите е важно да из-

разят своята различност, своя про-
тест против съществуващите кано-
ни. За тях е от голямо значение да 
излязат от положението на послуш-
ните деца. Те искат да живеят жи-
вота си посвоему, а не по родител-
ски образец. На тази възраст моми-
чето се превръща в жена, но все още 
не знае в коя точно. Това е и време-
то за експерименти със собствения 
стил. В търсене на своята женстве-
ност младата жена подбира цяла па-
литра от образци не толкова за да 
ги копира, колкото за да си играе с 
тях на различни плоскости. 

В търсене на различието
се появи онова, което американците 
наричат regendering – ново определение 
на половите роли. Тоест появиха се 
нови принципи, според които се разви-
ват мъжко-женските отношения. 

„При мен идват много жени над 

30-годишна възраст, които заявя-

ват, че търсят истинския мъж. Те 

очакват, че този мъж ще разтър-

си живота им със своята мъжест-

веност, тъй както жените облаго-

родяват връзката със своята жен-

ственост. Тези жени всъщност каз-

ват: „Искам да видя до себе си ис-

тински мъж, защото аз съм истин-

ска жена.“ 
Психотерапевт

Тази нова представа за женстве-
ност огледално отразява и новата 
мъжественост на някои представи-
тели на силния пол, които осъзна-
ват и демонстрират пола си по нов 
начин. Да се вгледаме в две знаме-
нити двойки: Моника Белучи и Вен-
сан Касел; Анджелина Джоли и Брад 
Пит. Две във висша степен женстве-
ни жени, които демонстрират ясно 
силата на женствеността, и двама 
във висша степен мъжествени мъже, 
при които се загатва и една особе-
на чувствителност. Това е, разбира 
се, красив образ. Реалността поняко-
га (и за щастие) не е толкова едноз-
начна. Налага се да определяме отно-
во и отново новите съвременни чер-
ти на женствеността и мъжестве-
ността, непрекъснато да меним ро-
лите си, да осъзнаваме желанията си, 
винаги далеч от опростените схеми 
и карикатурите. 
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К
ъм кремовете и маските добавете и няколко 
наши съвета за вечна, неувяхваща красота. Неза-
висимо как изглеждате.  
Сигурно поне веднъж седмично си правите мас-

ка на лицето. Полезно е да знаете, че за по-ефективното 
въздействие на различните маски върху кожата на лице-
то е добре да отчитате и 

биоритмите на вашата кожа
И да прилагате тази информация на практика. Иначе, 

дори и да нанасяте някаква маска по всички правила на 
козметиката, няма да дочакате желания ефект, ако не 
сте подбрали правилното време за провеждане на козме-
тичната процедура. (виж карето)

Дори и работният ви график да е най-претовареният на 
света, винаги има  начин да планирате 

beauty паузи 
За целта ще е добре да се измъкнете от офиса и ня-

колко минути да подишате прохладен въздух. Ако няма-
те никаква възможност за това, то поне се разходете 
до най-отдалечения отдел на фирмата и си побъбрете с 
някоя колежка. 
А вечер в домашна обстановка си изработете правило 

да отделите поне 1 час за грижа за косата и кожата на 
лицето и тялото. 

Недостатъците не са 
повод за тревога

Мъжете ни харесват заради нашата индивидуалност и, 
забележете, обичат ни различни: слаби и пълнички, високи 
и не много, тъмнокоси или руси. А колко скучно щеше да 
бъде, ако бяхме съвършени, но съвършено еднакви! Зато-
ва обичайте се като единствена и неповторима – вто-
ра такава като вас няма не само в България, но и в це-
лия свят.
Естествено, на всички е известен фактът, че повечето 

наши проблеми са родом от детството ни и ако от мал-
ки не са ви прегръщали и целували, ако не са ви отглеж-
дали като най-прекрасното цвете, като възрастен човек 
ще ви бъде трудно да се приемете и обикнете именно 
такава, каквато сте. Трудно, но не и невъзможно.
 По-често си казвайте наум, че сте красива, енергич-

на и просто забележителна във всякакъв смисъл. Поня-
кога дори се хвалете на глас, когато сте сами в стая-
та, разбира се.

 Помнете, че другите ви обичат толкова, колкото 

вие самите се обичате – ни повече, ни по-малко.

 При всяка създала се възможност се глезете с някак-
ви подаръци, та дори и да не са толкова скъпи – поред-
ния брой на любимото ви списание, диск с любима музи-
ка, копринен шал или красива гривна. 

Програма „Антистрес“
Никой няма да отрече, че ритъмът на съвремието е хи-

перактивен и направо побъркан. Резултатът е стрес. Но 
да се научим да се справяме със стресовите ситуации, не 
е чак толкова трудно.
 Запишете се на танци, йога или пилатес. Отделяй-

ки тези минути за тялото си, ще се почувствате дос-
та по-спокойни.
 Ако в стресова ситуация обичате да си похапвате, от-

давайте предпочитание на здравословни храни: плодове, зе-
ленчуци, овесени ядки. Така ще си спестите чувството за 
вина, че разваляте фигурата си с чипс и шоколад. 

 Свикнете с мисълта, че да държите всичко под кон-

трол, е нереална цел. Решавайте проблемите по реда 

на тяхното постъпване, но никога по-рано.

 Наспивайте се добре. 8 часа сън ще ви помогнат не 
само да се справите със стреса, но и да бъдете по-пози-
тивни и енергични през целия ден.
Да останете завинаги млада и красива, въобще не е 

сложна задача. Важното е да се обичате и цените, редов-
но да се грижите за външността си (но не вманиачено, а 
просто загрижено), да отделяте време за грижи и за въ-
трешната си красота (разбирайте вътрешния си свят) и 
да поддържате душата и тялото в хармония. 

Неотразима завинаги

 8.00–10.00 ч.  Това е най-подходящото време за всякак-

ви козметични процедури. Резултатите ще са забележи-

телни.

 11.00–12.00 ч.  Това е най-точният момент за об-

грижване на мазната и комбинирана кожа на лицето.

 13.00–18.00 ч.  Не правете никакви козметични проце-

дури!

 18.00–23.00 ч.  Вечерно време най-ефективни са парна-

та баня, пилинг процедурите за лице (нанасяне на пилинг 

маски и скрабове).

 Нощно време  и вие, и вашата кожа си почивате. Най-по-

лезно би било, преди да си легнете, да използвате любимия 

си хидратиращ крем, тъй като сега кожата най-оптимално 

попива полезните вещества от козметичните продукти.
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10полезни съвета
по време настуд

Колкото 
повече падат 
температурите, 
толкова повече 
се покачва 
необходимостта 
от грижи за 
кожата. Ще 
ви дадем най-
добрите съвети 
за оптимална 
beauty 
поддръжка през 
зимата. 

2. Срещу изсушаване 
на кожата

Когато температурите паднат под 
8 °С, мастните жлези по кожата за-
бавят своята работа и заради това 
кожата става по-суха. Проблемът се 
задълбочава, когато влизаме от сту-
дено на топло (отвън в отоплени-
те помещения). Тогава кожата бързо-
бързо изпарява и малкото останала в 
нея вода и става изключително суха. 
Този ефект се получава и при силен 
вятър. На сигурна поддръжка в този 
случай може да се разчита от стра-
на на подхранващите козметични кре-
мове и специално от растителните 
мазнини в състава им (например мас-
ло от пупалка, по-известно като йо-
нотера/Oenothera).
Козметичните продукти с миничас-

тици сребро в състава си защитават 
кожата и от вредните микроби и 
бактерии, обитаващи околната среда. 
Впрочем нормалната здрава кожа има 
собствена безупречна бариера, която 
не ги пропуска, но при прекалено суха-
та кожа тази бариера става по-про-
пусклива и бактериите много по-лес-
но могат да проникнат на забранени 
за тях места. Извлек от сладък ко-

рен облекчава зачервяванията на лице-
то през зимата. За кожата на тя-
лото е добре да използвате кремове, 
съдържащи урея, масло от макадамия 

и/или глицерин. Изброените съставки 
са със силно овлажняващо действие. 

3. Спасителни мерки 
при –5 °С

За да не се изсушава и напуква ко-
жата от студения вятър, използвай-
те силно подхранващи кремове, в чи-
ето съдържание преобладават расти-
телните масла, наподобяващи естест-
вения липиден слой на самата кожа. 
Това са маслиновото масло, маслото 

от арган и от семената на пупалка. 
Други предпазващи кожата съставки 
са маслото от ший (карите) и лино-

ловата киселина, която е с изключи-
телно добри подхранващи свойства. 

4. Нежно почистване
Това, което трябва да запом-

ните, когато температурите навън 
са ниски, е, че не бива да пестите 
от подхранващите кремове, а от по-
чистващите продукти. Сутрин изми-

1. Против почервенява-
не на носа 

През мрачния сезон на годината се 
радваме на всеки слънчев лъч. Но ко-
жата ни – не, тъй като от лип-
сата на светлина е станала прека-

лено чувствителна. Зимните кремове 
за лице съдържат висок слънцезащи-
тен фактор и подхранващ декспан-
тенол. Ако страдате от разширени 
капиляри (купероза), винаги излизайте 
от вкъщи намазани със слой защитен 
крем по лицето. 
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вайте лицето само с чиста вода, а 
вечер – с почистваща вода за лице 

без съдържание на спирт. Въздържай-
те се от използване на почистващи 
гелове, пилинг продукти. Кожата на 
тялото глезете с мляко за тяло.

5. Поддържани ръце
Студът сякаш изсмуква топли-

ната и влагата от кожата на ръце-
те. Той стеснява кръвоносните съдо-
ве, от което оросяването се влоша-
ва. През зимата е нужно по-често да 
мажем ръцете с крем, тъй като там 
кожата не е снабдена с мастни жле-
зи, както и с подкожна мастна тъ-
кан. Масажът на ръцете с подхран-
ващ продукт за ръце би поддържал 
кожата мека и гладка. SOS съставка-
та при напукани ръце е екстрактът 

от невен, който много бързо изглаж-
да отново повредената кожа.

6. При –10 °С
При толкова смразяващи темпе-

ратури трябва да използваме възмож-
но най-мазните подхранващи кремове, 
съдържащи допълнително пчелен во-

сък или някакво друго вещество, ко-
ето може да образува защитен филм 
върху кожата и „да запечатва“ под-
хранващите вещества в нея. 

7. Защита от 
слънцето?!

Ако сте на почивка в планината, за-
дължително използвайте крем за лице 
с висок слънцезащитен фактор, тъй 
като слънчевите лъчи на голяма над-
морска височина са доста по-интензив-
ни. Нормалните слънцезащитни кремове 
съдържат много малко мазнини. Затова 

използвайте специална зимна слънцеза-

щитна козметика, която същевремен-
но предлага и защита от студа.

8. Овлажняване 
на въздуха

Затопленият и сух въздух в поме-
щенията вреди много повече на ко-
жата, отколкото минусовите темпе-
ратури на открито. А в стаите ние 
прекарваме по-голямата част от де-
нонощието през студения сезон. Су-
хият въздух извлича влагата от ко-
жата. За да поддържате една здраво-
словна влажност на въздуха – между 
40 и 60%, – е много важно на всеки 2 

часа да проветрявате помещението. 
Не забравяйте, че зелените расте-

ния са екологична алтернатива на ов-

лажнителите за въздух. Доста влаж-
ност излъчват например стайната 
липа и палмите.

9. Без напукани 
устни

Мастни жлези, и то доста нарядко, 
има около устните. По самите устни 
– никакви. Затова през зимата е за-
дължително често да използвате бал-

сам за устни.

И в никакъв случай не облизвайте с 
език вече напуканите устни, за да ги 
овлажните. От това те се изсуша-
ват още повече. 

10. Най-добре 
суперподхранване!

Неправилно избраният крем за лице 
може да изсуши кожата още повече. 
Например ако кремът не е достатъч-
но подхранващ, след три часа от на-
мазването с него отново ще усетите 
кожата си опъната и ще се наложи 
пак да я намажете с продукта. Зато-
ва най-добре използвайте суперподхран-
ващ крем за лице. Няма да сбъркате.

Така изглежда растението йонотера/пупалка, 
популярно у нас и като нахткерцен (наименова-
нието е влязло в българския от немския език)

Екстрактът от сладък корен оказва благо-
приятно въздействие при екзема, псориазис и 
алергични дерматити



ВСИЧКИ МУСКУЛИ СЕ НУЖДАЯТ ОТ УПРАЖНЕНИЯ, ДОРИ И 
ТЕЗИ НА ЛИЦЕТО. ФЕЙСФИТНЕСЪТ НЯМА ЗА ЦЕЛ ОБАЧЕ ДА ГИ 
„НАПОМПВА“, А САМО ДА ГИ ТОНИЗИРА.

М
имиките, които всеки ден правим, не „натовар-
ват“ всички лицеви мускули еднакво – някои от 
тях са постоянно под напрежение, а други поч-
ти постоянно са пасивни. Двете крайности во-

дят до загуба на еластичност както на мускулите, така 
и на кожата, която ги поддържа. Кои именно мускули се 
нуждаят от отпускане и кои – от допълнителни тре-
нировки, зависи от това, какви точно мимики правим. 
Но има и общи закономерности. От 61 мускула на лице-
то и шията 

НАЙ-АКТИВНО РАБОТЯТ ДЪВКАТЕЛНИТЕ 
Те са едни от най-силно развитите в човешкото тяло. 

Мимическите пък отговарят за изразяването на емоции. 
Тези, които не са толкова активни, с напредването на въз-
растта често се отпускат първи. Точно тези „безработ-
ни“ мускули се нуждаят от допълнителни тренировки. 
Упражненията за лице подобряват микроциркулацията на 

кръвта, което от своя страна усилва притока на хра-
нителни вещества към тъканите и съответно оттока 
на преработените. А това пък подобрява тена и реша-

ва проблема с отоците по лицето. Гимнастиката за лице 
насища кожата с кислород, заради което действието на 
козметичните средства за лице е много по-ефективно. 

ТАЙНИТЕ НА ДВЕТЕ ЕВИ

Първият авторски фейсфитнес комплекс от упражнения 
е разработен още през 30-те години на миналия век от 
английската балерина Ева Хофман (Eva Hoffman). През 1978 
г. нейната съименничка Ева Фрейзър (Eva Frazer), поразена 
от гладкостта и еластичността на кожата на 76-годиш-
ната балерина, започнала да взима от нея уроци. Усвоила 
методиката є и я допълнила с нови упражнения. Компле-
ксът упражнява мускулите около очите, мускулите на че-
люстите, под брадичката, скулите. Той с успех разглажда 
също така назолабиалните бръчки, както и тези, които 
се образуват в междувеждието. Изпълнява се всеки ден и 
отнема общо 10–15 минути. Упражненията не са толкова 
много, но трябва да се изпълняват максимално бавно. Как-
то и при другия фитнес, първо трябва да загреете, за да 
направите лицевите мускули по-податливи и пластични. 

Стягане на околоочния контур
Това упражнение Ева Фрейзър публикува в книгата си „Идеалната 

кожа на лицето“. Много е ефикасно. 

Заемете удобна поза – стоеж или седеж. Отпуснете рамене, леко от-

ворете устни, така че челюстите ви да не са под напрежение. Глава-

та е изправена, погледът е напред. При пълна неподвижност на глава-

та повдигнете поглед колкото се може по-високо и пребройте до пет. 

След това бързо спуснете поглед надолу и отново пребройте до пет. 

Повторете упражнението три пъти. 

ФЕЙСЪРСАЙЗ

Една от най ефективните и при това прости методики 
за фейслифтинг предлага американският козметолог Карол 
Маджо (Carole Maggio). Нарича я фейсърсайз, като прос-
то механично съединява английските думи „фейс“ („лице“) 
и „ексърсайз“ („упражнение“). Гимнастиката включва 14 
движения, чието изпълнение отнема само 11 минути. Из-
ходното положение е седеж. Гръбнакът е изправен, пе-
тите са леко отлепени от пода, така че да бъдат на-
прегнати мускулите на бедрата и прасците. Коремът е 
прибран и стегнат. След това се пристъпва към изпъл-
нение на упражненията. Особено внимание в този ком-
плекс се обръща на мускулите, които поддържат форма-
та на устата.

Тонизиране на мускулите 
около устните
Ето какво препоръчва Карол Маджо. Стиснете устни, но не ги пре-

хапвайте (физиономията ви трябва да внушава „Готова съм твърдо 

да направя това“). Напрегнете ъгълчетата на устата така, сякаш 

се опитвате да задържите и да изстискате с тях резенче лимон. Не 

стискайте зъби и не забравяйте да следите за дишането. То трябва 

да е равномерно. С леки и бързи пулсиращи движения натиснете ъгъл-

четата на устните няколко пъти с възглавничките на показалците. 

Изпълнявайте упражнението, докато не усетите затопляне в ъгълче-

тата на устата. След това притиснете силно устните и издишайте 

силно през тях, така че те да завибрират.

И С ДИШАНЕ МОЖЕ

Друга, различна техника за трениране на лицевите мус-
кули разработва германският пластичен хирург Рейнхолд 
Бенц (Reinhold Benz). Нарича я „фейсбилдинг“. Самата сис-
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тема е съчетание от динамични и статични упражнения 
(както при бодибилдинга): едните са ефективни благода-
рение на многото повторения, а другите – заради продъл-
жителността на натоварването. Бенц предлага гимнасти-
ката да започне с дихателни упражнения, като след това 
през цялото време се следи дишането да е дълбоко и рав-
номерно. Това обогатява тъканите с кислород, подобрява 
кръвообращението и забързва обмяната на веществата. 

За изваяни мускули на шията
Това е едно от най-ефективните упражнения на Бенц. Издишай-

те през устата, след което шумно и енергично поемете въздух през 

носа. Отново издишайте през устата и повторете вдишването през 

носа. Опитайте се са изпълнявате упражнението със задържане на 

въздуха. И така – вдишайте и бавно обърнете главата си надясно, 

така че да усетите напрежение под брадичката. Погледнете през ра-

мото си нагоре. Леко отворете уста и издайте долната челюст на-

пред. Бавно се върнете в изходно положение и издишайте. Повторете 

същото движение на другата страна. Направете упражнението по 

три пъти на всяка страна.

СЪЗДАЙТЕ ОПОРА

Дори и най-малкият мускул е част от една хармонич-
но цяло, каквото е човешкото тяло. На това основание 
за най-сложен, но и за най-ефективен се смята методът 
фейсформинг, разработен от Бенита Кантиени (Benitа 

Cantieni). Тя смята, че работата по оформяне на лицето 
трябва да започне с… изправяне на стойката. След това 
с помощта на медитацията трябва да усвоите правилно-
то и осъзнато дишане и да съсредоточавате вниманието 
си върху определени части от тялото. Упражненията, ко-
ито предлага Кантиени, възстановяват кръвообращението 
и отпускат мускулите на шията. Неправилната стойка 
води до спазми на кръвоносните съдове и до нарушения 
във венозния и лимфния отток. Това влошава обменните 
процеси (съответно и тези, които протичат в кожата). 
Авторката на системата фейсформинг смята, че е нужно 

да се тренират и мускулите около... ушите – тези около 
ушните миди и онези, разположени в малките вдлъбнатини 
зад ушите. Точно там се намират и много енергийни точки, 
които можете да активирате с леки притискания с пръсти. 
Кантиени предлага през първите три седмици да правите 
тази стимулация ежедневно най малко по две минути. 

За правилна стойка 
Бенита Кантиени препоръчва следното упражнение. Седнете на пода 

и кръстосайте крака по турски. Постарайте се да седите точно на 

седалищните кости. Изпънете нагоре гръбначния стълб. Визуализи-

райте го като наниз перли, който минава през тялото ви. Представе-

те си, че сте закачили единия край на наниза на тавана. Имайки тази 

опора, свободно отведете раменете назад и надолу и се отпуснете – 

гръбнакът ви трябва да е изправен и отпуснат свободно. Не бързай-

те – опитайте се да усетите как под силата на тежестта сте из-

правени и в същото време изпитвате лекота. Ако държите тила си 

изправен, но без да го напрягате, ще почувствате, че главата ви ся-

каш олеква. Представете си, че тя е като топка, поставена върху 

бликащ фонтан. Усетихте ли меката безтегловност?! И как гръбнач-

ният ви стълб се разтяга, тилът ви олеква и гръдният ви кош се раз-

тваря?! Раменете през цялото време са отпуснати, без напрежение. 

Ако сте изпълнили правилно упражнението, ще усетите, че мускула-

турата на лицето ви все повече и повече се отпуска, отпускат се и 

ъгълчетата на устните ви. По лицето ви също няма и никакво напре-

жение. Ако ежедневно работите за разтягане на гръбнака, постепен-

но ще се сдобиете и с правилна стойка, и с равен тен на лицето, и, 

естествено, със самочувствие до небето. 

Бела, брой 2 (156), 2011 25



А
вторът на тази гимнастика за лице е германският 
пластичен хирург Рейнхолд Бенц. Забелязвайки колко 
млади изглеждат телата на балерините и колко със-
тарени – лицата им, той си направил съответния 

извод: тренировката на лицевите мускули може да стопира 
преждевременното стареене. Така се е родил фейсбилдин-
гът – „силови“ упражнения за лице, които не само възвръ-
щат тонуса на мускулите, но подобряват кръвообращение-
то, стимулират образуването на еластин и колаген в кожа-
та и стягат контура на лицето.
Този комплекс от упражнения 

има и оздравителни ефекти 
– помага при главоболие, схващания на врата, намалява 
умората и подобрява настроението. Неслучайно, преди да 
обслужват козметологията, подобни упражнения са били в 
помощ и на неврологията – прилагали са се за възстано-
вяване на пациенти, болни от детска церебрална парализа 
и с прекаран инсулт, както и при заекване. Впрочем този 
метод има и противопоказания. Упражненията не бива да 
се правят от жени с увреждания на лицевия нерв или пре-
търпели пластична операции (трябва да са минали минимум 
2 години след операцията). 

Въпрос на техника
Ако е необходимо да коригирате сериозен дефект (дъл-

боки назолабиални бръчки или увиснал лицев контур напри-
мер), трябва да тренирате по-често. Ако ви е необходимо 
само да подобрите тонуса на мускулите, достатъчни са 2 
тренировки дневно. 
Добрата новина е, че лицевите мускули са много малки и 

не е необходимо да полагате много усилия и да отделяте 
много време за тренировки. И още – упражненията може-
те да изпълнявате седнали, в легнало положение и дори до-
като гледате телевизия.
През първите 2 седмици най-вероятно ще сте заети с 

усвояването и запомнянето на упражненията, след което 
те ще се превърнат в навик и вие ще можете да ги пра-
вите „автоматично“. Първоначално всяко упражнение се из-
пълнява 5–6 пъти, след което постепенно броят на повто-
ренията се увеличава до 20 пъти. 
Този метод наистина е удивителен. Поклонниците на фей-

слифтинга изглеждат със 7 до 10 години по-млади от въз-
растта си. 

Динамично

СРЕЩУ ХОРИЗОНТАЛНИ 
БРЪЧКИ НА ЛИЦЕТО
Поставете показалците по дъл-

жина над веждите. След това 

повдигайте и отпускайте вежди 

(в мимика „учудване“), оказвайки 

съпротивление с пръстите.

Динамично

СРЕЩУ ОТПУСКАНЕ 
НА ГОРНИЯ КЛЕПАЧ
Максимално повдигнете горните 

клепачи и оставете очите широ-

ко отворени. Убедете се, че гор-

ният клепач е повдигнат дотол-

кова, че да се вижда бялото на 

очната ябълка.

Динамично

ЗА СТЯГАНЕ НА ЗОНАТА 
ПОД БРАДИЧКАТА 
Напрегнете шийните муску-

ли. След това спуснете долната 

устна надолу, като същевремен-

но силно я напрегнете. Задръжте 

напрежението 5–7 секунди. От-

пуснете мускулите. Повторете 

упражнението 5 пъти.

Динамично

СРЕЩУ ОБРАЗУВАНЕ 
НА БРЪЧКИ „ПАЧИ КРАК“
Поставете безименните пръсти 

на външния край на вдлъбнатини-

те на горните клепачи и затво-

рете очи. Пръстите автоматич-

но се изместват леко към цен-

търа на клепачите. Не възпре-

пятствайте движението на мус-

кулите.

Статично

СРЕЩУ ОТПУСКАНЕ 
НА ДОЛНИЯ КЛЕПАЧ
Поставете безименните пръсти 

под долните клепачи, а средните 

– върху веждите (вж. снимката). 

Погледнете нагоре и широко от-

ворете очи. Почувствайте нати-

ска на очната ябълка върху пръ-

стите.

Динамично

ЗА ТОНУС НА БУЗИТЕ
Разтегнете устните. За да из-

бегнете образуването на бръчки, 

поставете показалците перпен-

дикулярно на линията на устата. 

Фиксирайте с пръсти устните в 

това положение за 5 секунди.

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ

бръчките
„Спортна“ борба с

Със 7 до 10 години по-млади от възрастта си

Казват, че Дженифър Анистън и Мег Райън я 
правели всеки ден и затова изглеждали толкова 
подмладени. Нищо не ви пречи да проверите 
достоверността на това твърдение.

Бела, брой 2 (156), 201126



ЯПОНИЯ
ОРИЗОВ СКРАБ В древността оризовите трици са за-

меняли сапуна при японците. И до днес много японки ги 
използват в качеството им на скраб, който превъзход-
но освежава и подмладява кожата. Смелете шепа оризо-
ви зърна в кафемелачка, след което нанесете получени-
те трици върху влажна кожа (след взимане на вана или 
душ), включително и върху лицето и шията. Освен че 
перфектно излющват мъртвите клетки, оризовите три-
ци са богати на витамина на красотата Е и на други ан-
тиоксиданти, полезни за кожата. Можете да ги използва-
те и по друг начин: преди да влезете във ваната, завър-
жете в марля половин чаша смлени оризови зърна и на-
киснете вързопчето във водата. След ваната кожата ви 
ще е като копринена.

МАСКА ОТ ВОДОРАСЛИ Лечебните свойства на мор-
ските водорасли са известни отдавна в Япония. За мас-
ка ще ви трябват примерно 200 г пресни водорасли, но 
може да използвате и изсушени. Пресните накиснете за 
няколко минути във вода, за да отмиете солта от тях. 
Сухите накиснете за цял чак в хладка вода. След това 
сварете водораслите в чаша вода на слаб огън (варят се 
10 минути). Смелете ги в кухненския комбайн, изчакайте 
да изстинат и ги смесете с 1 ч л. пресен лимонов сок. 
Получената маска нанесете на почистено лице и изчакай-
те 15–20 мин, след което я отмийте със студена вода. 
Сместа можете да пазите в хладилника до 4 дни.

ПАКИСТАН
БАДЕМОВ СКРАБ Пакистанките отдавна използват ба-

демово брашно, за да почистват кожата на лицето си. 
Умни жени! Защото съвременните козметици се кълнат, 
че бадемът е отлично почистващо и подмладяващо сред-

ство за кожата. За да получите бадемов скраб, смелете 
на фин прах шепа бадеми, смесете полученото брашно с 
малко кокосово мляко (за мазна кожа) или със зехтин (за 
суха). Впрочем ако нямате кокосово мляко, можете спо-
койно да използвате и най-обикновено краве мляко. Макар 
че все пак кокосовото е по-добро – то е със силни про-
тивовъзпалителни и антигъбични свойства, а също така 
ефективно възстановява кератина, от който се състоят 
и кожата, и косата, и ноктите ни. 

БАЛСАМ ЗА… СКАЛПА Притежателките на суха кожа 
на главата често страдат от сърбежи и пърхот, от кой-
то с години не могат да се спасят. Има обаче едно сред-
ство, което бързо и ефективно може да реши този про-
блем. Трябва просто да втриете в корените на косата и 
в кожата на скалпа малко загрят зехтин. Може и слън-
чогледово олио, ако нямате зехтин. Добре е да добавите 
към олиото и 2–3 капки етерично масло с любим аромат. 
След това увийте косата с топла хавлиена кърпа и пос-
тойте така час-два. Измийте косата с мек шампоан с 
натурални съставки. Маската подобрява състоянието не 
само на кожата на главата, но и на самата коса.

ПОРТОКАЛОВО-ДИНЕНА МАСКА Рано е да говорим за 
дини, но… Красотата иска жертви. Ще трябва да по-
харчите малко повече за този плод през студения сезон. 
Изсушете кората на 1 портокал, след което я смелете 
в кафемелачка. Добавете към нея малко смачкана диня. 
Ако пък нямате диня, спокойно можете да я заместите 
с малко вода, в която сте разтворили пресен лимонов 
сок. Нанесете сместа на почистено лице, изчакайте 15–
20 мин, след което отмийте със студена вода. Маската 
е най-добре да направите или сутрин, или вечер, непосред-
ствено преди да се покажете пред хора. Тя е с антиок-
сидантни свойства, прави кожата… благоуханна, приятна 
на пипане и буквално сияйна. 

© STANISLAV PEROV, © LUNAMARINA | DREAMSTIME.COM

Вносна красота
Японките се славят с безупречна кожа, източните красавици 
– с разкошни коси. Събрахме за вас проверени и популярни 
рецепти за красота от няколко страни на света.

ЦЕЛ Порцеланова кожа

ТАЙНИ СЪСТАВКИ: 

ориз и морски водорасли

ЦЕЛ Копринена кожа и разкош-

на коса

ТАЙНИ СЪСТАВКИ: бадем, 

портокалова кора, диня, зехтин
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ОПАДАНЕТО НА КОСАТА 
ОБИКНОВЕНО СЕ УСИЛВА 

ПРЕЗ ЗИМАТА ЗАРАДИ 
НЕДОСТИГА НА ВИТАМИНИ И 

МИКРОЕЛЕМЕНТИ. ДА РЕШИТЕ 
ЕФЕКТИВНО ВЪПРОСА С 

ПОДХРАНВАНЕТО НА КОСЪМА, 
МОЖЕТЕ САМО ОТВЪТРЕ.

КОРЕННО
ПОДОБРЕНИЕ

© LANAK | DREAMSTIME.COM

К
ачеството на косата в 
буквалния смисъл зависи от 
качеството на храната, 
която ядем. Никакви коз-

метични средства не могат да про-
менят закодираната в нашите гени 
даденост – количеството космени лу-
ковици на главата ни. Но правилно-
то хранене обещава за косата същия 
ефект, който и балансираната диета 
на фигурата ни – то помага да се 
поддържа най-добрата форма, заложе-
на от природата. 

СМЯНА НА ПОКРИТИЕТО

Опадането на косата е естествен 
процес – космите, както и клетки-
те на кожата, отмират и се за-
менят с нови. За нормално се смя-
та опадането примерно на 100 косъ-
ма на ден. Ако загубата на коса е 
по-голяма, това е повод за посещение 
на специалист трихолог. Той евенту-
ално ще ви назначи изследване, за да 
изключи такива фактори като нару-
шения на хормоналния баланс, на об-

мяната на веществата или затрудне-
ния в работата на стомашно-чревния 
тракт. Най-честите причини за ко-
сопада си обаче остават стресът и 
неправилното хранене. Като част от 
целия ни организъм съвременният ри-
тъм на живот тества за издръжли-
вост и нашата коса.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА ЗАГУБИТЕ

Добре подбраните шампоан, балсами 
и стайлинг продукти помагат на ко-
сата да изглежда по-добре в опреде-
лен момент. Но за да се чувстваме 
добре, а не само да изглеждаме добре, 
едната козметика не е достатъчна. 
Налага се като минимум да прераз-
гледаме дневното си меню – нужно е 
храните, включени в него, да съдър-
жат необходимите витамини и ми-
кроелементи в достатъчно количе-

ство. Ключова роля за здравето на 
косата играят тауринът и цинкът. 
Третият важен фактор е състояни-
ето на кръвоносните съдове, по ко-
ито хранителните вещества „пъту-
ват“ към космените луковици. 

КАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ

Тауринът и цинкът са строителни 
материали, необходими за гарантира-
не на нормалния растеж на косата. 
Тауринът е незаменима аминокисели-
на, която поддържа баланса на калция 
в организма и стимулира процесите 
на регенерация на тъканите, давай-
ки импулс за развитието на новата 
коса. Той се съдържа в ракообразни-

те, както и в червеното пилешко и 

пуешко месо. 

ТЮТЮНОПУШЕНЕТО НАРУШАВА СПОСОБНОС-

ТТА НА ОРГАНИЗМА ДА УСВОЯВА ТАУРИН И 

ВОДИ ДО НЕГОВИЯ ХРОНИЧЕН ДЕФИЦИТ.

Недостигът от тази аминокиселина 
също така може да провокира арит-
мия, кандидоза и стомашно-чревни за-
болявания, както и да наложи прила-

КЛЮЧОВА РОЛЯ ЗА ЗДРАВЕТО 
НА КОСАТА ИГРАЯТ ТАУРИНЪТ 

И ЦИНКЪТ.

Бела, брой 2 (156), 201128



МАРИН ХУБЕНОВ – АРТ ДИРЕКТОР
 коафьор на годината за 2008 г. от списание 

    Coiffure Beauty
 личност на 2009 г. за регион Източна Европа 

    от Intercoiffure Mondial – Paris
 член на Intercoiffute Mondial, Haute Coiffure 

    Franscaise, НСФБ и СМС
 арт директор на „Солинген“ за България
 2010 г. – член на арт екипа на 

    L’Оreal Professionnel

 фризьорски услуги 
 маникюр и педикюр 
 козметика – процедури 

     за лице и тяло 
 Dermosonik – метод за 

    намаляване на целулита
 грим
 IPL – фотоепилация и 

    фотоподмладяване

ПРЕДЛАГАТ

София, ул. „Константин Иречек“ 11
тел.: 02/ 953 11 82, 481 54 86, 

моб. 0887 427 506
София, бул. „България“ 11 (партер)
тел. 02/ 481 95 70, моб. 0887 428 326

гането на естроген-заместителна те-
рапия. 
Другият изключително важен за ко-

сата микроелемент е цинкът. Той 
активизира синтеза на кератин, от 
който всъщност се състои стволът 
на косъма. Цинкът се съдържа в ме-

сото, ягодите, орехите, а в не много 
големи количества – и в стридите.

ХАПЧЕТА ЗА КОСА 
Да получите тези две съставки 

в достатъчно количество само от 
храната, е практически невъзмож-
но. Затова учените са разработи-
ли хранителни добавки за коса, кои-
то съдържат основно таурин, цинк, 

катехини от зелен чай и извлек от 

гроздови сенки – все съставки, ко-
ито усилват микроциркулацията на 
кръвта и осигуряват непрекъснати-
те доставки на хранителни веще-
ства към корените на космите на 
главата.

Експертно мнение
Много от клиентите на фри-

зьорските салони се оплакват 

на своите коафьори от косопад 

и от влошаване на качеството 

на косата, особено през зима-

та и в началото на пролетта. 

Принципните причини за тези 

„злини“ са няколко: авитамино-

за, стрес, неправилно хранене, 

хормонален дисбаланс… Разби-

ра се, съществуват много про-

фесионални средства, които ни 

помагат да поддържаме красо-

тата на косата, придават бля-

сък, създават обем. Но поняко-

га е повече от ясно, че пробле-

мът трябва да бъде решен от-

вътре. Да се подхрани косъмът 

с подходящите вещества чрез 

прием на хранителни добавки, 

е перспективна мярка, особено 

ако самите добавки са качест-

вени. За задържане на ефекта 

фризьорите препоръчват са-

лонни процедури, усилващи при-

тока на кръв към космените 

луковици. Например много ефек-

тивен е масажът с продукт за 

коса, съдържащ аминокисели-

ни. Подхранващите ампули, а 

също така и третирането на 

косата с масло от арган също 

водят до добри резултати. 

Помнете, че 1 ампула дейст-

ва 3 до 4 седмици. Ако не ис-

кате да постигнете обратен 

ефект, не бива да прекалявате 

с подхранващите ампули, за-

щото те са доста силни про-

дукти за коса. При тежък косо-

пад може да се прибегне до ин-

тензивно лечение, включващо 

ежедневна употреба на ампули-

те в продължение на 42 дни. 

Любопитки за 
аргановото 
масло

 За добиването на 

литър от това „зла-

то“ за косата се вла-

гат цели 20 часа 

труд. Аргановото 

дърво, от което се из-

лича маслото от ар-

ган, вирее само на две 

места в света – Ма-

роко и Мексико. 

 Това, че действа 

благотворно на ко-

сата, можете да познаете по вида на коси-

те на мароканските жени, които са гъсти и 

лъскави. Но освен на косата маслото от ар-

ган влияе добре и на целия организъм: нама-

лява количеството на лошия холестерол, по-

добрява храносмилането, понижава кръвно-

то налягане и облекчава кожни проблеми (за-

щитава от бръчки, изсушаване, акне и об-

лекчава псориазис). 

 Основните съставки в аргановото масло 

са витамин Е, ненаситени мастни кисели-

ни в голяма концентрация (като омега-6), 

които имат anti-age ефект както за кожа-

та, така и за косата, фитостероли и есен-

циални мастни киселини (като омега-3 и 

омега-9). 

 „Аргановото масло е еликсир най-вече за 

сухата и увредена коса – обяснява Марин 

Хубенов–Мърфи. – То прониква във вътреш-

ността на косъма и възстановява увредени-

те фоликули. Резултатът е по-малко цъфтя-

щи краища и накъсване. Аргановото масло 

придава блясък на косъма, запечатвайки вла-

гата вътре в него. Текстурата му не е маз-

на, което го прави още по-предпочитано за 

използване – няколко капки от него укротя-

ват хвърчащите наелектризирани косми. И 

понеже съдържа голямо количество витамин 

Е, не на последно място този продукт под-

помага растежа на косата.“
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Арганово дърво



з д р а в н а  к о н с у л т а ц и я

К
ашлицата винаги е сигнал за 
физическо неразположение. Тя е 
защитен рефлекс на организма, 
който осигурява очистването 

на дихателните пътища от секрети. 
Бронхите са разклонения на трахе-

ята (дихателната тръба, по която 
въздухът стига до белите дробове). 
Задачата им е да доставят вдиша-
ния въздух и да го пречистват. При 
наличие на инфекция бронхите се уве-
личават и възпаляват. Характерни-
те симптоми на възпаление на сли-
зестата обвивка на бронхите (брон-

хит) са грипът или простудата, кои-
то протичат с хрема, кихане, зачер-
вено гърло, температура на тялото 
над 37,3–38 градуса и чувство на от-
падналост.
При силен имунитет както вирус-

ната, така и бактериалната инфек-
ция могат да не стигнат до бронхи-
те. В този случай инфекцията спи-
ра още при носоглътката и вие би-
хте могли да се почувствате абсо-

лютно здрави само след няколко дни. 
Ако обаче организмът ви е със слаба 
имунна защита, ако реагира и на най-
слабото въздушно течение, то тога-
ва опасността от възникването на 
бронхит е голяма. 
Съществуват 

две форми на бронхит 
 Остър бронхит, който се предиз-

виква от вируси, но обострянето му 
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Отпор на
бронхита
Топли напитки в големи количества, инхалации и масажи 
ще ви помогнат да държите бронхита настрана. 
Научете се как да разпознавате симптомите му 
и какво още бихте могли да направите, за да не 
позволите на простудата да се превърне в бронхит.

1. На отворен прозорец на-

правете продължително из-

дишване през носа, след кое-

то – продължително вдишване 

(пак през носа). Опитайте се 

да усетите как въздухът из-

пълва белите ви дробове. Из-

дишването правете през носа, 

прибирайки корема и изтлас-

квайки въздуха от белите дро-

бове. 

2. Направете дълбоко вдиш-

ване и задръжте въздуха в 

дробовете за няколко секун-

ди, след което започнете да 

издишвате на кратки и силни 

тласъци през устните, които 

сте издали напред като тръ-

бичка. Не надувайте бузи. Из-

дишвайте така, сякаш се кани-

Дихателна гимнастика

те да издухате прах от някоя мебел.

3. Последователно вдишайте и издишайте 

през всяка една ноздра (другата, естестве-

но, запушете с пръст). Когато издишате сил-

но, с показалеца на лявата ръка притиснете 

лявата ноздра, а с дясната направете 7 спо-

койни вдишвания и издишвания. Повторете 

същото с дясната ноздра.

1

2

3

Инхалация с хвойна
Сложете 200 г хвойна в една тенджерка и залейте с вряла вода. Наве-

дете се над тенджерата, като покриете главата си с голяма кърпа. 

Вдишвайте дълбоко парите.

За домашна работа

Използвайте проверени средства, за да по-

могнете процесът на оздравяване да про-

тича по-бързо и по-ефективно. 

1. Пийте колкото се може повече течно-

сти. Топлите напитки подпомагат отводня-

ването и облекчават отхрачването. 

2. Спазвайте часовете за почивка. Редовни-

ят сън помага на организма да натрупа сили и 

да ги използва в борбата с инфекцията. 

3. Редовно проветрявайте и овлажнявай-

те въздуха в стаята. Свежият въздух вли-

яе благотворно върху работата на дихател-

ните органи. 

4. Научете са да правите дихателна гим-

настика. Много подходяща е системата от 

упражнения, разработена от Стрелников и 

Бутейко. 

5. Избягвайте тежката и пикантна храна. 

Порционът ви трябва да бъде малограмажен, 

а храната – течна. За предпочитане е млеч-

но-растителната диета. 

6. Лекият масаж е много полезен, особено 

преди сън. Може да правите масаж на бели-

те дробове или пък да го замените с дихател-

но упражнение, като надуете няколко въздуш-

ни балона. 

7. Откажете се от вредните навици. Пуша-

чите много по-често заболяват от бронхит. 

НАРОДНАТА МЕДИЦИНА ПРЕПОРЪЧВА
 В качеството им на отхрачващи средства 

можете да приемате отвара от коприва (пре-

ди ядене), както и смес от горещо алое с мал-

ко мед. 

 Пийте чай от следните билки: великденче, 

мащерка, подбел, бъз, липа, мащерка. Тези бил-

ки съдържат химични съставки с взаимно до-

пълващо се и синхронно действие. 

 Поставяйте в стаята съд с вода, което ще 

ви послужи за овлажняване на въздуха. За още 

по-голяма ефективност добавете в него ня-

колко капки етерично масло от евкалипт или 

от лавандула. 

Меден компрес Намаже-
те гърдите с мед, отго-
ре сложете кърпа, напое-
на с ракия, покрийте ком-
преса с найлон и оставе-
те да се затопли.

Бела, брой 2 (156), 201130



би могло да се провокира и от тю-
тюнопушене.
 Хроничен бронхит, който се изра-

зява в постоянна кашлица в продъл-
жение на 2–3 месеца в годината и в 
рамките на минимум две години. Хро-
ничен бронхит се нарича още и брон-
хитът на пушачите. 
Опасен симптом, който би могъл 

да изостри вниманието ви, е силна-
та, суха и болезнена кашлица. Отна-
чало тя се появява сутрин, но по-
сле започва „да се събужда“ и нощно 
време и може да ви мъчи до сутрин-
та. По-късно се появяват и отка-
шлечни секрети. Възможно е каш-
лицата да е съпроводена от гръд-
ни хрипове, главоболие, болки в мус-
кулите, слабост и апатия. Ако не 
се лекува, острият бронхит преми-
нава в хроничен, а микроорганизми-
те, които продължават да живе-
ят в бронхите, постепенно създа-
ват почва за усложнения. От как-
во и кога ще се разболеете, зависи 
от силата на вашия имунитет, но 
и от вашето внимание към собст-
веното ви здраве. 

Възможните лоши последици от 
бронхита са пневмония, бронхиална 
астма, ревматизъм, увреждания на 
сърцето, бъбреците, ставите, както 
и разпространение на инфекцията в 
други органи – уши, нос, гърло. 

Самолечението е опасно
Какво правим, когато нямаме време 

да отидем на лекар? Прибягваме до 
прием на лекарства, които си пред-
писваме сами. Не трябва да се пият 
такива, които потискат образуването 
на откашлечни секрети, защото така 
очистването на дихателните пътища 

се затруднява и всъщност се благо-
приятства навлизането на инфекцията 
още по-дълбоко в бронхите. Единстве-
но специалист пулмолог може да пред-
пише адекватно лечение, като изходи 
от анализ на резултатите от изслед-
ванията. Обикновено лечението е ком-
плексно и включва инхалация, масаж 
с етерични масла, лечебна физкултура, 
физиотерапия, имуностимулатори.

Откъде тези хрипове 
в гърдите
Патогенните микроорганизми трябва да преминат 

множество прегради, за да се доберат до бронхи-

те – косъмчетата в носа и ресничестия епител, 

сливиците, глътката, трахеята (1), – и едва тога-

ва се спускат в белите дробове и оттам – в брон-

хите (2). Основното поражение при хроничен брон-

хит се локализира най-вече в много ситните раз-

клонения на бронхиалното дърво (3). Лепкавата слуз 

се настанява в бронхиолите (4, 5) и постепенно на-

малява техния диаметър, което предизвиква кашли-

ца и хрипове. 

Здрави 
бронхиоли

Стеснени 
бронхиоли

1

2

3
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б е з  р е ц е п т а

В своята „Илиада“ Омир е писал за това, как на ранените в боя войници се давало вино, а рани-
те им превързвали пак с вино. 
Никак няма да е зле, ако аптеките се превър-

нат в енотеки, които работят вместо с рецепти със 
страници от „Илиада“. Засега няма такава опасност, но 
в съвременния свят и при приема на огромно количество 
медикаменти се оказва, че енотерапията – 

лечението с натурално вино 
от грозде

– е нелекарствен, но достатъчно ефективен метод. 
Химическият състав на виното включва коктейл от 

различни алкохоли, органични киселини, захари, минерални 
соли и сложни феноли и, естествено, вода. Учените са из-
следвали виното до последната му молекула, но не са мог-
ли да открият в него нищо свръхестествено. И до днес 
никой не може с точност да каже как неговите състав-
ки, когато се съединят в едно хармонично цяло, се сдо-
биват с уникални целебни свойства. 
За жените виното е повече от напитка, защото съдър-

жа фитоестроген – растителния аналог на женските по-
лови хормони, които играят основна роля в 

съхраняването на красотата 
и младостта 

С помощта на виното бихте могли да решите пробле-
мите си с теглото, да подобрите качеството на кожа-
та си и да намалите стреса. 
Спектърът на лечебната сила на виното е голям. Ос-

вен антисептичен и антибактериален „талант“ то при-
тежава и свойството да подобрява здравето на пациен-
ти със сърдечносъдови заболявания, заболявания на орга-
ните от стомашно-чревния тракт, ендокринни наруше-
ния и пр. Съвременната медицина все повече разчита на 
виното за 

профилактика на раковите болести 
Още вавилонските лекари са включвали виното в съста-

ва на лекарствата, предназначени за елиминиране на шла-
ките от организма. Жреците от древен Египет, монаси-
те от Тибет, лекарите от античния свят и народните 
лечители често включвали виното в състава на много-
компонентни лекарства. Виното се приемало в качество-
то му на обезболяващо средство, за промиване на рани, 
за ободряване, като диуретично и сгряващо средство, 
като лек, който благоприятства храносмилането и пови-
шава апетита. 
„Без Бакхус Венера ще замръзне.“ Думите са на древно-

римския комедиограф Теренций, а изследванията на фин-
ландски и японски учени доказват, че виното 

събужда женското либидо 
понеже повишава нивото на половия хормон тестосте-
рон. Приятното и полезно опиянение обаче се получава 
от малки количества от напитката. Препоръчително е 
мъжете да употребяват не повече от 2 чаши по 125 мл 
вино на ден, а жените – само по 1. 
Доказаната лечебна сила на виното е причина за въ-

веждането на енотерапията в много курортни центро-
ве. Обърнете внимание на спа комплексите, които пред-
лагат енотерапия. Бихте могли да се насладите на вана 
с вино, както и на 

опияняващ винен масаж 
след който ще ви увият с чаршафи, напоени с мед и 
вино. 
Разбира се, някои са скептично настроени към подоб-

но „лекарство“. Но независимо от „въздържателите“ по 
отношение на оздравителните свойства на виното ено-
терапията се утвърждава все по-убедително като един 
от най-интересните и ефективни методи за комплекс-
но лечение.
И, както са казвали още в древността: „Виното удиви-

телно си пасва както с болния, така и със здравия чо-
век.“

3:1 за водата
В енотерапията сухите вина се използват в натурален 

вид. Десертните вина се приемат с минерална вода в съ-

отношение 3:1. Впрочем и когато си пийваме вино просто 

за да се веселим, е добре да пием паралелно с него и вода. 

Интересен факт от културата на потреблението на вино-

то във Франция показва, че в тамошните ресторанти на 

масата винаги има чаши и за вино, и за вода. 

Вана вино, моля
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О
т месеци нямате енергия за 
работа и сте уморени, чувст-
вате се сънливи и абсолютно 
апатични. Решавате, че тряб-

ва да промените нещо, да се погри-
жите за себе си.
Ето я добрата новина – не е нуж-

но да ходите по лекари, да давате 
куп пари за „естествени витамини“ 
на хапчета, нито да чакате по опаш-
ки. Отговорът е много по-лесен и по-
приятен. 

Етерични масла 
Ето първото – сигурна съм, че ще 

стане любимо на всички дами. 
 МАСЛОТО ОТ ГРЕЙПФРУТ е тони-

зиращо и антидепресивно – идеално за 
дните, в които слънцето грее все по-
оскъдно, а навън е мрачно, все по-мрач-
но. Освен да ви спаси от лошо настро-
ение, маслото от грейпфрут може да 
освежи всеки тип кожа. И още нещо 
важно – да помогне в борбата с целу-
лита. И това ако не е 3 в 1!

 Ако имате проблем с портокало-
вата кожа, но грейпфрутът не ви е 
присърце, имате алтернатива – МАС-
ЛО ОТ ИЛАНГ ИЛАНГ. То също има 

успокояващо действие, така че щом 
стресът ви идва в повечко, търсете 
спасение в него. На действието му 
можете да се радвате с половинка-
та си, защото иланг иланг е известен 
като отличен афродизиак.

 Любовните искри се разпалват и 
от КАНЕЛЕНОТО МАСЛО. Ако го 
предпочетете, няма да съжалявате. 
Ще усетите не само топлината на 
любимия човек, но и на домашния 
уют. Уханието на коледни канелени 
сладки ще ви напомни за приближа-
ващото Рождество и за заслужената 
почивка. Канелата има и антисептич-
но действие.

 Често срещаните през зимния се-
зон инфекции на дихателните пъти-
ща могат да бъдат облекчени с ЕВ-
КАЛИПТОВО МАСЛО. Освен това то 
укрепва имунната защита и е приро-
ден репелент срещу насекоми. Помага 
при артритни болки и ревматизъм. 

 За тези оплаквания можете да раз-
читате и на МАСЛОТО ОТ МАЩЕР-
КА. То стимулира кръвообращението, 
но бъдете внимателни, защото пови-
шава кръвното налягане.

 За хората с високо артериално на-

лягане е МАСЛОТО ОТ МЕНТА, кое-
то понижава стойностите му. Ос-
вен това може да си спестите ка-
фето. Ароматът на мента освежава 
и ободрява.

 Ако страдате от липса на апе-
тит, потърсете КОРИАНДРОВО 
МАСЛО. С него ще се избавите от 
умората и от напрежението.

 Успокояващ ефект има и ЧАЕНОТО 
ДЪРВО. Препоръчва се още при ин-
фекции (включително гъбични), прос-
туда и грип.

 За тези, които се чувстват из-
нервени, но не са си избрали нито 
един аромат досега, е САНТАЛОВО-
ТО ДЪРВО. То стимулира имунната 
защита, засилва любовното желание и 
има антисептично действие при ди-
хателни инфекции.

 Като последна доза релакс идва 
ПОРТОКАЛОВОТО МАСЛО. С него 
ще се избавите от депресии, главобо-
лие и умора. 
Природата носи здравето в себе си, 

така че грабете с пълни шепи... и се 
потопете в един по-пъстър и арома-
тен свят!

Анета СТЕФАНОВА

Днес, когато се снабдяваме с плодове и зеленчуци от пазара и тичаме не в парка, а на бягащата пътечка, 
„Назад към природата“ става все по-актуален девиз.

Етерично естествоЕтерично естество
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хр а н е н е

В процеса на изследвания, обхванали 5 хиляди души, американски специалисти определили връзката меж-
ду някои навици и темповете, с които натрупва-
ме килограми. 

Освен това бил установен любопитен факт: хората с 
излишно тегло, които ядат повече, получават по-малко 
удоволствие от храната. Работата е в това, че преяж-
дането често провокира негативни емоции. Затова наши-
ят съвет е от лесен по-лесен – намерете причините, ко-
ито ви тласкат към преяждане, и няма да ви е трудно 
да промените своето отношение към храната. Това ще 
ви помогне да контролирате теглото си. 

За вас храната е 
емоционална поддръжка

За вас храната е повече от „гориво“. Тя е емоционал-
ната ви поддръжка в миговете, когато ви е скучно или 
самотно, и успокоението ви, когато изпитвате яд или 
стрес. При това в състояние на силно нервно напреже-
ние хората са склонни да отдават предпочитание на по-
мазни, сладки и калорични продукти. 
КАКВО МОЖЕТЕ ДА ПРОМЕНИТЕ Естествено, шокола-
дът или мазната поничка ще ви доставят удоволствие, 
но само за 15 минути, и това никак няма да ви помогне 
кардинално да промените настроението си. Да контроли-
рате апетита си, не е толкова лесна задача, защото той 
е в пряка връзка с центъра на удоволствието в главния 
мозък. Британски учени са открили в мозъка и център, 
който контролира апетита. Използвайки резултатите от 
мозъчни скенери, екипът доказал, че регулиращият апети-
та пептиден хормон насочва действието си не само към 
примитивните центрове за контрол на глада, но и към 
тези за удоволствие и възнаграждение. Пептидът се ос-
вобождава от червата в кръвния поток след хранене и е 
сигнал за ситост за мозъка. В момента се изпробва спрей 
за носа, съдържащ хормона, за да се установи дали може 
да се употребява при борба с наднормените килограми. 
Така че на нас не ни остава нищо друго, освен да чакаме 
той да влезе в масова употреба. 
Но докато чакате, се опитвайте да контролирате поне 

емоциите, които изпитвате, след като изядете нещо. 
Регистрирайте какво сте почувствали преди и след из-
яждането му. Това ще ви помогне да различите реалния 
от емоционалния глад. Намерете начин да се отвлича-

те в моментите, когато почув-
ствате емоционален глад – пийте 
вода, позвънете на приятелка, раз-
ходете се по улицата. Разсейте се 
с нещо приятно, което не е свър-
зано с храната. 

За вас храната е 
източник на безпокойство
Всеки ден се борите със себе си. 

Мразите мъчителното броене 
на калории и количества. 
Но няма как… Иска-
те да сте стройни. Ако 
храната стане за вас на-
трапчива мисъл, ако постоян-
но се сражавате с нея и често се теглите на кантара, 
това означава, че храненето контролира поведението ви, 
а не обратно. 
КАКВО МОЖЕТЕ ДА ПРОМЕНИТЕ Забравете за строгия 
контрол. Здравословното хранене не е напрегната борба с 
последни сили, а разумно планиране. Забравете за броене-
то на калории и си измислете здравословно меню, което 
да включва хем полезни, хем вкусни храни, но не мазни и 
не прекалено калорични. Хапвайте си добре, но не преяж-
дайте. Порциите ви трябва да са нормални – нито го-
леми, нито малки. Насочете енергията, която губите в 
броене на калории, в по-позитивна посока – към спортна-
та зала например. Физическата активност ще ви помог-
не не само да се освободите от натрапчивите мисли за 
калории и килограми, но и да стегнете фигурата, да по-
вишите настроението си и да подобрите самочувствие-
то си. И не си купувайте храни, за които предварител-
но знаете, че след като ги изядете, ще изпитате мъчи-
телно чувство на вина – ако ги няма в шкафа ви, няма 
да се наложи да тествате и волята си. 

Вие сте „минали“ на бързо хранене
Постоянното бързане и липсата на време ви принужда-

ват често да пропускате закуска. По-лесно ви е да обяд-
вате сандвич, вместо да седнете и да си хапнете топла 
и питателна готвена храна. А вечер предпочитате да 
„зарадвате“ семейството си с вечеря от пакет. Наденици 
или банички – няма никакво значение. А известно ли ви 

да отслабнем

навика,
които ни пречат

Става дума не само за това, че ядете, но и как, кога и къде. Това може да бъде 
жизненоважно, когато ви е необходимо да контролирате теглото си. Диетолозите 
определили най-разпространените нарушения на хранителното поведение, които 
свеждат до нула всички наши усилия по спазването на диети.
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е, че в продуктите за бързо хранене има прекалено много 
сол, захар, хранителни добавки и „лоши“ мазнини?
КАКВО МОЖЕТЕ ДА ПРОМЕНИТЕ Отделете малко пове-
че време, за да планирате менюто си. Отнесете се към 
приготвянето на храната по-творчески и ще започнете 
да получавате истинско удоволствие и от самия процес 
на готвене, и от самата храна. А благодарността на 
близките ви ще е най-голямата ви награда. 

Хапвате, без да мислите?!
Идвате си вкъщи след работа и веднага влизате в кух-

нята и отваряте хладилника, за да потърсите нещо вкус-
ничко. След това сядате пред телевизора заедно с хра-
ната и така – незабелязано и за вас самите – изяждате 
много повече, отколкото ви е нужно. 
КАКВО МОЖЕТЕ ДА ПРОМЕНИТЕ Водете си дневник 
на храненията – това ще ви помогне да прецените точ-
ното количество храна, която консумирате. Когато се 
приберете вкъщи, си създайте навик първо да си взима-
те душ, а не да ядете. После излезте да се поразходите. 
Ако сте много гладни, вземете в чантата си една ябъл-
ка и 1–2 бисквитки. 

Ядете по път или на бюрото
Солените бисквити, изядени в колата по време на шо-

фиране или докато си говорите с някого по телефона, 
или пък на бюрото, докато проверявате пощата си, ни-
кога не се отчитат като ядене. За тях просто се за-
бравя. 
КАКВО МОЖЕТЕ ДА ПРОМЕНИТЕ Яжте само в такава 

обстановка, която ви предразполага да се съсредоточите 
върху това, което ядете. Ставайте с 10 минути по-рано 
от масата и на всяка цена закусвайте заедно със семей-
ството си. На работа използвайте обедната си почив-
ка по предназначение – сядайте в някой ресторант близо 
до офиса и обядвайте пълноценна храна. Научете се да 
не ядете на бюрото. Ако се храните бавно и в подходя-
ща обстановка, ще дадете на организма си необходимото 
му време да получи сигнал от мозъка, че е сит. И така 
няма да преяждате.

За вас храната е… морална
Тя не е просто храна, а винаги е или добра, или лоша; 

или приемлива, или забранена. Така вие постоянно се сра-
жавате със себе си, стараейки се да преодолеете тяга-
та към забранените вещи и да останете в строги рамки. 
Вие се чувствате сковани, несвободни, ако се откажете 
от „лошите неща“, но ако позволите на себе си нещо от 
забранените храни, страдате от чувство за вина. 
КАКВО МОЖЕТЕ ДА ПРОМЕНИТЕ Така е устроен човек 
– по-силно да желае забраненото. Именно затова да забра-
нявате тези или онези продукти, е безперспективен път. 
Тук ще ви помогне друг подход. Ако ви се яде шоколад, ку-
пете си малък, но възможно най-качествения. Така ще из-
бегнете съблазънта да се наплюскате с нещо много, но ев-
тино и ще се насладите на всяка хапчица от него. Ако ви 
се иска вино, нека да бъде една чаша, но от най-доброто. 
Колкото по-взискателни сте в избора, толкова по-голямо 
удоволствие ще получите от храната. И наред с това ще 
се избавите от моралните угризения и преяждането. 

И
зразът „да хапна нещо, от 
което се отслабва“ не зву-
чи абсурдно за онези, кои-
то силно желаят да сва-

лят килограми. Повечето от „дие-
тичните“ митове обаче отдавна са 
развенчани. Например доказано е, че 

вегетарианството не е панацея за 
всички болести, а разделното хра-
нене не е най-ефективният начин 
за отслабване. Но някои теории и 
до днес продължават да заблужда-
ват онези, които мечтаят да ста-
нат по-стройни с помощта на по-

редната диета чудо, че могат да го 
постигнат. 
Ще разгледаме няколко продукта, на-

бедени за спасителни по време на ди-
ета, и ще анализираме доколко оправ-
дано е мнението за техния неоценим 
принос в процеса на отслабването.

© VANILLLA | DREAMSTIME.COM

8 МИТА ЗА ДИЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ8 МИТА ЗА ДИЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

В СТРЕМЕЖА СИ ДА СТОПЯТ 
ИЗЛИШНИТЕ КИЛОГРАМИ 

МНОГО ЖЕНИ МИНАВАТ НА 
НИСКОКАЛОРИЧНА ДИЕТА. 

НО ДАЛИ СИ СТРУВА?
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1. АНАНАСЪТ ГОРИ МАЗНИНИ

ЗАГАДКАТА БРОМЕ-
ЛИН Смята се, че съ-

държащият се в анана-

са фермент бромелин 

ускорява разграждане-

то на мазнините и ни 

помага да отслабнем. 

Това не е вярно. 

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ 

Молекулата на броме-

лина е толкова голя-

ма, че въобще не може 

да се „провре“ през сто-

машната стена. А 

частиците, които ус-

пяват да се промък-

нат, губят актив-

ността си и не са 

в състояние да раз-

граждат никак-

ви мазнини. 

ИЗВОДЪТ Бро-

мелинът не оказ-

ва никакво въз-

действие върху подкож-

ните мазнини. Така че не може да ни 

върне стройната фигура. Но може да по-

добри значително храносмилането и по 

този начин да регулира обменните про-

цеси в организма.

3. ШОКОЛАДЪТ Е ЗАБРАНЕНА ХРАНА

ОТ ШОКОЛАД СЕ ДЕБЕЛЕЕ Смята се, че любимото на жените лакомство съ-

държа много калории и затова въобще не е подходяща храна за онези, които ис-

кат да намалят талията си. 

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ табуто над сладкото въобще не е задължително. Отда-

вайте предпочитание на черния шоколад – на онзи, който съдържа не по-малко от 

75% какао. И се старайте да не изяждате повече от 50 г на един прием. 

ИЗВОДЪТ Разбира се, не бива да замествате пълноценната храна с шоколад.

5. КАФЯВАТА ЗАХАР Е 
ПО-БЕЗОПАСНА ОТ БЯЛАТА

ПРЕКАЛЯВАНЕТО с всяка захар води 

до нарушение в процеса на обмяна на 

мазнините, увеличава концентрация-

та на холестерин и захар в кръвта, а 

това пък води до нарушаване на ба-

ланса в организма. 

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ кафявата за-

хар съдържа повече калории от бяла-

та (в 100 г бяла рафинирана захар има 

409 калории, а в кафявата – около 413). 

Освен това кафявата захар много по-

трудно се усвоява и провокира сто-

машни проблеми.

ИЗВОДЪТ По-добре да замените за-

харта с мед. Той се усвоява по-бързо, 

не провокира натрупването на маз-

нини и благодарение на лекия си сла-

бителен ефект при редовна употре-

ба благоприятства прочистването на 

организма от токсини.

8. СУШЕНИТЕ ПЛОДОВЕ 
СА ПЕРФЕКТНАТА 
МЕЖДИННА ЗАКУСКА 
ОГЛАДНЯХТЕ ЛИ? ИЗЯЖТЕ ЕДНА 
СУШЕНА СМОКИНЯ Не всички сушени 

плодове са еднакво полезни обаче. 

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, за да прида-

дат на сушените плодове търговски 

вид, производителите ги обработват 

по специален начин, който не е толкова 

полезен, колкото изсушаването по ес-

тествен път. 

ИЗВОДЪТ Купувайте сушени плодове 

не от супермаркетите, а от пазарите. 

От тях ще имате повече полза.
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4. КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД 
ПОНЯТИЕТО „ЛАЙТ“
ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ЛЕКИ ПРОДУ-
КТИ ни помагат да станем по-стройни. 

Не вярвайте на това! 

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ обезмасляване-

то на продуктите все още не означа-

ва ниска калоричност. За подсилване на 

вкуса в тези продукти се добавят захар 

и нишесте. 

ИЗВОДЪТ „Лайт“ храните са не по-малко 

калорични от класическите си аналози.

7. ОТ ПЛОДОВИ СОКОВЕ 
СЕ ОТСЛАБВА

ПЛОДОВИТЕ СОКОВЕ са идеални за 

тези, които се стремят да намалят 

теглото си, защото са нискокалорични 

и стимулират храносмилането. Такова е 

широко разпространеното мнение. 

В ДЕЙСТВИТЕЛ-
НОСТ полезните пло-

дови сокове съдържат 

фруктоза – това си е ис-

тинска калорийна бомба. 

Ако например на ден из-

пивате по половин литър 

(две пълни чаши) прясно 

изцеден портокалов сок, 

ще приемете 520 калории. 

Тоест по калоричност 

соковете не отстъп-

ват на пълноценен 

обяд. 

ИЗВОДЪТ За да на-

малите калорич-

ността, разреждай-

те соковете с хладка вода в съотно-

шение 1:3. И изпивайте не повече от 1 

чаша на ден.

6. НЕ БИВА ДА СЕ ВЕЧЕРЯ 
СЛЕД 18.00 Ч.
ОТКАЗЪТ ОТ ВЕЧЕРЯ принуждава ор-

ганизма да превключи на режим на „за-

пасяване“, при който мазнините не из-

гарят, а започват да се натрупват още 

по-активно.

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ въобще не от-

слабвате, а натрупвате килограми.

ИЗВОДЪТ Идеалното меню за вечеря – 

извара с лъжичка мед и зелени подправки 

и чаша айран. Калцият, който се съдър-

жа в млечните продукти, подпомага ак-

тивното изгаряне на мазнини.

2. ЯЖТЕ ПЛОДОВЕ, 
ЗА ДА СТЕ СТРОЙНИ

КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ПЛОДОВЕ ЯДЕТЕ, 
толкова повече ползи за фигурата на-

трупвате. Но всяко нещо е хубаво, ко-

гато е с мярка. Плодовете увеличават 

апетита и благоприятстват отлагане-

то на мазнините. Не вярвате?!

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ съдържащите се 

в плодовете плодови киселини активизи-

рат отделянето на сто-

машен сок и съот-

ветно работата 

на стомаха. Пло-

довете по-ско-

ро изострят 

апетита, а 

не утоляват 

глада. 

ИЗВОДЪТ 

Избягвайте 

строгите пло-

дови диети. Те 

могат да доведат 

до стомашни проблеми.
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Кейковете, които приготвя Петър Богданов, 
не съдържат яйца за почуда на всички 
домакини. Вкусът им обаче е много по-богат 
заради причудливото съчетание на продукти. 
Бяхме свидетели как млада жена си поръча за 
всички свои приятели от точно този сладкиш 
с думите: „Ще ми направите ли от оня, 
кафявия кекс, вкусния, нали се сещате...“

– каза ни веднъж Петър БОГДАНОВ 
(32 г.) в стила на Карлсон и ни спече-
ли завинаги за каузата си. Млад, кра-
сив и прилично сложен – пак с думи-
те на онзи, който живее на покри-
ва, – той е най-добрата реклама на 
хора, които по правило обществото 
подценява. На всичко отгоре месо не 
яде не по здравословни или екологич-
ни причини, както е модерно напо-
следък, ами заради етични и духовни 
съображения, които карат и мнозина 
от нас да проверяват в православ-
ния календар кога именно започва пос-
тът. Искаме обаче да проверим прак-
тичната страна на вегетарианство-
то – затова и разговорът ни се вър-
ти предимно около такива тривиал-
ни неща като закуската и калориите, 
макар че в крайна сметка не минава-
ме и без философия.

– ОТКОГА СИ ВЕГЕТАРИАНЕЦ?

– От 13 години.
– ПОМНИШ ЛИ ПЪРВИЯ ДЕН? 

ТРУДНО ЛИ ТИ БЕШЕ?

– Не, не – аз и като малък не 

ядях много месо. Помня, че в детска-
та градина насила ме караха. Казва-
ха, че няма да порасна... Станах ве-
гетарианец, защото един приятел за-
почна да ми говори, че и животните 
имат душа. Осъзнах и здравословната 
страна. Видях какво означава да ядеш 
месо и какво – да си вегетарианец.

– ТРУДНО ЛИ ТИ БЕШЕ ДА ПРЕ-

МИНЕШ ОТ ЕДИНИЯ КЪМ ДРУ-

ГИЯ ВИД ХРАНА?

– Не, въобще! Осъзнах колко много 
неща може да сготви човек, да по-
стигне всеки един вкус без изклю-
чение.

– ХОРАТА, КОИТО ЯДАТ МЕСО, 

КАЗВАТ, ЧЕ ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ СА 

БЕЗВКУСНИ. КАКВО БИ ИМ ОТ-

ГОВОРИЛ?

– Да, тези, които са генномодифи-

цирани, може би са безвкусни. Човек 
трябва да има култура на готвене, да 
използва истински подправки, тогава 
може да се направят толкова вкус-
ни неща. Имам над 40 вида подправ-
ки, които използвам – и въобще не 
прекалявам.

– КОЯ Е ЛЮБИМАТА ТИ?

– Чимен. Харесва ми ароматът є. 
Използвам я там, където има млечни 
продукти. Или като готвя мусака.

– КАК СЕ НАУЧИ ДА ГОТВИШ?

– Не знам, аз не мисля, че съм гот-
вач – мога да го правя, харесва ми, 
но не мисля, че съм готвач.

– ЛЕКАРИТЕ КАЗВАТ, ЧЕ ВЕГЕ-

ТАРИАНЦИТЕ СЕ ХРАНЯТ НЕ-

ПЪЛНОЦЕННО...

– По-скоро тези, които ядат месо, 
се хранят непълноценно. Какво има 
в него? Много белтъци, много маз-
нини... В пъти повече, отколкото 
му трябват на човека. Така се от-
равят излишно. Месото гние в нас, 
защото червата на човека са дъл-
ги. При месоядните животни те са 
къси, но и те си съкращават жи-
вота... Къде са минералите в ме-
сото, къде са витамините, къде са 
живите клетки? Какво става със 
здравето ви, ако ядете месо? Сега 

ВЕГЕТАРИАНЕЦ ЗВУЧИ ДЪЛГОЛЕТНО

Петър Богданов не яде 
месо не по здравословни 
или екологични причини, 
както е модерно 
напоследък, ами заради 
етични и духовни 
съображения

ЛИЦЕТО НА ЕДНА ДОБРА КАУЗА

ХОРАТА СИ МИСЛЯТ, ЧЕ 
ВЕГЕТАРИАНЦИТЕ НЯМАТ СИЛИ 
ДА ВЪРВЯТ, И СЕ ЧУДЯТ, КАТО 
ВИДЯТ ТАКЪВ ЗДРАВ И СИЛЕН 
МЪЖ КАТО МЕН

„

“
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има всякакви теории, но нека ви-
дим една държава като Индия, и от 
друга страна – Америка. На едно-
то място основно са вегетариан-
ци, а на другото се яде много месо. 
Каква е средната продължителност 
на живота? Има местности в Ин-
дия, където 120 години е нормал-
на възраст.

– КАТО В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДИ 

МЕСОТО ДА СТАНЕ МАСОВА 

ХРАНА...

– Да, месо се е ядяло само на го-
леми празници. И столетниците са 
били нещо нормално. Да не говорим 
за болестите. Индустрията в днеш-
ните є мащаби и технологиите за 
обработка на месото правят така, 
че човек яде… болести. Тъпчеш се 
с болести!

– ИМАШ ЛИ СИ СВОЙ ХРАНИ-

ТЕЛЕН РЕЖИМ, КОЙТО СПАЗ-

ВАШ?

– Като цяло не съм фанатик. Но 
си имам концепция! Гледам да избяг-
вам закуската, за да мога да изхарча 
запаса от енергия, който съм натру-
пал. Имам прости принципи, за кои-
то съм осъзнал, че са с добро влия-
ние върху мен. Около половината от 
храните в дневното ми меню са су-
рови – зеленчуци и плодове, – а дру-
гата половина са готвени храни. Не 
прекалявам с млечни продукти. Пия 
и много вода. Много обичам да спор-
тувам – зимни спортове, водни спор-
тове. Движението за мен е много 
важно нещо!

– ИМАШ ЛИ ЕНЕРГИЯ, СЛЕД 

КАТО СИ ВЕГЕТАРИАНЕЦ, 

ЗА ТЕЖКИ НАТОВАРВАНИЯ? 

МНОГО ХОРА КАЗВАТ, ЧЕ ЗА 

ТОВА СЕ ИСКА ПО-СТАБИЛНА 

ХРАНА, КАТО ИМАТ ПРЕДВИД 

МЕСО.

– По принцип е вярно – ако тряб-
ва да стана щангист, това не е за 
мен. Но аз я нямам тази агресия... 
Ако трябва да съм каменар, и това 
не ми е в природата... А човек не 
може да върви против природата си! 
Факт е, че във вегетарианците няма 
толкова агресия и гняв. Хората, ко-
ито ядат месо, притежават до го-
ляма степен… животинско съзнание. 
Духовните ценности не са пробудени 
у тях и затова имат такава енергия 
– агресивна, насочена към печелене на 
състезания всякакви и пари. Точно тя 
ги подтиква да спортуват и по-агре-
сивни спортове. А ако един човек се 
осъзнае, тогава енергията му се раз-

пределя хармонично на всички нива. 
Тогава той няма нужда от силови фи-
зически натоварвания, за да поддържа 
физиката си. 

– КАК РЕАГИРАХА БЛИЗКИТЕ 

ТИ? ИМАШЕ ЛИ ПРОБЛЕМИ, 

КОГАТО СЕ ОТКАЗА ОТ МЕСО-

ТО?

– Винаги са гледали малко несери-
озно. Баба ми изобщо не го приема, 
като є ходя на гости, ми предлага да 
ми сипе примерно само от картофки-
те, без месото...

– БИ ЛИ ПРИЕЛ, ЗА ДА НЕ Я 

ОБИДИШ?

– Да, бих приел, за да не я оби-
дя! Тя с най-голяма радост обаче ми 
готви някоя от своите манджи без 
месо.

– ТИ САМИЯТ ГОТВИШ И ЗА 

МНОГО ДЕЦА. ИМА ТВЪРДЕ-

НИЯ, ЧЕ ДЕЦАТА ПРЕДПОЧИ-

ТАТ МЕСОТО, ЧЕ ТО ИМ Е ПО-

ВКУСНО.

– Аз имам обратните наблюдения. 
Децата имат естествен усет, че ме-
сото не е за хората. Просто месо-
ядството е култура, която се нала-
га отвън, от родителите. При това 
доста трудно, с доста натиск.

– БИ ЛИ ДАЛ НА СОБСТВЕНО-

ТО СИ ДЕТЕ МЕСО, ЗА ДА НЕ ГО 

ЛИШАВАШ?

– Подходът ми е такъв не само 
към децата, но и към възрастните, 
че трябва да оставиш човек сам да 
избере. Ако иска да яде месо, бих го 
оставил, като през цялото време бих 
му давал съвети. Но аз мисля, че ако 
оставиш едно дете само да избира, 
то не би яло месо!

Интервю на Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор на списание „Усури“
Снимки Деница ДАБИЖЕВА

Общо три са „вегепроектите“, на които слага начало заедно със свои прияте-

ли Петър. Да предлагаш вегетарианска храна, у нас обаче е трудно, показ-

ва опитът му. Въпреки това той е в основата на няколко райски кътчета, които 

съществуваха за различен период от време в София. Сега пак работи по такъв 

проект – посрещат те трелите на индийска музика, а от стените се усмихват 

ликовете на различни божества. Храненето в такава обстановка е хармонична 

дейност, защото се засищат всички сетива, казват неговите приятели и кли-

енти. Още повече че сам Петър винаги експериментира – не само с многото си 

подправки, но и със зеленчуците, които по правило са сезонните. Готви се все-

ки ден, така че риск да попаднете на храна, приготвена от замразени продукти, 

няма. А негов специалитет са десертите – сигурно и заради тях приготвя меню-

то на все повече рождени дни. Вярваме му – при това от личен опит!

Последният проект, за който работи Пешо, е център 
за ведическа култура, който предлага всеки ден на 
своите посетители и вкусна вегетарианска храна

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

С
амата идея да бъдат отговорни е непоносима и тре-
вожна за тях. Тя предполага да се изложат на опас-
ност от критика, от осъждане, от евентуална не-
гативна оценка на другите. 

Да отговарят за избора, действията, желанията си, 
предизвиква у тях стягане на мускули, бясно пулсиране на 
сърцето, студена пот по тялото, блокиране на мисълта.

ТЕХНИЯТ ДЕВИЗ ПРИБЛИЗИТЕЛНО ЗВУЧИ ТАКА: „НЕ ПОЕМАМ НИКАКВА 
ОТГОВОРНОСТ И ТАКА НИКОЙ НЕ ЗАБЕЛЯЗВА, ЧЕ НЕ МОГА И НЕ ЗНАМ.“ 

Защото поемането на професионални, лични и морални 
отговорности е непресъхващ извор на стрес. 

СТРЕС ОТ НОВОТО И НЕИЗВЕСТНОТО 
Със същата категоричност отказват някой да зависи 

от тях и затова предпочитат ролята на изпълнители. 
Така по-лесно могат да обвиняват партньора си за въз-
никналите проблеми в двойката, да държат другите от-
говорни за неуспехите в работата. Те никога не правят 
опит да се справят със собствените си недостатъци, а 
по-скоро ангажират вниманието си с прикриването им. 
Живеят в непрекъснат страх да не бъдат обвинени и 

едновременно с това перманентно се чувстват виновни.

ВЪТРЕШНИЯТ ИМ ГЛАС НАШЕПВА: „ТИ СИ НЕЗНАЧИТЕЛЕН, МАЛОВАЖЕН. 
ТИ СИ ЕДНО ГОЛЯМО НИЩО!“ 

Те се страхуват, че не могат да успеят в нищо, че не 
са добри колкото другите и винаги са обречени на про-
вал. И тъй като се смятат за неспособни 

СМЯТАТ, ЧЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАКАЗАНИ

Психоанализата нарича този вътрешен глас „свръхаз“. 
Той се изгражда от родителските забрани и изисквания. 

ИДЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОБРАЗА НА ИЗИСКВАЩИЯ БАЩА ИЛИ 
ПЕРФЕКТНАТА МАЙКА ВОДИ ДО УБЕЖДЕНИЕТО, ЧЕ НЕ СИ ЗАСЛУЖИЛ 
ДА ЗАЕМЕШ ПОЗИЦИЯТА НА ОТГОВОРЕН ВЪЗРАСТЕН, КОЯТО НЕСЪЗНАТЕЛНО 
СИ ЗАПАЗИЛ ЗА МАМА И ТАТКО.

Това убеждение те кара да бягаш от всякаква отговор-
ност, принуждава те доброволно да приемаш зависимост-
та от другите като спасителен изход, защото в нея от-
криваш възможност да не носиш отговорност за това, 

което ти се случва. Нито за границите на собствените 
способности, нито за любовта, която получаваш или ко-
ято ти липсва. Това ти създава 

ИЛЮЗОРНАТА ПРЕДСТАВА, ЧЕ СИ СВОБОДЕН 
– тъй като не ти се налага самостоятелно да взимаш 
каквото и да било решение. 

ОТКАЗЪТ ОТ ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЧЕСТО СЕ КРИЕ ЗАД ЖЕЛАНИЕТО 
ДА БЪДЕШ ПЕРФЕКЦИОНИСТ ВЪВ ВСИЧКО. „ЗА ДА СЪМ ОБИЧАН/А, 
ТРЯБВА ДА БЪДА ПЕРФЕКТЕН/А ВЪВ ВСИЧКО.“

Зад този перфекционизъм се крие невъзможността да се 
разделиш с поведението, което си имал от ранно дет-
ство спрямо родителите си – да им се харесваш с всич-
ко, което правиш. Перфекционизмът обаче е излишен. По-
добре е да се греши понякога, отколкото непрекъснато да 
се бяга от грешките, тоест от отговорността.
Отказът да поемеш отговорност крие 

РАЗЛИЧНИ СТРАХОВЕ 
От осъждане, от провал, от загуба на уважението на 

другите към теб. 

СТРАХЪТ ИМА РАЗЛИЧНИ ЛИЦА, НО В ОСНОВАТА МУ ЛЕЖИ ТРЕВОГАТА, 
КОЯТО В ДАДЕН МОМЕНТ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ ВЪВ ФОБИЯ.

Необходими са време и лични усилия, за да се осъзнаят 
корените му и да се изградят адекватни поведенчески ме-
ханизми. Но веднъж направиш ли го, ще почувстваш ра-
достта от това да бъдеш възрастен.

Райна АНГЕЛОВА, психолог

©
 D

IE
G

O
 V

IT
O

 C
ER

VO
 |

 D
RE

AM
ST

IM
E.

C
O

M

ХОРАТА, КОИТО НЕ ИСКАТ 
ДА ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ

НЕРЯДКО ГИ ОПРЕДЕЛЯМЕ 
КАТО ИНФАНТИЛНИ 

И ЕГОИСТИ. ТЕ СА 
СКЛОННИ ДА ОБВИНЯВАТ 

ВСИЧКИ ОКОЛО СЕБЕ 
СИ ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ 

ПРОБЛЕМИ, НО НИКОГА 
НЕ РИСКУВАТ ДА ПОЕМАТ 

ОТГОВОРНОСТ ЗА 
КАКВОТО И ДА БИЛО.
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Екипът на „България днес“ от Регио-
нален център Пловдив е малък, но 
изключително ефективен и профе-

сионално подготвен. За да информират 
обективно, да са винаги на мястото на 
събитието, за да помагат на хората и да 
съдействат за решаването на местни 
проблеми. Запознайте се с Деси Шишма-
нова, Камен Коларов, Любомира Разпо-
пова и Румен Бахов.

Какво губят телевизиите, 
които не разполагат с регионални 
центрове? 

Румен Бахов: Губят усещането за реал-
ния живот на хората, които живеят в по- 
малките населени места. Там новинар-
ските екипи се появяват рядко и често 
бързат за поредната емисия.    

Какво влагате в думите на насто-
ящия директор на БНТ „Време е да 
станем телевизията на зрителя“?

Любомира Разпопова: По-малко медий-
но присъствие на мнения на политици 
и служители на институциите, а все по-
често как решенията им или липсата на 
такива влияят на „обикновените“ хора, на 
зрителите.    
Деси Шишманова: Обществена телеви-
зия е онази, чиито  новини и предавания 
гледат на света през очите на зрителите, 
за които работи.  Затова рекламният сло-
ган на БНТ Пловдив е: „Телевизията с очи-
ла – за да виждаш по-добре!“
Камен Коларов: Всяка телевизия трябва 
да бъде „телевизия на зрителя“, защото 
зрителят е господарят на ефира, който 
осмисля съществуването на медията. 
Изявлението „Време е да станем телеви-
зията на зрителя“ подсказва, че през го-
дините явно нещо не се е случвало както 
трябва и медията е съществувала сама 
за себе си, без да отдава дължимото на 
зрителя.

Как вашият регионален център 
би могъл да допринесе 
за подобна кауза?

Любомира Разпопова: Като дава повече 
ефирно време на  проблемите и успехите 
на обикновения човек.   
Деси Шишманова: Този принцип на жи-
вата, свидетелска телевизия, в центъра 
на вниманието на която е зрителят, беше 
доразвит и значително обогатен от мо-
мента, в който стартира програма „Бъл-

гария днес“. Ако запазим тази философия 
и тя послужи поетапно да бъде изграден 
24-часов регионален канал – всички ние 
ще сме допринесли за една достойна и 
наистина смислена кауза.

Вярно ли е твърдението, че 
новините от регионалните 
центрове са по-добрите новини 
(в смисъла на по-хуманни)?

Деси Шишманова: Новините са новини. 
Работим за това в тях да не присъстват 
политици и институции на „преден план“. 
Новина е не това, че е гласуван нов закон, 
а това, как той рефлектира върху живота 
на всеки един от нас.
Любомира Разпопова: Новините не ги 
създават репортерите. Те просто отразя-
ват реалния живот на хората и действия-
та на институциите. Невинаги са „хуман-
ни“, но винаги – реални.  

Коя личност и (или) институция 
произвежда най-много новини 
във вашия регион?

Камен Коларов: Основните фактори в 
местната политика са гражданските общ-
ности по места и общините. Решенията 
на общинските власти, на общинските 
съвети по места най-пряко засягат хора-
та и заради това те са институциите, кои-
то произвеждат най-много новини. 

На мъжете или на жените 
подхожда повече професията 
на телевизионния журналист?

Румен Бахов: Подхожда на всеки, който 
има желание да си върши работата с ме-
рак.   

Деси Шишманова: Подхожда на умни и 
рефлективни хора, които са приели, че 
спокойствието не е основната характе-
ристика на професията им. Журналистът 
на практика няма истински почивни дни.

Повече жени или повече мъже 
има във вашия екип?

Румен Бахов: Поравно.
Деси Шишманова: Ако критерий е ха-
рактерът – повече сме мъжете. (Смее се.)

Казват, че телевизията изхабява 
бързо...

Румен Бахов:  Не мисля, че изхабява. По-
скоро уморява емоционално.     
Деси Шишманова: Напротив, мисловна-
та работа, необходимостта от сериозна 
концентрация и изискването да реша-
ваш бързо и на живо са сигурна трени-
ровка за интелекта. Затова и физически, 
и умствено повечето колеги младеят.

Какво обичате да гледате 
по телевизията?

Камен Коларов: Обикновено не ми ос-
тава много време да гледам телевизия. 
Това, на което обикновено се спирам, са 
новинарските емисии, публицистичните 
предавания и документалните филми. 
Любомира Разпопова: Новини, публи-
цистика. А във времето за релакс – пре-
давания за пътешествия и кулинарни 
умения.  
Румен Бахов: Новини и стари български 
филми. 
Деси Шишманова: Всичко, което ми съз-
дава усещането, че стоя пред един голям 
и светъл прозорец на информираността. 

Златната характеристика на „България днес“
от Пловдив
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Ш
еметни танци, предизвика-
телни костюми и взривя-
ващи изпълнения – добре 
дошли в „Бурлеска“! Това е 

името на едно от най-горещите мес-
та в Ел Ей – клубът на бившата 
танцьорка Тес (Шер). Именно тук по-
пада Али Роуз (Кристина Агилера) – 
момиче от дълбоката провинция, ко-
ето пристига в големия град, за да 
сбъдне мечтата си за музикална ка-
риера. Благодарение на привлекателния 
барман Джак (Кам Джигандей) Али за-
почва работа в „Бурлеска“ като серви-
тьорка. Естествено, никой не я забе-
лязва до момента, в който тя не се 
осмелява да изпълни една песен пред 
публика. Тес оценява нейния потенциал 
и є позволява да се изяви там, където 
момичето винаги си е мечтало – на 
голямата сцена. Скоро Али се превръ-
ща в истинската звезда на „Бурлеска“ 
и заради нея клубът, който от години 
е загубил своя предишен блясък, от-
ново е препълнен с жадна за зрелищно 
шоу публика. Дали обаче младата сен-
зация ще издържи на напрежението, на 

ударите под кръста и ще оправдае на-
деждите на Тес? 
„Бурлеска“ се очертава като един 

от най-атрактивните мюзикъли за 
последните години. А и партньор-
ството между гласовитата Агилера 
и легендата Шер звучи повече от ин-
тригуващо. 

Дебютантката 
За разлика от много свои колежки 

Кристина Агилера не бързаше тол-
кова да се изяви в киното. Може би 
просто бе решила да избегне поди-
гравките по свой адрес, с които по 
традиция се сдобиват всички музи-
кални звезди при своите актьорски 
изяви. „Имала съм предложения и пре-
ди, но никое не можа да ме грабне. 
Когато обаче чух заглавието „Бурлес-
ка“, ми се стори доста интригуващо. 
Разбрах, че това е идеалната роля за 
мен“ – казва Кристина. Все пак тя 
е добра танцьорка и може би това е 
било определящо за избора є. Освен 
това е автор на три от песните, 
които сама изпълнява във филма.

Може да изглежда невероятно, но 17 
години от живота на 30-годишната 
звезда са преминали под светлината 
на прожекторите. Тя е бивш член на 
Мики Маус клуб, откъдето старти-
раха кариерата си Бритни и Джъс-
тин Тимбърлейк. Агилера има 

Бурлеска 
страсти
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над 30 милиона продадени 
албума

пет награди „Грами“ и може да се 
похвали, че е работила с имена като 
Андреа Бочели, Елтън Джон и Робер-
то Кавали. И докато подготвя лан-
сирането на поредния си парфюм и 
се наслаждава на успеха на последния 
си албум „Бионик“ (Bionic), тя наме-
ри време и за своя кинодебют. Вярно 
че Кристина знае какво е усещането 
да си на снимачната площадка, но тя 
открива, че филмите изискват много 
повече, отколкото снимането на един 
видеоклип. Да гледаш в камерата и 

да правиш физиономии 
няма как да є помогне. „Съвсем раз-
лично преживяване е. В моя свят 
всичко е свързано с изразяването на 
себе си и на мен ми харесва да те-
атралнича и да експериментирам с 
грима и прическите, да съм смела и 
малко луда. Затова трябваше да се 
опитам да превъзмогна идеята, че 
всичко се върти около мен, както 

е в клиповете ми. В киното всичко 
е съвместен процес и нещата не се 
въртят само около теб.“ 
През годините певицата постоян-

но е демонстрирала, че не се стра-
хува да опитва нови неща. „Не съм 
от тези, които заобикалят предиз-
викателствата. Поставям си трудни 
цели. Моментите, в които съм пада-
ла, са ме направили по-силен човек. 
Който го е страх от мечки, да не 
ходи в гората. Така обичам да живея 
– спонтанно.“ А дали вече е заразе-
на с актьорския бацил? Ако є се оба-
ди Скорсезе с предложение да качи 30 
килограма за ролята на живота си, 
дали ще приеме с охота? „Ако е пра-
вилната роля, със сигурност ще при-
ема. Всъщност ще се забавлявам мно-
го. Аз определено не живея по някак-
ви правила и закони.“

Легендата
Цели седем години продължи от-

съствието є от снимачната площад-
ка. Шер обаче избра най-добрия ва-
риант да се завърне с филм като 

„Бурлеска“ и за целта за първи път 
от осем години записа няколко нови 
песни за саундтрака му. Носителка-
та на „Оскар“ казва, че не е лесно 
да попаднеш на добър филм, особено 
когато не си в първа младост. Ней-
ната героиня обаче є е много близка. 
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„Тес е артистична натура, тя е сил-
на жена и се грижи за много хора – 
казва Шер. – Имала е своите велики 
моменти преди години, но когато я 
виждаме за първи път, е в доста за-
труднено положение. За щастие Тес 
знае как да продължи напред.“ Леген-
дарната певица твърди, че за нея е 
било много важно 

този път тя да не е 
звездата във филма 

И колкото и да изглежда странно, 
Шер се изказва много ласкаво за сво-
ята млада колежка, която я спечел-
ва със своя работохолизъм. „Кристи-
на ми напомни за срещата ми с Ме-
рил Стрийп по време на снимките 
на „Силкууд“. Тя ми задаваше същите 
въпроси, с които аз затрупвах Ме-
рил преди толкова години. Но може 
би затова отговорите ми бяха тол-
кова добри“ – допълва с усмивка тя. 
А какъв съвет би дала Шер на мо-
миче от малък град, което точно 
като Али пристига в Ел Ей, за да 
сбъдне мечтата си? „Ще є кажа, че 
трябва да бъде всеотдайна и да не 
се съобразява с чуждото мнение или 
с това, какви са шансовете є. Ако 
иска нещо, просто трябва да го на-
прави!“ 
Самата Шер е направила точно 

това преди години и затова сега е 
звезда от толкова голяма величина. 
Тя казва за себе си, че е боец. Вяр-
но че до нея все е имало хора, които 
са є помагали. В „Бурлеска“ най-много 
пък є помага това, че е 

заобиколена от млади пе-
вци, танцьори и актьори 
„Забавно е да си около млади хора 

и да ги гледаш как се забавляват, 
как се вдъхновяват и ентусиазират. 
Това ми действа много тонизиращо.“ 
Всъщност Шер продължава да изглеж-
да много добре, макар че отдавна 
прехвърли 60-те. Каква е рецепта-
та за нейната вечна младост? „Вина-
ги тренирам, тичам, правя различни 
упражнения, танцувам салса. Обичам 
усещането да натоварвам мускулите 
си, докато спортувам. Освен това се 
старая да се храня, без да прекаля-
вам, но не спазвам никакви диети.“   

Красавецът 
Дори и малка роля във филм, кой-

то е предопределен да стане нови-
ят тийнфеномен, може да те пре-
върне в звезда. Точно това се случи 
с Кам Джигандей след участието му 
в „Здрач“. В ролята на лошия вампир 
Джеймс от първата част на хитова-
та поредица, който бе убит от Еду-

ард, младият актьор нямаше как да 
не бъде забелязан. Впоследствие той 

получи награда на MTV
за участието си в друг хит сред 
тийнейджърите – „Никога не се пре-
давай“ – и моментално се превърна 
в един от най-търсените актьори в 
Холивуд. Комедии, екшъни, филми на 
ужасите – Кам не спира да доказва 
своя разностранен талант. И така 
до първото му участие в истински 
мюзикъл. „Когато прочетох сцена-
рия на „Бурлеска“, първата ми мисъл 
беше, че е различен от всичко, кое-
то съм правил досега – казва новата 
тийнзвезда. – Не можех да пропусна 
възможността да участвам, защото 
обичам да опитвам нови неща.“
В „Бурлеска“ Джигандей е в ролята 

на привлекателния барман Джак, кой-
то намира работа и подслон на Али, 
а впоследствие се влюбва в нея. „За 
мен Джак е като Али, само че пет 
години преди случващото се с нея и 
без нейната самоувереност. Негови-
те страхове и неговата несигурност 
са го поставили там, където го виж-
даме – зад бара.“ Но след срещата 
си с Али

късметът му 
проработва 

Младият актьор не крие възторга 
си от работата с Кристина Агиле-
ра. „Тя се хвърли на дълбокото още 
от първия снимачен ден. Според мен 
Кристина не беше дебютантка пред-
вид опита є дотук и начина, по кой-
то бързо влезе в образа. Видях я как 
направо разцъфтява като актриса и 
това за мен беше безценно.“ Но ос-
вен с Кристина Кам си партнира и 
с друга певица и именно срещата с 
нея е най-изнервящото му преживява-
не около „Бурлеска“. „Няма как да не 
си притеснен, преди да я срещнеш, 
все пак тя е Шер! Но само след две 
минути несигурността и страхът са 
напълно изчезнали. Тя е страшно го-
тина, не парадира със своя звезден 
статут и с нея е невероятно лесно 
да се работи. Шер не се страхува от 
предизвикателствата и винаги е го-
това да се забавлява“, споделя въоду-
шевеният актьор.      

Петър ЗЛАТАНОВ

Снимки „Александра филмс“

Бурлеска в София
Преди броени дни в Sofia Live Club се състоя второто издание на SOFIA 

BURLESQUE REVUE. Звезди в бляскавата вечер бяха танцьорки от цяла Европа, 

сред които добре познатите имена от първия бурлеска спектакъл. Сред тях бе 

горещата Лейди Фло (Lady Flo) – певица и художествен ръководител на Neo Retro, 

както и най-известната водеща на бурлеска спектакли в Европа. Публиката бе 

очарована и от мистериозното и екзотично шоу на Лала Морте (Lalla Morte), съ-

четаваща азиатска грация и ретро сексапил. Мадмоазел О (Mademoiselle Ї) пък 

представи поредния си провокативен и забавен спектакъл. Още по-зрелищна бе 

Лада Редстар (Lada Redstar) с изпълнението си на емблематичното Insectavora 

Queen of the Bugs, а Лейди Ан Ейнджъл (Lady Ane Angel) показа за първи път у нас 

своето спиращо дъха огнено представление. За музикалното оформление на ве-

черта се погрижиха суинг „контрабандистите“ от The Smugglers Collective, които 

бяха и организатори на бурлеска шоуто.
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Н
а какво прилича това – да си чете книги по цял 
ден, да се появява на работа в офиса в късния сле-
добед, да разказва разни смешни истории и в пред-
чувствие за ресторантьорски бизнес да напише ня-

колко готварски бестселъра?!  
Това просто му отива. И може да си го позволи. 
Създателят на издателство „Колибри“ Раймонд Ваген-

щайн има вкус към това да провокира и цени да бъде про-
вокиран. Изключително позитивен и любопитен към жи-
вота, той е намерил посоките и отговорите, които му 
трябват. Но не спира да търси нови истории, емоции и 
интелектуални предизвикателства. 
Открил е своите измерения в различни изкуства. След 

15 години в киното и 20 сред книгите животът му не 
минава нито като на кино, нито като по книга. Негови-
те истории са винаги различни. Дори не иска да ги изда-
де в книга – те са си живи, в главата му, и може да ги 
разказва когато и на когото си поиска.
Зодия Стрелец е. Но и за зодиите има свое откритие 

– че много по-важно е къде, а не кога си роден. Защо-
то един Стрелец, роден в Харманли, има доста по-раз-
лична „стрелба“ от тази на един Стрелец, роден в Ню 
Йорк примерно. 
С Рони Вагенщайн си говорим за всичко около книгоизда-

ването – тиражите, грешките, славата, авторите…  
– ИЗДАТЕЛСТВО „КОЛИБРИ“ НАВЪРШИ 20 ГОДИ-

НИ. СЛЕД 20 ГОДИНИ КАКВО ТЕ ПРАВИ УВЕРЕН В 

ПРОФЕСИЯТА?

– Самите 20 години са професионална победа. Преди 20 
години ние прохождахме в атмосфера на еуфория и пани-
ка, неопитност и несигурност какво ще стане утре. Не 
знаехме как се работи с пари и как се правят сметки. 
Вече имаме стабилност, имаме биография зад себе си. И 
можем да си позволим автори, които един млад издател 
не може. На големите автори не им е безразлично кой ще 
ги издава. Не става дума само за пари, а преди всичко за 
биография. Наша професионална гордост са именно наши-
те автори. Те са нашият „издателски портфейл“. Сред 
тях са едни от най-големите световни автори. И през 
тези 20 години поне 20 от тях са ни гостували.

– КОЯ Е БИЛА НАЙ-ИНТЕРЕСНАТА ОТ ТИЯ СРЕ-

ЩИ?

– С Вим Вендерс. Впечатли ме с изключително сериоз-
ното си отношение към живота. Гостува заради премие-
ра на новата си книга в НДК, където огромна опашка от 

близо 300 души го чакаше за автограф. В същото вре-
ме Бойко Борисов, който тогава беше кмет на столица-
та, трябваше да му връчи наградата на София. Вендерс 
обаче не мръдна от мястото си, докато не написа и по-
следния автограф, като питаше всеки за името му, оп-
итваше се да го напише на кирилица и рисуваше за все-
ки различна рисунка. 

– КАК РЕШИ ДА СТАНЕШ ИЗДАТЕЛ?

– Дърводелец не мога да стана, нито миньор. (Смее се.) 

ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

РАЙМОНД ВАГЕНЩАЙН:

„Книгата е важна
ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ“
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Тоест трябваше да работя нещо в областта на култура-
та. 15 години съм се занимавал с кино – бях кинокритик, 
журналист, сценарист. Но в зората на демокрацията ми 
стана ясно, че в България с кино няма да просперирам. И 
понеже съдружничките ми бяха професионални издателки, 
решихме да направим частно издателство. Хич не беше 
лесно в началото.

– ИМА ЛИ ПОПРИЩЕ, НА КОЕТО СИ ПРОПУСНАЛ 

ДА СЕ ПОЯВИШ?

– Мечтаех да стана адвокат. Имам юридическо образо-
вание, въпреки че по-късно завърших и кинодраматургия. 
Право завърших със златен медал. Но тогава конюнкту-
рата беше такава – не приемаха на работа млади адвока-
ти. А ако бях станал адвокат, сигурно сега щях да съм 
много по-богат.

– ИМА ЛИ ХЛЯБ В КНИГОИЗДАВАНЕТО?

– Има хляб. Въпреки че ние сме малка страна с малък… 
език и съответно с малък пазар. Затова книгоиздаването 
е дребен бизнес, от който няма да забогатееш, но можеш 
да живееш нелошо, ако си разбираш от работата. Т. нар. 
криза, с която ни облъчват, е по-скоро психологическо вну-
шение. Един издател не може да се съобразява с това на-
строение, защото ние работим три години напред. Ако сега 
спрем да купуваме нови права, след три години, когато е 
отминала кризата, няма да има какво да правим. Така че из-
дателят е като акула. Акулата никога не спи – не спира да 
се движи, защото иначе не може да диша. В книгоиздаване-
то е същото, ако спреш, после не можеш да изплуваш.   

– КРИЗАТА МОЖЕ ЛИ ДА БЪДЕ САМО МАТЕРИАЛ-

НА? КОГАТО ХОРАТА НЯМАТ ПАРИ ЗА ХЛЯБ, СИ-

ГУРНО НЕ КУПУВАТ КНИГИ…

– Не е вярно, че хората нямат пари. Спестяванията са 
се увеличили драстично. Хората не потребяват и не си 
влагат парите, защото не знаят какво ще стане. Точно 
в криза книгоиздаването процъфтява, тъй като книгите 
са достъпни. Не са скъпа стока, за която трябва да се 
колебаеш. Последният панаир на книгата беше рекорден 
по продажби. Което доказва, че има една четяща ауди-
тория – тя може би е намаляла, но затова пък е много 
активна и много вярна. 

– КАКВА Е ТВОЯТА БОЛКА КАТО КНИГОИЗДА-

ТЕЛ?

– Яд ме е, когато една хубава книга не намери доста-
тъчен отзвук сред читателите. Просто е жалко. Хора-
та се чудят какво да си купят в това море от книги, 
в което има и много боклук, а нямат ориентация. Липс-
ва литературна критика. 

– КАКВО Е РЕШАВАЩО ЗА КУПУВАНЕТО НА ЕДНА 

КНИГА?

– Издателството ни е успяло да се отличи на фона на 
многотията в България. Макар че според изследване за 
читателя най-малко значение има марката на издател-
ството. Рекламата също няма кой знае какво значение. 
Решаващ фактор за купуване на една книга е „моята при-
ятелка ми каза“ – т. е. информацията от ухо на ухо. Но 
все пак и марката има значение и аз съветвам, когато 
хората не знаят каква книга да си купят, да вярват на 
издателство, което харесват, и да разчитат на негови-
те критерии. Дори и авторът не е гаранция – един до-
бър автор може да бъде съсипан от лош превод. От го-

лямо значение за продажбите е и отразяването на книги-
те в интернет. В социалните мрежи има много „добро-
волни литературни критици“. Във форумите много пове-
че се говори и се обръща внимание на книгите, отколко-
то в медиите. 

– ТИ ИЗДАВАШ ЛИ КНИГИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ 

НА ТВОЯ ВКУС?

– Налага се. Никой издател не мечтае да издаде една 
книга и да си сложи тиража в мазето. Не е задължително 
да харесваш книгите, които издаваш. Това е грешка, до-
пускана от начинаещите издатели. Мечтата на издателя 
са книги с високо литературно качество, които едновре-
менно с това да се продават добре. Като например кни-
гите на Милан Кундера, който е много продаван автор. 

– КАК ТИ МИНАВА ДЕНЯТ?

– Не излизам от вкъщи преди четири следобед. Избрал 
съм да нямам началник и да завися само от себе си. Су-
трин пия чай и чета вестници. След това чета книги. 
Ако реша да готвя – готвя. Въобще, правя, каквото си 
искам. Преди време отивах на работа в десет сутринта 
и оставах до седем вечерта. Един ден осъзнах, че аз пак 
правя същото – чета вестници, пия чай, но идват някак-
ви хора, които ми губят времето или всъщност те си 
прекарват времето, като губят моето. Затова започнах 
да ходя в офиса не по-рано от четири следобед. За то-
гава си насрочвам срещите. Човек трябва да намали ко-
муникациите си до здравословни размери. 

– СЛАГАШ ЛИ ГРАНИЦА МЕЖДУ ХОБИ, УДО-

ВОЛСТВИЕ И РАБОТА?

– Най-хубаво е да направиш от хобито си работа. Вина-
ги съм обичал да чета. Но за удоволствие. Когато чета 
като издател, е различно. Направо започвам да не обичам 
да чета книги. Получавам средно по 5 книги на ден – не-
истова графомания се развива напоследък… 

– ВСИЧКО ЛИ ИЗЧИТАШ?

В издателството четем осем души, а когато има по-
редки езици, които не знаем, включваме и външни съ-
трудници.  
За Холивуд знам, че ако първите три страници от сце-

нария не те „грабнат“, сценарият отива в кошчето. 
Имам един куп от книги, струпани до креслото ми. Тези, 
които са към средата на купчината и по-надолу, нямат 
никакъв шанс да се изкачат нагоре, защото отново се 
трупат нови и нови неща... това ме ужасява. Мисля, че 
трябва да ограничим и броя на книгите, които издаваме. 
Заприличали сме на всекидневник – издаваме по две нови 
заглавия на седмица. Затрупваме се с книги, на които ня-
маме време да обърнем достатъчно внимание. 

– ИНТЕРЕСНА СЛУЧКА ОТ КУХНЯТА НА ИЗДАТЕЛ-

СТВОТО?

– Пълно е с интересни случки. Случвало се е да издадем 
книга без заглавие на корицата – „Киното на желанията“ 
на Алмодовар. Пускаме я сгрешена на пазара и веднага на 
страниците на голям вестник се появява рецензия, в ко-
ято авторът обяснява, че тази книга няма заглавие, но 
и няма нужда, защото неин автор е не друг, а великият 
Педро Алмодовар. 

– КАК СЕ ПИШЕ ГОТВАРСКА КНИГА?

– Много трудно! Това е един от най-трудните жанрове. 
Мисля, че е по-лесно да напишеш роман. Аз съм колекци-
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онер на готварски книги – имам много книги на различни 
езици  от цял свят. И мога да кажа, че в световен ма-
щаб хубавите готварски книги са малко. Те стават все 
по-красиви и добре илюстровани, но по тях не може да се 
готви. Тези книги са като от кутюр – мода, която ни-
кой не носи, но тя някак си съществува. Една готварска 
книга във всекидневието не трябва да е албум с хубави 
снимки, а по нея трябва  да може да се готви. Това е 
критерият, по който аз съм се ръководил в моите кни-
ги. При мен всичко е изпробвано и няма такива понятия 
като „сол на вкус“, „докато стане“, „докато омекне“... 

– НЕ ТИ ЛИ Е ХРУМВАЛО ДА НАПРАВИШ РЕСТО-

РАНТ?

– Замалко щях… И концепция бях измислил, и име – 
щеше да се казва „Далеч от Толедо“. Но хора, които раз-
бират от този бизнес, ме разубедиха. Едно е да готвиш 
за приятели, друго е да изчисляваш оборот и да надзира-
ваш от сутрин до вечер какво става в кухнята. Избрах 
да си живея спокойно. 

– КАКВА ЩЕ Е СЛЕДВАЩАТА КНИГА, КОЯТО ЩЕ 

НАПИШЕШ?

– Няма да е готварска. Може би някой ден, ако имам 
вътрешна потребност, ще седна да напиша книга. Но 
трябва нещо да те кара отвътре. А аз съм нещо като 
говореща книга. Мога да разказвам истории в продълже-
ние на часове. Но това е книга, която се говори, и тя 
е в главата ми. Историите, които разказвам, понякога 
са много смешни. 

– А БЛОГ БИ ЛИ НАПРАВИЛ?

– Не. Опитвам се да си ограничавам контактите. Не 
участвам и във фейсбук, защото трябва да отделям вре-
ме за снимките на хора, които не ме интересуват. Но 
веднъж влезеш ли в социалната мрежа, те води някаква 
инерция, някакво любопитство и тя се превръща в ма-
шина, която те гази и мачка. Когато общуването в ин-
тернет стане прекалено, е страшно. 

– ЧЕТЕНЕТО В ИНТЕРНЕТ ЩЕ ИЗМЕСТИ ЛИ ЧЕТЕ-

НЕТО НА ХАРТИЯ?

– Това няма да се случи. Всички медии съществуват па-
ралелно. Когато са открили радиото, са казвали, че ще 
загинат вестниците, като са измислили телевизията – 
че ще загине киното. Нищо от това не се случи – съ-
ществуват си и вестниците, и телевизията, и киното, 

и книгите, и интернет, и всичко, което не знаем какво 
е и което ще се появи тепърва. Много е хубаво, че има 
различни начини да се комуникира с културата. Когато 
започнахме преди 20 години, нямаше дори и компютър – 
всичко се пишеше на пишеща машина – по три корек-
тури, и се преписваше. Така една книга се печаташе по 
6 месеца. Можеше ли преди 20 години някой да каже, че 
днес всеки ще си носи телефона в джоба? 
Вече има едно поколение, което се е наситило на ин-

тернет и има нужда да се върне към класическото че-
тене. Има и едно поколение, което загубихме някъде по 
пътя…

– ЗАЩО СТАНА ТАКА? 

– Това е, защото книгоиздаването в България съществу-
ва в една враждебна околна среда. Тук за 20 години дър-
жавниците не можаха да разберат, че четенето и кни-
гите са въпрос от сферата на националната сигурност. 
Без да преувеличавам. Това е първостепенен въпрос за оце-
ляване на нацията и държавата. И досега управляващите 
се правят на „ударени“, когато стане въпрос за книга-
та. Ние сме единствената държава в Европа, която об-
лага книгите с еднакъв данък както всички други стоки. 
Когато от Европа ни кажат нещо за селското стопан-
ство, за съдебната власт или за енергетиката, скъсваме 
си краката да тичаме според указанията… А нямаме ни-
какво законодателство, свързано с книгата.

– ЧУВСТВАШ ЛИ СЕ УЮТНО В БЪЛГАРИЯ?

– Много. Имал съм редица възможности да остана в 
чужбина. Дори по време на най-дълбоката криза ми пред-
ложиха да остана на висок пост на франкфуртския па-
наир на книгата. Предлагали са ми да бъда директор на 
културния център в Берлин, на културния център в Па-
риж. Но всичко това дълбоко не ме интересува. Основ-
ната ценност, която съм си извоювал тук през измина-
лите 20 години, е да не завися от българската държава. 
А иначе България е една прекрасна страна, ако човек има 
възможност да се абстрахира от текущите неуредици… 
Защото не всички могат да си го позволят. 
Има и кадърни хора, които погинаха по пътя на демо-

крацията. Истината е, че и в нашия бизнес изискванията 
да се наложиш на един изключително труден пазар, какъв-
то е нашият, са много. Сигурно това, което казвам, е 
жестоко, но живеем в нещо като пустиня с няколко оази-
са – каквито са големите градове. Трагизмът е, че всич-
ко е концентрирано в големите градове. Може би 80% от 
пазара на книги са тук, в София, където няма истинска 
безработица и кризата не е криза. Докато в провинцията 
е различно. Книгите не отиват там, защото нито има 
кой да ги занесе, нито кой да ги купи. 

– КОЯ Е КНИГАТА, КОЯТО НЕ СИ ИЗДАЛ?

– За всяка книга, която съм искал, но не съм успял да 
издам, след това съм се благославял. Верую ми е пого-
ворката „Всяко зло – за добро“. Може би в някакъв сми-
съл съм суеверен. Но това не значи, че не минавам под 
стълб или че не излизам в петък, 13-и. Вярвам в съдба-
та и в късмета. Господ си знае работата. Мен господ си 
ме обича, защото си имаме някакви роднински взаимоот-
ношения. (Смее се.) 

Интервю на Теодора СТАНКОВА

С Вим Вендерс (вдясно) при представяне 
на книгата му в НДК през 2009 г.
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Някои хора и неща си имат история. А други имат интересна история, която заслужава да бъде разказана. Макар и 

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

Някои хора и неща си и

ИСТОРИЯ НА...ИСТОРИЯ НА...ИСТОРИЯ НА...

З
наете ли, че козите първи са 
опитали кафето? Легендата 
разказва, че етиопският ов-
чар Калди забелязал, че кога-

то козите му ядат листата и пло-
довете на определен храст, стават 
много буйни и не спят по цяла нощ. 
Години по-късно се оказало, че козите 
на Калди са първите, докоснали се до 
ободряващата сила на кафето. 

ЛЕГЕНДАТА СТИГНАЛА 
И ДО ЕТИОПИЯ 

Не след дълго монасите от хрис-
тиянските манастири в етиопската 
държава започнали да приготвят от-
вара от плодовете на кафето, за да 
се справят с чувството на отпадна-
лост по време на дългите религиоз-
ни церемонии. 
Първите европейци, които се сдоби-

ли с няколко зърна кафе, били холан-
дците. Малко по-късно и французите 
били зарадвани с няколко стръка от 
растението. Те били подарък за краля 
на Франция Луи XIV лично от султа-
на на Йемен в знак на благодарност, 
че френският кралски лекар излекувал 
сериозно заболялото му ухо.
С годините възникнал спор, прово-

киран от шведския крал Густав III, 
който решил да провери 

КОЕ E ПО-ЗДРАВОСЛОВНО – 
ЧАЯТ ИЛИ КАФЕТО 

В експеримента участвали двама 
братя близнаци, които били осъдени 
на смърт. Всеки ден на единия под-
насяли голямо количество кафе, а на 
другия – чай. Експеримента наблюда-
вали отблизо двама професори. Ми-
нали години. Професорите били уби-
ти от наемници, а двамата братя 
доживели до дълбока старост в до-
бро здраве. В крайна сметка шведи-

те предпочели кафето, както и це-
лият свят. 
Колумбийците например вярват, че 

кафето 

ИМА БОЖЕСТВЕНА СИЛА

– а ислямските поклонници в Мека го 
наричали „ислямско вино“, което пре-
чиства духа и тялото. Според мю-
сюлманите напитката е „лекарство 
срещу надменност, настинка и гла-
воболие“. Ето защо първоначално ка-
фето се използвало главно като ле-

чебно средство при слабост и умо-
ра. Сред най-известните видове кафе 
в ислямския свят е турското. То се 
пие бавно, като обикновено се серви-
ра с чаша студена вода за освежава-
не на устата преди отпиване. След 
изпиването на кафето на дъното на 
чашите остава гъста утайка. Чаша-
та се обръща върху чинийка. По сле-
дите, оставени на дъното на чашата, 
се извършва така нареченото гледане 
на кафе, известно по цял свят. 

Силвия НИКЛЕВА

…кафето
а 
а 
-
-
-
т 
щ. 
е Любопитки

 Първото кафене в Европа е открито във Венеция през 1645 г. До ден днешен 

„Кафе Флориан“ е сред най-известните и скъпи заведения в света. 

 Заедно с турците италианците се смятат за едни от най-добрите майсто-

ри на кафе. Те първи откриват насладата от друга кофеинова напитка – капу-

чиното. 

 През 1948 г. италианският майстор на кафе Ашил Гаджиа изобретил кафевар-

ка за еспресо (кафето се приготвяло под налягане), което довело до револю-

ция в правенето на кафето. 

 В момента в света се произвеждат повече от 3,5 милиона тона кафе. Най-

големи производители са Бразилия, Колумбия, страните от Централна Америка, 

Ангола, Уганда, Индонезия и др. 

 На първо място в света по употреба на кафе на човек от населението е 

Швеция. 

 Доказано е, че кафето ни прави по-бодри и стимулира мозъчната дейност, за-

бързва метаболизма, предотвратява преждевременното стареене и намалява 

риска от инфаркт. Изследване на учени от Южна Корея, Германия и Япония по-

казва, че дори ароматът на кафе помага на мозъка да се справи с лошите после-

дици от стреса, предизвикан от недоспиване. 

 Проблемите започват, ако пиете над 6 кафета на ден. Тогава може да усе-

тите сърцебиене, треперене, повишена нервност, дори страхова невроза. 

 Кафе не трябва да употребяват хората, страдащи от стомашни заболя-

вания – колит, гастрит или язва. Консумацията на тонизиращата течност не 

е препоръчителна и за жени в менопауза. 
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ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

– Четох една много готина статия за това, колко изкривено се приемат поняти-

ята „лукс“ и „лайфстайл“ в България. За нас луксът е парвенющина, а всъщност 

т. нар. нов лукс е свързан с духовни ценности. Например да разполагаш с време и 

спокойствие и да си в хармония със себе си. Докато при нас все още парвенютата 

са на тема вещи – да притежават много и скъпи вещи. Освен това в статията 

пишеше, че луксът невинаги струва много пари. 

– Аз пък мисля, че луксът струва много пари. Дори ако новото понятие за лукса е 

свързано с това да имаш време – то пак е подчинено на това да имаш пари. Трябва 

да имаш огромен бизнес, който да работи за теб, за да имаш време ти. Или да имаш 

пари, за да си наемеш прислужница, която ще ти освободи времето, което губиш за 

чистене, пране и гладене. Иначе как ще имаш време?! Нали трябва да работиш?

– Във всички сфери на живота ли се простира луксът? 

– Има луксозни яхти, има луксозен хляб, има торти, поръсени със златен прах дори…

– Значи във всички сфери. 

– Луксът е материален.

– У нас тъпите перачки, които пеят чалга, живеят в лукс. 

– Да. Едни от най-скъпите клипове, които се правят, са тези на чалга певиците. Но не мога да ги нарека луксозни, по-

скоро са скъпи. 

– Може би и нещо културно трябва да потърсим в лукса. 

– Да потърсим. Но какво ще намерим? Освен златното зъбче на някой ром или полугола певица в скъпа кола не знам какво 

друго „културно“ ще намерим.

– Луксът е естетика за мен.

– Защото не си фолкаджийка. 

– Не съм, но понякога, когато харесам нещо, дъщеря ми ми казва: „Мамо, това и Глория няма да го облече.“ 

– Скъпото удобство е лукс. 

– А има ли евтино удобство?

– Когато е евтино, не е толкова удобно. Китайският куфар „Самсонайт“ се разпада при първото пъ-

туване. Дръжката ти остава в ръката, а колелцата изчезват някъде. Не е удобен за второ пътуване. 

– Марката лукс ли е?

– Марката е скъпа и, да – лукс е. Купих си куфар „Самсонайт“, за да си пренеса багажа, когато бях в 

Китай. И куфарът беше китайски... 

– Тоест неудобен… 

– Значи луксът е суперкачество. 

– В този смисъл той е и дълговечност, защото скъпите и качествени неща са по-трайни.

– Луксът е нещо, което не можеш да си позволиш. 

– Моята представа за лукс е свободата да си позволявам това, което искам. Има такъв из-

раз: „Мога да си позволя този лукс.“ 

– Това е свобода. Не е лукс. 

– Луксът не е толкова относително понятие, както смисълът на живота например. Тези неща, 

за които ти говориш, те са по-близо до смисъла на живота, до твоето светоусещане, да теб 

самата като произход, личност и пр. И затова мисля, че луксът не може да го „пипа“ всеки. 

– Като правиш нещата, които искаш, ти не постигаш лукс, ти постигаш една своя мечта.

– Има някаква граница на невъзможност или поне на трудна постижимост, за да бъде нещо лукс. 

– Да, той е нещо скъпо, лъскаво и не е за всички. Не можеш да го принизяваш към собствени представи или към собст-

вения си бит, в който така или иначе няма лукс.
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– Аз не искам да притежавам скъпи неща. Не ме привличат. 

– Ето, ти сама го отказваш. Но това е луксът – той е скъп. 

– За мен лукс е поне два пъти в годината или повече – на сезон по веднъж – да посещавам истински спа курорти. 

– Ами, ето... Да. Това е луксозно. Не е хостел, не е бунгало на морето.

– Имаше един сапун „Лукс“ навремето, помните ли го?

– Да. Беше луксозен на фона на другите сапуни, но всъщност беше турски, с една мацка отпред... И не смеехме дори 

да го миришем, за да не го измиришем. А за използване и дума не можеше да става. Само го гледахме и пазехме. 

– Лукс само за гледане.

– Майка ми се „престрашаваше“ да си ароматизира дрехите с този сапун.

– За човека, който живее на улицата, лукс е да има стая с осветление. 

– Хайде, пак. Стаята с осветление не е лукс. Това е йерархия, социална. 

– Както колата не е лукс, а необходимост. 

– Лукс е да имаш шофьор.

– Както беше написала една моя приятелка в един свой материал – когато започнеш да получаваш повече пари, неизбежно започ-

ваш и да харчиш повече и за по-скъпи неща, дори и да си живял дълги години без тях. Започва се от четката и пастата за зъби. 

– Става дума за друг стандарт. Границата на лукса могат да я вдигат само богатите хора. Другото е нормален ход на жи-

тейско развитие и стремеж на човека.

– Но богатите хора се връщат към първичното. Към колибите. Това търсят. 

– Но те пак участват с парите си в това. Някой ги е докарал с чартър до някое село, в което бабата готви от сутринта, 

направила им е капама, показва им как се дои мляко и им дава да пият. Някой ги обгрижва тези хора и това отново е лукс, 

защото струва скъпо.

– Помните ли в „Треска за злато“, когато Чарли си ядеше обувките – всъщност това са били обувки, направени от марципан 

или шоколад, не помня точно... Суперлуксозни всъщност.

– Дааа. 

– Еее, ти ми развали заблудата. Винаги съм си мислила, че дъвчат щавена кожа.

– Луксът е категория – за хотели, ресторанти, стоки. Има категория „лукс“ и даже „суперлукс“.

– Това ти казвам. Луксът винаги е пет звезди поне. Не можеш да ги мърдаш. За теб може и три 

да са ти лукс, но това не е лукс по подразбиране, а твоята представа за лукс. 

– Ние не можем да определим какво е лукс, пък за суперлукс тръгнахме да говорим...

– Навремето, когато звездите са пристигали за фестивала в Кан с влак, е било лукс. Сега си пристигат направо с яхтите. 

– Значи луксът се определя от епохата. „Титаник“ също е бил лукс.

– Смъртоносен. Дадохме определение за смъртоносен лукс.

– Сега се говори за масов лукс. 

– Но луксът винаги върви нагоре, бяга. Трябва да го гониш.

– В „Утре ще се развихрим, миличка“ (чехословашки филм от времето на соца – бел. ред.) две семейства съседи вражду-

ват помежду си. Имаше една сцена, в която едните носят пералня, за да могат да видят другите с какъв лукс разполагат. 

А всъщност носеха един празен кашон от пералня. Съответно онези другите им отрязаха прането, понеже, щом като имат 

пералня – няма да имат проблеми да го изперат отново. Така че луксът означава и да демонстрираш стандарт, за който 

другите да ти завиждат.

– Предлагам ви да кажем нещо положително за лукса все пак. 

– В лукса няма нищо лошо. Той е удобство. 

– Има хора, които имат финансови възможности, но не избират да живеят в 

лукс. 

– Значи ще излезете прави, че има „мой лукс“.

– Фактът, че не можеш да напра-

виш метафора от лукса, означава, 

че е...

– Че е материален. 

– Че нищо не струва.
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– КАКВА Е ВАШАТА ДЕФИНИ-
ЦИЯ ЗА ЛУКС?

– Луксът е солитерен, етернитален 
и свръхузуален – то ще рече напра-
ва за едного, която е над преходнос-
тта на модите и вкусовете и над 
чистата ползувателност. Критерий 
за луксозно може да бъде само исто-
рическият образец. Луксът e консер-
вативност. Луксозно е онова, след-
ващо традиция и излъчващо спокой-
ствието на неизменното от векове. 
Луксът е лимитирана серия, нещо, 
изработено изкусно само за едного. 
Тук иде реч не за скъпотия, а за, 
забележете, скъпоценност. В Бълга-
рия за луксозно минава конфекционно-
то, тиражираното, а не откутюрно-
то. Помпозното вместо изчистено-
то, ерзацът, а не оригиналът. Намес-
ва се и неприятен оттенък на за-
дължителност – там, където следва 
да има свобода. Луксът у нас е ку-
пешка абстракция и масовка. Кога-
то видя скъпо облечена жена на раз-
богатял спекулант, дори да си е до-
карала и изражението според фешъ-
на, злорадо отбелязвам, че със сигур-
ност не е чела Томас Ман. Когато 
виждам един избаран от долу до горе 

футболист, си казвам: аха, повече 
от ясно е, че не е и чувал за къс-
ните песни на Рихард Щраус. Филан-
кишиев носи скъп часовник Вашерон 
Константен, но никога няма да из-
пита тайнството на месите на Бах. 
Лукс е и да знаеш всичко това, ос-
вен да имаш просто вещите. 

– ЛУКСЪТ ПОКАЗАТЕЛ ЛИ Е ЗА 
ТОВА, КОЛКО ДАДЕН ЧОВЕК Е 
СКЛОНЕН ДА ПОХАРЧИ ЗА… НА-
ЧИНА, ПО КОЙТО ИСКА ДРУГИТЕ 
ХОРА ДА ГО ВИЖДАТ?

– Луксозните неща са скъпи, но не 
за друго, а защото се заплаща скъ-
поценността да излезеш отвъд ба-
налния сюжет на покупко-продажба-
та, включително покупко-продажба-
та на собствения ти лустросан из-

глед. А при нас точно тук пада ак-
центът. Валентино казва: „Защо да 
изглеждам беден, след като съм бо-
гат!?“ А Шанел: „Обратното на лу-
кса не е бедността, а вулгарност-
та.“ Аз бих добавил разяснително 
– вулгарността на показа. В обще-
ства, в които има конвенция и дрес-
код, изглеждането е уговорено дефи-
нитивно, но дава и немалката сво-
бода на вариация, с която да се из-
разиш в детайл. Цялата сложна кон-
струкция на лукса съществува, за да 
се съзерцава пълноценно детайлът. 
Тъдява рядко се стига до детайли, а 
до смайване от сложността на кон-
струкцията. Да имаш стил на жи-
вот, означава да бъдеш жив, а не 
полумъртво затрупан от вещи. На-
личието на луксозни стоки съвсем не 
значи, че се схваща пълноценно какво 
собствено е луксозното в тях освен 
високата им цена и това, че прес-
тижното им наличие се явява ста-
тусен белег.

– В БЪЛГАРИЯ ЛУКСЪТ СЕ ДЕ-
ФИНИРА С КОЛИЧЕСТВО И ПО-
КАЗНОСТ. КАЧЕСТВАТА, КОИ-
ТО ПРЕДЛАГА ЛУКСЪТ, ВСЪЩ-

Не скъпотия, 
а скъпоценност

Любомир МИЛЧЕВ–ДЕНДИ 
е един от най-желаните 
консултанти по въпросите 
на добрия вкус. Затова 
потърсихме именно него 
за експертни отговори по 
темата за лукса.

„КОГАТО ВИДЯ СКЪПО 
ОБЛЕЧЕНА ЖЕНА НА 

РАЗБОГАТЯЛ СПЕКУЛАНТ, 
ДОРИ ДА СИ Е ДОКАРАЛА И 

ИЗРАЖЕНИЕТО СПОРЕД ФЕШЪНА, 
ЗЛОРАДО ОТБЕЛЯЗВАМ, ЧЕ 

СЪС СИГУРНОСТ НЕ Е ЧЕЛА 
ТОМАС МАН.“
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НОСТ СА КАЧЕСТВАТА, КОИТО 
ЕДНО ОБЩЕСТВО ЦЕНИ. ТОВА 
ПРИ НАС ПАРИТЕ ЛИ СА? КАКВО 
БИХТЕ КАЗАЛИ НА ТЕЗИ, КОИТО 
ИЗБИРАТ МАТЕРИАЛНОТО?

– Те не са избрали нито материал-
ното, нито духовното, нищо не са 
избрали... Материалното и духовно-
то не са така злощастно разделени в 
зрелите култури. Те са взаимопроник-
ващи се в степен, позволяваща да се 
живее с лекота в символичното. Ето, 
аз съм счел, че ми приляга денди сти-
лът, това е свободно решение, което 
ме прави различен. Външно. 
Не считам, че човек е възможно да 
се яви под вънкашност чужда, ако 
няма вътрешност своя. У нас изо-
билства от предрешения, които ня-
мат вътрешност и изхабяват вън-
кашностите, заменяйки ги с… кору-
би. И всяка стилистика е въпрос на 
благосъстояние, зад което стои една 
благословена нищета. Счита се, че 
когато човек има стил, това пречи 
на свободното му общение в живота. 
Това е една голяма заблуда, национал-
но обричаща ни на бедност. Стилът 
олекотява общуването. Да бъдеш ве-
рен на стила си, не е въпрос на идео-
логия, макар че може да „поеме“ мно-
го идеология. Това е много опасна-
та ситуация на инсценировка, която 
показва твоята собствена слабост, 
твоята уязвимост и искреност. Раз-
личавам два вида стилистики. Една-
та е на доволния простак, посягащ 
към неща, изразяващи новото му по-
ложение – там всичко е излишно и 
в повече и е въпрос на… надебеля-
ване. Другата е стилистика на раз-
кошеството, в която от всичко мо-
жеш да се откажеш, защото изобили-
ето е въпрос на неупотребеност, на 
недокоснатост, а не на консумация. 
Затова Марсел Пруст си е сменял 
всяка вечер ръкавиците с абсолютно 
нови и не се е хващал на номерата 
на слугинята, пробутваща му добре 
изпраните от предишния ден. За все-

ки стил „светът като че за първи 
път“ е особено важна визия. Невин-
ността е важна за стила, при това в 
перспективата на всевъзможните чо-
вешки вини. Простакът е лишен от 
стил, защото е принципно невиноват 
и това означава отвратително и без-
разборно струпване на белези на бла-
госъстояние. И няма спиране... Няма 
и история... Такава представа за лукс, 
в която епохите са живи (а друг лукс 
просто не е възможен!), в България 
не е валидна или се възприема като 
снобизъм. Българската представа за 
лукс и стил е буквално оперирана от 
историчност, традиционалност и ес-
тетизъм, който означава съзерцаване 
на образците. А също и от дързост 
и маниакалност.

– КОЛКО СКЪПО СТРУВА ЛУК-
СЪТ?

– Най-скъпо излиза на онези, които 
си дават сметка, че не го заслужа-
ват. Затова и те не спират да ку-
пуват и да се труфят. И все тър-
сят новото и по-новото... От това 
не произтича изобилие. Да вземем ан-
тиквариата. Чисто антикварното 
изглежда да навява на профана ску-
ка, защото препарира остатъците на 
едно великолепие, лишено от автен-
тичната му размерност, калкулирана 
също в цената. Но в него се пази ре-

ликвата на онова, което изглежда по-
губено – изобилие над ползата. 

– КОЕ СПИСАНИЕ СМЯТАТЕ ЗА 
ЛУКСОЗНО В БЪЛГАРИЯ?

– Позволете ми високомерието да 
считам, че такова няма, при все че 
съм писал за много от тях. В Бъл-
гария не са разработени стилистики-
те на луксозното говорене и писане. 
Сравнете „Вог“ с кое да е наше спи-
сание, и ще разберете за какво ста-
ва дума.

– КОЯ Е НАЙ-ЛУКСОЗНАТА ВЕЩ, 
КОЯТО ВИЕ ПРИТЕЖАВАТЕ? 

– Аз притежавам само вещи с ис-
тория. Само по себе си това е лукс. 
Една гравюра от XVII век на Кра-
ля Слънце, принадлежала на любимия 
ми софийски архитект, придворен ар-
хитект на цар Борис III, Васильов; 
бронзов бюст на цар Фердинанд, из-
работен от Яначек; много порцела-
нови статуетки, сребърни пудрие-
ри и табакери и какво ли не... Но 
така изглежда безразборно струпване, 
а всъщност е свят.

– ЛУКС ЛИ Е ДА СПИ ЧОВЕК ДО 
10 СУТРИНТА? И ВЪОБЩЕ ИМА 
ЛИ ЛУКСЪТ НЕМАТЕРИАЛНА 
СТРАНА? НЯКОИ ХОРА СМЯТАТ, 
ЧЕ ДА ИМАТ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ, 
Е ЛУКС.

– Лукс е да нямаш ежедневие. Лукс 
е да не се занимаваш със себе си, а 
с големите неща в културата и изку-
ството. То е като при героя на То-
мас Бернхард в „Старите майстори“, 
който всеки ден отива в Бордонезаал 
в Музея на история на изкуствата, за 
да съзерцава в точно определен час, 
при точно определена светлина „Мъ-
жът с бялата брада“ на Тинторето.

Интервю на Теодора СТАНКОВА

Снимки Личен архив

„НАЙ-СКЪПО ИЗЛИЗА ЛУКСЪТ 
НА ОНЕЗИ, КОИТО СИ 

ДАВАТ СМЕТКА, ЧЕ НЕ ГО 
ЗАСЛУЖАВАТ. ЗАТОВА И ТЕ НЕ 
СПИРАТ ДА КУПУВАТ И ДА СЕ 
ТРУФЯТ. И ВСЕ ТЪРСЯТ НОВОТО 

И ПО-НОВОТО...“

„ЛУКСОЗНИТЕ НЕЩА СА СКЪПИ, 
НО НЕ ЗА ДРУГО, А ЗАЩОТО 

СЕ ЗАПЛАЩА СКЪПОЦЕННОСТТА 
ДА ИЗЛЕЗЕШ ОТВЪД БАНАЛНИЯ 

СЮЖЕТ НА ПОКУПКО-
ПРОДАЖБАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ПОКУПКО-ПРОДАЖБАТА НА 
СОБСТВЕНИЯ ТИ ЛУСТРОСАН 
ИЗГЛЕД. А ПРИ НАС ТОЧНО 

ТУК ПАДА АКЦЕНТЪТ.“
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З
а някои лукс е онова, което предизвиква завист, 
за други е свободата да притежават каквото си 
искат (дори и онова, което не им трябва), за 
трети – да имат време за себе си и за хобито 

си, за четвърти – да се влюбят, за пети – да си наме-
рят работа… Луксът и луксозните стоки се определят 
от всеки човек по различен начин, защото се оценяват и 
даже остойностяват по различен начин. 
Но дали е така, когато говорим за ресторанти, хоте-

ли и коли? Все пак категория „пет звезди“ си е катего-
рия „пет звезди“! Обаче само за „законодателите“, т. е. 
за онези, които раздават звездите. Критериите, по кои-
то клиентите оценяват лукса, си остават различни. За 
мнозина лукс е просто наличието на сомелиер (човек, кой-
то предлага вината и ви препоръчва с каква храна да ги 
съчетаете) в заведението. По този параграф в България 
луксозните ресторанти са много малко. Останалите са 
или скъпи, или суперскъпи. Но един ресторант не става 
автоматично луксозен само защото е скъп или дори су-
перскъп. Къде все пак е границата, която отделя луксоз-
ното от нелуксозното?
При колите например тя се определя от броя на ци-

линдрите. Тези с 

ДВИГАТЕЛ С ОСЕМ ЦИЛИНДЪРА

са луксозни, а колите с дванадесетцилиндров двигател са 
суперлуксозни. Имайки предвид тези с дванадесетте ци-

линдъра обаче, можем да направим извода, че луксът не 
само е много скъп, но и категорично е ненужен, изли-
шен. 
При хотелите за категория „лукс“ се борят само пет-

звездните. В тези сгради можете да разберете наисти-
на що е то комфорт на бита и какво означава отлич-
но обслужване. Доброто обслужване и комфортът обаче 
трудно биха били окачествени като ненужни и излишни, 
ще възразите вие. И ще бъдете прави. Но в луксозни-
те хотели не става дума за обикновен, а за петзвезден 
комфорт, който е равен на дебелината на килима, върху 
който стъпвате веднага щом отворите входната врата 
на сградата. Петзвездният комфорт се произвежда от 
многоброен персонал. Винаги се намира някой, който да 
ви отвори вратата, да паркира колата ви, да ви прене-
се багажа до стаята. При това мълчаливо, ненатрапчи-
во. Бъбривото обслужване е долнопробно. Класно е само 
мълчаливото и незабележимото. Доброто обслужване из-
исква обаче 

ДА ОСТАВИТЕ ПО-ДЕБЕЛ БАКШИШ

– такъв, който да съответства на дебелината на кили-
ма. Другите „дреболии“, по които ще разпознаете лук-
созния бит, са тапетите от плат, винтидж мебелите, 
наличието на свещници, фруктиера и бонбониера на ма-
сата в гостната, антиките зад витрините. Онова, кое-
то е задължително за един луксозен хотел, е банята да 
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е отделно от тоалетната и да разполага с допълнителен 
душ. Там, където ви се налага да обкрачвате ваната, за 
да влезете под душа, да знаете, че няма лукс. 
Често подобни хотели разполагат също и с класен и из-

искан ресторант. Но дори и ако кухнята му е ненадми-
ната, този ресторант не може да бъде наречен луксозен, 
ако в него може да се влезе направо от улицата. По ико-
номически причини цените в ресторанта могат и да не 
са баснословно високи, но всъщност не цените са тези, 
които дефинират категорията „лукс“. 
Че луксът струва много пари, се разбира от само себе 

си. Някои обаче не разбират по-важното – че

ЛУКСОЗНОТО ВИНАГИ Е СПЕЦИАЛНО

Луксът винаги е спешъл едишън, бутиков. Луксозните 
стоки се произвеждат винаги в малки количества, в спе-
циални серии и много често са ръчна изработка. 
Дори само тихата атмосфера в един ресторант създава 

една луксозна аура. Това е една атмосфера лакмус, в ко-
ято много ясно можеш да различиш парвенюто от бла-
городника. 
А кои ястия в ресторанта можем да броим за луксоз-

ни? С този въпрос се отваря една мнооого широка тема, 
тъй като всичко опира и до индивидуалния вкус. Впро-
чем това, че 

В ГАСТРОНОМИЯТА

понятието „лукс“ се използва много често, се дължи на 
странната представа на българина за изискан вкус, да не 
кажем – на липсата му на представа за изискан вкус. 
Нормално, тъй като дълго време у нас луксът бе заклей-
мяван като неморален и антисоциален. Затова също като 
лисицата определя гроздето като кисело само защото не 
може да го стигне, така и българинът определя лукса за 
лошо нещо само защото не може да го постигне.
Ако обаче в колективното съзнание на българския народ 

има нещо, което автоматично се определя като лукс в 
кулинарията, то това е 

ЧЕРНИЯТ ХАЙВЕР 
Да, този продукт отговаря на определението за лукс – 

т. е. може да бъде наречен излишен, безполезен. Трапезата 

ни спокойно може да мине и без него. Но в същото време 
черният хайвер не е откритие на консуматорското обще-
ство, какъвто е например луксозният ръчен часовник. Хай-
верът си съществува много отдавна в добрите кухни по 
света. Разцвета си на луксозен продукт той дължи на на-
малените заплати или на повишеното търсене на пазара, но 
не и на своята обективна стойност. Е има един параграф, 
по който черният хайвер не може да бъде наречен излишен. 
В качеството си на незаменимо предястие той спестява 
много работа на един кухненски персонал в един луксозен 
хотел. Да, истинският лукс не е черният хайвер, а това 

ДА ИМАШ ПЕРСОНАЛ 
Готвач, шофьор, градинар – те издигат реномето на 

мястото, което обслужват. Впрочем да имаш яхта, е 
лукс, но да имаш яхта с персонал, е суперлукс. По-рано 
персонал са имали само благородниците. Защото в тях са 
били концентрирани парите. 
Да, пак стигнахме до парите. Притесненият от без-

работица нормален българин и днес е склонен да повярва 
на измислената за успиване на народа максима, че парите 
не правят хората щастливи. Добре че е Гор Видал да ни 
извади от тези илюзии: „Ако бедните знаеха колко щас-
тие могат да си купят богатите с парите си, те биха 
се съсипали от мъка.“  
Луксът не ни прави автоматично щастливи, но със си-

гурност е част от щастливия живот. Луксът е 

ДЕЛИКАТНОТО „ПОВЕЧЕ“ НА ЖИВОТА 
Той е отличителен белег за статус, за ранг. Луксът е 

безпогрешен критерий за разделение на тези, които мо-
гат да си го позволят, от онези, които не могат. Той е 
елегантен начин за изтъкване и самоизтъкване. И най-ва-
жното – луксът като стремеж към притежаване на по-
вече и на по-доброто е двигателят на икономическото 
развитие. Не само в консуматорското общество. В ми-
налото например желанието за притежаване на специални 
стоки като захар, какао и екзотични подправки е дове-
ло до по-активна търговия с тях. И до днес луксозните 
стоки, онези, които не са достъпни за масата, активи-
зират и облагородяват икономиките. Така че за лукса – 
или добро, или нищо.

БЛЯСЪКЪТ НА 
СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

И известни, и неизвестни хора 

заявяват, че за тях най-големият 

лукс е свободното време. Вие 

вярвате ли им?

Борис Бекер: „Големият лукс е да 

имаш време да се замисляш, а не да го-

ниш срокове и постоянно да бързаш. 

Или пък вечер просто да седнеш в при-

ятна компания и да знаеш, че на су-

тринта, като се събудиш, няма да ти 

се налага да ставаш точно в седем.“ 

Т.В.: „За мен луксът не се определя от 

мангизите. За всичко, което си купу-

вам, после трябва да се грижа. За мен 

лукс е да имам време да правя това, ко-

ето искам.“

Волфганг Йоп: „Удоволствието ми от 

живота напоследък е доста накърнено 

– не поради липса на пари, а поради лип-

са на време.“

Михаел Шумахер: „Единственият 

лукс, който искам да си позволя, е да 

имам време – без задължения, срокове 

и работа. Просто време за мен и, ес-

тествено, за семейството ми.“

В.Г.: „Искам да имам време за истин-

ски неща. Да цепя дърва, да работя в 

градината, да запаля лагерен огън, да 

се нахраня добре – с картофи и прясно 

изпечен хляб, и да споделя тази хубава 

храна с любимата си.“ 

М.Л.: „Щастие, спокойствие, природа. 

През лятото да съм на поляна, пълна с 

цветя, да чувам ромона на потока. Това е 

малък момент на щастие. Лукс е да имаш 

време да помислиш малко и да оставиш 

впечатленията да ти въздействат.“

Повод за размисъл
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

Р
азлични проучвания на семейни 
терапевти разкриват дина-
мичната и еволюционна същ-
ност на любовното състоя-

ние, което минава през няколко основ-
ни етапа. Любовта обаче е движение, 
което следва определена „неравнодел-
на“ хронология – за колко време всяка 
отделна двойка минава от един етап 
на друг, не може да се определи с 
точност предварително. Което прави 
всяка любовна крива уникална. 
Три са етапите на любовното дви-

жение, които специалистите смятат 
за основни. Но дали те се явяват 
ключове към една щастлива и продъл-
жителна връзка? Как се минава от 
един в друг и какви са последиците 
от тези преходи? На тези и на още 
въпроси ще се опитаме да ви отгово-
рим с кратко описание на етапите 

1. СЛИВАНЕ
ХАРАКТЕРНИ РЕПЛИКИ 

„ТИ СИ ТАЗИ/ТОЗИ, КОЯТО/КОГОТО 

ЧАКАХ“; „МИСЛИМ ПО ЕДИН И СЪЩ 

НАЧИН“; „ТИ И АЗ СМЕ ЕДНО ЦЯЛО“ 

И, естествено, страстното при-
вличане, с което започва почти вся-

ка връзка. Това е любов интензивна, 
вид симбиоза. Влюбените преживяват 
драматично всяко отдалечаване. Ис-
кат постоянно да са заедно и заедно 
да откриват нови (общи) неща – за 
себе си и за света. Усещането е, че 
сякаш са родени, за да се срещнат.
ПЛЮСОВЕТЕ На този етап се ус-
тановява алгоритъмът за постигане 
на съгласие между двамата. Този пе-
риод е един от редките в човешкия 
живот, когато „узряваш“ без бол-
ка. Излизаш от себе си, откриваш 
страни от живота, за които не си 
и помислял, когато си бил сам, или 
към които си се страхувал даже 
да погледнеш. Любовта страст дава 
криле. 
КАПАНИТЕ За жалост в голяма сте-
пен любовта страст е измамна. В 
действителност всеки един от два-
мата си въобразява, че връзката е 
интензивна, защото другият отгова-
ря на идеалната представа за парт-
ньор, която носи в себе си. Или по-
друг начин казано, партньорът е но-
сител на нашите проекции. Очаквани-
ята по отношение на него са силно 
идеализирани – недостатъците му се 

отхвърлят и се набляга върху негови-
те положителни качества. 
НАШИЯТ СЪВЕТ 

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ПЛЮСОВЕТЕ НА ТОЗИ 

„МЕДЕН МЕСЕЦ“, КОЙТО ВПРОЧЕМ МОЖЕ ДА 

ПРОДЪЛЖИ ОТ ЕДНА ДО ТРИ ГОДИНИ. ПОСЛЕ? 

СЛИВАНЕТО ЗАПОЧВА ДА ВИ СЕ СТРУВА ЗАДУ-

ШАВАЩО И СЕ ПОЯВЯВА НУЖДА ОТ ГЛЪТКА 

СВЕЖ ВЪЗДУХ. 

2. РАЗГРАНИЧАВАНЕ
ХАРАКТЕРНИ РЕПЛИКИ 

„ТИ НЕ СИ ТОВА, ЗА КОЕТО ТЕ МИСЛЕХ“; 

„НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА КАК МОЖЕШ ДА 

ХАРЕСВАШ ТОВА?!“; „САМО АКО ЗНАЕШЕ 

КАКВО НАИСТИНА СИ МИСЛЯ…“

В процеса на съжителство и споде-
ляне на ежедневието отговорности-
те и на двамата стават повече. Те 
сякаш „слизат от облаците“, стъп-
ват на земята и се сблъскват с реал-
ността. И ако в началото са вижда-
ли само онова, което ги свързва, сега 
постепенно започват да забелязват и 
различията помежду си. Другият раз-
крива всяка частица от личността 
си. Разочарование? Неизбежно е, защо-
то казваш „сбогом“ не само на иде-
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ализираната представа за другия, но 
и на представата, която имаш за 
себе си. Животът в двойка ни при-
нуждава да открием и да анализираме 
черти на характера си, на които не 
сме обръщали внимание, докато сме 
живели сами.
ПЛЮСОВЕТЕ На този етап всеки от 
двамата преоткрива себе си, възста-
новява връзката със собственото си 
„аз“, собствените си желания и ин-
тереси. Без последващия етап на раз-
граничаване етапът на сливане би се 
превърнал в затворническа килия, в 
газова камера за индивидуалностите. 
И така до настъпване на голямата 
криза. Не една или две любовни исто-
рии са завършвали с изневяра или раз-
дяла поради невъзможността да над-
живеят етапа на сливането и да вля-
зат спокойно в етапа на разгранича-
ването. 
КАПАНИТЕ Не е лесно да скъсаш с 
измислената представа за любовта и 
да приемеш да живееш във връзка, 
която не е синоним на удоволствие. 
Знак за нашата привързаност към ро-
мантичната традиция или към влия-
нието на едно общество, превърнало 
хедонизма в крайност, е склонността 
ни да мислим, че поривът от първи-
те дни е дефиницията за любовта. 
Другата трудност на този етап е, 

че той не настъпва едновременно и 
при двамата. Ако единият живее все 
още в света на илюзиите, той се 
чувства изоставен, по-малко обичан, 
в случай че другият вече е минал на 

следващия етап.
НАШИЯТ СЪВЕТ 

ВЪЗДУХ И ОБЩУВАНЕ – ТОВА ВИ Е НУЖНО 

НА ТОЗИ ЕТАП. ДИШАЙТЕ С ПЪЛНИ ГЪРДИ И 

ПРЕЗ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ СЕ ПОСТАРАЙТЕ 

ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАТЕ И ИЗВЪН ПЕРИМЕТЪРА НА 

ДВОЙКАТА. ОТГОВОРЕТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛ-

НИТЕ СИ АМБИЦИИ. СТАНЕТЕ ОТНОВО „АЗ“, 

ОПРЕДЕЛЕТЕ СВОЯ ТЕРИТОРИЯ, КОЯТО ДА Е 

РАЗЛИЧНА ОТ ТАЗИ НА ПАРТНЬОРА. ЗА ДА НА-

ПРАВИТЕ ТОВА РАЗГРАНИЧАВАНЕ БЕЗБОЛЕЗНЕ-

НО, ОБЩУВАНЕТО С ДРУГИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛ-

НО. ПАРТНЬОРИТЕ Е ДОБРЕ ДА ОБЯСНЯВАТ 

ЕДИН НА ДРУГ СВОИТЕ ЖЕЛАНИЯ И НУЖДИ, 

ЗА ДА НЕ ДОПУСНАТ РАЗГРАНИЧАВАНЕТО ДА 

БЪДЕ ИЗТЪЛКУВАНО КАТО БЯГСТВО ИЛИ КРАЙ 

НА ЛЮБОВТА. 

3. СБЛИЖАВАНЕ
ХАРАКТЕРНИ РЕПЛИКИ 

„ИМАМ НАМЕРЕНИЕ ДА ИЗГРАДЯ БЪДЕЩЕ-

ТО СИ С ТЕБ“; „А ЗАЩО ДА НЕ СИ КУПИМ 

КЪЩА?“; „ГОТОВ/А СЪМ ДА НАПРАВЯ УСИ-

ЛИЯ, ЗА ДА ТРЪГНАТ НЕЩАТА МЕЖДУ НАС“

Предходният етап е позволил на 
всеки един от двамата да се опре-
дели отново, да се издигне в собст-
вените си очи и в очите на другия. 
Този етап дава шанс и на двамата 
да открият сходствата и общите 
си очаквания от бъдещето, както и 
да осмислят ролите, с които все-
ки от тях е готов да участва в из-
граждането на семейството. Това не 
е нито сливане (едно + едно = едно), 
нито разграничаване (едно + едно = 
две), а сближаване (едно + едно = 

три, т. е. ти, аз и нашата двойка). 
В интерес на третия елемент от 
това уравнение се правят общи про-
екти, които да гарантират нейната 
стабилност. Този момент е най-под-
ходящ за разговори за брак, деца и 
купуване на общо жилище.
ПЛЮСОВЕТЕ Сега любовта изразява 
истинското си желание за бъдеще. 
Любовното задоволяване става въз-
можно. Партньорите сякаш сключват 
любовен договор, с който узаконяват 
двойката си.
КАПАНИТЕ Оцеляла толкова време, 
точно сега любовта може да се пре-
върне в… приятелство. Отпускайки 
се в щастливото съжителство, в ко-
ето няма място за силни страсти, 
някой от партньорите може да се 
почувства зле поради все още силно-
то си и горещо любовно желание.
НАШИЯТ СЪВЕТ 
ЗА ДА ПРОДЪЛЖИ ДЪЛГО ТАЗИ ЛЮБОВ, ОТ 

ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ИЗЛИЗАЙТЕ ОТ УДОБСТВО-

ТО, КОЕТО ТЯ ПРЕДЛАГА. РАЗГОВАРЯЙТЕ СЕ-

РИОЗНО ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЕКТИ, НА-

БЕЛЯЗВАЙТЕ НОВИ, НО ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ 

СЕ ОТДАВАЙТЕ И ТЕЛОМ, И ДУХОМ НА МАЛ-

КИТЕ ЛУДОСТИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПЪРВИЯ ЕТАП 

НА ВРЪЗКАТА. ДОРИ И САМО ЗА ЕДИН УИК-

ЕНД. ТАКА НЯМА ДА ПРОГОНИТЕ СТРАСТТА ОТ 

ВРЪЗКАТА. РЕДУВАЙКИ РАЗУМНИ ДЕЙСТВИЯ 

(ПЛАНИРАНЕТО НА БЪДЕЩЕТО) СЪС СТРАСТНИ 

(МАЛКИТЕ НЕРАЗУМНИ ЛУДОСТИ), ЩЕ ДАДЕТЕ 

ШАНС НА ЕДНА НЕЖНА ЛЮБОВ ДА ИЗДЪРЖИ 

ВЪВ ВРЕМЕТО. 

Материала подготви 
Райна АНГЕЛОВА, психолог

Съжителството
То предлага различни поводи, за да се преживее първата 

криза – например сблъсък на вкусове при обзавеждане на 

жилището или храненето; финансови проблеми (невъз-

можност за плащане на наем); трудно свикване с навици-

те на другия в битов план; различен ритъм на живот на 

двамата и други подобни.

ИЗХОДЪТ Общувайте! В началото на всяка връзка парт-

ньорите предпочитат да премълчават разни неща от 

страх да не обидят или разочароват другия. Но истина-

та е, че говорейки за страховете и притесненията си и 

изслушвайки тези на партньора, ние успяваме да намерим 

начин за по-приемливо съжителство.

Децата
С появата на първото, а след това и второто, а дай 

боже, и следващото, любовта изгубва от поглед своя из-

ключителен обект на обожание – другия партньор. Криза-

та започва, когато любовта между двамата се превърне 

в бащинска, майчина, родителска любов към детето.

ИЗХОДЪТ Давайте любов и внимание и на своя партньор, 

за да не пострада привързаността ви от появата на де-

тето, което и двамата обичате.

Пенсионирането
Няма ги децата вкъщи, няма я работата, която „регу-

лираше“ времето за виждане на двамата. Партньорите 

са сами в дома си, гледат се отблизо, лице в лице. Това е 

страшно…

ИЗХОДЪТ Нека всеки направи равносметка на живота си, 

да изкара на светло очакванията си за новото бъдеще, 

след което да ги съпостави с тези на другия: „Как ще съ-

жителстваме занапред?; „Какви ще са общите ни цели?“.

В края на тази равносметка задължително ще се появят 

нови проекти.

НЕИЗБЕЖНИТЕ КРИЗИ
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Н
а 14 февруари наред с Венера, 
Афродита и Купидон спомена-
ваме и свети Валентин. Защо 
всички хора по света знаят 

името му?
Има много легенди, но най-разпрос-

транената ни отвежда в Римска-
та империя през III в. – по време-
то на император Клавдий ІІ Готски. 
Той бил твърд и властен човек, със 
склонност към военните екшъни, ко-
ито били смисъл на живота му. Така 
си представял той световната сла-
ва – като нескончаема битка. Оба-
че много от войниците му не били 
тъй войнствено настроени, както 
на него му се искало. И макар да ги 
държал по бойните полета с годи-
ни, те въобще не забравяли, че има 
жени на този свят. Сиреч, за раз-
лика от пълководеца си, ги теглело 
към любовта, а не към войната. В 
мъжествените им гърди, зад брони-
те, биели влюбчиви сърца. Природа-
та си е природа – там, където се 
появели, задиряли местните девойки. 
Тези ухажвания, разбира се, завърш-
вали със сватби и 

воините се превръщали 
в домашари

След което до един се оставяли да 
ги командват новите им военачални-
ци – техните съпруги. От това ар-
мейският боен дух страдал, естест-
вено. Ето защо Клавдий, без много-
много да му мисли, издал закон, кой-
то забранявал на войниците да се 
женят. Но, както знаете, щом има 
закон, има и нарушители. Такъв бил 
нашият герой – свещеникът Вален-
тин, който направо се специализирал 
в тайни венчавки на жадуващи един 
за друг любовници. Това стигнало до 
ушите на Клавдий и той хвърлил ху-
маниста в затвора. 
Според една от версиите Валентин 

срещнал любовта на живота си имен-
но там в лицето на хубавата, но 
сляпа дъщеря на надзирателя, която 
прогледнала благодарение на неговата 
любов. А щом го видяла, го обикна-
ла силно. Само че Валентин бил без-
милостно екзекутиран на 14 февруа-
ри 270 г. 
По-късно католическата църква 

се възползвала от чудесната исто-
рия и го провъзгласила за светец. С 
това привлякла влюбените на своя 
страна, понеже те вече го смятали 
за свой покровител. И постепенно 
този ден започнали да наричат Ден 
на влюбените. В различните страни 
го празнуват по различен начин, но 
има едно общо нещо – това е де-
нят, в който 

по някакъв начин 
проявяваш чувствата си 
Някои стигат до заветното „Да!“ 

именно заради този празник. В ня-
кои католически страни на този 
ден жената може да заговори случа-
ен, но симпатичен самец и да го по-
моли да се ожени за нея. Ако той 
не е готов (както е в 99% от слу-
чаите), трябва да є благодари за 
честта и… да є подари копринена 
рокля. Но пък според едно друго по-
верие, щом жена приеме от мъж по-
дарък – нещо за обличане, – значи е 
готова да се омъжи за него. Няма 
начин, особено ако подаръкът се до-
пира до голата женска кожа или до 

Войни, секс и… 
нова копринена 
рокля

Как по света празнуват Деня на влюбените
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С тази прическа Нора печели втора 
награда от Международния фестивал 

на прическата в зала 3 на НДК

ежедневна
прическа

части от тялото, които обличаме 
най-напред.
Вярва се още, че ако на Свети Ва-

лентин мома види врабче

ще се ожени за бедняк 
и ще бъде щастлива 

с него. А ако види щиглец – ще вземе 
милионер (за щастието с милионера 
нищо не се споменава обаче).

Едно време в Уелс влюбените 
правели лъжици и ги подарява-

ли един другиму. Лъжиците били ук-
расени със сърчица, ключета и други 
подобни символи, които казвали: „Ти 
намери пътя към сърцето ми.“ 
На подобен обичай попаднах в 

Стратфорд на Ейвън – родното 
място на Шекспир. Там, ако младеж 
хареса девойка, иска разрешение от 
баща є да я разходи. Бащата му дава 
и парче дърво, от което младежът, 
като се върне, трябва да му подне-
се издялкана лъжица. Ако лъжицата е 
лошо направена, значи ръцете на мла-
дежа не са били, където трябва, и 
доверието отива на кино. Този оби-
чай там наричат спуунинг – праве-
не на лъжици. 

В Полша пък имат чудотворна 
икона на свети Валентин, коя-

то помага при любовни проблеми. 
В Дания си подаряват изсуше-
ни цветя, а в Италия набля-

гат здраво на сладкишите. 
Французите, освен че си пи-
шат стихчета, са издигна-

ли и паметник в чест на любовта. 
Той представлява стена, на която на 
всички езици пише „Обичам те“. За-
ради нея туристическият поток се е 
увеличил още повече напоследък. 

На щастлива туристическа 
съдба се радва и Верона заради 

паметника на Жулиета. Има поверие, 
че ако хванеш една от гърдите є, ще 
си решиш любовния проблем. В резул-
тат гърдите є са по-лъскави от дру-
гите части на паметника. 

Само германците са вън от 
общия тон – за тях свети Ва-

лентин е 

покровител 
на психично болните 

То, като се замисли човек, че лю-
бовта е вид лудост, прави са пра-
гматичните германци. Налудничави 

изглеждат всички тези купидонче-
та, рози, подаръци, еротично бельо, 
картички и сърчица, безброй черве-
ни сърчица. 
Между другото сърчицето, нари-

сувано по добре познатия ви на-
чин, е древно изображение на ду-
пенце – символ на обич. Дано не 
ви прецакам романтичната настрой-
ка с тази вметка, но познанието 
си е важно нещо и именно затова 
четящите хора не са чак толкова 
щастливи. 
На този ден и богът на виното

Бакхус напомня 
за себе си

А у нас – Трифон Зарезан. Лич-
но аз намирам за чудесно съвпадение-

то на Деня на влюбените и Деня на 
виното. Според древноримския исто-
рик Теренций „без винце Венера зъз-
не от студ“. 
Мдааа, представете си само как-

во правят две силни мъжки ръце с 
тирбушона и тапата на бутилката 
вино. Не станахте ли вече по-нежни? 
И покорни?
Разбира се, и при пиенето на вино е 

важно чувството за мярка – една из-
лишна чаша може завинаги да разруши 
пясъчния замък на любовта, граден с 
толкова внимание и желание.

Надя ПЕТРОВА©
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ИНТИМНОИНТИМНОИНТИМНО
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„С
ъс съпруга ми бяхме по-
канени на вечеря у при-
ятели. Когато се запри-
готвяхме да си тръгва-

ме, неочаквано домакините ни пред-
ложиха да останем и да направим… 
четворка. Почувствахме се страшно 
неловко. И представа си нямахме, че 
те се отдават на такива перверзии“ 
– възмущава се 42-годишната Юлия. 
Защо това предложение є се е сто-

рило толкова шокиращо? Коментари-
те на сексолозите се обединяват око-
ло мнението, че в случая не става 
дума за перверзия. Сексуалното общу-
ване между възрастни хора по взаим-
но съгласие може да бъде много раз-
нообразно. На Юлия и на нейния съ-
пруг са предложили групов секс. Кога-
то този секс не е анонимен и е осно-
ван на приятелски чувства, се нарича 
суинг. В дадения случай се е получило 

недоразумение: предлагащите явно са 
начинаещи в суинга. Те или са сбърка-
ли адресата, или са избързали със сво-
ето предложение.

Рамките на приличието
Онова, което шокира едни, е оби-

чайна практика за други. Трудно е да 
се определи кое е нормално в сексуал-
ните отношения. Трудността се дъл-
жи на факта, че представите ни за 
допустимо и недопустимо се проме-
нят много бързо и рязко. Презервати-
вите, които някога се продаваха само 
в аптеките, както и лубрикантите, 
които можеха да се открият само в 
сексшоповете, сега са на щандовете 
на всеки супермаркет. 
Понятието „норма“ се променя в 

зависимост от времето и мястото. 
Границите му постепенно се разши-
ряват. Това, което в едно общество 

е признато за анормално или се раз-
глежда като проява на болестно със-
тояние, в друго може да се смята 
просто за налагаща се тенденция. 
Допреди години бе широко разпрос-
транена представата, че човек е хе-
теросексуално същество. Сега прие-
маме за нормални три възможни сек-
суални ориентации: хетеро-, хомо- и 
бисексуалната. И всички тези вари-
анти са нормални. Просто хората с 
хетеросексуална ориентация са пове-
че от останалите. Напълно е в реда 
на нещата понякога садомазохизмът 
да се смята за вариант на сексуални 
предпочитания. 
Съществува обаче и обратна тен-

денция – онова, което днес се въз-
приема като естествено в едно об-
щество, утре може да бъде заклейме-
но и забравено завинаги. Например мо-
делът на патриархалното семейство, 

Къде започва

перверзията

Какво всъщност е 
перверзия? С нашите 
необичайни сексуални 

желания ли е свързана, 
или с фантазиите 
на партньора ни... 

Какво в секса се 
таксува за норма и 
какво – за толкова 
голямо отклонение 
от нормата, което 

може да развали 
отношенията между 

двама души?
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подразбиращ подчинението на жената 
и дори понасянето на физическо нака-
зание от мъжа, в случай че това под-
чинение се наруши. То е било общест-
вена норма няколко столетия. 
Вече не избираме сами дали да полу-

чаваме информация от сексуален ха-
рактер, или не. Защото обкръжаваща-
та ни среда ни пресища с нея. Рекла-
мата явно или скрито експлоатира 
еротиката. При преглед на новинар-
ските портали неизбежно се натък-
ваме на банери на порносайтове. Така 
ние се поддаваме на натиска на 

средата, поощряваща 
сексуалната активност 
Да определим какво искаме и какво 

ни харесва в секса, не е никак лесно. 
Но изборът винаги си остава наш.
30-годишната Мартина е направила 

този избор спонтанно, макар и при 
други обстоятелства: „Познавахме се 
с Андрей от няколко месеца. Една су-
трин, като си тръгваше от вкъщи, 
той остави на леглото ми кутия. 
Отворих я, вътре имаше черни и чер-
вени мрежести чорапи, чехли на висок 
ток с пухчета, кожени дамски боксер-
ки с разрези и кожени мъжки прашки. 
И досега, като си спомня този мо-
мент, тръпки ме побиват. Бельото 
беше използвано, миришеше на пот – 
бяха го обличали вече. Изпратих му 
обратно тази кутия по куриер. Той 
дори не ми се обади след това.“ 
Ето и коментара на сексолозите. С 

помощта на кутията, която е оста-
вил на леглото, Андрей е съобщил на 
Мартина, че има нестандартни сек-
суални потребности. В дадения случай 
става дума за фетишизъм, култ към 
предмет/и, свързан/и със секса (за Ан-

дрей тези предмети са еротичните 
дрехи). Това, че бельото вече са го 
обличали, е закономерно, иначе то не 
може да бъде фетиш. Навярно той е 
очаквал Мартина да го разбере и да 
откликне или да започне да му задава 
въпроси и да му даде възможност да 
є обясни за своите потребности. 

Кого привлича това?
Сексуалният живот е зона на пъл-

но разкриване и следователно ни пра-
ви уязвими. Затова не трябва да се 
правят прибързани изводи или да се 
осъжда някой. Няма общо правило за 
всички. Всеки има свои уникални ха-
рактеристики. За да изясни дали да-
дено поведение се явява извращение, 
сексологът обръща внимание на  със-
тоянието на психиката на човека, на 
работата на мозъка му, на първия му 
сексуален опит, семейната атмосфе-
ра, в която е отраснал… 
Според специалистите перверзия е 

сексуално поведение, при което човек 
се грижи само за удовлетворение на 
собствените си сексуални нужди, из-
ползвайки партньора, без да обръща 
внимание на неговите чувства и ду-
шевно състояние. Сексуално извраще-
ние има и в случаите, когато човек 

може да се удовлетворява сексуално 
по един-единствен, твърде специфи-
чен начин и либидото му е насочено 
към предмет, чието основно предназ-
начение не е свързано с правенето на 
секс. Останалите сексуални практики 
са само отклонения от обичайното и 
традиционното.
Можем ли още от началото на връз-

ката да разберем дали партньорът ни 
има някакви особени предпочитания 
в секса? Не, но можем да следим за 
косвени признаци, които биха го изда-
ли: какво го радва този човек, какво 
го огорчава, от какво му става весе-
ло или тъжно, какво обича да прави, 
какво му е хобито, има ли спадове 
на настроението без видима причина. 
Но ако се сблъскате с очевидни сек-
суални перверзии, решението е едно – 
бягайте далече. Не трябва да се оп-
итвате да превъзпитавате партньора 
си. Илюзия е, че можете да го про-
мените по метода на убеждението. 
Сексуалните предпочитания се фор-
мират в тийнейджърска възраст, ко-
гато сексуалната енергия е толкова 
силна, че може да бъде насочвана в 
различни посоки. На по-късна възраст 
сексуалните предпочитания вече не се 
поддават на промени. Да се излеку-
ват сексуалните девиации, изкривява-
нията на сексуалната ориентация, е 
невъзможно според сексолозите. Въз-
можно е само да се работи по посока 
на приучаване на „пациента“ да реа-
лизира необичайните си сексуални же-
лания, без да влиза в противоречие с 
културата и закона. 

Зависи от нас
Границите на нормалното днес се 

размиват, разширява се зоната на на-
шите лични отговорности. Ако по 
рано сме си задавали въпроса „Това 
нормално ли е?“, сега се питаме по-
скоро „Искам ли това или онова?“, 

ИЗВРАТЕНОСТТА СЪЩЕСТВУВА, ОТКАКТО СЪЩЕСТВУВА И САМИЯТ СЕКС.

За сексуалните извращения знаем благодарение на барон Крафт-Ебинг. Барон 

Рихард фон Крафт-Ебинг е австрийски психиатър, сексолог, директор на Фел-

дхофския приют за душевноболни. Никой преди него не се е осмелявал да говори 

така открито за човешката сексуалност. На него дължим и широко разпростра-

нените днес термини „садизъм“, „мазохизъм, „зоофилия“. В края на ХІХ век той 

пръв описва и некрофилията, и фетишизма. За първи път се появява представа-

та за извращение. Да не забравяме, че популярната и днес книга на Крафт-Ебинг 

„Полова психопатия“ има подзаглавие „Съдебномедицински очерк за лекари и юр-

исти“. Крафт-Ебинг е бил съдебен психиатър и при него за експертиза са попа-

дали хора със сериозни патологии. От негова гледна точка перверзията е бо-

лестно състояние, отклонение, недъг. Оттогава нравите са се смекчили – хомо-

сексуализмът например вече не се смята за болест.

СПОРЕД ПСИХОАНАЛИТИКА ЖАК ЛАКАН СЕКСУАЛНАТА НАСЛАДА 

Е ЗАНИМАНИЕ САМОТНО.

Този, който е склонен към извратен секс, само демонстрира реалността на 

този вид самота. И обратно – онзи, който страда от неврозата, че не може да 

живее без любов (т. е. повечето от нас), украсява реалността и се преструва, 

че физическата наслада е взаимно удоволствие, а не егоистичен самотен акт. 

Проявявайки тази болезнена проницателност, първият се чувства самотен, а 

вторият (онзи, който страда от невроза) продължава да украсява реалността и 

да живее с илюзията за споделени с партньора чувства.

ПЪРВООПИСАТЕЛЯТ НА ПЕРВЕРЗИИТЕ

СЕКСУАЛНИ ОТНОШЕНИЯ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ
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„Ще ми бъде ли приятно, или ще ми 
навреди?“.
А какво да правим, ако усетим, че 

сексуалните ни желания са необичай-
ни? Трябва ли да говорим за това с 
партньора? Първо се постарайте да 
разберете готов ли е да чуе партньо-
рът ви това, което се каните да му 
съобщите. На вашата откровеност 
той може да отговори откровено, но 
може и да не я приеме. Да разкажеш 
на някого за тайните си желания в 
секса, е част от интимността. При-
знавайки съкровеното, ние разкриваме 
вътрешния си свят и си позволяваме 
да застанем пред партньора си супе-
руязвими. А когато не го правим, ние 
всъщност не се доверяваме на парт-
ньора и даже го лъжем. И опитът 
на Мартина го потвърждава: „Ако 
Алексей ме беше помолил да облека 
подобно бельо, имаше вероятност да 
ме съблазни. Но да ми остави дрехи, 
които вече бяха използвани и мирише-
ха на пот, беше доста грубо от не-
гова страна. Самата аз се почувст-
вах използвана.“ Възможно е Мартина 
да е възприела тази постъпка като 
обида и защото много малко е позна-
вала своя партньор.

Принципът на съгласието
Много е важно всички сексуални 

желания да се обсъждат предвари-
телно и да са доброволни за все-
ки участник в секса. Всеки тряб-
ва сам да реши иска ли да пробва 
едно нещо, или не. И това решение 
зависи от емоционалната зрелост, 
от готовността да експерименти-
раме в опит да получим чувствена 
наслада. Трябва трезво да преценим 
предложението с ясното разбиране, 
че насилието е абсолютно недопус-
тимо – както над другия, така и 
над нас самите. Принципът е добро-
волност, безопасност и разумност. 
Единият от партньорите може да 
се опитва да застави другия да при-
еме нещо, манипулирайки го чрез чув-
ство на вина, чрез упреци за за-
костенялост или дори чрез заплахи, 
че ще потърси сексуално удовлет-
ворение на друго място. А другият 
партньор може да се съгласи да при-
еме „неприличното“ предложение от 
страх да не бъде иронизиран или из-
оставен. Но пък тогава отношени-
ята между двамата няма да се раз-
виват нормално. 
А ако ние самите смятаме, че 

не сме достатъчно 
разкрепостени в секса?! 
Това е знак, че сме неуверени в сек-

суалната си привлекателност и че 
първо трябва да решим проблемите с 
ниското си самочувствие, а чак след 
това – сексуалните си проблеми. Но 
не и за сметка на сексуални експери-
менти. Принципът на доброволност 
винаги трябва да се спазва. 
29-годишният Александър чува отказ, 

който го принуждава да се замисли: 
„Харесваше ми да снимам партньорки-
те си по време на орален секс. Не за да 
показвам видеото на други, а защото 
това усилваше желанието ми. А след 
това срещнах Жени. Когато в разга-
ра на секса извадих мобилния си теле-
фон, тя просто ме изхвърли от вкъщи 
посред нощ. На другия ден є поднесох 
цветя, за да се извиня. Живеем заедно 
вече година. Избих си от главата ми-
сълта да я снимам в леглото. Но това 
не ни пречи да проявяваме изобрета-
телност в секса и да прилагаме номера, 
които харесват и на двама ни.“ 
Това е цената на близостта – пра-

венето на секс с любимия човек оз-
начава и да се откажеш от някои 
свои желания.
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ДЕЦАДЕЦАДЕЦА

„Н
ие не познаваме децата, още 
по-лошо – познаваме ги чрез 
предразсъдъците си“ е напи-
сал някога известният пол-

ски педагог Януш Корчак. И наисти-
на е така, като се замислим с колко 
митове и предразсъдъци за детство-
то е пълен светът на родителите. 
Още повече че нерядко самите роди-
тели измислят тези заблуди, в които 
твърдо искат да повярват, за да им 
е по-лесно да възпитават децата си. 
Нека анализираме представите за на-
шите деца, за да отсеем в тях е ис-
тина и кое – лъжа. 

1. ШАМАРЪТ Е САМО ОТ ПОЛЗА

Най-често това е оправданието на 
всеки родител, който не е успял да 
се сдържи, отпуснал е ръка и е „за-
шил“ поредната уж възпитателна и 
полезна плесница на детето си. Дали 
наистина така наречената таралежо-
ва ръкавица „закалява“ децата, помага 
им да пораснат дисциплинирани и на-
сажда у тях уважение към възраст-
ните?! Поне в това са убедени пове-
чето прекалили с този възпитателен 
метод родители. 

НО НИМА МОЖЕ С БОЙ И УНИЖЕНИЕ ДА СЕ ВЪЗ-

ПИТА УВЕРЕН В СЕБЕ СИ ЧОВЕК? ОТДАВНА Е ДО-
КАЗАНО, ЧЕ НАСИЛИЕТО ПОРАЖДА САМО НАСИЛИЕ 
КАТО ОБРАТНА РЕАКЦИЯ. И ЧЕ РОБСКИТЕ ПРАВИЛА 
НА ВЪЗПИТАНИЕ ФОРМИРАТ РОБСКИ ХАРАКТЕР.

Това педагозите са го намекнали 
още преди няколко столетия, когато 
са размишлявали над проблемите на 
възпитанието и наказанието.

2. ГЛЕЗЕНЕТО РАЗВАЛЯ ЧОВЕКА

Доста популярно сред гилдията на 
възпитаващите е убеждението, че 
колкото повече милваме, обичаме и 
хвалим детето си, в толкова по-го-
лям егоист се превръща то. Но ни-
кой не познава дете, „развалено“ от 
чувството, че е ценено и обичано в 
този свят. 

ТИРАНИН И ЕГОИСТ ТОВА ДЕТЕ БИ СТАНАЛО САМО 
В СЛУЧАЙ, ЧЕ ВЪЗРАСТНИТЕ ЗАПОЧНАТ СЛЯПО ДА 
ИЗПЪЛНЯВАТ ВСИЧКИ НЕГОВИ ЖЕЛАНИЯ. 

Има едно още по-глупаво убеждение, 
в което родителите вярват сляпо – 
че ако милваш момчето, то ще пора-
сне като женчо. Дори и днес се смя-
та, че мъжествеността е функция на 
спартанските условия на отглеждане. 
За „ползата“ от силовите методи 

на възпитание споменахме вече по-го-

ре. А най-нови научни изследвания до-
казват, че най-пълноценните мъже из-
растват в семейства, в които ро-
дителите не пестят нито ласките, 
нито времето си, за да обръщат дос-
татъчно внимание на децата си. 

3. ВСИЧКИ ТЕ СА ЛЕНТЯИ 
И БЕЗДЕЛНИЦИ

„Нищо не прави без подкана, нико-
га не си подрежда играчките, не си 
оправя леглото, не мие съдовете, не 
може дори чорапите си сам да обуе“ 
– оплаква се майката на К. Не е 
единствената. 

НО НИМА ЛЕНТЯИТЕ СЕ РАЖДАТ ЛЕНТЯИ? 
НЕ, КАКТО ВПРОЧЕМ НИКОЙ НЕ СЕ РАЖДА 
РАБОТОХОЛИК.

Ако детето отказва да прояви ини-
циативност да свърши нещо самос-
тоятелно, то едва ли това е вроде-
на леност или безотговорност. 

ПО-СКОРО ТО Е СВИКНАЛО ВЪЗРАСТНИТЕ ВИНАГИ 
ДА ГО ОТМЕНЯТ, ДА ВЪРШАТ ВМЕСТО НЕГО ДОРИ 
И ОНОВА, ЗА КОЕТО ДОПРЕДИ МАЛКО СА МУ СЕ 
КАРАЛИ, ЧЕ НЕ ИСКА ДА ВЪРШИ.

Дори и малкият човек има своите 
увлечения и страсти – понякога тай-
ни за родителите. Ако възрастните 

7 мита 
за тях
7 мита 
за тях

РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ОБОБЩЕНИЯ ЗА ДЕЦАТА, КОИТО ВСЯКО ПОКОЛЕНИЕ РОДИТЕЛИ ПОВТАРЯ, 
БЕЗ МНОГО-МНОГО ДА СЕ ЗАМИСЛЯ, НЕ СА ОСНОВАТЕЛНИ.
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не си направят труда да оценят и 
да поощрят тези точно детски зани-
мания, рискуват да убият желанието 
на детето въобще някога да се зани-
мава с нещо.

4. ДАЙ ИМ САМО ДА ИГРАЯТ...
Това е вярно. Почти всички деца на 

възраст между 6 и 7 години най-мно-
го от всичко на света се интересу-
ват от играта. А също и учениците 
не пропускат възможността за после-
ден път да се поотпуснат след учи-
лище, отдавайки се безрезервно на ня-
каква увлекателна игра. 

ТОГАВА КАКВО ТУК Е ПРЕДРАЗСЪДЪК? СИГУРНО 
ТОВА, КАК ВЪЗРАСТНИТЕ ВЪЗПРИЕМАТ ДЕТСКАТА 
ИГРА. НА ТЯХ ИМ СЕ СТРУВА, ЧЕ ТЯ Е НЕСЕРИОЗ-
НА, НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНА, А СЪЩО ТАКА И ВРЕДНО 
НЕЩО, КОЕТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЕЛИМИНИРА 
ОТ ЖИВОТА НА ПОРАСТВАЩОТО ДЕТЕ.

Та нали има дела къде-къде по-ва-
жни – например четенето, писането, 
математиката, спортът, занимания-
та с музика. 
Но детските психолози смятат, че 

играта е много важна за развитието 
на детето – чрез нея то се учи на 
наблюдателност, концентрация, уме-

ние да управлява своето поведение и 
желания. Опитайте се да не спазва-
те правилата на някоя игра. Ведна-
га ще „излетите“ от нея, а заедно с 
това и от компанията на връстни-
ците си. Освен това в играта деца-
та се учат да потушават конфликти 
помежду си, да си сътрудничат или 
просто да се сприятеляват. 

5. ТЕ ОБИЧАТ ДА СЕ ЛИГАВЯТ

Не, родителите обичат. „Уси-муси-
пуси“ – по подобен начин някои въз-
растни предпочитат да общуват със 
своите малки деца. Откъдето и да 
ги погледнеш, това са си неразбира-
еми изрази и словосъчетания, а поня-
кога само сбор от звуци. 

ВДЕТИНЯВАЙКИ СЕ, ВЪЗРАСТНИТЕ НАРИЧАТ КУ-
ЧЕТО „БАУ-БАУ“, А КОТКАТА – „МЯУ-МЯУ“. НА 
ТЯХ ИМ СЕ СТРУВА, ЧЕ ДЕТЕТО Е ВЪВ ВЪЗТОРГ ОТ 
ТОВА. ЗАБЛУЖДАВАТ СЕ, ЧЕ ГОВОРЯТ С НЕГО НА 
„НЕГОВИЯ“ ЕЗИК.

А детето наистина е във възторг, 
но не от лигавщините ни, а от това, 
че му обръщаме внимание, че общува-
ме с него. Иначе, ако е малко, на де-
тето му е безразлично какво точно 
му казваме, стига тонът ни да е по-
зитивен и доброжелателен и стига да 
му обръщаме внимание. 
Ако пък е по-голямо, със сигурност 

родителските лигавщини няма да му 
харесат. 

ПО-ГОЛЯМОТО ДЕТЕ ИМА НУЖДА ОТ ПЪЛНОЦЕН-
НО ОБЩУВАНЕ. САМО ТАКА ТО ЩЕ СЕ НАУЧИ ДА 
ГОВОРИ ПРАВИЛНО – СЪС СВЪРЗАНИ И РАЗБИРА-
ЕМИ ЗА ОКОЛНИТЕ ДУМИ И ИЗРЕЧЕНИЯ.

И запомнете, че с никакви лигав-
щини не могат да бъдат компенсира-
ни родителската незаинтересуваност, 
липсата на време и внимание за об-
щуване с децата. 

6. АКО НЕ ГИ ПРИНУДИШ, 
НИЩО НЯМА ДА ХАПНАТ

Много възрастни, незнайно защо, 
смятат, че, ако детето не бъде за-
ставяно да яде, то ще си остане 
гладно. Някои даже отиват по-далеч, 
като предполагат, че детето предпо-
чита да остава гладно напук на мама 
и на татко. 

НАЛИ НЕ СТЕ СЕРИОЗНИ, КОГАТО ТВЪРДИТЕ, ЧЕ 
МАЛКО ДЕТЕ, КОЕТО ОЩЕ НЕ УМЕЕ ДА УПРАВЛЯ-
ВА СВОЕТО ПОВЕДЕНИЕ, Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРО-

ЯВИ ТАКАВА ВОЛЯ, ЧЕ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ХРАНАТА 
НАПУК НА ВАС?! 

Децата са по-умни, отколкото ми-
слите. Когато разберат, че толкова 
много държите на храненето, те ре-
шават да ви манипулират с „Няма да 
изям това, ако не получа/ако не ми 
купиш онова“.

НАСИЛИЕТО НАД ДЕТЕТО ПО ВРЕМЕ НА ХРАНЕ-
НЕ ПОДХРАНВА ИЗГРАЖДАНЕ НА НЕГАТИВНО ОТ-
НОШЕНИЕ КЪМ ХРАНАТА, А НЕРЯДКО ДОРИ И ОТ-
ВРАЩЕНИЕ КЪМ НЕЯ (ДАЖЕ И КЪМ ХРАНИ, КОИТО 
ПО-РАНО СА МУ ХАРЕСВАЛИ).

Например днес детето ви няма на-
строение (а то влияе и на апетита) 
и затова яде с неохота. Но изведнъж 
мама, татко и баба направо го „арес-
туват“ и изискват от него да омете 
всичко до последната троха. Естест-
вено е то да асоциира вече храна-
та с най-неприятни преживявания от 
този род. Изводът е лесен за правене 
– колкото повече насилваме детето 
си да яде, толкова по-малко желание 
има то да го прави!

7. ВСИЧКИ ДЕЦА СА ЕГОИСТИ

Е, все пак сте срещали и таки-
ва, които са готови да ви нахранят 
с последния бонбон, който стискат 
в ръка, за да демонстрират своята 
симпатия, уважение и благоразположе-
ние към вас, нали? 
Така че не всички деца са егоисти. 

Има и такива, които мислят за дру-
гите (и за родителите, и за връстни-
ците си), радват се и тъгуват заед-
но с тях, преживяват с тях. 

ДРУГ Е ВЪПРОСЪТ, ЧЕ НА 4–5-ГОДИШНИТЕ ИМ Е 
МНОГО ПО-ТРУДНО ДА СЕ ПОСТАВЯТ НА МЯСТОТО 
НА ДРУГИЯ. ЗАЩОТО СА ОЩЕ МАЛКИ.

Но щом се научат да гледат на све-
та през чуждите очи, осъзнават, че 
светът не се върти изключително и 
само около тях. Разбират, че не са 
център на вселената. Това е естест-
веният ход на нещата. 
Наистина, не всички деца стигат 

до това разбиране. Но то пак е за-
ради родителите им, които най-ве-
роятно и до ден днешен се втур-
ват да изпълняват всяко детско же-
лание – дори и най-глупавото. И по 
този начин създават опасност дете-
то им наистина да израсте като съ-
вършен егоист. 
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СВЕТЪТ Е ФУТБОЛ ЦЯЛ ЖИВОТ

ЧИКСПОРТЧИКСПОРТЧИКСПОРТ

СВЕТЪТ Е ФУТБОЛ ЦЯЛ ЖИВОТ

О
биколил е света, а маршрутите му са се оп-
ределяли от местата, където се е търкаляла 
футболната топка. Къде е бил, можете да про-
верите сами, в случай че не помните локациите 

на последните шест световни и шест европейски първен-
ства, както и последните шест турнира Копа Америка. 
Повече от 30 години във футболната журналистика, 

над 200 лични интервюта с най-големите в този спорт, 
14 издадени книги. Хората от неговото поколение биха го 
определили като спортен журналист с 

ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИ 
ПОЗНАНИЯ И ПРЕЖИВЯВАНИЯ 

в областта на футбола. По-младите биха се обзаложили, 
че този човек би могъл да създаде футболна Уикипедия 
и да я поддържа еднолично. Футболисти, треньори, от-
бори, клубни първенства и международни футболни фору-
ми – бихте могли да се допитвате до него и той ще ви 
отговаря с имена, дати и съдържателни анализи. Продъл-
жава да разчита на феноменалната си памет, но е започ-
нал да пише мемоари, защото не иска да даде и най-мал-
кия шанс на спомените си да избледнеят. 
Румен Пайташев е израснал с топката и в, както той 

ги нарича, „романтични времена“, когато футбол се игра-
ело на воля. По улиците, в училищния двор, по незастро-
ени площи. Завършил е футболната Сорбона на улицата, 
където е истинската школа. Играел е много, особено през 
ваканциите – от сутрин до мрак, но не е тренирал ор-
ганизирано. И сега му се играе. 
Баща му е бил спортен деятел – съдия по футбол, волей-

бол и лека атлетика. Любовта към спорта и в частност 
към футбола Румен дължи на него. Повел го е по стади-
оните от много малък. Нещо повече, Румен е растял и с 
вестник „Народен спорт“ в ръка. И днес буквално визуал-
но си спомня цели материали и футболни заглавия от този 
вестник, единствения, от който е можело да се получи ин-
формация тогава. От дете си мечтаел да стане спортен и 

в частност футболен журналист и ако някой ден има шанс 
– да отиде на световно първенство. Всичко това се е осъ-
ществило и Румен Пайташев твърди, че за себе си и 

ПОСВОЕМУ Е ЕДИН ЩАСТЛИВ ЧОВЕК 
Не могъл да започне да следва преди казармата. Прова-

лил се на приемните изпити заради... световното първен-
ство във ФРГ през 1974 г., към което, разбира се, насочил 
цялото си внимание. Изкарал военната служба и една по-
лагаема отпуска време за подготовка го класирала в спе-
циалността журналистика на Софийския университет. 
Питам го дали е мислил тогава, че един спортен жур-

налист може да се разгърне като добър професионалист 
в държава, която няма силно футболно първенство. Ус-
михва се и ми отговаря: 

„В момента българското първенство е подлагано на 

къде основателна, къде неоснователна критика. Но в 

края на 60-те и 70-те години българското първенство 

беше на много силно ниво. Сега почти всички познават 

златното поколение футболисти, които станаха чет-

върти на световното през 1994 г. За мен лично най-голе-

мия национален отбор България имаше в периода 1967–

1970 г. Тогава имаше изключителни футболисти, всеки 

един от които в огромна степен превъзхождаше голяма 

част от играчите, които станаха четвърти в Щатите. 

В средата на 60-те българското първенство пет поред-

ни години имаше пет различни шампиони, което е уни-

кален случай за България. През 1963 г. шампион стана 

„Спартак Пловдив“, 1964 г. – „Локомотив София“, 1965 г. 

– „Левски“, 1966 г. – ЦСКА, 1967 г. – „Ботев Пловдив“. 

Това означава невероятно оспорвано първенство. До по-

следно не се знаеше кой ще бъде шампион. Самият факт, 

че два провинциални отбора станаха шампиони, както 

други софийски отбори, извън „Левски“ и ЦСКА, означа-

ва, че е имало голяма конкуренция и са играели много до-

бри футболисти. 

С Бекенбауер (вляво) през 1989 г. в София

На „Сан Сиро“ в Милано минути преди откриването на Мондиал '90
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КРАЯТ НА 60-ТЕ БЕШЕ ЗЛАТЕН ПЕРИОД 
ЗА БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ 

Друг е въпросът, че този национален отбор, който ни 

представи в Мексико през 1970 г. и на който се възлагаха 

много големи надежди, за съжаление се провали. Една от 

основните причини за това е от подготвителен харак-

тер. Отборът се подготвяше на високопланинската база 

в Белмекен. Имаше се предвид високата надморска висо-

чина в Мексико. Не се взе под внимание обаче влажният 

и студен въздух, който се стелеше над Белмекен почти 

до месец май, докато в Мексико въздухът е сух. Вторият 

момент е от спортно-технически характер. През 1970 

г. беше немислимо наши футболисти да играят в чужби-

на. И въпреки че имаха контакти с чуждестранни отбо-

ри и част от тях играеха квалификации на клубно равни-

ще, те нямаха самочувствие и вяра, че могат спокойно 

да се противопоставят на световни отбори. Това беше 

предимството на поколението от 1994 г. Голяма част от 

футболистите на това поколение се създаваха в големи 

западноевропейски отбори.“

Насочвам вниманието му към жените, които са нахлу-
ли в спортната журналистика и във футболната в част-
ност. Срещал ли е жена, която наистина разбира от 
футбол?

„Мога да приема жената като репортер, като интер-

вюираща след мач, но не и като анализатор. Може би ня-

кои жени превъзхождат някои колеги мъже, които са по-

повърхностни. Може би. Но не съм се сблъсквал с подо-

бен феномен. Не съм чел интервю на жена, която да за-

дава въпроси на тема футбол, които да издават вижда-

не за нещата.“ 

Румен започва кариерата си в спортния отдел на вест-
ник „Отечествен фронт“, после работи няколко години 
в „Народен спорт“, един от създателите и дългогодишен 
заместник главен редактор е на в. „Футбол“, бил е специ-
ален кореспондент на „7 дни спорт“. Осем години е пре-
подавал спортна журналистика в НСА. Една от темите 
в конспекта му била „Обективност и безпристрастност 
в спортната журналистика“. Казва, че 

ВСЕКИ СПОРТЕН ЖУРНАЛИСТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ 
ПРИВЪРЖЕНИК НА ОПРЕДЕЛЕН ОТБОР 

да има симпатии. Ако си във футболната журналисти-
ка и казваш „Аз не съм от никой“, това означава, че си 
парашутист. Означава, че нямаш влечение, нямаш усеща-
не, не си се интересувал, не си ходил на мачове. И тук 
слагаме бариерата. 

„Когато изпълняваш професионалните си ангажименти, 

трябва да си максимално обективен и безпристрастен. 

По този начин си създаваш име. И ако си създадеш име 

на пристрастен журналист, хората няма да вярват на 

това, което си написал, или ще го поставят под съмне-

ние. В обратния случай – името ти ще тежи и хората ще 

се базират на това, което си написал като анализ, като 

коментар, като интерпретация на факти. Трудно се по-

стига, но винаги съм се старал да спазвам обективност. 

За съжаление в днешната журналистика, клубното при-

страстие е страшно осезаемо. Има група от сини журна-

листи („Левски“), червени (ЦСКА) и една трета група – 

оранжеви („Литекс“). 

Обяснява ми и че според него журналистът трябва 

ДА ПОДХОЖДА КОРЕКТНО КЪМ СЪБЕСЕДНИКА 
За Румен много по-трудният момент е да накара този, 

с когото иска да направи интервю, да седне срещу него. 
Случи ли се това, напрежението отпада и разговорът за-
почва. Но е трудно да се стигне до обекта. За пример 
посочва Пеле, когото буквално е гонил шест години. 

„Шест години, откакто бях тръгнал по големи събития, 

и имах надежда, че ще направя интервю с него. Бях на 

първата Копа Америка в Бразилия, където той не дойде, 

което беше изненадващо за мен. Интервюирах Пеле два 

часа преди началото на финала (Аржентина – Германия) 

на световното първенство в Италия. Мачът започваше 

в осем часа местно време. Четири дни преди това аз съм 

в Рим и започвам да го гоня. Запознах се с личния му ме-

ниджър, с личния му шофьор. Обяснявам им, вися във фо-

айето на хотела. Всички ми обещават, но Пеле е неуло-

вим. Нищо не става. Така дойде денят на финала. После-

С Кройф през 1989 г. в София

На „Маракана“ през 1995 г.
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ден шанс! В два и половина следобед пристигам в хотела, 

където е отседнал Пеле, запознавам се с още един от ме-

ниджърите му, Виана, няма да го забравя никога. Той ми 

обеща да направи каквото може. Каза ми в четири часа 

да бъда отново във фоайе то. А аз му викам: „Аз съм си 

тук. Няма да мърдам.“ Виана ми обясни, че Пеле има ва-

жни срещи в пет часа и в пет и половина се прибира. То-

гава може би ще е възможно да разговаряме. В четири и 

половина Пеле слиза, вижда се с разни хора, аз не го ата-

кувам. Аз имам договорка с човека. Наближава пет часът 

и аз вече го очаквам. Във фоайето на хотела седи Паоло 

Роси. (Него го интервюирах през 2003 г., когато дойде в 

София за мач на ветераните). В друг случай... как ще го 

изпусна? При това той съвсем спокойно си пиеше кафе. 

Идеален шанс, но аз чакам Пеле. Ако започна да разгова-

рям с Роси и изпусна Пеле – ще умра!

Изведнъж Пеле се появява, но виждам, че Виана го няма. 

Моя човек, който трябваше да бъде с него. Пеле тръгва 

с още двама-трима към асансьора – край. Аз тръгнах към 

него и го попитах дали Виана е говорил с него. Той каза: 

„Да. Но аз нямам време. Кога да говоря с вас?“ Аз му от-

говорих: „Когато вие кажете. Ако искате, през нощта...“. 

Пеле ми каза: „Изчакай.“ Вдигна се с асансьора. По едно 

време асансьорът се върна и един от хората му ме изви-

ка. Качихме се горе.

Разговарях с Пеле 15 минути!“ 

До някои от футболните величия, които е интервюи-
рал, е стигал дори сравнително лесно. Казва, че обикно-
вено предупреждава събеседниците си, че няма да ги пита 
за предстоящия мач. В крайна сметка за това са прес-
конференциите. Румен иска да разговаря с тях лично, да 
зададе своите си евъргрийн куесчънс, които и днес, и след 
десет, и след двадесет години ще бъдат актуални и ще 
бъдат интересни за четене. 

ЗА ИНТЕРВЮТАТА СЕ ГОТВИ ДЪЛГО 
и към всеки подхожда индивидуално. Никога не се възполз-
вал от личните си разговори със звездите, за да се до-
копа до някакъв жълт момент. 
За Румен най-великият треньор е Хеленио Херера, с ко-

гото също има интересна история. 

„От списание „Франс футбол“ бях разбрал къде живее. 

Направих едно пътуване с влак за един месец през цяла Ев-

ропа. За един месец посетих осем мача в различни стра-

ни. Една от спирките ми беше Венеция, за да посетя Хере-

ра. Без никакви уговорки. Пристигнах с влака сутринта. 

Оставих част от багажа си на гарата и намерих адре-

са. Звъня на звънеца... Разговаряхме надълго и нашироко. 

Един час съм треперил, когато се разделих с него. Херера 

почина шест месеца по-късно. Тогава беше на 81 години.“

Румен е интервюирал и Диего Лусеро, единствения чо-
век, който е отразявал първите 15 световни първенства 
от 1930 до 1994 г. 

„Той почина през 1995 г., беше уругваец, който почти 

през целия си живот е живял в Буенос Айрес. В Еквадор 

през 1993 г., той беше на 92 години и предаваше. При мно-

го случаи съм се базирал на неговото мнение, защото той 

е видял всичко във футбола с очите си.“

Продължавам с моите си женски въпроси и го моля да 
сподели някакъв вълнуващ момент от стадионите...

 „За първи път стъпих на „Маракана“ (един от най-го-

лемите и легендарни стадиони в света – бел. ред.) през 

1989 г., на финала на Копа Америка в Рио де Жанейро. 

РЕКОРДЪТ НА МАРАКАНА 
Е 200 000 ЗРИТЕЛИ 

когато е построен през 1950 г. за световното. Напра-

виха частична реконструкция на „Маракана“ и намалиха 

капацитета на 120 000. След три години е световното 

в Бразилия. „Маракана“ се реконструира, тенденцията 

е да бъде обновен, реновиран, като капацитетът му ще 

бъде намален на 80 хиляди зрители. Щастлив съм, че фи-

налът на Копа Америка през 1989 г. беше наблюдаван от 

170 000 зрители и аз бях един от тях. Повече това няма 

да се повтори, то е уникално. Може да го почувства чо-

век като мен, отдаден на футбола. Ако друг попадне там, 

не е същото.“ 

Винаги съм била благодарна на професията си, която 
ми дава шанс да се докосвам до хора, които са се пос-
ветили на нещо. Работя в женски списания някакви си 
пет-шест години. Не знам какво ми предстои и какви ли 
хора още ще срещна по професионалния си път. Но от-
сега знам, че ако един ден някой ме накара да направя 
класация на спортните журналисти, които съм интервю-
ирала, на първо място ще сложа Иво Иванов, който жи-
вее в Канзас и който с белетристичния талант на пи-
сател създаде свой уникален стил. Точно той в един от 
последните си текстове написа, че смисълът на живота 
е да придадеш смисъл на живота. Някъде в десетката 
на тази моя бъдеща класация със сигурност ще бъде Ру-
мен Пайташев. Един щастлив човек. Неговият смисъл е 
футболната топка. Може да се каже и така – футбол-
ната топка е целият му свят.

Мирослава ИВАНОВА

Снимки Личен архив

С Краля Пеле през 1990 г. в Рим
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Н
а 20 декември в елитен столичен клуб се състоя 

50-ата официална церемония по връчването на на-

градите от анкетата „Футболист на годината“.

ДАКС МЕДИЯ АД и Български футболен съюз (БФС) 

бяха партньори в организирането на юбилейното изда-

ние, излъчено пряко по БНТ 1. 

Тридесет и трима са досегашните победители в ан-

кетата „Футболист на годината“, петима от тях вече 

не са сред нас.

Освен носителите на приза през годините на церемо-

нията присъстваха и редица официални гости, сред ко-

ито и Весела Лечева, която заедно с Борислав Михай-

лов връчи наградата за принос към футбола в България 

през годината на Спас Джевизов.  

За седми път победител в анкетата, в която участ-

ваха журналисти от над 70 медии от цялата страна, е 

Димитър Бербатов („Манчестър Юн“). Негови подглас-

ници станаха Ивелин Попов („Литекс“/„Газиантеп“) и 

Николай Михайлов („Твенте“). Победителите по кате-

гории са: Райс Мболи (вратар), Николай Бодуров (за-

щитник), Тодор Янчев (халф), Гара Дембеле (нападател), 

Пламен Илиев (най-добър млад играч), Чавдар – „Етропо-

ле“ (отбор с най-голям принос към българския футбол), 

Владимир Гаджев (най-красив български гол в Европа).  

За втори пореден път генерални спонсори на събитие-

то бяха националният въздушен превозвач „България ер“ 

и застрахователно акционерно дружество „Армеец“. 

Една от интересните идеи на организаторите беше 

създаването на специално приложение „Футболист на 

годината“ във фейсбук. За по-малко от две седмици над 

22 500 фенове гласуваха за „Идеален отбор на победи-

телите“ измежду всички досегашни носители на при-

за „Футболист на годината“. Най-активните фенове 

от фейсбук приложението получиха награди и покани за 

официалната церемония.

Спонсор на „Идеалният отбор на победителите“ е бъл-

гарският мобилен оператор „М-Тел“. 

ГЕНЕРАЛНИ СПОНСОРИ:

Спонсор на „Идеалният отбор 

на победителите“д

Организатори Медийни партньориС подкрепата на

СНИМКИ БОНЧУК АНДОНОВ

За 50-и път бяха раздадени наградите 
в анкетата „Футболист на годината“



К
огато бил на шест годи-
ни, Малкият принц научил 
от една книжка, че змиите 
боа поглъщат плячката си 

цяла, без да я дъвчат. После нарису-
вал боа, глътнала слон... Започнал да 
показва рисунката си на възрастните, 
като ги питал дали неговата рисун-

ка не им вдъхва страх. „Че защо една 
шапка ще вдъхва страх?“ Тогава Мал-
кият принц нарисувал вътрешността 
на змията боа, за да могат възраст-
ните да разберат неговата рисунка. 
Защото, както казва Екзюпери в сво-
ята прочута книга, на възрастните 
„винаги трябва да се обяснява“.   
Хайде да ви водя и да ви обясня 

какво научих за едно място, което 
повечето хора биха нарекли пещера, 
но то е всъщност място, където 

ЗЕМЯТА Е ГЛЪТНАЛА 
КАТЕДРАЛА 

Посоката е Средните Родопи, мест-
ността Сините вирове, на три кило-
метра от село Могилица. 
Надморската височина до входа на 

пещерата е 1040 м, 170 метра е де-
нивелацията от реката (и асфалто-
вия път). Името є е Ухловица и идва 
от улулица – име на нощна граблива 
птица от вида на совите, която е 
характерна за района. 
Мястото представлява тектонска 

пукнатина, през която някога е ми-
навала река, за да оформи днешната 

подземна катедрала.
Проучено е през 60-те години от 

пещерния клуб при град Чепеларе под 
вещото ръководство на Димитър 
Райчев. Спелеолозите откриват в ра-
йона на Могилица още 23 пещери. За-
сега само Ухловица е благоустроена. 

ПЕЩЕРАТА Е ДВУЕТАЖНА 
Първият етаж е известен като 

„Зала на пропастите“, понеже от-
тук няколко пропасти се спускат на-
долу към втория етаж. Посетители-
те слизат по стъпалата на стръмна 
18-метрова пропаст. Впрочем до вхо-
да на Ухловица се стига по 180 же-
лезни стъпала. Във вътрешността є 
са внесени 45 тона желязо и са из-
градени още 280 стъпала. Огромният 
товар е пренасян от местното насе-
ление на Могилица на ръце, на гръб, с 
катъри. На 8 септември 1984 г. Ухло-
вица е отворена официално за посе-
тители. 
Казвам ви, че пещерата не е от 

скромните. Дължината є е 460 м, 
благоустроените са 330. Тъй като е 
пропастна пещера и не е била удобна 
за живеене, в недрата є не са откри-

В шапкатаВ шапката

BG МАРШРУТИBG МАРШРУТИBG МАРШРУТИ

Ухловица е отворена целогодишно. 
Почивните дни през зимния сезон са понеделник и вторник

До входа на пещерата отвеждат 180 стъпала
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ти артефакти. Тук се срещат три 
вида прилепи и никакви други жи-
вотни. 
Сакралната природна архитектура е 

решила 

ДА НАСИТИ УХЛОВИЦА С 
ДЕНДРИТИ

Пещерни образувания, които се сре-
щат по-рядко в сравнение със ста-
лактитите, сталагмитите и сталак-
тоните. „Дендрос“ е гръцка дума и 
означава дърво. Поради приликата на 
тези образувания с морските кора-
ли второто им наименование е ко-
ралити. 
От един участък нататък пещера-

та е почти суха, само на отделни 
места капе вода, което означава, че 
процесът на образуването є е почти 
приключил. Температурата е посто-
янна – 10 градуса. 
Една от най-красивите части на пе-

щерата е галерията с кристалния ва-
ровиков водопад. Чистият варовик е 
бял, но под влиянието на светлина-
та на прожекторите по него са се 
образували мъхове и водорасли, кои-
то са оцветили някои участъци в зе-

лено. Рано през пролетта, когато се 
топят снеговете, по този кристален 
водопад се стича вода, която 

ОБРАЗУВА СЕДЕМ ЕЗЕРЦА

Мястото с групата от леко изкри-
вени настрани сталактити указва ня-
когашния изход на пещерата. Но изхо-
дът не е открит и се предполага, че 
е затрупан при земетресение. Връща-
нето става по същия път. 
Много или малко са благоустроените 

пещери в България? Има ли достатъч-
но места, на които обикновеният ту-
рист да удовлетвори любопитството 
си към подземния свят? Трудно ми е 
да ви отговоря, но знам, че непремен-
но трябва да дойдете тук. Бихте мог-
ли дори да си пожелаете нещо. Усеща-
нето, което спохожда човека тук, е 
много подобно на това, което изпит-
ва, когато влезе във величествена ка-
тедрала. Ухловица е една от най-ста-
рите пещери в Родопите и се предпо-
лага, че природата е „работила“ тук 
3 500 000 години. Трудът на хората, 
работили по благоустрояването на пе-
щерата, е изчислен на над 2000 работ-

ни дни. Вие бихте могли да є посвети-
те един уикенд и да си починете ак-
тивно. Нахлупете една шапка и прос-
то тръгнете натам, за да глътнете 
още един от стоте национални турис-
тически обекта на България. 

Мирослава ИВАНОВА

Снимки Авторът

на туристана туриста
Дендритите са едни от най-характерните образувания за пещерата Водопадът

Във вътрешността на пещерата са разположени 280 стъпала

Материалът е подготвен със съдействието на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
по проект „Комуникационна кампания за насърчаването на вътрешния туризъм в Република България“
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З
а да стигна до Лесото, тряб-
ваше да ползвам така нарече-
ните черни таксита, защото 
почти никой бял човек не се 

решаваше да се вози на тях. Нарича-
ха ги опасни не толкова, че там мо-
жеш да бъдеш ограбен или намушкан, 
а защото с тях ставаха много пътни 
инциденти. Отидох в задната част 
на автогарата в Йоханесбург, където 
беше истинската Черна Африка. Тук 
сцените бяха като 

живи декори 
на уестърн филм

Навсякъде беше мръсно и се носе-
ше ужасна воня. На една полюшваща 
се от вятъра картонена табелка бе 
написано „Лесото“. Попитах шофьо-
ра на едно от микробусчетата за це-
ната и графика. Цената бе много из-
годна, но що се отнася до графика, 
отговорът бе: „Тръгва, когато се на-
пълни, между шест сутринта и шест 
вечерта.“ Това можеше да бъде и след 
две минути, но и след два часа. Ос-
вен това „да се напълни“, означаваше 
в таксито да се поберат максима-
лен брой хора, свити като сардела в 
консерва и държащи багажа си в ску-
та. Чак тогава „дилижансът“ може-
ше да потегли.  
Когато влязох в залата в 4.30 часа 

сутринта, тя беше препълнена и всич-
ки ме изгледаха така, сякаш влезе НЛО 
– безмълвно си извърнаха главите, как-
то гледат индианците. Студът беше 
смразяващ и черните се бяха увили 
презглава с одеяла, като само очите 
им се виждаха. Едвам си намерих мяс-
то и въпреки че се бях облякъл добре, 
краката ми измръзнаха. Малко преди 
шест часа се отправих към 

стоянката на бусовете 
за Лесото

Беше пълен мрак и не се виждаше 
жива душа наоколо. Сякаш от нищо-
то излезе един шофьор и ме покани в 

неговата кабина да се стопля. Мина-
ха петнадесетина минути, той изле-
зе да се разтъпче и после ми каза да 
го последвам. Спряхме пред едно бус-
че, което някога е било бяло, а сега 
изглеждаше като мръсно коте. Отво-
ри ми вратата и ми каза да влизам и 
да чакам. Попитах за шофьора и той 
ми посочи някакво безформено тяло, 
увито в одеяла, което ме удостои с 
внимание с „полумигач“ на едното си 
око и продължи да спи. Студът въ-
тре не се различаваше от този навън 
и аз продължих да треперя. 
След около половин час джиесемът 

му иззвъня и той се разбуди. Попитах 
го кога ще тръгнем и той ми отвър-
на: „Някъде около 12 на обяд.“ Беше 
7 часа сутринта и потръпнах при 
мисълта да чакам още пет часа, при 
това с неясна перспектива. За разли-
ка от Лесото „таксито“ за Свазил-
енд беше по-голямо и почти наполови-
на пълно. След около един час поте-
глихме. Преброих пътниците – 

от 23-мата души 
само аз бях бял 

но след повече от месец в Южна Аф-
рика така се бях вписал в местния 
пейзаж, че почти не обръщах внима-
ние на този факт. Местността бе 
предимно равнинна, а от радиото в 

рейсчето неспирно се носеха протяж-
ни африкански мелодии и ритми, от 
които можеш да се побъркаш. С на-
ближаването на границата пейзажът 
видимо се промени. Свазиленд е из-
вестен и със своята зеленина, а гор-
ските и планинските масиви замениха 
еднообразието допреди малко. Стиг-
нахме и границата, където срещу две 
значки ме пуснаха без входна виза. 

Столицата Мбабане 
се намира на двадесетина километра 
от границата. Шумен град, типичен 
за тази част на света. След крат-
ка почивка продължихме пътя си към 
Манзини, като минахме през Матса-
па. Манзини е вторият по големина 
град в Свазиленд. Местната валута 
в Свазиленд е емалангени, като стой-
ността є е почти равна на южноаф-
риканския ранд. Манзини е обикновен 
провинциален град, в който животът 
си тече бавно и монотонно, типично 
по африкански. Има го традиционния 
хаос и шум, а колите по улиците са 
доста очукани. Градският пазар е раз-
хвърлян, тук може да се види почти 
всичко, което ражда човешката фан-
тазия, но мръсотията е невъобрази-
ма. Следобед мъжете играят на шах 
(с пулове за табла!) и карти на вър-
зано, като двубоите са изключително 

ПО СВЕТАПО СВЕТАПО СВЕТА

С „черните таксита“ през Африка
СВАЗИЛЕНД, МОЗАМБИК И ЛЕСОТО

Типичен изглед от Свазиленд, Манзини
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разгорещени и за кибиците има дос-
татъчно емоции. Над вратата пред 
един питеен магазин имаше закачена 
табелка „Забранено за лица до 18 го-
дини“. Нарочно влязох и от любопит-
ство попитах как преценяват децата 
дали са навършили 18 години, или не, 
за да им продават алкохол, и дали не 
им искат документи за самоличност 
преди влизането в магазина. Въпросът 
ми завари персонала абсолютно непод-
готвен и никой не можа да ми даде 
що-годе смислен отговор. 
Иначе 

в Кралство Свазиленд
мирно съжителстват всички религии. 
На няколко места в Манзини може да 
се види християнска църква с кръст, 
а на отсрещната страна на улица-
та се извисява минаре с полумесец в 
арабски стил – обърнат с краищата 
си нагоре. Някъде около 19.00 ч., ко-
гато мракът вече се е спуснал (все 
пак е зима), почти всички магази-
ни затварят. За броени минути гра-
дът сякаш опустява и именно тук се 
вижда съществената разлика между 
столица и провинция.
Следващата ми спирка бе Мозам-

бик. Още при влизането в Мапуту ме 
блъснаха циганията и беднотията. 

Мръсни деца, 
облечени в дрипи 

продаваха от сергии, разположени на-
право на земята. Столицата на би-
вшата португалска колония Мозамбик 
е голям, но определено неугледен град. 
Почернели калкани на къщите, олюще-
ни сгради, разровени улици, но не по-
ради ремонт, и навсякъде мръсотия. 

По централните улици почти през пе-
тдесетина метра се виждаха транс-
паранти с надпис „Гласувайте за ФРЕ-
ЛИМО (революционната организация 
на Мозамбик – б. а.)“, но дори и след 
толкова години на власт не виждах с 
какво ФРЕЛИМО е подобрило положе-
нието на местното население. 
Един от централните булеварди е 

„25 септември“, където са разположе-
ни някои по-прилични магазини и хоте-
ли. Старият пазар на града е интерес-
на в архитектурно отношение сграда, 
построена през 1901 г. Железопътната 
гара, която сега почти не се използ-
ва, честваше вековен юбилей от по-
строяването си, като навсякъде това 
бе отбелязано с впечатляващи надпи-
си. Близо до нея се издига паметник 
на падналите европейци и африканци в 
Голямата война, като може би се има-
ше предвид Първата световна война. 
На всяка крачка местни търговци те 
преследват с всевъзможни стоки, но аз 
въобще не се впечатлявах, имайки бо-
гат опит от Южна Америка. За раз-
лика от Свазиленд тук 

мъжете предпочитаха 
да играят на джаги 

а жените като типични африканки 
носеха всичко на главите си, като 
със завидно майсторство и без помо-
щта на ръцете си слаломираха меж-
ду минувачите, балансирайки огромни 
кошници. Паричната единица в Мо-
замбик е метикал, като един южно-
африкански ранд се равнява на около 
4,3 метикала.
Оставаше последната ми дестинация 

– Лесото. Автобусът потегли малко 
преди девет вечерта, което на прак-

тика означаваше, че ще стигнем гра-
ницата с кралството някъде малко 
след един часа през нощта. Човекът 
до мен приличаше на истинска мумия 
– сух и висок, той не говореше нито 
дума английски и опитите ми да го 
заговоря останаха напразни. После раз-
брах, че в Лесото се говори 

местният език сесото 
от който не можеше да се разбе-
ре нищо. Стигнахме границата в 1.15 
часа. Съсипан от път и емоции, оти-
дох до гишето и си подадох паспорта. 
Предварително вече си бях изработил 
план – ако ми поискат да си платя 
визата, която струваше 50 евро (зна-
ех го от консулския отдел на Лесо-
то в Йоханесбург), нямаше да приема 
и щях да дочакам утрото, за да хва-
на първия микробус обратно за Йоха-
несбург. Жената взе паспорта ми и 
ми поиска входна виза. С уморен жест 
є подадох акредитацията и казах, че 
съм служител на ФИФА. Тя само я 
погледна и веднага ми удари печат.
Вече бях на територията на Лесо-

то. От границата до столицата Ма-
серу бяха 4 километра, които можеха 
да се вземат с такси. Часът обаче 
наближаваше два през нощта и преце-
них, че няма какво да правя по това 
време в града, а също така е без-
смислено да си търся хотел, в кой-
то само бих подремнал няколко часа. 
Присламчих се към местните, които 
обитаваха зоната около границата. 

Всички мъже бяха 
увити в одеяла

като с ямурлуци и носеха огромни 
дървени сопи като бухалки. Чак на 

Така изглежда една зулуска 
къща в Свазиленд

Климатът на Лесото е високопланински, затова 
и студовете са сурови. По склоновете на планината 
Табацека могат да се видят вечни снегове, затова и 

ски-туризмът е силно развит
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сутринта щях да разбера, че това е 
типично облекло за местните мъже. 
Студът бе страхотен посред нощ и 
опитах да се посгрея на една жарава, 
тлееща в метална паница. Изведнъж 
отнякъде изскочи мъж, грабна паница-
та и с неразбираеми за мен думи ми 
посочи мястото на около двадесети-
на метра встрани. Всъщност той ме 
подканяше да се преместя. Дадоха ми 
полустрошено пластмасово столче и 
в един момент, някъде към 2.30 часа 

се озовах сред четирима 
качулати с бухалки 

и всички се греехме на жаравата в 
пронизващия нощен студ на Лесото. 
Една толкова сюрреалистична карти-
на! Ако някой ми беше казал, че ще 
се озова в подобна ситуация, едва 
ли щях да му повярвам. Дори невол-
но се ощипах, за да се уверя, че не 
сънувам. 
Някъде около 4 часа ми предложи-

ха да отида в близкия бус, за да се 
стопля. От умората и топлината 
съм задрямал. Събуди ме глас, който 
настоятелно ме приканваше да взе-
ма таксито, което потегляше към 
Масеру. Часът вече бе малко след 
пет сутринта и можех да се отпра-
вя към поредното приключение. Граб-
нах си багажа и се вмъкнах в такси-
то. За около един долар вече бяхме 
в центъра на столицата. Център ли? 
Тук-таме разхвърляни постройки и 
почти нищо, от което да се разби-
ра, че се намираме в центъра на Ма-
серу. Ами сега? Беше някъде към 5.30 
часа, а щеше да се съмне чак след 
седем. Студът ме караше да се дви-
жа, за да не замръзна на пътя. Тръг-
нах по улицата, която впоследствие 
се оказа една от главните в града, 
и търсех някой отворен магазин или 

хотел, където поне мал-
ко да се постопля, чакай-
ки утрото. На един ъгъл 
видях двама души, които 
се грееха на огън. Помо-
лих ги да се присъединя 
към тях и от жаравата 
сега се топлех на истин-
ски огън. И тук ударих 
на камък в опитите си 
да ги заговоря, тъй като 
те знаеха само сесото и 
нито дума английски. По едно вре-
ме към компанията ни се приближи 
сравнително прилично облечен мъж, 
който ме заговори на английски. Каз-
ваше се Джери и бе журналист. А 
после в продължение на малко повече 
от два часа си имах истински гид 
в разглеждането на всичко по-важно 
в Масеру. 
Лесото е страна с богата култура, 

но тя също така е богата и на при-
родни красоти и животински видове.

Климатът е 
високопланински 

затова и студовете са сурови. По 
склоновете на планината Табацека 
могат да се видят вечни снегове, за-
това и ски-туризмът е силно развит. 
Реката Махалидем продължава тече-
нието си и в Южна Африка. В Ле-
сото живеят 2 милиона души, като 
столицата Масеру наброява половин 
милион, или една четвърт от цяло-
то население на страната. Кралят на 
Лесото се нарича Летси Трети и на 
следващия ден след моето пребивава-
не (17 юли – б. а.) навършваше 47 годи-
ни. Резиденцията му се нарича „Ма-
рижа“ и се намира далеч от столи-
цата. Основната пътна артерия в 
Масеру неслучайно се нарича „Кинг-
суей“. Паричната единица се нарича 

лоти, като едно лоти е равно на 
един южноафрикански ранд. По-дреб-
ните монети пък се наричат малоти. 
В страната има четири сезона. Про-
летта е от септември до декември, 
лятото е от януари до април, есен-
та е от април до юни, а зимата е 
от юни до август. 
Хората в Лесото са 

наследници на 
племето басото 

което се различава от зулусите. На 
местния език басото означава чер-
ни хора. Освен това басото означа-
ва и много хора, докато мосото зна-
чи един човек. Одеялото, с което се 
завиват мъжете, се нарича кобо, а 
сопите, които носят – моляму. Не 
само на границата, но и в столицата 
можеха да се срещнат мъже, ходещи 
по улиците с това традиционно об-
лекло. То се допълва и от мокорото 
– сламена островърха шапка, която е 
един от символите на Лесото. 
Сбогувам се с Джери и с такси бър-

зо се отправям към границата. Ни-
кой дори и не ми погледна паспорта, 
а имах и късмет, че микробусът за 
Йоханесбург бе почти пълен и ведна-
га потеглихме. 

Румен ПАЙТАШЕВ

Манзини–Мапуту–Масеру

Покривите на някои сгради приличат на мокорото – сламена 
островърха шапка, която е един от символите на Лесото

Столицата на бившата португалска колония Мозамбик – 
Мапуту, е голям, но определено неугледен град

Пазар на плодове в Свазиленд
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Crazy Fox Motors
мащабното мисленемащабното 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 изобилие 

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“ предлага 

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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„Преследването“
Най-интелигентният частен 

детектив е по следите на най-

хладнокръвния престъпник на 

планетата в последния роман 

на краля на съспенса Клайв Къ-

слър. През 1906 г. Америка е 

разтърсена от набезите на 

Касапина – банков обирджия, 

който убива всички свидете-

ли на престъпленията си и, из-

глежда, никой не може да го за-

лови. Поне докато със случая 

не се заема Айзък Бел. От Ари-

зона, през Колорадо до улици-

те на Сан Франциско по вре-

ме на пагубното земетресение 

и последвалите пожари, Бел се 

впуска в преследването на жи-

вота си. Използвайки науката 

и интуицията си, той неведнъж се приближава до своята мишена, но в 

един момент ролите се разменят – ловецът се превръща в плячка...

„Душата 
на човека“
Пътувайки към зимна Монголия, 

Филип Лхамсурен се доверява 

само на инстинктите си, за да 

чуе в себе си тихия глас на ду-

шата. Там, където очите виж-

дат единствено свобода и прос-

тори, човекът става кристално 

чист и безпогрешен към исти-

ната за човешката си природа. 

Пробуждането в замръзналата 

тайга носи отговори за това, 

кой съм аз, има ли смисъл живо-

тът ми, как да постъпя правил-

но, къде е любовта. Единствен и 

верен спътник са неговите те-

традки, писани най-често върху 

гърба на коня или до огъня. Про-

пити с искрена страст, те изследват живота с готовност да прием-

ат онова, което предстои. В тях се ражда вярата към душата на чове-

ка, към единственото нещо, което можем да променим – себе си.

„Гласът на 
острието“
Любителите на фентъзи жан-

ра ще останат очаровани от 

дебютния роман на Джо Абър-

кромби, начална книга от три-

логията „Първият закон“. Епич-

ната сага се разгръща с леко-

та, направлявана от смелото 

въображение на талантливия 

писател, и разказва за беляза-

ни от свирепи битки варвари, 

за осакатени в душата и тяло-

то благородници с кърваво ми-

нало и агонизиращо настояще, 

за завърнали се древни магуси, 

за враждуващи съюзници и ам-

бициозни, но коварни воини. Ло-

гън Деветопръстия, инквизи-

тор Санд дан Глокта, капитан Джизал дан Лутар, Първият магус Баяз 

са главните герои в едно приключение в брилянтно замисления свят на 

Абъркромби, който едновременно плаши и очарова.

„Отровният 
бокал“
Кардинал Улзи управлява Англия 

със здрава ръка, докато крал Хе-

нри VІІІ се отдава на типичния 

за особата му разгулен живот. 

Загадъчната смърт на дове-

рен служител в английското по-

солство в Париж нарушава спо-

койствието в кралския двор. 

Улзи е убеден, че високопоста-

вен придворен шпионира в полза 

на френския крал, и изпраща своя 

племенник и помощника му в Па-

риж, за да разобличат престъп-

ника. От своя страна кралят им 

възлага друга тайна мисия. Още 

с пристигането си във Фран-

ция пратениците на кардинала се сблъскват с нова неизяснена смърт. 

Сред измамната прелест на френските кралски дворци двамата прия-

тели тръгват по следите на безжалостния убиец, оставящ след себе 

си диря от трупове.

„Завой на пътя“
Животът на Майлс Райън изглеж-

да повече от перфектен до мо-

мента, в който неизвестен шо-

фьор убива съпругата му. Сломе-

ният от мъка мъж се отдава на 

желанието си за отмъщение в 

продължение на две дълги години. 

Но ето че пътищата му се пре-

сичат със Сара Андрюс – учител-

ката на сина му. Сара пристига 

в малкото градче, за да преживее 

болезнения си развод и да потър-

си ново начало. Но не предпола-

га, че животът є наистина ще се 

промени завинаги. Искрата меж-

ду Майлс и Сара пламва внезапно 

и прераства в нежна и страст-

на любов. Но на безоблачното им 

небе се задава сянката на страш-

на тайна. Тайна, която ги поставя пред съдбовен избор и заплашва да 

разруши любовта им в поредния бестселър на Никълъс Спаркс.

„Вечер във 
Византия“
Фестивалът в Кан е едно от 

най-бляскавите филмови съби-

тия, но за продуцента Джеси 

Крейг атмосферата тук съвсем 

не е толкова приятна. Оцеля-

ването му е заложено на карта 

посред този крещящ карнавал. 

Въздухът в Кан е наситен с упа-

дък и провал. Не само във фил-

мовата индустрия, но и в лич-

ната кариера на Крейг, който 

пие твърде много и се разкъсва 

между изискванията на брокера 

си, коварната си съпруга, с коя-

то е в развод, и решението си 

да се завърне на сцената по нов 

начин. Магията на Кан, където 

фриволният стил, тежките парфюми и алкохолът размиват границата 

между реално и нереално, ще вдъхнови изпадналия в криза продуцент да 

режисира собствения си живот, без обаче да очаква аплодисменти.

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР
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Терапия „Морфов“
Свикнали сме да очакваме от него само най-добро-

то. И в повечето случаи Александър Морфов не е 

изневерявал на очакванията. Идеята му да поста-

ви „Полет над кукувиче гнездо“ в Народния театър 

обаче звучеше прекалено смело и пораждаше доста 

опасения, макар че това не е първото поставяне на 

тази творба в България. Първо, всички още помнят 

прекрасния филм на Милош Форман и нечовешкото 

изпълнение на Джак Никълсън в ролята на Макмър-

фи. Като че ли никой не може да направи нещо по-

добро не само в киното, но и в театъра. На всичко-

то отгоре Морфов си позволява да държи публика-

та на нокти в продължение на близо четири часа. Е, 

няма начин тя да не се отегчи в един момент...

Не, няма начин да се отегчите. Още от началните 

минути този спектакъл успява буквално да прикове 

вниманието ви. Най-напред с излъсканата до блясък 

сценография на Елена Иванова, в която всичко си 

е на мястото и която ви подготвя за това, което 

предстои. В психиатричната клиника, ръководена 

от сестра Рачид (Рени Врангова), всичко изглежда 

студено и стерилно до появата на един бунтовник 

без кауза. Проблемът на Макмърфи (Деян Донков) 

е, че просто не обича правилата и затова се опит-

ва да промени всичко, започвайки със самите паци-

енти. Оживлението между тях обаче е попарено с 

твърда ръка от манипулаторката Рачид. Невероят-

но удоволствие е да гледаш развитието на сблъсъ-

ка между Донков и Врангова. Първоначално съвсем 

невинни, закачките между двамата прерастват в 

истинска война, чиято жертва ще се окаже млади-

ят Били (Иван Бърнев). Донков е толкова експреси-

вен и отдаден на това да се прави на анархист, че 

човек има чувството, че всеки момент ще подпали 

сцената. Врангова е точно обратното – затворе-

на и тиха, докато бавно замени ангелския си образ 

с този на неотстъпчива кучка. Всъщност всички 

актьори в спектакъла, дори и тези в малките роли, 

са невероятни. Бърнев заслужава овации заради по-

къртителното си превъплъщение, но същото важи 

и за Стоян Алексиев, Валентин Танев, Руси Чанев, 

Яна Титова... Няма компонент от спектакъла, кой-

то да не е на ниво. Не пропускайте да си достави-

те това удоволствие, ако още имате вяра в бъл-

гарския театър.
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„Не ме забравяй“
Звездата от „Здрач“ Робърт Па-

тинсън затвърждава статута 

си на любимец на тийнейджърки-

те с участието си в тази драма-

тична любовна история. Той иг-

рае Тейлър – буен младеж от Ню 

Йорк, чиито отношения с баща 

му (Пиърс Броснан) са обтегна-

ти, откакто трагедия е връх-

летяла семейството им. Той не 

предполага, че някой би разбрал 

през какво минава, докато не 

среща Али. Любовта е последно-

то нещо, за което Тейлър си ми-

сли, но Али успява да излекува 

духа му по необикновен начин. С 

помощта на любовта им млади-

ят бунтовник започва да преоткрива щастието и смисъла на живота 

си. Скоро обаче са разкрити тайни около обстоятелствата, които са 

ги събрали, които заплашват връзката им.

„Убийци“
Джен Корнфелд (Катрин Хей-

гъл) се опитва да се съвземе от 

тежка раздяла и не вярва, че ня-

кога отново ще се влюби. Тя с 

нежелание се съгласява да при-

дружи родителите си до Френс-

ката Ривиера. Там Джен среща 

мъжа на мечтите си – чаровни-

ка Спенсър (Аштън Къчър). Три 

години по-късно единственото 

є желание се е сбъднало – със 

Спенсър са женени и имат пер-

фектен живот. И така до су-

тринта след 30-ия рожден ден 

на Спенсър, когато започват да 

летят куршуми. Оказва се, че 

той е забравил да є спомене, че 

е наемен убиец. Сега Джен трябва да открие всичките му тайни, да 

избегне куршумите, да запази спокойствието на съседите, да се спра-

ви с роднините, но преди всичко – да остане жива.
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Мечето Йоги дебютира 
на големия екран
Той е един от най-популярните герои на „Хана-Бар-

бера“, известен с несекващите си опити да краде 

кошниците за пикник на посетителите в парка Дже-

листоун. Вече повече от 50 години мечето Йоги за-

бавлява децата от телевизионния екран, а сега ще 

видим приключенията му и на голям екран, при това 

на 3D. В „Мечето Йоги“ винаги гладното мече от-

ново се развихря в компанията на своя приятел Бу-

Бу. Двамата продължават да кроят планове как да 

се доберат до поредната кошница на разсеяните 

туристи в Джелистоун, а по петите им е техният 

стар враг рейнджърът Смит. Ситуацията е напрег-

ната, защото парк Джелистоун ще празнува своя 

100-годишен юбилей. Празник обаче май няма да има, 

защото пресметливият кмет Браун се кани да за-

твори парка и да продаде земята. Браун е решил да 

се кандидатира за губернатор, но спънки по пътя 

му ще се окажат Йоги и Бу-Бу. Изправени пред опас-

ността да изгубят своя единствен дом, двамата се 

съюзяват със Смит за една от най-забавните спаси-

телни мисии.

Знакът на орела
Отдавна не сте гледали зрелищен средновековен екшън 

в стил „Гладиатор“? Тогава „Орелът“, екранизация по по-

пулярно детско историческо произведение от Розмари 

Сатклиф, няма да ви разочарова. В главната роля на смел 

центурион е все по-популярният американски актьор Ча-

нинг Тейтъм („С дъх на канела“). Той играе младия воин 

Марк Аквила, поел на опасно пътуване, за да реабилитира 

името на баща си, който е бил командир на легендарен 

римски легион. Преди 20 години петхилядният Девети ле-

гион се отправя към Каледония, но никога не се завръща. 

Легионът и неговият символ – орелът, изчезват без сле-

да. Когато чува слуховете, че орелът е бил видян в хра-

ма на далечно племе, завърналият се от сражения в Рим 

Марк поема натам, заедно със своя верен роб Еска. След 

срещата с един римски войник центурионът разбира, 

че изчезването на баща му по някакъв загадъчен начин 

е свързано с личността и верността на собствения му 

роб. Загадката за случилото се преди 20 години все пове-

че се задълбочава, когато Марк и Еска се изправят лице 

в лице с воините на страховития Тюленов принц.

C
D

Бруно Марс – 
обещаващият 
дебютант
Първо наложил се като ком-

позитор и продуцент, сега 

той е новата музикална 

звезда. Бруно Марс е ро-

ден в семейство на музи-

канти от Хонолулу и изяви-

те му на сцена започват от 

съвсем невръстна възраст. 

След като се премества в 

Лос Анджелис, младият та-

лант започва да се проявява 

като автор на няколко големи хита, докато сам не се заема да запише 

своя песен. В резултат на това се появява Just The Way You Are – един 

от най-големите хитове на 2010 г. Бруно вече е готов със своя дебю-

тен албум Doo-Wops & Hooligans. „Трудно е да си поставям рамки – казва 

той. – Просто създавам песни, в които вярвам силно и които идват от 

сърцето ми. Те са откровени и с хубава мелодия.“

Род Стюърт 
не мисли за 
пенсиониране
С кариера, разпростира-

ща се в пет десетиле-

тия, и 250 милиона прода-

дени албума и сингъла, той 

без съмнение е един от 

най-успешните изпълните-

ли за всички времена. Род 

Стюърт обаче няма наме-

рение да спира дотук. Той 

вече е готов с поредния си 

албум, включващ най-добро-

то от наградената с „Грами“ серия Songbook. The Best of… The Great 

American Songbook включва и новото, неиздавано досега парче You’ll 

Never Know, както и съвсем нови миксове на Someone To Watch Over Me, 

The Way You Look Tonight и What A Wonderful World със Стиви Уондър. Не-

уморимият Стюърт ще представи песните от албума си на планира-

ното за пролетта турне из Америка.

СНИМКА „АЛЕКСАНДРА ФИЛМС“

СНИМКА „ТАНДЕМ ФИЛМ“
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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:

Повече уют с малко 
въображение
Как с подръчни средства да из-

майсторите оригинални дръжки за 

шкаф, удобна етажерка за „прию-

тяване“ на дреболии, весели мъфи-

ни за детско парти и още полезни 

и красиви неща, ще прочетете на 

стр. 80–81.

„Дай малко да побия“
Мирослава ИВАНОВА наскоро се завърна от село Смилян, 

където млякото, фасулът и медът са трите неща, които 

са и храна, и лекарство. На стр. 82–83 в този брой Мира 

избра да представи родопско сирене в цялата му… твър-

дост и високомасленост…

Хубавото на 
замразените храни
Изключително бързите за при-

готвяне замразени храни облек-

чават много живота ни. Но въ-

преки това не ги смятаме за 

част от здравословното хране-

не. Затова решихме убедително 

да реабилитираме техните поло-

жителни качества на стр. 84–86.

Сладкишът „Риго Янчи“
Една демократична приказка за любовта и висо-

комерието, подсладена с много шоколад, сметана 

и кайсиев мармалад, ви разказва на стр. 90–91 (в 

рубриката „Рецепта с минало“) Надя ПЕТРОВА.
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Повече уют с малко 

въображение

Аромат за дома
За да изпълните дома си с благоуханието 

на любимите си цветя, налейте в малка 

стъклена ваза, красива стъклена бутилка 

или просто гарафа любимото си масло за 

вана. Натопете вътре „букетче“ от дър-

вени шишове, като срежете заострените 

им краища. Маслото за вана дълго запаз-

ва аромата си. С тази проста „конструк-

ция“ успешно можете да замените арома-

тизаторите за дома.

Оригинални дръжки за шкаф
Един малък детайл може да превърне кухненския шкаф или този 

в банята в ефектна мебел. Тези врътки (пардон, дръжки) може-

те да купите от всяка железария – използват се за тръбите в 

баните или за големи щрангове. За да ги монтирате, ще са ви 

необходими подходящите винтове и гайки. За да изглеждат по-

стилно, можете да ги боядисате в контрастен цвят.

Рафтче за полезни 
неща
За да си измайсторите тази 

удобна полица за разни дреб-

ни предмети, можете да из-

ползвате обикновена дърве-

на линия – от онези, които 

се използват в строител-

ството. Ще ви трябват и 

четири Г-образни конзоли и 

универсално лепило. Прикре-

пете конзолите на стена-

та, намажете ги с лепило и 

поставете дървената линия 

върху тях.
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Ефектни сладости за 
детско парти
Ако се чудите с какво да изненадате малчуганите 

на детски рожден ден, нашата идея ще ви е от пол-

за. Опечете шоколадови мъфини (можете да ги ку-

пите и готови). Украсете ги с разбита сметана и 

отгоре на всеки забучете по една близалка. При-

ятелите и съучениците на детето ви ще са във 

възторг!

Всичко в тон
Вместо да купувате кашпи, можете да 

направите така, че обикновените сак-

сии на стайните растения да изглеж-

дат оригинално и хармонично. Доста-

тъчно е да ги „облечете“ в ефектна 

лека материя – шифон или органза. Зак-

репете плата с копринена панделка. Бу-

тилката с вода за поливане на цветя 

също облицовайте в шифон.

На работното място
Можете да украсите работното си мяс-

то с шарено „килимче“ за компютърната 

мишка. Всичко, което ви е необходимо, 

са симпатично парче плат, универсално 

лепило във вид на аерозол и безцветен 

лак за нокти. Изгладете плата и го из-

режете по формата на подложката. За-

лепете с лепилото и намажете с без-

цветен лак за нокти по краищата, за да 

не се разръфва платът.

Цвете на прозореца
Ако в кухнята ви съвсем не се намира 

място за ваза, букетчето с цветя или 

едно цвете можете да натопите в кана 

за мляко, закачена за дръжката на про-

зореца. За тази цел ви трябват само 

кана и панделка. Красиво е и не заема 

място.
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Е
дин от критериите за ка-
чество по времето на соци-
ализма беше продукцията да 
е изработвана за износ. Про-

ектът „Висококачествени сирена за 
българския пазар“ печели доверието и 
финансовата подкрепа на швейцарско-
то правителство скоро след рефор-
мите у нас през 1989 г. Безлихвен 
кредит за шестгодишен гратисен пе-
риод и предоставени технологии под 
формата на безвъзмездна техническа 
помощ. Резултатът – кооперация в 
село Смилян. 
Тук ще ви посрещне Милкана Йорда-

нова, председателката на въпросната 
родопска мандра, която впрочем раз-
полага и с къща за гости с 18 мес-
та, категория три звезди. Милкана 
заедно със свои съмишленици създава 
това място и допълва разказа си за 
началото: „Проучванията ни показаха, 
че в Родопите млякото е традиция 
и поминък, и решихме да се занимава-
ме с млекопреработване. Трите неща, 
които са храна и лекарство в нашия 
край са млякото, фасулът и медът.“ 
Започнали с производството на два 

вида швейцарски сирена, а после обо-
гатили продукцията с италиански и 
холандски сирена, както и с тради-
ционното родопско сирене. Тук го на-
ричат още 

„ТВЪРДО МЪЖКО 
СИРЕНЕ“ 

Прототип е на сиренето, което в 
миналото се е правило от овче мля-
ко, тъй като в района е било раз-
вито предимно овцевъдството. Сега 

се произвежда от пълномаслено кра-
ве мляко. Млякото от българското 
родопско говедо е много силно, висо-
комаслено и позволява производство-
то на сиренето. Влияние върху про-
изводството оказват и надморска-
та височина, и атмосферното наляга-
не. Домакинята е убедена, че напри-
мер в тракийска мандра не може да 
се направи, става само в планински-
те и високопланинските мандри. По 
вкус, пикантност и твърдост родоп-
ското сирене конкурира дори парме-
зана, но за жалост е световно неиз-
вестно. Количествата, които се про-
извеждат, са бутикови и могат да 
се намерят единствено в по-големите 
вериги хранителни магазини у нас. 
Хората тук не преработват никак-

ви други млечни продукти от рода 
на сухо или кондензирано мляко. Рабо-
тят само с планинско мляко от ра-
йона на Смилян, Арда и Могилица. 
Оказва се, че в Родопите се произ-
веждат уникални по вкус и съдържа-
ние мляко и млечни продукти 

МНОГО ПО-ДОБРИ, 
ОТКОЛКОТО ТЕЗИ 

В ШВЕЙЦАРИЯ 
Причината? Ливадният състав в 

страна на банките е еднообразен, 
препосяван с много семена и загубил 
голяма част от естественото би-
ологично разнообразие. Тук ливадите 
се препосяват с плявата от сеното. 

Рано през пролетта сеното се хвър-
ля по ливадите и семето пада. „Ела-
те, когато цъфтят ливадите“ – при-
канва Милкана. 
Истинското българско кисело мля-

ко е със закваска бациликус булгари-
кус. Тази закваска се поддържа и в 
къщите, нарича се „бабина закваска“. 
Местните хора често изпращат от 
нея в лабораториите, където се под-
силват щамовете на лактус бацили-
кус булгарикус. 
„Киселото мляко може да се заква-

си не само с бациликус булгарикус – 
обяснява Милкана, – може да се за-
кваси и с други щамове. За промиш-
лени нужди се използват закваски от 
лаборатории. Бактерията съществу-
ва в различните краища на страната 
– при нас най-много се среща вър-
ху листата на здравеца, в растени-
ето, наречено „бабин квас“, както и 
по кората на върбовите дървета и 
клони. Дори в разказите на Хайтов 
на места се споменава, че с върбо-
ви клонки подквасвали млякото. Бо-
гатият биологичен състав на трева-
та по родопските ливади е причина 
понякога млякото да се самоподквас-
ва. Мъжете, които обичат съпруги-
те си, казват: „Жена ми с поглед 
подквасва киселото мляко.“ Поради 
това, че на повърхността на трева-
та също се среща въпросната бак-
терия, в много случаи млякото се 
самоподквасва.“ 

до м а к и н я

„ДАЙ МАЛКО

да побия“да побия“
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БИЕНЕТО 
НА МАСЛО 

е ритуал във всяко семейство в този 
край. Организира се един или два пъти 
в седмицата, когато фамилията е по-
голяма. А ако дойдете тук, могат да 
ви го демонстрират или пък да ви 
предложат сами да побиете мляко. 
„Това е добър фитнес. Няма да види-
те дебели родопчанки.“ 
Използва се специален висок цилин-

дричен съд от хвойново или чамо-
во дърво, който тук наричат борил-
ка. Има и електрически бъркалки, но 
най-хубаво е да се използва дървен 
съд, защото дървото също придава 
аромат. 

Подквасеното кисело мляко се тем-
перира на стайна температура. По-
сле определеното количество мляко 
се смесва с вода в съотношение едно 
към едно. Ако млякото е 10 литра, 
смесва се с 10 литра вода. Бие се, до-
като излезе бучката масло. 
След като маслото се извлече, мля-

кото се оставя за 24 часа да фер-
ментира и се превръща в резлива на-
питка, наречена бърканица. 

БЪРКАНИЦАТА 
ЧУДЕСНО ЗАМЕНЯ 

ГАЗИРАНИТЕ НАПИТКИ 
които не са навлезли в бита на хо-
рата тук. Дори децата в този край 

предпочитат да пият бърканица, 
или както те я наричат – „Фан-
та Мууу“. 
„Биенето на млякото е женска ра-

бота. Когато съпрузите са скарани 
и мъжът реши да се подмаже, каз-
ва: „Дай малко да побия.“ Започват 
двамата да бият, доближени един до 
друг, докосват си ръцете... Не само 
леглото оправя работата...“ – смее 
се Милкана.
„През лятото млякото се избива 

за 20 минути. През зимата процесът 
отнема поне два пъти повече време. 
Дали е готово, се усеща по шума. 
Отначало звукът е все едно слушаш 
морски вълни. После, когато масло-
то излезе на топка, започва да бучи 
по-различно. Но това може да го чуе 
само този, който го е правил мно-
го пъти.“ 
Е, ако искате да избиете градския 

стрес – направихме ви висококачест-
вено предложение от българския пазар. 

Мирослава ИВАНОВА

Снимки Авторът

Материалът е подготвен със съдействието на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
по проект „Комуникационна кампания за насърчаването на вътрешния туризъм в Република България“
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З
амразяването е може би един 
от най-старите методи за за-
пазване на храни – датира още 
отпреди да се появят хладил-

ниците. Нашите предци са склади-
рали хранителните си запаси в лед-
ници, които правели в зимниците на 
домовете си. А в зоните на вечния 
студ и до днес съществуват продо-
волствени складове без никакви хла-
дилни инсталации в тях.
Разнообразните и изключително бър-

зи за приготвяне замразени храни об-
лекчават много живота ни. Но в съз-
нанието ни те въобще не са част от 
здравословното хранене. Нищо че на-
последък толкова много научни разра-
ботки доказват, че са богати на ви-
тамини и хранителни вещества поч-
ти колкото и пресните продукти. 
Така нареченото 

ШОКОВО ЗАМРАЗЯВАНЕ 
което най-често се използва в про-
мишленото производство на храни-
телни продукти, предполага мигнове-
но замразяване при много ниски тем-
ператури (от порядъка на –20 до 

–40 °С). Този метод гарантира и ви-
соко качество на замразените про-
дукти.
Ако се замразят шоково плодове и 

зеленчуци, расли на открито и съби-
рани в пика на своята зрялост, те 
ще бъдат далеч по-полезни от дъл-
го съхраняваните в хладилник „све-
жи“ плодове, които често се оби-
рат по-рано от срока, за да понесат 

по-лесно транспортирането. А пряс-
но уловената риба, която се замра-
зява директно на кораба, има и още 
едно предимство – понеже са хваща 
в открито море, често вкусът є е 
доста по-добър от този на охладена-
та, хваната обикновено от развъдник 
или рибарник. 
Шоково замразените продукти мо-

жете да пазите дълго – до половин 
година след замразяването им, но при 
същата ниска температура, при ко-
ято са замразени. Когато тези про-
дукти се прехвърлят от промишле-
ните хладилници в домашните, по-до-
бре е да се консумират в рамките на 
един месец.
Да замразявате плодове и зеленчуци, 

можете и сами вкъщи 

© RECHITAN SORIN | DREAMSTIME.COM

замразените продукти
Хубавото на

замразените продукти

Бързо замразените продукти трябва да отговарят на определени условия, за 

да станат действително полезна част от здравословното ви меню.

 Нито един замразен продукт не бива да бъде замразяван повторно след 

размразяване. Тогава има опасност от заразяване с патогенни микроорганизми. 

Защото в процеса на замразяване микробите се запазват, а след размразявате 

се активизират и започват различни токсини, които водят до стомашни отра-

вяния (особено ако става дума за месо или риба). 

 Трябва да транспортирате замразените продукти колкото е възможно по-

бързо след покупката до вкъщи. 

 Редовно размразявайте хладилната камера – тази профилактична мярка 

позволява да съхранявате естествено свежия аромат на продуктите. 

 Ако замразените продукти по някаква причина са били размразявани (на-

пример заради проблем с електричеството), трябва да ги преместите от хла-

дилната камера в основната камера на хладилника и да ги консумирате в рамки-

те на три дни. 

ФАКТОР СТУД
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В БИТОВИТЕ ФРИЗЕРИ 
ИЛИ КАМЕРИ 

но тяхната трайност е по-малка – 
4 до 6 месеца след замразяването 
трябва вече да сте ги консумира-
ли. Не се препоръчва да замразявате 
единствено месо или риба в домаш-
ни условия. Вярно е, че даже крат-
котрайното замразяване за 24 часа 
убива повечето паразити (това може 
да бъде приветствано от любители-
те на сашими, рибно и месно карпа-
чо и други ястия от сурови проду-
кти!), но то само забавя размножава-
нето на микроорганизмите, с което 
не изключва напълно риска от хра-
нително отравяне след размразяване 
на продукта.

ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ 
Ако сравним различните начини на 

консервиране, то замразяването е 
най-ценният, защото при този метод 
се запазва ефективността на повече-
то биологично активни вещества в 
състава на продуктите. Витамин С, 

фолиевата киселина и биофлавоноиди-
те практически изчезват при всяка 
друга обработка, но не и при замра-
зяването. 
Мазните риби (като сьомгата или 

палтуса), богати на полиненаситени 
мастни киселини от типа на омега-3 
и омега-6, най-добре от всичко дру-
го понасят шоково замразяване. По-
вечето природни антиоксиданти мно-
го по-добре понасят студ, отколкото 
жега – те се разрушават при темпе-
ратура над 40 °С.

ВКУС И АРОМАТ

Това е проблемът, с който се 
сблъскват производителите на бързо 
замразени продукти – трудно е да се 
запази техният натурален вкус след 
замразяването. Освен това повечето 
плодове и зеленчуци губят и арома-
та си. Само по-плътните, съдържа-
щи относително малко вода (пилеш-
кото месо, патладжаните, корено-
плодните и гъбите например) могат 
почти напълно да съхранят естест-
вения си вкус.

Стараейки се да направят замразе-
ните продукти по-привлекателни за 
потребителя, производителите из-
ползват вкусови добавки, създавайки 

ЗАМРАЗЕНИ ПОЛУФАБРИКАТИ 
като замразените котлети, банички, 
лазаня, равиоли, ризото, различни сме-
си за запичане във фурна. Тези проду-
кти обаче съдържат прекалено много 
сол, мазнина или захар. От само себе 
си се налага изводът, че е далеч по-
добре да отдадете предпочитание на 
пресните шоково замразени храни – 
било то месо, риба или зеленчуци, – а 
не на замразените полуфабрикати.

ПРАВИЛНОТО РАЗМРАЗЯВАНЕ

На запазването на вкуса и арома-
та на замразените храни много вли-
яе и начинът на размразяване. В ре-
зултат на замразяването онази вла-
га, която се съдържа в продуктите, 
се превръща в кристалчета лед. При 
бързо размразяване кристалите разру-
шават стените на клетки, капиляри 
и влакна и продуктът губи полезни-



те си сокове, а заедно с тях излизат 
и водноразтворимите белтъчини, въ-
глехидрати и минерали. Например ме-
сото в резултат на бързото размра-
зяване губи желязо, а ягодите и пло-
довете – пектин и водноразтворими 
витамини. Най-правилният и щадящ 
начин на размразяване е бавният. 

МЕСОТО може да прехвърлите пър-
во от камерата в хладилника и да 
го сготвите в рамките на следващо-
то денонощие. РИБАТА е по-добре да 
размразявате в студена вода. ЯГО-

ДИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛОДОВЕ е пре-
поръчително да подлагате също на 
бавно размразяване, освен ако не се 
каните да ги варите. Ако ще ги ва-
рите, веднага ги сложете в тендже-
рата, без да ги размразявате предва-
рително. Същото важи и за зеленчу-
ците, които ще пържите или вари-
те веднага.
Макар и за много хора микровъл-

новата фурна да не се асоциира със 
здравословно хранене, изследвания со-
чат, че при размразяване 

В МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА 
се губят най-малко количество ви-
тамини. При това загубата на теч-
ности е доста по-малка, отколкото 
при обикновено размразяване. Пък и 
това размразяване е много бързо – 
трябват от 8 до 10 минути. Що се 
отнася до другите аспекти на влия-
ние на микровълните върху хранител-
ните свойства на продуктите, те 
предстоят да бъдат изучавани те-
първа.

5 рецепти със замразен грах5 рецепти със замразен грах
По-често го използваме като обикновена гарнитура, доба-
вяме го в супи (за цвят) или в салати (за обем). Пробвайте 
нашите нови рецепти и ще се убедите, че грахът е „спо-
собен“ на повече! За всяка рецепта ще ви трябват 1 или 2 
опаковки замразен грах (всяка по 300 г).

©
 E

KA
TE

RI
N

AS
, ©

 R
IC

H
AR

D
 S

EM
IK

 |
 D

RE
AM

ST
IM

E.
C

O
M

ГРАХОВА КРЕМСУПА 4 порции 

В тенджера смесете 400 мл пилешки бульон, 1 пакетче грах, 4 стръка нарязан на 

ситно зелен лук, 1 чаша вода, 1/2 ч. л. сол. Кипнете сместа на силен огън. Нама-

лете котлона и варете още 5 мин. В блендер смесете супата с 1 кофичка кисело 

мляко. Разбийте, подгрейте на котлона и я сервирайте гарнирана с магда-

ноз. 

КЪРИ С ТЕЛЕШКО 4 порции 

В голям тиган запържете 450 г не много мазна телешка кайма, докато ро-

зовият є цвят изчезне. Добавете 1 пакетче грах, 4 ч. л. къри, 1 буркан 

(400 г) домати в собствен сок (но излейте сока преди това). Варете 

до готовност и сервирайте с гарнитура от сварен ориз. 

ОРИЗ С ГРАХ 6 порции 

В тиган изсипете 1 пакет грах, добавете 1/2 ч. ч. пилешки бульон и 1/3 ч. ч. нискомаслена сметана. Кипне-

те на силен огън. Добавете 250 г сварен дългозърнест бял ориз и 1/2 ч. л. сол. Кипнете и намалете котло-

на, оставяйки ориза да къкри на бавен огън още 5 мин (докато течността съвсем се изпари). При непре-

къснато бъркане добавете 1/3 ч. ч. настърган пармезан и 1/8 ч. л. грубо смлян черен пипер.

ГРАХОВО ПЮРЕ С МЕНТА 6 порции 

В тиган с незалепващо покритие налейте 1 ч. л. зехтин и запържете на средно силен огън за 1 минута 

2 ситно нарязани глави кромид лук. При постоянно бъркане добавете 2 пакета грах и 1/3 ч. ч. вода. Пох-

лупете съда и гответе 8 мин, докато грахът се свари. Отстранете съда от огъня, добавете 3 с. л. 

нарязана на дребно прясна мента и 3/4 ч. л. сол. Пасирайте сместа. 

ГРАХОВО ПЕСТО 4 порции (1 1/2 ч. ч. сос песто на 450 г сварени макарони) 

В дълбок съд за микровълнова печка смесете 1 пакет грах, 2 с. л. вода и 1–2 скилидки чесън. Покрийте 

съда с пергаментова хартия и гответе в микровълнова фурна 4 мин при висока температура (грахът 

трябва да стане много мек). Прехвърлете сместа в кухненски комбайн, дайте є време малко да изстине, 

добавете пресни листа от босилек, 1/2 ч. ч. настърган пармезан, 2 с. л. зехтин и 3/4 ч. л. сол. Смесете в 

комбайна до еднородност.
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НАШАТА МИСИЯ Всички, които работим във фирма „ЧИСТО“ АД, 
разбираме колко са важни чистотата и приветливата среда за 

вас, за вашето здраве и самочувствие, за мотивацията на вашите 
служители и за създаване на първо впечатление у посетителите на 
вашия дом или офис.

ПЕРСОНАЛ Персоналът ни е избиран внимателно в съответствие 
с вашите изисквания. Работното му време подлежи на съгласу-

ване с вашето. Качеството на работата на служителите ни постоян-
но се контролира от представител на „ЧИСТО“ АД.

ЕКОЛОГИЯ Фирмата ни работи с екологично чисти и сертифици-
рани препарати, безвредни за човешкото здраве.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ? Защото в работата си ние се 
доверяваме на последните постижения в областта на техника-

та, технологиите и материалите. Затова машините, с които работим, 
отстраняват от третираните повърхности прахта, космите и всички 
механични замърсявания. Филтрите им са конструирани да не про-
пускат вторичен поток от прах. Химикалите и абразивите, на които 
разчитаме в работата си, не оставят петна и не променят външния 
вид на вашия килим, мокет или под. След почистване последните 
остават почти сухи, което ги предпазва от мухлясване. А вие може-
те да използвате помещението си веднага след нашата намеса, не-
зависимо от сезона. 

НА НАШИТЕ УМЕНИЯ СЕ ДОВЕРИХА КЛИЕНТИ КАТО:  „ПРОКОН-
ТРОЛ“ АД  Бизнес център „АБАКУС“  ДАМС (Държавна аген-

ция за младежта и спорта)  НСБ ЕАД  НСК „ДИАНА“   НАЦИОНА-
ЛЕН ЦЕНТЪР ПО БОРБА  „ПУБЛИСИС МАРК“  DHL  „БЪРД БИЛ-
ДИНГ“ АД  ИНТЕРПРОМ ЕООД  ТДД НАП Благоевград  ДОЙЧЕ ЛИ-
ЗИНГ и др.

УСЛУГИ „ЧИСТО“ АД ПРЕДЛАГА:  машинно измиване, запечат-
ване и кристализация на твърди подови настилки  почиства-

не на прах и петна от килими, мокети (малки и големи по площ), 
завеси, пердета, щори и др.  машинно изпиране на тапицирани 
мебели (дивани, кресла и столове)  ефективно премахване на 
петна  изпиране на килими, мокети и пътеки на място, без опас-
ност от повреждане на паркета под тях  машинно почистване и 
полиране на паркети, ламинати, греси, теракот, гранит, мрамор и 
всякакви твърди настилки  измиване и полиране на прозорци – 
вътрешно и външно (по алпийски способ или с вишка)  измива-
не и импрегниране на фасади  почистване (еднократно, след ре-
монт, сезонно, периодично, редовно, ежедневно) на офиси, тър-
говски зали, хотелски обекти, канапета и столове в кафенета, ба-
рове и ресторанти, обекти след строителство, домове и офисни 
площи (след преместване, преди и след парти, след конференции, 
семинари и др).

МАШИНИ „ЧИСТО“ АД  РАЗПОЛАГА с машинен парк и почист-
ващо оборудване от най-висок клас: CLARC (КЛАРК)  САЩ; 

NILFISK („Нилфиск“) и ALTO ( АЛТО),  Германия; SANTOEMMA („Сан-
тоема“) и TTS (ТТС), Италия.

На вашето внимание – „ЧИСТО“ АД
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Задушено агнешко бутче

Месце със сос
ПОДЧЕРТАЙТЕ ВСИЧКИ ОТТЕНЪЦИ НА ВКУСА

В СОС ОТ АРОМАТНИ ПОДПРАВКИ И БЯЛО ВИНО

ЗА 4 ПОРЦИИ:  1 агнешко бутче  1 връзка зелени аро-

матни подправки (розмарин, мащерка, магданоз)  4 с. л. 

зехтин  сол  смлян черен пипер  4 скилидки чесън  по 

2 парчета лимонова и портокалова кора (сушени)  125 мл 

сухо бяло вино  150 мл бульон  2 стръка целина  100 г 

маслини (без костилки)  1 консерва (850 г) белени дома-

ти

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Ароматните зелени подправки се измиват, подсушават 

се и се нарязват на дребно. Заливат се със зехтин и се 

овкусяват със сол и черен пипер. Разбъркват се добре. 

2. Агнешкото бутче се измива, подсушава се и се намазва 

от всички страни със сместа от подправки. Оставя се да 

се маринова за 2 часа в хладилник. 

3. Фурната се нагрява до 220 °С. Чесънът се почиства и 

нарязва. Месото заедно с корите от лимон и портокал се 

слага в тавичка за печене, намазана със зехтин. Добавя се и 

чесънът и се пече 60 мин, като периодично се полива с вино-

то и бульона. 

4. Целината се нарязва на дребно. Маслините се смесват с 

доматите, със зелените подправки, останали след марино-

ването на месото, и с целината. След 40 мин от началото 

на печенето месото се залива с доматената смес и се до-

пича до готовност. Сервира се, полято със соса от печене-

то. Подходяща гарнитури са картофено пюре или прясна са-

лата.

Време за приготвяне без печенето: 45 мин

В една порция: 540 кал
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В ПИКАНТЕН ДОМАТЕН СОС

ЗА 4 ПОРЦИИ:  4 по-големи пилешки бутчета  2 глави лук 

 2 скилидки чесън  2 жълти чушки  4 стръка  пресен роз-

марин  сол  черен пипер  1 консерва (850 г) белени дома-

ти  2 с. л. зехтин

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Лукът и чесънът се почистват и се нарязват на дребно. 

Чушките се почистват от семената и се нарязват на лен-

тички. Розмаринът се измива и се накъсва на по-малки клонче-

та. 2. Фурната се загрява до 200 °С. Пилешките бутчета се 

измиват и се подсушават. Поръсват се със сол и черен пипер. 

3. Запържват се от всички страни в сгорещения предварител-

но зехтин. Прибавят се лукът и чесънът. Доматите се размач-

кват в соса от консервата и с тях се залива месото. Пече се в 

предварително загрята фурна в продължение на 40 мин.  

Време на приготвяне без печенето: 25 мин

В една порция: 450 кал

ЗНАМЕНИТ УНГАРСКИ СПЕЦИАЛИТЕТ

ЗА 4 ПОРЦИИ:  750 г телешко месо на късчета  4 с. л. 

зехтин  1–2 с. л. червен пипер  300 г лук  1 с. л. доматено 

пюре  сол  черен пипер  150 мл червено вино  600 мл бу-

льон  300 г картофи  400 г кисело зеле  4 с. л. сметана

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Месото се слага в тавичка, полива се с 2 с. л. зехтин, по-

ръсва се с 1 с. л. червен пипер и всичко се разбърква хубаво. 

Оставя се да престои 2 часа. 2. Лукът се почиства и се на-

рязва на кръгчета. Месото се запържва в 2 с. л. зехтин. Доба-

вя се лукът и се пържи до прозрачност. Изсипва се доматено-

то пюре и също се запържва. Сместа се овкусява със сол и че-

рен пипер. Вливат се виното и бульонът. Ястието се задуша-

ва под капак на слаб огън в продължение на 1 час. 3. Картофи-

те се почистват и се нарязват на кубчета. Заедно с кисело-

то зеле се добавят при месото и ястието се задушава още 30 

мин. Сервира се със сметана.

Време за приготвяне без задушаването: 35 мин 

В една порция: 500 кал

С ИЗКУСИТЕЛЕН АРОМАТ

ЗА 4 ПОРЦИИ:  400 г свинско месо (не много мазно)  6 

глави лук  по 1 червена, жълта и зелена чушка  1 с. л. олио 

 сол  черен пипер  3–4 ч. л. червен пипер  250 мл бульон 

 250 г готов гъбен сос

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Месото се измива със студена вода и се подсушава. Наряз-

ва се на средно големи кубчета. Лукът се почиства и всяка 

глава се разрязва на 4. Чушките се почистват от семената и 

се нарязват на кубчета. 2. Олиото се загрява на силен огън и 

в него се запържва месото. Поръсва се със сол, с черен и чер-

вен пипер. Нарязаните лук и чушки се прибавят към месото и 

всичко се пържи заедно. Влива се бульон и ястието се оставя 

да кипне. Задушава се под капак на тих огън в продължение на 

20–25 мин. 3. Готовият гъбен сос се приготвя според инструк-

цията на опаковката. С него се залива всяка порция преди сер-

виране.  

Време за приготвяне без задушаването: 35 мин

В една порция: 270 кал

Пилешки бутчета

Телешки гулаш

Блицгулаш „Пикант“
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р е ц е п т а  с  м и н а л о

С
лучило се във времената, ко-
гато аристократите се во-
зели в карети с герб. С една 
такава бавно-бавно обикаля-

ли из Обуда – най-стария район на 
Будапеща – херцог Никола Шиме и 
красива девойка, която с неподправен 
възторг се удивлявала на всичко на-
около. Нищо чудно, защото тя била 
американка, милионерска щерка. Буда-
пещенският амфитеатър „Аквинкум“ 
от времето на Александър Македон-

ски направо є замаял главата със сво-
ята древност. Защото за нея дълбока-
та древност се изчерпвала с… прадя-
до є от Тексас (къса е все пак амери-
канската история). Лошото било, че 
херцогът се отнесъл с иронична на-
смешка към нейния телешки възторг. 
Той харесвал единствено фамилията є 
– Морган. И имало защо… А пък тя 
много харесвала това, че той я нарича 
по унгарски Марица, а не Мери. 
Напоследък на унгарския херцог ни-

как не му вървяло. От огромното му 
състояние останала 

ЕДНАТА ЗНАТНА, 
НО ГОЛА ФАМИЛИЯ 

Това нещастие по онова време се 
оправяло по един начин – с подходяща 
женитба. Обаче богати моми, които 
биха украсили гърдите си с дълговете 
му само заради титлата, липсвали. 
Който търси, намира – девица със 

завидна зестра (въпросната милионер-
ска щерка Мери) се намерила в Швей-

цария, пратена да учи там от гри-
жовния си родител. Впрочем татко 
є забогатял по щастлива случайност. 
Веднъж, както си копаел кладенец в 
огромната си като Люксембург гради-
на, вместо вода изригнал фонтан от 
черно злато. Оттам изкарал няколко 
милиона в зелено и решил да живее 
като хората. Новият нефтен магнат 
станал собственик на уникална колек-
ция от скъпоценности, наследницата 
пратил да учи в най-добрия швейцар-
ски пансион за девойки, обаче трета-
та си мечта, най-съкровената – да 
зачука на вратата си херцогска или 
поне графска титла – нямало как да 
изпълни. Ето защо, когато Мери му 
написала писмо за предложението, ко-
ето є направил австрийски херцог, 
толкова се зарадвал, че въобще не 
попитал с колко пари разполага бъде-
щият му зет. Дъщеря му – дете на 
прерията все пак 

БИЛА СЛЯПО ВЛЮБЕНА

и всичко това било за нея като при-
казка.
Но да се върнем в каретата. Тя на-

ближавала Дунава, който святкал с 
разноцветни светлини. Марица била 
впечатлена от изгледа на Пеща, ко-
ято за нея била само име на любим 
сладкиш, който є сервирали в пан-
сиона.
Херцогът вметнал надменно, че след 

малко ще я запознае и с автора на 
сладкиша, когото той самият някол-
ко пъти бил наемал да готви вкъщи 
за знатни особи. Този надменен тон 
никак не се понравил на новата ев-
ропейка и като една докачлива аме-
риканка тя мислено го класифицирала 
като липса на чувства. И правилно. 
Но нямала време да мисли повече по 
въпроса, защото след малко карета-
та минала по великолепния мост, обе-
диняващ Буда и Пеща в един град, и 
спряла пред разкошен хотел. По-точ-
но, пред прочутия хотел „Гелерт“.

Риго и Мери

СЛАДКИШЪТ „РИГО ЯНЧИ“
ДЕМОКРАТИЧНА ПРИКАЗКА ЗА ЛЮБОВТА И ВИСОКОМЕРИЕТО
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След като се настанили, младожен-
ците – защото това вече било факт 
– слезли да хапнат. Никола заобясня-
вал, че готвачът е Карой Гундел – 
човекът, прославил по света унгар-
ската кухня. Поръчал 

ТЕЛЕШКО ПО МАДЖАРСКИ 
И САЛАТА „ГЕЛЕРТ“

която била фирмена за този ресто-
рант. Нищо толкова прекрасно Мери 
не била вкусвала. А когато є подне-
сли фламбираните блини ala Гундел, 
направо си загубила ума. И като по 
поръчка в този момент като от не-
бесата до нея долетели звуците на 
божествена музика. Пред нея заста-

нал строен младеж с буйна гарвано-
вочерна грива, облечен с червена риза, 
който свирел на цигулка. Тръпки по-
били младата съпруга, защото, като 
го погледнала, разбрала, че той сви-
ри за нея. 
Студеният херцог неохотно обяснил, 

че това е известният в Пеща цигулар 
Риго Янчи. Всички наемали този цига-
нин (знаете, че унгарските цигани са 
страхотни цигулари), когато пригот-
вяли евтин фуршет, за да не се из-
ръсват за цял симфоничен оркестър. 
Като разбрала това, Мери не на шега 
се възмутила. Като се прибави и това, 
че в същия този момент станала и 
свидетел на недвусмислените погледи, 
които съпругът є си разменял с дама 
от съседната маса, направо побесняла. 
Не само вечерта є, но и съпружеският 
живот се оказали съсипани. 

ЦЯЛА НОЩ ПЛАКАЛА

до дълбоко заспалия си и безчувствен 
съпруг. 
Както се досещате, през следва-

щите дни херцогът изведнъж ста-
нал много зает и липсвал постоянно. 
Та нали сега си имал парици да под-
държа стари връзки, увлечения и на-
вици! Пък и наистина се дразнел от 
жена си, защото не му било приятно 
да признае, че на нея дължал всичко. 
Огорчената Мери от време на вре-
ме слизала в ресторанта да изпие по 
чашка кафе. Разбира се, сама, тя не 
познавала никого тук.

Веднъж, когато си седяла тъжна и 
изоставена, я видял красавецът цигу-
лар. Без много да му мисли, той вле-
тял в кухнята на „Гелерт“ и помолил 
Карой да приготви нещо специално за 
нея (магьосникът в кулинарията бил 
нещо като баща на Риго). 
След половин час към масата на 

Мери се приближил зрял мъж със 
снежнобяла готварска шапка и є сер-
вирал необичаен сладкиш. Под звуци-
те на цигулка, разбира се. Тя смуте-
но благодарила и опитала – 

СЛАДКИШЪТ БИЛ ВЪЛШЕБЕН 
КАТО МУЗИКАТА

Като че го била сънувала. „Почакай-
те! – провикнала се тя след готва-
ча. – Как се нарича това чудо, за да 
мога да си го поръчам пак?“ 
Готвачът се смутил, но само за мо-

мент, тъмните му сиви очи весело 
блеснали и той казал: „Попитайте за 
сладкиш „Риго Янчи“.
След няколко дни милионерската дъ-

щеря и циганинът цигулар напусна-
ли хотела, оставяйки херцог Никола 
Шиме в пълен шок. 
А главният готвач на ресторант 

„Гелерт“ записал в менюто нов ку-
линарен шедьовър – сладкиш „Риго 
Янчи“. 
Ако ходите до Будапеща, можете и 

днес да го опитате в същия този хо-
тел. Или пък веднага, ако спазите ре-
цептата за приготвянето му.

Надя ПЕТРОВА

ПРОДУКТИ:  100 г краве масло  30 + 50 + 50 г пудра захар 

 4 яйца  80 г брашно  20 г какао на прах  5 г брашно (за 

посипване)  100 г шоколад  600 г сметана  30 г кайсиев 

мармалад  150 г шоколадова глазура

ПРИГОТВЯНЕ: 1. Разделете белтъците от жълтъците. Раз-

бийте хубаво маслото с 30-те грама пудра захар и с жълтъ-

ците. 

2. Белтъците разбийте на твърда пяна с 50-те г пудра захар, 

след което ги прибавете към жълтъчната маса. 

3. Добавете брашното и какаото и разбъркайте добре сме-

ста. Разлейте я на слой с дебелина 1,5 см в плитка тава, по-

крита с пергаментова хартия. 

4. Изпечете блата в предварително загрята до 200 °С фурна.

5. Готовия блат напудрете с 5-те г брашно и обърнете върху 

плато. Махнете хартията и го оставете да изстине. 
6. През това време разтопете парчетата шоколад на водна 

баня. В друг съд разбийте сметаната с останалите 50 г пуд-

ра захар. В разтопения шоколад разбъркайте първо малко сме-

тана, докато се получи еднородна смес, и чак тогава добаве-

те и останалата сметана. 

7. Блата срежете надлъжно на две половини. Едната покрий-

те с тънък слой мармалад, полейте с шоколадовата глазура и 

като изстине, нарежете на квадрати с размери 5 х 5 см.

8. Другата половина от блата покрийте с равномерен дебел 

слой от сметаново-шоколадовия крем. Отгоре плътно нареде-

те квадратите с глазурата и сложете сладкиша в хладилник. 

Като изстине добре, нарежете със сух затоплен нож пастич-

ки с размери 5 х 5 см. 

Забележка Сладкишът може да се приготви и като торта, 

ако изпечете блата в кръгла форма с диаметър 24 см.

Готвачът 
Карой Гундел

Сладкиш „Риго Янчи“
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С
емейните скандали започват от дреболии. Жени-
те често изразяват възмущението си от мъж-
ката несръчност с изречението „Даже и ножа 
не можеш да наточиш“. А знаете ли, че ножът 

се изтъпява по-бързо, ако ви е един-единствен за всякак-
ви случаи?

ДОМАШЕН „АРСЕНАЛ“
Даже и ако готвите само по специални поводи, вкъщи 

трябва да разполагате поне с три-четири ножа. И всеки 
е добре да използвате само за един вид нарязване. При 
покупката на кухненски нож се ориентирайте по името 
на производителя и цената. Добрият нож на първо мяс-
то трябва да бъде правилно наточен и остър. 
Не използвайте стъклена или керамична дъска за ряза-

не. Съприкосновението им с ножа води до неговото по-
бързо изтъпяване.
За да наточите ножа без много-много усилия, предвари-

телно го сложете да кисне половин час в солена вода. 
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Научете се правилно да държите 
ножа и пазете пръстите на 

ръцете, докато режете

ИЗБИРАМЕ КУХНЕНСКИ НОЖОВЕ

КАК ПРАВИЛНО ДА 
СУШИТЕ ЩОРИТЕ
Гладенето на плътни щори, покривала и завеси се смята 

едва ли не за най-трудоемката домакинска работа. Но съ-

временните декоративни тъкани ни дават отлична възмож-

ност да го направим без ютия, ако правилно изсушим изде-

лието след пране. Как се прави това? След като ги извади-

те от пералнята, опънете добре щорите от всички стра-

ни, за да се изпънат максимално добре. След това защипе-

те с домакински шипки щората/завесата на две успоред-

ни въжета. В сгъвката, която ще се получи, сложете нещо 

тежко, което равномерно да опъва влакната на тъканта, и 

няма да ви се наложи да гладите след това. 

КАК СЕ ОТСТРАНЯВА ПЕТНО ОТ ВОСЪК 
ОТ СТРАНИЦА НА КНИГА
Ако петното е скорошно и не е много голямо, изгладете 

страницата с топла ютия през бяла хартиена салфетка. 

Втора салфетка подложете отдолу, за да не се прехвърли 

петното на следващата страница. По-голямото петно от-

начало посипете с талк и чак след това го изгладете.

ОЩЕ ЦЕННИ СЪВЕТИ

1. За зеленчуци
Обикновено се използва за почистване и нарязване на парчета, слам-

ки и кубчета картофи и моркови. С острия края на ножа е много 

удобно да се издълбават несъвършенствата в зеленчуците. 

2. За сирене
Ще ви помогне много бързо да нарежете сиренето на тънки парче-

та. И една хитрина от нас: преди да пристъпите към нарязването, 

натопете ножа в гореща вода да се нагрее, след което го избърше-

те със суха кърпа. 

3. За домати
Острите зъбчета в края му позволяват по-точно да нарежете дома-

тите и други плодове и зеленчуци с плътна кожа и нежна сърцевина, 

така че да не изстискате и сока им.

4. Ножът на главния готвач
Той има масивно, леко окръглено острие. С негова помощ можете да 

нарежете без проблем месото, по-едрите зеленчуци (например зеле 

или тиква) и даже нежни пресни зелени подправки. 

5. За хляб
Режещата му час е заточена във вид на вълнообразна линия. С този 

нож можете да нарежете и най-пресния хляб, без да остават трохи, 

а също така и печена пуйка. 
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Ако цветята ви са на слънчев 

прозорец, е добре да са поста-
вени на разстояние поне на 20 см от 
стъклото.

Листата, които са долепени до 

студеното стъкло, вероятно 
няма да оцелеят.

Пагубно за стайните цветя през 
зимата е и всяко студено те-

чение.

Оптималната температура за 
стайните растения през зимния 

ден е 18–22 °С, а през нощта – 15–18 °С.

Влажността на въздуха
През зимата кожата ни става зна-

чително по-суха. Това се дължи, от 
една страна, на ниските температу-
ри, а от друга, на ниската влажност 
на въздуха в помещенията. Същото 
се случва и с растенията у дома. 

Решението е не да ги поливате 

по-често, а поне веднъж на ден 

да опръсквате листата им. Трябва 
да имате предвид, че повечето стай-
ни цветя предпочитат влажност на 

въздуха около 40–50%. Затова е мно-
го важно листата на растенията да 
са чисти. Прахта всякога пречи на 
растенията да дишат.

Вместо да пръскате листата на 
растенията с вода, ако разпола-

гате с повече пространство, можете 
да поставяте саксията или сандъче-
то в поднос или тава, пълни с вода. 
Така ще осигурите нужната влага на 

въздуха. Ако няма такава възмож-
ност, можете просто да напълните 

една-две декоративни вази с вода и да 

поставите по една във всяка стая, в 
която има цветя.

Почистването 
трябва да става поне веднъж седмич-

но. 
Гладките листа могат да се по-
чистват само с мека кърпа, а 

мъхестите (като на африканската 
теменужка) – с четка за рисуване. 

Висящите растения, като краси-
вото клеоме (Cleome hassleriana), 

могат директно да се мият под душа 

веднъж в месеца с по-слаба струя 
вода.

Филодендронът може да се по-
чиства с разтвор от вода и мал-

ко прясно мляко. Това ще накара лис-
тата да заблестят.

Не забравяйте редовно да по-
чиствате растенията от по-

жълтели листа.

Светлината 
и водата

Ако цветята ви изглеждат мал-
ко вяло през зимата, има веро-

ятност да не им достига светли-
на, тъй като дните са по-кратки. 
Ето защо можете да пробвате дали 
ще настъпи промяна с малко допъл-

нителна изкуствена светлина.

Различните видове стайни имат 
нужда от различно количество 

вода през зимата. Кактусите и суку-

лентните поливайте едва след като 

горният слой почва е напълно сух. 

Почвата на папратите трябва да е 
обаче постоянно влажна. 

Като цяло поливането през зи-

мата трябва да е по-ограничено 

поради факта, че растенията не са 
в период на растеж и не се нуждаят 
от толкова вода. Впрочем и торене-

то през зимата се преустановява, за-
щото растенията на практика са в 
период на покой.
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Стоплящи 
грижи
Много хора не знаят, че стайните 
цветя се нуждаят от специални грижи 
през зимата. Ако просто докоснете 
с ръка стъклото на прозореца, ще 
разберете колко студено е навън…
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за ФЕВРУАРИ

Професионални Професионални 
астрологични анализи астрологични анализи 

за всеки зодиакален знакза всеки зодиакален знак

ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение, ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение, 
почистване на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекарпочистване на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекар

ЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

ЛУННИЯТ МЕСЕЦ ПО ДАТИ И ЧАСОВЕЛУННИЯТ МЕСЕЦ ПО ДАТИ И ЧАСОВЕ

ОВЕНОВЕН

Трудни обстоятелстваТрудни обстоятелства

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Смяна на работатаСмяна на работата

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Ведър месецВедър месец

РАКРАК

Решавате сложни казусиРешавате сложни казуси

ЛЪВЛЪВ

Пазете здравето сиПазете здравето си

ДЕВАДЕВА

Раздвижване в работатаРаздвижване в работата

ВЕЗНИВЕЗНИ

Нова любовНова любов

СКОРПИОНСКОРПИОН

Революционни промени на възгледитеРеволюционни промени на възгледите

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Духовен и интелектуален подемДуховен и интелектуален подем

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Увеличавате доходите сиУвеличавате доходите си

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

В стихията си стеВ стихията си сте

РИБИРИБИ

Настроени сте философскиНастроени сте философски
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ТРУДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ще ви 
принудят да търсите нови и много 

бързи решения още в началото на месе-
ца. Не се колебайте да промените плана 
си, ако се налага. Най-доброто, което 
можете да направите, е да не се придър-
жате фанатично към старите си убеж-
дения и намерения. Бъдете максимално 
гъвкави и комбинативни. Може малко да 
се разочаровате в началото на месеца, 
когато ще стане ясно, че многообещава-
щите нови проекти и планове не могат 
да бъдат осъществени толкова бързо, 
колкото на вас ви се иска. Още на 1-ви 
ще се сблъскате с неочакван развой на 
събитията. Дори и тези, които обичат 
динамиката и хазартния начин на живот, 
ще бъдат неприятно сюрпризирани, осо-
бено на 2-ри. Бъдете готови да действа-
те веднага, не бързайте да се отчайвате 
или отказвате. 

СЛАБОСТ И ОБЪРКВАНЕ ще ви 
обхванат от 1-ви до 3-ти, но не е 

нужно да го показвате и да споделяте 
това с останалите. Бъдете максимално 
предпазливи и недоверчиви. Това се отнася 
най-вече за сферата на финансите и на 
интимните ви отношения. Веднага след 

3-ти събитията ще „вземат“ оптимисти-
чен завой. На самия 3-ти е добре да 
действате, защото стартираните тогава 
желания и намерения ще имат успешен 
край. 

АКО СЕ ЗАНИМАВАТЕ С БЛАГОТ-

ВОРИТЕЛНОСТ ИЛИ ОБЩЕСТВЕ-

НА ДЕЙНОСТ, на 4-ти, 5-и, 6-и, 17-и ,20-и и 
21-ви ще имате голям успех. Това са сил-
ни, творчески дни на вдъхновение и полет 
на мисълта. Но има и известна опасност 
да залитнете в прекалена мечтателност 
и идеализъм и някой да се възползва от 
вашата доверчивост. Затова се самонаб-
людавайте и не изпадайте в заблуди.

БЪДЕТЕ ПО-ВНИМАТЕЛНИ В ЛИЧ-

НИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ след 4-ти. 
Ставате сприхави, ревниви и обсебващи. 
Ще имате чувството, че ви липсват то-
плина и внимание от страна на интимния 

партньор. Навлизате и в труден безпари-
чен период. Наложете си ограничения в 
харченето до края на месеца. Всичкото 
това емоционално и финансово напрежение 
се дължи на Венера, която на 4-ти навли-
за в строгия и амбициозен Козирог. 

КОНКУРЕНЦИЯТА В РАБОТАТА 

СЕ ЗАСИЛВА Някой ще оттегли 
подкрепата си от вас. Всичко, което до-
сега ви е създавало чувство за комфорт и 
удовлетворение, сега ще се обърне наобра-
тно. Често ще се чувствате раздразни-
телни и уморени, бързо ще мените на-
строенията си и ще проявявате капризи. 
Всичко това ще ви прави неефективни в 
работата. Ще имате и разочарования в 
личния живот – трудно ще намирате общ 
език с любимия човек. Една от причините 
за тази трудна ситуация е, че ще се оп-
итвате всичко да „напъхате“ в рамките 
на идеалистичните си представи. 

БЪДЕТЕ ПО-ТЪРПЕЛИВИ С ИН-

ТИМНИЯ ПАРТНЬОР на 6-и, 10-и и 
18-и. Най-труден ще е 10-и. На тези дати 
не предприемайте рисковани финансови 
стъпки: не теглете кредити и не харчете 
необмислено. Не въртете любов на работ-
ното си място, колкото и привидно обе-
щаващи да ви изглеждат връзките, които 
се каните да създадете. Скоро ще осъзна-
ете, че не са въобще перспективни и че 
ви носят само проблеми. 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ СПЛЕТНИ и злосло-
вия по ваш адрес след 20-и. Много 

труден ден е 21-ви, когато трябва да 
внимавате как се държите с партньори и 
колеги. На 25-и не подхващайте нищо, ко-
ето ще изисква подкрепа от институции 
и авторитетни личности. Ще се сблъска-
те с догматизъм и недобронамереност. 
На 28-и проявете търпение и смирение – 
през март идват по-добри дни.

Къде ви е късметът?
След краткото объркване успявате да се 

мобилизирате и да възстановите стари-

те си връзки и приятелства след 3-ти. 

Това е важен стратегически ход, защото 

сега късметът ви е в екипната работа. 

Потърсете вашите съмишленици и коле-

ги, добре е да възобновите отношенията 

си с хора, от които пряко зависи професи-

оналното ви развитие. Още един съвет за 

3-ти, който се явява ключов ден, защото 

ви се дава възможност за избор. Ако днес 

успеете правилно да прочетете знаците 

на съдбата, на 7-и и 8-и ще стартирате 

успешно реализирането на идеите и на-

меренията, които дълго време обмисляте. 

Сега е настъпило подходящото време за 

действие! Успех ще имат най-вече Овни-

те, които безкористно и всеотдайно се 

отдават на работата си. Правете всичко 

така, че да се доволни и щастливи и дру-

гите хора около вас!

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ   

От 1-ви до 3-ти е възможно плановете 

ви да се осуетят.

След 3-ти ще бъдете силни в колектив-

ните начинания. Стартирате реализация-

та на нови идеи. 

На 6-и, 10-и и 18-и ще имате трудни 

емоционални отношения. Не рискувайте 

във финансовата сфера.

4-ти, 5-и, 17-и, 20-и и 21-ви са силни 

творчески дни за вас. Но внимавайте да 

не изпаднете в заблуди!

ЕКОУРЕДИ И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТinfo
ПРИЯТНИ ИЗНЕНАДИ ОТ INDESIT COMPANY

Носителят на наградата за бизнес иновации за 2010 г. Indesit Company ще продължи да изненадва с 
нови технологии и продукти и през тази година. През 2011 г. Indesit Company ще лансира нова плат-
форма No Frost при хладилниците, която осигурява напълно хомогенна температурата в хладилни-
ка. Ще станем свидетели и на представянето на най-екологичните фурни на пазара от новата ко-
лекция Luce от Hotpoint-Ariston. Luce ще замени колекцията Еxperience – успешната линия, която от 
няколко години е бестселър при уредите за вграждане. 
През учебната 2010–2011 г. Indesit Company организира обучение по изобразителни и приложни изку-
ства в дома за деца, лишени от родителски грижи, в кв. Драгалевци, София. Проектът, озаглавен 
„Къщичка за моето птиче“, продължава инициативите, които компанията провежда в дома през 
последните години. В рамките на образователната програма и в резултат на усвоените умения 
децата ще изрисуват и декорират 30 къщички за птици, които ще окачат сред природата през 
пролетта, с подкрепата на Българското дружество за защита на птиците. Инициативата има за 
цел да развие у децата умения за изразяване и общуване и да покаже, че умението да даряваш любов 
и грижа носи не по-малка наслада и удовлетворение от това да получаваш.
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ТРУДЕН ПЕРИОД се очертава за Те-
лците. Ще трябва да се съобразявате 

с изисквания и да доказвате себе си. От 
тази напрегната ситуация успявате да се 
възползвате максимално – амбицията и 
желанието ви за победа се засилват. Един-
ственото, за което трябва да внимавате, 
е да не влизате в пререкания и конфли-
кти! Ще загубите ценни сили без никаква 
полза! 

ЩАДЕТЕ ЗДРАВЕТО СИ Каквото и 
да правите до 18-и, пестете енергия-

та си и пазете здравето си. Имунитетът 
ви е много слаб. 

ЧУВСТВАТЕ СЕ НЕУДОВЛЕТВОРЕ-

НИ В РАБОТАТА напоследък. От 1-ви 
до 3-ти очаквайте още напрежение и 
трудности там – най-вече недоразумения 
с началниците. Най-трудно ще ви бъде на 
2-ри и 3-ти, когато ще имате чувството, 
че сте останали без сили. Не предприе-
майте нищо важно – не сте в добра кон-
диция. Преценката ви е също неадекватна. 
Няма да срещнете подкрепа и разбиране. 
Възможно е да направите неприятни греш-

ки в работата, които да доведат до кон-
фликти. Въобще бъдете готови да прежи-
веете един конфликтен период от 1-ви до 
20-и. Не е изключено да се скарате с ро-
дителите си или с други роднини. Най-
взривоопасна ще е обстановката на 4-ти. 

Тогава се постарайте да трансформирате 
лошата енергия не в конфликт, а в амби-
ция и желание за промяна. 

ПОМОЩ ОТ АВТОРИТЕТИ Свърже-
те се с авторитетни фигури на 10-и 

и смело изложете пред тях идеите си за 
бъдещи проекти и дейности. Демонстри-
райте уменията и способностите си. Ма-
кар и не веднага, предложенията ви ще бъ-
дат взети присърце от тези хора и след 
време те ще ви подадат ръка, за да ги 
реализирате. 

ЗДРАВЕТО ВИ Е РАЗКЛАТЕНО от 
1-ви до 19-и. Пазете се от простуди 

и нараняване най-вече на 2-ри и 3-ти, 16-и 
и 17-и.

НАПРЕГНАТ ЗА СЕМЕЙНИТЕ ОТ-

НОШЕНИЯ ДЕН е 18-и. Редица отла-
гани проблеми сега ще искат своето реше-
ние. Освен емоционално напрежение ще има-
те и проблеми от чисто битов характер, 
които ще изискват спешната ви намеса. 
Част от събитията, които излизат наяве 
сега, ще бъдат неразривно свързани помеж-
ду си. Не ви съветвам да смесвате служеб-
ните със семейните си ангажименти, нито 
да жертвате едните в полза на другите. 

ОБСТАНОВКАТА СЕ ХАРМОНИЗИ-

РА видимо след 20-и. Сега спокойно 
можете да подобрите сътрудничеството 
си с колегите и да обедините усилията си 
в общи цели. След 23-ти се обърнете към 
приятелите си за съдействие, защото 
преди това – на 20-и и 21-ви – са възмож-
ни дребни конфликти с тях. Не е изклю-
чено да се наложи да се простите с ня-
кои ваши мечти на тези дати, но не съ-
жалявайте. 

ПРОВЕРКА НА НАДЕЖДНОСТТА 

НА ПАРТНЬОРСТВАТА ви предстои 
на 22-ри и 23-ти. Трудно ще запазите ба-
ланса така, че да не превърнете загриже-
ността и любовта в обсебване. В делови-
те партньорства също бъдете внимател-
ни, както и при работа с клиенти, защо-
то мнителността и недоверието от ваша 
страна може да ви развалят досегашното 
безпроблемно общуване с тези хора. 

СТАРИ ПРИЯТЕЛИ СЕ ЗАВРЪЩАТ В 

ЖИВОТА ВИ След 23-ти активизира-
те стари приятелства, които ще изигра-
ят положителна роля в живота ви. На 27-и 
и 28-и непременно действайте по важни за-
дачи, свързани с бъдещето ви. Каквото за-
ложите сега, ще се развива добре в бъде-
ще. Потърсете нови контакти зад граница 
и възможности за пътувания. Всичко е бе-
лязано сега със знака на надеждността.

Промяна 
несъмнено ще има при повечето от вас, и 

то на работното място. От 3-ти до 8-и 

включително е най-революционният ви 

период. Ще имате възможност изцяло да 

промените своя социален статус. Про-

мени може да настъпят и в самата орга-

низация или фирма, в която работите, и 

те ще ви засегнат пряко. Ако искате да 

промените своята професия или работ-

но място, то дните след 3-ти ще са най-

подходящи да го направите. На 9-и, 10-и 

и 11-и ще се почувствате по-стабилни и 

спокойни, ще си възвърнете равновесието 

и ще възстановите поразклатените си 

отношения и с колегите, и с началниците. 

Ще закрепите финансовото си положение 

и ще успеете да сключите успешни дого-

вори, които ще ви донесат печалба в бъ-

деще (в случай че работите в сферата на 

търговията или имате частен бизнес).

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 

От 3-ти до 8-и сте в трансформацио-

нен и конфликтен период на работното 

място. Възможно е да смените работата 

си с по-перспективна.

На 9-ти и 10-и финансите ви се стаби-

лизират. Проведете важни разговори за 

бъдещето, потърсете авторитетна по-

мощ.

От 1-ви до 19-и пазете здравето си. И 

най-вече на 2, 3, 16 и 17 февруари. Тога-

ва се обличайте топло и се пазете от на-

ранявания.

На 27-и и 28-и слагате начало на нещо 

важно за бъдещето ви. Действате увере-

но и надеждно.

ЖИВОТ БЕЗ СТРЕС

ПОВЕЧЕ МЕКОТА С NATURELLA 
Живеем в света на стреса – по цял ден, понякога и през нощта, тичаме 
насам-натам, стараем се да даваме най-доброто от себе си и да посреща-
ме проблемите с подобаваща твърдост. А всичко, от което имаме нуж-
да, е малко мекота. Дамските превръзки Naturella предлагат именно завръ-
щането към мекотата, от което всички имаме нужда. Открий най-неж-
ната грижа за твоята най-деликатна кожа. Дамските превръзки Naturella 
се докосват нежно до теб – като цвете, благодарение на специалния бал-
сам с екстракт от лайка. Той успокоява кожата и предотвратяват раз-
дразненията, като едновременно с това я омекотява. Повърхността на 
Naturella е набраздена от специални каналчета, подредени във формата на 
цвете, които улесняват абсорбирането на течностите. Освен с балсам 
от лайка превръзките са напоени и с други клинично тествани вещества 
с противовъзпалителен ефект. Сега можеш да си позволиш нужната меко-
та за кожата, като в същото време останеш напълно защитена.
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БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД очаквай-
те от 1-ви до 18-и. Бъдете активни 

и инициативни. За всички Близнаци това 
е ведър месец. Ще ви се отворят въз-
можности за новаторски подход и проява 
на смелост. Най-успешен ще е този фев-
руари за учащите, работещите в инте-
лектуалната сфера, заетите в съвместни 
проекти със задгранични партньори, как-
то и за всички, които са свързани пряко 
или косвено с обществения живот. Всич-
ки те с настъпването на новолунието във 
Водолей на 3 февруари ще бъдете подпо-
могнати от звездите да започнат нови и 
вдъхновени начинания. Разбира се, и за 
всички останали периодът ще е хубав, 
особено ако не се страхуват да дейст-
ват с размах. 

СИЛЕН НАЧАЛЕН ИМПУЛС ще по-
лучите от новолунието на 3-ти. В 

живота ви ще се появят нови, оптимис-
тично настроени и щедри хора, които ще 
ви подадат ръка и ще ви изтеглят на-
пред. Съвместните проекти с чужденци 
ще са особено успешни – както научни-
те, така и търговските. За ваш късмет 

още на 4-ти личната ви управляваща пла-
нета Меркурий навлиза във Водолей и 
това още повече подобрява разговорите, 
преговорите и пътуванията ви. Работата 
ще ви върви. На 4-ти обаче от вас се из-
исква да сте много активни! Само след 
вашата активна намеса има шанс част 
от проблемите, които от дълго време ви 
мъчат, да се решат бързо. 

ЧУДЕСЕН ПЕРИОД настъпва за Близ-
наците от 3-ти до 18-и. Не го пропи-

лявайте. Най-силните ви дни са от 4-ти до 
6-и, когато можете да подпишете изгод-
ни договори. Времето е подходящо за из-
лагане на вашите идеи, за реклама на дей-

ността ви и за търсене на нови възмож-
ности и пазари. 

ВНИМАВАЙТЕ С ФИНАНСИТЕ На 
6-и внимавайте какви финансови опе-

рации извършвате и какви обещания дава-
те, защото има опасност от загуби, ако 
не сте преценили правилно ситуацията. 
Всъщност във финансово отношение 
трябва да сте внимателни почти през це-
лия месец след 4-ти, като най-критични са 
дните 6-ти, 10-и и 18-и, когато са възмож-
ни всякакви спънки при плащания и пога-
сявания на дългове. Не ви съветвам да 
теглите кредити. 

ЕМОЦИОНАЛНИ ЗАВИХРЯНИЯ 
Изброените дати (6, 10 и 18 февруа-

ри) са рискови и в емоционално отноше-
ние. Бъдете по-деликатни с хората, на 
които държите, защото има опасност, 
без да искате, да ги нараните. Подбирай-
те и кого пускате в леглото си, защото 
има риск и от заболявания, предавани по 
полов път, както и от непредвидено заб-
ременяване. 

ДИНАМИЧНИ ДНИ са 18-и, 19-и и 20-
и, защото са белязани с енергията на 

пълнолунието в Дева. Няма да се чувства-
те комфортно, защото ще трябва да се 
справяте с купища работа. Но пък точно 
през тези дни ще видите и първите об-
надеждаващи резултати от положените 
от вас усилия до момента.

УМОРЕНИ, РАЗДРАЗНЕНИ, ОТЕГ-

ЧЕНИ Така ще се чувствате след 21-

ви. Вече няма да сте толкова напористи, 
а и дори да проявите активност, резулта-
тите няма да ви удовлетворят. На 21-ви 
Меркурий вече влиза в конфликтния ви 
знак Риби, а на 23-ти и Марс навлиза в 
Риби и си навличате първите сериозни 
проблеми за месеца от конкуренцията. 
Трудни дни ще са 24-ти и 25-и. 

Криза в личните 
отношения
Към края на месеца обаче навлизате в 

конфликтен период и едва в края на май 

и началото на юни можете да очаквате 

следващата благоприятна приливна въл-

на. Преди да започнете своя възход през 

този февруари, на 1-ви и 2-ри ще преживе-

ете криза в личните отношения. До 4-ти 

Венера се намира в конфликтния за вас 

знак Стрелец и ви провокира към изчист-

ване на недоразумения във връзката. Това 

не е непременно нещо лошо. На 1-ви Ве-

нера прави хармоничен аспект с Нептун, 

което ще повиши вашата чувствител-

ност и интуиция. Ставате сантиментал-

ни и раними, ще ви се прииска да напра-

вите добри жестове и подаръци на люби-

мия човек. Но на 2-ри ситуацията коренно 

се променя. Венера вече се „среща“ с не-

предвидимия Уран и ще трябва да се мо-

билизирате, за да изтърпите претенции-

те и раздразнението на интимния парт-

ньор към вас. Опитайте се да овладеете 

вашето собствено недоволство и жела-

ние за лична свобода, премислете, преди 

да кажете тежки думи, които да доведат 

до раздяла. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

На 1-ви и 2-ри ще се наложи да изясня-

вате отношенията си с интимния си 

партньор.

След 3-ти навлизате в силен период. 

Действайте с размах. Периодът е бла-

гоприятен за нови начинания, пътувания, 

обучение и връзки с чужбина.

На 18-и, 19-и и 20-и се справяте с много 

ангажименти накуп. Виждате и първите 

добри резултати от усилията си. 

На 24-ти и 25-и пазете позициите, ко-

ито сте завоювали, но без да влизате в 

безсмислени конфликти. Това Близнаците 

го могат.

ФРЕНСКА ТРАДИЦИЯ

„ТОРТАТА НА КРАЛЕТЕ“ 
събра представители на българските и френски бизнес среди 
Повод за това бе дегустацията на прочутия френски сладкиш Galette des Rois („Торта на кралете“), 
състояла се в началото на новата година. 
Председателят на Френско-българската търговска камара г-н Патрик Фавър приветства гости-
те. С „Честита Нова година“ на български език гостите поздрави и посланикът на Франция у нас 
н. пр. Филип Отие. Пожелания за късмет и успешен бизнес към гостите отправи и г-н Кристиян 
Шарита – изпълнителен директор на КМБ България и домакин на събитието в столичния мага-
зин „Карфур“. 
Изтънченият френски сладкиш е част от вековна традиция, с която още от средновековието 
във Франция се отбелязва Богоявление. Приготвя се от многолистно тесто и крем с аромат на 
бадеми. Заради „разточителните“ му съставки – мляко, масло, яйца и бадеми – през годините на 
тежък глад производството му се е забранявало с указ. Въпреки това „Тортата на кралете“ ус-
пява да се съхрани и наложи като емблематична за отбелязването на Богоявление. В миналото в 
„кралската торта“ се слагало късметче – бобено зърно. Днес този символ е заменен с различни 
фигурки. Като нашите късмети в новогодишната баница, те също са с изписани пожелания. 
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ВРЪХЛИТАТ ВИ СЛОЖНИ КАЗУСИ, 
свързани с придобито наследство. 

Въвлечени сте не само емоционално, но и 
финансово в създалата се трудна ситуа-
ция. Ако имате частен бизнес, съвместни-
те финансови дела ще ви носят безпокой-
ство. Периодът е подходящ за проверка на 
надеждността на партньорствата. Добре 
е да анализирате и собственото си пове-
дение, защото грижливо прикривани тайни 
от ваша страна сега могат да видят бял 
свят и да ви донесат главоболия. 

МОБИЛИЗИРАТЕ СЕ в търсене на 
решения, защото сами ще усетите 

наближаващото напрежение още от 1-ви. 
Ставате проницателни, но и критични. 
Реакциите ви могат да влошат взаимоот-
ношенията ви с околните, което да дове-
де до… много бързо решаване на пробле-
мите. На 2-ри получавате помощта и ин-
формацията, от които се нуждаете. 

ПРЕЛОМЕН ДЕН е новолунието на 
3-ти. Каквато и да е ситуацията, в 

която сте се забъркали, сега поне ще полу-
чите яснота за нея. Дава ви се шанс да се 

„поправите“, да се оттеглите от неизгодни 
за вас договори и несполучливи финансови 
съдружия. Успявате да се освободите поне 
малко от финансова или силна психологиче-
ска зависимост, която дори ви е тежала 
повече от задълженията и плащанията. Все 
пак на този ден е препоръчително да не 
взимате рязко инициативата. Енергетиката 
на новолунието е слаба. Събирайте сили и 
обмисляйте идеите си тихомълком. Не се 
насилвайте да действате, особено ако се 
чувствате много изморени или объркани.

УСПЕШНО ВНАСЯТЕ РЕД ВЪВ ФИ-

НАНСОВИТЕ ДЕЛА на 5-и и на 14-и. 
Изплатете дълговете си и се погрижете 
за изрядността на документи, които ще 
укрепят сигурността ви. Не отлагайте 
уреждането на взаимоотношенията си с 
банки и други институции. На тези дати 
постигате разбирателство и извоювате 
територии и в личните си дела. 

ПРЕКАЛЕНО ЧУВСТВИТЕЛНИ И 

ОБИДЧИВИ СТАВАТЕ, когато Вене-
ра навлиза в знака на строгия и изискващ 
Козирог на 4-ти. Не бъдете прекалено из-
искващи към интимния партньор. Освен 
това ставате и мнителни. Опитайте да 
не проявявате недоверие в общуването с 
колеги и приятели на 6-и, 10-и и 18-и. Сами 
ще си навредите, ако го сторите, защото 
ще изглеждате смешни в техните очи. На 
тези дати не подписвайте договори и не 
водете съдебни дела. 

БЪДЕТЕ ОБЕКТИВНИ! Възможно е 
да попаднете под нечие очаровател-

ното влияние на 20-и и 21-ви. Добре е да 
не губите представа за реалността. Важи 
както за личните, така и за професионал-
ните връзки. Не се подвеждайте по ат-
рактивни бизнес предложения, защото след 
време те ще се окажат измамни. Имайте 
една наум с представители на зодиите 
Скорпион и Риби. 

ХОРИЗОНТЪТ СЕ ОТКРИВА на 19-и. 
Слънцето най-сетне преминава в хар-

моничния ви знак Риби, което донякъде 
неутрализира негативната ситуация около 
вас. Хрумват ви нови и сериозни идеи, от 
които особено ценни ще бъдат тези, ко-
ито се раждат в главата ви след 25-и. На 
самия 25-и няма да се чувствате ком-
фортно, защото ще усещате нечие обсеб-
ващо поведение. Вероятно точно вслед-
ствие на това ще вземете решителни 
мерки за смяна на стратегията. 

НАМИРАТЕ ПОДКРЕПА На 26-и об-
стоятелствата коренно се променят. 

Намирате подкрепа, уреждате документи, 
успешно трасирате бъдещето си. В живо-
та ви навлизат важни и влиятелни хора. 

ВРЕМЕНЕН ЗАСТОЙ НА ПРОЕКТИ-

ТЕ се очертава да преживеете на 28-
и, но този неблагоприятен период ще от-
мине много бързо.

ЛИЦЕ В ЦВЯТ

Кога да действате?
Денят за действие е 4-ти – тогава вече 

няма да можете да избягате от лавината 

на събитията. Рискувайте, но не бъдете 

груби в поведението си с близки и не чак 

толкова близки хора. След 4-ти обаче бъ-

дете внимателни с партньорите си (как-

то в бизнеса, така и в личния живот), за-

щото се задават трудности и конфликти, 

които ще бъдат своеобразен фон на вза-

имоотношенията ви до края на месеца. 

Възможно е да се забъркате в двойствени 

връзки, ревност и изневери. Интересното 

е, че от една страна, самите вие ще сте 

причината за тези събития, а от друга – 

обкръжението ви също помага ситуации-

те да се заплетат докрай. До 18-и напре-

жението няма да намалее, но това не оз-

начава, че не трябва да се опитвате да 

го смекчите.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 

След 4-ти партньорствата ви ще бъ-

дат поставени на изпитание, очакват ви 

конфликти. 

Сами ще си навредите, ако допуснете да 

бъдете обидчиви и раними на 6-и, 10-и и 
18-и. На тези дати не подписвайте дого-

вори и не водете съдебни дела. 

След 19-и навлизате в оптимистичен 

период, а напрежението остава зад гър-

ба ви. 

На 25-и ще бъдете притеснени от нечие 

обсебващо поведение.

На 26-и получавате силна подкрепа. 

Чувствате се уверени и тръгвате по нов 

път.

NATURAL BLUSH – ПО-НЕЖНИЯТ РУЖ
Този руж е с кадифена текстура. Формулата му включва минерали, които подпомагат по-рав-
номерното нанасяне на продукта върху лицето.
Можете да избирате между 6 благородни цвята: 

01 Chocolate 02 Rose 03 Peach 04 Spicy 05 Cherry 06 Mahogany 

Гарантира перфектно разнасяне и висока издръжливост. Пречистените пигменти придават 
сияен матов завършек. Продуктът е хипоалергичен. Цена: 15,10 лв.
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НЕ СТЕ В ДОБРА КОНДИЦИЯ, 
чувствате напрежение по всички 

фронтове, но най-вече тревогите ще са в 
сферата на партньорствата. Първо опре-
делете дали искате да се развивате са-
мостоятелно, или в партньорство с няко-
го. Това ще е риторичният въпрос, който 
ще ви занимава през цялото време. Но 
внимавайте, докато се чудите в каква по-
сока да тръгнете, да не си изпатите от 
напълно справедливия гняв на някого. Нала-
га се през целия месец да мислите и 
действате колкото се може по-честно и 
коректно и да не затъвате в недомлъвки. 
Не отлагайте наболели въпроси нито от 
ежедневието, нито в работата, а най-ве-
че в личните отношения. Нямате много 

енергия. Слънцето, което управлява знака 
ви, сега е далеч от вас – в точна опози-
ция – и не може да ви „стопли“. 

НАЙ-СЛАБИЯТ ВИ МОМЕНТ през 
февруари са първите му три дни – 

до новолунието, което настъпва в нехар-
моничния ви знак Водолей. От 1-ви до 3-ти 
сякаш целият свят ще се е наговорил да 
заявява претенции към вас. Моментът е 
крайно неподходящ да започвате дори и 
най-безобидното ново начинание, защото 
то ще е белязано с проблеми още от са-
мото начало. 

РАЗДЯЛА След 3-ти ще трябва да се 
простите с поне един стар модел на 

поведение, който натрапчиво ви е пречил. 
Ще е неизбежна и раздялата с някой ваш 
делови партньор и дори с настоящия ви 
интимен партньор. Но това важи само 
за връзките, които отдавна са изчерпани. 
Както се досещате, раздялата няма да 
стане бързо и леко. Без криза няма да ви 
се размине. Внимавайте, особено на 4-ти, 
защото е възможно да привлечете агре-
сия, отмъстителност и злонамереност 
към себе си. 

КОНКУРЕНЦИЯТА СЕ АКТИВИЗИ-

РА През периода от 4-ти до 18-и общо 
три планети се събират в знака Водолей 
– Слънце, Меркурий и Марс. Целият този 
стелиум (струпване на планети) ще ви 
действа провокативно. Засилват се и не-
коректните конкурентни борби. Внима-
вайте с колеги и съдружници, пазете си 
клиентите и не си огласявайте договори-
те. Като стана въпрос за договори, пери-
одът от 4-ти до 21-ви включително няма 
да е благоприятен за сключване на таки-
ва, както и за оформяне на документи и 
за служебни пътувания или премествания. 
Всичко това ще става с много трудности 
и суетене. Ако е възможно, отложете 

тези дейности. 
ЧУВСТВАТЕ СЕ ПО-СТАБИЛНИ на 
6-и. Помислете на кои точно парт-

ньори да се доверите и с кого ще продъл-
жите напред. Колебанията ви вече започ-
ват да изчезват и мисълта ви става по-
трезва. 

ДНИ НА ЗАБЛУДИ И ИЛЮЗИИ са 
17-и, 20-и и 21-ви. Много внимавайте 

какво точно правите тогава, защото не-
щата могат да се обърнат срещу вас и 
сериозно да си изпатите. Не се доверя-
вайте дори и на близки и проверени хора, 
защото те могат несъзнателно да ви 
подведат. В никакъв случай не подписвай-
те важни документи, проверявайте ин-
формацията, която пристига при вас, за-
щото могат да станат големи обърква-
ния. Ако водите съдебни дела, постарай-
те се точно на тези дати да не се явя-
вате в съда. 

НАПРЕЖЕНИЕ И РАБОТА ви очак-
ват на 6-и, 10-и и 18-и. Особено на 18-

и, когато е пълнолунието в Лъв. Тогава се 
старайте да сте перфектни, защото ще 
ви гледат под лупа в службата. Дръжте се 
по-деликатно и с колеги, и с началници.

РЕВИЗИРАЙТЕ ФИНАНСИТЕ СИ 
След 20-и част от личните ви про-

блеми се трансформират във финансови. 
Дано съдружници и бившите вече парт-
ньори не са ви оставили своите дългове. 
От 20-и до 28-и бъдете внимателни във 
финансови операции. Опитайте се да се 
освободите от всички финансови зависи-
мости. Внимавайте със закона и данъчни-
те, платете си налозите и дълговете и 
направете ревизия както на личните си, 
така и на служебните пари. 

УСПЕШНИ ДНИ за вас са 24-ти, 25-и и 
26-и, когато ще си отдъхнете и ще се 

почувствате емоционално стабилизирани.

Пазете здравето си!
Първо, не допускайте нервни сривове. При-

емайте повече витамини и минерали (осо-

бено витамини от групата В). Спазвайте 

режим на хранене, който по възможност 

да изключва консервираните храни. Яжте 

повече пресни и качествени храни, защото 

има опасност от стомашно-чревни про-

блеми. Казвайте и правете това, което 

ви е по сърце. Не сдържайте истинските 

си чувства, защото тогава ще реагира 

вашата сърдечносъдова система – или с 

аритмия, или с повишено кръвно налягане.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 

От 4-ти до 18-и периодът ще е труден 

за вас. Трябва да изясните ролята си в 

личните и в служебните партньорства.

От 1-ви до 19-и пазете здравето си. 

Имунитетът ви е слаб. Не „преглъщайте“ 

емоциите си. 

След 19-и уредете финансовите си за-

дължения. Освободете се от старото.

24-ти, 25-и и 26-и са успешните ви дни.

ВРЕМЕ Е ЗА ЧАЙ

VIVA – АРОМАТНО ПРЕЖИВЯВАНЕ ЗА ЦЕНИТЕЛИ

„Новите видове чай на VIVA са прекрасно допълнение към VIVA света на удо-
волствието,“ вярва Петър Величков, управител на верига бензиностан-
ции OMV в България. Ако спрете във VIVA за кратка почивка на чаша чай, 
ще имате избор измежду осем различни вида: English Breakfast, Earl Grey, зе-
лен чай, чай от лайка, ментов чай, малинов чай, билков чай с наименование 
Feel Relaxed (хармонична смес от ройбос и благоухание на лимон) и Chai. Chai е 
традиционно приготвен от черен чай и различни подправки, като напри-
мер кардамон, канела, джинджифил и карамфил. Този вид чай прочиства ор-
ганизма и успокоява. 
За да имате възможност да се насладите на ароматна чаша горещ чай дори 
по време на път, новите осем вида чай във VIVA се предлагат също и за из 
път – в специално изработени чаши с патентована система на капачката. 
Тя позволява чашите да се хващат удобно и предпазва от изливане на на-
питката. Преди кафето за „из път“ винаги е било предпочитано пред чая, 

когато става въпрос за лесна 
употреба. Това е било така, за-
щото пакетчето чай е трябвало 
да бъде изхвърляно отделно след 
няколко минути на запарка. Но-
вата система на капачката оба-
че подсигурява това, че пакетче-
то чай може да бъде оставено да 
се запарва за време, зависещо от 
индивидуалното предпочитание, 
и после да се издърпа от гореща-
та напитка посредством картонено капаче, което е част от самата ка-
пачка. По този начин пакетчето чай остава в специално отделение в самия 
капак. След като се изпие чаят, чашата и пакетчето чай могат да се из-
хвърлят едновременно. Чашите за из път са налични само във VIVA свят на 
удоволствието в България.
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ПО-ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА 

ЖИВОТ Сега ще ви обземе непреодо-
лимо желание да промените нещо в рабо-
тата си, както и желание да водите 
здравословен начин на живот. След новолу-
нието на 3-ти има шанс да откриете 
ново алтернативно лечение на стара ваша 
болежка. Периодът от 3-ти до 18-и е до-
бър за отказване от вредни навици. Хуба-
во е да започнете и прочистваща диета. 
Потребността от разчистване и обновя-
ване, така характерна за всички Деви, 
сега ще засегне и други сфери на живота. 
Освобождавате се от ненужните ви хора, 
навици или вещи. В началото на февруари 
окончателно се разделяте с досегашни за-
блуди за ваши близки приятели. За жалост 
илюзиите понякога могат да бъдат и мно-
го болезнени. Ще намерите сили и моти-
вация да прекъснете фалшивите приятел-
ства и връзки още на 2-ри или 3-ти. До-
брата новина е, че много бързо и почти 
безболезнено ще преживеете това отрез-
вяване и раздяла с близки хора. 

ЗА ХОРАТА НА ИЗКУСТВОТО този 
период ще е период на смяна на сти-

ла или жанра. Един етап от творческото 
ви развитие остава в историята и осво-
бождава място на съвършено нов, свеж и 

прогресивен период. 
ПОЯВЯВАТ СЕ НОВИ ПРИЯТЕЛИ 
На 4-ти Венера навлиза в хармонич-

ния ви знак Козирог и там ще пребивава 
до края на месеца. Това автоматично по-
добрява взаимоотношенията ви с околни-
те. Бързо забравяте неприятностите и 
загубите от началото на месеца. В рабо-
тата си сте много креативни. В живота 
ви се появяват нови приятели, както и 
обекти за флирт. Само на 10-и и 18-и вни-
мавайте да не ви нарани някой. Бъдете 
по-избирателни в общуването. 

РАЗДВИЖВАНЕ В РАБОТАТА Още 
от края на януари сигурно сте усе-

тили необходимостта от раздвижване на 
фронта „работа“. Новолунието на 3-ти ви 
„довява“ новости там. Подобряват се ус-
ловията ви на труд, хармонизирате отно-
шенията си с колегите. 

НЕ ХАРЧЕТЕ НЕРАЗУМНО на 6-и, 
10-и и 18-и. Не давайте пари на заем 

и не рискувайте със съмнителни инвести-
ции. Не участвайте и в игри на късмета. 
Няма да спечелите. На 18-и научавате 
една грижливо пазена тайна, която ви от-
ървава от илюзии, заблуди и напразни на-
дежди. 

МАНУПУЛИРУЕМИ СТЕ На 20-и и 
21-ви някой ще иска да „приспи“ вни-

манието ви. Не ставайте лесна жертва, 
особено на колега. През тези дни бъдете 
бдителни – нещо може неусетно да ви се 
изплъзне. 

ПРОЯВЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗАГРИЖЕНОСТ 

КЪМ БЛИЗКИТЕ СИ след 19-и. 
ПЕРИОДЪТ НЕ Е ДОБЪР ЗА ОБЩУ-

ВАНЕ след 21-ви, особено за устано-
вяване на нови контакти. След 23-ти и 
конкуренцията започва да ви притеснява. 
Партньорите и колегите ви сякаш ще са 
се наговорили да ви изнервят с претенци-
ите си. За да си спестите неприятности-
те, говорете колкото се може по-малко. 
С никого не споделяйте нищо лично, осо-
бено на 20-и и 21-ви. Звучи странно, но 
каквото кажете сега, може да бъде из-
ползвано срещу вас след време. Не молете 
и за помощ и не се оплаквайте на никого. 
Ако се съобразите с тези съвети, ще се 
измъкнете от ситуацията „невредими“. 

СТЪПВАТЕ НА ЗДРАВА ПОЧВА на 
27-и и 28-и. Успявате да реализирате 

замисленото, елиминирате съмненията и 
притесненията. 

Нова работа 
за някои от вас
Щастливо стечение на обстоятелства-

та ще ви донесе допълнителни ангажи-

менти или преназначавания, а за някои 

от вас – дори съвсем нова работа. Мно-

го бързо ще се развиват нещата в тази 

сфера. Още на 4-ти, 5-и и 6-и може да се 

наложи да превключите от една тема на 

друга, от един вид дейност на друг. Ако 

ви предложат допълнителна работа, при-

емете предложението. То ще е чудесен 

шанс за по-добра професионална реали-

зация. Дори и да не се чувствате доста-

тъчно подготвени, много бързо ще навле-

зете в материята. Вие сте перфекцио-

нисти и никога няма да се чувствате дос-

татъчно подготвени. Действайте сме-

ло! Спонтанно ще използвате и дремещи у 

вас таланти, за които не сте подозирали, 

че съществуват. Ако правилно постъпите 

на работа на новото място или разшири-

те дейността си на старото, още на 9-и, 

10-и и 11-и ще получите първите задово-

лителни средства за труда си. Спечелено-

то на тези дати е добре да го спестите. 

След време това ще са средствата ви за 

финансиране на нова важна инициатива 

или дори на самостоятелен бизнес. Но за-

сега не избързвайте с подобни начинания.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 

На 2-ри ще се разделите с приятели и 

с илюзии.

На 4-и, 5-и и 6-и приемете новите пред-

ложения за допълнителна работа и допъл-

нителна изява. „Отключвате“ скритите 

си заложби.

След 19-и бъдете максимално сдържани 

и мълчаливи. Не търсете нови контакти. 

На 20-и и 21-ви сте манипулируеми. Ня-

кой ще се опита да „приспи“ внимание-

то ви.

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛЯ!

ТРИ ОТГОВОРА, ЕДНА МИЯЛНА МАШИНА
Късметът може да се материализира в много неща. За семейство Георгиеви той проработи, като им 
спечели миялна машина с марката Hotpoint-Ariston в играта на Индезит Кампъни България и списание 
„Бела“. В спечелването на миялната машина семейство Георгиеви от Монтана виждат добра поличба. 
Сигурни са, че цялата година ще е добра за тях. Няма да се отърват от късмет. А може би и от гости, 
подозираме ние. 
Напомняме, че уредът, който отиде в Монтана, дава възможност за миене при абсолютна тишина при 
използването на програмата Good Night. Режимът Ultraintensive пък е ефективен за силни замърсявания 
чрез максимално увеличаване на налягането на водата и температурата. 
Трите верни отговора е изпратил Иво. Не го попитахме кой мие съдовете вкъщи, но господин Георгиев 
каза, че подарява машината на съпругата си. Впрочем жена му е държавен служител, самият той е мени-
джър екип в застрахователно дружество, а дъщеря им е ученичка в езикова гимназия. 
Иво сподели с нас още, че той и семейството му обичат да изпробват късмета си и са печелили и преди. 
През миналата година отново от игра спечелили уикенд за двама в курорта Албена.
Той и съпругата му са убедени, че човек не трябва да губи вярата си в късмета, но и че трябва да му по-
мага, като не спира да го „пробва“. 
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ГЪВКАВИ, КРЕАТИВНИ И ОБЩИ-

ТЕЛНИ сте сега. Слънцето свети във 
Водолей, в непосредствена близост до него 
е и Марс, който е негов „воин“. Те ви за-
реждат с креативност и импулс за дейст-
вие. На 4-ти и Меркурий навлиза във Во-
долей и ви прави гъвкави, общителни, ана-
литични. Развихря и въображението ви. 

БИТОВИ НЕУРЕДИЦИ От 3-ти до 
18-и ще ви занимава темата за парт-

ньорствата. На 1-ви ще се ангажирани със 
семейни дела, които ще ви изтощят емо-
ционално. Куп битови неуредици ви се стру-
па на главата – от спешни покупки и ре-
монти до бързо преместване на нов адрес. 

НОВ КЪСМЕТ, НОВА ЛЮБОВ И… 

НАСЛЕДНИК На 3-ти новолунието 
във Водолей привлича към вас късмет, 
симпатии, нова любов, приятелско общу-
ване. Дава ви се шанс да изгладите разли-
чията с интимния партньор Много от 
вас ще вземат решение да имат и деца. 
Същевременно нараства и потребността 
ви от свобода и независимост. Ставате 
по-ексцентрични. 

СВОБОДАТА няма да я усетите на-
пълно, защото на 4-ти вашата упра-

вляваща планета Венера навлиза в трудния 
и нехармоничен и за нея, и за вас знак Ко-
зирог. Прекалено ограничаваща и трудна 
ще ви дойде енергията на Козирога. 

ДАЙТЕ ВОЛЯ НА ФАНТАЗИЯТА И 

НА ЖЕЛАНИЯТА СИ на 17-и, 20-и и 
21-ви. Тогава творческото ви вдъхновение 
ще е в изобилие. Ще бъдете оптимистично 
настроени. Много от Везните точно тога-
ва могат да попаднат в плен на любовта. 

ОНЕЗИ ОТ ВАС, КОИТО ИМАТ 

ДЕЦА, с изненада ще забележат поло-
жителни промени в тяхното развитие 
през периода от 3-ти до 18-и. При тях 
също ще започне своеобразен нов етап в 
живота. Непременно намерете време да 
им обърнете внимание, общувайте повече 
с тях. Ако проявят интерес към занима-
ния със спорт или изкуство, не го прие-
майте както детски каприз. Стимулирай-
те го. Същото важи и за вас. През този 
месец намерете време да възобновите сво-
ето хоби, спортувайте, творете. Правете 

всичко, което ви носи радост! Старти-
райте всичко това на 3-ти, за да се раз-
вива трайно в бъдеще. Този период е мно-
го ценен, защото допринася за вашето 
хармонизиране и релаксиране. Не се случ-
ват често такива моменти. Дните, в ко-
ито непременно трябва да обърнете вни-
мание на децата, семейството и близките, 
са 14-и и 15-и. 

ХВАЩАЙТЕ СЕ НА РАБОТА След 
19-и ви съветвам да се отдадете из-

цяло на текущата работа. Ще имате же-
лание да се утвърдите, да докажете спо-
собностите си, както и да подобрите 
взаимоотношенията си с колегите. Ще по-
лучите импулс от звездите да смените 
работата си, да потърсите по-удовлетво-
рителна. Добре е на 20-и и 21-ви да се по-
интересувате за подходящи за вас работ-
ни места. Тогава може да ви предложат и 
допълнителна работа, която да съвместя-
вате с настоящата. 

СТАВАТЕ МНОГО СЪСТРАДАТЕЛ-

НИ Постепенно еуфорията на Водо-
лея преминава в загрижеността и жертве-
ността на Рибите. Вече и Меркурий и 
Марс се преместват в Риби и ставате 
много състрадателни и загрижени за окол-
ните. На 27-и и 28-и вероятно ще се нало-
жи да се погрижите за своите възрастни 
роднини. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ 
от 19-и до 28-и. Отлично ще се повли-

яете от билкови или хомеопатични проду-
кти. Ако имате нужда от лекарски пре-
глед, на всяка цена посетете лекаря на 22-
ри или 23-ти, както и на 24-ти (до обяд). 
Специалистът ще ви постави вярната ди-
агноза и ще ви предложи правилното лече-
ние. Тези дни са и за лечение на душата 
и взаимоотношенията. Каквото ви тежи 
– изчистете го сега, не отлагайте. 

Ставате прекалено 
мнителни и критични
Всичко ще подлагате на проверка – дори и 

новата си любовна връзка. Постарайте се 

обаче да не прекалявате с критичността 

и изискванията си към приятели и парт-

ньори на 6-и, 10-и и 18-и. На 6-и има голя-

ма вероятност да похарчите необмисле-

но голяма сума пари за вашите приближе-

ни, за да им направите впечатление или за 

да се сдобрите, но ще се получи обратни-

ят ефект. Добрата страна на изискваща-

та и строга Венера е, че ще ви помогне да 

направите много прецизен анализ на иде-

ите си. С успех стартирате нов творче-

ски проект. Подходящите дни за творче-

ска изява и започване на нещо ново са 5-и, 

6-и и 14-и.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

4-ти, 5-и, 6-и и 14-и са силните ви дни 

през месеца. Реализирате поне една своя 

идея мечта, особено ако работите твор-

ческа професия.

На 17-и, 20-и и 21-ви ще се чувствате 

влюбени и ще бъдете много креативни. 

След 19-и се захващайте за работа. 

На 20-и и 21-ви ви съветвам да си по-

търсите нова работа, ако се налага.

22-ри, 23-ти и 24-ти (до обяд) са благо-

приятни дни за лечение както на тялото, 

така и на душата. Каквото ви тежи, из-

чистете го сега. Не отлагайте.

ЗАБАВНИ ДРЕХИ ЗА ДЕЦА

КОЛЕКЦИЯТА НА ADIDAS И DISNEY 
с любимите анимационни герои на децата 

adidas и Disney се съюзиха, за да създадат най-добрата колекция за деца. adidas допринася със своите модерни и 
функционални продукти, докато Disney поставя своите най-обичани герои върху облеклата. И двете марки 
имат общи критерии за качество, иновации и уникален дизайн.
adidas и Disney гордо представят детската колекция за пролет/лято 2011 г., която се отличава с образите на 
Мечо Пух и неговите най-добри приятели Тигър, Прасчо и Йори. 
В обувките за бебета са използвани прозрачни външни подметки и забавни сцени с Мечо Пух, Прасчо, Ти-
гър, Мини, Мики, Тинкърбел. Също така могат да се видят цветни велкро ленти и щампи с различни симво-
ли. Симпатичните бродерии върху страните на обувките отличават героите още повече. Преобладаващите 
цветове са светлорозово, светлосиньо, светлочервено и светлозелено.
Колекцията пролет/лято 2011 г. adidas Disney Kids включва екипи за момичета в ярки розови цветове и такива 
за момчета в ярко синьо с Мечо Пух. Текстилните продукти се допълват от подходящи чанти и обувки.
В допълнение към Мечо Пух и неговите приятели, Мики, Мини, Тинкърбел има и много други герои на „Дисни”, 
които освежават детските дрехи, които ще бъдат в наличност във всички магазини adidas от февруари.
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В НАПРЕГНАТ ПЕРИОД СТЕ Типично 
по скорпионски сте решени да анали-

зирате и елиминирате текущите проблеми 
и притеснения. Искате да решите всички 
натрупали се нерешени задачи и да отхвър-
лите всичката работа наведнъж! Но това 
няма да се окаже лесна задача дори и за 
вас. Намирате се в напрегнат трансформа-
ционен период до 18-и. Настроени сте ре-
волюционно, мобилизирани сте до максимум 
и, естествено, давате най-доброто от 
себе си. Искате да действате решително 
и мащабно. Чувствате се силни, защото 
ситуацията ви провокира. Това „войнстве-
но“ настроение ви го създава Уран, плане-
тата, управителка на Водолея. Още на 1-ви 
и 2-ри обаче ще усетите и силни разруши-
телни инстинкти е себе си. Някои съби-
тия така ще ви наелектризират, че труд-
но ще можете да се овладеете. 

В СЛАБА ПОЗИЦИЯ СТЕ на 2-ри и 
3-ти. Ядосани и наранени сте, пък и 

още не сте взели решение, как да дейст-
вате. Всъщност нещата по естествен 
път ще започнат да се избистрят още на 

3-ти, когато е точният съвпад на Слън-
цето и Луната във Водолей. 

ВОЮВАТЕ ЗА СВОБОДАТА СИ През 
периода от 3-ти до 19-и много Скор-

пиони ще искат да извоюват личната си 
свобода и самостоятелност и ще се от-
делят от семейството и роднините. Въз-
можно е да се нанесете в своето първо 
самостоятелно жилище. Това ще е сериоз-
на крачка, която ще ви даде много спо-
койствие и сигурност. Но да ви предупре-
дя – нищо няма да се случи по лесния на-
чин през този месец. Ще преживеете кри-
зи от сериозните размествания на житей-
ските пластове. Но типично по скорпион-
ски ще успеете да понесете и най-кризис-
ните моменти. Не се обвинявайте за 
нищо сега – това е вашият уникален на-
чин да действате – круто! 

БЪДЕТЕ СДЪРЖАНИ на 4-ти, защо-
то може да направите големи поразии 

с необмислени думи и постъпки. Каквото 
направите или кажете днес, дълго време 
напред няма да може да се „поправи“. 

ДЕЙСТВАЙТЕ СМЕЛО на 5-и, 6-и и 
14-и. Каквото направите и задей-

ствате сега, ще бъде трайно и надеждно 
в бъдеще. 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ИЗМАМИ И ЗАБЛУ-

ДИ на 20-и и 21-ви. Внимавайте, кога-
то боравите с документи и пари. В лю-
бовните отношения, както и в отноше-
нията с приятели и колеги ще трябва да 
сте по-внимателни на 2-ри, 6-и, 10-и и 18-и. 
Пазете се да не получите изненадващи 
удари под кръста. Възможно е някой да ви 
предаде. Но пък вие се старайте да не на-
раните никого. Харчете по-разумно през 
тези дни. Не давайте заеми, но и вие не 
взимайте!

НАВЛИЗАТЕ В СПОКОЕН ПЕРИОД 

след 19-и – оптимистичен и творче-
ски. Любовта се завръща при вас, а също 
и комфортът и чувството за защите-
ност. Постепенно на небето планетите 
се преместват в знака Риби: Слънцето – 
на 19-и, Меркурий – на 21-ви, и Марс – на 
23-ти. И вие отново заемате равновесно 
положение, излъчвате мекота и топлина. 
Пълна трансформация – няма и следа от 
нервността ви от началото на месеца. 
Напрежението си е отишло. Интуицията 
ви работи сега на максимални обороти. 
Можете да се ориентирате и в най-запле-
тените емоционални ситуации. 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГРАДИВНО ТВОР-

ЧЕСКИЯ СИ ЗАРЯД от 22-ри до 24-
ти включително. Не си губете времето и 
позволете на любовта да ви намери. На 21-
ви, 25-и и 26-и умишлено провокирате нови 
контакти. Любовта започва да витае око-
ло вас! Само на 21-ви бъдете по-предпазли-
ви, защото любовта и измамата вървят 
ръка за ръка – дано да успеете да се пред-
пазите от фалшиви любови. Завършвате 
успешно месеца, като на 28-и установява-
те много ценни бизнес контакти. 

Променяте коренно 
убежденията си
При Скорпионите това новолуние ще ак-

тивизира темата за дома, семейството 

и роднинските връзки. Със сигурност ще 

започнете нещо ново в изброените сфери: 

ново ниво на отношения с близките, нов 

подход към всичко, което до този момент 

е било ваше твърдо убеждение, давало ви 

е морални устои и сили. Ще направите ва-

жна крачка напред, като се убедите сами, 

че представите за света и моделът, кой-

то до този момент сте имали за собст-

веното си развитие и бъдеще, всъщност 

може спокойно да бъдат заменени с много 

по-лек, привлекателен и приятен вариант.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

 От 3 до 19-и ще направите големи „ре-

волюции“ у дома – в отношения с роднини. 

Убежденията ви също ще претърпят ко-

ренни промени.

 На 4-ти ще е големият ви пробив. Има-

те енергия да обърнете света. Но внима-

вайте да не нараните непоправимо някого!

 5-и, 6-и и 14-и са динамичните ви и гра-

дивни дни.

 На 20-и и 21-ви се пазете от заблуди. 

Бъдете нащрек, когато работите с ин-

формация, документи и пари, за да се 

предпазите от непоправими грешки.

 След 19-и можете да си отдъхнете. На-

влизате в спокоен творчески период.

ТРЕТО ИЗДАНИЕ

КАМПАНИЯТА НА PAMPERS & UNICEF „1 ОПАКОВКА = 1 ВАКСИНА”
стартира за трети пореден път
На официално събитие в Софийската галерия „Снежана” бе дадено начало на третото издание 
на кампанията „1 опаковка = 1 ваксина”. Кампанията на Pampers & UNICEF цели събирането на 
средства за ваксини против неонатален тетанус за майки и бебета от развиващите се стра-
ни. Тази година началото бе дадено с фотоизложба със снимки от някои от държавите, за кои-
то е предназначено дарението. Фотосите отразяват емоционални моменти от живота и вак-
синирането против тетанус на майки и бебета от Кот Д’ивоар, Етиопия, Мадагаскар, Миан-
мар, Нигерия и Камерун. 
Водещата и посланик на кампанията Ива Дойчинова припомни на присъстващите, че неона-
талният тетанус е напълно предотвратима болест, която все още засяга 170 млн. майки и 
техните бебета. За последните две години българските родители са допринесли с 1,2 млн. вак-
сини, допълни тя. Кампанията тази година продължава през януари и февруари, като български-
те родители могат да се включат в нея по познатия механизъм. За всеки един закупен пакет 
пелени или мокри кърпички, които носят специалното лого на кампанията, Pampers ще дари на 
UNICEF равностойността на една животоспасяваща ваксина.

Сред гостите на 
събитието бяха и 
актрисата Елена Петрова 
и телевизионната водеща 
Радост Драганова, които 
са част от известните 
лица, подкрепящи 
кампанията 
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ПРЕЖИВЯВАТЕ ТРУДЕН МОМЕНТ 

от 1-ви до 4-ти. Чувствате се наране-
ни и предадени от близки и дори любими 
хора. На 2-ри е възможно да изпаднете в 
истински шок от нечие неадекватно пове-
дение, но няма да се поколебаете да пре-
къснете рязко отношенията. И точно 
това ще бъде верният път. В скоро време 
ви предстои да промените изцяло обкръже-
нието си. Подновяването на стари връзки 
и отношения много ще ви освежи и бързо 
ще излекува раните и разочарованията ви. 

ВЪТРЕШНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ ще 
ви измъчват на 12-и и 13-и. Това вед-

нага ще се отрази и на партньорските ви 
отношения. Вследствие на анализа на 13-и 
вечерта ще се усетите по-силни и много 
ясно ще определите целите си. За Стре-
леца най-важното нещо в живота е да 
има цел. 

ХУБАВ ПЕРИОД ви предстои от 
3-ти до 19-и. Неусетно успявате да 

промените кръга си на общуване – в жи-

вота ви влизат нови хора. Не пропускай-
те дните 7-и, 8-и, 16-и, 17 и 18-и, когато 
ще сте в много добра форма. Където и 
да се появите, ще правите добро впечат-
ление, околните ще откликват на желани-
ята ви. Ще привличате хората, от които 
се нуждаете. Особено на 18-и, когато е 
пълнолунието в Лъв. Тогава ще получите 
истинско признание в службата, особено 
ако сте се старали. Гледайте все пак да 
покажете доброто си лице, прикривайте 
своята евентуална неподготвеност. Ако 
съумеете да се представите добре днес, 
очаквайте повишения и награди.

„ОТВАРЯТЕ“ СЕ ЗА НОВА ИНФОР-

МАЦИЯ И ЗНАНИЯ от 3-ти до 19-и. 
Периодът е много добър да стартирате 
изучаването на чужд език или да се запи-
шете на курс по квалификация или прек-
валификация. С лекота ще учите за изпи-
ти и ще подготвяте писмени работи и 
доклади. Времето е подходящо за пътува-
ния. Най-успешни ще са служебните, пред-
приети на 14-и. 

ПОСТАРАЙТЕ СЕ ДА ЗАПАЗИТЕ 

СПОКОЙСТВИЕ на 10-и и на 18-и, за-
щото изблиците на чувства ще ви изто-
щят много. Бъдете по-предпазливи и при 
нови запознанства. 

ВНИМАВАЙТЕ, АКО ПЪТУВАТЕ на 
20-и и 21-ви. Както и когато борави-

те с важна информация и общувате с не-
познати. Сега едно ще мислите, а друго 
ще става. Подвластни сте на илюзии и 
заблуди. Може и нещо да загубите, защо-
то сте много разсеяни.

НАВЛИЗАТЕ В ТРУДЕН ПЕРИОД след 
19-и. Оттеглете се от активна дей-

ност. Колкото повече време отделите за 
общуване с близки и роднини, толкова по-
добре. Погрижете се за уюта вкъщи. Има-
те потребност от уединение и размисъл. 
След 21-ви, когато Меркурий навлезе в 
Риби, и след 23-ти, когато и Марс навлезе 
там, ще станете доста нервни и избухли-
ви. Най-много ще ви дразнят близките и 
роднините ви. Има опасност несправедливо 
да излеете гнева си върху някого от тях. 

УРЕЖДАТЕ ИМОТНИ ВЪПРОСИ 

около 25-и. Около вас се заговаря за 
наследства, подялба на жилища и сред-
ства. Не проявявайте излишна гордост, а 
приемете онова, което ви се дава, и то с 
благодарност. 

СРЕЩА С ШЕФА можете да насрочи-
те за 26-и. Тогава той ще чуе идеите 

и молбите ви и ще ви съдейства – твър-
до и безкористно. Някой открива талан-
тите и възможностите ви и ви оценява 
по достойнство. За да се осъществи ус-
пешно тази среща, подгответе обаче не-
щата предварително още на 24-ти и 25-и. 

НЕПРЕМЕННО ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ 

ЗА ПОЧИВКА на 27-и, но на 28-и на-
правете всичко по силите си, за да увели-
чите доходите си. 

Запомнете добре 
13 февруари 2011 г.! 
От тази дата до 30 август 2012 г. една 

много важна астрологична точка (не е ре-

ално планетно тяло) – Северният лунен 

възел (образува се от пресичането на лун-

ната и земната орбита) – ще бъде във ва-

шия знак! Това е много добър показател за 

всички Стрелци. Северният лунен възел 

има много позитивно влияние. Той ще ви 

показва посоката в бъдеще, ще ви стиму-

лира да се развивате, да загърбите ста-

рите модели на поведение и да търсите 

нови начини за изява, за духовно и инте-

лектуално развитие. Ще преживеете ка-

чествен скок в тази посока, който може 

да промени коренно живота ви, особено 

ако не се страхувате от промени.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

 На 1-ви и 2-ри преживявате раздяла с 

досегашни приятели и партньори. Ще се 

почувствате изтощени, без енергия.

 От 3-ти до 19-и успявате да промените 

своя кръг на общуване. В живота ви навли-

зат нови хора, „отваряте“ се за нова ин-

формация, знания и съзидателни пътува-

ния, които разширяват кръгозора ви.

 На 13-и определяте бъдещите си прио-

ритети. Започвате продължителен про-

цес на духовно израстване.

 На 18-и получавате признание в работа-

та си, заслужени похвали и награди. 

 След 19-и навлизате в труден и неус-

пешен период. Оттеглете се от актив-

ни дейности, фокусирайте се върху дома и 

роднините.

ОРИГИНАЛНИЯТ ПОДАРЪК

Магазините на GLOBUL и GERMANOS 
Вече приемат ваучери подарък PASS на SODEXO

Клиентите на GLOBUL и GERMANOS вече имат възможност да заплащат продукти и ус-
луги в магазините на двете компании с ваучерите „Подарък Pass“ на Sodexo. 
Ваучерите, които стават все по-известни като рационална възможност за избор на пода-
рък, се приемат като платежно средство в магазините на GLOBUL и GERMANOS, които са 
обозначени със съответния стикер на витрината. 
Притежателите на ваучери „Подарък Pass“ могат да ги използват за покупката на опреде-
лени продукти и услуги, които се предлагат на цена в брой. Плащането може да бъде до но-
минала на ваучерите, както и може да се доплати при желание от страна на клиентите.
Sodexo Bulgaria е дъщерно дружество на Sodexo Pass International. Компанията е първият лицен-
зиран оператор на ваучери в България и лидер на този пазар.
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РЕВИЗИЯ НА ЦЕННОСТИТЕ За вас 
ревизията не е нещо трудно, защото 

сте сериозни и целенасочени. Направете 
си анализ и се постарайте да утвърдите 
позициите си. Не допускайте за нищо на 
света да загубите позиции, пари или енер-
гия. Пренаредете приоритетите си. 

ДЕМОНСТРИРАТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ 

СИ КАЧЕСТВА на 1-ви – надеждност 
и професионализъм. Ще можете да заяви-
те своите намерения, да извадите на по-
върхността дълбоките си вътрешни мо-
тивации. 

ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ СЛАБИ И 

ДЕЗОРИЕНТИРАНИ на 2-ри и 3-ти. 
Енергията ви спада. Това състояние може 
да е провокирано и от странични съби-
тия, които ще ви принудят да изразходи-
те много бързо своите сили. 

УСПЕШНО ТРАНСФОРМИРАТЕ 

ЕНЕРГИЯТА СИ на 3-ти. През след-
ващите дни увереността ви нараства, а 
здравето ви укрепва. 

ТРЯБВА ДА ПРОМЕНИТЕ НАЧИНА 

СИ НА ХРАНЕНЕ През периода от 
1-ви до 18-и включително е жизненоважно 
да обърнете внимание на храненето си. 
Включете в менюто си най-големия анти-

оксидант – червеното цвекло, защото сега 
имунната ви система е изключително сла-
ба. Най-вече от 1-ви до 6-и, което не е из-
ключено да повлече след себе си и психо-
емоционален срив. За да предотвратите 
подобни състояния, приемайте повече ви-
тамини от групата В и Р, както и хра-
ни, богати на фосфор. Не забравяйте и за 
киселото мляко. Организмът ви ще усвоя-
ва добре картофите, ряпата, броколите и 
доматите. Плодове и зеленчуци приемайте 
в неограничени количества. За месото вре-
менно забравете, защото сега организмът 
ви е претоварен от шлаки и токсини. Не-
пременно минете на диета от 1-ви до 3-ти 
включително. 

УВЕЛИЧАВАТЕ ДОХОДИТЕ СИ Това 
новолуние ще ви помогне да увеличите 

доходите си. Потърсете възможност за 
допълнителна работа, за да спечелите нуж-
ните ви пари. Ще започнете по-правилно 
да разпределяте своите пари. Добре ще 
бъде да започнете да пестите за лятната 
почивка. Подходящи дни за печелене на 
пари са 6-и, когато не трябва да харчите 
наличното, както и 9-и, 10-и, 11-и и 14-и. 

ЧАРОВНИ СТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ОБИК-

НОВЕНО Околните ще ви приемат с 

особена симпатия, ще привличате лесно 
нови приятели и любов. Както се досеща-
те, става въпрос за подкрепа от страна 
на Венера, която най-сетне навлиза и във 
вашия знак на 4-ти и там ще пребивава до 
края на месеца. Февруари е подходящ да се 
погрижите за външността си, да посети-
те фитнес салона и фризьора и да обнови-
те гардероба си. Подходящи дни за тези 
начинания са 9-и, 10-и, 11-и, 16-и и 17-и. 

ИЗПИТАНИЯ ЗА ЛЮБОВТА И ПРИЯ-

ТЕЛСТВАТА Въпреки подкрепата на 
Венера в Козирог ще имате и известно на-
прежение и изпитания в приятелствата и 
интимните връзки. Ще ви се наложи да 
уточнявате отношенията си с най-близки-
те си хора и дори да правите сериозни 
компромиси, ако искате да задържите лю-
бовта при себе си. Трудните ви дни в това 
отношение ще са 6, 10 и 18 февруари. По-
внимателни бъдете на 18-и, защото, ако не 
прецените правилно ситуацията, можете 
сами да се поставите в шоково състояние, 
да се дискредитирате не само пред емоци-
оналния си, но и пред бизнес партньорите. 
С много напрежение и нестабилност е пъ-
лен този ден. Не правете никакви важни 
стъпки в сферата на финансите и бизнеса. 
Не сключвайте важни договори. 

МНОГО СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ се 
очертават след 20-и. 
ПАЗЕТЕ СИ СИЛИТЕ и територия-
та от 20-и до 23-ти. Не си пилейте 

времето. 
ВАЖНИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ще ви 
се наложи да взимате на 25-и. Денят 

не е добър за лични инициативи – звезди-
те ще ви подложат много спънки. 

ЗАВЪРШВАТЕ МЕСЕЦА ПОБЕДО-

НОСНО От 26-и до 28-и сте в сти-
хията си – печелите поне една битка, 
чувствате се уверени и успели.

Важен избор
На 2-ри от вас ще се иска да реагирате 

много бързо на неочаквани ситуации. Не 

бива да се оттегляте от трудната ситу-

ация. По-добре действайте нестандарт-

но. Така ще успеете да се справите пер-

фектно. От това, какъв избор сте напра-

вили в този момент, ще зависи дълъг пе-

риод от живота ви занапред. Тези от вас, 

които се занимават с научна дейност или 

технически дисциплини, в това число елек-

троника, физика и т. н., ще получат големи 

прозрения на тази дата и ще вземат въз-

можно най-добрите решения. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ
 От 1-ви до 18-и се погрижете за здра-

вето си, особено от 1-ви до 6-и, кога-

то сте с понижен тонус. Минете на про-

чистваща диета от 1-ви до 3-ти.
 6-и, 9-и, 10-и, 11-и и 14-и са подходящи 

дни да потърсите допълнителна работа. 

Доходите ви се увеличават!

 7-и, 8-и, 14-и, 15-и и 18-и са дни на на-

прежение.

 18-и е зареден с напрежение и неста-

билност. Много внимавайте как се държи-

те с интимния партньор.

ЕДНА ПАТРИОТИЧНА ИНИЦИАТИВА

КАЛИНКА КЮПЕР С ОТЛИЧИЕ „БЪЛГАРКА НА ГОДИНАТА“
Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) връчи за 
втори път отличието „Българка на годината 2010“ на името на 
Св. Злата Мъгленска. Наградата се връчва на наша сънароднич-
ка, живееща зад граница. С тази инициатива ДАБЧ иска да насо-
чи вниманието на обществото към родолюбивата дейност на 
българките в чужбина, които заслужават признание и подкрепа. 
Предложенията за носителки на отличието са се приемали съ-
гласно регламента от българските дружества и организации 
зад граница и техни партньори в България, от българските ме-
дии в страната и чужбина, както и от инициативни групи. За 
тазгодишната награда са постъпили 29 номинации от 16 дър-
жави. Сред номинираните са наши сънароднички от Австралия, 
Колумбия, Ливан, Белгия, Азербайджан, Испания, САЩ, Холан-

дия, Гърция, Украй-
на, Кипър, Франция, 
Молдова, Сърбия, 
Германия, Италия.
На тържество в 
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ председа-
телят на ДАБЧ Росен Иванов връчи наградата на Калинка Кю-
пер. Сред гостите на събитието беше и посланикът на Герма-
ния у нас – негово превъзходителство Матиас Хьопфнер. Госпо-
жа Кюпер е родена в Бургас, но вече няколко десетилетия жи-
вее в град Есен, където заедно с наши сънорадници създава и ко-
ординира дейността на българо-германското дружество „Иван 
Вазов“. Калинка Кюпер е автор и на учебник по български език 
за чужденци. 
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В СТИХИЯТА СИ СТЕ От 1-ви до 
18-и се постарайте всеки ден да сте 

ефективни. На върха на приливната вълна 
ще сте и ще придвижите бързо напред 
много неща в живота си, за които друг 
път не ви е стигало време, мотивация и 
най-вече енергия. 

ВСЕ ОЩЕ СТЕ В КЛОПКАТА НА МИ-

НАЛОТО на 1-ви и 2-ри. Стари теми, 
обиди и задръжки ще властват в настоя-
щето. Силен трансформационен ден е 2-ри. 
За да можете да вървите напред, ще тряб-
ва да се разделите със старото си обкръ-
жение. Днес ще осъзнаете, че поне един чо-
век, вероятно близък приятел или приятел-
ка, е по-добре да напусне живота ви. 

СИЛНИЯТ ВИ ПЕРИОД започва вед-
нага на следващия ден, когато невъз-

можното и недостъпното до този мо-
мент става близко и реално. Специален 
ден е 3 февруари, когато новолунието на-
стъпва във Водолей. 

ДЕЛОВИ ДЕН е 4-ти. Ще се чувства-
те освободени и независими. Преодо-

лявате прегради и задръжки. Възможно е 
коренно да промените възприятията си за 

света и да позволите на нови неща да на-
влязат в живота ви. Все пак бъдете вни-
мателни, защото има опасност да стане-
те нападателни и сприхави. Опитайте се 
правилно да боравите с тази енергия на 
„напора“, насочете я към изграждане, а не 
към разрушение. 

ПОДПИСВАТЕ ИЗГОДНИ ДОГОВО-

РИ на 5-и, 6-и и 14-и. Или пък пости-
гате трайни споразумения и се утвържда-
вате в своята среда. Дните са подходящи 
за оформяне на важни документи и тър-
сене на подходяща информация. Лесно и 
без проблеми ще се свържете с нужните 
ви хора на 5-и. На 5-и е добре да потърси-
те връзка с чужбина. Тогава договоренос-
тите с чужденци ще дадат отличен ре-
зултат. Отличен ден за пътувания и пла-
ниране на бъдещи пътувания зад граница. 

СДЪРЖАТЕ ЕМОЦИИТЕ СИ, ПРО-

МЕНЯТЕ ЧУВСТВАТА СИ Интере-
сен контраст се получава при вас този 
месец. Колкото сте по-активни в делова-

та сфера, толкова по-сдържани сте в 
емоционалния си живот. Иска ви се да се 
усамотите и да анализирате чувствата 
си. Склонни сте дори да промените чув-
ствата си. Преломни дни в това отноше-
ние са 6-и, 10-и и 18-и. За разколебаването 
на досегашните ви чувства вероятно ще 
са виновни и хора от близкото ви минало, 
които ще се завърнат в живота ви. Ще 
имате склонност към завързване на тайни 
връзки, които ще ви зареждат с много 
енергия и ще подхранват фантазиите ви. 

ВЕРОЯТНИ СА ЗАПОЗНАНСТВА С 

ЧУЖДЕНЦИ или с хора, които живе-
ят далеч от вас, на 12-и, 13-и, 20-и и 21-ви. 

ПЪЛНОЛУНИЕТО на 18-и ще поста-
ви сериозен акцент върху партньор-

ствата ви. Всички детайли ще станат 
видни – и хубавите, и лошите. Това важи 
и за бизнес партньорите и клиентите ви, 
особено ако имате публична професия. Ще 
можете да прецените с кого си заслужава 
да продължите работа. 

СИЛНИ ПРОЗРЕНИЯ ще имате на 
17-и и 21-ви. За вас е характерно да 

получавате лесно информация от по-висши 
духовни светове – под формата на внезап-
ни мисли, видения и прозрения. За хората 
на изкуството това са дни на вдъхнове-
ние и оригинално творчество. Все пак се 
пазете и от заблуди, защото в такива 
дни сте склонни да се поддавате на власт-
та на илюзорното. 

МНОГО ВНИМАТЕЛНО СЕ ДРЪЖТЕ 

С НАЧАЛНИЦИТЕ на 22-ри и 23-ти. 
Трябва да сте много мотивирани, когато 
отстоявате интересите си пред тях. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ 

след 21-ви. Харчете разумно до края 
на месеца. След 19-и печалбите ви ще се 
увеличат, но не изхарчвайте веднага спе-
челеното, защото тези пари много скоро 
ще ви потрябват. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ
 На 2-ри ще се разделите със стар при-

ятел. Приключвате символично с мина-

лото.

 След 3-ти смело следвайте желанията 

си и стартирайте новите си начинания. 

 На 5-и, 6-и и 14-и оформете важни до-

кументи, потърсете хората, които ще ви 

окажат подкрепа.

 На 17-и и 21-ви ще имате прозрения. Не 

ги пренебрегвайте. Съветвам ви да им 

обърнете внимание.

 На 22-ри и 23-ти отстоявайте интере-

сите си. Внимавайте как се държите с на-

чалниците.

ДОБРОСЪСЕДСКИ ОТНОШЕНИЯ

Прераждане и сбъдване 
на желанията
Сякаш се раждате отново. С много сила 

и съзидателна енергия е наситен този 

ден. От вас зависи дали ще се възползва-

те градивно от нея, или не. На 3-ти е до-

бре да станете рано и в усамотение да 

изречете наум своите най-силни желания. 

Както и да подредите приоритетите си. 

Дори и на пръв поглед някои от желания-

та ви да изглеждат непостижими, пак ги 

формулирайте. През периода от 3-ти до 

18-и е много вероятно поне една от меч-

тите ви да се реализира, защото звезди-

те ще са много благосклонни към вас. На 

3-ти можете да сложите успешно начало 

на нова работа, нов творчески проект или 

да осъществите контакт с нови хора, ко-

ито трайно ще влязат в живота ви.

Т-МАRKET EXPRESS – ДОБРИЯТ СЪСЕД НАБЛИЗО
Новият формат магазини Т-МАRKET Express е уникален спрямо портфолиото магазини на литовска-
та компания MAXIMA GRUPE.
Първият такъв магазин нов формат бе открит през януари в град София в кв. „Редута”, където ще 
се допълва със съществуващия вече в района магазин Т-МАRKET. 
Супермаркетите от този формат ще отварят врати за първи път и за момента само в Бълга-
рия (за справка групата развива бизнес още в Литва, Латвия и Естония). Това се обяснява с потре-
бителските навици и специфичните особености на българския пазар. Според направени проучва-
ния българите все още предпочитат да пазаруват в малки, удобни, разположени близо до домове-
те им магазини. 
Приоритетна локация на магазините Т-МАRKET Express  ще бъдат кварталите, а не големите буле-
варди, като площта им ще е между 100 и 250 кв.м. В тях клиентите ще могат да намерят основни за трапезата и бита си стоки. Въпреки че магазини-
те Т-МАRKET Еxpress няма да предлагат богатия асортимент стоки на останалите магазини Т- MARKET, в тях клиентите винаги ще намират харак-
терните за цялата верига свежи плодове и зеленчуци, прясно приготвени хляб и сладкиши, качествени месни продукти.  Т-МАРКЕТ Express са отлично-
то място за ежедневни, бързи и допълващи покупки, които клиентите могат да правят, отивайки „по чехли” до „добрия съсед наблизо”.
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 НАСТРОЕНИ СТЕ ФИЛОСОФСКИ, 
самопожертвователно и състрадател-

но. Нямате много сили и мотивация за ак-
тивна работа. Чувствате се уморени и 
дори отегчени. Намирате се в приключващ 
и пречистващ етап от 1-ви до 18-и. Няма 
да можете да продължите напред, ако не 
се освободите от всичко, което ви тежи. 
Много е важно да завършите всичко започ-
нато, да приключите със старите ангажи-
менти. До 19-и символично трябва да при-
ключите с миналото – да се освободите 
от трудни и мъчителни спомени и обиди. 

 ПО-ОПТИМИСТИЧЕН ПЕРИОД на-
стъпва за вас на 19-и, когато Слънце-

то навлиза в Риби и ви дава шанс да се 
„преродите“ и да започнете съвършено 
нов жизнен цикъл. 

 ПРОСТЕТЕ СЕ СЪС САНТИМЕН-

ТАЛНОСТИТЕ Още на 1-ви и 2-ри ще 
се наложи да се разделите със сантимен-
талността си. Но няма да е лесно. За 
сметка на това още на 3-ти ще усетите, 
че сте се освободили от голям емоциона-
лен товар. 

 СЕРИОЗЕН НАПРЕДЪК В КАРИЕРА-

ТА ще имат занимаващите се със со-
циална дейност, медицина, психология, научна 
дейност и изследвания и с изкуство през пе-
риода от 3-ти до 18-и. Отварят се нови 

възможности за развитие, срещате надежд-
ни партньори, хрумват ви оригинални идеи. 

 ЕФЕКТИВНИ ДНИ са 4-ти, 5-и и 6-и. 
Тогава интуицията ви работи на пъл-

ни обороти. Справяте се отлично и с най-
заплетените ситуации. Проявете жест на 
милосърдие, особено ако ви помолят за 
това. Следващите силни и ефективни дни 
за всички Риби са 14-и, 15-и и 16-и. Тогава 
разгръщате творческия си потенциал до 
край. Независимо какви са вашата профе-
сия и образование, влагате голям елемент 
на творчество в работата си. 

 ПО-ВНИМАТЕЛНИ БЪДЕТЕ С ПРИ-

ЯТЕЛИТЕ И БЛИЗКИТЕ на 6-и, 10-и 
и 18-и, защото различията във виждания-
та, възприятията и темпераментите ви 
ще ви поставят на полярни позиции. Въз-
можно е да се стигне дори до прекъсване 
на отношенията. 

 НАПРЕГНАТИ ДНИ ще са 12-и и 13-и, 
защото ще трябва да правите пълна 

промяна на плановете си. Не упорствайте 
да вървите по първоначално избрания път, 
особено ако ви предложат нещо по-добро, 
макар и много различно от досегашното. 

 ДЕНЯТ НА ГОЛЕМИТЕ ПРОЗРЕНИЯ 

е 17-и. Това е и ден за анализи. Ин-
туицията ви е много силна. Някакви об-
стоятелства или хора ще успеят да ви 
накарат да демонстрирате най-доброто 
от характера си. Намирате съмишленици, 
сродни души. Ще се почувствате като 
„разтворени“ в дадена ситуация или чув-
ство. Дано да запазите този романтичен 
момент чист и неопетнен от недоброна-
мерени вмешателства! 

 НЕ ОТЛАГАЙТЕ НИЩО. СВЪРШЕТЕ 

ВСИЧКО ДНЕС! На 18-и станете 
рано и отидете първи на работа – под-
готвени и информирани. Свършете всичко, 
което е наложително. Нищо не отлагай-
те, защото и най-малките пропуски ще са 
видни за околните днес. Не връщайте ра-
бота и не отказвайте услуги. Днес е до-
бре да се жертвате заради някого. 

 ДНИ НА ПРОВЕРКА дали сте успели, 
или не, са 20-и и 21-ви. Звездите из-

питват вашата адаптивност. Действи-
телност и илюзия ще са силно преплете-
ни, но вие перфектно ще различавате 
едното от другото. 

 ПЕРИОД НА ВЪЗХОД започва за вас, 
когато Слънцето навлиза в знака 

Риби. Ще почувствате прилив на сили. Ще 
привличате положителни хора и благопри-
ятни ситуации. На 21-ви и Меркурий на-
влиза в Риби, а на 23-ти – и Марс. Това 
ви прави по-активни на всички нива. Во-
лята и борбеността ви стават по-силни. 
Уверени сте и успявате да елиминирате 
конкурентите си. 

 НАЙ-СИЛНИТЕ ВИ ДНИ са 24-ти, 
25-и и 26-и. Задействате важни начи-

нания. Настроени сте дори войнствено. 
Успявате да се наложите, да докажете 
своите качества и да заемете мястото, 
което ви се полага. Първата битка е спе-
челена, подготвяйте се за следващите. П
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Ден за емоционална 
профилактика
е 3-ти, точно на новолуние. Бъдете искре-

ни със себе си и се разделете с някои свои 

несъстоятелни мечти и желания, които на 

практика само ви държат в напрежение, 

че не успявате да ги постигнете. По-ско-

ро освободете тази творческа енергия и 

я пренасочете към нови, по-жизнеутвър-

ждаващи идеи. След това новолуние за ня-

кои Риби ще се отвори дългосрочен път в 

чужбина. Очаквайте такива вести и пред-

ложения около 5-и и 14-и. Добре ще ви се 

отрази едно откъсване от тукашната 

действителност. Имате нужда да се пос-

ветите на други светове.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ
 От 1-ви до 18-и провеждате важна емо-

ционална и духовна „профилактика“. Завър-

шете всичко започнато!

 На 19-и започвате нов житейски цикъл. 

 След 23-ти ставате активни във всич-

ки сфери на живота. Проявете воля и 

действайте твърдо.

 24-ти, 25-и и 26-и са дните на големи-

те ви битки и победи. Вземете това, кое-

то ви се полага.

ЗА ВИСОКИ СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ

РЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕХНОЛОГИЯ TECHFIT 
използвана за първи път от adidas през 1998 г., донася златна награда на много спортисти. Енергийните 
ленти от термопластичен полиуретан (TPU), които се използват в adidas TechFit Powerweb, са предназна-
чени за професионални спортисти и значително подобряват скоростта и силата по време на спорту-
ване. TPU лентите в технологията adidas TechFit Powerweb са поставени на стратегически места като 
кръста и раменете, за да влияят на основните мускулни групи. Те действат в унисон с мускулите и слу-
жат като лъкове – едната мускулна група получава по-малко енергия, а друга повече по време на трени-
ровката. TPU лентите съхраняват енергията.
Друга важна характеристика на adidas TechFit колекция е специалният начин за безшевна изработка. 
Специализираният плат Lycra Power, който се използва в продуктите и обгръща тялото като втора 
кожа, спомага за намаляването на вибрациите на мускулите и контролира загубата на енергия. Благо-
дарение на своята вентилационна функция ClimaCool, топлината и потта се отделят. Мрежата подси-
гурява свобода и помага на тъканта да диша.
За разлика от предишния сезон, в който колекцията TechFit беше предназначена само за мъже, в този ще 
има такива продукти и за жените. adidas TechFit Collection е налична във всички магазини на adidas и ото-
ризираните търговски вериги. 
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

4–18 февруари 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Сега организмът се запасява с необходимите му градивни елементи от храната. Периодът не е подхо-
дящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, трябва да се храните разделно. Из-
редените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тогава организмът ще разграж-
да калориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да не напълнеете.  Белтъчините (от 
мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват оптимално на 7, 8 и 9 (до 11.30 ч.), 16 (след 

11.00 ч.), 17 и 18 (до 11.40 ч.) февруари.  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни 
ще се преработват най-добре на 9 (след 11.30 ч.), 10 и 11 февруари.  Мазните храни, както и различните ви-
дове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 4 (до 12.30 ч.), 12 и 13 февруари.  Въглехидратите (всички 
тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на 4 (след 12.30 ч.), 5, 6, 14, 15 и 16 (до 11.00 ч.) февруари.

18 февруари, 

10.37 ч., Луната е 

в ЛЪВ 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Днес трябва да внимават всички, които имат високо кръвно налягане, проблеми със сърцето и въоб-
ще с цялата сърдечносъдова система. Не претоварвайте организма с много работа, бурни емоции и из-
лишна храна.  Днес не носете червени дрехи и не яжте червено оцветени храни, особено ако се чувства-

те по-нервни от друг път.  Най-добре си хапнете плодове в жълт цвят. Избягвайте месото и полуфабри-
катите. Намалете количеството на храната. Нека последното ви хранене да е в 16.00 ч. След това е 
добре да пиете само прясно изцедени плодови сокове.

1–3, както и 

19–28 февруари 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ускорите 
отслабването, ако спортувате повече. 24 (след 14.00 ч.), 25 и 26 февруари са препоръчителни дати за зани-
мания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 1, 19, 20 (до 11.00 ч.), 27 и 28 февруари са датите за скулпти-
ране и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 22 

(след 11.30 ч.), 23 и 24 (до 14.00 ч.) февруари се препоръчват сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспи-
нинг 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. 2, 3, 20 

(след 11.00 ч.), 21 и 22 (до 11.30 ч.) февруари са дните на дихателни упражнения, разходките на чист въздух 
(поне по 30 мин дневно) и аеробиката.

3 февруари, 

4.32 ч., Луната 

е във ВОДОЛЕЙ 

НОВОЛУНИЕ

 Водолеят обича контрастите и нестандартния подход към всичко. Гладуването днес ще доведе до до-
бри резултати, защото ще понесете леко глада, апетитът ви няма да е голям и стопените килограми 
и елиминирани токсини няма да се възстановят доста дълго време след това. Ако не ви се гладува, то 
поне консумирайте минимално количество храна. Зеленчуците – леко задушени на пара или приготвени на 
супа – са отличната храна за този ден. Добавете и малко зехтин към тях. Хапнете около 30 г ядки – орехи, 
бадеми или лешници. Най-добре е да са сурови и безсолни.  Пийте повече течности, за да подпомогнете 
процеса на изчистване на организма от токсини. Ако изберете по-лек вариант на диета, не яжте кон-
сервирани продукти. Откажете се и от вечерята. Днес се отслабва най-лесно и трайно.  За вашата 

лунна магия по новолуние във Водолей. Това е моментът да дадете тласък на най-смелите си и ориги-
нални идеи. Подобрете връзките с приятелите си, разчитайте на новите технологии като на свои по-
мощници във всекидневната ви работа. Отлично време за начало на лечение и профилактика на разшире-

ни вени, жлъчка и заболявания на нервната система, както схващания и спазми. Ако нощно време стра-
дате от крампи на крайниците, започнете да пиете магнезий днес.

ЛУННА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

В
таляването ви е гарантирано, когато дните на на-

маляваща Луна (проверете кои са те в горната таб-

лица!) съвпаднат с периодите от 1-ви до 7-и или от 

18-и до 21-ви ден, отбелязани във вашия менструален кален-

дар.

Ето и някои уточнения:
1–7 ден от менструалния цикъл – най-благоприятният за 
отслабване период. Задържаната в организма вода се ели-

минира лесно, обмяната на веществата се забързва.
18–21 ден от менструалния цикъл – отново настъпва пе-
риод, подходящ за спазване на диети. Много бързо и лес-

но ще свалите килограми.
ВНИМАНИЕ! ТРУДНО ОТСЛАБВАНЕ! Най-трудно ще ус-

пеете да се справите със стопяването на излишните ки-
лограми в случаите, когато отбелязаните в календара ви 
периоди 15–17 ден (усещате вълчи глад, апетитът ви е не-
утолим) и 24–28 ден (организмът задържа вода, коремът 
и краката са подути) съвпадат с фазата на нарастваща 
Луна. Тогава Луната допълнително ще стимулира задържа-
нето на течности в организма, както и увеличаването на 
апетита и... теглото ви. Ако сте попаднали в тази кон-
фигурация, ви съветвам да не се мъчите и насилвате с ди-
ети и ограничения, защото много ще се изнервите. Стре-
мете се през тези периоди да приемате повече диуретич-
ни чайове и натурални сокове. И в никакъв случай не яжте 
солени храни!

лу н а т а  с ъ в е т в а
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

–
4 (след 12.30 ч.), 5, 6, 14, 15, 
16 (до 11 ч.), 22 (след 11.30 ч.), 

23, 24 (до 14 ч.)

Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще 
се омазнява по-бързо.

7–13, 16 (след 11 ч.), 17, 18 – Ако искате косата ви да расте бързо.

1, 2, 19–22 (до 11.30 ч.), 
както и 24 (след 14 ч.)–28

–
Ако боядисвате косата си и не искате корените є да 

израстват бързо.

9 (след 11.30 ч.), 10, 11 –
Ако имате проблем с кожата на главата, сърбежи или пърхот. 
Направете си маска в корените. Ефектът ще е поразителен.

1, 9, 12, 20, 22, 25, 28 –
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези 

дати, ще привлечете богатство, късмет и щастие. Всички ще 
ви забелязват и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е

–
4 (след 12.30 ч.), 5, 6, 14, 15, 
16 (до 11 ч.), 22 (след 11.30 ч.), 

23, 24 (до 14  ч.)

–

19, 20, 21 –
Къдренето ще е най-безвредно и се препоръчва за фини и 

деликатни коси.

1, 2, 27, 28 –
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

17, 18 –
Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като 

гривата на лъвица.

–
4 (след 12.30 ч.), 5, 6, 14, 15, 
16 (до 11 ч.), 22 (след 11.30 ч.), 

23, 24 (до 14 ч.)

–

19, 20, 21 –
За деликатни и изтощени коси – днес при боядисване те няма 

да изгубят блясъка си и да се изтощят от боята.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

1, 2, 27, 28 – За интензивно и трайно боядисване на устойчиви коси.

–
4 (след 12.30 ч.), 5, 6, 14, 15, 
16 (до 11 ч.), 22 (след 11.30 ч.), 

23, 24 (до 14 ч.)

Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава 
то ще е много болезнено. Новопоникналите косми ще растат 

рошави.

– 4–18 Датите са неподходящи за епилация.

1, 2, 3, както и 
19–22 (до 11.30 ч.); 25–28

– Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

1, 2, 3, както и 
19–22 (до 11.30 ч.); 25–28

–
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите 

косми ще растат по-бавно.

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

)

7–13 –
Датите са подходящи за епилация с химически средства и за 

фотоепилация.

Парна баня
1–3, както и 19–28 – –

– 4–18 Има опасност да ви останат белези.

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

24 (след 14 ч.), 25, 26 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

1, 2, 19, 20, 27, 28 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

4–18 –
Най-ефективни ще са процедурите на 7, 8, 9, 10 и 11 февруари, 

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

4–18 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 1; 4–18, както и 27,28 – –

Оформяне 
и лакиране

1, 2, 3, 10, 11, 16, 17, 18, 
21, 22, 23, 27, 28

– –
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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 ФЕВРУАРИ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА: Модни дрехи, произведения на изку-

ството, парфюмерия и козметика, музикални инструменти и аудиозапи-

си: 4 (след 12.30 ч.), 5, 6, 9 (след 11.30 ч.), 10, 11, 20 (след 11.00 ч.), 21 и 22 

(до 11.30 ч.) февруари.

Недвижими имоти, мебели: 1, 9 (след 11.30 ч.), 10, 11, 14, 15, 16 (до 11.00 

ч.), 27 и 28 февруари.

Автомобил, мотор или колело: 7, 8, 12 и 13 февруари.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 7, 8, 14 и 15 февруари.

Канцеларски материали и книги: 12, 13, 18 (след 11.30 ч.), 19 и 20 (до 11.00 

ч.) февруари.

Спортни стоки: 7, 8, 16 (след 11.00 ч), 17 и 18 (до 11.30 ч.) февруари.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 2, 3 и 4 

(до 12.30 ч.) февруари.

Обувки и дрехи: 1, 9 (след 11.30 ч), 10, 11, 20 (след 11.00 ч.), 21, 27 и 28 фев-

руари.

Бижута, злато, луксозни вещи: 16 (след 11.00 ч.), 17 и 18 (до 11.30 ч.) фев-

руари.

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 

отнасят за спешните и животоспасяващите случаи. 

По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервенции 

на 18 ФЕВРУАРИ (пълнолуние), защото тогава ще има голяма кръво-

загуба, както и на 3 ФЕВРУАРИ (новолуние), когато няма достатъч-

но лунна eнергия и жизнените функции са по-забавени. 

ДАТИ НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА на

7, 8, 9
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна кухина, 

зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия 

гръбначен стълб

10, 11 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

12, 13 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

14, 15, 16 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

17, 18 Сърце, слезка (далак)
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

19, 20
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, черен 

дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система
Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

21, 22
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия 

гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна 

кухина, зъби

23, 24 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки

25, 26 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта, Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

1, 27, 28 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен 

мехур

2, 3, 4
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, органи, 

свързани с нарушения на кръвното налягане
Сърце, слезка (далак)

5, 6 Стъпала, 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 3 и от 19 до 28 февруари.

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: 4 (след 12.30 ч.), 5, 6, 14, 15, 16 (до 11.00 

ч.), 22 (след 11.30 ч.), 23 и 24 (до 14.00 ч.) февруари.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 2, 3, 4 (до 12.30 ч.), 12, 13, 20 (след 

11.00 ч.), 21 и 24 (до 14.00 ч.) февруари. На тези дни с поливането има опас-

ност да провокирате появата на листни въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 22 (след 11.30 ч.), 23 и 24 (до 14.00 ч.) 

февруари.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ
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: 1–3, както и 19–28 февруари.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите: 

4 (след 12.30 ч.), 5, 6, 14, 15, 16 (до 11.00 ч.), 22 (след 11.30 ч.), 23 и 24 (до 

14.00 ч.) февруари. Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсявания и 

петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 2, 3, 4 (до 12.30ч.), 12, 13, 20 (след 

11.00 ч.), 21 и 24 (до 14.00 ч.) февруари. 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 2, както и 19–26 февруари.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: от 3 до 18 февруари. И в никакъв 

случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар на 18 февруари (пълно-

луние), защото кръвозагубата и болките ще са по-силни от обикновено, 

както и на 3 февруари (новолуние), защото съпротивителните 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.

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
28 февруари 1 февруари 2 февруари 3 февруари 4 февруари 5 февруари 6 февруари

26-и ЛД (от 4.03 ч.) 

Въздържайте се от 

активна дейност и 

постете. Пестете 

си енергията и мъл-

чете.

28-и ЛД (от 6.30 

ч.) Ден за покуп-

ка на жилище или 

началото на ре-

монт. Сънищата 

са верни.

29-и ЛД (от 7.30 ч.) 

Опасен, сатанински 

ден. Препоръчват 

се пост и въздържа-

ние. Не планирайте и 

не започвайте нищо 

ново. Запалете свещ 

вкъщи и окадете на-

всякъде.

1-ви ЛД (от 4.32 ч.) 

Чист и светъл ден. 

Припомнете си дет-

ството. Ще ви осенят 

творчески идеи. Не за-

почвайте нищо ново. 

Посветете този ден на 

всичко, което възвисява 

духа. 2-ри ЛД (от 7.31 

ч.) Не се поддавайте на 

гнева, избягвайте кон-

фликтите и изблиците 

на емоции. Дните са 

подходящи за нови на-

чинания.

3-ти ЛД (от 7.56 

ч.) Енергетиката на 

този ден изисква да 

сте активни. Пасив-

ността е противопо-

казна и опасна.

4-ти ЛД (от 8.18 ч.) 

Не взимайте прибър-

зани решения. Усамо-

тете се. Разходете 

се сред природата. 

Занимавайте с дома 

и семейството си. 

Колективната рабо-

та няма да ви спори.

5-и ЛД (от 8.40 ч.) 

Делови ден. Подхо-

дящ е за пътувания 

и за планиране на 

генерални промени. 

Работете концен-

трирано. Не пре-

яждайте. Целепо-

лагането ще е ус-

пешно.

7 февруари 8 февруари 9 февруари 10 февруари 11 февруари 12 февруари 13 февруари

6-и ЛД (от 9.02 ч.) 

Смирете се. Дайте 

прошка. Не изразя-

вайте недоволство 

на глас. Подходящ 

е за подмладяващи 

козметични процеду-

ри. Ден за гадаене и 

пророчества.

7-и ЛД (от 9.26 

ч.) Ден за молит-

ва. Сбъдват се же-

лания.

8-и ЛД (от 9.51 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 10.21 ч.) Не 

е успешен. Склонни сте 

към заблуждения и са-

моизмами. Добре е да 

дадете прошка. Прак-

тикувайте йога.

10-и ЛД (от 10.56 ч.) 

Не планирайте нищо 

важно. Изкъпете се 

с гореща вода. Меди-

тирайте.

11-и ЛД (от 11.39 ч.) 

Много мощен ден. Ак-

тивира се вселенска-

та жизнена енергия 

кундалини. Добре е 

да прочистите орга-

низма си. Внимавай-

те с режещи инстру-

менти.

12-и ЛД (от 12.31 

ч.) Дава се милос-

тиня. Молитвите 

се чуват. Подходящ 

е за взимане на ва-

жни решения.

14 февруари 15 февруари 16 февруари 17 февруари 18 февруари 19 февруари 20 февруари

13-и ЛД (от 13.32 ч.) 

Ден за активни кон-

такти, работа с ин-

формация и учене. 

Сами си пригответе 

и изпечете хляба. Не 

преяждайте.

14-и ЛД (от 14.41 

ч.) Много подходящ 

за започване на ва-

жна работа, за фи-

зическо натовар-

ване, за работа с 

информационни из-

точници и свеще-

ни текстове. От-

варя се третото 

око. Прочистете 

организма си.

15-и ЛД (от 15.55 

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 17.13 ч.) 

Ден за постигане на 

вътрешна хармония. 

Старайте се да върши-

те само добри дела.

17-и ЛД (от 18.32 ч.) 

Подходящ е за удо-

волствия, общуване 

и физически натовар-

вания. И за брак по 

любов.

18-и ЛД (от 19.50 

ч.) Изгонете лошите 

мисли. Прочистете 

стомашно-чревния 

тракт – ден за гла-

дуване.

19-и ЛД (от 21.08 

ч.) Запалете пове-

че свещи у дома, 

направете анализ 

на постъпките си. 

Ще успеете да се 

отървете от чуж-

дото влияние.

21 февруари 22 февруари 23 февруари 24 февруари 25 февруари 26 февруари 27 февруари

20-и ЛД (от 22.25 

ч.) Получават се ду-

ховни знания и про-

зрения. Не проявя-

вайте гордост!

21-ви ЛД (от 23.41 ч.), както и 23.02 през 

целия ден Много активни творчески дни. 

Отличен е за започване на нова работа, 

спортуване и пътешествия.

22-ри ЛД (от 0.53 ч.) 

Ден на мъдростта. 

Предайте на другиго 

своите знания. Посете-

те астролог.

23-ти ЛД (от 2.00 

ч.) Този ден е символ 

на саможертвата – 

простете на други-

те, разкайте се. До-

бре е да се пости. Не 

правете секс. Почис-

тете дома си.

24-ти ЛД (от 2.59 ч.) 

Активен, творчески 

ден. Използвайте го 

за укрепване на духа 

и тялото. Ден за нов 

строеж.

25-и ЛД (от 3.49 

ч.) Всичко на този 

ден става с леко-

та, с вътрешен по-

рив. Спонтанно мо-

гат да се появят 

телепатия и ясно-

видство. Днес не 

бързайте!

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ

ЗАБЕЛЕЖКА През февруари по изключение няма 27-и лунен ден поради краткия месец (само 28 дни).

Бела, брой 2 (156), 2011 111



ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
ВОДОРАВНО: Честита нова година. Руини. Смола. Ерик. Мустаци. „Отело“. ЕКА. Рила. Анасон. Румба. Оса. Арес. Фа. Миза. Диета. „Лола“. Зул. Вир. Олеша (Юрий). 

Ро. „Ти“. Юри (Харолд). Ига. Ибо. Ласел (Уилям). Ма. Емир. Овчар. Рем. Исаев (Младен). Авер. Тиса. Монако. Град. Сая. Деж. Корея. Тив. Ок. Кил. Аарон. Сараево. 

„Лион“. Асамус. Нрав.  

ОТВЕСНО: Неру (Джавахарлал). Уши. Любов. „Одил“. Сусам. Езеро. Чинели. Отит. Ботуши. Масаж. Инара. „Ала“. Дарак. АН. Птици. ЕОКА. Ило. Ора. Енс. Ас. Грос 

(Майкъл). ОМО. Арена. Квота. Вая. „Алена“. Ед. Су. Агалар. Тас. Осем. Прилеп. Сир. „Иде“. Осил. Огам. Таван. „Ирен“. Зов. Асирия. Ер. „Аник“. Фалит. Ерес. Ова. Ака-

га. „Ариел“. Марков (Георги). 
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СЕКСИ? Неее. 
ЖЕНСТВЕНО.

www.crazyfox.bg

ПЕЩЕРАТА УХЛОВИЦАС „черните таксита“ С „черните таксита“ 

Свазиленд–Мозамбик–ЛесотоСвазиленд–Мозамбик–Лесото
през през АФРИКААФРИКА

Вана вино, моляВана вино, моля
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