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Весели саксии
Изкуствените цветя ви дразнят, а бюджетът ви не позволя-

ва постоянно да пълните вазите с естествени? Купете от 

цветарския магазин средно големи саксии във весели цветове 

(жълто, зелено, яркочервено, оранжево), няколко торбички почве-

на смес и семена на босилек, магданоз и копър. Засейте семена-

та. Докато се обърнете, и от саксиите ще се покажат зелени 

свежи стръкчета. Полезни са и за настроението, и в кухнята.

Цветни 
магнити на 
хладилника
Използвайте вратата на 

хладилника като поле за 

творчество. С магнитни 

букви напишете стимули-

ращи оптимизма послания: 

„Горе носа!“; „Още по-широ-

ка усмивка!“; „Да не забра-

виш за витамините!“

На огледалото в банята 

пък с червило или с флумас-

тер можете да изрисувате 

нещо „витаминозно“ за на-

строението ви.

Сос песто – най-пролетният сос
Сложете в блендера 50 г пресен босилек, връзка 

магданоз или спанак, 50 г сирене пармезан (не на 

прах), 3 с. л. кедрови ядки, 2–3 скилидки чесън, мал-

ко сол и залейте всичко със 100 мл зехтин. Разбий-

те всичко до получаване на гладка смес. Сервирай-

те соса песто към някакъв вид паста или пилешки 

гърди. Зеленото успокоява нервите!

На диета ли сте? 
Похапвайте сушени плодове!
Сигурно сте си казали: „Трябва да отслабна до нача-

лото на лятото с еди-колко си килограма.“ И сте пре-

върнали чувството на глад в постоянен свой спътник. 

Ще ви е по-леко да гладувате, ако пиете повече мине-

рална вода и от време на време хапвате по няколко су-

рови бадема или по някоя сушена кайсийка или смокиня. 

Сушените плодове съдържат магнезий, а той гаран-

тирано подобрява настроението.

Жълтото е на мода
Това ще е новият цвят диктатор (наред 

с оранжевото). Забравете за остарялото кли-

ше, че жълтото отива само на брюнетки. И на 

русите им стои добре. Само че не бива да из-

бират прекалено „сигнално“ жълто, което е 

много остро. 

Ако сте почитателка на ярките цветове въ-

обще, тогава стойте далеч от пищните аксе-

соари! С по-семпли ще изглеждате далеч по-до-

бре. И, за бога, не съчетавайте жълтото с конт-

растното черно. Ще заприличате на… пчела. В 

компанията на тъмносиньо, тъмнолилаво и дори 

на предвидимото зелено то ще се „чувства“ мно-

го по-приятно.

В преходните сезони настроението ви има 
нужда от крик, за да се повдигне. Ще ви 
подложим не един, а няколко „крика“…
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МЪЖЪТ, 
МОЯТ ПРИЯТЕЛМОЯТ ПРИЯТЕЛ

АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ
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П
риятелството е една душа в две тела според Ари-
стотел, но философът не уточнява дали телата 
могат да са разнополови. В ерата на социалните 
мрежи въпросът, дали между мъж и жена може да 

съществува приятелство, не стои. Пита се по-скоро дали 
то може да бъде „чисто“, без елементи на секс. Подло 
дремещият сексуален интерес е обичайният заподозрян 
разрушител на мъжко-женската дружба. Винаги има опас-
ност той да се събуди и да опровергае онова, което по-
грешно сме смятали за приятелство. 
Май чисто и неопетнено разнополово приятелство е 

възможно само ако мъжът е хомосексуалист. Защо ли? 
Защото всеки би се запитал какво му куца на един хе-
теросексуален мъж, щом, вместо да сваля една добре из-
глеждаща жена, се мъчи да я прави приятелка. Сигурно е 
импотентен. На жена, която иска да бъде само приятел-
ка с някой готин мъж, също се гледа с подозрително око. 
Да не би да е фригидна?! 
Обществото толерира обаче платоничното приятел-

ство между мъж и жена, родило се от любовната раз-
дяла помежду им. Да, сексуалния интерес го е имало, но 
когато е изчезнал, двамата са положили усилия да запа-
зят добрите отношения помежду си. Подобно платонич-
но приятелство показва, че тези двамата ги е свързвало 
не само повърхностно сексуално влечение, а и нещо пове-
че – навярно любов.
Но какво би се случило, ако сексуалният интерес не 

е изчезнал напълно? Тук трябва да признаем, че за ня-
кои жени мъжът със статут „най-добър приятел“ е да-
леч по-приемлив вариант от окончателната раздяла. По-
стоянното присъствие на „най-добрия приятел“ наоколо 
поддържа отчаяната им илюзия, че тази връзка има бъ-
деще. Въпрос на мълчаливо търпение… Но в моментът, 
в който обектът на мълчаливото им и търпеливо жела-
ние си намери друг сексуален партньор, фалшивото при-
ятелство отива по дяволите. Мнимо приятелство може 

да поддържа и мъжът с цел плавно прехождане към сек-
суални отношения с жена, която не е склонна веднага да 
скочи в леглото. 
И какво излиза? Че мъжко-женското приятелство е ви-

наги с романтична или сексуална (или с романтично-сексу-
ална) предистория, която понякога е забравена назад във 
времето, но по-често не е. Че сексуалният привкус не 
може да бъде заличен напълно…
„Глупости! Поддържам чисти приятелски отношения с 

мъж, който въобще не е моят тип. Предполагам, че и 
аз не съм неговият, защото никога не съм го хващала да 
наднича в пазвата ми. Нито пък аз тайно оглеждам дали 
задникът му е достатъчно стегнат“ – прекъсва и обез-
смисля разсъжденията ми една приятелка. 
Значи може и да е възможно… Не, не е. Защото прия-

телството се ражда от взаимното харесване и от об-
щите интереси – все условия, които създават потенциал 
приятелската връзка между мъж и жена да се превърне в 
любовна. Разбира се, не е задължително това да се случи, 
но е въпрос на условия и на време. 
Бърнард Шоу описва много точно приятелството меж-

ду мъжа и жената като отношения или на бивши, или 
на бъдещи любовници. Трудно ми е да не се съглася с 
него. Пълното разбирателство, духовната близост, общи-
те интереси и житейски ценности са все неща, които 
събират хората, правят ги половинки от едно цяло. Ако 
приятелството е любов без криле, то в приятелство-
то между мъжа и жената тези криле неизбежно все ня-
кога порастват.
Извинете много, но ако аз се разбирам прекрасно с един 

мъж (така наречен най-добър приятел), ако се чувствам 
идеално под един покрив с него, защо тогава да не му на-
родя куп деца под същия този покрив? Пък нищо че зад-
никът му не е чак толкова стегнат. Впрочем не съм си-
гурна… Я, да хвърля един поглед. 

Мариана ЯНЕВА
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Т
ова си помислила за живота във Франция още в 
първите дни на престоя си там. Виктория Трифо-
нова отива в Лион, за да получи академично обра-
зование, но всъщност получава много повече. Чув-

ства се добре и не съжалява за направения избор. Най-
скъпото, което има там, са спомените є от България 
и едно писмо, което получила от баба си. В него пише: 
„Ние с дядо ти остаряваме, но не те забравяме...“ 
Вики не обелва и дума за прочутия суров, варен или ва-

рено-пушен месен продукт – лионската наденица. Нормал-
но. Разговарям с нея буквално часове преди полета є за 
Франция и в края на ваканцията, която е прекарала вкъ-
щи и „вкусно“. 

– ИЗПИТВАШ ЛИ НОСТАЛГИЯ?

– Всъщност, не. За престоя си там се разплаках няколко 
пъти. Веднъж през скайп видях майка ми на камерата да 
плаче. Тя не знаеше, че камерата є е включена и я виж-
дам. Вторият път беше, когато се видяхме през скайп с 
дядо. Той се разплака, аз – също. После... Баба ми беше 

пратила сак с лютеница, традиционни подправки, храни 
от нашата кухня... Имаше и един момент, когато си пус-
нах „Облаче ле, бяло“. Много се разчувствах тогава. Но 
я няма онази носталгия, за която може би говориш ти... 
Не искам да се прибирам. Липсват ми, разбира се, семей-
ството и приятелите, но с тях поддържам връзка.

– КАКВО ОСТАВИ, ТРЪГВАЙКИ ЗА ФРАНЦИЯ?

– Отидох там, без да познавам никого. Не знаех нищо. 
Загърбих всичко тук, оставих сигурността. Отидох в не-
известното. 

– СЕГА КАКВО ТЕ ЧАКА ТАМ?

– Хм, интересно... Чака ме много учене (Смее се.), изпи-
ти...

– ЗАЩО ИЗБРА ТОЧНО ФРАНЦИЯ?

– Отдавна го исках. Кандидатствах, когато бях още в 
10-и клас. Приеха ме и изкарах една учебна година, но се 
отказах поради финансови причини. Сега е по-различно. 
Имам стипендия, която сега се базира на присъствия, и 
е по-поносимо.

– ПРЕДИ ХОДИЛА ЛИ СИ ТАМ?

– Преди две години бях на лятно международно училище 
за един месец. Тогава бях между Кан и Ница, до морето. 
Много хубаво преживяване. От България бяхме две мо-
мичета. Всяка сутрин изнасяха на табло броя на учени-
ците от дадена страна. Пишеше примерно 50 германци, 
но така и не написаха 2 българки. Това много ме ядосва-
ше. Тогава разбрах, че тяхното мнение за българите не 
е много хубаво.

– РАЗКАЖИ ЗА ЛИОН... 

– Изключително красив град, третият по големина във 
Франция, с около 4 милиона жители. Има стара част, две 
реки... Приказно. На 8 декември, точно когато в Бълга-
рия се празнува студентският празник, там се отбелязва 
празникът на светлините. Кореняците лионци поставят 
на прозорците си свещички. Аз все още не съм го пра-
вила. Аз живея в Арабския квартал, където това не се 
прави, но съм го наблюдавала и е много красиво.

bela.bgbela.bgbela.bg

Какво ново в...

Пълния текст четете в раздела ВИпЗИТА на хотел РОДИНАТА на www.bela.bg

„Уредено, подредено „Уредено, подредено 
и описано“и описано“
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Хая не е име на китайка, нито на богиня, нито въобще е име. Хая е обратното на „нехая“. 
А на тази страница БЕЛА ще изразява своето хайство или нехайство. Според случая...

МОЛИТВА 
ЗА УРОКИ

„Записваме молитви против стрес, уп-
лах и уроки“ гласи бележка, написана раз-
кривено с химикалка и закачена на врата-
та на една столична църква. „Дори църква-
та толерира суеверията“ – отбелязвам аз 
наум и „затварям“ темата. Вечерта, до-
като превключвам тв програмите, съзирам 
странни тънки червени конци да украсяват 
китките на известни тв водещи… „Ня-
каква мода ще да е това или тийзър по 
случай Баба Марта“ – заключавам весело 
и влизам в интернет да прочета новини-
те. „Червен конец спаси Анелия от ката-
строфа“; „Чочо Попйорданов с червен ко-
нец против уроки“; „Червен конец за Бой-
ко и Сергей“… Тези „интригуващи“ загла-
вия ме навеждат на мисълта, че работа-
та с червените конци ще да е по-дебела 
от модна мания.
Вярата в ирационалното е древна колко-

то корена на човечеството и затова – не-
изкоренима. Тя в някакъв смисъл е живец – 
сламката, за която се хваща оцеляващият 
човек. Удобна за българина, на когото през 
годините оцеляването постоянно му се е 
налагало. Сигурно затова нашенската вяра 
в бабини деветини е още по-жилава – като 
тестото, от което сме омесени. Вмес-
то да се молим Богу, ние чукаме на дърво, 
вместо да се кръстим, си дърпаме ухото и 
издаваме странни звуци с уста, когато сме 
уплашени. Дори и мартеницата – традици-
онен български обреден символ – е амулет, 
предпазващ ни от зли духове. 

Посрещането на Баба Марта с мартенич-
ки обаче е и жизнеутвърждаващ магически 
ритуал за пробуждане, за почитане на слън-
цето. За разлика от масовата акция по 
връзване на червени конци против уроки на 
китката – върховна проява на лош масов 
вкус. Те са по-скоро продукт на комерсиал-
ната митология, мода и поза, имитираща 
истинската вяра в ирационалното. Иначе 
щяха да бъдат скрити под ръкава, часов-
ника или гривната, а не натрапчиво показ-
вани по телевизията. Често хората, кои-
то ги носят, дори не знаят защо. Те вяр-
ват в магическата им сила, както вярват 
в един космодиск – купуваш си го и ако не 
ти помогне, ти връщат парите. 
А самата вяра в урочасването от зли 

очи се корени в човешката алчност, за-
вист, ревност и агресивност. Така че не 
може да бъде таксувана като жизнеут-
върждаваща. Напротив. С червените конци 
българинът връзва на възел самочувствие-
то си, самоурочасва се в самоизолация, из-
дига тънка червена бариера пред зоркия по-
глед на Европа и на света, потъва в мрака 
на страховете си от зли хора и беди. 
Моля се някой да ни урочаса с вяра в нас 

самите, та безстрашно да скъсаме черве-
ните конци. Защото по-удобно за нас ще е 
светът да ни гледа и забелязва, а не да му 
отблъскваме погледа с магически хитрини. 
И колко време още ще ги носим тези чер-
вени конци?! Мартениците поне ги сваля-
ме, когато видим щъркел… 

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

от Мариана ЯНЕВА
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ДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИДИГИТАЛНИ ДВОЙКИ

Текст Мирослава ИВАНОВА  

Снимки Антимос ГЕОРГИАДИС

Стълбите приличат на компютърна програма. 
„Зададени“ са ни, за да ни улеснят и ограничат. 

Когато видим височина, търсим стълби. 
Ако ги няма – не се изкачваме. 

Защото вече ни липсва въображение.
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„Х
рани куче да те 
лае“, „кучешки 
студ“, „кучешка 
история“… Пове-

чето ни устойчиви словосъче-
тания с участието на домаш-
ния любимец са свързани с не-

гативизъм. Според Махатма Ганди за величието на една 
нация може да се съди по отношението є към животни-
те. Каква нация сме тогава?! Ще ни отмине ли някога 
този „антикучешки синдром“? 

– НЕ Е ЛИ МАЛКО НЕЕСТЕСТВЕНО НЯКОЙ ДА ПОС-

ВЕТИ ГРИЖИТЕ СИ НА КУЧЕ ВМЕСТО НА ДЕТЕ?

– Кучето не е вместо дете. Има и такива хора, които 
са направили своя избор и могат да кажат категорично, 
че кучетата са техният свят и че обичат повече жи-
вотните от хората. Но те са малко. Активните ку-
чкари обикновено са намерили баланса. Ние, хората, сме 
единственият вид, който отглежда други видове. Прис-
пособили сме към себе си едни много инфантилни вълче-
та, каквито са кучетата, и сме ги научили да се влюб-
ват в нас, да ни обичат дълго и трайно. Същото можем 
да кажем и за децата. Човек не иска просто да продъл-
жи рода си, той иска някой да го обича, да го почита и 
да му носи чаша вода. Зависи как се мери желанието за 
обич, желанието да имаш своя „група“, да имаш семей-
ство с повече участници в него. 

За себе си Стела е приела да обича повече. А не по-малко. За 

нея е по-нормално да обича и хората, и животните, и рекички-

те, и тревичките, и пчеличките, и времето навън. В момента 

в дома си има само две кучета. Би искала да има повече жи-

вотни, но условията є не го позволяват – жилището, в което 

живее със съпруга си и 4-годишния им син, не е толкова голямо.

– КАК БИХТЕ ОТГОВОРИЛИ НА ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ ВИ 

УПРЕКНАТ, ЧЕ МНОГО ХОРА ГЛАДУВАТ, А ВИЕ СЕ ЗА-

НИМАВАТЕ С БЕЗДОМНИ КУЧЕТА?

– Всеки помага, където му е сърцето и както може. Ко-
гато някой ме попита „Ти какво си направила за хора-

та?“, аз отговарям с въпрос: „А ти какво си направил за 
хората?“ Вместо да има претенции към мен – как и на 
кого помагам аз, – би могъл просто да се включи и да 
помага и той. Ако искаш да помагаш, не избираш дали на 
хора, или на животни. Помагането си е начин на мисле-
не. У нас например в момента живее един афганистанец, 
защото човекът просто няма къде да живее. 

Със сигурност фондация Animal Rescue Sofia, освен че пома-

га на животните, е направила добро и на много хора. Усмихна-

ла е например последните дни на един възрастен човек, болен 

от рак в терминална фаза. Старецът няма семейство, а най-

добрите му приятели са 2 кучета. Той знае, че ще умре и най-

близките му и най-мили същества ще бъдат изхвърлени на 

улицата. Фондацията успява да „задоми“ неговите кучета. 

Друг случай е баба с внуче, изоставени от майката на дете-

то. Старицата няма пари да си плаща сметките, затова то-

кът и парното є са спрени. Живее в едно жилище с… 20 кот-

ки и 5 кучета. 

Стела ми обяснява, че има такъв тип хора, които тя на жар-

гон наричат „събирачи“. Супермилостиви, обикновено въз-

растни жени, на които в определен момент от живота нещо 

им се случва и започват да събират – вещи, но най-вече жи-

вотни. Това поведение е свързано с едно особено разбиране 

за сигурността. Но въпреки че „събирачите“ правят това за 

добро и с любов, за съседите е крайно неприятно да живеят 

до… 20 котки и 5 кучета. По тази причина бабата и детето 

били заплашвани, че ще бъдат изхвърлени на улицата. Тога-

ва фондацията прибира животните, а със събрани от дарения 

пари плаща всички битови сметки на бабата.

– ХОРАТА, КОИТО ИМАТ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ, ПО-

ДОБРИ И ПО-ЧОВЕЧНИ ЛИ СА ОТ ТЕЗИ, КОИТО НЯ-

МАТ?

– За съжаление не е точно така. Казват, че и кучетата 
познават кои хора са добри и кои – лоши, но и Хитлер 
е имал своите любящи кучета. Кучетата обичат хората 
всякакви. Когато някой има домашно животно, се пред-
полага, че е по-грижовен. Но и това не е гарантирано. 
Има и лоши стопани. 

– КАКВО ДАВА ДОМАШНИЯТ ЛЮБИМЕЦ НА ДЕТЕТО 

БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА
äîìàøíèòå ëþáèìöè

ЗаКУЧЕна работа
КОГА УЛИЧНИТЕ КУЧЕТА И КОТКИ ЩЕ СПРАТ ДА НИ ПРЕЧАТ 
И КАКЪВ Е ПЪТЯТ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА?

ПО ТЕЗИ И ДРУГИ ВЪПРОСИ РАЗГОВАРЯМ СЪС СТЕЛА РАЙЧЕВА, СЪУЧРЕДИТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ 
ANIMAL RESCUE SOFIA. ФОНДАЦИЯТА СЕ СЪСТОИ ОТ 10 ДУШИ ДОБРОВОЛЦИ И СТОПАНИСВА 
НАЙ-ГОЛЕМИЯ ПРИЮТ ЗА ЖИВОТНИ В БОГРОВ, КАТО СЕ ФИНАНСИРА ИЗЦЯЛО ОТ ДАРЕНИЯ. 
ЦЕЛТА ИМ Е ДА СЕ УСКОРИ ПРОЦЕСЪТ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА.

Стела РАЙЧЕВА
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В СЕМЕЙСТВО? 

– От една страна – компания и веселие. За детето е 
много приятно да знае, че в семейството има някой още 
по-малък и по-глупав от него. Когато и детето е стопа-
нин, то добива самочувствието, че освен за кучето или 
котето може да се грижи и само за себе си.

– НЕ Е ЛИ МНОГО ТЕЖКО ЗА ЕДНО ДЕТЕ, КОГАТО 

ЗАГУБИ ДОМАШНИЯ СИ ЛЮБИМЕЦ?

– Да се научиш де се разделяш, също е урок. По този на-
чин децата съзряват и губят страхове си. Те не трябва да 
бъдат лъгани, че канарчето е отлетяло… Има разбиране, 
че смъртта е нещо, което много плаши децата. За деца-
та е полезно да не бъдат заблуждавани, че животното не 
е умряло. Напротив, трябва да преживеят смъртта му, да 
видят тялото, да разберат, че то се погребва, да осъзна-
ят преходността на тази загуба. Смъртта на животните 
е поучителна не само за децата. Животните умират по 
един начин, който е поучителен за всички нас – без оня 
неистов страх от смъртта, но с огромно желание за жи-
вот. Животното не спира да иска да живее до последния 
си миг. Може би защото е по-близко до естеството на 
нещата и по-далече от онова емоционално обмисляне, при-
също на човека… От загубите, които ние непрекъснато 
мерим. Ние сме користни дори в емоциите си. 

– ПРЕКАЛЕНО МНОГО КУЧЕТА ИМА В ГРАДСКАТА 

СРЕДА. КАК ДА МАХНЕМ ТЕЗИ ЖИВОТНИ ОТ УЛИ-

ЦАТА?

– За съжаление и хората, които обичат животните, и хо-
рата, които не могат да ги понасят, не виждат същност-
та на проблема. Никой не иска по улиците да е мръсно, 
кучетата да лаят и да плашат децата. Но за съжаление 
този проблем се решава много бавно. Екологията на без-
домните животни е много проста. Това са местата, къде-
то има боклук – т. е. хранителна среда. Докато има бок-
лук, ще има и кучета. Това, което ние можем и правим, е 
да образуваме групи от кучета, живеещи на такова място, 
да ги кастрираме и ваксинираме. Ако те бъдат избити, на 
тяхно място ще се появяват нови, току-що изхвърлени. 
И неваксинирани. Кастрирайки непрекъснато животни (об-
щината също си върши работата, като кастрира почти 
10 хиляди кучета годишно), ние само лекуваме симптома. 
Проблемът ще се реши само когато се спре „притокът“. 
„Притокът“ – това са новоизхвърлени кучета, които не се 
родени на улицата. А само в София те наброяват около 
15–20 хиляди за година! Обикновено това са животни, из-
ползвани като охрана около строежи и стопански дворове. 
След завършване на строежа те вече не са нужни. Заради 
кризата в строителния бизнес и замразените строежи по 
улиците на столицата са се нароили нови и нови кучета. 
Друга причина да нараства броят на бездомните кучета е, 
че когато възрастен човек почине, близките изхвърлят до-
машния му любимец (или любимци) на улицата. 

– КАЗВАТЕ, ЧЕ ИЗБИВАНЕТО НЕ Е МЯРКА…

– Избивали са ги пъти поред – почти 100 000 кучета са 
избити в София. Но това не е решение. Например дока-
то беше кмет на Букурещ, сегашният президент на Ру-
мъния Бъсеску изби 120 хиляди кучета, за да повиши рей-
тинга си. Отчасти той стана президент и благодарение 
на тази „великолепна“ идея. Това беше много евтина край-

на мярка. В момента по улиците на Букурещ има 130 000 
бездомни кучета – некастрирани, – които се размножа-
ват… За жалост без сравнително бавния метод на кас-
трацията и без връщането на животните по места про-
блемът не може да бъде решен. 

– КАКВО Е РЕШЕНИЕТО ТОГАВА?

– Необходим е и много сериозен общински контрол над 
животните, които са полудомашни. Защото статутът 
им е специален: хем има хора, които се грижат за тях, 
хем те не ги гледат. Хем същите тези хора ги хранят, 
хем не им гледат потомството. Хем „гледачите“ им не 
ги дават за кастрация, когато дойдат „ловците“ на об-
щината, хем пък не ги пазят от забременяване. Решение-
то е хората да мислят отговорно. Смятам, че за да се 
образова населението по темата, ще се похарчат много 
по-малко пари, отколкото харчим ние за 500-те кучета 
в приюта, които изяждат 270 кг храна дневно. При нас 
работят 10 души персонал, и ветеринарни лекари в това 
число. По план кастрираме около 100 кучета на месец. 
Пак в рамките на месец помагаме на около 15–20 тежко 
пострадали животни на улицата, в това число и котки. 
А на месец се осиновяват едва 30–40 кучета. 

– КАКВА Е ПРИЧИНАТА ПРОБЛЕМЪТ ДОСЕГА ДА НЕ 

БЪДЕ РЕШЕН? ЛИПСАТА НА ПАРИ ЛИ? 

– Не. На първо място – липсата на обща стратегия. 
Този проблем не може да се реши само в „Люлин“, само 
в София и Перник. Той засяга цяла България и не е свър-
зан само с начина на отглеждане на животните. Трябва 
да мислим постоянно как и къде си изхвърляме боклука. 
Да си задаваме въпроси: трябва ли да е мръсно във входа 
ни, трябва ли да плюем в рейса, бием ли се със съседи-
те? Всичко това е въпрос на цивилизационен избор – да 
си европеец или да си ориенталец. 

Интервю на Теодора СТАНКОВА

Снимки Личен архив
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Т
рябва ли да се тревожите, ако 
най-добрата приятелка на при-
ятелката ви е котката є и 
какво точно се крие зад сил-

ните чувства към котките въобще? 
Отговарят зоопсихолозите... 
Техният живот и благополучие пря-

ко зависят от нас, от нашите ре-
шения. Привързаността ни към тях 
ни въвлича в живота им емоционал-
но. Готови сме да им посветим голя-
ма част от личното си време, как-
то и голяма част от средствата си. 
За храна и редовни посещения при ве-
теринар трябват пари. Наемаме се 
да търпим всички неудобства, кои-
то поражда тяхното съществуване в 
дома ни. Космите им (козината им) 
са практически из цялата къща, а 
какво да кажем за специфичната им 
миризма? 

Защо са всичките 
тези жертви?

До съвсем скоро всички психолози 

бяха на мнение, че домашните лю-
бимци играят положителна роля в 
дома. Специалистите описват напри-
мер случаи, при които дете не може 
да се концентрира върху уроците си, 
но в присъствието на кучето си вед-
нага запомня стихотворението наи-
зуст. Възрастните хора пък намират 
в общуването с животното недости-
гащите им емоции. 
Общуването с домашните любимци 

ни харесва по простата причина, че 
то е 

безопасно, предсказуемо 
и просто 

Знаем, че когато пристъпим прага 
на дома, любимата котка ще започ-
не силно да мърка и да се отърква в 
краката ни. Или пък че ако решим да 
подхвърлим малката топка, което се 
търкаля в краката ни, кучето вед-
нага ще я донесе, стискайки я меж-
ду зъбите си. 
Общуването с животните действи-

телно ни зарежда положително. Раз-
говаряме с тях, доверяваме им тай-
ните си и им споделяме преживявани-
ята си, като предполагаме или прос-
то се надяваме, че те ни слушат и 
дори ни разбират. Иначе казано, ние 
сме абсолютно убедени, че на всяка 
наша постъпка или дори само дума, 
получаваме от тях обратна емоцио-
нална реакция, която ни е много ва-
жна. Дори чувстваме тяхната благо-
дарност и симпатия, тяхното емоци-
онално разположение. 

Те никога 
не ни критикуват 

и винаги ни приемат такива, какви-
то сме. Както можем да се досе-
тим, за кучето не е толкова важно 
какъв е характерът на стопанина му. 
Това много прилича на безусловния на-
чин, по който майката приема дете-
то си. А именно детето (в смисъл 
на детското) не ни достига, когато 
сме възрастни. 

© LILIYA KULIANIONAK | DREAMSTIME.COM
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Съгласете се, че съвсем невинаги 
се чувстваме безопасно и приятно 
в присъствието на други хора, дори 
те да са ни много близки. Причина-
та е, че хората са достатъчно не-
предсказуеми, а думите и постъпки-
те им могат да ни наранят. Освен 
това хората постоянно ни оценяват 
и техните оценки за нас далеч неви-
наги са положителни. В обкръжение-
то на хора по-рядко можем да разчи-
таме на емоциите, които винаги по-
лучаваме от общуването с любимото 
куче или котка. Примерите могат да 
продължат и е очевидно, че в тези 
случаи трудно намираме силни кон-
трааргументи на думите от извест-
ния афоризъм: „Колкото повече нау-
чавам за хората, толкова повече оби-
чам своето куче.“ 
Излиза, че единствено с домашните 

си любимци 

се чувстваме силни 
и имаме авторитет 

Тактилните усещания, които изпит-
ваме при допира с тях, ни носят ус-
покоение и утеха. В този смисъл и 
отговорът на въпроса, защо избираме 
именно топлокръвни млекопитаещи за 
свои домашни любимци, е достатъч-
но очевиден. 
Нещо повече – приписваме на до-

машните си любимци човешки чув-
ства, емоции и мисли, постъпки. Дори 
ни се струва, че ей сега ще започнат 
да говорят и ще се превърнат в пъл-
ноценни хора. Феноменът се нарича 
антропоморфизъм. 
В нашия случай става дума за това, 

че 

очовеченият любимец 
често наистина се превръща за нас 
в пълноценен член на семейството. 
Включва се в семейния ни живот. 
Особено за възрастните хора, които 
живеят сами, животните са „деца-
та“, за които те се грижат. Има и 
такива, които признават, че не из-
питват толкова силни емоции към 
собствените си деца. 

Последните научни изследвания НЕ 
потвърждават положителната роля 
на домашните любимци в развитието 
на семейството.

Работата е там, че без да съзнава-
ме, ние ги използваме като 

посредници в общуването
с останалите членове на семейство-
то. Понякога самото наличие (или по-
явата) на четириног член на семей-
ството означава наличие (или поя-
ва) на проблем между действителни-
те членове на семейството. Решени-
ето да си вземете домашен любимец 
може да възникне в неподходящ мо-
мент, когато семейството претърпя-
ва промяна. Бременност, веднага след 
раждане на дете или пък когато то 
е на година, три или шестнадесет 
години. Възникването на нуждата от 
домашен любимец в такъв момент е 
опит да бъде туширано психологиче-
ското напрежение, свързано с тези 
промени. Вместо да ги преживее, се-
мейството се оказва неподготвено да 
ги приеме. Тогава домашният люби-
мец се превръща в единствено въз-
можно решение на проблемите. 
Психотерапевтите, занимаващи се 

със семейна терапия, смятат, че 
триадата е много по-устойчива от 
диадата. Иначе казано, семейства-
та, които имат поне трима членове, 
са много по-устойчиви от двойките. 
Третият помага на останалите чле-
нове от семейството 

да не бъдат 
толкова тревожни 

По традиция третият член на се-
мейството е детето. Това е най-ус-
тойчивият „канал“ за изразяване на 
емоциите на възрастните. Разгова-
ряйки за детето, възрастните имат 
възможност да не се докосват дори 
до сложността на взаимоотношения-
та помежду си. 
В младите семейства, в които няма 

дете, или при възрастните двойки, 
при които децата са „отлетели“ из-
вън семейното гнездо, кучето или 
котката 

психологически 
заместват детето 

Нещо повече, те се превръщат в 
„идеалното дете“. Това обаче пре-
чи на хората да решават реално и 
конструктивно възникналите ситуа-
ции помежду им. Удобното наличие на 
„другият трети“ не дава възможност 
на семейството да премине към след-
ващия стадий на своето развитие – 
да се сдобие с дете или пък да пусне 

на свобода порасналите си деца, кои-
то трябва да поемат пътя си. 
Понякога четириногият питомец 

трябва да замести не детето, а друг 
член на семейството. Случва се на-
пример при развод с агресивен парт-
ньор жената да си намери 

грозно и злобно куче 
Стопанката на такова куче прово-

кира най-агресивното му поведение. В 
този случай жената пресъздава оби-
чайната за нея ситуация „жертва–па-
лач“, която всъщност е преживява-
ла в брака. Ето ви случай, при кой-
то е невъзможно да определим роля-
та на домашния любимец като поло-
жителна. 
Позитивна е ролята на животинче-

то, ако, да речем, то е призвано да 
запълни празнината от смъртта на 
любим човек. 
Домашните любимци могат да се 

превърнат в 

препъникамък в отноше-
нията между млади хора 

които използват формулата: „Ако ти 
не обичаш моя домашен любимец, зна-
чи не обичаш мен.“ Например момиче 
се среща с момче, а в дома є живее 
котка. В някакъв момент момичето 
трябва да вземе решение – да свърже 
ли живота и бита си с това момче, 
или не. Но момчето пък има алергия 
към точно тези животни. В резул-
тат на това момичето взима реше-
ние да се раздели с момчето. В този 
случай горката котка, без сама да раз-
бере, се превръща в агент, изпълняващ 
операцията по разделянето. А истина-
та е, че момичето всъщност се съм-
нява в себе си и в чувствата си към 
това момче. Тревогата є намира изход 
в пренасочване към котката. Ако мо-
мичето беше сигурно, че иска да из-
живее живота си с това момче, да си 
родят деца и пр., едва ли една котка 
щеше да застане помежду им. 
Е, след като прочетохте всичко 

това, как мислите? Възможно ли е 
да не обичаме домашните любимци? 
Не – ще кажат тези, които ги имат. 
Да – ще кажат тези, които ги ня-
мат. Ние пък ще ви кажем, че ако 
нямате домашен любимец и не сте 
хранили котката на приятелката си, 
докато тя е на море, вие не позна-
вате живота.
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Какво идва 
МОДАМОДАМОДА

НА ПЪТ Тръгваме на пътешествие и се оставяме да бъ-
дем вдъхновени от други модни култури – мека шапка с 
широка периферия от Мадрид, блуза от Токио и бижу от 
Маракеш. Етнощампи, японски елементи и китайска коп-

рина – тази пролет дизайнерите празнуват разцвета на 

мулти култи модата.  

ГРАДИНСКО ПАРТИ Ситни цветя и ромбовидни 
щампи ще освежават роклите, полите и блузите ни. По-
някога те ще наподобяват много на… кухненска покривка. 
Плетените на една кука нежни якички са другият хит на 
пролетната мода. Обявяваме сезона на градинските пик-

ници и партита за открит. 
НОВ СИЛУЕТ През пролетта и лятото на 2011 г. тес-

ните кожени колани ще се настанят трайно дори върху 
широки тениски. Ще се носят точно върху талията! 
МОДНА ФАУНА Добре дошли в модната зоологическа 
градина – едри, понякога стилизирани принтове на жи-
вотни (фламинго, лебед, жираф, маймуна) ще украсяват не 
само тениските, но и копринените рокли! 
НОВИ ЦВЕТОВИ КОМБИНАЦИИ Моден свят в бон-
бонени цветови съчетания – розово/оранжево; канелено/

боровинково; виолетово/розово; цвят мента/цвят коняк. 

оставаи какво

К а к в о  щ е  н о с и м  п р е з  п р о л е т т а    

Ренесанс на 70-те години, микс от щампи и нови цветови комбинации – това са 
генералните модни тенденции за 2011 г. Ще ви издадем още отсега какви новости 
ви очакват в света на модата през по-топлите сезони на годината
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Дизайнерите са се постарали да ни изненадат приятно.
БАРОКОВИ ЕЛЕМЕНТИ Блузи, якета и сака, украсени 
с огромен волан през талията – това ще е нещо обичай-
но през новия моден сезон. 
ПОРТМОНЕТА ПРЕЗ КРЪСТА Тези малки кожени 

бижута, които ще украсяват талиите ни, се възраждат 
от далечните 80-те години на миналия век. 
МАКСИ Дългите до земята поли и рокли са моден хит 
и през тази година 
НАЗАД КЪМ 70-ТЕ години на миналия век! Кожени 

ресни, панталони в стил Марлене Дитрих с висока талия 

и кафяво във всичките му нюанси – всичко това са повеи 
от далечните 70 години на миналия век. 
ТОН В ТОН + КОСТЮМИ С ПАНТАЛОН Тази про-
лет ще можем да отдадем дължимото на любимите на 
пастелни цветове, съчетани тон в тон. Особено красиви 
са тези комбинации в дънково синьо или в розово!

БАЛ НА ЦВЕТЯТА Роза, лале или карамфил – огромни-
те флорални принтове разцъфтяват върху роклите ни. 
ЦВЕТНА ДЪГА Добре дошли в света на дъгата – 
контрастно съчетани цветни петна и ивици „ще са си 
уговорили среща“ върху дрехите ни през пролетта и ля-
тото. 
ШИРОКИ РИЗИ И БЛУЗИ Те много приличат на те-
ниската или ризата на любимия мъж. През този сезон 
модните гурута ни предлагат широко скроени горни час-

ти от твърди материи. Може би защото са изключител-
но удобни. 
ПОЛА СОЛЕЙ + A-ЛИНИЯ Ето колко красиво могат 
да изглеждат плисетата – ефирните поли в A-кройка са 
със специфичен ретрочар. 
БЛЕЙЗЕР БЕЗ РЪКАВИ Ръкави долу и колани горе 
(има се предвид на талията)! Това си представят модни-
те дизайнери за блейзерите през този сезон. 

 и  л я т о т о  н а  2 0 1 1  г.

Бела, брой 3 (157), 2011 15



Г
енерално мъжете не обичат жени, обсебени от мода-

та. Дразнят ги супернатруфените дами, които с лека 

ръка обличат всичко, стига да е модерно, без оглед 

дали наистина отива на лицето и фигурата им. 

Мъжете се възхищават на жени със собствен стил, което в 

техните представи означава стил, подчертаващ всички жен-

ски достойнства и скриващ всички недостатъци.

Искате конкретика? Ето го и рейтинга на най-безвкусните 

според обобщеното мъжко мнение дрехи от женския гардероб.

1. Лидерската позиция в този хит парад се пада на ШАЛ-
ВАРИТЕ. Оказва се, че тези панталони извикват в мъж-

ките глави устойчива асоциация с… препълнен памперс на 

възрастна жена.

2. Колкото и да ви звучи странно, на почетното второ 

място са ОГРОМНИТЕ СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА. На мъжете 

по някаква причина им се струва, че те крият зад стъклата 

си… синини под женските очи.

3. На трето място са РИМСКИТЕ САНДАЛИ. Повечето 

мъже смятат, че обуто в тях, женското краче е някак 

брутално – като крака на гладиатори.

4. На четвърто място се нареждат така актуалните през 

последните два модни сезона ЛЕГИНСИ. Защо ли? За-

щото мъжете са на мнение, че в тях всяка жена изглежда пла-

шещо вулгарно. Може би защото са прекалено впити по кра-

ката и дупето. 

5. На пето място удобно са се наредили ОБЕМНИТЕ 
ПОЛИ ТИП ФЕНЕРИ, които според мъжкото мнение 

просто правят женската фигура уродлива и трябва незабавно 

да бъдат изхвърлени от женския гардероб.

6. Почетното шесто място е за СТИЛА ЕМО. По скромно 

мъжко мнение жената, придържаща се към този стил на 

обличане, прилича повече на безполово извънземно, отколкото 

на привлекателна жена.

Стилът емо 
Предвижда носенето на два цвята – 

ярък и контрастен цвят (най-често 

розово) върху черна основа. Емо коси-

те обикновено са черни, с дълъг бре-

тон, който скрива очите.

Дамите, които държат на този стил, 

явно искат да изглеждат екстрава-

гантно, да се открояват от оста-

налите. Още детайли, характерни за 

стила емо, са коланите с много капси 

по тях, ръкавиците без пръсти, знач-

ките, нестандартните пръстени и 

черният маникюр. Основният акцент при емо грима пада върху силно 

подчертаните с черен молив очи.

7. На седмо място се нареждат ГАЩЕРИЗОНИТЕ. Видите 

ли, облечена в тях, жената напомня на мъжа… „кралица“ 

от бензиностанция. А колкото до елегантните трикотажни 

гащеризони по тялото, те още повече плашат силната поло-

вина на човечеството с… трудността си на събличане.

8. Осмото място навярно ще учуди мнозина – на мъжете 

не им харесват ЖЕНСКИТЕ ЧАНТИ! Но още по-про-

тивни са им плюшените играчки, които висят от чантите на 

възрастни жени. И още: не харесват, когато спортно облече-

на жена е нарамила елегантна чанта. И никак, ама никак не 

са очаровани от ОБЕМНИТЕ ДАМСКИ ЧАНТИ, които жени-

те така обожават заради тяхната вместимост и функцио-

налност.

9. На девето място, представете си, са РОКЛИТЕ С ГОЛ 
ГРЪБ. Оказва се, че мъжете въобще не смятат жените, 

облечени в тях, за секси. Напротив, те намират, че подобна 

дреха разваля женската фигура.

10. На десета позиция най-неочаквано се оказват ШОР-
ТИТЕ. Според обобщеното мнение на представите-

ли на силния пол тази дреха не отива почти на никоя жена 

(от 100 жени най-много на 5 да им отива!). При това се имат 

предвид шорти със съвършено различни дължини. 

Шокирани ли сте? Питате се какво ни остана да носим ли, за 

да се харесваме на мъжете?! В зоната на мъжката немилост 

не са попаднали деловите костюми, джинсите, полите и рок-

лите с класически кройки, туниките, блузите, болерата, обув-

ките на ток и дори тези на платформа. Така че има надежда, 

че и през този моден сезон ще има с какво да се облечем, та 

да изглеждаме привлекателно в мъжките очи.

ан т и
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Топ 10 наопп 1п 11
антисекси
дрехите

Някои любими на жените дрехи са леко 
смущаващи, да не кажем, дразнещи за мъжете.
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

„Ч
удесно изглеждаш! Да не би 
да си се върнала от отпус-
ка?“ Най-ценното на този 
комплимент е точно онова, 

което се подразбира от него – зла-
тист загар, сияеща кожа, ясен поглед, 
без следа от умора. Това са все дока-
зателства за благополучие, за физиче-
ска и душевна хармония. Но как една 
нищо и никаква промяна на цвета на 
нашата кожа ни помага да се чувст-
ваме по-добре?
Когато срещнем човек, който изглеж-

да добре, ние сме повече от сигурни, 
че той получава удоволствие от жи-
вота, че се радва на живота с всяка 
фибра на тялото си. Добрия външен 
вид ние асоциираме често със слънце, 
простор, свобода, чувственост, безме-

тежност… Жалко, ако вашето лице в 
този момент е бледо, а под очите ви 
лилавеят неприятните следи от умо-
рата, наречени тъмни кръгове. Обаче 
пък онези, които постоянно демонс-
трират траен и неизтриваем загар, са 
доста подозрителни. 
„Няколко седмици след като се вър-

нах от море, ми се наложи да напуд-
рям кожата си, за да я направя малко 
по-бледа, тъй като в съда не върве-
ше да демонстрирам предизвикателна 
сексуалност и да разсейвам колегите 
си“ – разказа ни 36-годишната адво-
катка Христина Л. 
Всичко казано по-горе закономерно 

води до въпроса, кой точно цвят на 
кожата изглежда здравословен и нор-
мален. Постигането на здравословен 

тен „по мярка“ е истинско изкуство. 
Още по-изкусни трябва да сме, за да 
можем да го поддържаме и задържим 
по-дълго върху кожата си.

Комплимент към Нарцис 
„Не искам лицето ми да отразява 

онова, което в действителност се 
случва в душата ми – пожелава си 
41-годишната Валерия. – Но ако ня-
колко пъти на ден чуя, че изглеждам 
така, сякаш съм се прибрала току-що 
от отпуска, това със сигурност ще 
ми подобри настроението!“ Загарът 
се свързва с топло и светло, с ком-
фортна среда на обитаване, в която 
не просто се преживява, а се живее 
истински. Субективно ние възприема-
ме шоколадовия тен като знак за 

© DMITRY FISHER | DREAMSTIME.COM
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За страстта към
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благополучие. И когато видим в огле-
далото загорялото си лице, се успоко-
яваме, че с нас и нашия живот всич-
ко е наред. А комплиментите, които 
околните ни отправят за сияещата 
кожа, подхранват нашия здравословен 
нарцисизъм – сякаш ни хвалят за на-
чина на живот, който водим. 

В съвременната западна култура се 
ценят позитивните емоции и не се ко-
тират онези, свързани с неблагополу-
чие, самота или болест.

Затова и едно лице, излъчващо здра-
ве и радост от живота, се възприема 
по-положително. Здрав сън и успешно 
подбрана пудра – понякога нищо дру-
го и не ни трябва, за да изглеждаме 
добре. „Често забелязвам как настро-
ението ми се променя според грима, 
който съм си сложила – разказва ни 
44-годишната Поля. – С руж скулите 
ми изглеждат по-изпъкнали, а лицето 
– не толкова уморено, колкото е в 
действителност. Нанасям под очите 
малко коректор, за да прикрия тъм-
ните кръгове, а на устните – блясък, 
и вече съм готова да се справя и с 
най-капризните си клиенти.“
Интересно е, че дори и когато се 

гримираме единствено за себе си, ние 
все пак очакваме оценка отстрани. 
Когато изглеждаме добре, ние някак 
си предразполагаме хората. Тяхното 
внимание, даже и най-краткотрайно-
то, ни помага да се почувстваме по-
добре, по-малко да се тревожим, да 

забравим за болежките и несгодите. 

Признак на благополучие
Приятният тен на лицето е про-

пуск за обществото. Често загоряло-
то, поддържано лице неволно се въз-
приема като признак на здраве, мла-
дост и успех. Та нали, щом човек 
умее да се грижи за себе си, щом е 
готов да полага усилия и да инвести-
ра средства, за да изглежда и да се 
чувства добре, значи разполага с въз-
можности и жизнени ресурси! Под-
държаният външен вид се смята за 
резултат от инвестициите в собст-
веното здраве. 

Създавайки изкуствено нов цвят на 
лицето си, да кажем, в солариума или 
с помощта на автобронзанти, ние 
(често несъзнателно) се надяваме да 
повишим и социалния си статус.

И наистина, на тази база може да 
възникне илюзорен ефект за прекрас-
но здраве, фалшиво убеждение, че мо-
жем да си позволим онова, което в 
действителност не можем. 
Всеки от нас е отговорен за това, 

как изглежда. Ако човек демонстрира 
небрежност към себе си, ако лицето 
му постоянно изглежда уморено, окол-
ните веднага го заподозират, че води 
нездравословен начин на живот, от ко-
ето автоматично следва, че не заслу-
жава доверие, че на него не може да се 
разчита. И обратното – добре обгри-
женото лице свидетелства за здраво-

словен начин на живот и за умение да 
контролираш живота си, което много 
се цени в модерните общества.

По-доброто ми „аз“
Загарът като с магическа пръчка ни 

прави по-привлекателни. Той ни пра-
ви по-секси и по-чувствени, помага ни 
да се усетим по-добре в тялото си. 
В нашата култура загарът е нещо 
еротично, както и всичко златисто. 
Шоколадовият тен предполага либидо 
над средностатистическото, а това 
ни дава свобода и увереност да се 
държим по-секси. 

Загарът оптически намалява обеми-
те, той е камуфлаж за дефектите по 
кожата.

С тен ние се чувстваме по-защи-
тени. Той играе ролята на невидима 
дреха, подобрява отношенията меж-
ду нас и собственото ни тяло. „През 
лятото, даже и в най-големите жеги, 
аз не обличам потници или дрехи с 
гол гръб, нито къси поли. След като 
се върна от отпуска, спокойно нося и 
такива дрехи, защото някак си прес-
тавам да се срамувам от тялото си. 
Чувствам се по-свободна и жива“ – 
твърди Мария В. 
Асоциирането на загара с красота-

та и здравето е условен рефлекс, от 
който е трудно да се освободим. За-
щото загарът ни създава усещането, 
че това сме ние, но в по-добрата си 
форма.

Всяка епоха си има идеал за здраве и красота. В опреде-

лен момент започва да доминира определена характе-

ристика, която след няколко години устойчиво присъствие 

се превръща в синоним на красотата и здравето. 

В наше време такива устойчиви характеристики 

са стегнатото тяло, сияещото лице, „лъскавата“ 

кожа и… оптимистичният блясък в очите.

„Красивите“ метафори днес са сиянието, светлината, си-

яещата енергия. Но защо именно те? Новата идеология 

на красотата е възникнала преди около 40 години в САЩ 

и със скоростта на светлината се разпространява по цял 

свят. Символ за красота става човешкото здраве. Все-

ки член на нашето обществото днес е длъжен да се гри-

жи за себе си. Преди време отговорността за здравето на 

гражданите тегнеше изцяло върху държавата. Днес онзи, 

който не е в състояние да полага грижи за духа и тяло-

то си, се възприема като „лош гражданин“. (Зад това пос-

лание, естествено, се крият и чисто икономически инте-

реси.) Средствата за масова информация подхванаха тези 

идеи, внушавайки на своите читатели, зрители и слушате-

ли културните норми, на които днес трябва да се подчиня-

ват. Но идеята за отговорността към собственото фи-

зическо здраве бе подменена от идеята за грижа за здра-

вословния външен вид, за външния блясък на здравето. А 

когато идеалът за красота, наложен от някого си, ста-

не част от световъзприятието на мнозинството и бъде 

включен в списъка на житейските ценности, той нару-

шава психическото равновесие на човека и самият човек 

губи хармоничната връзка с природата и със себе си. За-

почва да го гложди потребността да променя нещо у себе 

си – във фигурата, в лицето, – така че да се доближи до 

идеалния образ, който му налагат вестниците и списания-

та. И той започва повече да се суети, отколкото наисти-

на да започне да се грижи за себе си.

ИМПЕРАТИВИ В ЕПОХАТА НА ЗАГАРА
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Ш
околадовият тен практически отива на всекиго, стига да улучим 
степента му на интензивност. За да станат неотразими, на ня-
кои им трябва с часове да насищат шоколадовокафявото върху 
кожата си, а при други дори лекото покафеняване вече е доста-

тъчен залог за неотразимост. 
Въпреки разпространеното мнение, че солариумът е вреден за кожата, 

ако се печем правилно и подходим свръхпредпазливо, тогава няма да има-
ме проблеми. 

НЕ РИСКУВАЙТЕ!
От посещение в солариума е по-добре да се откажете, ако имате се-

риозни хронични заболявания, в това число и кожни, или ако взимате ан-
тибиотици или хормонални лекарства. Не бива да влизате в кабината, ако 
сте бременни.
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„Солариум“Спирка

Блондинка в шоколад
 Очила за солариум можете да получите във всеки център, който 

предлага тази услуга. Не ги отказвайте. 

 Контролирайте хигиената. Особено ако ще използвате „лежащ“ со-

лариум. Поискайте препарат и салфетка, за да го почистите сами, в 

случай че не сте убедени, че това е направено от хигиенистите. 

 Първият сеанс трябва да продължи не повече от 5 мин, а за дамите 

с млечнобели кожи – 3 мин. Постепенно увеличавайте минутите до 8–10.

 Обикновено за постигане на желания резултат е достатъчно да 

се направят шест 5-минутни сеанса през ден. Поддържането на загара 

става чрез посещение на солариума веднъж седмично.

Преди сеанса
 Вземете топъл душ, използвайки мек 

душ-гел и някакво щадящо пилинг средство. 

Това ще гарантира равномерността на загара.

 Не използвайте парфюм, нито тоалетна 

вода, камо ли съдържащ спирт лосион. Така риску-

вате да си причините изгаряне. По тялото ви могат 

да се появят грозни петна. 

 Задължително защитете косата си, а ако се пече-

те топлес – и зърната на гърдите си. Купете си специ-

ална шапка и пластири за зърната.

Какъв крем да използвате
 Слънцезащитните серии продукти, т. е. тези, предназначени за загар на слънце, са без-

полезни в солариума. Изберете специализирани кремове за солариум.

 Изберете крем за своя фототип. На начинаещите ще им подейства по-добре крем с висока 

степен на защита, а на по-загорелите – с по-ниска.

 Нанесете средството непосредствено преди началото на сеанса. След това вземете душ, 

без да използвате пилинг продукти и сапун, и нанесете крем, подсилващ и проявяващ загара.

Цвят от 
природата
Морковът – това въл-

шебно кореноплодно 

растение е много по-

лезно за онези, които 

са решили да покафе-

неят. Ако, докато пра-

вите сеанси в солари-

ума, редовно пиете и 

сок от моркови, кожа-

та ви ще придобие зла-

тист оттенък. А ос-

вен това организмът 

ви ще получи като по-

дарък и ценни витами-

ни. Да хрупате морко-

вите, също може, но 

тогава концентраци-

ята на полезни веще-

ства в кръвта ви ще е 

доста по-ниска, откол-

кото ако изпиете чаша 

морковен сок, в който 

сте разбъркали малко 

зехтин (витамин А е 

мастноразтворим ви-

тамин все пак!).

Под съпровода на 
музика в кабина-
та можете дори 
да потанцувате
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Ч
увствителността на кожа-
та е израз на нейната реак-
ция към вътрешни и външ-
ни дразнители. Тя може да 

се прояви при всеки тип кожа – 
суха, мазна или смесен тип. Основни-
те причини за провокиране на чувст-
вителността на кожата са три – 
стрес, неблагоприятна екологична сре-
да и недостиг на някакво вещество 
в организма.
Ако установим кой от тези фак-

тори е евентуалният дразнител, ние 
можем да смекчим „недоволството“ 
на кожата си, като є подсигурим съ-
ответните грижи.

Душевни 
терзания

Състоянието на раздразнение е 
присъщо на кожата, така както и 
на душата. Отрицателните емо-
ции, хроничната умора, безсънието и 
тревогите са разрушителни за здра-
вето и красотата є. До голяма сте-
пен за това са виновни хормоните 
на стреса. В ситуация на нервно на-
прежение организмът произвежда го-

лямо количество адреналин и корти-
зон. Това води до свиване на кръво-
носните съдове на повърхността на 
тъканите и съответно да влошава-
не на кръвоснабдяването на клетки-
те. Освен това кортизонът значи-
телно забавя процеса на регенерация 
на клетките, преустановявайки син-
теза на колагеновите влакна, които 
са отговорни за тонуса и еластич-
ността на кожата. И още, под въз-
действието на хормоните на стре-
са хранителните вещества в орга-
низма се преразпределят така, че 
да подсигуряват първо комфорта на 
жизненоважните вътрешни органи. 
През това време кожата страда от 
недохранване. В резултат защитна-
та є система отслабва и тя ста-
ва по-податлива на химически и бак-
териални агресии и по-склонна към 
раздразнение.
Добрата новина е, че положител-

ните емоции имат благотворно вли-
яние върху естествените є защит-
ни функции. Благодарение на бета-
ендорфините – хормони, които на-
шият организъм произвежда в мо-

менти на радост, сексуална възбуда, 
удоволствие от вкусна храна и т. н. 
Тези хормони на радостта се свърз-
ват с рецептори на мембраната на 
клетката и оказват обезболяващо и 
успокояващо действие. Така диском-
фортните усещания от сорта на 
щипане и парене отслабват. Именно 
по тази причина в състава на много 
козметични продукти влизат веще-
ства, действащи по сходен начин. 

Външна 
агресия 

Друга причина за свръхчувстви-
телност на кожата е окислителни-
ят стрес в резултат на замърсена-
та околна среда. В атмосферата на 
големите градове съдържанието на 
окиси на въглерода и сярата е по-
вишено. При контакт с хидролипид-
ния слой (който покрива повърхност-
та на кожата като защитна барие-
ра) тези вещества нарушават функ-
циите му и улесняват нашествието 
на бактерии и гъбички. Ултравиоле-
товите лъчи, свободните радикали, 
рязката смяна на температурата и 

По-капризната

КОЖА

Въпреки разпространеното мнение 
свръхчувствителността на кожата е 
временно явление, а не вродено свойство. 
И е напълно по силите ни да се справим с 
този є временен „каприз“.
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въздухът от климатиците също от-
слабват кожния имунитет. Кожата 
става по-чувствителна не само към 
алкални и спиртосъдържащи почист-
ващи козметични средства, но и към 
обикновената чешмяна вода. Причи-
ната е, че в нея се съдържат соли 
на тежки метали, които остават на 
повърхността на кожата след изми-
ване и именно те създават усещане 
за сухота и опъване.

Вътрешни 
ресурси

На кожата често не є достигат 
витамини като С и Е, които са 
мощни антиоксиданти. Витамин С 
стимулира синтеза, поддържащ елас-
тични нишките на съединителната 
тъкан на кожата, и отчасти ком-
пенсира тяхната загуба (на колаген и 
еластин), появила се в резултат на 
стрес или на агресията на свобод-
ните радикали. Витамините от гру-
па В участват в обмяната на маз-
нините, в процеса на регенерация на 
клетките и ускоряват обмяната на 
веществата въобще. Витамин В5 на-
пример намалява дразненето и сърбе-
жа и оказва успокояващо действие. 
Витамин А е изключително необхо-
дим за поддържане на роговия слой 
на епидермиса, който е важна за-
щитна бариера. Разбира се, в съста-
ва на повечето съвременни козметич-
ни средства влизат всички тези не-
обходими компоненти, но ако кожата 
е предразположена към чувствител-
ност, трябва непременно да ги полу-
чава допълнително под формата на 
хранителни добавки.

Деликатни 
практики

Предлагаме ви няколко начина да об-
лекчите живота на кожата, ако тя е 
склонна към свръхчувствителност.

1. Дайте є почивка

Усещането за раздразнение, болка и 
парене след нанасяне на козметични 
продукти е признак за това, че тя е 
в състояние на повишена чувствител-
ност. На първо място, опростете и 
разредете грижите за нея. Откаже-
те се от мощните козметични сред-
ства, съдържащи като активни със-
тавки ретинол, клетъчни компоненти 
и етерични масла. Ако кожата реа-

гира на вода, опитайте да я почист-
вате с термална. Когато балансът є 
бъде възстановен (т. е. неприятното 
усещане при нанасяне на козметични 
средства изчезне), постепенно се вър-
нете към обичайния си режим на об-
грижване. 

2. Хранене отвътре

Средствата, съдържащи антиокси-
данти (цитрусов полифенол, витамин 
Е, липоева киселина), помагат на ко-
жата да се справи с окислителния 
стрес и повишават нейната устой-
чивост към външни дразнения. Ако 
тя често реагира зле на козметич-
ни средства, следете я дали получа-
ва достатъчно хранителни вещества 
отвътре. Консултирайте се с лекар 
кои витаминни комплекси или анти-
оксиданти на дражета за вътрешно 
приложение са подходящи за вас.

3. Редовно овлажняване

Влагата постъпва в най-горния слой 
на кожата от по-дълбоките кожни 
слоеве, а също и от въздуха. Липи-
дите на роговия слой я задържат и 
създават защитна бариера – хидро-
липиден слой. Овлажняващите козме-
тични средства съдържат компонен-
ти, близки до естествените веще-
ства, намиращи се в кожата. Те, ос-
вен че задържат влагата, нормализи-
рат състоянието на хидролипидния 
защитен слой. 

4. Внимателно почистване

Ако кожата ви е предразположена 
към чувствителност, е много важно 
да изберете правилно почистващите 
средства, възстановяващи нейната 
естествена защитна мантия. Зато-
ва ще ви помогнат кремовете, съдър-
жащи полиненаситени мастни кисели-
ни (линолова, линоленова) и серамиди, 
които подобряват бариерната функ-
ция на кожата.
Склонността към възпаление и акне 

също свидетелства за нарушена за-
щитна функция – въздържайте се от 
използване на съдържащи спирт ло-
сиони, както и на мощни антибак-
териални средства. При раздразнение 
и лющене трябва да се откажете и 
от пилинга и да използвате меки по-
чистващи средства, докато кожата 
не се върне към нормалното си със-
тояние. 
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Статистиката сочи, че 1–2% от 
населението на България боледу-

ват от псориазис. Псориазисът е 
един от симптомите за нарушение 
на механизма на регенерация на кож-
ните клетки. Клетките на кожата 
узряват за 28 дни. Повърхностни-
ят слой кожни клетки се заменя от 
следващия новообразувал се слой, кой-
то избутва по-старите. Най-горният 
слой на кожата отмира и естестве-
но се губи.
При псориазис кожните клетки не 

успяват да узреят, а само нарастват 
на брой. Новообразувалите се клетки 
достигат повърхностния слой в поря-
дъка на около 4 дни. Това се отразя-
ва и на външния вид на кожата – тя 
става суха, грапава, покрита с плът-
ни белезникави люспести или червени 
плаки. Люспите се отлепват лесно. 
Обикновено под тях се открива чер-
веникава кожа.

За облекчаване на псориазиса запад-
ната медицина разчита на мехлеми 
със стероиди, антибиотици, светлин-
но облъчване и имуносупресанти. Но 
има и методи от източната меди-
цина, които също толкова ефектив-
но тушират проявленията на псори-
азис. Просто трябва да имате тър-
пение и да бъдете методични в при-
лагането им.

1. Серните вани и къпането в при-
родно горещи серни извори много 

помагат при лечението на това за-
боляване. Наблизо до вас няма топли 
серни извори? Ще ви помогнат горе-

щите вани с английска сол (магнези-
ев сулфат).

2. Магарешкият бодил (Silybum 
marianum) възпрепятства разла-

гането на вредните вещества, обра-
зуващи се в процеса на псориазиса, и 
защитава от тях черния дроб. Дру-
ги полезни при псориазис билки са ле-

чебният жаблек (Galega officinalis), по-

знат като конски ребра, сарсапарила 

(Smilax officinalis) и невенът (Calendula 
officinalis). Още ацтеките са използ-
вали билката сарсапарила за лечение 
на сифилис и на хронични кожни за-
болявания, причиняващи гниещи язви. 
Всички изброени билки можете да 
приемате в качеството им на храни-
телни добавки или като чайове.

3. Срещу сърбежите ще ви помог-не домашно приготвен лосион 

от по няколко капки етерично масло 

от кръглолистна мурава и евкалипт 

(или мента), смесени с 1 с. л. пресен 

сок от алое. Мажете с него поразе-
ните участъци колкото е възможно 
по-често.

4. Паста от воден орех (Trapa 
natans) Почистете от кожата 

15 ореха и ги нарежете на дребно. 
Варете ги в емайлиран или керамичен 
съд на слаб огън 10 мин заедно с 1 

Помощ от китайската медицина

при псориазис и розацея
О

т упорити и трудно лечими кожни заболявания страдат много хора по света – както съвсем млади, така и 
по-възрастни, както жени, така и мъже. За жалост класическото им лечение обикновено включва прием на 
хормонални препарати или антибиотици. На тези, които не искат да прибягват до тези драстични лечебни 
средства, ще се притича на помощ китайската медицина.

ПСОРИАЗИС

Магарешки бодил Невен
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с. л. оцет. Отстранете от котлона 
и изчакайте 20 минути, за да може 
оцетът да попие в орехите. След 
това излейте излишния оцет и смеле-
те орехите в кухненския робот. Съх-
ранявайте получената паста в плътно 
затворен стъклен съд. Веднъж днев-

но нанасяйте малко от пастата вър-
ху засегнатите участъци с леки ма-
сажни движения, за да отстраните и 
лющещия се слой кожа.

5. Не бива да подлагате кожата си на резки температурни промени. 
Поддържайте я добре овлажнена.

РОЗАЦЕЯ

Зачервените участъци по кожата, 
наречени още розацея, са хронично 

кожно заболяване. В основата на раз-
витието на розацеята е повишената 
чувствителност на кръвоносните съ-
дове на лицето, съпроводена от поя-
вата на дребни гнойни пъпчици. Най-
често розацеята засяга жените пре-
ди и по време на менопауза, макар че 
от розацея може да се разболее и все-
ки друг човек на възраст между 30 
и 50 години. 
И макар че жените страдат от нея 

по-често от мъжете, именно мъже-
те в повечето случаи се обръщат за 
медицинска помощ, ако болестта се 
обостри. Така че мъжете рядко „за-
пускат“ състоянието на заболялата 
кожа до степен на развитие на сери-

озни усложнения – поява на телеанги-

ектазии (свръхразширени кръвонос-

ни съдове), отоци и ринофима (преко-

мерно развитие на мастните жлези 

на носа под формата на възли). 

Розацеята може да обхване и очите. 
Това води до конюнктивити, ирити и 
други очни възпаления. 
Лечението би трябвало да се пред-

приеме още при първите симптоми: 
прилив на топлина към кожата на ли-
цето, усещане за парене и напрежение. 
Когато е навременно, то предотвра-
тява усложненията. Ще ви предложим 
и няколко домашни средства, които 

проверено облекчават симптомите.

1. Краставична маска Смелете в 
кухненски комбайн 1 прясна крас-

тавица, добавете 1 с. л. пресен сок 
от алое. Нанесете сместа на лицето 
и изчакайте 30 мин. Измийте с хлад-
ка вода. Прилагайте тази маска всеки 
ден в продължение на цял един месец. 
Не пропускайте! 

2. Чай от лайка Освен да го пиете, 
мажете с него засегнатите учас-

тъци от кожата. Върху най-възпале-
ните зони налагайте марлен компрес, 
напоен с чая, два пъти на ден в про-
дължение на цяла седмица. 

3. При лечение на розацеята ще 
ви помогне билков чай от ле-

чебен жаблек (Galega officinalis), ре-

пей (Arctium lappa), червена детелина 

(Trifolium pratense) и еньовче (Galium 
verum).

4. Ежедневно приемайте вътрешно 1–2 ч. л. масло от ленено семе. 
Можете например да подправяте са-
латата си с него. 

5. Избягвайте резките смени на 
температурите. Не прекалявайте 

с използването на козметика и особе-
но на скрабове и други абразивни про-
дукти. Алкохолът, пикантната хра-
на и много горещите напитки, както 
и тютюнопушенето и кофеинът про-
вокират разширение на кръвоносните 
съдове и влошават розацеята.

Червена детелина

Еньовче



Със звезден

БРЕТОН

Бретонът отново 
преживява възраждане, и 
то сред най-известните 
представителки на 
нежния пол. Ще ви 
покажем новите членки 
на клуба „Бретон“.

Кейт Мос
Тя отново намира бретона за 

много шик. Избрала е по-удъл-

жен вариант. Русият цвят на 

косата доста освежава Кейт.

Ашли Симпсън
По-малката сестра 

на Джесика Симпсън 

експериментира с 

удоволствие с косата 

си. Късата прическа 

є стои добре точно 

заради дългия бретон, 

стилизиран на кичури 

и сресан настрани.

Миша Бартън
демонстрира акуратно 

подстриган бретон. Мо-

мическо и свежо! Особе-

но ако останалата коса 

е вързана на опашка.

Кейти Холмс
Бретонът, който по-

крива цялото чело 

и започва от теме-

то, е много подходящ 

за жената хамелеон 

Кейти Холмс. Напра-

во не можете да я по-

знаете!

Агинес Дейн 
Британският модел 

налага мода с тази 

си прическа. Брето-

нът е ултрадълъг, 

оформен на кичури и 

започва зад темето.

Кати Пери
станала известна с песента I kissed a girl, 

изглежда доста по-стилно с прав бретон 

с дължина над веждите.

Кристина 
Агилера
Нащърбен, къс до 

средата на челото 

е бретонът, който 

носи поп звездата. 

Кристина често ни 

изненадва с екстра-

вагантни прически.

Гуен Стефани
Носи платинено русия си бре-

тон на една страна, като 

предварително го завива на 

лимба! И секси, и елегантно!

Хелена Кристенсен
За своята дълга тъмнокестенява 

коса датският модел е предпоче-

ла стайлинг варианта ала Бриджит 

Бардо – секси бретон с XXL дължина.

ф р и з ь о р с к и  с а л о н
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МАРИН ХУБЕНОВ – АРТ ДИРЕКТОР
 коафьор на годината за 2008 г. от списание 

    Coiffure Beauty
 личност на 2009 г. за регион Източна Европа 

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

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

    L’Оreal Professionnel

 фризьорски услуги 
 маникюр и педикюр 
 козметика – процедури 

     за лице и тяло 
 Dermosonik – метод за 

    намаляване на целулита
 грим
 IPL – фотоепилация и 

    фотоподмладяване

ПРЕДЛАГАТ

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

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

ПОДХРАНВАНЕ НА СУХАТА КОСА
На всички наоколо им се струва, че вие нямате никакви проблеми с косата си, 

щом две седмици след измиването є тя продължава да изглежда чиста. И само 

вие си знаете, че и сухите коси си имат бол проблеми – изглеждат по-изтоще-

ни заради недостига на естествен блясък например. Но това е лесно да се по-

прави. 

Честото миене изсушава косата. Ако имате дълга и суха коса, се 

препоръчва да я миете веднъж на 2 седмици, а късата – веднъж на 

10–12 дни. След измиването сухите коси трябва да се изплакват с по-голямо 

количество вода. Впрочем ако сте избрали правилния шампоан, можете да мие-

те косата си и по-често.

Водата задължително трябва да е мека. Ако е твърда, добавяйте в 

тази за изплакване борова киселина (на 1 литър вода – 1/2 ч. л. прах). 

Или пък просто кипнете обикновена вода на котлона, за да я направите по-ме-

ка. Препоръчително е да миете косата си с дъждовна вода, ако районът, в кой-

то живеете, е екологично чист.

Преди измиване нанесете подхранваща маска. Най-лесно е да я нама-

жете с бадемово масло или зехтин. Напоследък маслото от репей е 

любимо средство на много жени, които страдат от прекалено суха 

коса.

И ОЩЕ НЯКОЛКО ЦЕННИ СЪВЕТА:
1. Препоръчително е да измивате косата с яйчен жълтък. Разбийте 

го, смесете го с 1/4 ч. водка, разредена наполовина с топла вода. Старайте се 

върху главата да не попадне яйчен белтък – той ще коагулира и ще ви се нало-

жи дълго да го почиствате.

2. За измиване на сухи и цъфтящи коси се препоръчва да използвате 
следната смес: 1 жълтък, 1 с. л. лимонов сок, 1 с. л. растително (най-добре 

репейно) масло и 1/2 чаша топла вода.

3. Измиването с цяло яйце защитава сухите коси от повреждане и 
благоприятства отстраняването на пърхота. За целта жълтъкът и 

белтъкът предварително се разбиват в не много голямо количество вода. След 

това получената яйчена пяна се излива върху предварително овлажнена коса и 

се използва като шампоан. След тази процедура е добре да изплакнете главата 

първо с топла чиста вода, а след това и с подкиселена с лимонов сок вода.

СЪВЕТИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТА

Риана
ни изненадва при всяко свое 

появяване с нова прическа. 

Тук е с дълга до брадичката 

коса, подстригана на каре, 

и екстрадълъг бретон.

Лили Ален
Певицата подчертава брето-

на си, като си прави небрежен 

кок. Но има все пак далеч по-

хубави прически от тази.

Хайке Макач
От години актрисата Хай-

ке Макач носи косата си на 

бретон, който є стои супер!



ф и з к у л т у р е н  с а л о н

КРАСИВА ЛИНИЯ
ОТДЕЛЯЙТЕ ПО 15 МИНУТИ НА ДЕН ЗА ТЕЗИ УПРАЖНЕНИЯ И САМО СЛЕД МЕСЕЦ 
ЩЕ МОЖЕТЕ СМЕЛО ДА НОСИТЕ МИНИПОЛА.

К
ъсметлийки са дамите, кои-
то по природа имат стег-
нати и стройни крака. На 
тях не им трябва да се 

потят с упражнения, да бягат и да 
въртят педалите на велосипеда. Така 
или приблизително така мислят за 
притежателките на красиви крака 
онези, чиито нозе са далеч от съвър-
шенството. И са прави, но само до-
някъде.
Красотата и здравето на краката 

трябва постоянно да се поддържат. 
А за това е необходимо да се бяга, 
да се прави фитнес, да се плува и 
да се излиза често на разходка. Ина-
че мускулите отслабват, кожата губи 
тонуса си и по нея се появява ом-
разният ни целулит. Значи ничии кра-
ка не могат да изглеждат перфектно 

без упражнения. 

ЗАПОЧВАМЕ СЪС ЗАГРЯВКА 
Преди да пристъпите към същин-

ските упражнения, трябва да загрее-
те мускулите.

 Първо си направете самомасаж – 
с кръгови движения на ръцете маса-
жирайте бедрата.  След това маса-
жирайте прасците. Енергичният ма-
саж ще активизира кръвообращение-
то и ще подготви краката за послед-
ващите упражнения.  Не забравяйте 
да направите масаж и на стъпалата: 
разтрийте ги хубаво, а след това на-
правете няколко прехвърляния на те-
жестта от пети на пръсти и обра-
тно.  След тази лека загрявка прис-
тъпете към основния комплекс уп-
ражнения.

Двоен ефект
1. Упражнението укрепва мускулите на 

ръцете, краката и седалището. 

Изходно положение Вземете гимнас-

тическа топка, гири или други теже-

сти от 2–2,5 кг. Краката са разтворе-

ни на ширината на раменете. Сгънете 

ръце и ги отведете зад главата. Гле-

дайте право напред. Приберете коре-

ма, изправете гърба. Следете дишане-

то ви да е свободно, но дълбоко.

2. Как се изпълнява Повдигнете ръце 

нагоре и едновременно с това макси-

мално напрегнете мускулите на седа-

лището и бедрата. Задръжте в това 

положение няколко секунди. Отпуснете 

мускулите, а ръцете върнете в изходно 

положение. Обърнете внимание Стъ-

палата през цялото време трябва да 

са успоредни.

1

1

2

2

Релефни мускули
1. С това упражнение стягаме муску-

лите на корема, гърба, седалището и 

бедрата. Изходно положение Легнете 

по гръб. Ръцете са отпуснати до тя-

лото. Сгънете десния крак в коляно-

то, а левия повдигнете нагоре, без да 

се стремите да го изпъвате докрай в 

коляното. Опирайки се на десния крак, 

повдигнете и гърба, и седалището. 

Старайте се коремът ви да е стег-

нат през цялото време. Гледайте пра-

во нагоре.

2. Как се изпълнява Бавно отпуснете 

надолу левия крак, но така, че да не 

докосне пода. Пръстите са в 

шпиц. Върнете в изходно поло-

жение. Направете движението 

10 пъти. След това изпълне-

те цялото упражнение с другия 

крак. Обърнете внимание Из-

пълнявайки упражнението, не 

отпускайте брадичката върху 

гърдите. По-добре леко я пов-

дигнете нагоре.
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НА БЕДРАТА

1. Стягаме мускулите на бе-

драта и създаваме красив 

релеф. Изходно положение 

Придържайки се с ръка за ня-

каква опора, изнесете еди-

ния крак встрани, като из-

теглите пръстите към себе 

си. Дръжте гърба прав, сво-

бодната ръка сложете на 

кръста. Гледайте право пред 

себе си. 

2. Как се изпълнява Мно-

го бавно спуснете крака на 

пода (опрете само пръсти-

те му), придърпвайки го към 

другия крак. Направете 50 

повторения. Изпълнете уп-

ражнението и с другия крак. 

Обърнете внимание Не пов-

дигайте и не напрягайте ра-

менете, не задържайте ди-

шането.

1. Тук работим за мускулите на седалището и задната част 

на бедрата. Изходно положение Коленичете, предмишници-

те са опрени на пода, пръстите са сключени. Сгънете левия 

крак и го вдигнете нагоре (пръстите не бива да са в шпиц). 

Гледайте право пред себе си. Дишайте дълбоко и спокойно. 

2. Как се изпълнява Напрегнете мускулите на вдигнатия 

крак и бавно сгънете крака в коляното. Направете 20 пов-

торения. След това сменете крака и изпълнете упражнение-

то и с другия крак. Обърнете внимание Не отпускайте гла-

ва и не напрягайте раменете.

Стягаме 
седалището

„Чистим“ 
талията

1

1

2

2

Бела, брой 3 (157), 2011 29



Е
талон за женска фигу-
ра е тази с форма на 
пясъчен часовник – та-
лията е тънка, а над 

и под нея тялото е развито хар-
монично. С подобни форми обаче се 

раждат много малко жени. На оста-
налите им се налага да тренират, за 
да се приближат (забележете – при-
ближат, а не постигнат!) до идеала. 

АКО СТЕ ТИП „КРУША“
Ако фигурата ви прилича на кру-

ша (тесни рамене и широк 

ханш), работете за намаляване 
на обема на бедрата и седали-
щето и за увеличаване на гор-
ната част на тялото (около ра-
менете). 

ОТ КОМПЛЕКСА „СИЛОВА КРЪГОВА ТРЕ-

НИРОВКА“ ИЗПЪЛНЯВАЙТЕ УПРАЖНЕНИ-

ЯТА 1, 2, 3, 4, 5 И 6 С ГИРИ ОТ 2,5 ДО 3 КГ 

(ВНУШИТЕЛНА ЗА ЖЕНИТЕ ТЕЖЕСТ).

Няма да минете без аеробно нато-
варване: 3 пъти в седмицата бягайте 
по 30 мин или се разхождайте с мак-
симално бързо темпо.

АКО СТЕ ТИП „ЯБЪЛКА“
Ако излишните ви килограми са съ-

средоточени около талията, тогава 
фигурата ви е от типа „ябълка“. Ва-
шата задача е да заякчите всички 
мускули на тялото и същевременно да 
се избавите от излишъците в облас-
тта на талията. Ключът към успеха 
за този тип фигура са леки гири (не 
по-тежки от 2 кг) и по-голям брой 
повторения. 

ОТ КОМПЛЕКСА „СИЛОВА КРЪГОВА ТРЕНИ-

РОВКА“ ИЗПЪЛНЯВАЙТЕ ВСИЧКИ УПРАЖНЕ-

НИЯ ПО 10 ПЪТИ.

Но особено внимание отделете на 
упражненията за коремна преса – из-
пълнявайте по 20–25 от тях. С вре-
мето увеличете количеството на ко-
ремните преси до 50 за тренировка.
Кардиотренировка: 3 пъти в сед-

мицата по 40 мин. Можете да бяга-
те, да карате ролкови кънки или да 
се занимавате на кардио- или на крос 
тренажор. 

Скулптор
НА СОБСТВЕНОТО

тяло
ИСКАТЕ ЛИ ДА СЕ СДОБИЕТЕ С ПО-ГОЛЯМ БЮСТ 
И С ПО-ТЪНКА ТАЛИЯ? ЩЕ ВИ ПОМОГНАТ 
СИЛОВИТЕ ТРЕНИРОВКИ.

©VGSTUDIO / 123RF.COM
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АКО СТЕ ТИП „БАНАН“
Размерът на бедрата и раменете 

съвпада, но талията не е ярко изра-
зена. Това е фигура тип „банан“. Ва-
шата задача е да придадете на тяло-
то си по-изящна форма. Това е въз-
можно, ако работите за мускулите на 
цялото тяло.

ОТ КОМПЛЕКСА „СИЛОВА КРЪГОВА ТРЕНИ-

РОВКА“ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНЯВАТЕ АБСОЛЮТ-

НО ВСИЧКИ УПРАЖНЕНИЯ.

При това е добре да закачите на 
краката тежести от 2,5–3,5 кг. Те-
глото на гирите трябва да е от 2,5 
до 3 кг. Броят на повторенията на 
всяко упражнение – 8–10.
Аеробното натоварване: 3 пъти сед-

мично по 30 мин занимания на крос 

тренажор. Много добре би било също 
и редовно да плувате. 

ОСНОВЕН ПРИНЦИП

Когато тренирате с тежки гири, 
изгаряте мазнини и на тяхно мяс-
то „настанявате“ мускулна маса. Ако 
тренирате с по-леки гири, ефектът 
от тренировката ще е незначителен. 

ПОДХОДЯЩИТЕ ГИРИ

Как да определите оптималното те-

гло на гирите, с които да тренира-
те? То трябва да е такова, че тех-
нически правилно да изпълнявате не-
обходимото количество повторения, 
като в края на серията чувствате, 
че можете да направите допълнител-
но не повече от още едно. 

КОЛКО 
ПОВТОРЕНИЯ

Изпълнявайки едно упражнение от 1 
до 5 пъти, вие развивате сила. Пра-
вейки средно по 8 повторения, вие за-
почвате да трупате и мускулна маса 
и да подобрявате релефа на мускули-
те. С повече от 15 повторения рабо-
тите за натрупване на мускулна маса, 
но същевременно развивате и издръж-
ливостта си.

1. За коремна преса
Седнете на пейка и повдигнете краката напред и 

нагоре (дръжте ги изпънати). След това легнете 

на пейката и отново повдигнете краката нагоре 

(дръжте ги изпънати).

2. За крака
От изправен стоеж изпълнете махове встрани и 

с десния, и с левия крак. След това изпълнете ма-

хове напред и назад.

3. За прасци
От изправен стоеж няколко пъти се повдигнете 

на пръсти, колкото е възможно по-високо.

4. За гърди
От изправен стоеж вземете гирите и повдигнете 

ръце встрани до нивото на раменете. Много бър-

зо ги свалете до изходно положение, след което 

отново ги повдигнете.

5. Ръце
Вземете гира в едната ръка, седнете на пейка, 

опрете лакътя на ръката с гирата в съответ-

стващото коляно. Спускайте и вдигайте ръката 

(движете я само от лакътя) няколко пъти. Прех-

върлете гирата в другата ръка и повторете уп-

ражнението.

6. Гръб
Легнете на пода, изпънете ръце над главата, пов-

дигнете главата и отлепете гърба от пода. На-

тискайте кръста плътно към пода.

СИЛОВА КРЪГОВА ТРЕНИРОВКА

3
3
пъти, 

кръга

Крос тренажорът е 
много полезен уред 

за дами с фигура тип 
„банан“

Диета, забързваща обмяната на веществата

1-ВИ ДЕН
9.00 ч. – 2 с. л. ориз + 1 ч. л. ленено 

масло + 1 краставица

11.00 ч. – 1 грейпфрут + 1/2 печени 

на скара пилешки гърди без кожа

13.00 ч. – пилаф от 3 с. л. ориз, 1/2 

морков, 1 ч. л. слънчогледово масло + 1 

домат

15.00 ч. – 120 г сварени пуешки гърди

19.00 ч. – 120 г гъби (задушени)

2-РИ И 3-ТИ ДЕН
9.00 ч. – 1 сварено яйце + 2 сухара

11.00 ч. – пилаф от 2 с. л. ориз + 30 г 

стафиди + 1 ч. л. олио

13.00 ч. – 1/2 сварени пилешки гърди + 

1 домат + 1 краставица

15.00 ч. – 100 г пуешко месо + 2 ч. л. 

олио (запечено)

19.00 ч. – 100 г задушени гъби + 2 крас-

тавици

4-ТИ ДЕН
9.00 ч. – пилаф от 3 с. л. ориз + 1 ч. л. 

олио + 50 г черни стафиди

11.00 ч. – 3 с. л. гречка + 1 ч. л. лене-

но масло + 30 г бели стафиди

13.00 ч. – 1/2 сварени пилешки гърди 

+ 2 краставици + 1 морков

15.00 ч. – 2 с. л. сварен ориз + броко-

ли + 1 краставица

19.00 ч. – 200 г скариди на тиган
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В
се по-често като причина за 
различни болести лекарите оп-
ределят замърсяването на… 
организма. Заради стреса, ло-

шата екологична обстановка и не-
здравословния начин на живот ние 
се автоинтоксикираме, тоест само-
отравяме. Резултатът е постоянна 
умора, преждевременно стареене и из-
лишно тегло. 
Понятията „шлака“ и „замърсяване 

на организма“ дотолкова са навлезли 
в ежедневието ни, че никой не обръ-
ща внимание на техния популистки 
характер, който няма допирни точки 

с професионалната медицина. 

Хидроколонотерапията 
която представлява удължена по вре-
метраене и по-завършена форма на 
клизмата, днес е налична в офертите 
на повечето по-големи центрове за 
красота. Тя се възприема като дос-
тъпна, безспорно полезна, почти ес-
тетическа процедура. Но популярна-
та, понякога силно изкривена инфор-
мация по темата „очистване на ор-
ганизма“ доста често се разминава с 
научните знания по медицина. 
Какво всъщност представлява очис-

тването на организма? В професио-
налната медицина за него има по-ко-
ректно определение – детоксикация. 
Тя представлява комплекс от меди-
цински процедури (забележете, меди-
цински, а не разкрасяващи!), които 
се назначават индивидуално в зави-
симост от появилите се здравослов-
ни проблеми. Изпълнението и ефек-
тът от процедурите трябва задъл-
жително да се контролират от ле-
кари. В противен случай процедурата, 
освен че може да се окаже безполез-
на, може да нанесе и сериозни вреди 
на здравето.

самоочистване
Самоотравяне и

Заложете на 
комплексната 
детоксикация

© DMITRY SUNAGATOV | DREAMSTIME.COM
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Какво трябва да се знае за очис-
тването 

в домашни условия
Вкъщи най-често хората предпри-

емат очистване на черния дроб. 
Една от най-разпространените оч-
истващи процедури е тюбажът – 
лечебен метод, чиято цел е сти-
мулацията на отделяне на жлъчен 
сок от жлъчния мехур. (За сведе-
ние, жлъчният сок се образува от 
чернодробните клетки непрекъсна-
то. Той се складира само в жлъчния 
мехур, откъдето се излива в двана-
десетопръстника с цел подобряване 
на храносмилането.) Обикновено ле-
карите назначава тюбаж при хипо-
кинезия на жлъчния мехур или при 
хроничен запек, тъй като пълният 
стомах способства застоя на жлъч-
на течност. 
Защо не всеки може да прилага тю-

баж при домашни условия? Едно от 

основните 
противопоказания 

са камъни в жлъчката, за наличието 
на които много хора често и не по-
дозират. При определени условия ка-
мъните могат да се придвижат към 
жлъчния канал и да го запушат. В 
този случай без спешна хирургична 
намеса не може да се мине. Тюба-
жът не е препоръчителен и ако има-
те язва на дванадесетопръстника. Из-
ливащото се в стомаха излишество 
жлъчка ще раздразни слизестата по-
върхност на дванадесетопръстника и 
ще подпомогне прогресирането на бо-
лестта.
Друга домашна очистителна проце-

дура, която се смята за безопасна, е 

обикновената клизма 
Привидно лесно приложима, тя, ос-

вен че може да не доведе до очаква-
ни резултати, в някои случаи може и 
да причини вреда. Малко хора знаят, 
че клизмата има много противопока-
зания, например остри възпалителни и 
ерозивно-язвени поражения на слизес-
тата обвивка на дебелото черво, ня-
кои заболявания на органите в корем-
ната кухина, тумор на дебелото чер-
во, сърдечносъдова недостатъчност 
и др. А тъй като много от тези 
заболявания се развиват постепенно, 
те може и да протичат практически 

безсимптомно. 

С какво са опасни 
псевдоочистващите 

методи
Популярната хидроколонотерапия, 

освен че може да бъде полезна, може 
да нанесе непоправими вреди на здра-
вето на пациента. Затова е задъл-
жително тези, които са решили да 
прилагат процедурата вкъщи, да се 
консултират с лекар и да направят 
предварително медицинско изследва-
не за противопоказания. Методът за-
страшава със сериозна дисбактерио-
за, тъй като при прилагането му от 
дебелото черво се отмиват не само 
вредните, но и полезните бактерии. 
Възстановяването на тази микрофло-
ра е много трудно. Резултатите от 
безотговорното прилагане на тази 
процедура при хора, които имат про-
тивопоказания, могат да бъдат на-
пример стомашно-чревни кръвотече-

ния, увреждане на стомашната сте-
на, ленивост на червата, водеща до 
хроничен запек. 
Но най-същественият недостатък 

на този метод е, че е неефективен. 
Въпреки че се рекламира друго, въз-
действието на хидроколонотерапията 
се ограничава само в един участък 
от дебелото черво. По чисто анато-
мични причини този метод не може 
да бъде приложен на останалите час-
ти от стомашно-чревния тракт, а 
най-често проблемът се крие именно 
в тънките черва. 

С какво се започва?
Стартира се с подробен индивиду-

ален тест. С негова помощ могат 
„да се хванат“ всички значими риско-
ви фактори за съответния пациент. 
На база на получените резултати се 
прави индивидуална клинична картина. 
Този тест не е в състояние да даде 
отговор на въпроса „Колко замърсен 
е организмът?“, но констатира функ-

ПОКАЗАНИЯ
ЧЕ Е ВРЕМЕ ДА ОЧИСТИТЕ ОРГАНИЗМА

 Болестите на цивилизацията: стрес, хронична умора  Екзотоксико-

за, ендотоксикоза  Диария  Алергични заболявания  Злоупотреба с алко-

хол, алкохолен панкреатит, хепатит  Хроничен гастрит  Дисбактериоза 

на червата  Дискинезия на жлъчните пътища  Хроничен бронхит, чести 

простудни заболявания  Наднормено тегло  Захарен диабет ІІ тип  За-

болявания на кожата: възпаления, екземи, циреи, псориазис, атопичен дер-

матит, невродермит, херпесна инфекция и др.  Безсъние, мигрена  След 

прием на антибиотици, хранителни отравяния, отпуска в екзотични стра-

ни (диария на туриста)  Подготовка за планова операция с ириго- и коло-

носкопии.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 Усещане за лекота  Здрав цвят на кожата  Повишени имунитет, жиз-

нен тонус, прилив на сексуална и творческа енергия  Активиране на ме-

ханизма за саморегулация и самооздравяване  Оптимизация на работата 

на всички органи и системи: сърдечносъдова, лимфна, нервна, ендокринна 

 Нормализиране на витаминния състав в организма  Подобряване на об-

мяната на веществата, в резултат на което и редуциране на наднормено-

то тегло  Възстановяване на полезната микрофлора на организма  Усе-

щане за радост от пълноценния и хармоничен живот
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ционалните нарушения на дейността 
на различните органи и системи, ко-
ито могат да бъдат отстранени с 
комплексна детоксикация. И за всеки 
комплексът е индивидуален. Най-ефек-
тивна е комплексната детоксикация, 
осигуряваща очистване на стомашно-
чревния тракт, черния дроб и лим-
фата.

ЕТАПИ НА ОЧИСТВАНЕ

Лимфата и нейната роля 
за очистване на организма

За артериално и венозно кръвообра-
щение всеки е чувал, но малцина от 
нас се сещат, че в човешкия органи-
зъм циркулира и лимфна течност?! 
Лимфната система има основно 

значение за здравето и физическото 
състояние на човека, за поддържа-
не на енергийния баланс и на красива 
фигура. Лимфната система изпълня-
ва много функции, като една от тях 

е защитна – лимфната течност е 
своеобразна бариера, предпазваща ор-
ганизма от болести и инфекции. Но 
основната функция на циркулацията 
на лимфата е очистването на ор-
ганизма. Лимфата „събира“ излишни-
те течности и отпадните продукти 
от междуклетъчното пространство 
и ги доставя във „филтрационната 
станция“ или в лимфните възли, раз-
положени по цялото тяло. Капиляр-
ните лимфни съдове се събират във 
все по-големи и по-големи, а най-голе-
мите от тях „се вливат“ в две го-
леми вени, разположени близо до сър-
цето. По този начин лимфата се 
влива в кръвоносната система, къ-
дето се обработва и се доставя до 
отделителните органи. 
За разлика от кръвоносната сис-

тема, в която кръвта се движи 
благодарение на съкращаването на 
сърдечния мускул, лимфната не раз-
полага с такава „помпа“, каквато е 

сърцето. Лимфата се движи благо-
дарение на съкращаването на мус-
кулите на тялото. Ако скоростта 
на циркулация на лимфата по ня-
каква причина се забави, в тъкани-
те се задържа и застоява между-
клетъчна течност. В участъци от 
тялото, където лимфата се движи 
много бавно (в областта на таза 
и бедрата например), задържането 
на междуклетъчна течност води до 
образуването на целулит. Ефектив-
ният отток на лимфна течност е 
условие не само за предотвратява-
не образуването на целулит, но и 
за нормалните функции на органи-
зма като цяло.
Проверен начин за очистване на 

лимфната система е методът на 
Уокър-Годелман – чрез смес от сок 
от грейпфрут, портокал и лимон в 
комбинация с инфрачервена сауна. По 
време на провеждане на терапията 
пациентът е на специална диета. 

Лимфата
е течност, която облива всички 

клетки на човешкото тяло, тоест за 

тях тя е нещо като „вътрешна окол-

на среда“. И както човек не може да 

живее в замърсена атмосфера, така 

и всяка наша клетка има нужда от 

чиста „вътрешна околна среда“.

Прочистване на черния дроб

Очиствайки кръвта на здрав орга-
низъм, черният дроб филтрира били-
рубина (основният пигмент в жлъч-
ния сок). За уточнение – с жлъчна-
та течност билирубинът попада в 
дванадесетопръстника и след това 
се изхвърля от организма. Но вслед-
ствие на прекаляване с консумация 
на млечни продукти, бульони (съдър-
жат много мазнини) и спиртни на-
питки черният дроб губи свойство-
то си да изпълнява идеално тази 
своя филтрираща функция и част 
от билирубина остава в кръвта, 
след което се отлага по стените на 
жлъчния мехур под формата на зеле-
ни билирубинови камъни (т. нар. ка-
мъни в жлъчката). 
Нарушенията във функциите на чер-

ния дроб водят до много заболявания. 
Нефилтрираният билирубин се разна-
ся от кръвта по целия организъм. За-

ВЪПРОСИ КЪМ СПЕЦИАЛИСТА

Възможно ли е детоксикацията да доведе до редуциране на 
наднорменото тегло?

Напълно реално е намаляването на телесната маса с 10–15%. Ако едновре-

менно с курса на детоксикация е назначена и специална диета или даже ле-

чебен глад, резултатите са още по-видими. Увеличете физическата ак-

тивност през този период.

Какъв резултат да очакваме?

Общото състояние на организма значително се подобрява. Теглото нама-

лява, оптимизира се работата на бъбреците, черния дроб и други органи. 

Нормализира се сънят, повишава се имунитетът. Кожата става по-елас-

тична, а лицето придобива здрав тен и свеж вид. Има голяма вероятност 

след курса да се появи желание за спортуване или да ви осенят много све-

жи идеи. 

В какви области на медицината се прилага очистване?

Методът се прилага за лечение на различни патологии, като псориазис и 

други кожни болести, бронхиална астма, сезонни поленози, дисбактериоза, 

повишено ниво на холестерола.

Какви са противопоказанията за прилагане на програмата?

На първо място, кръвотечения в стомашно-чревния тракт, предизвикани 

от язва или гастрит, а също и при захарен диабет.

Какво е общото между козметологията и комплексната де-
токсикация?

Кожата е огледало на вътрешната среда на организма. Затова очиства-

нето на организма от шлаката и токсините се „отпечатва“ моментално 

върху нея. Препоръчва се прилагане на очистване преди козметични проце-

дури и операции.
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3едно с други отпадни продукти той 
запушва изходните канали на жлези-
те с вътрешна секреция, които се 
изливат в кръвта. Трябва ли да ви 
убеждаваме повече колко важно е да 
се прави редовно очистване на чер-
ния дроб?
За процедурата в домашни условия 

се използват най-вече сок от лимон 
и зехтин. Сутрин се прави промив-
ка на стомаха. Важно е по време на 
процедурата пациентът да се нами-
ра под наблюдение на специалисти. 
След 3–5 часа след началото на про-
цедурата започва процесът на от-
деляне на шлаката. През целия ден 
пациентът се намира на специален 
режим на хранене, изключващ нато-
варването на черния дроб. Впослед-
ствие в изпражненията могат да 
бъдат забелязани размекнати зелени 
билирубинови камъни с различна го-
лемина и холестеролни тапи. По ко-
личество изхвърлени камъни може да 
се определи текущото състояние на 
черния дроб.

Корекция на микрофлората 
на стомаха

Практически всички болести започ-
ват с нарушаване на съотношението 
на микроорганизмите в стомаха. На 
фона на първоначална дисбактериоза 
могат да се развият гастрит, холе-
цистит, панкреатит, както и мно-
го кожни болести. Както е извест-
но, полезните бактерии (бифидо- и 
лактобактерии) са наредени плът-
но по стените на червата. „Лоша-
та“ микрофлора (гъбичките, коките 
и др.) е в чревните кухини. Много 
често количеството „лоши“ бакте-
рии значително превишава това на 
„добрите“. Това състояние се на-
рича дисбактериоза и се среща при 
90% от населението днес.
Съществува нов метод за очиства-

не на стомаха – при него на основ-
на детоксикация се подлагат както 
тънките, така и дебелото черво. В 
процеса на детоксикацията „лоши-
те“ микроби, които се намират в 

чревната кухина, напускат организма 
през правото черво, а „добрите“ ми-
кроби, които са прикрепени плът-
но по стените на червата, остават 
там (не се отмиват). Дори напро-
тив – те започват да се размножа-
ват усилено, тъй като при този ме-
тод на очистване в организма по-
стъпват хранителни за тях веще-
ства. За очистването се използва 
специален солеви разтвор, който по 
състав напълно съответства на въ-
трешната среда на тънките черва. 
Този разтвор преминава по храно-
провода, стомаха, тънките и дебе-
ли черва, събира токсините и ги из-
вежда през правото черво извън ор-
ганизма. Методът за момента, ос-
вен че се явява най-ефективен, е и 
най-щадящ за организма. Нарочно не 
го споменаваме, за да не се изкуши-
те от самолечение. Преди да пред-
приемете каквато и да било про-
чистваща организма процедура, горе-
що ви препоръчваме да се консулти-
рате със специалист.



П
овишението на хемоглобина ви-
наги е бил един от най-актуал-
ните проблеми на медицината 
даже и в онези времена, когато 

за самия хемоглобин нищо не са зна-
ели, но затова пък отлично са може-
ли да разпознават признаците за не-
говия дефицит. 
Историята на откритията по те-

мата „хемоглобин“ е пълна с драма-
тизъм, заблуди, митове, интуитивни 
прозрения и научни тези. 

ИЗТОЧНИК НА КИСЛОРОД 
ЗА ОРГАНИТЕ И ТЪКАНИТЕ

Хемоглобинът е железосъдържащият 
пигмент на кръвта, който пренася 
кислород от белите дробове към тъ-
каните. Именно той придава на кръв-
та червен цвят. Намира се в черве-
ните кръвни клетки, или еритроци-

тите. Ако намалее като количество, 
тъканите и органите започват да не 
получават достатъчно кислород, кое-
то се отразява зле на състоянието 
на целия организъм. 

ПРИЧИНИ ЗА НИСКИЯ ХЕМОГЛОБИН 
могат да бъдат загубата му с кръв-
та заради кръвотечения; недоста-
тъчен прием на желязо от храна-
та (това означава, че в менюто ви 
са включени много малко животински 
белтъчини, които са основният из-
точник на желязо); нарушения при ус-
вояването на желязото в стомаха за-
ради различни заболявания; и, естест-
вено, наследствената форма на дефи-
цит на хемоглобин заради нарушение 
в образуването на белтъчините, вли-
защи в състава му. 
Когато тъканите и органите са ли-

шени от необходимото им количе-
ство кислород, човек се чувства слаб, 
изтощен, трудоспособността му е 
доста занижена, паметта му е не-
ефективна. Към това могат да се 
прибавят и сухота на кожата и сли-
зестите тъкани, опадането на коса-
та, разслоението на ноктите и чес-
тите припадъци. Такова състояние се 
нарича железодефицитна анемия.

ЗАПЪЛВАНЕ НА ДЕФИЦИТА НА 
ХЕМОГЛОБИН ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

Симптомите на железодефицитна 
анемия са били известни отдавна, а 
също и фактът, че подобно състоя-
ние е било следствие от големи кръ-
возагуби. При мъжете – най-често 
от раняване по време на война, а 
при жените – в резултат на много-
то раждания. За лечението на тако-
ва състояние в древна Гърция са пие-
ли вино с ръжда, събирана от повърх-
ността на остриета на стари ножо-
ве. В древен Рим пък се лекували с 
вода, в която накисвали за дълго вре-
ме ръждясали мечове. 
Но дошло времето на средновекови-

ето, което обвеяло железодефицит-
ната анемия с митове и легенди. По-
търпевшите били изобличавани като 
вампири На младите девойки, страда-
щи от това заболяване, било препо-
ръчвано да се лекуват чрез… женит-
ба, защото се смятало, че анемията 
е болест на девствениците.
Преди около двеста години прояв-

лението на железодефицитната ане-
мия при младите девойки, страдащи 
от повишена кръвозагуба по време на 
менструация, било подробно описано 
от руските терапевти Г. А. Захарин 
и С. П. Боткин 

ПОД НАЗВАНИЕТО ХЛОРОЗА

Почти едновременно английските 
учени Лемери и Джефри констати-
рали, че желязото влиза в състава 
на кръвта и именно неговият дефи-
цит се явява причина за хлорозата. А 
от края на XIX век за лечението на 
това заболяване започнали да прила-
гат препарати, които съдържат же-
лязо. В наше времена фармацевтич-
ният пазар е залят от безброй пре-
парати, съдържащи желязо. Лекарите 
вече знаят как да лекуват железоде-
фицитна анемия, но самото заболява-
не си остава значимо и до днес. 
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ДИЕТА ПРИ НИСЪК ХЕМОГЛОБИН

Потребността на мъжкия организъм 
от желязо е 2 мг на денонощие, а на 
женския – 3–4 мг на денонощие. Но 
в стомашно-чревния тракт не се ус-
воява оптимално цялото количество 
желязо, постъпващо в организма чрез 
храната. Често неговият дефицит се 
дължи точно на нерационално хране-
не. Има голямо значение също в ка-
къв вид постъпва желязото в органи-
зма. Например ябълките и гречката 

(елдата) – традиционни храни, които 
до този момент се препоръчват при 
анемия – съдържат много желязо, но 
то практически въобще не се усвоява 
от организма. Добре се усвоява желя-
зото от други продукти с животин-
ски произход – например от месото, 
тъй като в него то се намира във 
вид, готов направо за усвояване.
Много 

БИОЛОГИЧНО ДОСТЪПНО ЖЕЛЯЗО

има в месните субпродукти (черен 

дроб, бъбреци), яйчения жълтък, ри-

бата (особено в морската), рибния 

хайвер, морските дарове (скариди, 

стриди и миди). Но да се ядат едни 
и същи белтъчини, не е полезно за 

организма – това може да провоки-
ра нарушения в обмяната на веще-
ствата, което ще се отрази най-зле 
на функциите на бъбреците. Затова 
при железодефицитна анемия се пре-
поръчва консумацията и на голямо ко-

личество плодове и зеленчуци, които 
са източници на енергия, средство 
за прочистване на стомашно-чревния 
тракт, а също и източници на ви-
тамини и минерали, взимащи активно 
участие в обменните процеси на чо-
вешкия организъм. 

МЕДИКАМЕНТОЗНОТО ЛЕЧЕНИЕ

на железодефицитната анемия е насо-
чено преди всичко към отстраняване 
на причините за нейното възникване: 
профилактика и спиране на кръвоза-
губите, а при необходимост – опера-
тивно отстраняване на източника на 
кръвозагуба, лечение на заболявания на 
стомаха и червата. 
Задължително е също да се запълни 

и дефицитът от желязо чрез т. нар. 
железотерапия.
Има железосъдържащи препарати, 

специално разработени за прием през 
стомашно-чревния тракт (таблети, 
капсули) и такива – за парентерално 
(инжекционно) въвеждане. 
Препаратите на таблетки обикно-

вено съдържат аскорбинова киселина 
(или се препоръчва да бъдат приемани 
заедно с аскорбинова киселина), тъй 
като тя гарантира по-доброто усво-
яване на желязото. Полезни са също 
така и съпътстващите инжекции с 
витамини от групата В и с фоли-
ева киселина. 
При парентералното въвеждане на 

желязото в организма, което се на-
значава при непоносимост на органи-
зма към желязо на таблети, се из-
ползват специални ампули с разтвор 
на желязо. Предпочитание обаче се 
отдава на таблетираните препарати, 
тъй като при приема им почти ни-
кога не се стига до предозировка. Ко-
гато желязото се приема в разтвор 
чрез парентерално въвеждане, то про-
вокира хемосидероза (отлагане на не-
разтворимо желязо в тъканите във 
вид на хемосидерин), което може да 
доведе до по-тежки последици.
Повишаването на хемоглобина не е 

лесна задача, затова трябва да се 
провежда само под лекарско наблю-
дение.

Съдържание на желязо 
в 100 г плодове 
ябълка – 2,9 мг круша – 3 мг 

дюля – 3 мг вишни – 2 мг

череши – 2 мг слива – 15 мг

кайсия – 4,8 мг праскова – 5 мг 

дренки – 4,1 мг грозде – 7 мг 

шипка – 10 мг ягода – 9 мг 

портокал – 15 мг смокиня – 32 мг

лимон – 17 мг банан – 18 мг 

мандарина – 15 мг

Ябълката, освен че съдържа желязо, 

улеснява усвояването на онова, доста-

вено на организма от други храни, и 

на приетото чрез лекарствени пре-

парати.

Доста желязо съдържат също и ня-

кои зеленчуци, като салати, червено 

цвекло и други оцветени кореноплод-

ни (спанак, коприва, репички и ряпа), 

както и леща, грах и краставици.

Полезни храни при анемия са още си-

ренето, говеждото месо, черният 

дроб, пълнозърнестият хляб и въоб-

ще продуктите, омесени от пълно-

зърнести брашна.



В
секи един ден от живота 
на неродената ни още ро-
жба започва точно като на-
шия. Първо – прозявка, по-

сле – усмивка. Може всъщност и в 
обратния ред. Трябва да знаете, че 
с първата глътка кафе кофеинът ще 
стигне бързо и до това, което се 
крие в корема ви. И не си мислете, 
че не му влияе. Затова заменете въз-
буждащото питие с… милувка. Точно 
така – поздравете се с любов. После 
си представете какво ли ще е след 
пет години или направо след десет. 
Големите умове в изкуството, музи-
ката, дори във войната, разказва ни 
Дани, били обикновено деца точно на 
майки, които отрано си представя-
ли успеха им. 

От утробата още
Да общуваш с нероденото си дете, 

не е прищявка, за която да ти се 
присмеят. Днес все повече бъдещи 
родители знаят, че не бива да губят 
време през тези девет месеца. За-
щото тогава могат да кажат мно-
го на своето дете. Дани твърди, че 
резултатите идват бавно, но не за-
късняват. За пример дава двете си 
деца. Открива йога, когато забреме-

нява за първи път преди осем годи-
ни, а днес вече споделя опита си с 
другите. Прави го мило и съчувства-
що, а шестте жени, които присъст-
ват на поредния урок в залата на 
Йога Дивали, не спират да се усмих-
ват. И е ясно, че доволните физио-
номии не са шест, а поне два пъти 
повече – заради живота, който но-
сят в себе си...

– Дани, разкажи ни за твоя опит... 

Как се появи йога за бременни в 

живота ти?

– Всичко започна преди осем години, 
по време на първата ми бременност. 
Тогава открих йога като прекрасен 
начин, чрез който да общувам с мое-
то дете. За мен физическата актив-
ност и енергията, насочена към де-
тето, също бяха важни, но по-важно 
беше да намеря този контакт с мо-
ето дете, докато то е в мен, защо-
то бях убедена, че е активно, съзна-
телно същество. След това, по вре-
ме на втората ми бременност, от-
ново го направих – още по-осъзнато. 
И всъщност през годините, в които 
отглеждам децата си, виждам реали-
зирано това, което съм приложила. 
Защото бременността е много спе-
циален период в живота на човека, 

много по-важен от първите седем го-
дини в развитието на детето и все-
ки един друг период. През тези де-
вет месеца се формира подсъзнанието 
на всеки един от нас. Подсъзнание-
то е това, което оказва въздействие 
върху изграждането ни като харак-
тери; върху начина, по който реаги-
раме и се изявяваме в обществото– 
начина, по който общуваме с хора-
та... Въобще върху нашия бъдещ път 
като съзнателни същества на тази 
земя. Майката е тази, която може 
да окаже много активно въздействие 
върху детето си в този процес и в 
този период. Затова е много важно 
да знае как да го направи и с какви 
средства...

– Какво не знае една жена, като 

дойде тук?

– По-лесно е да се отговори как-
во знае... (Смее се.) За съжаление на-
шето общество знае много малко 
за бременността, всичко се фокусира 
върху момента на раждането. Мно-
го малко се говори за самия процес 
на бременността. Може да се нау-
чи как се развива бебето, колко над-
дава, кой орган след кой се появя-
ва, как се променя тялото на май-

Дъхът извежда
детето на бял свят
Още докато е бременна, 
жената е вече майка, 
казва Даниела СЪБЕВА и 
привежда много примери 
от мъдростта на йога

Хормоните са връзката
УЧЕНИТЕ ДЕМОНСТРИРАТ ПРОЦЕ-

СА НА ЗАВИСИМОСТ С НЕРОДЕНО-

ТО ДЕТЕ

От много години се правят изследва-

ния, които показват каква е връзка-

та на бременната жена с развиващия 

се малък човек вътре в нея. Доказано 

е, че плодът реагира по същия начин 

като тялото, което го храни. Това оз-

начава, че реакциите на биофизично 

ниво се преповтарят. Причината е в 

това, че когато от мозъка на майка-

та се отделят определени хормони, 

те отиват през кръвта в плацента-

та, а оттам и към детето. И е неми-

нуемо то да не изпитва същите емо-

ции като вас!

ж е н с к и  р а б о т и
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ката... В много малко от издавани-
те книги пише за това, как да рабо-
тим на подсъзнателно ниво с деца-
та. Раждането е един преходен мо-
мент, който бележи края на бремен-
ността като период и новия жи-
вот, в който човек самостоятелно 
поема своя път в света. Родовата 
травма, която децата преживяват 
в този период, оказва много силен 
отпечатък върху тях и развитие-

то им като личности. В съвремен-
ното общество се фокусираме върху 
негативната страна на раждането – 
върху болката. Говорим основно за 
нея, толкова сме се концентрирали, 
че сме готови да предадем в ръце-
те на друг този така важен период 
за нас – в ръцете на лекарите. Го-
тови сме да се подложим на всякак-
ви медицински интервенции само и 
само да намалим тази болка, която 
ние митологизираме. Всъщност това 
е много изопачена представа за раж-
дането. Ако жената следва своя ин-
стинкт, вярва, че природата е съз-
дала по един съвършен начин дете-
то в нея и е позволила тялото є 
да го износи; също така съвършено 
се е погрижила и за това този про-
цес да завърши по естествен начин 
– без болка или с много малко болка. 
За това в тялото се отделят хор-
мони, които отговарят за контрак-
циите и подпомагат процеса – те 
са обезболяващи и правят болката 
поносима. Може изобщо да я няма, 
ако сме спокойни и отпуснати. Ос-
новният проблем е съзнанието. Ко-
гато сме насочени към негативната 
страна, ние предизвикваме отделяне-
то на такива хормони, които спи-
рат естествения процес на раждане-
то. Ако сме спокойни и отпуснати, 
подпомагаме това раждането да про-
тича по най-естествения начин.

– Защо толкова страхове, само 

болката ли ги акумулира?

– В нашето общество раждането 
се показва само по този начин. Фи-
лмите, които гледаме, ни показват 
раждане, свързано с болка и страх. 
Приятелите, познатите, които са 
раждали, ни разказват за негативни-
те емоции. Когато отидем на пре-

глед, там ни се говори също за това, 
колко е важно лекарите да са основ-
ната движеща страна в този процес, 
а не ние... Активната роля на майка-
та остава на заден план, тя самата 
започва да не вярва в собствените си 
възможности, губи увереността си в 
този път, който минава. Тази нега-
тивна информация толкова дълбоко 
се е впила в нас, че когато стъпим 
в този процес – раждането, ние сами 
отключваме тези негативни сигнали 
и смятаме, че сме част от тях. А 
това изобщо не е така!

– Какво е усещането да владееш 

себе си, когато раждаш?

– Много голямо удовлетворение! Из-
питваш удовлетворение от това, че 
сама ръководиш себе си, че се вслуш-
ваш в инстинктите на тялото, че 
си пътеводител на детето си във 
всичко това...

– Как въздейства йога на процеса?

– Има прекрасни техники – прило-
жени по добър начин, те помагат на 
жената да добие тази увереност и 
да бъде по-осъзната за всичко, кое-
то се случва. Да бъде по-релаксирана! 
Йога дава много практики за това, 
как жената да контактува с дете-
то, докато то живее в нея. И, разби-
ра се, във физически аспект тя прави 
тялото гъвкаво и еластично – прак-
тиките по време на бременността 
са адаптирани съобразно с нуждите 
на жената в този период от живо-
та є, те подготвят тялото за по-
леко раждане. Йога учи как да диша-
ме, как да помагаме с дъха си проце-
са на раждане. Чрез него извеждаме 
детето по-лесно на бял свят. Тя по-
мага на всички нива!

Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор на списание „Усури“

Пренаталното 
възпитание
ПРОМЕНЯ КЪМ ДОБРО ЛИНИЯТА 

НА ЖИВОТА

Близо 700 семейства са подложени на 

уникален експеримент във Венесуела. 

Проучването трае повече от 20 годи-

ни и цели да покаже как се развиват 

деца, чиито майки са контактували с 

тях още в утробата. Установява се, 

че те имат по-висок коефициент на 

интелигентност, а заедно с това са 

по-спокойни и уравновесени личности. 

Вървят смело през живота и се спра-

вят с неговите предизвикателства.

Децата, възпитавани пренатал-

но, също имат сътресения от ли-

чен и професионален характер. Уче-

ните обаче преценяват, че те реаги-

рат по-спокойно и осъзнато на всич-

ко това.

Бъдеще предвидимо
УСПЕХЪТ НА ДЕТЕТО ЗАВИСИ 

ОТ ХАРМОНИЯТА НА МАЙКАТА

Още в древните индийски тексто-

ве, наречени веди, се говори за зна-

чението на връзката между майката 

и нероденото є дете. Това доказват 

и историите на великите личности 

на различните епохи. При много от 

тях съществува силно развита връз-

ка с майката, която започва от ут-

робата. Така че, ако искате и вашето 

дете да се превърне в знаменит ар-

тист, художник или откривател, по-

търсете връзка с него по време на 

бременността си. Представяйте си 

бъдещето му и определяйте неговите 

характеристики, без да забравяте, че 

сама се нуждаете на първо място от 

спокойствие и хармонични отноше-

ния. Защото това, което е във вас, за 

девет месеца се превръща в съдба за 

детето...
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САМОПОЗНАНИЕСАМОПОЗНАНИЕ

Б
лондинки, борци, полицаи... Хора 
с най-различни професии и ха-
рактерни особености. Героите 
на вицовете, които разказваме, 

могат да разкрият много за нашия 
характер. Защо избираме точно тях 
и какво се крие зад потребността ни 
да се присмиваме на другите?
Времената се менят и заедно с тях 

се менят и нашите шеги. Помни-
те ли вицовете за Тодор Живков и 
тези, в които главен герой беше Ра-
дио Ереван? За да сменят героите 
на предишните хумористични време-
на, днес се появиха други. Съвремен-
ните шеги станаха по-остри, но и 
по-редки. Все по-рядко някой иска да 
разкаже последния виц, който е чул. 
Причината за това е интернет. Ка-
къв е смисълът да разказваме смешка, 
която всички могат да прочетат в 

интернет? А и разказването на ви-
цове разчита на живата реакция на 
този, който слуша. В това се крият 
свежестта и оригиналността му. На 
мястото на предишното живо раз-
казване сега са се настанили глобал-
ната мрежа и телевизията. „Коми-
ците“, „Аламинут“, „Пълна лудница“, 
„Шоуто на канала“...
Независимо от променените времена 

ние все пак продължаваме да се ше-
гуваме, понеже шегите ни помагат да 
установим контакт със събеседника, 
да го предразположим или 

просто да разведрим 
обстановката

Освен това шегите идват на по-
мощ и на собственото ни душевно 
равновесие. 
Според психолозите хуморът изпъл-

нява същата функция, каквато и сън-
ят за отделния човек и митовете – 
за цялото човечество. В него се ог-
лежда безпокойството на нашето съз-
нание, това, което не можем да изра-
зим рационално. Анекдотите са израз 
на нашите дълбоки страхове и едно-
временно с това най-позитивно тяхно 
решаване – с помощта на смеха. 
И така, за какви страхове „гово-

рят“ героите на популярните шеги? 
Обикновено се шегуваме с хора и пер-
сонажи, които не са като нас, но 
и не са напълно различни. Шегуваме 
се със странни хора, които в край-
на сметка ни тревожат, защото из-
кривяват, деформират рамките на 
собствената ни идентичност. 

БЛОНДИНКИ
Вицовете за тях практически винаги 

ОЗНАНИЕНАНИЕОЗНОЗНАНИЕОЗНАНИЕОЗОЗОООО НАНИЕНАНИЕННАА ИИНАННАНННОЗНАНИЕ

© JANA GUOTHOVA | DREAMSTIME.COM

За шегите, но без майтап

Една блондинка казва на приятелката си: 
„Сестра ми е родила, но не ми казва пола на детето. 
Сега не знам дали съм леля или чичо.“
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имат рекордна популярност от едно 
известно време насам. Защо толкова 
много хора искат да видят и предста-
вят жените със светли коси в глупава 
светлина, като безпомощни същества

неспособни на 
елементарна логика 

Това е всъщност завоалирано проявле-
ние на сексизма, т. е. утвърждаването 
на превъзходството на един пол над 
друг. Проявление е на несъзнателната 
потребност за обосноваване на пред-
ставата ни за социално неравенство 
между мъжете и жените. В това биха 
могли да бъдат разчетени и знаци на 
неприемане от страна на мъжете на 
тенденциите на феминизъм в нашето 
общество. Охотата, с която някои 
мъже разказват вицове за блондинки, 
може да се обясни и като негативна 
реакция срещу заплашителния брой на 
успелите жени в обществото. 
Вицовете за блондинки са пропити и 

с извадената от обществените пред-
стави ненавист срещу жените през 
последните години. Ненавистта, коя-
то се оказа под похлупака на фемини-
зма, намери нов и по-остър начин да 
се изразява, давайки вид, че е фокуси-
рана само върху определен тип жени.
Тази хитра подмяна се оказа тол-

кова убедителна, че в нея повярваха 
и самите жени, които също започ-
наха да разказват вицове за блондин-
ки. Подобни шеги носят двойна пол-
за. На мъжете те позволяват пак да 
демонстрират 

мъжкото си 
превъзходство

над жените. На жените – да дадат 
израз на ревността и чувството си 
за съперничество. Женската ревност/

съперничество в този случай е свърза-
на с факта, че светлите коси от не-
запомнени времена се смятат за сим-
вол на женска красота. После пък се 
появиха фотомоделите от модните 
списания и блондинките се превърнаха 
в стандарт за еротичен идеал. А как-
во да правят „грозните“, брюнетки-
те? Не им остава нищо друго, освен 
да измислят вицове за блондинки или 
поне силно да се смеят на тях. 
В някакъв смисъл насмешката над 

блондинките е и насмешка над мина-
лите идеали на обществото и сте-
реотипите, с които то се иденти-
фицира. 

ТЪЩАТА 
В качеството си на майката на мо-

мичето (на съпругата) тази женска 
фигура първо стана централна в ев-
рейския хумористичен фолклор. После 
тя придоби по-общи черти, като ту 
се проявяваше като тъща, ту като 
свекърва… С две думи, тя е „чужда-
та майка“. Какви упреци се отпра-
вят към нея в нашите шеги? Преди 
всичко тя е 

анатемосана като 
властна и досадна 

Тъщата или свекървата са възпри-
емани като сериозна заплаха за мла-
дото семейство в епохата на кому-
низма, когато различни поколения жи-
вееха в продължение на много години 
в тясно пространство под един по-
крив. Подобно съжителство неизбеж-
но доведе до конфликти. Днес по-
добни шегички отразяват желанието 
ни да се защитим от всевъзможно-
то властно влияние на тези, които 
са по-възрастни от нас или пък са с 
по-висок социален статус от нашия. 

Разказвайки вицове за невъзможната и 
безцеремонна тъща, ние понякога 

имаме предвид 
своя началник 

или пък своя съсед. Според гледната 
точка на психоаналитиците в тази 
героиня на вицовете се въплъщават 
всички недостатъци на майката, ко-
ято не е в състояние да се прими-
ри с психологическата независимост 
на своето дете. Естествено, подобни 
смешки няма да чуете да разказват 
самите тъщи или свекърви. Тези шеги 
говорят много и за децата, не само 
за майките им. Преди всичко става 
дума за неспособността на децата 
да излязат от родителската схема 
на поведение и да се превърнат в ис-
тински възрастни. Смехът им помага 
да ревизират тази обсебваща връзка 
между майка и дете. 
Шегата ни дава възможност да раз-

редим вътрешната агресия и дори да 
се избавим от нея. Значи хуморът ни 
прави по-миролюбиви. Но защо тогава 
смехът е насочен именно към тъща-
та, към свекървата, а не към собст-
вената майка? Отговорът е прост 
– винаги е по-лесно да критикуваш 
чуждата, а не собствената. 

ИЗКУПИТЕЛНАТА ЖЕРТВА
В най-общ смисъл това е човекът, 

който „опира пешкира“, върху него 
членовете на дадено общество хвър-
лят вината за всички свои грешки и 
обиди. И често го осмиват. В няка-
къв смисъл „герой“ от такъв порядък 
за българите е 

Бай Ганьо 
Според проф. Светлозар Игов, автор 

на книгата „Бай Ганю“ и Бай Ганю“, 
още при появата на творбата на Але-
ко този образ се възприема като „ог-
ледало“ на българите. Тоест като ин-
струмент за изследване на национална-
та идентичност. „Анекдотите за Бай 
Ганю са нещо като фолклорна съпро-
тива срещу Алеко, който със своя 
осъж дащ поглед превръща героя в па-
сивен обект на моралната присъда. Но 
това „освобождение“ е компенсатив-
но и е израз на байганювщината, за-
щото не решава реално своя проблем. 
Бай Ганю побеждава „чужденеца враг“ 
само в анекдота, но в историята е 
победеният.“

„Биографите ми приписват такова чувство за хумор, при което човек се ше-

гува, но сам не се смее. А също и пълна неспособност да се надсмее над себе 

си... А ето че съм видял какво се крие зад хумора. Косвен, обиколен път да бъ-

дат удовлетворени сексуалните или агресивни подбуди, които обществото 

не ни позволява да проявяваме открито. Същността на хумора е в отслабени-

те наши пориви, към които ни тласка ситуацията. С помощта на шегата ние 

се отделяме от тези „неудобни“ чувства. Така че помоему главната привлека-

телност на хумора е, че той намалява изразходването на силните емоции. Но 

в хумора има и нещо грандиозно, той е твърдоглав и не си предава пред съдба-

та. „Аз“ отказвам да се подчиня на реалността, която принуждава към страда-

ние, като демонстрирам, че несъвършенството на външния свят е просто още 

един повод за получаване на удоволствие...“

КАКВО Е КАЗАЛ ФРОЙД ПО ТОЗИ ВЪПРОС
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умен
В България думата „реклама“ е доста похабена. Пре-ди години една приятелка ми беше казала: „Как 

можеш да се занимаваш с реклами?! Те са толкова 
скучни и досадни! Кой ги гледа?!“ Това си е сама-

та истина. Никой не вярва на реклами. Особено ние, бъл-
гарите, които се раждаме със завещано наследство от 
милиони кюлчета скепсис. И в Кувейт децата се раждат 
богати – но нещо друго им е завещано... На българина 
кажеш ли му „не“, той ти отговаря „да“; кажеш ли му 
„да“, отговорът е „да-да!“. 

Двойното отрицание чрез потвърждение 
е специален нашенски патент и си проличава във всич-
ко, но може би най-силно в отношението ни към рекла-
мите. Широко разпространено е мнението, че една сто-
ка щом се рекламира, значи е некачествена. А пък голе-
мите, но американски рекламисти са завещали постулата 
„Добрата реклама само ускорява смъртта на некачест-
вения продукт“. 
Точно къде лъжата отстъпва на истината, е сложен 

въпрос, но има един безспорен факт – рекламистите по 
света използват много интересни техники, стимулиращи 
въображението, и дори „дариха“ на човечеството една 
собствена, измислена от самите тях. Нарича се брейн-
сторминг (brainstorming) и в буквален превод от англий-
ски означава „мозъчна буря“. Методът е единственият, 
създаден специално за решаване на проблемите в реклам-
ното творчество. Той 

забранява всякакъв негативизъм 
и поощрява работата в група.
Брейнстормингът е създаден от американския рекламен 

специалист Алекс Озбърн. Това е похват за поддържане на 
свободния поток от идеи в група от 6 до 10 души. Се-
ансите се провеждат под знака на три правила:

 абсолютно забранен негативизъм и критичност към 
предложенията на другите  натрупване на количество 
(търсят се максимален брой идеи, дори и те да са нере-
ални)  подобряване и комбиниране. 
Някои от идеите се повтарят и подобряват или се 

комбинират с други за получаване на нещо ново и по-ин-
тересно. Колкото по-невероятни са идеите, толкова по-
добре, защото те пораждат 

асоциации към полезното решение 
Работи се в атмосфера на доброжелателност и пълно 

отприщване на фантазията. Провеждането на сеансите 
трае от един до два часа и участниците в тях тряб-
ва да се отпуснат и да не се страхуват да звучат „глу-
паво“ или неадекватно. Самият Озбърн разказва за свой 
преуспяващ автор на текстове (копирайтер), който за-
почвал работа, като се освобождавал от всичките си ми-
сли и просто сядал и пишел абсолютно всичко, което му 
идвало наум. Даже глупавите и безсмислени фрази. Защо-
то, ако не ги „изхвърлел“ от себе си, те ще блокират 
останалите мисли.
Този метод е широко разпространен в рекламната прак-

тика, а доколко творчески гениални са рекламите, е съв-
сем отделен въпрос. Но не бива да се забравя, че рекла-
мата е много особено творчество, защото се прави по 
поръчка на клиент и цели конкретно „джобно“ действие. 
Опитайте сами да кажете нещо така, че човекът срещу 
вас и да ви повярва, и да похарчи парите си. 
Точно това поражда спора 

творчество ли е рекламата, или не
Със сигурност обаче има какво да се научи зад кулисите 

на създаването є. Защото големите рекламисти по све-
та са осъзнали колко важно е да се отскача от коловоза 
на традиционното и да се разчупват мисловните калъпи. 
А идейниченето винаги е било толерирано като особено 
престижно – от всякакви епохи и всякакви нрави.
Но всъщност колко е важно да бъдеш умен? Оскар Уайлд 

е отговорил еднозначно на въпроса, колко е важно да бъ-
деш сериозен, в озаглавената така комедийна пиеса (по 
нея през 2002 г. в Холивуд направиха дори филм). За пър-
вия въпрос всеки преценява сам за себе си. Вековете са 
ни завещали много противоречия на тази тема. Библейска 
мъдрост е, че „там, където знанията изобилстват, скър-
бите – също“. Познат ни е също и изразът 

„блажено невежество!“ 
Много други сентенции гравитират на точно противо-

положния полюс. Древногръцкият автор Софокъл е казал, 
че знанието е най-значещата част от щастието. А кол-
ко е важно да бъдеш щастлив? Това е ясно и не подлежи 
на съмнение. Но и може би най-важната „буря“ на наши-
те мозъци е онази, която ни прави щастливи.

Албена УВАКОВА

© LEEDSN | DREAMSTIME.COM

Колко е важно
да бъдеш

„Мозъчната буря“ като метод за стимулиране на идеи
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Crazy Fox Motors
мащабното мисленемащабното мислене

www.crazyfox.bg

– ЗАЩО ИЗБРА ТОЧНО ТОЗИ СПОРТ?

– Главният виновник да се запаля по 

мотоспорта и точно дисциплината 

Road racing е майка ми. Тя дълги годи-

ни караше мотор и когато бях малка, 

много се радвах, като ме возеше. Явно 

адреналинът ми е в кръвта по рожде-

ние. (Смее се.)

– НЕ СЕ ЛИ СТРАХУВАШ ДА КАРАШ 

ТОЛКОВА ГОЛЯМ МОТОР?

– Да си призная, страх ме е. С време-

то страхът се преодолява, но никога 

не напълно. От друга страна, страхът 

ме пази да не правя глупости и греш-

ки.

– КАКЪВ МОТОР КАРАШ?

– До миналия сезон карах Aprilia 125 CC, 

но благодарение на новия ми отбор и 

спонсор Crazy Fox Motors Team този 

сезон ще карам по-горния клас – 600s 

Motor Kawazaki.

– КОИ СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ТИ СПОРТ-

НИ ПОСТИЖЕНИЯ?

– Станах вицешампион на България за 

сезон 2010 и съм бронзов медалист за 

Сърбия в клас 125 SP Junior. 

– КАКВИ ОЧАКВАНИЯ ИМАШ ЗА СЕ-

ЗОН 2011?

– Високи – шампион на България, шам-

пион за Сърбия, а също и челна позиция 

в Източноевропейския шампионат. На-

дявам се да ги постигна. Освен това 

съм си поставила за цел да се науча да 

карам по-мощен и голям мотор.

– КОЙ Е ТВОЯТ ФАВОРИТ В МОТОС-

ПОРТА?

– Любимият ми състезател от Све-

товния шампионат е Валентино Роси. 

Той е един от най-добрите състезате-

ли на всички времена.

ЗА КЛУБ CRAZY FOX MOTORS 

Мотошколата разполага и с училище за деца и младежи, където под вещото ръко-

водство на треньори – бивши и настоящи състезатели, израстват бъдещи талан-

ти на моторния спорт. Учителите в мотошколата подготвят деца по дисциплините 

МХ junior до 8 години, MX  junior от 8- до 14-годишна възраст и MX ATV junior. Именно тези 

млади състезатели виждаме на челните места на организираните ежегодно състезания 

от Българската федерация по мотоциклетизъм. 

За всички любители на екстремното в близост до мотополигон Джанавара има и офро-

уд трасета. Тук почитателите на тази дисциплина могат да опитат от адреналина на 

този спорт, като наемат ATV или кросов мотор, и да се забавляват с рева на моторите 

и пръските кал из въздуха. 

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ШОУРУМ ЗА МОТОРИ

Освен собствен мотополигон клуб Crazy Fox Motors притежава и най-големия шоурум за 

мотори в региона. Тук феновете могат да открият всичко необходимо за своя мотор или 

АТV, както и да намерят още много и различни екстрeмни предложения за спорта и сво-

бодното време. В шоурума можете да намерите и изобилие от модерна и сигурна екипи-

ровка и ще бъдете консултирани от най-добрите специалисти в областта.

Кой се съмнява, че мотоспортът не приляга на жените? „Заради невероят-

ните емоции, които предлага управляването на мотор, този вид превозно 

средство става все по-популярно и сред дамите“ – убедена е Геновева КЪ-

НЕВА – една от най-обещаващите млади надежди на Crazy Fox Motors Team, 

вицешампион на България за миналата година. 

Запознайте се с очарователната 17-годишна състезателка, която вече има 

зад гърба си пет състезателни сезона.



ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗДИИИИЗДИЗДИЗДЗДДДДДИИИИИИИИЗДИ

Английската роза
ЕМИЛИЕМИЛИ Б БЛЪНТЛЪНТ

Дори и малка роля в голям 
холивудски хит може да те 
превърне в звезда. Разбира 

се, ако я изиграеш по 
възможно най-добрия начин. 

Именно от този шанс се 
възползва Емили Блънт.

О
ще първата изява на англий-
ската актриса в американски 
филм бе оценена подобаващо и 
специалистите веднага є пред-

рекоха бляскаво бъдеще като на съна-
родничката є Кейт Уинслет.
Известно е, че 

английската школа 
няма равна 

щом става дума за актьорско май-
сторство. А Емили е поредното до-

казателство, при това без въобще 
да е имала амбиции за актьорска ка-
риера, а и в добавка не обича да се 
взима прекалено насериозно. Изявата 
є като противната асистентка на 
още по-противната главна редактор-
ка (Мерил Стрийп) в „Дяволът носи 
„Прада“ разкри за първи път таланта 
є пред американската публика. Огро-
мният успех на филма нямаше как да 
не повлияе на кариерата на младата 
англичанка. А похвалите от страна 

на критиците и номинациите за прес-
тижни награди за отрицателно вре-
ме преобърнаха живота є. „Беше ис-
тинска лудост – казва за докосване-
то си до славата Блънт. – Като че 
ли всичко се случи изведнъж. Чувала 
съм ужасни истории за хора, които 
много са се борили и чакали този мо-
мент, но аз просто имах късмет. И 
сега не мога да повярвам, че свикнах 
с това, защото наистина няма друго, 
с което бих искала да се занимавам.“ 
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Всъщност най-големият 

комплимент тя получава 
от самата Мерил Стрийп 
която казва, че Емили е най-добра-
та млада актриса, с която е рабо-
тила досега. Вследствие на това и 
други големи имена в Холивуд оцени-
ха нейния потенциал. Сред почита-
телите на Блънт се наредиха Том 
Ханкс, Сюзан Сарандън, Джордж Клу-
ни и Мартин Скорсезе, които побър-
заха да я ангажират за свои проек-
ти. Така само за няколко години тя 
се превърна в една от най-търсените 
актриси, която вече дори не смогва 
да приема всички предложения заради 
претоварения си график. Емили все 
пак се почувства поласкана от пока-
ната на Мат Деймън да му партни-
ра в новия му филм и определи своя-
та роля като най-голямото предизви-
кателство в живота си.
За своя талант Емили Оливия Лий 

Блънт казва, че вероятно го е насле-
дила от майка си Джоана. Всъщност 
Джоана е имала доста кратка ак-
тьорска кариера, защото, след като 
се омъжва, є се налага да се грижи 
за четири деца. Емили е второто от 
тях и казва, че за съжаление никога 
не е могла да види майка си на сце-
на. Но пък сега Джоана много се гор-
дее с дъщеря си. Макар че като дете 
именно това е дъщерята, която є 
създава най-много проблеми. 

Малката Емили е 
страшно срамежлива 

и необщителна и не може да се пох-
вали с много приятели в училище. 
„Всеки актьор обича да казва за себе 
си, че е особняк – обяснява Блънт. – 
Е, аз наистина бях такава. Бях тол-
кова слаба, че можеше да ме пречупи-
те като клечка. Развих се доста къс-
но, имах лоша прическа и заеквах по-
стоянно.“ Именно болезненото заек-
ване, което се проявява на 8-годишна 
възраст, е голямата пречка за бъде-
щата звезда. Повече от три години 
майка є я води на различни логопеди 
и лечители, но нищо не помага. През 
нощта Емили слуша касети със запи-
сани звуци на морски вълни и делфи-
ни, за да облекчи напрежението, ко-
ето смятали за причина за проблема 
є. Нещата се оправят, след като на 
12-годишна възраст един от учите-

лите є я окуражава да се включи в 
училищна пиеса, като използва разли-
чен акцент. 

Пробвайки северно 
произношение 

Емили открива, че макар и акцентът 
є да звучи неубедително, противното 
заекване най-после изчезва. Още то-
гава тя разбира, че на сцената оп-
ределено є харесва. Заради отличния 
си успех Блънт има възможност да 
продължи обучението си в училище-
то „Хъртууд хаус“, прочуто със сво-
ята театрална школа. Тук препода-
ват професионални актьори, музикан-
ти и хореографи и това е прекрас-
на среда за нейното развитие. Емили 
бързо се налага като една от най-обе-
щаващите ученички и едва 17-годиш-
на е избрана да участва в постановка 
на мюзикъл на престижния театра-
лен фестивал в Единбург. Изявата є 
е толкова успешна, че тя получава 
две примамливи предложения. Едното 
е договор за музикална кариера (ак-
трисата наистина има много плътен 
глас и пее доста добре), а другото е 
договор с известен агент, сред чиито 
клиенти са имена като Хелън Мирън 
и Джоузеф Файнс. Блънт избира вто-
рото и още на следващата година по-
лучава роля в постановка

редом до голямата 
Джуди Денч 

След няколко успешни изяви в теа-
търа през 2003 г. тя дебютира и на 
телевизионния екран. Година по-къс-
но Емили влиза и в голямото кино, 
при това с летящ старт. Във филма 
„Моето лято на любовта“ тя играе 
разглезено момиче от богато семей-
ство, което се влюбва в своя връст-
ничка. „Не сме имали по-добра де-
бютантка от Кейт Уинслет!“, тръ-
бят английските критици. Те не спи-
рат да сравняват Емили със звездата 
от „Титаник“, която се налага след 
участието си във филма „Божестве-
ни създания“, проследяващ шокираща-
та връзка между две момичета. Мла-
дата звезда е обявена за „най-обеща-
ваща дебютантка“ от „Ивнинг стан-
дарт“ и моментално привлича инте-
реса на Холивуд. Да бъдеш избрана за 
партньорка на Мерил Стрийп, оба-
че е доста стресиращо преживява-
не. „Излишно е да казвам, че се бях 

препотила на първата ни среща. Все 
пак това е Мерил Стрийп! Внимавах 
да не изтърся някоя глупост, когато 
съм около нея. С Ан Хатауей посто-
янно се чувахме и се оплаквахме една 
на друга: „О, господи, току-що то-
тално се изложих. Иде ми да се уду-
ша, Мерил сигурно ме мисли за най-
голямата идиотка.“ – смее се Блънт. 
Тя не спира да се шегува, упреквайки 
своя идол заради идеята на Стрийп 
да продадат всички тоалети от фил-
ма на благотворителен търг. „Всич-
ки трябваше да потиснем гнева си 
и да заявим „Чудесна идея, Мерил!“, 
докато ми взимаха от ръцете люби-
мия чифт обувки на Фенди“, негодува 
Емили. Иначе въпреки притесненията 
си младата актриса се справя повече 
от убедително с ролята си –

номинирана е 
за „Златен глобус“ 

и наградата на Британската кино-
академия, дори бързат да є предре-
кат и „Оскар“. Е, за момента Емили 
още не може да се похвали с прес-
тижната награда, но това неминуемо 
ще се случи. Все пак след „Дяволът 
носи „Прада“ тя се снима във фил-
ма „Мраз“, продуциран от Джордж 
Клуни и Стивън Содърбърг, участва 
в два филма с Том Ханкс („Велики-
ят Бък Хауърд“ и „Войната на Чар-
ли Уилсън“), а Мартин Скорсезе я из-
бира за главната роля в „Младата 
Виктория“, донесъл є нова номинация 
за „Златен глобус“. Що се касае до 
това, че често є поверяват да иг-
рае отрицателни герои, Блънт спо-
деля, че за това са виновни... очите 
є. „Да, имам лукави очи. Когато бях 
в училище, винаги ми казваха: Еми-
ли никога не може да бъде избрана за 
председател на класа, защото нико-
га не може да сте сигурни какво ми-
сли.“ Е, това съвсем не я лишава от 
обожатели. След кратък флирт с ко-
легата си Джей Джей Филд, който є 
партнира е телевизионен филм, Еми-
ли изживява 

бурен роман с канадския 
певец Майкъл Бубле 

Запознават се през 2005 г. на цере-
мония по раздаване на телевизионни 
награди, на която той трябва да из-
пълни няколко песни. По това време 
Майкъл е сгоден, но е напълно запле-
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нен от чаровната англичанка. Няколко 
месеца по-късно тя го посещава зад 
кулисите на негов концерт и оттога-
ва двамата са неразделни. Всъщност 
не съвсем, защото Блънт е постоян-
но на снимачната площадка, а Бубле 
е на път за поредното турне. Той 
є посвещава своята песен Everything, 
а тя записва част от вокалите за 
неговия албум Call Me Irresponsible. В 
крайна сметка заради честите разде-
ли и непрекъснатия интерес на таб-
лоидите към тях връзката им се раз-
пада след три години. Няколко месе-
ца по-късно Ан Хатауей, най-добра-
та приятелка на Емили, я запознава 

с американския актьор Джон Красин-
ски. Именно в негово лице тя среща 
мъжа на живота си. 

Емили и Джон 
обявяват годежа си 

през август 2009 г., а на следваща-
та година се женят в имението на 
Джордж Клуни на езерото Комо в 
Италия. Взела си поука от връзка-
та с Бубле, този път актрисата из-
цяло игнорира засиления интерес от 
страна на медиите. Затова е излиш-
но да я питате каквото и да било 
за развитието на отношенията им 
с Джон. И докато спестява подроб-

ности за личния си живот, 28-годиш-
ната звезда с удоволствие говори за 
работата си и за предстоящите си 
ангажименти. Наскоро тя приключи 
снимките на нов филм, в който є 
партнират Юън Макгрегър и Крис-
тин Скот Томас. Емили, разбира се, 
е много щастлива да играе с тях, но 
още по-щастлива ще бъде, ако успее 
да снима филм с Кейт Бланшет. „Тя 
сигурно ще си помисли, че съм вмани-
ачена по нея, но няма да спра да го 
повтарям при всяко интервю. Много 
искам да работя с Кейт Бланшет!“ 

Петър ЗЛАТАНОВ

Снимки UIP/„Форум филм“

е поредната екранизация по фантастичен роман на един от най-

тачените в Холивуд писатели Филип К. Дик („Блейд Рънър“, „Спе-

циален доклад“). Филмът ни пренася в една утопична реалност 

ала Биг Брадър, в която хората са постоянно следени и манипу-

лирани от невидими сили. Именно на това ще се противопоста-

ви амбициозният политик Дейвид Норис (Мат Деймън). Точно ко-

гато е на път да бъде избран в Американски сенат, пътищата 

на Дейвид се пресичат с красивата балерина Елис Селас (Еми-

ли Блънт). Той е силно привлечен от нея, но все по-задълбочава-

щите им се отношения предизвикват намесата на мистериозна 

организация. Тя прави всичко възможно да раздели влюбените, но 

Дейвид решава да предизвика съдбата. „Това е прекрасна любов-

на история – казва Емили, която специално за ролята си трени-

ра няколко седмици с известна компания по модерен балет от 

Ню Йорк. – Добре че беше модерен, а не класически балет, иначе 

нямаше да се справя. Всъщност никога не съм танцувала и това 

беше най-трудното нещо, което съм правила през живота си. 

Постоянно повтарях: „Не мога да го направя! Не мога да се за-

въртя три пъти, без задължително да не падна на задника си!“

„Агенти на съдбата“
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К Ъ М П И Н Г  И  Б У Н Г А Л А

Древните маслинови горички на полуостров Ситония водят към дълбокото синьо Егейско море. Едно от 

най-романтичните места тук е  – Заливът на маслините.  Днес  Къмпинг и Бунгала 

ви посреща освежен и преобразен и ви гарантира спокойствие и уют по време на вашата почивка.

КЪМПИНГ

КОНАКЪТ

БУНГАЛА И КЪЩИ 

БАР НА ПЛАЖА

На почивка в

WWW.PORTOELEA.COM ЗА КОНТАКТИ: T +30 6984 62 55 87, +359 898 888 101 F +30 231 220 4321
INFO@PORTOELEA.COM

Конакът е построен през XVIII 

век и в него са живели мона-

сите от Зографския мана-

стир. Днес старата сграда 

е обновена, съобразно тради-

ционната архитектура на по-

луостров Атон. Сега Конакът 

е уютен хотел, а ние с удо-

волствие каним нашите гос-

ти да се насладят на уникал-

ната атмосфера в сградата.

Гостите на  могат да разчитат на спокойна и тиха почивка. В същото време тър-

сачите на по-силни и шумни усещания също ще намерят своите изживявания. Именно за тях е 

обновеният плажен бар Баия (BAHIA BEACH), известен  преди под името Порто Парадизо. Той е 

разположен в гориста местност и покрай брега на единия от заливите на . Освен 

през деня той работи и до късно вечер.

Бунгалата са разположени сред дърветата откъм южната 

страна на къмпинга. Те разполагат с една или две стаи, в кои-

то могат да се настанят от 2 до 5 души.  Напълно обновени са 

и са снабдени с кухненски бокс и тоалетна. Обзаведени са със 

спално оборудване, столове, маси и кухненски прибори.

Къщите са тристайни и четиристайни и предлагат възмож-

ност за спане, съответно за 4–6 и 6–8 души. Всяка къща разпо-

лага и със собствена напълно оборудвана кухня, отворена към 

холните помещения.

Къмпингът предлага на своите посетители различни по го-

лемина места за каравани и палатки. Всяко място разполага 

със собствено електрическо захранване. По целия терен на 

 са разположени чешми с питейна вода, а обнове-

ните съоражения разполагат с гореща вода 24 часа в дено-

нощието. За вашето удобство са осигурени перални машини, 

уреди за готвене, дъски за гладене и специално проектиран 

терен за скара-барбекю. За посетителите има и обособени 

места за паркиране на личните автомобили. 



ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

Мая Вапцарова и нейната песен 
за приятелството

Р
азличните вярвания в журна-
листическия занаят са утвър-
дили различни култове към ин-
тервюто. Не предизвиках този 

разговор, за да покажа колко интерес-
ни въпроси мога да задавам. Исках 
само от него да излезе една радост-
на песен, която може да ни очовечи 
и която слави приятелството меж-
ду две жени. 
Едната от тях е гъркиня, която 

живее в България и е и моя приятел-
ка. Клеоники Георгиаду идва у нас, 
когато е на 18 години. Сега е на 33 
и е изпълнителен директор на пред-
ставителството на голяма мебелна 
компания. Омъжи се преди около две 
години. Сватбата є, точно като в 
приказките, беше няколко дни. Роди-
телите є живеят в малко село бли-
зо до границата с България. Първа-
та празнична вечер премина в гради-

ната на семейната им къща – голяма 
и подредена като парк. Тогава попад-
нах в необикновения свят на едно ис-
тинско гръцко семейство, препълнено 
с братя, сестри, лели, чичовци, баба 
Деспина и безброй братовчеди. Във 
всеки от тези хора личаха просто-
рът на гръцката душа и онова мно-
го силно усещане за празник, което, 
помислих си, само гърците могат да 
пръскат около себе си. И на всичко-
то отгоре, сякаш за да се шашарди-
сам съвсем, на съседната маса като 
една от приятелките на булката се-
деше... Мая Вапцарова. Да, да. Съща-
та онази Мая, авторът на 63 филма 
и седем книги. Племенницата на роде-
ния в Банско и убит в София, преве-
ден в 92 страни и на 64 езика поет 
Никола Йонков Вапцаров. 
Ники и Мая са правили безброй неща 

заедно. Помагали са на домове за деца 

и домове за възрастни хора в мно-
го градове на страната. Издавали са 
книги, организирали са поетични че-
тения и какво ли още не. Те двете 
заедно тръгват по следите на Янис 
Рицос, когато Мая решава да напра-
ви двуезични издания на Вапцаровата 
поезия на езиците, на които той е 
превеждан. В Гърция откриват дъще-
рята на Рицос. Впрочем Янис Рицос, 
както и много от преводачите на 
Вапцаров са големи имена в светов-
ната поезия, някои от които и нобе-
лови лауреати.
Житейски партньорства като това 

на Ники и Мая почти никога не са 
център на интервютата, но един 
ден, кой знае, могат да се окажат 
много полезни на изследователите би-
ографи. 
Разговорът ми с тези две жени 

мина под знака на романтиката поне 

Мая Вапцарова (вляво) и Клеоники Георгиаду
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за мен. На техните силни социален 
инстинкт и ангажираност противо-
поставих моите отвлечени и роман-
тични въпроси. Знаете ли защо? Ко-
гато застанеш пред тях двете, ня-
как си се смаляваш, даже оглупяваш. 
По-скоро се превръщаш в незрял юно-
ша, обсебен главно от въпросите за 
смисъла и пътя. 
Срещата ни е в дома на Мая. Зара-

ди Ники си позволявам да говоря на 
племенницата на Вапцаров на „ти“. 
На тръгване Мая ми подари книга 
и... метла.

– ВИЕ И ДВЕТЕ СТЕ „БОЙНИ“ 
ЖЕНИ… 

НИКИ: В България има само та-
кива жени. В Гърция жените ги на-
глеждат. Жените в България рабо-
тят много повече, отколкото тези 
в Гърция, според мен. И умеят мно-
го неща, за което ги уважавам много. 
Аз съм пораснала тук и започвам да 
приличам на българките. 

МАЯ: Ники е страшно борбен чо-
век. Когато ми е много смръчкано, аз 
просто имам нужда да я видя. Не є 
казвам, че имам проблеми. Но като 
я видя, изведнъж като че ли ми се 
вдига онова начало: „Еее, стъпи си на 
краката. Къде се отплесваш?“ Много 
е важно да има кой да ти даде сила 
за нещо. Защото, когато се запознах 
с нея, аз тъкмо бях престанала да 
бъда таксиметров шофьор. Като чо-
век, който е завършил кинорежисура, 
който е завършил семестриално пси-
хология, аз карах такси. Ние, режи-
сьорите от киноцентъра, бяхме пър-
вите, които отпаднахме – изхвърлиха 
ни, и всеки си търсеше вариант да 
оцелее. Не бяхме нужни и се превър-
нахме в първите частници. 

– ТИ, НИКИ, КАКВО ЗНАЕШЕ ЗА 
МАЯ, КОГАТО СЕ ЗАПОЗНАХТЕ?

НИКИ: Знаех всичко. Знаех, че тя 
е Вапцарова. Тя носи едно име и една 
история. За мен беше интересно, че 
се събирам с хора, от които има как-
во да науча и с които имам какво да 
говоря. Общуването ни беше на ин-
телектуално ниво. Мая знае много 
неща за Гърция, които един обикно-
вен българин не знае. Както и един 
обикновен грък, ако не е живял в 
България, не знае кой е Вапцаров. 

МАЯ: Връзката с Ники беше като 
любов от пръв поглед. Защото Ники 
е страшно отворена. Има много на-

дути гъркини. Аууу, не можеш да се 
докоснеш до тях! Ники не знаеше 
много думи на български, но извед-
нъж влезе на моето ниво. Не да уни-
жи другия, не да го смачка, а да от-
крие приятелството.

– КАКВО ВИ ДЪРЖИ ЗАЕДНО?
МАЯ: В момента има девалвация на 

толкова много неща. Девалвация на 
власт, на политика… Виждаме как-
во става в Белгия, какво става в 
арабския свят, какво става навсякъ-
де около нас. Информацията също де-
валвира, тя отива към жълтата пре-
са. Девалвацията на всичко започна с 
девалвацията на ценностите. Ние с 
Ники се опитахме да спасяваме цен-
ности. Всичко това води до търсе-
нето на човек от човека. На някого, 
с когото имаш еднакви разбирания, 
чувства, поезия, литература, култу-
ра. Ние имаме еднакви ценности с 
нея и това е основното. Опитваме 
се да запазим неща, които същест-
вуват и в двата народа. Това е мое-
то чувство. 

НИКИ: Аз покрай нея харесах мно-
го неща и направихме много неща за-
едно – първо, защото сме приятели. 
Тя има много приятели в политика-
та и културата, аз имам много при-
ятели в бизнеса. Мая обича повече за 
книгите и поезията да говори, аз по-
вече за децата от домовете за сира-
ци мога да ти разкажа. Мая помог-
на много за всичко, което сме разда-
ли из цяла България. Тя познава мно-
го от кметовете в страната, което 
беше много важно, за да могат неща-
та да стигнат както трябва и къ-
дето трябва. 

МАЯ: Част от нейните кроасани 
ги занесохме в затворите на осъде-
ните на смърт. Първото ни отива-
не в затвор беше, когато остана по-
ловин ремарке с кроасани. Ники вече 
беше занесла на децата, преди една 
Коледа беше. В началото влизах в 
затвора със седем души бодигардо-
ве, след това започнах без бодигардо-
ве да влизам вътре и създадох клубо-
ве – за поезия, за кино и за изобра-
зително изкуство. Мога да ти пока-
жа една картина на затворник, който 
никога не е хващал четка. Убиец на 
семейството си и на двете си деца 
включително. 

НИКИ: После ходихме и в Женския 
затвор в Сливен, където има май-

ки с деца. 
– ЗАЩО ТОЧНО НА ЗАТВОРНИ-
ЦИТЕ РЕШИХТЕ ДА ОБЪРНЕТЕ 
ВНИМАНИЕ? 

МАЯ: Защото са хора. Хора. В затво-
ра те като че ли се променят. Много 
странно е това. Стават съвсем други. 
Като едни деца. Затворени са с желяз-
на решетка дори когато излизат да се 
разхождат. С тях издадохме и една по-
етична книга. Аз започнах да ходя мно-
го често при тях. И им казвам: „През 
периода, докато не се виждахме, напи-
сах това стихотворение. Я да ви видя 
вас, кой какво е написал?“ Всеки иска 
да се покаже. Това е вариант на при-
общаване към обществото. Неслучайно 
чичо ми е писал в стихотворението: 
„но в затвора попаднал на хора и ста-
нал човек“. Варианта някой да стане 
човек аз не го изключвам никога. 

– МАЯ, ГЪРЦИТЕ НЕ СА ЛИ ПО-
ЖИЗНЕРАДОСТНИ ОТ НАС И 
ЗАЩО?

МАЯ: Заради слънцето. 
– МЪЧНО ЛИ ТИ Е ЗА НАС, МАЯ?

МАЯ: Мъчно ми е за това, че бъл-
гаринът не може да се весели като 
гърка. Горе-долу етносът ни е един, 
коренът ни е един. Много пъти съм 
си задавала въпроса „Защо?“. 
Стигам до тезата, че може би бла-

годарение на слънцето в тях има по-
вече живец. Ти виждаш какво напра-
виха в Атина. Вдигат се всичките... 
Не че и в нас няма живот, защото 
аз посред нощ се качих на колата, за 
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да отида на нейната сватба в Гър-
ция. В каква атмосфера попаднах! Ви-
дях как този баща, нейният, играеше 
с детето си, за да му подари земя-
та. Играеше с детето си, за да му 
вдъхне живец. Танцуваше с детето си 
за това, че то го напуска, играеше 
с него за това, че просто тя е про-
дължителят на този род и трябва 
да бъде такава. Тогава на сватбата 
като го видях как кляка и как става 
пред тази девойка Ники... 

– КАКВО НЕЩО Е ЖИВОТЪТ – 
ХЕМ ГО ЗНАЕШ, ХЕМ ГО УЧИШ...

МАЯ: Учиш го и ти вдъхва и на 
теб живец. 

– А ЗА МЕЛИНА МЕРКУРИ КАК-
ВО СИ СПОМНЯШ, МАЯ?

МАЯ: Мелина Меркури беше много 
мъдра и интересна жена. Беше болна 
от рак, когато снимахме филма за 
нея, и този живец го нямаше у нея, 
но тя насила си го създаваше. Оти-
ваше да играе табла с най-обикнове-
ни хора. Три месеца след снимките 
тя почина. Приятелите я поддържа-
ха, доколкото усещах. Живец, нався-
къде имаше живец. 

– СПРИЯТЕЛЯВАЛА ЛИ СИ СЕ С 
ХОРАТА, КОИТО СИ СНИМАЛА, 
ЗА КОИТО СИ ПИСАЛА?

МАЯ: Не можеш да не си приятел, 
защото тогава не получаваш достъ-
па до човека. Трябва да си открит, 
за да се открие той. Когато правих 
филма за Мелина Меркури, бях в най-
големия хайлайф тогава, когато Ме-
лина беше министър. Но в Гърция е 
по-лесно да влезеш в контакт, да по-
паднеш в ситуация с такива хора. 
Тук подобни хора са с една стъклена 

ограда около себе си, и край. Докато 
там оградата лесно се чупи. 

– ТИ КАК МИСЛИШ, НИКИ? ВЯР-
НО ЛИ Е ТОВА, КОЕТО КАЗВА 
МАЯ?

НИКИ: Аз като чужденец може би 
имам по-лесен достъп. Ето, познавам 
Вапцарова. 

МАЯ: Аз нямам ограда.
– ИСКАШ ДА КАЖЕШ, ЧЕ ПОНЕ-
ЖЕ СИ ЧУЖДЕНКА, ХОРАТА СА 
ПО-БЛАГОСКЛОННИ КЪМ ТЕБ?

НИКИ: Аз съм чужденка, която пра-
ви нещо. Може да си чужденец, кой-
то идва в понеделник и в петък си 
отива... Но ако наистина участваш, 
е друго. Общността на чужденците е 
по-малка и ти неминуемо се срещаш 
с българи, които имат връзка с това, 
което правиш. И не срещаш толкова 
огради… Винаги намираш вход.

– ЖИВОТЪТ И ПЪТЯТ ЕДНО И 
СЪЩО НЕЩО ЛИ СА?

МАЯ: Има един много голям гръц-
ки поет Константинос Кавафис, кой-
то на мен ми е като слънце. „Кога-

то тръгнеш нявга за Итака,/ моли се пъ-

тят ти да е далечен,/ изпълнен с перипе-

тии и знания.“ Точно така трябва да 
се възприема всеки живот. 

– А ОБРЪЩАШ ЛИ СЕ НАЗАД И 
КАКВО ВИЖДАШ? 

МАЯ: Без обръщането назад не мо-
жеш да вървиш напред. Ето, водим 
един обикновен разговор с теб и се 
връщаме към миналото. Кога е жи-
вял Кавафис? 

– НАПРЕД КАКВО ВИЖДАШ? 
МАЯ: Напред виждаш само път. 

Не можеш да видиш нито планина-
та, нито бабуните. Само един път. 

Може да има прах по него, може да 
има асфалт. Но срещаш хора като 
Ники, които, дори и когато си измо-
рен, ти казват: „Айде, айде! Тук не 
е спирката.“ 

– ЗНАМ, ЧЕ СМИСЪЛЪТ НЕ ТРЯБ-
ВА ДА СЕ ПИТА, А ДА СЕ ОТ-
ГОВАРЯ И ВСЕ ПАК – КАКЪВ Е 
СМИСЪЛЪТ НА ЖИВЕЕНЕТО?

МАЯ: Този въпрос не можеш да си 
го задаваш, когато тръгнеш да вър-
виш. Той просто не присъства. Вър-
виш ли, значи вървиш. 

НИКИ: Трябва да вървиш. Не може 
да си почиваш. Това ти е задача-
та. Да се развиваш. Не само ти, а и 
всички покрай теб. Не можеш да се 
развиваш сам. Трябва и средата ти 
да се развива. Семейството ти, гра-
дът ти, държавата ти, всичко за-
едно трябва да се развива. Баба ми 
казваше една турска поговорка, че не 
може аз да съм богата, а съседът ми 
да не е богат. Смисълът е с теб да 
вървят и други. Това ни прави група, 
общност, държава.

МАЯ: Колко хубаво го каза! Ники 
си стои точно на краката и стъпва 
право по земята. И винаги я свърз-
вам с онова село и със сватбата. Та-
кава душа да се роди, с такъв ари-
стократизъм… Това и аз трудно го 
възприемам. Ще седна да пиша кни-
га за нея. 

НИКИ: Абе, не я слушай много, ние 
сме приятелки, така чеее… Аз прос-
то съм част от моето семейство, 
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част от моите колеги в работата, 
от обществото, част от България и 
част от Гърция. Една малка част от 
всичко, в което участвам. 

– МАЯ, КОЙ ОТ ПОЕТИТЕ СЛЕД 
НЕГО ПРИЛИЧА НА ВАПЦАРОВ?

МАЯ: Доста хора са се опитвали 
да приличат на него. Човекът, кой-
то ми е правил впечатление на та-
къв и с когото се запознах случайно, 
беше Пеньо Пенев. Той беше и прия-
тел на баба ми Елена Вапцарова. Той 
беше доста чепат и се опитваше да 
създаде същата структура в стихо-
творението. „Вий хлебоеди, слушайте 

/и аз съм хлебоед,/замислен за цената на 

брашното./ Из следя в спорт тото своя 

ред.“ Това са интересни поети. 
– КАКВО СЕ СЛУЧВА В СЪВРЕ-
МЕННАТА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ?

МАЯ: Поезията преминава в един 
по-друг вариант на съществуване. Тя 
прелива, това е следващата вълна. 
Като в морето – има си вълни. Тази, 
следваща вълна, повече около себе си 
затваря кръга. Един с друг близо и – 
гръб на света. Тя не е отворена. Съ-
щото наблюдаваме и в Гърция.

– А В БЪЛГАРСКОТО КИНО?
МАЯ: Стойностите се изменят. 

България се явява пред света един-
ствено под форма на страдание от 
един тоталитарен режим. Не като 
вариант на превъзмогване на тота-
литарния режим. А според мен по-
важно е второто. И затова не сме 
интересни и не стигаме до „Оска-

ри“ и пр. 
– МАЯ, ОБИКНОВЕНО КОГАТО 
ГОВОРИШ ЗА ВАПЦАРОВ И ПОЕ-
ЗИЯТА МУ, ТИ ОБЯСНЯВАШ КАК-
ВО Е ТОЙ ЗА ОБЩЕСТВОТО, ЗА 
НАС, БЪЛГАРИТЕ, ЗА СВЕТА. НО 
КАКВО Е ТОЙ ЗА ТЕБ ЛИЧНО? 
КОГА ОСЪЗНА, ЧЕ СИ ВАПЦАРО-
ВА? ДЕТЕ ЛИ БЕШЕ?

МАЯ: Ние минахме един период на 
култа, в който за съжаление аз точ-
но като Вапцарова бях изгонена на 
улицата. Тогава баща ми беше шеф на 
Благоевградски окръг и искаха всички 
да се обявят за македонци. Баща ми 
излезе пред хората, отвори писмото 
и каза: „Има решение на Централ-
ния комитет на партията всички да 
се пишат македонци. Лично аз съм 
българин.“ Затвориха баща ми. Брат 
ми беше болен от детски паралич и 
живееха с майка ми в една болница 
шест месеца. Аз останах абсолютно 
сама вкъщи. Написаха, че съм дъще-
ря на шпионин. Вапцаров също беше 
отхвърлен. Бях първо отделение и ме 
изгониха от училище като дъщеря на 
шпионин. Никой не ми даваше нищо. 
Само циганите ми даваха чорбичка. 
Благодарение на циганите разпродадох 
всички дрехи в къщата – гардероби, 
награди и т. н., – за да мога да оце-
лея. Отровиха ми кучето, защото е 
куче на шпионин. Цялата тази исто-
рия е непозната за България, но фак-
тически за мен това беше първата 
среща с Вапцаровия род... Рекнах ли 
ти го?

– ДА. 
МАЯ: Много малко хора знаят тази 

история. Няма да забравя, че когато 

минах от външната врата на учили-
щето до вътре, за да си взема чан-
тата, всеки беше длъжен да плюе 
върху мен. Тогава дори ми счупиха 
главата и още имам белег. Ето го. 
Знаеш ли? Тогава даже и на баба ми 

не дадоха да дойде в Благоевград. Аз 
живеех тогава в Горна Джумая. Ни-
кой. Никой нямаше право да ми даде 
пари, за да живея. Баща ми, като се 
върна, му счупих главата. Аз. Ама 
без да искам! Старите врати имаха 
стъкло в горната си част и перваз. 
Както е вратата, има прозорец над 
нея. Понеже идваха всеки ден да пра-
вят обиски вкъщи и ми беше писнало, 
сложих една стомна, седем литра, и 
я напълних с вода. Имах и един бас-
тун, още го пазя, ще ти го покажа 
и него. Идва си баща ми и ми казва: 
„Абе, Майо, не си ли спомняш, аз ти 
четях за Хъкълбери Фин?“ А аз: „Да, 
да. Ела по близо до ключалката, за 
да те видя.“ А аз исках да дойде под 
стомната и да го фрасна с бастуна. 
Видях един човек, много слаб, с бра-
да. Девет месеца не го бях виждала. 
Те му бяха извадили и ноктите от 
ръцете. Не го познах. Бутнах отгоре 
стомната и му счупих рамото... 
А разбра ли защо сме приятели с 

Ники?
– ДА, И НИЩО ПОВЕЧЕ НЯМА ДА 
ПИТАМ.

МАЯ: И много хубаво ще направиш. 
Е, здрасти сега. Ники, какво правиш? 
Кога ще пътуваме към Банско? Ис-
кам да ти покажа онази църква, в 
която...

Интервю на Мирослава ИВАНОВА

Снимки Антимос ГЕОРГИАДИС
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ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

– Обади се на приятелка или… помощ от публиката?

– Женското приятелство?! Има ли такова или това е оксиморон? 

– Има. 

– Важното е, че го има. Това е първото нещо, което трябва да се установи в 

една научна разработка – дали нещо съществува, или не съществува.

– Според мен обаче мъжете създават по-добро приятелство от жените, защото приятелството е действие, а ние, 

жените, го разбираме като разговор. Жените се събират да си говорят, мъжете се събират да си поправят колите, 

да си помагат в битови ситуации. Приятелството, както и любовта, изисква участие и работа, а хората си го пред-

ставят като нещо идеално и като нещо, което няма нужда от „поливане“. Приятелството и любовта постоянно имат 

нужда от обгрижване, от участие. Затова смятам, че жените имат неправилна представа за приятелството. 

– Все сме грешни в нещо ние, жените...

– Моите приятелки, повечето от тях, де, ги имам „въпреки“, а не „заради“. А жените си избират приятелки заради ня-

какво сходство и когато се стигне до различията, приятелството се скъсва. 

– Приятелството и любовта изискват действия, те не са чувства сами за себе си. Затова хората се разделят, защо-

то не ги поддържат. Нещата трябва да се правят, а не да се говорят.

– Жените могат да бъдат солидарни по много повече теми, отколкото мъжете. Или по по-задълбочени теми. Мъ-

жете са солидарни за коли, за риболов – по-материални теми. Жените са солидарни на тема деца, избор на мъж. 

– Приятелството не може да се поддържа само от говорене. 

– Може, ако е създадено от нещо друго. От действия, както казваш ти. Снощи четири часа говорих с една прия-

телка от университета. Нямам друг начин да си поддържам приятелството с нея, освен през скайп, защото тя 

живее в Берлин. Но ако приятелството ни не се беше създало по този начин – с екшън и работи, които сме изжи-

вявали заедно, то сега нямаше да можем да сме приятелки само чрез разговори. 

– Постоянните виждания, физически срещи между хората не са гаранция за близост. Още повече за приятелска 

близост. Гаранция за близост е да можеш да започнеш разговор с някого ей така, оттам, откъдето си го прекъснал 

преди две години, да кажем.

– Не мога да обобщя и дефинирам критериите за приятелство, но мога веднага да си определя приятелките. Има жени, 

с които се виждам много често и общуваме прекрасно, но те не са ми приятелки. Приятелки са ми други…

– А колко приятелки имате?

– Пет и половина, защото за едната се колебая. 

– Моите са шест без десет. 

– Ако е вярно, че приятелят е човек, на когото отделяш време, емоции и внимание – как ще отделяш време на десет души?   

– Аз имам четири приятелки – сериозни, от години – и се гордея с това, защото сме много различни, много сме се карали, 

но сме успели да останем приятелки.

– А приятелките ви на вашата възраст ли са?

– Аз съм имала много по-млади приятелки от мен. Това е синдром в моя живот. 

Но някак си винаги съм била опекунът и това не ми е харесвало. 

– Винаги се стремиш към по-възрастни мъже и по-възрасти жени за приятелки. 

– Аз пък имам по-млади приятелки и им се радвам. Много по-младите приятел-

ки някак те освежават. Рефрешват, както се казва днес.
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– Мъже, пари – кое може да развали приятелството между жени?

– Предпочитам да взема пари на заем от банка, отколкото от приятел.  

– Да искаш пари на заем от приятел, не е просто да вземеш парите без лихва, а въ-

просът е в споделянето на някакъв проблем. Имаш проблем, който не можеш да спо-

делиш с банката. Когато приятелят ти дава парите, той ти дава и подкрепата си. 

– От банката как ще получиш парите веднага? Освен това банката няма да ти даде 

малка сума. Коя банка ще ти отпусне заем от 300 кинта за зимни гуми например?

– А за мъже не мога да се скарам с приятелка. 

– То дори се крепи на мъжете женското приятелство. На разговори за мъже. 

– Аз пак с мойта Женя... Ами, ние снощи от четири часа разговор три говорихме за мъже. 

– Това е толкова хубаво – ние си измисляме мъжете, докато говорим за тях. Те имат голяма полза от нашето приятел-

ство – ние ги правим по-добри. 

– Понякога приятелката защитава връзката между мъжа и жената. 

– Защитава и мъжа, ако той заслужава това. 

– Добрата приятелка е много важна за връзката между мъжа и жената. 

– Ако е обективна и е пичка. Не приемам приятелки, които застават само на моя страна. Няма как винаги да съм права.

– Приемам критика само от приятелки. Това е стимул. Например Петя идва един ден у нас и ми казва: 

„Мариана, качила си два килограма и имаш торбички под очите.“ Това мога да го приема само от приятел. 

– Приятелката е човек, от когото ти пука. Пука ти какво мисли за теб. Ти веднъж беше казала, че не ти 

пука от много хора, но от приятелите ти пука.

– Най-трудната част от женското приятелство е изборът. Аз съм си дала сметка, че през 

тази година съм създала две приятелства. Едното не е много удовлетворително, но другото е 

страхотно – все едно сме били винаги приятелки с тази жена. 

– На мен пък тя не ми харесва. 

– Е, ти не я познаваш. 

– Така, като я гледам, не е и много заинтересувана да я опознае. Но ти не се притеснявай. 

– Знаете ли защо я харесвам толкова много? Защото е оптимист на толкова години. Тя е живец.

– Добре, какво ти даде тази жена, на какво те научи, какво черпиш от вашето приятелство?

– Не съм си задавала такива въпроси, но ми е много хубаво, когато є отида на гости. Тя е много 

различна, но това не означава, че не харесвам другите си приятелки. 

– Да. Ако те бяха едни и същи, ти щеше да се объркваш – коя коя е.

– Мъжете не разбират женското приятелство. Според тях то е равносилно на заговор. 

– За мен е много важно мъжът, с когото съм, да харесва приятелките ми. Както и приятелките ми да харесват него. 

– Въобще пък не бих го подлагала на обсъждане това. Не искам да мисля по техния начин и те да ме карат да мисля 

по техния начин. 

– Те ме насочват аз да мисля по моя начин, само че да обърна внимание на нещо, което те са видели като невлюбени, 

защото любовта винаги деформира картината.

– Отношенията между мъжа и жената са крайни. Те винаги опират до една точка, в която 

се стига до някакво разминаване. 

– Евклид е казал, ако има две несъвпадащи точки, между тях може да минава само една права. 

– Хм. Това сега не мога да го разбера, но имах предвид, че много по-често се разделят гадже-

та, отколкото приятелки жени.

– Феминистките как разбират женското приятелство?

– Като лесбийство. 

– Еее, не. 

– Искам да кажа, че го разбират като нещо крайно, и ако лесбийството е нещо крайно...

– Феминистките разбират женското приятелство като солидарност за една кауза.

– А какво е мъжкото приятелство?

– Мъжко. 

– Май по-добре е да не се питаме най-добрата ни приятелка мъж ли е, или жена?
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П
риятелките могат да бъдат съ-
вършено различни – едната да е 
омъжена, другата да е свобод-
на, третата да има деца. Тези 

различия обаче не им пречат да се 
радват на здраво и искрено приятел-
ство, оцеляващо през годините. Как-
вото и да им се случва през времето 
– мъже, събития, раждания, загуби, – 
женското им приятелство си оста-
ва константа. Приятелките ни да-
ват усещане за силно рамо, те пред-
лагат разбиране, внимание, съчувствие 

и безусловно приемане. 

СЪЧУВСТВИЕТО 
е качество, с което жените са при-
родно надарени, докато на съвремен-
ните мъже им се налага да го разви-
ват и култивират у себе си. Да се 
вчувстваш в другия, тоест да чувст-
ваш чувствата на другия (емпатия), 
е биологична даденост при жената – 
майката чувства бебето си, благода-
рение на което то оцелява. При мъ-
жете способността да се вчувстват, 
да проявяват състрадание е по-скоро 
природно закърняла. Това им е помог-
нало в продължение на хиляди години 
да изпълняват дълга си – да убиват 
както животни, така и себеподобни. 
И тъй като състраданието и спо-

делянето по принцип не са силните 

страни на мъжете, то за емоционал-
на поддръжка мъжът винаги има нуж-
да от жена. Парадоксалното е, че в 
подобни ситуации жената също има 
нужда от жена. Близка приятелка.

ВЛЕЧЕНИЕ ЕДНА КЪМ ДРУГА

Нерядко женското приятелство 
предизвиква ревност у мъжете. Ня-
кои дори подозират жените си в лес-
бийство. Затова на много жени им 
се налага по принуда да зарязват свои 
приятелки. 
Причина за мъжките подозрения е 

отново женската емоционална нату-
ра. Ние можем да се прегръщаме и 
целуваме при среща, да се докосваме 
една друга по време на разговор, да 
се любуваме една на друга, да дава-
ме дреха или червило на заем на при-

Женското приятелство Женското приятелство 
съществувасъществува(не)

КАКВО Е ТОВА ЖЕНСКО 
ПРИЯТЕЛСТВО? И С КАКВО ТО 
СЕ ОТЛИЧАВА ОТ МЪЖКОТО? 
ЯВНО ПО ТОВА, ПО КОЕТО 
ЖЕНИТЕ СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ 
МЪЖЕТЕ – ПО СПОСОБНОСТТА 
ИСКРЕНО И ЩЕДРО ДА 
СПОДЕЛЯТ ЕМОЦИИТЕ СИ.
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ятелките си. А това е непонятно 
за мъжете. При приятелска среща с 
друг мъж мъжът се ограничава с ръ-
костискане. При тях идеята за теле-
сен контакт с представител от съ-
щия пол е дълбоко потисната. 

ПРАВИЛАТА НА ПОЛА

Всъщност приятелството е разно-
видност на любовта – сложна пали-
тра на емоции и позитивни парт-
ньорски отношения. И в тези от-
ношения са важни доверието, усеща-
нето за надеждност и разбирател-
ството.
Причина за сексуалното влечение на 

жените една към друга се явяват об-
щите интереси – това е основата, 
на която се гради женското приятел-
ство. За разлика от мъжкото. Мъ-
жете могат да са приятели още от 
детската градина. След време едини-
ят от тях ще стане лекар, другият 
– учен, третият – банкер. И въпре-
ки това те всяка събота ще ходят 
заедно на спорт и сауна. Докато же-
ната може да бъде приятелка само с 
тази, която действително є е близка 
и споделя интересите є. 
При мъжете сферата на социален 

просперитет е нещо съвсем отделно 
от интимната сфера. Момчето спо-
деля емоции с майката, но в общува-
нето с баща си се стреми да демон-
стрира някакви постижения, тоест 
опитва се да го конкурира. В живо-
та на възрастния мъж този модел се 
запазва – той проявява интимност с 
жените, а с мъжете общува служеб-
но. И споделя само за бизнес. При же-
ните тези две сфери се преливат и е 
трудно да се отделят една от друга. 
От приятелството си ние изискваме 
съвпадения – и интимни, и социални. 
Ако мъжкото приятелство се ос-

новава само на съвместно действие, 
то женското – на съвместно пре-
живяване. Затова жената е пазител-
ка на семейното огнище, като гради 
и отстоява емоционалните връзки в 
семейството. Същото се случва и в 
женското приятелството – жените 
построяват отношенията си на база-
та на дълбоки емоционални връзки.

УСЕЩАНЕ ЗА НАСТОЯЩЕ

„Скъпи мои, струва ми се, че само с 
вас съм истинска“ – може да сподели 
всяка жена с приятелките си. 

Животът на жената в семейство-
то понякога е поредица от компро-
миси. Ние, жените, често сме склон-
ни да жертваме своите интереси за-
ради тези на съпруга и децата си. 
Понякога дори забравяме за себе си, 
стараейки се да сме на техните ус-
луги. Готвим храната, която е люби-
ма на децата и мъжа, лягаме и ста-
ваме от сън, когато домакинските 
задължения ни позволяват, независи-
мо от личното ни желание. Просто 
защото сме длъжни да заведем дете-
то в детска градина, да приготвим 
закуска на мъжа, да отидем на рабо-
та (а тя впрочем също изисква от-
даването ни). 
Затова моментите на близост с 

приятелка за нас са толкова скъпи – 
когато, макар и за малко, можем да 
се отпуснем, да забравим за грижи-
те. Да чувстваме себе си, да говорим 
за себе си, срещайки разбиране, вни-
мание, пълно съчувствие и абсолют-
но приемане. 

ЖЕРТВА НА СЕМЕЙНОТО ОГНИЩЕ

Това приятелство ни е нужно, то 
ни поддържа. И не е оправдано да 
бъде принесено в жертва на няка-
къв мъжки каприз. Мъжът гледа на 
женското приятелство с очите на 
мъж. Въпреки че мъжът предполага, 
че може да покрие всички емоционал-
ни потребности на жената, това е 
невъзможно. Той може да играе роля-
та на баща за жената, но да заеме 
мястото на майката, не му се удава. 

Именно това място по правило се за-
ема от приятелката. 
Ревността на мъжа към приятелка-

та понякога граничи с абсурда. Тога-
ва мъжът пледира, че женското при-
ятелство не може да съществува, и 
настоява то да бъде „разтрогнато“ 
със следните аргументи: „тя ти вли-
яе лошо“, „тя ме мрази“ и други по-
добни. 

ПОДВОДНИ КАМЪНИ

Сред най-разпространените стерео-
типи за половете е, че има истинско 
мъжко приятелство и че женското 
приятелство не съществува. 
„Нима твоята приятелка ти е по-

скъпа от семейството?!“ – този 
убийствен въпрос аргумент, разбира 
се, може да срази всяка от нас. По-
неже естествена потребност на вся-
ка жена е нейното призвание да про-
дължи рода и да се посвети на се-
мейство и деца, тя е готова да се 
откаже и да предаде приятелството 
си, ако є се постави ултиматум от 
мъжа. Това за жалост е доказател-
ство, че женското приятелство не е 
много трайно и даже че не същест-
вува в природата, т. е. не е оправ-
дано от природата. Мъжете също 
предават приятелите си, но в дру-
ги ситуации. И това е съвсем дру-
га тема. 
Другото петно върху репутацията 

на „истинско женско приятелство“ 
е скарването между приятелки, кое-
то често пъти е невероятно емоци-
онално нажежено. Женските кавги са 
много отчаяни, те продължават дъл-
го, генерират изключителен гняв и 
много явна агресия. Обяснението за 
това е в основата на самото при-
ятелство – отново емоционалната 
женска природа. 
В женското приятелство има пове-

че проекции за надеждност: приятел-
ката (представителка на същия пол) 
ни се струва по-близка и по-разбира-
ема. Затова и към нея имаме ясни 
очаквания и повече изисквания. Като 
следствие от тази идеализация и спо-
ровете, и свадите между приятелки 
са по-остри. Ако мъжът се е държал 
с нас некоректно, той получава оп-
равдание: „Какво повече да очакваш 
от него, той просто си е такъв – 
мъж.“ Но ако приятелката не ни раз-
бере, това вече е обидно. 
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1. Какво преди всичко цените в 
приятелските отношения?

А) Общите интереси и възгледи за 
живота.
Б) Взаимната помощ и поддръжка.
В) Възможността заедно да си пре-
карвате времето.

2. Организирате грандиозен 
прием. Как участва приятел-

ката ви в това събитие?
А) Поддържа ви морално.
Б) Помага ви с дела.
В) Идва само в качеството си на 
гост.

3. Приятелката ви иска да 
бъде назначена на работа 

във вашия офис на длъжност, 
която изпълнявате и вие. 
Как ще постъпите?
А) Ще се зарадвате – 
това е възможност 
да си общувате и 
в работно време.
Б) Ще приемете 
като свое задъл-
жение да є помогне-
те да навлезе в ра-
ботата. 
В) Без особен възторг 
– съвместната работа 
може да навреди на прия-
телството ви.

4. Напоследък приятел-
ката ви е много заета 

и вие не си общувате толко-
ва често, колкото ви се иска. 
Какво ще предприемете? 
А) Ще є предложите заедно да 
посетите изложба или да оти-
дете на концерт, който навяр-
но ще є хареса.
Б) Ще є напомните, че се нужда-

те с т
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ете от нея.
В) Няма да є досаждате – и без 
вас в момента тя си има доста-
тъчно грижи.

5. Отивате на почивка с прия-
телката си и забелязвате, 

че нейният начин на живот корен-
но се различава от вашия. Как ще 
постъпите?
А) Това не може да се случи. На 
практика представите и на двете 
ви за хубавата почивка напълно съв-
падат.
Б) Това най-вероятно няма да ви ха-
реса. Съвместна почивка означава 
един и същ начин на живот.
В) Ще запазите спокойствие. Това 
няма да попречи на вашата почивка. 

6. Приятелката ви е облякла 
нова блуза, която никак не є 

отива. Как ще постъпите?
А) Честно ще є кажете, че не є 
отива.
Б) За да не се разстройва, ще є ка-
жете, че изглежда чудесно.
В) Ще си премълчите, тъй като 
уважавате и нейния вкус.

7. Приятелката ви е много раз-
строена и иска да се срещне-

те веднага, но вие имате заплану-

вана важна среща. Как ще постъ-
пите?
А) Ще я попитате какво се е слу-
чило и след като си свършите рабо-
тата, ще отидете при нея.
Б) Ще отложите всички ангажимен-
ти и веднага ще отидете да я ви-
дите. 
В) Ще є обясните в каква ситуация 
се намирате и ще є предложите да 
се срещнете друг ден.

8. Можете ли да споделите 
най-голямата си тайна с 

приятелката си?
А) Да, нямате никакви тайни от 
нея.
Б) Само ако имате нужда от нейна-
та помощ и съвет.
В) Едва ли. Това ще ви направи мно-
го зависими от нея.

9. Как се държите обикновено 
в компания на непознати?

А) Изчаквате, оглеждате се и за-
вързвате разговор с някого, който 
ви е харесал.
Б) Присламчвате се към група хора, 
които разговарят по тема, която 
ви е интересна. 
В) Общувате с всички. С всеки мо-
жете да намерите обща тема за 

разговор.

10. Как избирате подарък за 
приятелката си?

А) Купувате є нещо, което ви ха-
ресва и на вас самата. Вкусовете ви 
са много близки. 
Б) Питате я какво иска, за да из-
бегнете купуването на непотребна 
за нея вещ.
В) Познавайки вкуса є, избирате 
нещо, което със сигурност ще є ха-
реса.

11. Приятелката ви е забра-
вила, че сте си уговорили 

среща. Как ще реагирате?
А) Ще се учудите. Преди никога не 
є се е случвало.
Б) Това ще ви ядоса. Тя мисли само 
за себе си.
В) Нищо страшно не е станало. На 
всеки може да се случи.

12. Сърдити сте на прия-
телката си. Как се дър-

жите?
А) Обяснявате є как се чувства-
те и какво точно ви е ядосало или 
обидило.
Б) Страдате мълчаливо.
В) Обсъждате ситуацията с общи 
познати.

АКО ПРЕОБЛАДАВАТ ОТГОВОРИ С БУКВА „А“
Най-важното, което вие търсите в приятелството, е духовна близост. Общите интереси и възгледи за 

живота ви сближават. Споделянето на общи преживявания ви носи голяма радост. Но бъдете внимателни, вашето 

приятелство може да бъде застрашено. Вие не приемате и най-малките различия и отклонения от вашите възгледи. 

И сте готови да обявите за предателство дори и най-незначителното разногласие. 

За да си запазите приятелството, повтаряйте си често „заклинанието“: „Хората са различни, няма двама души, които 

абсолютно да си приличат.“ Когато престанете да виждате в приятелката си своето второ „аз“, ще получавате ра-

дост не само от това, което ви обединява, но и от това, което ви отличава една от друга. 

АКО ПРЕОБЛАДАВАТ ОТГОВОРИ С БУКВА „Б“
За вас приятелските отношения са преди всичко взаимна помощ и поддръжка. Нужно ви е да имате до 

себе си човек, който във всеки един момент е готов да ви утеши и да ви даде съвет. Това ви дава усещане за сигур-

ност и безопасност. Но в тези отношения също се крият подводни камъни. Кажете често ли се сещате за приятел-

ката си, когато всичко ви е наред, когато нямате проблеми, за които да се оплаквате? Звъните ли є да я попитате 

дали тя не се нуждае от вашата помощ? Нека ви припомним, че приятелството е акт на взаимност. Приятелката ви 

също се нуждае от вашата подкрепа и разбиране. Освен това покрай преодоляването на житейските трудности вие 

сигурно можете да намерите и други общи интереси. Половината от проблемите ви ще се решат от само себе си, 

когато вашият живот и общуване с приятелката ви се изпълнят с ново съдържание. 

АКО ПРЕОБЛАДАВАТ ОТГОВОРИ С БУКВА „В“
Вие приемате приятелката такава, каквато е. Преди всичко цените в нея нейната неповторима ярка индиви-

дуалност. Когато сте заедно, на вас не ви е скучно – общуването винаги ви носи нови вълнуващи преживявания. Но въ-

преки че приемате различността на приятелката си, вие безпогрешно виждате и качествата, с които тя ви превъз-

хожда. Това може да се превърне в препъникамъче във вашите отношения. Ако приятелката ви засегне, макар и невол-

но, това много лесно ще събуди у вас лавина от неприятни чувства като завист или ревност. Тогава ще осъзнаете, 

че неусетно от приятелка тя се е превърнала във ваша съперница. За да избегнете кавгата и дори раздялата, се опи-

тайте да се убедите, че в други отношения вие превъзхождате приятелката си с други качества.    
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П
риятелят е третото ни рамо. Тази сентенция 
безспорно звучи красиво, но само се опитайте да 
си го представите… Изрод някакъв с три раме-
не… А на вас лично трето рамо необходимо ли ви 

е? Или все някак се справяте само със своите две?
Смешно ли ви стана? Ами, смешно е, но е правдиво, за-

щото, както говорим, така и мислим. А както мислим, 
така и живеем живота си. Ако човек още от детството 
си си представя приятеля като трето свое рамо, тази 
представа някак си неусетно се превръща в 

шаблон за безкористно приятелство 
А защо точно рамо е приятелят, а не, да кажем – 

крак? „Подлагам ти рамото си“, „да поплача на рамото 

ти“ – тоест рамото е многострадална част от човеш-
кото тяло, която се използва за пренос на всякакви те-
жести – от пълни пазарски торби до всевъзможни жи-
тейски несгоди. И първият извод е, че приятелят ни е 
нужен изключително и само за да ни помага да се спра-
вяме с тежестта на битието. Но ако на някого не му 
се е усмихнало щастието да има точно такъв приятел, 
той продължава да разчита на своите две нещастни ра-
мене. Защото, нали сте чували и сентенцията, че щом 
ти е даден кръст, значи са ти дадени и сили да го но-
сиш сам.
Ако приятелят е вашето трето рамо, значи той като 

отделен индивид (извън тази уродлива симбиоза) не е 
толкова ценен за вас. Неговата функция е да ви пома-
га, и толкова.
Тук не се долавя и намек дори, че вие за него също сте 

трето рамо. Неговото трето рамо. 
Но не е ли малко пресилено да разглеждаме толкова 

практично една толкова възвишена метафора?!
Лошото е, че всичко, казано по-горе, има пряко отноше-

ние към нашата психика и съответно към 

начина, по който възприемаме 
приятелите 

и приятелството. Ако например си представяте къща-
та на мечтите си като малка паянтова барачка, ще по-
строите точно такава къща. И няма да поискате да има-
те друга, преди да можете да си я представите (друга-
та къща, де).
По същия начин стоят нещата и с любовта, и със се-

мейството, и с успеха, и, естествено, с приятелството. 
Когато човек си зададе въпроса „Какво разбирам под при-
ятелство?“, отговорите често по някакъв начин съдър-
жат именно представата ни за приятеля като за трето 
наше рамо. Например: „Приятелят за мен е човек, който 
винаги ще ми помогне в беда.“ Да, хубаво би било, кога-
то сте в беда, да не сте сами, до вас да има приятел, 
който да не допусне да ви се случи най-лошото… Но ако 
човек смята, че най-важната функция на приятеля е да 
помага, той го принизява до един 

обикновен гарантиран помощник
Тоест едно е приятелят ви искрено да е готов да ви 

помогне в труден момент и съвсем друго вие да избира-
те приятелите си на принципа „бърза помощ“.
Съществува ли женското приятелство? Досега не са на-

мерени никакви доказателства за обратното. Битува и 
още една странно, но доста разпространено твърдение, 
че приятелството между мъж и жена е невъзможно. Оче-
видно точно това е имал предвид един мъдър французин, 
който е казал: „Приятелство между мъж и жена е въз-
можно само ако те изпитват един към друг някакво фи-
зическо отвращение.“ Но кой е казал, че сексът е висша-
та точка на близост между двама души? Приятелство-
то всъщност може да е… любов в условия на сексуал-
на абстиненция. Да бъдем честни пред себе си – сексът 
не е непременно любов. Той просто може да присъства 
в любовта. Но отсъствието му въобще не означава от-
съствие на любов. 
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У
силията на съвременната anti-age 
козметика са насочени към забавя-
не стареенето на кожата на лице-

то и тялото. Резултатите са категорич-
ни. Жените, използващи специализирани 
продукти, изглеждат определено по-мла-
ди и годините не им личат. Подложена на 
стрес, отрицателни емоции, градско за-
мърсяване, вредно ултравиолетово излъч-
ване и цигарен дим, кожата на лицето се 
нуждае от помощ. Особено след 35-годиш-
на възраст, когато започва отпускането 
є и се появяват първите по-сериозни бръч-
ки. Лидери в козметиката срещу бръчки и 
специализирани в използването на вита-
мини в активна формула, изследовател-
ските лаборатории на италианската мар-
ка Venus определено печелят в битката 
със стареенето. 

ЛИФТИНГ ПРОДУКТИТЕ VENUS 
чиито формули съдържат както натурал-
ни, така и модерни високотехнологични 
съставки, се усъвършенстват непрекъс-
нато и водят до впечатляващи резулта-
ти в борбата с безмилостните следи на 
времето. Не по-малко впечатлява и изгод-
ната цена, която чувате, когато попита-
те за продуктите вашия консултант в 
аптеката или в дрогерията.

 Топпродуктът, отбелязал най-висо-
ки продажби, е суперстягащият крем 

Venus с лифтинг ефект. Новата му фор-
мула е подходяща за ежедневно третира-
не на кожата и е отлична основа за грим. 
Високата є ефективност се дължи на 
ексклузивния Phyto-lift комплекс с интен-

зивно стягащо и изглаждащо действие 

в комбинация с висока концентрация на 

витамина, даряващ младост – витамин 

E. Обогатен с проретинол (Pro-retinol), кре-

мът стимулира клетъчното обновяване 
и заедно с Phytosterolic Complex от расти-
телни масла стяга и оформя контура на 
лицето, повишава еластичността, то-
низира и регенерира кожата. Видимо из-
глажда бръчките и предотвратява поява-
та на нови. 

 Hi-tech продукт против бръчки е кре-

мът Venus – двоен лифтинг. С него се 
постига двоен ефект в борбата против 
стареенето на кожата. Употребата на 
новия подмладяващ концентрат с двоен 
лифтинг ефект води до невероятни резул-
тати при изглаждане на бръчките по ли-
цето и шията.

1. НЕЗАБАВЕН ЕФЕКТ 
Изключителен незабавен лифтинг 

ефект: изпълва бръчките и опъва кожата 
много бързо, като повърхността на ли-
цето става невероятно гладка и бръчки-
те намаляват с 51% за 1 час след нана-
сяне на продукта. Неговите фини мулти-
рефлекторни микрокапсули коригират не-
съвършенствата и разкриват една краси-
ва кожа с равномерен тен – по-блестяща и 
млада още след първото нанасяне.

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ЕФЕКТ 

Изключителен регенериращ ефект: 

ден след ден заличава фините линии и 
бръчки, редуцира и изглажда дълбоките и 
забавя появата на нови. Богат на уникал-
ния Phyto-lift комплекс, проретинол и вита-
мин Е, прогресивно регенерира и възста-
новява поддържащите фибри на кожата 
с интензивно и видимо действие против 
бръчки. Активно стяга тъканите и отла-
га отслабването на епидермиса, за да за-
пази лицето младо за по-дълго време. При 
редовна употреба след 4 седмици кожата 
е с 38% по-еластична. 

Известна е 
ФУНДАМЕНТАЛНАТА РОЛЯ НА СЪНЯ 

във възстановяването на кожата по вре-
ме на нощната почивка. Лабораториите 
на италианската марка Venus съчетаха 
енергията на витамин С с действието на 
други два полезни за кожата витамина – 
А и Е – и с уникалната разработка Phyto-
lift комплекс, за да създадат нощен крем 

с лифтинг ефект против бръчки с на-

турален витамин С. Витамин С е извле-
чен от свеж плодов концентрат и е вло-
жен в продукта в активна форма със за-
пазени качества. Силен клетъчен стиму-
латор, този крем зарежда клетките с 
концентрираната енергия на витамин С 
и по този начин подпомага тяхното въз-
становяване. Дълготрайното му стягащо 
действие подсилва клетъчната структу-
ра, тонизира кожата, прави я еластична 
и я предпазва от отпускане. Продуктът 
подпомага по-бързото нощно възстановя-
ване на кожата. При редовна употреба ко-
жата отново става тонизирана и стег-
ната, профилът на лицето се изглажда. 
Сутрин лицето е видимо по-отпочинало и 
свежо, с нова жизненост, а тенът – по-ра-
вен и сияен. 

Младостта и красотата на кожата са 
реалност, когато помощникът в борбата 
с времето е Venus. Но не бива да забравя-
те също, че кожата обича плодовете и зе-
ленчуците и става по-красива, ако се дви-
жите повече и насищате делника си с при-
ятни емоции. Не е важно на колко си, а как 
изглеждаш! 

За по-гладка и красива кожа –
лифтинг

ПО-ГЛАДКА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА КОЖА – И САМОЧУВСТВИЕТО ВИ Е НА СЕДМОТО НЕБЕ



ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

„З
нам, че е детинско, но така 
ми се иска да изпитам това 
чувство поне веднъж.“ Еле-
на е на 30 години и мечтае 

за любов от пръв поглед. Ясно є е, че 
това внезапно чувство на влюбеност 
не гарантира нито взаимна вярност, 
нито щастие. Въпреки че неведнъж е 
чувала от приятелки и е чела в спи-
сания и романи, че то е илюзорно и 
разочарованието след него е почти 
гарантирано. Ала продължава да меч-
тае за внезапна среща, която да я 
разтърси, да изправи чувствата є на 
нокти и ако е възможно – 

ДА ПРОМЕНИ СЪДБАТА Є 
Любовта от пръв поглед заема спе-

циално място в живота на всеки. Но 
какво всъщност представлява тя? 

ТОВА Е МИГНОВЕНА ИДЕАЛИЗАЦИЯ НА СРЕЩНАТИЯ 
ОТ НАС ЧОВЕК, СЪПРОВОДЕНА С ЯСНА УВЕРЕНОСТ, 
ЧЕ ПРЕД НАС Е ИМЕННО ОНЗИ, КОЙТО ЩЕ НИ НА-
ПРАВИ ЩАСТЛИВИ. 

Това чувство на въодушевление на-
хлува за една секунда в нас – съвър-
шено неочаквано. 
„Разглеждах картините в една гале-

рия – разказва 42-годишната Олга – 
и изведнъж почувствах, че някой ме 
гледа. Усмихваше ми се прошарен мъж 
и, не знам защо, си помислих: „Щаст-
лив и умен човек. С него мога да из-
живея живота си.“ Непознатият при-
ближи към мен и ме заговори. След 
това и той ми разказа как в този 
момент, както и аз, е почувствал ле-
кота и непреодолим прилив на енер-
гия. Взрив на емоции.“

© CEPIXX | DREAMSTIME.COM

Любов от пръв поглед?!Любов от пръв поглед?!

ВНЕЗАПНО ИЗГАРЯЩО ЧУВСТВО, 
СЛАДКА БОЛКА, ЯСНА УВЕРЕНОСТ, 
ЧЕ СМЕ СРЕЩНАЛИ ТОЗИ/ТАЗИ, С 

КОГОТО/КОЯТО ЩЕ БЪДЕМ ЩАСТЛИВИ. 
ВСЕКИ ЛИ МОЖЕ ДА СЕ ВЛЮБИ 

ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД?
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„Любовта от пръв поглед идва не-
очаквано и изпълва цялото същество 
на човека. Той не си дава сметка за 
това, което се случва с него – обяс-
нява психотерапевтът Глеб Лозин-
ски. – Неговото съзнание се фокусира 
само върху мисълта за другия, върху 
образа на другия и, естествено, вър-
ху влечението към другия. Влюбени-
ят осъзнава, че не може да управлява 
тези стихийни чувства. Това състоя-
ние е сходно с инсайта в психотера-
пията (учене чрез преживяване). Ко-
гато ние дълго и мъчително не мо-
жем да намерим отговор на важен за 
нас въпрос, в един момент ни спо-
хожда озарение и всичко си идва на 
мястото. Появяват се лекота и раз-
биране – добавя Глеб Лозински. – Лю-
бовта от пръв поглед винаги върви 
в комплект с усещане за уникалност. 
Изведнъж разбираме, че този човек е 
единственият, с когото ще изживе-
ем живота си. Затова тези момен-
ти не могат да са много – един, два 
или три. Ако списъкът от влюбвания 
е безкраен, възвишената и чиста лю-
бов от пръв поглед и уникалността 
на срещата със самите нас в таки-
ва моменти няма да ги има. В тези 
случаи по-скоро става дума за няка-
къв вид невроза, която се проявява 
чрез натрапчивото поведение на чо-
век, „влюбен от пръв поглед“. 

КОГАТО СРЕЩАМЕ 
СЕБЕ СИ

32-годишната Силвия е уверена, че 
не е способна на такова лекомислие 
като влюбване от пръв поглед. „На 
мен ми е необходимо да познавам чо-
века, преди да се влюбя в него. Ни-
кога не ми се е случвало и не искам 
и да го преживея.“ Силвия е убеде-
на, че любовта от пръв поглед ни-
кога няма да є се случи, защото тя 
не се нуждае от нея. Но греши. Това 
чувство не зависи от нашите жела-
ния, то идва несъзнателно, твърдят 
и експертите. Да се влюби от пръв 
поглед, може всеки (включително и 
тези, които го избягват съзнателно). 
Но само при определени условия.
32-годишният Стефан среща Ния, 

когато въобще не е искал да се влюб-
ва. Впрочем и тя – също. След като 
се развежда, Стефан обзавежда ново-
то си жилище с намерението да за-

живее там сам и да се наслаждава 
на безгрижен ергенски живот. А Ния 
току-що е завършила университет и 
е спечелила стипендия за аспиранту-
ра в Страсбург. Срещат се на пар-
ти, което тя организира по случай 
заминаването си. На купона Стефан 
е доведен от общ приятел. „Привли-
чането, което почувствах, бе тол-
кова силно, че аз даже се изплаших 
– спомня си Стефан. – Не исках да 
повярвам, опитвах се да излъжа сам 
себе си, че съм напълно неспособен 
да изпитам такова внезапно чувство, 
което заплашваше с взривяване спо-
койния ми иначе живот. Тръгнах си 
от партито уверен, че всичко си е 
останало там. Но още на следваща-
та сутрин тя започна да ми липс-
ва. И є се обадих.“ Същото разказва 
и Ния: „Щом го видях, сякаш изпад-
нах под хипноза. Знаех, че в този мо-
мент съдбата си играе с мен. Че той 
е онази част от пъзела, която не ми 
достигаше, за да съм щастлива. Ко-
гато той се обади, аз взех абсолют-
но безумното решение да се откажа 
от заминаването си. И никога не съ-
жалих за това.“
„Наситената с енергия, мощна лю-

бов от пръв поглед докосва много 
дълбоки (архаични) пластове на наше-
то подсъзнание – пояснява Глеб Лозин-
ски. – И колкото по-„несъзнателна“ е 
тази любов, толкова по-заразителна е 
тя за човека, в когото сме се влю-
били. Влюбването ни резонира в него-
вото подсъзнание и той ни отгова-
ря с взаимност. В условията на тази 
мълниеносна влюбеност ние приема-
ме напълно другия човек – но и той 
също приема нас. Съзнанието, че сме 
достойни за това чувство, ни окри-
лява.“ 
Кога сме готови за срещата с 

нея?

КОГАТО СМЕ СВОБОДНИ

Ние се влюбваме в друг, когато има-
ме потребност да установим кон-
такт със самите себе си, и по-точ-
но, със своето подсъзнание. Така се 
самоопознаваме. 
Психоаналитикът Ролан Гори (Roland 

Gori), говорейки за ирационалния ас-
пект на това чувство, си спомня ду-
мите на Пикасо: „Аз не търся, нами-
рам.“ Тук логиката е следната: не е 
възможно да намериш любов от пръв 

ПОВЕЧЕ ВЛАГА ЗА КОЖАТА 

Това е задачата на продуктите от нова-

та хидратантна линия Juicy & Beauty на 

Dermacol.
Овлажняващите кремове, пълни със сочни 

плодове, възвръщат влажността на кожа-

та, изпълват я с енергия и я проясняват за 

цели 24 часа. Добре хидратираната кожа е 

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

ма и по-устойчива към влиянията на външ-

ната среда. 

Хидратантните кремове съдържат  също 

витамин Е и маслото ший. Кремовете са 

леки и подходящи за всички типове кожа.  

Резултатът е красива, добре овлажнена и 

подхранена кожа.

ВСИЧКО ЗА КРАСОТАТАВСИЧКО ЗА КРАСОТАТА

Официален вносител „Ралица“ ООД:

1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35,

тел. 02/980 33 15, факс 02/980 48 99,

Е-mail: dinpg@techno-link.com.

JUICY & BEAUTY
Хидратантен крем 

с японска вишна

Кремът за лице с 

екстракт от цвето-

вете на японска виш-

на е с възстановява-

щи, укрепващи и овлажняващи свойства.

JUICY & BEAUTY
Хидратантен крем 

с манго и смокиня

Кремът за лице с 

екстракт от смоки-

ня и аромат на ман-

го освежава кожата и подобрява нейната елас-

тичност.

JUICY & BEAUTY
Хидратантен крем 

с кайсия и йогурт

Кремът за лице с 

масло от кайсия оси-

гурява грижа за фи-

ната и деликатна 

кожа.  Екстрактът от йогурт влияе благот-

ворно, хидратира и подхранва кожата.



ЗАЩО ТОВА ЧУВСТВО 
ПЛАШИ?

НЕВИНАГИ ВНЕЗАПНОТО ЧУВСТВО ПРЕРАСТВА В 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ. ЧЕСТО ЗАЩОТО 

СТРАТЕГИЯТА НА ПОВЕДЕНИЕ НА ВЛЮБЕНИТЕ Е… 

БЯГСТВОТО. 

Любовта от пръв поглед обърква обичайния ни начин на живот. 

В тази ситуация ние губим контрол над спокойствието, което 

бавно и с много усилие сме си създали. Затова, влюбвайки се вне-

запно, можем да решим да се откажем от тези чувства. Затова за 

някои тази перспектива се оказва плашеща, а бягството е единстве-

ното спасение от евентуални тревоги. Отказвайки се от влюбеността, 

ние пазим себе си от мъчително разочарование, което е неизбежно, осо-

бено ако чувството се окаже несподелено. Често така постъпват тези, 

които са неуверени в себе си. Това напомня първата ученическа любов, 

която ние с всички сили се опитваме да скрием от възлюбения/възлю-

бената. Защото се страхуваме, че ако си признаем чувствата, могат 

да ни отхвърлят и да ни се надсмеят.

поглед, ако си го поставиш за цел. 
„Защото това „безумие“ възниква ви-
наги неволно – обяснява Ролан Гори, – 
то ни обзема изведнъж при вида на 
непознатия и заменя неговия реален 
образ с очарователен мираж.“ Любо-
вта от пръв поглед изисква откри-
тост, вътрешна свобода от всякакви 
задължения. Ние невинаги се намира-
ме в такова състояние. Ако вече сме 
влюбени и щастливи в нашите отно-
шения, нищо няма да се случи. 
Неосъзнатата потребност да се 

влюбим от пръв поглед може да въз-
никне и когато човек потиска свои-
те тревоги, когато не е в контакт 
със себе си. В този момент той е 

податлив и може да се потопи в пъл-
новодието на чувствата – по този 
начин той се освобождава от натру-
палата се отрицателна енергия, сре-
ща се със себе и вече се усеща ос-
вободен. 

АКО НЕЩО НЕ НИ ДОСТИГА

Вътрешната потребност да се влю-
биш се родее с неосъзнатото чув-
ство, че нещо не ни достига. Влюб-
вайки се внезапно, ние изпитваме усе-
щане за пълнота. Срещайки дългоочак-
вания „спасител“ в момент, в който 
изобщо не сме очаквали, се чувства-
ме „завършени“. Завладява ни илюзор-
но чувство на съвпадение, че чове-
кът, на когото се е спрял погледът 
ни, ще ни допълни и излекува. Живо-

тът ни става пълноводен и изпъл-
нен с радост и екстаз.

„Внезапната любов идва като 
гръм от ясно небе, пробляс-
ва като мълния именно кога-
то небосводът е закрит от 
тежки облаци и преживява-
ме някаква криза“ – поясня-
ва Ролан Гори.
Юлия за пръв път се влюб-

ва от пръв поглед на 41 го-
дини. „Тази среща се слу-

чи в тежък момент 
от моя живот, кога-
то разбрах, че мъ-
жът ми ми изневе-
рява. Опитвах се 

да му простя, но вместо това из-
питвах чувство на срам и отвраще-
ние към себе си. Точно в този мо-
мент в офиса имах среща с нов кли-
ент на фирмата, в която работя. 
Чакаше ме висок мъж с красиви ръце 
и много тъжен поглед. Сърцето ми 
подскочи, почувствах трепетно жела-
ние. Той беше толкова дълбоко потъ-
нал в мислите си, че нищо не забеля-
за. След няколко дни на път за рабо-
та го видях в метрото. Бях толкова 
поразена, че си помислих, че е халюци-
нация. Той се спря. Аз се изчервих и 
смутено измънках нещо. Продължих, 
без и да разбера дали моето чувство 
бе споделено…“

ЗАВРЪЩАНЕ В МИНАЛОТО

В любовното чувство търсим безо-
пасност, която сме изпитвали в ран-
ното детство с майка си. Да се влю-
бят от пръв поглед, са по-склонни 
тези, които имат непреодолима по-
требност отново да преживеят тези 
„уютни“ моменти. Пораствайки, ние 
продължаваме да търсим това чув-
ство на защита в отношенията си 
с партньора, който може да възпро-
изведе същото пространство, в кое-
то сме усещали любовта на майката. 
Това се случва подсъзнателно и не за-
виси от нашата воля. Отново прежи-
вяваме емоционалната наситеност на 
първите в живота моменти на общу-
ване с майката. 
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м и к р о ф о н  з а  п с и х о л о г а

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“.
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Т
акава е магията на любовта, която народната по-
говорка определя като „сляпа“. Да, сляпа, защото 
влюбените очи имат способността да виждат не 
само видимото и невидимото, но понякога и 

неосъществимото желано
През годините сме разбрали, че взаимната любов тран-

сформира чертите на лицето, подмладява тялото ни, 
кара ни да греем от щастие. С други думи, прави ни кра-
сиви. И обратното – липсата є ни попарва, отнема бля-
съка на погледа ни, превръща ни в грозни същества.
Наясно сме, че значението на красотата в любовната 

връзка и нейното възприемане се променя през годините, 
че определения като „красив“ и „грозен“ нямат едно и 
също значение за всички. Но винаги я търсим и се стре-
мим към нея, защото само тя, красотата, може да ни 
даде живителни сили.
В онази тийнейджърска възраст, когато полагаме неимо-

верни усилия, за да изглеждаме като лицата от списани-
ята и телевизионния екран 

физическата красота
е основният външен елемент, който определя решението 
ни за приемане или отхвърляне на отношения с противо-
положния пол. Тя остава мотивиращ фактор в началния 
етап на създаването на любовната връзка и в зряла въз-
раст, и по-точно в процеса на съблазняването. Това осо-
бено важи за мъжете, които никога не остават безраз-
лични към женската красота. Да имат красива жена до 
себе си, за голяма част от тях е 

индекс за социален успех
Жените пък могат лесно да затворят очи пред физиче-

ски недостатък. Те се оставят да бъдат съблазнени от 
интелект, добро чувство за хумор, социален статус, а 
нерядко и от мирис, тембър на гласа, които се оказват в 
даден момент много по-важни от физическата красота.
С течение на годините и с натрупания опит отношени-

ето ни към красотата се променя и започваме да акцен-
тираме върху вътрешното си усещане за човека до нас. 

Диктатът на модата за красивото 
отстъпва пред чувствителността и желанията, модели-
рани от личната ни житейска история. Невидими, несъз-
нателни механизми ни тласкат към съзнателно и продъл-
жително ангажиране. Силната привързаност към партньо-
ра ни съживява „записи“, дълбоко гравирани в нас. Това 
потвърждава тезата на психоанализата – привлечени сме 
винаги от тези, които малко или много приличат на пър-
вия обект на нашата любов. С други думи казано, всеки 
любовен избор е едипов избор.
Продължителността и дълбочината на афективните 

връзки зависят от установените взаимоотношения меж-
ду двамата партньори. Мълчаливото възхищение, размя-
ната на думи, поделянето на дейности и не на последно 
място, редовният и задоволителен секс са предпоставки 
за превръщане на любовната връзка в един непресъхващ 
източник на красота, който ни стимулира и помага да се 
примирим със самите нас.

Взаимната любов разхубавява
– позволява ни да открием в човека до нас невидими за 
другите неща. Житейският избор, начинът, по който из-
граждаме любовната връзка, всичко, което изковаваме в 
съзнанието си, се изписват върху лицето и тялото ни. 
Това никога не трябва да забравяме.

Райна АНГЕЛОВА, психолог

За красотата 
в любовната връзка

Смесица от фантазия и реализъм. Виждаме го 
едновременно такъв, какъвто е, и такъв, какъвто искаме 
да бъде. Това е човекът до нас, в когото сме избрали да 
инвестираме афективно. Човекът, когото обичаме.
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Секс да е, 
със съсед
да не е

ИНТИМНОИНТИМНОИНТИМНО

Б
ях записала номера му в мобилния си като „Цветан 
– съсед“. Настани се с приятелката си в апарта-
мента до мен преди малко повече от година и си 
разменихме телефоните. Беше като знак на надежда 

за добросъседски отношения. След известно време домо-
управителят ме помоли за номера на новия съсед и след 
едно отчайващо дълго търсене го преименувах на „съсед – 
Цветан“. Реших, че така по-бързо ще го намирам в указа-
теля си, ако се наложи. Не съм му запомнила името, сле-
дователно не ме е впечатлил. Почти не ги срещам – съ-
седа Цветан и приятелката му, – но винаги когато сме 
се засичали, сме се поздравявали учтиво. Мога да кажа, 
че не ги и чувам. Не приемат гости. Тихи са и изглеж-
дат нормални. Супер! 
Така си живеехме прекрасно, докато една вечер съседът 

Цветан не звънна на вратата. 
„Здравей – каза той. – Какво ще правиш утре вечер? 

Приятелката ми е в командировка и ако искаш, можеш 
да дойдеш да се... опознаем.“ 
Каза го и ме погледна с най-гнусния и похотлив поглед, 

на който е способен най-гнусният тип, за когото се се-
щате. 
Следващата вечер пътувах – прекрасно обстоятелство, 

което ми помогна 

ДА НЕ ИЗМИСЛЯМ ЛЪЖИ

Странно. В редките случаи, когато срещам съседа, обик-
новено тръгнал за работа, изобщо не изглежда гнусен. 
Съвсем нормален си е. Дори му личи, че е бранд мени-
джър в голяма фирма. А може би това, което ми пред-
лага, е нормално? Да не би пък да бъркам? Може би иска 
просто да пийнем по едно питие. Но защо да го правим 
точно когато приятелката му не си е вкъщи? Неее. Не 

бъркам. Този ми предлага секс. 
Според някои съседът винаги предизвиква желание. Не и 

моят! Друг път не съм имала случай да се определя от 
кои жени съм. Тези, за които няма разлика между съсед 
и любовник, или онези, за които има. Определих се към 
вторите. Моментално. Може би не завинаги, но поне до-
като този мухльо живее до мен.
Как, моля ви се, е решил, че ще отида? Що за нахал-

ство? Този за какъв се мисли?! А знае ли какво работя?! 
Иска ли да се види на „големия екран“ на „Бела“? Знае 
ли, че няма да му простя? Но не в онзи смисъл. А защо-
то описвам всичко, до което се докосна. Както и всич-
ко, което ми се изпречи пред погледа. Като стана дума 
за това, какво ми се изпречи пред погледа, забравих да 
ви кажа, че 

СЪСЕДЪТ БЕШЕ ГОЛ 
ДО КРЪСТА

Не защото искаше да ме „подгрее“ евентуално за утре 
вечер, а защото е простак. Нали знаете, има такива 
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мъже. Но не мога да определя кои са по-прости – тези, 
които ходят голи до кръста, или онези, които се мък-
нат с разкопчана до пъпа риза. Ако беше и с изрусен ки-
чур в косата, щеше съвсем да изглежда, сякаш е дошъл 
от Бели Искър, където отглежда телета за угояване. Съ-
седът от първия етаж поне си облича новия анцуг, кога-
то в събота идва да ме занимава с проблемите на вхо-
да. Но в негова защита искам да кажа, че никога не ми 
е намеквал за секс. Сигурно защото бабата, с която жи-
вее, не ходи в командировки. 
На всичкото отгоре се чух да казвам: 

„МОЖЕ БИ НЯКОЙ ДРУГ ПЪТ“ 
О, боже, не съм добре! Този да не би да си помисли, че 

съм му навита. Дано не е разбрал моето „не“ като „да“. 
Не знаех какво да кажа. Не очаквах такова нещо. Не мога 
просто да му тегля една пред голия тумбак. Макар че 
точно това заслужаваше. 
След като затворих вратата и мислено благодарих, че 

точно утре пътувам, продължих да разсъждавам. Колко 
близък трябва да ми е един човек, че да ме покани на... 
секс? Моята входна врата сигурно е по-близо да спал-
нята му, отколкото вратата на собствената му баня... 
Но „врата до врата“ достатъчна близост ли е? И как-
во ме подразни? Че не ме е преценил или че точно та-
къв тип ми е съсед? 
Имам приятелка, която често повтаря, че сексът си 

е секс и 

ИМА МЪЖЕ, С КОИТО МОЖЕШ 
ДА ПРАВИШ САМО СЕКС 

Може и да има, но не са ми съседи. А и винаги съм 
разглеждала отношенията си с мъжете някак цялостно. 
Впрочем случвало ми се е секс заради секса, но по прин-
цип, когато правя секс, искам да помня и мъжа, не само 
секса с него. А какво мога да запомня от този? Когато 
не отива на работа, е пълен простак. Каквато е може 
би истинската му същност. Вероятно мисли, че спа хо-
телите са културни забележителности. Определено с него 
никога няма да стигнем до въпроса „У нас или у вас?“. 
Всеки съсед да си знае вратата. 
След този случай винаги когато го видя облечен за ра-

бота, всъщност виждам голия му шкембак. Интересно е, 
че той пък се прави, че не ме вижда. Супер! Разбрал е 
моето „не“ като „не“. 
Друг успокоителен факт е, че и аз, и моят съсед жи-

веем под наем, което означава, че няма да живеем вина-
ги „врата до врата“. 
А дали просто не искам да се махна от това място и 

дали подсъзнателно не се опитвам да се разгранича от 
всички, свързани с него? Не искам да познавам съседите 
си, както и да ги опознавам.

Мирен СЛАВОВА



В
ечният въпрос за любимите 
латексови помощници – кой 
трябва да ги носи? В нейна-
та бездънна дамска чанта ли 

да стоят, или в неговия джоб? От-
говорът: „Нищо подобно!“ Внимание! 
Джобове на панталони, ризи, порт-
фейли и претъпкани с джунджурии 
чанти не се препоръчват за съхра-
няването на презервативите. Нужно 
е специално, отделно място, което 
да им осигурява надеждна защита от 
механични повреди. 

А каква е правилната 
им употреба? 

Когато бързате да посегнете към 
презервативите, не отваряйте опа-
ковката със зъби, колкото и херме-
тически затворена да ви изглежда. 
Дръжте презерватива за края му и 
използвайте другата си ръка, за да 
отстраните чрез стискане евентуал-
но събралия се в него въздух.
Подобни съвети едва ли са новост 

за една жена, особено при наличието 
на хиляди изчерпателни четива по въ-
проса. Защото, нека се съгласим, че 
безопасният секс е колкото мъжка, 
толкова и женска тема. 
Но да разгърнем страниците назад и 

да попитаме древните 
как са практикували безопасен секс? 
Оказва се, че най-старото писме-
но свидетелство за съществуване-
то на презервативи се намира в ми-
тологията на древна Елада. Навяр-
но сте чували за Критската кул-
тура и легендарния цар Минос, кой-
то държал заключен минотавъра в 
специално създаден лабиринт. Същи-
ят този бил прокълнат от ревни-
вата си жена Пасифая, защото, из-
глежда, дори за тамошните разбира-
ния прекалявал със забежките си към 
нея. Но Пасифая знаела рецептите 
на безброй магични билета и наказа-
ла съпруга си с… 

отровна 
сперма 

пълна със змии 
и скорпиони. 
Така всяка не-
гова наложни-
ца била обре-
чена на гибел, 
докато Минос 
не приложил 
толкова голя-
ма хитрост, 
за да се спа-
си от магията. 
Просто използвал 
пикочен мехур от 
козел, за да предпа-
зи една от любовниците 
си, и успял.
Във всеки случай кондомите са най-

старият метод за предпазване, при-
лаган от мъже. Спорно е дали егип-
тяните са ги използвали, при поло-
жение че боготворели плодовитост-
та. За сметка на това прототипи 
на презервативи служели като бро-
ня по време на битка – защитавали 
мъжкото достойнство от ухапвания 
от насекоми или тропически зарази. 
И дори са били 

белег за ранг 
при някои племена в предисториче-
ски времена. В Китай пък ги праве-
ли от импрегнирана коприна, дока-
то японците налагали върху члена си 
твърдата черупка на костенурка, рог 
или фина кожа. А жените им ги на-
хлузвали на тояга, за да разполагат с 
„вибратор“ по време на дългите от-
съствия на съпрузите си.
Векове по-късно Христофор Колумб 

се завърнал триумфално в Европа не 
само с купища злато и роби. От Но-
вия свят моряците довлекли и не-
познати чуждоземни зарази. Веднъж 
стъпил на испанския бряг, смърто-
носният товар на Колумб бил пуснат 

на свобода – 

сифилис! 
Болестта бързо прекосила Европа, 

поваляйки жертвите си с болезнена 
смърт. В началото медицината била 
изправена пред истинско предизвика-
телство. Сексуалното удоволствие се 
превърнало в игра на руска рулетка и 
трябвало незабавно да се открие из-
ход от това положение. Вместо лек 
срещу сифилис италианският анатом 
Габриеле Фалопио предложил защита 
– малък ленен презерватив, който се 
надявал на главичката на пениса или 
се вкарвал в уретера (болезнено, но и 
забравено днес за радост на полови-
ната свят). През XVII в. предпочи-
таната материя за изработването на 
презервативи била вече 

животинско черво 
Кланиците изхвърляли тонове овчи, 

телешки, агнешки и кози черва, кои-
то не само били подръка, но и напо-
добявали усещането за втора кожа, 
макар че трябвало да бъдат пристя-
гани с парцалче.

Презeрватирай се!Презeрватирай се!
Дългият път към кондома

© TOMASZ TROJANOWSKI / 123RF.COM
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МАШИНАТА Е 
БЕЗПЛАТНА, 
ЗАПЛАЩА СЕ 

САМО КАФЕТО, 
КОЕТО 

КОНСУМИРАТЕ!

ЕСПРЕСО ФОРТЕ

РИСТРЕТО

КАФЕ ФОРТЕ
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Първите кондоми се изработвали 
по твърде сложна технология, зато-
ва били истински лукс. Много малко 
мъже можели да си ги позволят – пра-
вели се по поръчка, подобно на хубав 
костюм. Освен на богатите наследни-
ци, които вече спокойно се отдавали 
на забранените си сексуални връзки, 
изобретението служело и на жените. 
Те можели безопасно за собственото 
си здраве да се предпазват от неже-
лана бременност. От XVII в. датира 
една поема, написана от син на ан-
глийски епископ, която възхвалява по-
ложителния ефект на кондомите за 
младите жени, „освободени от голе-
мия корем и ревящото дете“.

Джакомо Казанова 
ни най-малко не подценил новото чудо, 
макар и в дневниците си да споделил 
първоначалния си скептицизъм относ-
но това „дяволско творение“. 
Във времето, когато е живяла лю-

бимата ни писателка Джейн Остин, 
Лондон процъфтявал като средище 
на търговия с презервативи. Те били 
ябълката на раздора за някои си ми-
сис Пъркинс и мисис Филипс, чиито 
стоки били насочени към по-заможна-
та клиентела. За по-бедните си имало 
мис Джени и нейните презервативи 

втора употреба 
През XIX в., когато надпреварата за 

колонии била във вихъра си, една от 
заграбените южноамерикански стоки 
била гумата. Тъкмо тогава била изо-
бретена вулканизацията от Чарлз Гу-
диър. Кондомите се произвеждали все 
по-масово, и то на хиляди пъти по-
ниска цена. Въпреки това в зората на 
производството си те били все така 

далеч от съвременната ни предста-
ва за тях. Ето защо най-популярни-
ят метод за контрацепция си оста-
вал coitus interruptus (прекъсването на 
еякулацията). 
През 1901 г. починала пуритански 

настроената кралица Виктория. За-
почвал векът на новите технологии, 
световните войни и... се появило ре-
зервоарчето на презерватива. И все 
пак едва XX в. смело можем да на-
речем 

век на латексовия 
презерватив 

А той бил с хиляди предимства: 
по-евтин, по-лек, по-траен, но преди 
всичко по-поносим за слагане и лесен 
за производство. 
И така, по дълъг и тежък път чове-

чеството постигнало днешното раз-
нообразие. А то е голямо и варира по 
всякакви параметри: цвят, вкус, ре-
леф, наличие на лубрикант. Има дори 
светещи презервативи с фосфоресци-
ращ ефект за любителите на нес-
тандартното. 
Много жени биха казали: „Не се 

нуждая от този варварски метод при 
наличието на толкова развита кон-
трацепция.“ И все пак, не забравяйте, 
че именно кондомът е единственото 
предпазно средство срещу венериче-
ски болести и СПИН. Може би „Пре-
зерватирай се!“ ви звучи прекалено? 
Може би ви дразни прекалено често-
то напомняне за опасност на анти-
СПИН кампаниите? Ами, тогава по-
мислете за хората от миналото, кои-
то дори не са можели да си предста-
вят денонощни аптеки, пълни с цвет-
ни опаковки презервативи.

Мина ПEТРОВА
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ДЕЦАДЕЦАДЕЦА

К
огато видите тръшкащо се хлапе на улицата, 
и вие ли си казвате, че никога няма да позволите на 
вашето да прави такива сцени? Почти съм сигурна, 
че ако сте родител, колкото и да сте си обещава-

ли и колкото и да сте се подготвяли да противодейст-
вате на подобна ситуация, тя вече ви се е случила поне 
веднъж. Тук е и моментът да ви успокоя, че ако детето 
ви тропа с крак, противи се на вашите молби и е в го-
дините около 3–4, тогава всичко е в реда на нещата. 

УПОРСТВОТО Е НОРМА 
Добре е детето да го проявява по пътя към своята са-

мостоятелност. По-тревожно би било, ако то е прекале-
но покорно и прави всичко, което вие очаквате от него, 
без въобще да се противи. Не е зле детето да проявява 
капризи от време на време, тъй като те са сигнал, че 
всичко в психо-физическото му развитие е наред. Но не 
е зле вие като родители да имате „на въоръжение“ свои 
механизми за справяне с детските капризи, защото в про-
тивен случай рискуват да превърнете общото си ежедне-
вие в по-малък или в по-голям ад.
Много важно е да познавате темперамента на дете-

то си, защото той е определящ за начина, по който да 
реагирате ефективно в ситуации, когато детето проя-
вява инат. В желанието си да открие противодействие 
на детското упорство американската психоложка Диана 

Хорсанд класифицира 

ЧЕТИРИТЕ ТИПА ДЕТСКИ ТЕМПЕРАМЕНТ 
и предлага четири различни подхода за справяне с всеки 
един от тях.

МЕЛАНХОЛИЦИТЕ тя определя като най-трудните деца. 

Те са много раними и родителят постоянно трябва да от-

чита тази им особеност. Те много по-често от другите деца 

преживяват емоционални сривове. Затова на тях са им про-

тивопоказани сложните игри, изискващи продължително съ-

средоточаване и съревнование. Децата меланхолици не се 

чувстват много уверени в уменията и способностите си. За-

това новите правила и изисквания могат силно да ги шоки-

рат. Те често плачат, но много рядко изразяват гнева си аг-

ресивно – просто се уединяват някъде и плачат.

ФЛЕГМАТИЦИТЕ рядко са склонни към безпричинни капри-

зи. Нервната им система е много издръжлива, благодарение 

на което те по-трудно губят контрол над себе си. Трудно им 

е обаче да реагират бързо на бързо променящи се ситуации. 

Ако сте родители на такива деца, не ги пресирайте и подка-

няйте да вършат нещата бързо. И в никакъв случай не им кре-

щете в напрегната ситуация, защото така само влошавате 

положението. 

САНГВИНИЦИТЕ по природа са оптимисти и много миролю-

биви деца. Те предпочитат да решават конфликтите мирно и 

спокойно. По-скоро са готови да направят компромис. Прибяг-

ват до каприз и упорство единствено когато са убедени, че 

компромисът е невъзможен. Онова, което родителите трябва 

да знаят за тези деца, е, че те са много общителни и посто-

янно имат нужда от смяна на обстановката и от нови запоз-

нанства. Иначе скуката ги прави вяли и апатични. 

ХОЛЕРИЦИТЕ са също толкова трудни деца като меланхоли-

ците, но по други причини. Холериците са крайно раздразни-

телни. Всичко може да ги извади от равновесие. Често сме-

нят настроенията и интересите си. Тези деца първо дейст-

ват импулсивно и едва след това мислят дали така е трябва-

ло да постъпят. Те много бързо се увличат по някоя дейност, 

но и твърде скоро я изоставят, защото страшно бързо се 

уморяват. 

Най-честото упорство на всички деца е 

НЕЖЕЛАНИЕТО ИМ ДА СИ ЛЯГАТ НАВРЕМЕ 
За него може да има хиляди причини – може детето да 

се е загледало в интересен филм, може все още да иг-
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рае някоя игра с любимите си играчки и да не иска да я 
спре по средата… 
Психолозите твърдят, че има връзка между това, как 

детето е прекарало последните два часа преди сън, и 
това, колко бързо заспива. Колкото по-активно е то ве-
чер, толкова по-трудно заспива. Трудно заспиват и деца-
та, които се борят за родителско внимание. Сигурно сте 
забелязали, че когато в едно семейство се появи брат-
че или сестриче, баткото или каката започват да заспи-
ват все по-трудно.
Най-честа причина за нежеланието на детето да заспи 

са нощните страхове. По-често те са проекция на пре-
живяното през деня, но има случаи, когато детето прос-
то е „попило“ родителските страхове. От нощни стра-
хове страдат и децата, чиито родители са изявени опе-
куни. Единствените деца по-често се оплакват от нощ-
ни страхове в сравнение с децата, които имат братче 
или сестриче.
Решенията са търпение от страна на родителя; избяг-

ване на ситуациите, водещи до превъзбуда преди сън; на-
маляване на опеката; обгрижване в рамките на нормал-
ното (ни повече, ни по-малко) и много любов. Детето 
трябва да е сигурно, че е желано и обичано. 

СТАВАНЕТО СУТРИН

е другата трудна ситуация, в която родителите могат 
да се сблъскат с детското упорство. Причини за нежела-
нието за ставане може да бъдат както късното лягане 
вечер и недостатъчният сън, така и нежеланието на де-
тето да ходи на детска градина или училище.
В този случай родителят може да приложи една хи-

трост – да разреши на детето да гледа вечер до къс-
но интересни филми, но само при условие сутрин то да 
става навреме без никакви уговорки.
Ако малчуганът 

ОТКАЗВА ДА СЕ ХРАНИ

не го насилвайте. Не правете и ултиматуми от типа на 
„Ако не си изядеш лещата, няма да те пусна навън“. Те 
само могат да откажат детето от яденето. Не тъпче-
те детето си с храна, помагайки си и с подкани от сор-
та на „Една лъжичка за мама, една за...“. Според Хорсанд 
така само утвърждавате представата на детето за хра-
ната като за инструмент за насилие над него.
Ако детето е бодро и весело, не го принуждавайте да 

яде. Уточнете обаче, че след еди-колко си часа вечерта ни-
кой няма да се храни повече. То ще намери начин да задо-
воли глада си, ако е гладно. Но в никакъв случай през това 
време не му предлагайте чипс, кроасани или солети.
Много често 

МАЛКИТЕ ОБИЧАТ ДА СЕ РАЗХОЖДАТ ГОЛИ

Те се раждат голички и всяка дреха, колкото и да е 
удобна, им ограничава движенията. Затова понякога от-
казват да се обличат сами или пък настояват да са об-
лечени с определени дрехи. Ако помещението е добре ото-
плено, не ги принуждавайте да се обличат. Оставете ги 
да потичат из вкъщи леко облечени. Ако изберат да об-
лекат за навън дрехи, съобразени със сезона, макар и не 

по ваш вкус, позволете им.
Познавам майка, която беше купила три еднакви блузки 

и три еднакви панталона за сина си само защото той 
единствено тях искал да облича. Така тя хем може да 
ги пере, хем той винаги е доволен от облеклото си. Пък 
какво като останалите си мислят, че го облича само с 
едни и същи дрехи?!

НЕ ИСКА ДА СИ ПОДРЕЖДА ИГРАЧКИТЕ

Помнете, че децата не слушат онова, което родители-
те им казват, а копират онова, което родителите им 
правят. Ако постоянно им повтаряте, че трябва да си 
подреждат играчките, а самите вие не подреждате кух-
нята например, не очаквайте добър резултат. Осигуре-
те на детето си необходимите кашони, сакове и чувалче-
та, за да може то да си прибира играчките, сортирайки 
ги. Ако не може само, накарайте го да ви помага, дока-
то вие го правите. 
Някои школи в психологията на детското развитие са 

против играчките да се прибират вечер. От съображе-
ние, че децата обичат безпорядъка и той им носи спо-
койствие през нощта. Аз подкрепям идеята децата да се 
учат на ред от малки, но не на всяка цена, с хитлерист-
ки методи. Може родителят спокойно да обясни, че иг-
рачките също трябва да бъдат сложени да… спят. Така, 
ако не друго, на сутринта разчитайте, че детето ще си 
има забавление – ще буди от сън своите играчки и ще 
им дава да закусват.

НЕ ДАВА ИГРАЧКИТЕ СИ НА ДРУГИТЕ ДЕЦА

Децата започват да се възприемат като независими лич-
ности към третата година от развитието си. Не е слу-
чайно, че тогава всичко те определят като своя соб-
ственост – червилото на мама, гребена на татко… И, 
естествено, пазят ревностно своето имущество. Като 
правило периодът на „стиснатост“ продължава не повече 
от половин до една година. Заредете се с търпение и не 
бързайте да наричате детето си егоист, защото риску-
вате много скоро то да започне да се възприема според 
вашите етикети. Вместо постоянно да го обвинявате за 
скръндза, по-добре го хвалете всеки път, когато отстъ-
пи играчките си на друго дете. Ако тази болезнена при-
вързаност към играчките продължи, се замислете дали не 
му липсва достатъчна любов в семейството.

КОГАТО ТО НЕ ПРИЕМА БРАТЧЕТО ИЛИ СЕСТРИЧЕТО СИ

родителите трябва да измислят стратегия, за да го на-
карат, вместо да се състезава за родителската любов, да 
помага при отглеждането на бебето. Родителите, които 
вече имат второ дете, не бива да забравят, че колкото и 
да са ангажирани с бебето, трябва да отделят и часове, 
през които да се посвещават само на голямото дете.
И в заключение – най-важното. За да успеете „да обез-

вредите“ упорството на детето си, поддържайте спо-
койна и приятелска атмосфера в общуването с него. Убе-
дете го, че то е единствено за вас, че го обичате дос-
татъчно и вярвате, че в бъдеще то все по-рядко ще гре-
ши и все по-рядко ще проявява глупави капризи. 

Венета МЛАДЕНОВА, психолог
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Б
лагодаря ти, господин Нейсмит, за това, че през 
далечната 1891 г. си създал баскетбола в колежа в 
Спрингфийлд, Масачузетс. Колко е хубаво, че си из-
намерил онази стара кошница, която ти е послужи-

ла за баскетболен кош преди толкова много години, за да 
разнообразяваш заниманията на студентите си през зима-
та! Без твоето откритие нямаше да се радваме на тази 
великолепна интелигентна игра. Без него нямаше да имаме 
едно от първите правила на баскетбола, според което ми-
наването на топката през мрежата от горе на долу носи 
точки на отбора, чийто състезател е извършил стрел-
бата. Без теб, господин Нейсмит, и без ентусиазираната 
публика на твоята огромна родина Америка нямаше да се 
радваме на т. нар. чирлийдинг (от англ. cheerleading – ли-
дери на феновете) или онези формации, които танцуват 
на спортни събития и които на много места по света 
наричат мажоретки. Благодаря ти и за онази красива мла-
да жена, която минава през мрежата на баскетболния кош 
от долу на горе и носи прекрасно и зрелищно удоволствие 
на публиката. Точно тя заедно с момичетата, които ръ-
ководи и с които танцува на терена, ни дава да разберем 

защо ние тук, в България, наричаме мажоретките 

„цветята на отбора“
Фани, Деси, Гери, Лили, Вероника, Мария, Пламена. Не 
обичат да ги наричат мажоретки, понеже в представите 
на повечето хора мажоретките са едни момичета, които 
само размахват помпони. 
Гледах ги на тренировка – отблизо и без грим. Имат 

красиви лица и интелигентното излъчване на образовани 
млади дами. Извън балета всяка от тях има образование 
и интереси, които се простират в областите на жур-
налистиката, пиара, спортна педагогика, социална педаго-
гика и пр. Съгласни са с формулировката „денстим“, но 
самото им име ги определя най-добре. Нарекли са форма-
цията си с италианската дума fiore, което в превод на 
български означава „цвете“. 

Създателката на балета 
му дава и името си 

Цвети Митева е най-опитната от всички тях. От най-
малкото момиче в балета (в който впрочем има три двой-
ки сестри) е по-голяма с цели десет години. Единствено 
тя се е посветила на танца изцяло. Има собствена школа, 
която носи също име и в която Цвети обучава деца. Ба-
лет „Фиоре“ работи от няколко години и с изпълнители-
те на „Диапазон рекърдс“, но аз съм ги гледала единстве-
но в залата по време на баскетболни срещи. Момичета-
та на Цвети танцуват на домакинските мачове на „Лу-
койл Академик“. Много често имат участия и на мачове 
на националния отбор. Всъщност са започнали като денс-
тим в ЦСКА. С „Лукойл Академик“ са вече седми сезон. 
Според Цвети баскетболът е станал доста по-атрактивен 
в сравнение с времето преди 7–8 години, когато са запо-
чнали участията си в спортни събития. „Но от публиката 

се очаква повече – казва тя. – Падне ли „Лукойл“, на следващия 

мач идват по-малко хора. Защо? Волейболната публика е много 

по-емоционална и предана. Подкрепя отбора от първата до по-

следната минута. Много искам да играем пред такава публика. 

Изпитвали сме това чувство, когато играем за националния 

отбор. Тогава е друго. Има разлика между клубната публика и 

тази на националния отбор. Когато Пини Гершон беше треньор 

на националите, зала „Универсиада“ се пукаше по шевовете.“ 
Точно на мач на националите гледах „Фиоре“ за пръв път. 

Те се появяват на терена по време на прекъсванията, както 
и в паузата между двете части. Всеки треньор има право 
на пет прекъсвания – две в първото и три във второто 
полувреме, но почти никога не ги взима всичките. По-оспор-
ваните мачове са с повече прекъсвания. По време на мач 

ЧИКСПОРТЧИКСПОРТЧИКСПОРТ

Цветята на 
БАСКЕТБОЛА
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момичетата изиграват средно 
между осем и десет танца 

Рекордът им е 14 танца в един мач, в който имало про-
дължения. В хода на сезона балетът подготвя между де-
сет и петнадесет нови танца. 
Оказва се, че сексапилът и... помпоните са най-очаква-

ните неща в един балет и при подобни участия. „Стара-

ем се да изглеждаме наистина секси, въпреки че много пъти са 

ни казвали: „Ами, вие сте като бебенца.“ Сега се стремя към 

това. Да правя такава хореография, която да ни позволи да 

имаме това излъчване. А помпоните... Е, купихме си помпони, 

защото се е случвало да ни поканят на участия, да ни питат 

къде са ни помпоните 
и да ни обясняват, че не можем да бъдем мажоретки, щом ня-

маме помпони. Но не може да играем постоянно с помпони. 

Движенията с тях се изчерпват…“

В някои от танците използват ветрила, чадъри, ленти, 
баскетболни топки. Включват елементи от баскетболна-
та игра. Дори са имали идея да направят танц с някои от 
баскетболистите. Стремят се да предизвикат и по-голя-
ма съпричастност у публиката. Хвърлят на феновете шал-
чета, шапки. „Българинът иска това – когато има подаръци, 

много се радва.“ Впрочем нито един от техните танци не 
прилича на другия. Разнообразна, сложна и наситена хорео-
графия. Бях впечатлена от това. Както и от костюми-
те им. Всеки танц изисква нов костюм. „Публиката няма 

толкова тренирано възприятие и ако пусна нов танц със ста-

ри костюми, той няма да се забележи.“ Знам, че години наред 
Цвети е тренирала художествена гимнастика, акробатика, 
състезателна аеробика и сега черпи опит от всичко това, 
с което се е занимавала. „Аз съм самороден талант, не съм 

се занимавала професионално с балет. Като върна лентата на-

зад, сама си се радвам, че толкова много съм се развила.“ Усе-
щам, че е амбициозна и изисква от себе си и от момиче-
тата много. Има собствен стил и държи на него. Казва, 
че за нея един балет е балет, когато танцува, а не когато 
се разхожда. Манекенките се разхождат. Публиката очаква 
да види танц, изкуство. Питам я как успява наистина да 
измисля толкова много и разнообразни неща. 

„Ако имам някаква идея, се обаждам на момичетата, за да 

им я кажа. Понякога си рисувам разни човечета, за да не за-

бравя идеята, която ми е хрумнала. И си пиша – 

ръка надясно, глава наляво
А искате ли да ви кажа какво е записал диктофонът ми 

по време на тяхна репетиция? „Раз, глава, два, глава, смя-
на, долу, пет, шест, седем, осем.“; „Направете го без мен.“; 

„Не сте еднакви.“; „Аз всъщност се равнявам по Лили.“ 
Тренират всяка вечер от 9.00 до 11.00 ч. Преди всеки 

мач се събират и „оправят“, както казват те, фигури, 
„минават“ танците с музика. 

„Напрежението за нас е голямо. Преобличаме се в коридори-

те, на студа, бързаме, за да сме сигурни, че ще успеем. Ами, ако 

вземат ново прекъсване в следващата минута? Имало е слу-

чаи, в които излизаме от таймаут и след шест стотни – нов 

таймаут. При това положение няма как да се преобличаш!“ 

Питам Цвети гледа ли записите на срещите и дали 
спортните коментатори говорят и за тях по време на 
мачовете. 

„Спортните коментатори говорят за нас, но за съжаление 

по време на прекъсването режисьорът не показва нас. Показ-

ва треньора и играчите, които са се скупчили около него. Спо-

ред мен на практика на зрителя му става скучно. Винаги сме 

се питали не е ли по-добре хората да гледат едни хубави мо-

мичета, които танцуват.“ 

Поддръжките и акробатичните елементи са тяхна за-
пазена марка, изпълняват ги по специфичен начин. Под 
„поддръжка“ се разбира изпълнение на фигура, при която 
танцьорът е повдигнат от друг (или други) танцьори и 
краката му са във въздуха. 

„Ние правим поддръжки изцяло от жени. Когато отидем ня-

къде, всички се шашкат, че мен ме вдигат четири момичета. 

В Щатите във формации като нашата има и мъже и там под-

дръжките се правят от мъжете.“ 
Цвети казва, че понякога не остава време за поддръж-

ка. Един техен танц трае 45–50 секунди. Таймаутът е 
1 минута. Докато влязат на игрището, докато излязат... 
Една поддръжка изисква около 15 секунди. Накрая я по-
молих да опише как точно го прави това с влизането в 
коша от долу на горе...

„Момичетата ме вдигат, хващам се за ринга и правя корем-

но набиране, обръщам се с краката нагоре, пускам се през мре-

жата и си отварям краката на ринга на шпагат. Задържам се 

на хълбоците си на шпагат и вися с ръцете надолу.“ 

Е, господин Нейсмит, сигурна съм, че и преди да измис-
лиш баскетбола, си знаел, че и цветята могат да танцу-
ват. Приказката на Андерсен е по-стара и от баскетбола. 
Но едва ли си подозирал, че онази стара кошница днес, и 
то в моята родина, България, ще се пълни с... цветя. Си-
гурно ги гледаш от своето високо място на небето, защо-
то знаеш, че когато се играе баскетбол, точно тези цве-
тя отиват в залата. Досущ като в приказката на Андер-
сен, в която цветята ходят на бал в кралския палат. 

Мирослава ИВАНОВА

Снимки Архив балет „Фиоре“
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С
помням си наблюдението на открит урок по астро-
номия и въпроса на едно дете „Какво държи звез-
дите да не паднат?“.
Истината е, че звездите не падат, но има поверие, 

че видиш ли падаща звезда, трябва да си намислиш же-
лание, и то ще се сбъдне. Навлизането на частица или 
тяло от междупланетното пространство в земната ат-
мосфера с голяма скорост предизвиква силно нагряване и 
изгаряне на тялото, при което се получава светеща сле-
да в атмосферата. Явлението се нарича метеор, извест-
но е още като падаща звезда. 
Звездата на този текст е 

НАЦИОНАЛНАТА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ 
(НАО) В РОЖЕН

Мястото – връх Рожен в Централните Родопи, близо до 
Чепеларе – не е случайно. Избрано е заради чистия въздух, 
голямата надморска височина и най-многото ясни нощи 
през годината. За обсерваторията се знае, че е най-го-
лямата еднократна инвестиция на България в научна ин-
фраструктура (над 14 млн. лева) и е най-голямата астро-
номическа обсерватория на Балканите. Открита е през 
март точно преди 30 години и замалко „да падне“ през 
пролетта на миналата година. Тогава учените алармират, 
че многократно намаляваните бюджети на обсерватори-
ята могат да я принудят да затвори врати. Слава богу, 
положението е овладяно и ако решите да дойдете насам, 
усмихнат и спокоен ще ви посрещне д-р Никола Петров, 
помощник-директор на обсерваторията. „Специалността 
ми е Слънцето“, казва той, като предупреждава, че на-
блюденията с големия телескоп се правят само през но-
щта. Това, което могат да видят посетителите, е как 
се завърта куполът, как се отваря процепът и 

КАК СЕ ДВИЖИ ОГРОМНИЯТ ТЕЛЕСКОП 
Тук има още два по-малки телескопа за нощно наблюде-

ние и един за наблюдение на Слънцето. Всички телеско-
пи за нощно наблюдение, с които разполага обсерватори-
ята, са германски, произведени в заводите на „Карл Цайс 
Йена“, а телескопът за слънчеви наблюдения (който пра-
ви нещо като изкуствено слънчево затъмнение) е изцяло 
конструиран от български астрономи. 
В тръбата на всеки телескоп е монтирана цялата оп-

тична система, състояща се от обектив, окуляр, допъл-
нителни огледала и др. Ако обективът на телескопа е 
огледало, телескопът се нарича рефлектор. Особеност 

на всички рефлекто-
ри е, че обективът 
се намира в долната 
страна на тръбата.
Никола Петров за-

почва с обяснението 
защо големите те-
лескопи като този 
тук се правят с ог-
ледала.
„Не могат да бъдат 

направени телескопи 
с обективи с лещи, 
по-големи от метър. 
От собствената си 
тежест стъклото се 
деформира и физиче-
ски не е възможно да 
се изработи такъв телескоп. Диаметърът на огледалото 
на този телескоп е 2 метра, а общото му тегло е 80 
тона. Когато се наблюдава, във фокуса на телескопа се 
поставя цифрова камера. Тя преобразува светлината в ци-
фров вид и информацията се възприема през монитор на 
компютър. Гледането с очи през телескопа не предста-
влява интерес за астрономите. Единствено компютърна-
та обработка на наблюдаваното позволява получаването 
на данни за химичен състав, температура и разстояние – 
различни параметри, които ги интересуват. 
С този телескоп могат да се наблюдават 

ВСЯКАКВИ ОБЕКТИ НА НОЩНОТО НЕБЕ

Обектите, които представляват научен интерес и са 

Намислете си

желание
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най-близо до нас, до Зе-
мята, са астероиди и ко-
мети от нашата Слън-
чева система. Научен ин-
терес представляват и 
някои спътници на го-
леми планети от Слън-
чевата система. Напри-
мер Титан, най-големи-
ят спътник на Сатурн. 
Всеки, който открие ас-
тероид или комета, има 
право да ги нарече на 
собственото си име. В 
страната има открити 
повече от 100 астерои-
да. Има астероид Рожен, 
Пловдив, Климент Ох-
ридски, Елисавета Багря-
на, Блага Димитрова и 
още доста с български 
имена. Откриването на 
нови астероиди и коме-
ти е повече задача на 
любителите астрономи 
и то може да става с 
много по-малки телеско-
пи от този, който се 
намира в Роженската об-

серватория. През последните десетина години, с появата 
на съвременните цифрови камери, откриването на нови 
обекти не стои като приоритет пред обсерваторията. 
Приоритет е изучаването на тези, които вече са откри-
ти и наблюдавани. Тяхното изучаване е необходимо, за-
щото астероидите и кометите са се образували заедно 
с образуването на планетите от Слънчевата система. 
Но за разлика от тях те не са претърпели никакви съ-
ществени промени във времето. Когато ги наблюдаваме, 
ние можем да построим много по-точен модел на Слън-
чевата система в нейните най-ранни етапи на образува-
не и еволюция.“ 
Задачата на господин Петров и колегите му е да наме-

рят отговор на въпроса, има ли опасност траекторията 
на Земята да се пресече с траектория на голям астеро-
ид или комета. Целта на подобни проучвания е ранното 
предупреждение за 

ЕВЕНТУАЛЕН СБЛЪСЪК С ТАКИВА ГОЛЕМИ ТЕЛА

„В момента, колкото и да се предупреждаваме за веро-
ятността от такива явления, ние не сме подготвени да 
реагираме. Но наши колеги вече работят по решаването 
на астрономически задачи, свързани с това, как биха мог-
ли да се отклоняват такива тела от Земята или как 
можем да им противодействаме.“
Оттук учените могат да наблюдават и обекти, които 

са по-далеч от Слънчевата система и от нашата галак-
тика (Млечен път). Това са отделни звезди или отделни 
звездни купове, огромни облаци от газ и прах, които се 
наричат мъглявини и от които в момента се образуват 

нови звезди. Наблюдават се и галактики на огромни раз-
стояния от нас. 
„Най-далечните обекти, които можем да наблюдаваме в 

момента с този телескоп, са галактики на такива раз-
стояния от тях до нас, каквито светлината изминава 
за повече от шест милиарда години. Всяка една секунда 
светлината изминава 300 хиляди километра, или 7 пъти 
може да обиколи земното кълбо. Колкото по-далеч навли-
заме в пространството с един телескоп, толкова по-на-
зад във времето се връщаме. Сега на небето със сигур-
ност има много звезди, отдавна угаснали, но ние виждаме 
светлината от тях години назад във времето.“ 
Никола Петров подчертава, че не са наблюдавали извън-

земни и няма астроном в света, който да е наблюдавал. 
Това не означава, че няма живот извън планетата Земя. 
Повечето астрономи са на мнение, че през следващите 
десетилетия със сигурност 

ЩЕ БЪДЕ ДОКАЗАН ЖИВОТ ИЗВЪН ЗЕМЯТА 
– най-вече в нашата Слънчева система. Но не става въ-
прос за други цивилизации, а за микроорганизми, които 
може да виреят в среди, които засега се смятат за не-
приемливи за наличието на живот. 
„Повърхността на нито една планета с изключение на 

Луната и отчасти на Марс не може да се види с телес-
коп от Земята, колкото и голям да е той. Планетите 
се наблюдават с помощта на телескопи, монтирани вър-
ху орбитални станции или космически апарати, минаващи 
покрай тези планети.“ 
Преди да ви пожелая да отидете в Рожен, искам да ви 

кажа, че в София също има какво да видите и да на-
учите за небесните тела и явления извън пределите на 
земната атмосфера. Доц. д-р Валери Голев е ръководи-
тел на 

КАТЕДРА „АСТРОНОМИЯ“ 
ПРИ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

Автор е на много научни статии в областта на физи-
ката и астрономията. Попитах го за телескопа, който 
се намира в обсерваторията в Борисовата градина. „Те-
лескопи като този в Борисовата градина са три в све-
та. Закупен е от тогавашната Британска империя през 
1897 г. и е струвал на България 5000 златни лева. А ця-
лата обсерватория с нейното оборудване е струвала го-
ре-долу колкото струва годишната издръжка на един ко-
нен полк. Въпреки че е толкова скъпа, следосвобожденска 
България си е позволила да има такава обсерватория. То-
гава тя е служела не само за астрономически наблюдения, 
но и за точно определяне на времето, както и за точни 
координати. Създаването на карти, на топографска мре-
жа на страната е изисквало точно астрономическо време 
и точни астрономически координати.“ 
Мислено благодаря на двамата учени, с които ме срещна 

работата по този текст. Един от много важните отго-
вори, които за себе си получих от този своеобразен от-
крит урок по астрономия, е, че понякога учените и те-
лескопите държат държавите да не паднат. 

Мирослава ИВАНОВА

Снимки Авторът
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ПО СВЕТАПО СВЕТАПО СВЕТА

Д
а, разбира се, има и много пал-
ми. Обаче жасминовият аро-
мат просто извира безплатно 
от огромните храсти, с които 

не сме свикнали. Смесен е с миризма-
та на хариса – местната лютеница – 
и това съчетание те омайва по чис-
тите и уредени улици, където сръч-
ни млади тунизийци приготвят храна 
пред очите ти… Споменът ми е от 
най-спокойната доскоро арабска дър-
жава, днес разкъсана между Жасмино-
вата революция и ароматния, но лют 
и все пак арабски – като хариса – 
темперамент на тунизийците. Надя-
вам се искрено тунизийците да не из-
неверят на себе си и отново да избе-
рат най-спокойния път към свобода-
та, както са правили векове наред. 
Ако мога да избирам пола на исто-

рията, то полът на тунизийската 
е определено женски, при това от 
древни времена насам. 
Около 814 г. пр. н. е. е създаден 

Картаген 
(Картаж, както звучи Картаген на 
латински и френски). Според исто-
рическите хроники и разказите на 
Вергилий в „Енеида“ основателка на 
Тунис е Елиса – Дидона, сестра на 
Пигмалион, царя на Тир. Легендата 
разказва, че племената, които посре-
щат тук корабокрушенците, дават 
трудна задача на Елиса – за да ос-
тане, трябва да успее да побере це-
лия си инвентар, хора и добитък вър-
ху една кравешка кожа! Тя постъпила 
нестандартно – цяла нощ неуморно 
рязала тънки влакна от кожата и су-
тринта пред племенните водачи огра-
дила целия си народ с целия му инвен-
тар с космите от кравешката кожа 
– точно колко да има земя, за да се 
приютят спасените. Ненапразно ту-
низийците казват с гордост, че 

мъдра и умна жена 
е създала Тунис

По-нататък историята изобилства 
от завоевания, падения, гонения, раз-
рушавания, избивания и бунтове, но 

и от съзидание – строителство, 
търговия, пиратство (понякога е гра-
дивно), просвета, религиозност и пре-
клонение. 
Тунис е страна, в която се пре-

плитат много истории – на вели-

МЕЖДУ ЖАСМИН И ХАРИСА
ТУНИС

Продавач на жасмин
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кия Картаген, на непобедимия Рим, 
на Турция от най-силния є период, на 
Испания с маврите и на Франция, ко-
ято все още е навсякъде, въпреки че 
през 1956 г. бившата френска колония 
става независима. Хитрите тунизий-
ци са се предавали почти без жертви, 
за да не си загубят хората в битки-
те и да си развалят мира и спокой-
ствието, приемали са много по-лесно 
от алжирците и либийците нахлува-
нията в страната си и гнета на под-
чинението, което е по-добрият начин 
за оцеляване. Забележително спокоен 
и сигурен беше животът там. 
Представете си небето на Тунис и 

изпепеляващото слънце, вижте жар-
та в пръстта, но и зеленината нао-
коло. И безбройните тунизийски зна-
мена, развети от нестихващия нико-
га вятър – подобни на разцъфтели-
те навсякъде 

многоцветни зокуми 
Вижте извисяващите се палми, кои-

то са над 300-годишни, маслиновите 
горички със синори от огромни как-
туси, безкрайната пустиня и дългата 
над 1200 км брегова ивица – екзоти-
ка, достъпна целогодишно за турис-
ти от цял свят, копнеещи за слънце, 
пясък, вода, история и арабски удо-
волствия. 
Любим ишерет – и на местни, и 

на туристи – е да пийнат по чашка 
арабски сладък чай в Сиди бу Саид. 

Сервират го с накиснати в него кед-
рови ядки и с… чудесен изглед към 
морето насред автентична мавърско-
арабска обстановка. Усещането е не-
повторимо. Сигурно на никое друго 
място не бихте се вслушали в ав-
тентичната тунизийска музика, до-
като подръпвате жадно от аромата 
на клокочещото до вас наргиле. Сиди 
бу Саид носи името на Бу Саид Ха-
лаф ел Беджи, който според предани-
ето разговарял директно с бога и ле-
кувал различни заболявания само с по-
глед. Преди около век френският бла-
городник барон Рудолф д'Ерланже, бо-
хем и естет, убедил кмета на Сиди 
бу Саид, че населеното място ще 
изглежда чудесно, ако цялото град-
че грее 

в два цвята – 
бял и светлосин 

И се оказал прав – това е една от 
най-големите забележителности на 
градчето, днес рай за любителите на 
изкуствата – в местни галерии има 
платна на световни художници като 
Паул Клее. Синият град е вдъхновявал 
модернистите десетилетия наред. В 
Сиди бу Саид са идвали не само го-
леми майстори на четката и пали-
трата, но и на перото. Тук се е ле-
кувал от тежка неврастения френ-
ският писател Андре Жид. Руският 
композитор Александър Скрябин също 
го е посещавал – за да обогати по-

знанията си в областта на източна-
та езотерика. В 

знаменитото местно 
Cafe des Nattes

пък са пили същия чай холивудските 
звезди Клинт Истууд и Шон Конъри, 
а френският рок идол Джони Холи-
дей е доставил радост на душата си 
с отлежал коняк. Надявам се – ту-
низийски.
И вие може да опитате прекрасна-

та тунизийска кухня с чаша превъз-
ходно местно вино – тунизийците са 
еднакво добри и с бялото, и с розе-
то, и с червеното, в правенето на 
които използват традициите на рим-
ляните. Странно е, че в една араб-
ска държава 

алкохолът е разрешен 
но Тунис е арабското изключение. 
Както и по отношение на жените 
– може би заради Дидона, създател-
ката, но е факт, че тунизийките са 
обект на уважение и особена грижа. 
Бившата френска колония сега е пре-

зидентска република. Арабска, но ре-
публика, затова навсякъде е портре-
тът на Хабиб Бургиба – първия пре-
зидент, който сваля монархията, пре-
махва полигамията, дава равни права 
на жените. Той прави 13 август офи-
циален празник на жената (това е 
нещо като техния 8 март) и всяка 
година на този ден като подарък за 

Сиди Бу Саид – 
синьо-бяла приказка

Автентично арабско кафене

Колизеумът в Ел Джем Терасата на арабско кафене – сред 
пустинните рози се разхождат костенурки
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всички жени прокарва по един закон в 
тяхна полза. Първият такъв акт през 
1957 г. забранява многоженството.
След това на жените било дадено и 

правото на развод. Шест месеца за-
твор пък чакат всеки мъж, хванат в 
изневяра. Ако при изтичане на присъ-
дата съпругата все още не му е прос-
тила и писмено се оплаче на власти-
те, то неверникът ще лежи още 2 
години зад решетките. Тунис е един-
ствената страна, в която има 

Министерство на жената 
и семейството 

Желанието на местните да не се 
натрапват мюсюлманските традиции 
е до такава степен силно, че ако же-
ните ходят на работа, то те нямат 
право да са с кърпи и шамии. Разбира 
се, това е по закон. Съвсем естест-
вено е тук да се видят съвременно 
облечени жени, управляващи автомо-
били. А по закон никой няма право 
да спира автомобил, ако зад волана е 
жена. Дори полицията.
От друга страна обаче, са традици-

ите, и те се спазват и до наши дни. 
Като например избора на жена от 
родителите на мъжа. Според тради-
цията няма как да се случи брак меж-
ду мъж и жена от различни социални 
прослойки – 

месалиансът 
е недопустим 

Което е вярно, като се сетя за но-

вината от септември миналата го-
дина, когато 52-годишният минис-
тър на имиграцията на Франция Ерик 
Бесон потвърди, че се е оженил за 
24-годишната студентка в училище 
за изящни изкуства в Париж Ясмин 
Торжман. Тя е правнучка на първата 
дама на Тунис Уасила Бургиба, а сме-
лият министър е роден в Мароко. 
Все Магреб, скъпи читатели, и синя-
та кръв вода не става.
Иначе другото важно средство за 

поддържане на семейния огън е, че 
в Тунис 

проституцията 
е легализирана

Посещението на публичен дом не се 
смята за изневяра. В Тунис публични-
те домове са държавни и подлежат 
на медицински контрол. Все пак ду-
шата на арабския мъж лесно се изку-
шава, затова и публичните домове са 
необходимост. 
Но... арабското си е арабско. И 

това най-вече се усеща в отношени-
ето на мъжете към жените. За тях 
е едва ли не е задължение да ухаж-
ват, да свалят, да правят компли-
менти и да се стремят да се докос-
нат до жена, особено чужденка. Ся-
каш едва ли не това е част от ту-
ристическите услуги, които се пред-
лагат там. Между другото в Ту-
нис има професия бийч бой (beach 

boy) – млади момчета, които могат 

да бъдат наети за секс срещу пари. 
Много европейки наистина предпочи-
тат страната като секс дестина-
ция. Даже по 2 пъти годишно идват 
тук, на което най-вероятно се дъл-
жи и фактът, че европейските им 
семейства са просто образцови. Та, 
интересно е по хотелите, но все пак 
не се задържайте там дълго – няма 
да научите нищо за тази земя. 

Чака ви 
пустинята... 

Нито в Египет, нито в Маро-
ко или в Алжир Сахара не изглеж-
да така – огромна жълта порция 
земя, с пясък, ситен като брашно. 
Може би затова тук са запазени 
почти напълно уникални паметници 
от древни времена – като Колизеу-
ма в Ел Джем например, най-запазе-
ния римски колизеум в света с над 
35 000 места. Строен е през II век. 
Колизеумът е на три етажа, с аре-
на за борба на гладиатори и с под-
земни катакомби. Галериите водят 
до мрачни и страховити помещения, 
където са затваряни гладиаторите 
и хищниците, използвани при борби-
те – лъвове и тигри. Като влезеш 
в някое от тях, имаш чувството, 
че ей сега ще те изкарат на арена-
та, и краят ти е близо. Заради на-
пълно запазената автентична архи-
тектура тунизийският колизеум е 
избран за 

Медина – старият град на Сус Берберки танцуват

Разходка по корниша – крайбрежната алея 
на Порт ел Кантауи (местния Сен Тропе)

Сред пъстротата на тунизийската керамика
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място на действието 
на „Гладиатор“

– една от големите холивудски про-
дукции. 
И досега този римски паметник се 

ползва за провеждането на различни 
фестивали, които привличат десетки 
хиляди зрители. От отглеждането на 
маслини и превръщането им в зехтин 
местните хора забогатели достатъч-
но, за да си построят такова огро-
мно място за зрелища. В градчето Ел 
Джем, където ходихме сами с мест-
ните междуградски маршрутки луаж, 
има и изцяло съхранена римска вила, 
където видях мозайка с праобраза на 
Венера на Ботичели – съвсем неочак-
вано откритие. Между другото, ако 
сте мозайкаджия (в смисъл да си па-
дате по мозайките), Тунис е вашата 
Обетована земя. Даже съхраненото в 
Британския музей в Лондон не е от 
такъв мащаб – лично съм се уверила.
Романтичната история на филма 

„Английският пациент“ е заснета в 
оазис Шебика до границата с Алжир 
и е на около 30 км северно от сухо-
то езеро Шот ел Джерид. 

Оазисите са огромни 
и са устроени като селища, само че 
по улиците наред с автомобилите и 
джиповете важно крачат камили. То-
зер е най-големият град оазис в Ту-
нис, в който има дори 5-звезден хо-
тел. Мястото е известно със сво-
ите миражи. Преди обяд от изпаре-
нията се образува мараня, а в ран-

ния следобед започват миражите. Тук 
може да се види в непосредствена 
близост керван камили или оазис, кои-
то в действителност са десетки ки-
лометри. Миражите могат да се зас-
нимат, кълнат се бедуини. През езе-
рото минава път, който е издигнат 
на метър височина, за да не се зали-
ва. Шосето води към Дуз – друг град 
оазис, който местните наричат Вра-
тата на Сахара. Наблизо пък са сни-
мани сцени от филма „Междузвезд-
ни войни“, а декорите си стоят не-
покътнати за радост на туристите. 
Героите на Джордж Лукас сякаш все-
ки момент ще изскочат от ракети-
те или постройките. Обаче вместо 
тях те напъплят търговците бедуи-
ни, които предлагат дребни сувенири 
– герданчета, гривнички, аметистови 
кристали и 

прочутата пясъчна роза 
която е един от символите на Ту-
нис. Пустинната роза е кристал, кой-
то е образуван, когато Сахара е била 
дъно на море. Тя нараства като ко-
ралите. Сега тези рози се намират 
на 5–6 метра дълбочина на определе-
ни места. Изкопават ги номадите, 
които кръстосват пустинята като 
свой дом. По белези на повърхност-
та, които само те могат да разчи-
тат, те намират залежите на пя-
съчни рози. Номадите вярват, че ро-
зата носи късмет, защото е жива, 
а пустинята е смърт. Вдъхновила е 
Стинг за прочутата му песен „Пу-
стинна роза“. Пясъчното цвете е не 

само символ, но и хубав туристиче-
ски сувенир. 
И някак в този ред на мисли оч-

акваш тук да се появи и пустинна-
та лисица с Малкия принц, защото 
това е място на чудесата. И когато 
се прибереш в хотела, гледаш с дру-
ги очи на порцията кускус, без която 
вечерята не минава. Защото 

кускусът е 
другата емблема 

на Тунис и по свой начин напомня за 
Сахара.
Както и останките на Картаген 

с прекрасния залив, в който градът 
бил построен. Днес това е богаташ-
ки квартал. Тук всичко говори за не-
преходната красота – и безкрайния 
средиземноморски плаж също.
Навремето подразнените от успе-

ха на древния град римляни отсекли 
Cartago delenda est („Картаген трябва 
да изчезне“), понеже бил на път да 
засенчи Рим. 
Едва ли затова, но днес ръката на 

Фатима (една от малкото, но сил-
но почитани мюсюлмански „светици“) 
бди на входа на всеки тунизийски дом 
– даже и на древните берберски жи-
лища – и пази от уроки и нещас-
тие. С протяжното „Фатимааа“ ту-
низийците приветстват красотата – 
чуеш го и неволно изправяш снага. 
Усещане за жена с дъх на жасмин.

Надя ПЕТРОВА

Снимки Авторът 

и д-р Огнян НИКИТОВ
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Картаген – поглед към залива Берберско жилище – ръката на 
Фатима бди над входа

Декорите на „Междузвездни войни“ Пустинята
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– РЕЦЕПТАТА ВИ ЗА BG ОПТИМИЗЪМ?
Богдана: Аз съм оптимист. Така се усещам въпреки типич-

но женските ми постоянни тревоги, опасения и несигурност. 

Някак знам, че хепи енд съществува. А що се отнася до БГ оп-

тимизма, той е свързан с факти. Когато погледнем назад и се 

опитаме да си спомним как изглеждаше животът ни преди 10 

години… няма как да не отчетем, че все пак нещата се случ-

ват. И тук. Да, по-бавно, но се случват. 

Симо: Преди десет години не намирах конкретна причина да 

съществува проект като БГ РАДИО. Сега се учудвам, че не 

сме го направили по-рано. Въпросът е в погледа. Ако гледаш 

детайлите, ще потънеш в песимизъм. Но ако погледнеш голя-

мата картинка – ще ти стане ясно, че нещата вървят напред. 

Имаме БГ РАДИО, строим метро, строим магистрала „Тракия“. 

Хубавите места, на които можеш да пиеш кафе, стават все 

повече (и не само в София), имаме хубави български сериали, 

българското кино се пробужда, живот и здраве, ще произвеж-

даме коли в България. Списъкът ще продължава да расте…

– КОТИРА ЛИ СЕ БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА СПОРЕД ВАС? 
КОИ СА НАЙ-СЛУШАНИТЕ БЪЛГАРСКИ ПАРЧЕТА ЗА ПО-
СЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ?
Богдана: Да. И доказателството за това е БГ РАДИО. Спом-

ням си, че година след старта на радиото през 2001 г. имахме 

повече от 300 нови български песни. Това се случи за една го-

дина. Наистина след това имаше спад и имаше години, като 

2008 например, с много малко добри нови резултати, но и 

това е нормално. През последните месеци много се радвам на 

хубави нови песни. Новата песен на Нина Николина, на Графа – 

той е машина за хитове, на Мария Илиева, на Любо, на „Мас-

тило“, на много хубавото според мен „завръщане“ на Камен 

Воденичаров. Забавлявам се и ценя идеите и на Миленита… 

много са. А що се отнася до песните през изминалите 10 го-

дини, мога да цитирам моите най-любими: „Шоколад“ на „Ос-

тава“, „Враг“, „Ванилия“, „Невидим“ на Графа, албума на Калин и 

Нина „Абсент“ – прекрасен проект, Д-2 имаха също много ху-

бави песни за това време, група „Те“ също… всъщност наис-

тина не мога да изброявам, защото са много. 

Симо: Няма купон, който да мине без българска поп- и рокму-

зика. И няма значение дали купонът е в квартира в „Студент-

ски град“, или на събиране на банкери. Българската музика 

ти носи емоция. Силна емоция! Всеки от нас знае текста на 

„Адаптация“, „Да те жадувам“ или „Бургаски вечери“, или „След 

десет години“. Това е част от вечните български песни. Но 

новата българската музика изобщо не е за пренебрегване. 

Графа, Миленита, Мария Илиева, Орлин Павлов, Любо... Те рабо-

тят. И има резултат.

 – BG КУЛТУРАТА… ИМАТЕ ЛИ РАДИОСТРАТЕГИЯ ЗА 
ПОДДЪРЖАНЕТО Є НА ПО-ВИСОКО НИВО?
Симо: Нямаме специална стратегия. По-важното е, че все-

ки от нас си дава сметка, какво да направим за популяризира-

Богдана и Симо в БГ мегахерциБогдана и Симо в БГ мегахерци
БГ РАДИО е онази България, каквато всички я искаме – модерна, умна, озвучена с хубава музика, красива, 
усмихната и събудена. Точно като тези двама души, които ни помагат да заставаме на старта на деня с 
прекрасно настроение в „моя страна, моя България“. Те сякаш са орисани не от кого да е, а от немския физик 
Хайнрих Херц, чиято фамилия означава... сърце. Той е един от виновниците толкова много десетилетия да 
слушаме радио на честоти, които се измерват в херци (Hz). Водещите в БГ РАДИО са виновници у нас да има 
един ефир, чиито честоти наистина се измерват в... сърца. Слушателите на БГ РАДИО го обичат вече десет 
години. „Стартер“ на Богдана и Симо стана на девет в края на февруари.

По случай десетия си рожден ден БГ РАДИО ще проведе допитване до слушателите си за 

това, кои 10 песни биха искали да чуят в изпълнение на живо на големия празничен кон-

церт по случай юбилея на радиото. Концертът ще се състои на 1 май на площад „Алек-

сандър I Батенберг“ – мястото, от което на 3 март 2001 г. стартира излъчването си 

БГ РАДИО. Допитването ще се проведе на обновения сайт на БГ РАДИО bgradio.net и ще започне на 3 март. Слушателите 

ще могат да гласуват до 3 април.
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нето на културата и за това да се обърне внимание на проек-

тите и събитията, които си струват. В това отношение ние 

нямаме никакви лимити. Промотираме, каним гости – използ-

ваме цялата сила на медията, в която работим. 

Богдана: Мисля, че както трябва да се съобразяваме с това, 

което най-много харесват слушателите, така трябва да им 

показваме и онова, което наистина си струва да бъде чуто. 

Това е част от мисията на БГ РАДИО. Работата в медия е ог-

ромна отговорност заради влиянието, което можеш да ока-

жеш на хората. Аз реално имам трибуната, мога да кажа 

всичко. А това е важно, защото думите, казани по правилен 

начин, влияят много. И могат да променят. И да вдъхновяват. 

Когато говорим, ние се опитваме да казваме неща – колко е 

хубаво да участваме в живота си, а не да присъстваме в него, 

колко е хубаво да се грижим за хората, които обичаме, за гра-

да, в който живеем… И когато това е поднесено, без да зву-

чи нравоучително, а с чувство за хумор и с идеи, се получава 

много хубаво. 

– ДОКОГА ВОДЕЩИТЕ В БГ РАДИО 
ЩЕ БЪДАТ... ПРАВИ?
Симо: Ми, те затова са ни избирали. Да бъдем прави, дори и 

когато сме седнали! 

Богдана: Не много хора знаят, че ние водим прави. Нямаме 

столове в студиото. Пултът и микрофоните са разположе-

ни на нещо като барплотове и ние си говорим на крак, така 

да се каже. Това на мен вече изобщо не ми прави впечатле-

ние. Всъщност, доколкото знам, системата е американска и 

цели да държи водещия в кондиция. Няма как да се успиш и от-

пуснеш. Аз постоянно си тактувам и потанцувам. Освен това 

от гледна точка на звукоизвличане, така гласът звучи по-до-

бре. По-добре излиза от теб. Това е единствената причина да 

звуча така висока и руса в ефир. (Смее се.)

– КАКВО ГУБЯТ ХОРАТА, КОИТО НЕ СЛУШАТ БГ РАДИО?
Симо: Пари, апартаменти в София, екскурзии, персонални 

компютри, телевизори, дивидита и други предметни награ-

ди, които раздаваме. Шегувам се. Дори понякога си мисля, че 

нищо не губят. Даже печелят. Пак се шегувам. Със сигурност 

много държим на вярната ни публика, която е била с нас тези 

десет години. 

Богдана: Не мисля за тези, които не искат да слушат БГ РА-

ДИО, аз предпочитам да се концентрирам върху тези, които 

искат да слушат БГ РАДИО. Това е важното за мен. За изми-

налите 10 години в БГ РАДИО и за моите 9 години в „Стар-

тер“ мога с гордост да отбележа, че тези, които ни слушат 

сутрин, са точно тези мъже и жени, които аз харесвам. Това 

означава, че сме успели. Имаме си прекрасни слушатели. 

– ТАЙНАТА НА РАДИОСИМБИОЗАТА СИМО–БОГДАНА?
Симо: Всичко е в Богдана. Тя е толерантна, търпелива, гъв-

кава, съгласна е да работи с мен, за което няма никаква при-

чина... Освен това го прави с изключително чувство за ху-

мор и заразителен позитивизъм, с който мотивира и други-

те в екипа. Най-вече безценните ни колеги – Моника Симеоно-

ва (продуцент) и Надежда Димитрова (новинар). А пък за тях 

двете съвсем не намирам рационална причина да идват су-

трин в радиото. (Смее се.)

Богдана: Симо е ефирната ми половинка и за да е такъв тол-

кова време, значи, че трябва да е точно толкова различен от 

мен, колкото и еднакъв. И е точно така. 

Преди няколко години, за един от рождените ни дни, решихме 

да запишем песен. Записахме я в студиото на Графа. Беше ка-

вър вeрсия на песента Something stupid на Франк и Нанси Си-

натра. Трябваше сами да си напишем текста. Озаглавихме 

я в наш стил „Нещо тъпо“. Симо започна, но точно по среда-

та хвърли химикалката, а аз поех от средата до края. И тек-

стът стана чудесен. Аз наистина много си го харесвам, за-

щото това е перфектното съчетание между мисленето на 

мъж и усещанията на жена. 

Всъщност този текст е отговорът на въпроса! Ето така из-

глеждаше: 

Симо написа това: 

Животът ми със тебе има вкус на чаша мляко със канела и мед

А дните ми без теб са като планина от кал и лед без поглед напред

Уверено заставам срещу теб с две питиета и модерно сако

Изгубен във очите ти, вълнувам се, пелтеча нещо тъпо

Припев: 

Целият ми свят се сепна, чакам да ми кажеш нещо все едно

Аз написах това: 

Припев: 

Дали ще бъде нещо тъпо или нещо умно, май е все едно…

На всичките жени, мечтаните мъже, събираш в теб – 

перфектен коктейл.

А дните ми без теб са като плаж без пясък и море, 

без поглед напред.

Несигурно заставам срещу теб със сто въпроса, не знам защо

И много се страхувам, че ще сбъркам и ще кажа нещо тъпо…
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О Макар че разчита на своите звезди, Холивуд винаги има нужда от 

свежа кръв. Две от младите му надежди се развихрят в два от 

най-очакваните филма през този месец. 

Започнала кариерата си като модел едва 11-годишна, днес Аманда 

Сейфрид е обявена за новата романтична кралица. Младата актри-

са се снима в поредица успешни филми, в най-голям хит от които се 

превърна мюзикълът Mamma Mia!. Като палавата дъщеря на Мерил 

Стрийп Аманда разкри за първи път своята певческа дарба, а в лице-

то на своя партньор Доминик Купър откри голямата си любов. Между-

временно романтичните сюжети се превърнаха в нейна запазена мар-

ка покрай успеха на филми като „С дъх на канела“ и „Любовта на Жу-

лиета“. От силни чувства е разкъсвана и героинята на новия є филм. 

„Червената шапчица“ е доста по-мрачен и различен от приказката на 

Братя Грим. Идеята за това принадлежи на Леонардо ди Каприо, чия-

то компания продуцира филма. В него Сейфрид играе момиче, замесе-

но по неволя в любовен триъгълник. Валъри обича Питър, но нейните 

родители не одобряват избора є и подготвят сватбата є с далеч по-

заможния Хенри. Двамата влюбени пла-

нират бягството си, но плановете им 

са осуетени заради убийството на по-

голямата сестра на Валъри. Тя става 

жертва на бродещ в близката гора вър-

колак. Новината, че този върколак има 

човешки облик и може би Валъри мно-

го добре го познава, преобръща живота 

є. „Когато се запознахме, казах на Ле-

онардо, че от дете съм луда по „Ромео 

и Жулиета“ и заради този филм реших 

да стана актриса. Стори ми се оба-

че, че той се почувства много стар. Но 

аз му заявих: „Ти трябва да участваш 

с мен в „Червената шапчица“ – казва с 

усмивка Аманда.

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР

Нови надежди
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За кариера на моден дизайнер си мечтае австралийката Емили Браунинг, но още 

от 10-годишна е на снимачната площадка. Най-паметна за нея е ролята є във фил-

ма „Бандата на Кели“, в който е партньорка на Хийт Леджър и Орландо Блум. В една 

от сцените Емили трябва да прегърне Хийт и тя е затрупана със съобщения от ней-

ни приятели с почти един и същ текст: „Каква късметлийка си!“ А тя определено е та-

кава. Браунинг не може да лети за Ел Ей и изпраща касета, на която заснема свое про-

слушване за роля във филма „Лемъни Сникет: Поредица от злополучия“. Младата звезда 

се справя толкова добре, че е избрана да партнира на Джим Кери в касовия хит. А кога-

то ангажиментите на Аманда Сейфрид не є дават възможност да участва във филма 

„Sucker Punch: Измислен свят“, нейната роля получава Емили. Героинята є наподобява 

Алиса, която избягва от проблемите си в своя страна на чудесата. Изпратена от злия 

си втори баща в клиника за душевноболни, Бейби Дол ще бъде подложена на лоботомия. 

Тя се запознава с други четири момичета, с които избягват в един свят на фантазии, 

в който са екзотични танцьорки, но и истински амазонки, които трябва да се пребо-

рят с жестоки самураи, зомбита, дракони и роботи. „За мен снимките бяха адски за-

бавни, защото за първи път виждах пистолет. А аз разполагах с няколко оръжия и едно-

то беше толкова тежко, че ми го прикрепяха с жици“ – споделя Браунинг.
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В очакване на кинокупо-
на на годината
За 15-и пореден път „София филм фест“ ще 

представи актуалните тенденции в светов-

ното кино и най-новото от българското и 

регионалното. Празникът за всички кинома-

ни ще се състои от 4 до 13 март с допълни-

телна програма от 14 до 20 март в София, 

Бургас, Пловдив и Варна. 

За девети път ще бъде присъдена голямата 

награда за най-добър филм в международния 

конкурс. За първи път два български филма 

ще се борят за нея – „Подслон“ на Драгомир 

Шолев и „Тилт“ на Виктор Чучков-син. Пред-

седател на международното жури е исланд-

ският режисьор и продуцент Фридрик Тор 

Фридриксон. У нас той ще представи най-но-

вия си филм „Мама Гого“. За девети път ще 

бъде присъдена и наградата Jameson за най-

добър български късометражен филм – ста-

туетка и премия от 6000 eвро. 

Сред всички изненади на феста с най-голям 

интерес се очаква рубриката „Голямата пе-

торка“. В нея ще бъдат представени филми, 

спечелили най-важните награди на петте 

водещи кинофестивала в света. Сред тях са 

„Чичо Бунми си спомня предишните животи“ 

(„Златна палма“ в Кан), „Мед“ („Златна мечка“ 

в Берлин), „Даровете на зимата“ (голямата 

награда в Сънданс), „Ако искам да свирна, ще 

свирна“ (специалната награда на журито в 

Берлин). В програмата „Киното днес – голе-

мите майстори“ за втора поредна година ще 

бъдат показани последните филми на едни 

от най-утвърдените съвременни режисьори. 

Ще гледаме „Красиво“ на Алехандро Гонзалес 

Инариту, „Три“ на Том Тиквер, „Обет“ на Сър-

джан Каранович, „Морфин“ на Алексей Балаба-

нов, „Как прекарах това лято“ на Алексей По-

погребски. Специален гост на фестивала ще 

бъде носителят на „Оскар“ Данис Танович. 

Неговият най-нов филм „Цирк „Колумбия“ ще 

бъде представен на 12 март в Зала 1 на НДК 

на специална галапрожекция след церемония-

та по връчване на наградите на 15-ия СФФ.

D
V

D

„Рънауейс“
(The Runaways)
Провокативни текстове и сил-

на доза сексапил – това е пече-

лившата комбинация, допринесла 

за успеха на „Рънауейс“. В осно-

вата на успеха на групата през 

70-те са приятелките Джоан 

Джет (Кристен Стюърт) и Шери 

Къри (Дакота Фанинг). Две-

те бунтарки от Южна Калифор-

ния ще се превърнат в легенди 

с хитове като „Черешова бомба“ 

(Cherry Bomb). Шери приема гру-

пата като новото си семейство, 

особено Джоан, с която поняко-

га са и любовници. По време на 

турнето в Япония, когато „Ръна-

уейс“ са на върха на славата си, наркотиците и скандалите създават 

пропаст между момичетата. С този филм тийнзвездите от „Здрач“ 

Стюърт и Фанинг демонстрират своето професионално израстване.

„Любовта на 
Жулиета“
Няма нищо по-романтично от 

това да се влюбиш, докато си 

във Верона. Именно тук прекар-

ва ваканцията си младата аме-

риканка Софи (Аманда Сейфрид). 

Тя е тук с годеника си, но той 

е постоянно зает и това я под-

тиква да намери друг начин за 

забавление. Очарована от сте-

ната от писма в двора на Жули-

ета, Софи се сприятелява със 

„секретарките на Жулиета“, ко-

ито им отговарят ежедневно. 

Самата тя обаче намира оста-

нало без отговор от десетиле-

тия писмо. Силно заинтригува-

на, Софи си поставя за цел да намери влюбените, свързани с писмото. 

Така тя попада на възрастна дама (Ванеса Редгрейв), чийто внук се 

оказва силно привлечен от приелото ролята на Купидон момиче.

кадър от филма „Красиво“

кадър от филма „Обет“
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Любовните драми на Яворов в уникално издание
Три изключителни жени пресичат пътя на поета П. К. Яворов. Дора Габе и Мина Тодорова го 

вдъхновяват, за да напише някои от вечните любовни стихотворения на литературата ни, а 

заради Лора Каравелова той преживява най-голямата драма в живота си. Луксозното издание 

„Не бой се и ела“ осветлява тези три велики любовни истории на поета, като те са разказа-

ни не от някой друг, а от самите участници в тях. Читателят може да проследи различните 

етапи от тези силни чувства чрез писмата и стиховете (които са част от тези писма), раз-

менени между Яворов и неговите любими, а също и чрез кореспонденцията и свидетелствата 

на хора от тяхното обкръжение. Новото в книгата е, че за пръв път пред широката публика 

се разкрива историята на любовта на Яворов с Дора Габе. Дали наистина той е бил първият 

мъж в живота є, или, както казва самата поетеса „Нито веднъж не ме е целувал“?

„Не бой се и ела“ бе представена пред публика в дома на Пенчо Славейков около масата, къде-

то се е събирал кръгът „Мисъл“. Именно тук 

за първи път бяха показани забележителни 

артефакти, свързани с любовите на Яворов. 

От сейфа на Националния литературен му-

зей бяха извадени медальон с кичур от коса-

та на Мина, който е носил Яворов, хербари-

зираните теменужки, които є е подарил, ори-

гинални писма и автограф за Дора Габе, пис-

ма на Лора и други изключителни експонати, 

напоени с история и чувства.

„Мистериум“
Средновековен Лондон е раз-

търсен от новини за пореди-

ца жестоки убийства. Сред 

жертвите на незнайния убиец 

е и Уолтър Ившам, главен съ-

дия в Кралския съд. Оттегли-

лият се в манастир Ившам е 

открит с прерязано гърло. По 

всичко личи, че Мистериум – 

убиец, заловен навремето от 

съдията, но успял да избяга – 

сега се опитва отново да пре-

дизвика кървав хаос в столи-

цата на Англия. Крал Едуард I 

възлага на своя довереник сър 

Хю Корбет да открие извърши-

теля на страховитите убий-

ства. Завърнал ли се е Мисте-

риум, или друг човек копира по-

черка му? Корбет стига до корените на стари престъпления, неправди 

и грехове, за да се изправи срещу своя лукав и безмилостен противник.

„Светлините 
на Юга“
Майсторски разказана история 

и интригуващи обрати фокуси-

рат интереса към поредния бест-

селър на Даниел Стийл. Измина-

ли са единайсет години, откак-

то Алекса Хамилтън оставя Юга 

зад себе си, бягайки от предател-

ството на съпруга си и жесто-

костта на влиятелното му семей-

ство. Алекса най-после е успоко-

ила демоните си и вече е строг 

прокурор, справящ се с най-труд-

ните дела. Но всичко се променя, 

когато тя се заема с последния си 

случай: делото на серийния убиец 

Люк Куентин. Заплашителни пис-

ма, адресирани до красивата є дъ-

щеря Савана, внасят смут в личния є живот. Алекса е сигурна, че Люк 

Куентин стои зад писмата, и е убедена, че са прекалено опасни, за да 

бъдат пренебрегнати.

„Малък град 
в Кайро“
„Добре дошли в Сградата на 

Якубян в Кайро: величестве-

на, печална, пълна с истории и 

страст. В нея религиозният фа-

натизъм се сблъсква с развра-

та, подкупността и експлоата-

цията се борят с радостта и 

въодушевлението, а съвремен-

ният живот среща древна кул-

тура. Таха, синът на порти-

ера на сградата, таи мечти и 

стремежи за себе си и за сво-

ята първа любима Бусайна, ала 

когато мечтите му се разби-

ват в канарата на корупцията, 

надеждата се превръща в гор-

чивина и… последиците са раз-

рушителни.“

Ала Ал-Асуани, смятан за египетския Орхан Памук, е сътворил истин-

ски шедьовър. Приятно четене. Пардон, приятно пътуване!

„Корпорация 
„Безсмъртие“/
„Цивилизация 
на статуса“
Това са два от знаковите рома-

на на некоронования крал на фан-

тастиката Робърт Шекли. Плане-

та затвор, превърната в царство 

на престъпността. Цивилизация, 

изградена върху насилието и кул-

та към злото. Уил Барънт попада 

на Омега заради престъпление, ко-

ето не е извършил, и трябва все-

ки миг да се бори за своето оцеля-

ване. Няма нищо по-ужасно от жи-

вот в подобен свят. Или поне така 

си мисли Барънт до момента, в 

който не открива път за бягство. 

А в едно друго измерение от безкрайните светове на Шекли шансът 

за безсмъртие попада в ръцете на нищо неподозиращия Томас Блейн. 

Но за да спечели голямата награда, той трябва да заложи на карта не 

само тялото, а и душата си.
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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:

„Мръсни“ елек-
тронни удобства
Телефони, плеъри, смарт-

фони – всички те са като 

магнити за прахта и мръ-

сотията. По-лесни кому-

никации, по-удобен живот 

и... гарантирана мръсотия. 

Ако сте се снабдили с поне 

два телефона, четете на 

стр. 84 и после чистете. 

Пролетни 
супички
Около нас започва да 

става зелено, което 

е чудесно и за вкусо-

вите ни рецептори. 

Сгответе си една от 

четирите хранителни 

и здравословни супи, 

които ви предлагаме 

на стр. 86–87, за да 

разбере и стомахът 

ви, че е пролет.

Мадам дьо Помпадур – 
стилът е над всичко 
Как да лавираме между храната, обществото и 

леглото

На стр. 88–89 Надя ПЕТРОВА ни връща във време-

то, когато светата троица на развлеченията били 

секс, война и храна. Главното оръжие на кралската 

фаворитка било, разбира се, гастрономията. Всич-

ките є ястия напомняли за нея – десертите с про-

чутия цвят роз Помпадур, сосовете – с изобилие от 

съставки в стил рококо… Нежната структура на 

поднесеното на краля месо напомняла кожата є…

Изкуството да 
осветиш правилно
Всеки, който поне веднъж 

е бил на театър, сигур-

но е забелязал как с помо-

щта на светлината може 

да се създават неповтори-

ми театрални ефекти. Влез-

те в ролята на осветител 

на собствения си дом с по-

мощта на съветите ни на 

стр. 90–91.
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Т
елефони, плеъри, смартфони – 
всички те са като магнити за 
прахта и мръсотията. Да не го-
ворим, че често ни се налага да 

си служим с два мобилни телефона. 
Помислете само. Един служебен апа-
рат, друг – личен. Един апарат на 
единия мобилен оператор, друг – на 
другия, трети – на третия... Какво 
означава всичко това? По-лесни кому-
никации, по-удобен живот и... гаран-
тирана мръсотия. Ако сте се снаб-
дили с поне два телефона, четете и 
после чистете. 

КАКВО ВИ Е НЕОБХОДИМО?
 Кърпа от микрофибър за почист-

ване на стъкло
 Балон (помпичка) с въздух
 Детска четка за зъби
 Кърпички за електроника
 Мек почистващ препарат 
 Спирт и памук

ЗАМЪГЛЕН ЕКРАН

Мазните пръстови отпечатъци, 
петната от пот и козметика така 
зацапват екрана, че понякога наисти-
на не можем да видим кой ни звъ-
ни. Най-бързо и безопасно бихте мог-
ли да го почистите, като използва-
те влажна кърпа от микрофибър или 
кърпичка за очила. Преди да пристъ-
пите към подобна процедура, трябва 
да се запознаете с инструкциите на 
телефона (или друг уред), за да бъ-
дете сигурни, че по този начин няма 
да повредите повърхността на екра-

на. Другият вариант е да използвате 
за почистването мека суха кърпа. 
В никакъв случай не употребявай-

те почистващи разтвори или абра-
зивни средства за подобни видове по-
върхности. 

ЗАЛЕПВАЩИ КЛАВИШИ

Телефона може да почиствате по 
същия начин, по който и клавиату-
рата на компютъра. За целта са ви 
необходими помпичка с въздух и мека 
детска четка за зъби или пък така-
ва за рисуване. С тяхна помощ мо-
жете да отстраните праха и мръ-
сотията, които се събират между 
клавишите и затрудняват функцио-
нирането им. Ако е прекалено късно 
за подобно почистване и събралата 
се мръсотия е по-упорита, откол-
кото сте очаквали, вземете влажна 
салфетка и клечки за зъби и дейст-
вайте. 

МРЪСНИ СЛУШАЛКИ

Ако никога не сте ги почиства-
ли, не се чудете, че понякога чува-

те лошо човека отсреща. В случай 
че слушалките ви са с дунапренени 
шапчици, свалете ги и ги изперете 
с топла вода. После почистете по-
върхността на слушалките с помо-
щта на клечка за уши, като предва-
рително сте я топнали в спирт. По-
сле внимателно подсушете. Не сла-
гайте отново дунапренените шапчи-
ци, преди да сте се уверили, че са 
изсъхнали напълно. 

ЗА ДА БЪДЕ ВСИЧКО 
СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ ПО-ЛЕСНО

 Опитайте се да използвате ул-
трапрозрачна лепенка за екрана, коя-
то ще го предпази не само от мръ-
сотия, но и от драскотини. 
 Периодично бихте могли да из-

бърсвате клавиатурата (но не и ек-
рана) с памуче, напоено със спирт. 
 Носете мобилния си телефон в 

отделен джоб на чантата или още 
по-добре – в специален калъф. Слу-
шалките бихте могли да съхраня-
вате в плюшено калъфче за би-
жута.
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„МРЪСНИ“ 
ЕЛЕКТРОННИ 
УДОБСТВА
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…кофата за боклук

ВРЕМЕ: 10 МИНУТИ

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО Остатъците от храна и мазни-
ните, които прилепват по стените и дъното на кофа-
та, благоприятстват образуването на бактерии и плесен. 
Гъбите и мухълът пък могат да отключат алергии като 
алергичен ринит (възпаление на носната лигавица) или да 
предизвикат астматичен синдром. 

1. Ако имате възможност, измийте кофата за боклук на двора, ако ли пък не – в банята.

2. Напръскайте я с препарат против миризма на до-машни любимци. Тези препарати съдържат ензими, 
които се справят отлично с бактериите и неприятни-
те миризми. 

3. Сложете си ръкавици и се заемете с истинското чистене. Използвайте твърда четка с изкуствени ко-
сми. После, преди да използвате кофата отново по пред-
назначение, добре я подсушете. 
Правете процедурата всеки месец или по-често, но не 

чакайте кофата да започне да мирише лошо. 

…лампите с плафони

ВРЕМЕ: 15 МИНУТИ

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО Останките от умрели насеко-
ми се трупат върху плафона през цялото лято. Те не са 
опасни за здравето, но на кого му прави удоволствие да 
им се наслаждава?

1. Изключете осветлението. Облечете работна прес-тилка и напълнете джобовете є с всички инструмен-
ти, които са ви необходими, за да демонтирате плафона. 
Качете се на стълба или стол и свалете раковината.

2. Измийте плафона в кухнята. Поставете го върху го-ляма кърпа в мивката, като по този начин избегне-
те опасността той да се счупи. Напълнете вдлъбнатата 
му част с вода и препарати за миене на съдове и го ос-
тавете да кисне около 20 мин. После измийте и изплак-
нете. Оставете го да изсъхне.

3. Повечето плафони биха могли да бъдат почиствани и в миялната машина, но трябва сами да прецените 
дали можете да рискувате. Някои от плафоните се изра-
ботват от по-крехко стъкло. 

4. Когато установите, че плафонът е начин за утаява-не на мръсотии, вероятно ще се съгласите с нас, че 
в бъдеще е добре да купувате осветителни тела с ма-
тови плафони. 
Правете процедурата веднъж на всеки сезон. През 

лятото бихте могли да я извършвате и повече от веднъж. 

…душ-кабината и плочките в банята

ВРЕМЕ: 15 МИНУТИ

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО Ако не сте правили подобно по-
чистване прекалено дълго време, гъбите и плесента мо-
гат да се настанят толкова трайно в шуплите на каби-
ната и фугите на плочките, че никога да не можете да 
се отървете от тях. Мръсотиите могат да променят 
цвета на облицовката на вашата баня. 

1. Напръскайте плочките с универсален почистващ пре-парат. След това започнете да търкате с помощта 
на твърда четка. Ако наслояванията са прекалено упори-
ти – използвайте специален препарат. 

2. За стените на душ-кабината използвайте препарат за миене на стъкло. Ако той не ви помогне, използ-
вайте неразреден оцет, нагрят до температура на кипе-
не. С оглед на това, че твърдата четка би могла да на-
драска стъклото, заменете я с кърпа от микрофибър или 
гъба за почистването. 

3. Следите от пръсти по повърхността на душа може-те да премахнете отново с помощта на оцет. Нане-
сете и оставете за няколко минути да подейства. След 
това можете да изтриете със суха кърпа без дори да се 
налага да изплаквате. 
Правете това всяка седмица с помощта 

на препарати за универсално почистване и веднъж 

в месеца с препарати с по-силно действие. 
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в к у х н я т а

ЗА 4 ПОРЦИИ:  400 г киселец  1 глава лук  4 картофа 

 2 скилидки чесън  2 с. л. олио  80 мл сметна  10 г зе-

лен лук  150 г прясно сирене  сол  млян черен пипер  4 

яйца

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Измийте киселеца и го нарежете на едро. Почистете 

лука и го нарежете на ситно. Картофите измийте, почисте-

те и нарежете на кубчета. Скилидките чесън обелете и на-

режете на ситно. 

2. В голяма тенджера с дебели стени загрейте олио и запър-

жете в него лука за 3 мин. След това добавете картофите и 

чесъна и пържете още 5 мин. Налейте 1 л гореща вода, изча-

кайте течността да кипне и варете на слаб огън 7 мин.

3. Сложете и киселеца в супата и варете 3 мин. Отстране-

те тенджерата от огъня и пасирайте продуктите Посоле-

те, поръсете с черен пипер и оставете на котлона, докато 

отново кипне. 

4. Измийте, подсушете и нарежете на ситно зеления лук. 

Прясното сирене – на кубчета. Разпределете супата по чи-

ниите и добавете във всяка порция по малко сметана, си-

рене и зелен лук. Сварете яйцата, накиснете ги в студена 

вода, обелете ги и разполовете всяко. Във всяка чиния сло-

жете по две яйчени половинки за украса. 

Време за приготвяне: 35 мин

В една порция: 310 кал

Пролетни супички

С киселец, картофи, прясно сирене и варени яйца
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Зеленчукова с макарони

Картофена с кюфтенца

Вегетариански борш с гъби

ЗА 4 ПОРЦИИ:  2 средно големи тиквички  2 моркова  1 средно 

голяма глава лук  1/2 зелка (400 г)  2 с. л. краве масло  450 г зам-

разен зелен фасул  1,5 л бульон (може и разтворен от кубче)  300 

г талятеле  сол  смлян черен пипер  къри на прах

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Почистете зеленчуците. Тиквичката нарежете напречно на 4 час-

ти и след това всяка част – на парчета по дължина. Морковите и 

лука нарежете на кубчета, а зелето – на едро. 

2. Разтопете кравето масло в тенджера с дебело дъно и запържете 

в него лука и морковите. Добавете тиквичките, зелето и замразения 

зелен фасул и също малко ги запържете. Налейте бульона, покрийте 

тенджерата с капак и варете 20 мин на средно силен котлон.

3. Начупете макароните на по-дребни парчета и ги добавете към су-

пата, след като минат 10 минути от началото на варенето. Готова-

та супа подправете с къри на прах, сол и черен пипер на вкус.

Време за приготвяне: 15 мин

В една порция: 390 кал

ЗА 4 ПОРЦИИ:  750 г картофи  250 г моркови  1,25 мл бульон 

(може и разтворен от кубче)  малка глава лук  1 скилидка чесън 

 400 г кайма (смес от телешко и свинско)  1 жълтък  1–2 с. л. 

галета  сол  млян черен пипер  1–2 ч. л. горчица  настъргано 

мускатово орехче

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Обелете картофите, измийте ги и ги нарежете на кубчета. По-

чистете морковите и ги нарежете на дребни парчета. Картофите 

сложете в бульона, изчакайте да кипне и варете 20 мин. 

2. През това време почистете лука и чесъна, нарежете ги на ситно 

и ги смесете с каймата, жълтъка и галетата. Посолете каймата, по-

ръсете я с черен пипер и прибавете към нея и горчицата. От кайма-

та с влажни ръце оформете малки топчета с големина на орех всяко. 

3. След 10 мин от началото на варенето на картофите добавете 

морковите и кюфтенцата и варете още 10 минути на слаб огън. Го-

товата супа подправете със сол, смлян черен пипер и настъргано 

мускатово орехче.

Време за приготвяне: 35 мин

В една порция: 370 кал

ЗА 4 ПОРЦИИ:  300 г гъби  150 г цвекло  1 с. л. доматено пюре 

 100 г зеле  100 г картофи  1 глава лук  1 морков  1 корен 

магданоз  3 с. л. олио  1 ч. л. захар  1 с. л. оцет

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Измийте гъбите и ги подсушете. Нарежете ги и ги сварете в под-

солена вода. 

2. Почистете цвеклото, нарежете го на тънки сламки и го запърже-

те в 2 с. л. олио за 5 мин. Добавете доматеното пюре, оцета, 5 с. л. 

вода и задушавайте под капак до готовност на цвеклото. Лука по-

чистете и нарежете на ситно. Морковите и корена от магданоз на-

стържете на ренде и запържете заедно с лука в друг тиган в оста-

налото олио за 7 мин.

3. Картофите нарежете на парчета, а зелето накълцайте. Сложете 

картофите при гъбите и варете 5 мин. След това добавете запър-

жените зеленчуци и зелето и варете 7 мин. Сложете и задушеното 

цвекло, посолете, поръсете с черен пипер и оставете на огъня още 

5 мин. 

Време за приготвяне: 45 мин

В една порция: 430 кал
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М
адам дьо Помпадур се ро-
дила по-късно, в началото 
била просто Жана Ан-
тоанета Поасон. Според 

едни – дъщеря на лакей, избягал от 
правосъдието, според други – дъщеря 
на придворния Норман дьо Турнем, по-
неже се знае, че плащал за издръжка-
та є години наред. Като станала на 
9 години, майка є я завела при най-
прочутата гадателка на XVIII век – 
г-жа Льобон. Гадателката внимателно 
погледнала крехката, лишена от кой 
знае каква красота девойка, и обявила 
съвсем категорично, че 

ТОВА Е БЪДЕЩАТА 
ФАВОРИТКА НА КРАЛЯ 

Като навършила 19 години, се поя-
вил и приличен кандидат за нея, но 
тя се разсейвала съвсем умишлено – 
все пак є била предсказана съдбата на 
фаворитка на краля, а това никак не 
било за пренебрегване. Стратегията 
є била желязна – за да стане крал-
ска любовница, първото нещо било да 
направи така, че кралят да я види. 
Ето защо започнала да язди редовно 
в същата гора, където той имал на-
вик да ловува. И той я видял, обаче 
не веднага я забелязал. Това донякъ-
де обезсърчило бъдещата фаворитка 
(този пост не оставал незает нито 
за миг!) и в резултат на това тя 
взела, че се омъжила за… появилия се 
приличен кандидат, който бил благо-
родник. Не се отказала обаче да пре-
следва предначертаната є съдба. Сега 
вече поне била по-близо до кралския 

двор. Моментът дошъл неочаквано – 
умряла фаворитката и във френския 
двор взели да залагат коя ще бъде 
следващата. 
През март 1745 г. на маскен бал 

кралят бил изкушен от 

МЛАДА ДАМА В КОСТЮМ 
НА БОГИНЯТА ДИАНА 

която веднага изчезнала след това 
– като в приказката за Пепеляшка. 
Обаче с това окончателно „отстре-
ляла“ най-големия ловен трофей на 
сезона – самия Луи ХV. Той бил крал 
от 5-годишен, за изминалите 30 го-
дини опитал всички наслади на жи-
вота и вече бил отегчен. Тя разбра-
ла това. И приела тактиката – ако 
обстоятелствата не дойдат при вас, 
сами създайте благоприятни обстоя-
телства. На първо време се добра-
ла по-близо до кралската ложа и… 
веднага била поканена на вечеря. Не 
само вечеряла, но и се отдала на кра-
ля веднага. Луи, гърмян заек, познавал 
добре поведението на ощастливените 

от него дами, и си приготвил някол-
ко любезни фрази, за да отбие следва-
щи атаки. Нашата героиня обаче не 
била вчерашна – разбрала, че кралят 
я смята за не съвсем безкористна, и 
направила най-доброто – отново из-
чезнала. Чуден тактически ход – кра-
лят бил обзет от съмнения 

ЧЕ ТЯ НЕ ГО ХАРЕСАЛА 
КАТО ЛЮБОВНИК

а това никой мъж никога не е мо-
жел да понесе. Следващата сцена е 
опасна за вашето здраве – точно до-
като бил в това висящо състояние 
на духа и тялото, кралят изневиде-

р е ц е п т а  с  м и н а л о

МАДАМ ДЬО ПОМПАДУР – 
СТИЛЪТ Е НАД ВСИЧКО
КАК ДА ЛАВИРАМЕ 
МЕЖДУ ХРАНАТА, 
ОБЩЕСТВОТО 
И ЛЕГЛОТО
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лица бил уведомен от нашата ма-
дам, че тя изпитвала към него без-
умна страст, а съпругът є – голя-
ма ревност. Гениално изиграна мело-
драма. Последвало страстно обеща-
ние от страна на Луи, че след като 
се върне от Фландрия, ще я обяви за 
официална фаворитка. Голяма актри-
са, уважаеми дами. 
На 14 септември 1745 г. се роди-

ла Мадам дьо Помпадур, сиреч била 
представена като официална прия-
телка пред двора. Кралският двор по 
нищо не се различава от селския – и 
там не гледат с добро око на успе-
лия човек. За да стабилизира неща-
та, кралят я провъзгласил за маркиза. 
И сега разликата с нашенския селски 
двор – най-добре към любовницата 
се отнесла съпругата. Кралицата била 
набожен човек, за 12 години родила 10 
деца и хич не я привличал сексът. Го-
вори се, че новоизлюпената маркиза 
също не била сексуално същество, но 
поне се стараела – така 

ИЗУЧИЛА ВСИЧКИ 
АФРОДИЗИАЦИ 

с цел да задоволи всякакви мъжки 
кралски прищевки. Това се разчуло и 
започнали опити да є отнемат цен-
ния трофей. Само че тя имала хиля-
ди начини да го задържи. 
Създала салон, започнала да покро-

вителства талантливи люде, които 
лично запознавала с краля. Волтер 
благодарение на нея станал известен 
академик, главен френски историк и 
придворен камерхер. Дидро и просве-
тителите, автори на енциклопедия-
та, също много є дължат. Станала 
и благотворителка – основала военна 
школа, в която по-късно учил Бона-
парт. Взела страстно участие в съз-
даването на прочутия севърски пор-
целан, като редкият розов цвят, по-
лучен след поредица експерименти, е 
кръстен на нея – 

РОЗ ПОМПАДУР 
Започва утвърждаването на истин-

ска запазена марка – мебели в стил 
Помпадур, прически и високи токче-
та – тя била много ниска, бижутер-
ски и други аксесоари. И така, години 
наред. Когато разбрала, че има опас-
ност кралят да я замени с по-млада, 
лично взела нещата в ръце. Така мо-
жела хем да манипулира, хем да из-

глежда в неговите очи разкрепостена, 
което си е важна черта от характе-
ра на всяка фаворитка. И постигнала 
своето – младите фаворитки минава-
ли и заминавали като на парад пред 
краля, важното е, че той не се при-
вързвал. И не би могъл, защото от 
маркизата пак получавал цялото вни-
мание на света. Като всеки умен чо-
век тя била цинична. Нейни са про-
чутите думи „След нас, и потоп“. 
Посветени на нея са конусообразните 
чаши от времето на Луи ХV – имали 
формата на гърдите є, затова той 
пиел само от тях... 
Главното оръжие на кралската фа-

воритка била, разбира се, гастроно-
мията. Мадам добре знаела, че най-
краткия път към сърцето на мъжа 
е през стомаха. Заедно с кадърните 
си готвачи 

ЗАБЪРКВАЛА 
НЕПОВТОРИМИ МАНДЖИ 

супи и десерти в кухнята. След това 
се обличала, както трябва, и правела 
компания на любимия крал край ма-
сата в собствената си резиденция в 
замъка Белвю. Всичките є ястия на-
помняли за нея – десертите с прочу-
тия цвят роз Помпадур, сосовете – с 
изключителното изобилие от състав-
ки, съвсем в стил рококо, нежната 
структура на поднесеното на краля 
месо напомняла кожата є, порцела-
на, чашите... Цяла индустрия. Разби-
раемо е – става въпрос за време, ко-
гато светата троица на развлечения-
та била секс, война и храна. 
А сега да опитаме нещо от кухня-

та на маркизата. 
Надя ПЕТРОВА

ПРОЧУТАТА КРЕМСУПА ОТ ЦЕЛИНА
С ТАЗИ СУПА МАДАМ ПОМПАДУР Е ДЪРЖАЛА КРАЛЯ „В ШАХ“ 

ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ

Продукти:  глава и 2 стръка целина  2 картофа  1/2 л зеленчуков бульон 

 1 яйце (жълтъкът и белтъкът са отделно)  2 филии хляб  1 парче сланина 

 5 индийски орехчета  олио  1 с. л. краве масло  1/4 кило сметана  сол 

 пипер на вкус  1 ч. л. лимонов сок  малко захар

Приготвяне: 1. Главата целина и картофите обелете, нарежете и варете 

половин час в бульона. 2. Намажете с белтъка филиите хляб, нарежете сла-

нината на кубченца, настържете индийското орехче. 3. Сложете сланината 

и орехчето върху филиите и понатиснете. После опържете филиите в олио и 

ги нарежете на крутони. 4. Стъблата целина – нарязани – задушете в краве 

маслото. Направете на пюре сварените картофи с целината, добавете заду-

шените стръкове целина, налейте сметаната и кипнете на бавен огън. Ако е 

нужно, долейте малко бульон или вода. 5. Подправете със сол, пипер, лимон и 

захар. Застройте супата с разредения в 2 лъжици вода жълтък и сервирайте 

с крутоните.
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Изкуството
да осветишда осветиш

правилно

СЪВЕТИ НА ДЕКОРАТОРИ

Всеки, който поне веднъж е бил на театър, сигурно е 
забелязал как с помощта на светлината може да се 
създават неповторими театрални ефекти. Опитайте 
се да влезете в ролята на осветител в собствения си 
дом, за да го направите… по-театрален.

Н
еправилното осветление може да 
провали всеки, даже и на-прекрас-
ния интериор. Правилно поставе-
ните осветителни тела могат да 

променят визуално възприятието ни за 
пространство. С какво трябва да започне 
работата по осветлението вкъщи?

Естественото
Постарайте се максимално да експлоати-

рате дневната светлина. За жалост даже 
професионалистите понякога забравят за 
това и по тази причина невинаги получа-
ват най-добрия резултат. 
Преценете какъв е размерът на прозор-

ците ви и помислете как може да уве-
личите потока на естествена светлина, 
особено през зимата. Ако през прозорците 
на дома ви се открива панорамна гледка, 
ще е просто престъпно да закриете тази 
красота с тежки щори или завеси.
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ветена, трябва да знаете точните размери на дивана, за да може 
осветлението и съответно картината да бъдат разположени точ-
но в над центъра му.
Само след внимателно обмисляне на цялата драматургия на освет-

лението (тоест съответствието между осветлението и действи-
ята, които извършвате в дадено помещение) можете да изберете 
осветителните тела и да пристъпите към подготовка на планове-
те за разполагане на електроарматурата. Свикнали сме да се гово-
ри за три основни типа изкуствено осветление. 

ФОНОВО Неговата задача е да създава в интериора равно-
мерна осветеност, подчертавайки контурите на предметите и 

обозначавайки обема на пространството. Въпреки че не изглеж-
да така, най-трудно се създава фоново осветление, защото то 
трябва да е неуловимо и да се доближава до естественото. Не 
бива да е прекалено ярко и остро. Най-добре е, когато източници-

Изкуственото
За разлика от променящото се естестве-

но изкуственото осветление може да се ре-
гулира според желанията ни. 
Първо си представете (а още по-добре за-

пишете на лист хартия) всички действия, 
който правите в съответната стая. На-
пример в гостната – най-функционалната 
стая. Обикновено в нея вие гледате теле-
визия, четете, посрещате гости, играете с 
децата, пиете кафе или вино, а е възмож-
но и да се занимавате с ръкоделие. Трябва 
да запомните, че на всички действия, кои-
то вършите в определено помещение, тряб-
ва да отговаря определено осветление. Ко-
гато гледате телевизия, то трябва да е 
приглушено. Ако някой от членовете на се-
мейството в същото това време седи в 
стаята, но иска да чете книга, вместо да 
гледа телевизия, за него трябва да има под-
сигурено „работно“ („целенасочено“) освет-
ление, което в същото време да не пречи 
на тези, които гледат телевизия. Затова 
е важно да обмислите не само различните 
видове осветление, но и взаимодействието 
между тях. 
Работата над осветлението на интериора 

може да започне само след като мебелите 
са избрани и подредени в съответното по-
мещение (или поне основните мебелни гру-
пи). Ако например искате да окачите кар-
тина над дивана, която да е правилно ос-

В тази гостна е имало няколко прозореца, гледащи към 
тих уютен двор. За да се уголемят до пода прозоречните 

отвори, са били положени немалко усилия, но за сметка 
на тях сега стаята е доста по-светла и в най-мрачните 

дни. За усилване на ефекта „приток на дневна светлина“ 
на съседната стена е закачено голямо огледало. Вечер 

прозорците се закриват с ролетни щори. Отоплението е 
подово, за да не „се пречкат“ радиатори около прозорците.

1. В тази гостна мекото техническо таванно осветление 
се явява фоново. 2. Картинното осветление пред 
стълбището се откроява като изящно светлинно петно. 
3. Настолните лампи над пианиното играят роля на 
работно и едновременно на декоративно осветление. 
4. Лампионите зад дивана създават уют, докато гледате 
телевизия.

1

2
3

4
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те на фоновото осветление са мал-
ки и почти незабележими. Постарай-
те се дори да ги замаскирате из-
куствено в архитектурните детай-
ли, доколкото ви позволява интери-
орът. Често в качеството на фоно-
во осветление може да се използват 
т. нар. корниз, а понякога и симе-
трично разположени стенни аплици. 
Класическият полилей в центъра на 
стаята също може да изпълнява ро-
лята на фоново осветление. Но не 
бива да се задоволявате само с тази 
светлина. По-правилно е да я използ-
вате в съчетание и с други типове 
фоново осветление. Полилея е жела-
телно да окачите достатъчно ниско 
(например над масата за хранене). 
Избирайте абажури в топъл цвят 
от плат или хартия и регулирайте 
интензивността на осветлението с 
помощта на реостат.

РАБОТНО То по принцип е пред-
видено за четене. Поставя се и над работната площ в кухня-

та, над тоалетната масичка в спалнята, над бюрото в кабинета 
и т. н. Не е задължително това осветление да бъде регулирано с 
реостатен ключ. Основната ви задача в случая е правилно да пос-
тавите осветителните тела и да изберете мощни електрически 
крушки, за да бъде светлината ярка. 

ХУДОЖЕСТВЕНО (КАРТИННО) То е необходимо за създаване 
на емоционална атмосфера. Задачата му е да откроява предме-

ти в интериора. Само по себе си то е декоративно. Тук са важни 
външният вид и формата на осветителните тела. 

Повечето хора 
погрешно предполагат 

че правилното осветление се определя от неговите количествени 
характеристики. Тоест колкото по-ярка е лампата, толкова по-ос-
тра и студена става светлината. Но вместо да използвате една 
лампа от 100 вата, е по-добре да си купите четири лампи по 25 
вата. Те създават по-меко и топло осветление в стаята, докол-
кото малката мощност на светлината се приближава до черве-
ния цвят в спектъра, който по-добре се възприема от човешко-
то око.  
Много е важно също да отчетете цвета на изкуственото освет-

ление. Халогенната светлина най-много се доближава до естестве-

ната дневна, но вечер тя често изглежда 
прекалено хладна и оптически променя коло-
рита в помещението. Старайте се да из-
ползвате подобна светлина или през деня, 
или за осветяване на най-тъмните или по-
тенциално опасни за получаване на травми 
места (стълбища, тъмни коридори) и вина-
ги съчетавайте тази светлина с по-топла 
жълта светлина. 
При планирането и инсталирането на ос-

ветителните тела помислете за възмож-
ност за регулиране на количеството свет-
лина. Основното правило е, че колкото е 
по-светло навън, толкова повече светлина 
трябва да има и в помещението. 
Нощните лампи, включени на пълна мощ-

ност, изглеждат нелепо, особено ако не се 
хармонизират с естествената светлина, на-
хлуваща отвън. 
Винаги обръщайте внимание на цвета на 

абажура и на материята, от която е из-
работен. Няма нищо по-ужасно от бяла 
пластмасова плафониера, която би могла да 
загрози всеки интериор и да го направи… 
плосък. Отдавайте предпочитание на аба-
жури във всякакви топли оттенъци на бе-
жовото или на цвета слонова кост. Непро-
зрачните абажури в шоколадовокафяв или 
виненочервен цвят са подходящи тогава, 
когато се съчетават с такива или близ-
ки по цвят основни лампи. А прозрачните, 
светли на цвят абажури усилват ефекта на 
разсеяната светлина.

СВЕЩИТЕ В ИНТЕРИОРА
 Добре е да са поставени във високи 

свещници.  Винаги използвайте свещи 

при аранжиране на празничната маса за 

обяд. Най-добре е пред всеки гост да пос-

тавите свещ. Много е важно да съобра-

зите височината на свещите, поставени 

в един свещник, за да не се повредят един 

друг от топлината. Има и едно друго пра-

вило – когато слагате свещ пред някого, 

е добре пламъкът да е или под, или над ни-

вото на очите, никога на самото ниво на 

очите.  Ако над масата виси абажур и 

вие приглушите осветлението му с помо-

щта на реостатен ключ, тогава горящите 

на масата свещи ще придадат на повърх-

ността по-равномерна осветеност.  Из-

ползването на свещи в интериора е винаги 

уместно, тъй както и на жив огън в ками-

ната. Ако нямате възможност да си напра-

вите истинска камина, винаги е добре да 

използвате „камината на свещите“, откол-

кото електрическа.
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ПЪРВА СЕДМИЦА Направете разсад 
на желаните зеленчуци и цветя.
ВТОРА СЕДМИЦА Ако празнувате 
празника на Св. Патрик (17 март), 
сега е моментът да купите от гра-
динския ценър детелина. 
ТРЕТА СЕДМИЦА Отрежете някол-
ко клонки от форзицията, сливата 

и някои други цъфтящи през проле-
тта растения и ги поставете в то-
пла вода. Скоро цветовете им ще се 
отворят, а домът ви ще има свежа 
пролетна премяна.
ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА Пресадете 

стайните цветя в по-големи контей-
нери и ги полейте обилно. Подхране-
те ги с разтворим тор в съотноше-
ние 1:2.
ПЕТА СЕДМИЦА Почистете и нао-

стрете всички инструменти, които 
ще са ви нужни в градината през но-
вия сезон.

ОЩЕ ВАЖНИ ГРИЖИ

Изберете слънчев ден, когато зе-
мята се е отпуснала достатъч-

но, и обърнете почвата в градината. 
Това е прекрасна гимнастика и много 
съживяващо за самата градина.

През март се подрязват кисели-

цата, дъбът, планинският ясен, 

рожковът и други дървета и хра-

сти, които са податливи на забо-
лявания, ако се подрязват през по-
топло време. Махнете счупените и 

двойните клони, като отрязвате с 
остри ножици точно до удебеление-
то на клона.

Овошките и лозата също трябва 

да бъдат подрязани този месец. 

Ябълката ще роди едри плодове 

през лятото, ако сега не пропусне-

те да оформите короната є – всеки 

клон трябва да получава достатъч-
но количество светлина и като цяло 
клоните да са равномерно разпределе-
ни около стъблото на дървото.

Същото се отнася и за лозата. 
Ако не я подрежете навреме, през 

есента тя ще роди много, но дреб-
но грозде.

С по-старите цъфтящи храсти 

можете да постъпите по-ради-

кално. Подрежете цялото растение 
на височина 10–12 см от земята. Из-
ненадващо е колко бързо храстите 
ще пораснат отново с нова, по-до-
бра форма и цветове през следваща-
та година.

КАКВО ДА ПОСАДИМ

От семена захванете у дома лука, 
който ще пренесете навън в гра-

дината през май.
В домашни условия този ме-

сец можете да захванете също 

едногодишни растения като аге-

ратум, циганче, петунии. Използ-
вайте стерилни семена, на които 
трябва да осигурите допълнително 
светлина и слабо подгряване на кон-
тейнера от долната страна. Пре-
несете внимателно разсада в по-го-
лям контейнер, когато е достатъч-
но укрепнал.

Засадете луковиците на далия-

та, грудковата бегония и калади-

ума в саксия, като използвате почве-
на смес и бавно разтворима тор. До 
май ще имате прекрасни, добре офор-
мени растения за смесени сандъчета 
и висящи кошници.
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Градинарстване Градинарстване 
през мартпрез март

Св. Патрик се смята за покровител на Ирландия, но напоследък се почита и от много хора извън 
Ирландия. Легендата гласи, че светията е използвал детелината като символ на Светата троица 
и именно затова тя се е превърнала в олицетворение на датата.
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ЗАТИШИЕ ПРЕД БУРЯ Така може 
да се нарече положението за вас до 

12 март. А бурята се очертава да е дос-
та силна и продължителна, но за сметка 
на това – с ползи за вас. От 1-ви до 4-ти 
ще се почувствате без сили – уморени и 
затормозени. Новолунието на 4-ти засяга 
здравето ви. Изпадате в изолация, самоо-
граничавате се, поддавате се на чувство-
то си за вина. Слънцето пък, което се на-
мира в Риби, ви „задължава“ да приключи-
те с изостаналите задачи и да се освобо-
дите от старото и ненужното. 

ТРУДНИЯТ ВИ ПЕРИОД ПРИ-

КЛЮЧВА чак на 21-ви, въпреки че и 
преди това – на 12-и – ще усетите под-
крепата на планетата, вестител на ново-
то – Уран. Но все пак до 21-ви все ще 
има нещо, което да ви дърпа назад към 
миналото и което да ви създава труднос-
ти. Съветвам ви да се мобилизирате и да 
приключите с всичко старо. 

ЗДРАВЕ Най-уязвимо е то на 4-ти. 
През целия период от 1-ви до 12-и е 

добре да водите здравословен начин на 
живот. Не яжте месо, особено ако не е 
прясно. Организмът ви няма да го усвоява 

оптимално и бързо ще трупате токсини. 
Приемайте допълнително витамини от 
групата В, както и полезни хранителни 
добавки, за да възстановите по-бързо от-
слабения си имунитет. 

УРАН В ОВЕН На 12-и рано сутрин 
очаквайте навлизането на Уран във 

вашия знак. До този момент (от 2003 г. 
насам) той пребиваваше в знака Риби и 
донесе в живота на представителите на 
тази зодия много промени – някои жела-
ни и очаквани, други не чак толкова. Ос-
вен Рибите трансформации претърпяха 
Девите, Близнаците и Стрелците. Сега е 
време на Овните. Другите, които осеза-
емо ще усетят урановата енергия, са 
Везните, Раците и Козирозите. Вие вече 
имахте съприкосновение с тази мощна 
енергия през миналата година (от 28 май 
до 14 август). Сега Уран отново се завръ-
ща, за да остане в знака Овен до 6 март 
2019 г. През този период ви се дава въз-
можност да промените своя живот, да 
поемете по нов път, да усвоите нови 
знания, умения и да отправите поглед в 

бъдещето. Още през миналата година 
Уран ви „намекна“ за необходимостта от 
промяна и цялостна пренастройка на 
всичко около вас, включително и на ми-
рогледа ви. Сега вече, след неговото 
твърдо завръщане и оставане в Овен, за 
вас започва период на развитие и важни 
трансформации. 

НАПРЕЖЕНИЕ ще усетите на 13-
и, 14-и и 15-и. Ще се ядосвате, че 

няма да можете да се справите с всичко 
накуп, но помнете, че не е и необходимо. 
Обърнете внимание на семейството си 
през тези дни, за да си спестите поне 
оттам укори и натиск. Другите напрегна-
ти дни за вас са дните около пълнолуние 
– 19-и, 20-и и 21-ви. Тогава бъдете много 
внимателни как общувате с околните и 
особено с интимния партньор, защото ще 
сте неоснователно нападателни. 

ВАЖЕН ДЕН за всички Овни е 21-
ви. Започвате нов етап в живота 

си. Получавате прозрения, завързвате ин-
тересни контакти, получавате изгодни 
предложения. На този ден в знака Овен 
Слънцето се среща с Уран. Срещата на 
двете планети ви превръща в нещо като 
ядрен реактор. Кипите от енергия, из-
пълнени сте с оптимизъм и вдъхновение. 
Но сте и лесно „възпламеними“. Бъдете 
снизходителни и разбиращи към тези, ко-
ито още не могат да влязат във вашето 
темпо. 

В ИСТИНСКИ ПОДЕМ СТЕ от 21-ви 
до 27-и – отлично време за задвиж-

ване на важните ви дела. 
ЩЕ ОТСТОЯВАТЕ ЗАВОЮВАНИ 

ПОЗИЦИИ на 28-и. Нещо или някой 
ще ви попречи. Не насилвайте събитията. 
На 30-и и 31-ви в живота ви се връщат 
теми от близкото минало. Обърнете им 
внимание – важно е!

Не се товарете с нищо
до 9-и – нито физически, нито емоционал-

но. На 9-и Меркурий навлиза в Овен и ще 

ви стане много по-лесно да вършите нале-

жащата работа. Получавате нужната ви 

информация навреме, активизирате общу-

ването си. На 10-и успявате да спечели-

те симпатиите на някого от противопо-

ложния пол, който ще ви окаже подкрепа и 

в работата. На 8-и и 9-и очаквайте и фи-

нансови постъпления. В тези дни може да 

заработите добри пари, както и да напра-

вите съответните постъпки за печалби 

и развитие в бъдеще. Бъдете максимално 

практични, или както се казва – „матери-

ални“, през тези два дни.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
От 1-ви до 4-ти включително обърне-

те внимание на здравето си. Имуните-

тът ви е слаб.

След 12-и за вас настъпва период на об-

новление и развитие, който ще продължи 

чак до 2019 г.

На 21-ви ще получите прозрения. Много 

сте енергични. Насочете енергията си в 

правилната посока. 

На 28-и ще срещнете трудности при 

утвърждаване на завоювани вече позиции.

На 30-и и 31-ви в живота ви се връщат 

теми от близкото минало.

ЧЕСТИТО!info
ПРЕСТИЖНО ОТЛИЧИЕ ЗА INDESIT COMPANY 
КОМПАНИЯТА СПЕЧЕЛИ НАГРАДАТА GOOD DESIGN AWARD 2010
за два продукта от линията S3 на марката Scholtus – фурната Big Capacity и абсорбатора Jewel

Наградата се връчва от 1950 г. на най-добрите реализирани идеи в индустриалния дизайн от жури на 
музея за архитектура и дизайн в Чикаго (Chicago Athenaeum).

 Фурната Big Capacity с капацитет от 70 литра предлага възможност за готвене на три нива в 
стандартно пространство за вграждане от 60 см. Лабораториите на Scholtus за проучване и развой-
на дейност са постигнали тези резултати без компромиси с дизайна на уредите, които разработват 
в две линии: една професионална, изработена от неръждаема стомана, и друга с по-изтънчен вид от 
стъкло. 

 Със строг и изискан дизайн се характеризират и абсорбаторите от линията S3. Използваните висо-
кокачествени материали и иновативни технологии гарантират максимална ефективност на систе-
мата за периметрална аспирация, по-здравословна околна среда, по-чист въздух и изключителна леко-
та на поддръжка. Резултатите са гарантирани и при по-ниска скорост на абсорбиране, а управлението 
на шума е лесно благодарение на системата Touch Sensor.
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ИЗБОР НА НОВИ ИНИЦИАТИВИ – 
това са ви отредили звездите през 

първите три седмици на месеца. Получава-
те шанс да промените представите, же-
ланията и нагласите си. Това ще ви по-
могне да избегнете трудни ситуации. Ще 
трябва да избирате на кое да дадете воля 
– на мечтите си или на практичността. 
Не ви съветвам да правите избор в полза 
на практичността, защото после ще се 
окаже, че работата не ви е по сърце. 

БЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
През целия месец ще имате благопри-

ятни възможности, но даром нищо няма 
да получите – ще трябва да се постарае-
те повече от обикновено. През първите 
три дни на март ви съветвам да анализи-
рате, да правите изводи и да планирате, 
за да се справите по-лесно след това с ре-
ализацията на идеите си. Не бързайте да 
задвижвате насила каквото и да било. Съ-
бирайте сили. Допълнително енергия ще 
ви подарят звездите след 4 март. 

РАБОТА В ЕКИП Времето от 4-ти до 
21-ви е подходящо за обществена ра-

бота, както и за работа в колектив. Тай-
ната сега е да сте максимално отдадени 
на каузата, за която работите. Да мисли-
те повече за идеята и за другите. Така 
ще привлечете към себе си повече късмет 
и благоденствие. 

ГУБИТЕ ПОПУЛЯРНОСТ И УВЕРЕ-

НОСТ За ваше съжаление още на 2-ри 
някой ще оттегли подкрепата и симпати-
ите си от вас. Лошото е, че губите и 
нечия любов заради Венера, която от 2-ри 
до 27-и се намира в напрегнатия и нехар-
моничен за вас знак Водолей и прави всич-
ко в сферата на чувствата и близкото 
общуване много нестабилно. Не се изкуша-
вайте да създавате нови близки отноше-
ния – нито лични, нито служебни, защото 
ще са нетрайни. Не рискувайте и не хар-
чете необмислено. Добри дни във финансо-
во отношение са 9-и и 10-и. Стъпвате, ма-
кар и временно, на здрава почва, сключва-
те успешни финансови споразумения. Ус-
пешни делови дни са още 17-и, 18-и и 19-и. 
Помечтайте малко. Не се преуморявайте. 

 
НАПРЕГНАТИ ОТНОШЕНИЯ В РА-

БОТАТА се очертават от 2-ри до 27-
и. Не смесвайте работата с любовта. Ако 

го направите, ще си имате сериозни про-
блеми. През този период работещите в 
сферата на изкуството, модата и рекла-
мата Телци ще имат много оригинални 
идеи, но ще трябва да ги отстояват до-
край. 

ВНЕЗАПНО ЗАМИНАВАНЕ В ЧУЖ-

БИНА С навлизането на Уран в зна-
ка Овен и за вас се очертават големи но-
вости в живота. Възможно е най-неочак-
вано някой да ви покани в чужбина и… 
там да си останете. Разбира се, емигра-
цията не е път за всички Телци, но на ня-
кои от тях може да им хрумне да поемат 
по него. При други пък ще настъпят ин-
тересни трансформации: ще променят 
възприятията си на света; вероятно е да 
проявят интерес към тайни знания, както 
и желание за изолация и самопознание. 

В ОТНОШЕНИЯТА С ПРИЯТЕЛИТЕ 

И ИНТИМНИТЕ ПАРТНЬОРИ очак-
вайте сериозни изпитания на 18-и, 19-и, 
както и на 21-ви, особено ако сте допусна-
ли да занемарите отношенията си. На 21-
ви неочаквани събития ще ви предизвикат 
да реагирате по-бурно. Непременно се пос-
тарайте да се въздържите. Обърнете вни-
мание на децата си.

УМОРЕНИ И ОТЕГЧЕНИ ще се по-
чувствате след 21-ви. Напрегнати дни 

за вас ще бъдат 21-ви и 22-ри, когато от 
упор и критично ще ви гледат и партньо-
ри, и клиенти, и приятели. Следващите 
трудни дни са 28-и, 29-и и 30-и. Колкото и 
да искате да останете на спокойствие, 
ще трябва да сте максимално енергични в 
работата, защото началници и делови 
партньори ще бъдат изискващи и провока-
тивни. Бъдете подготвени за всичко. Не 
се доверявайте на никого. 

„Дръпвате“ напред
Новолунието на 4-ти ще ви направи по-

мечтателни. Приятелите и съмишленици-

те ви ще ви подкрепят безрезервно. Този 

силен импулс на новолунието не е за из-

пускане – направете заявките си за бъ-

дещето. Много скоро ще се оттласнете 

от сегашното си неудовлетворително по-

ложение и ще стартирате нови успешни 

проекти. Имате желание за промяна. Ис-

кате да си създадете своя ниша и среда. 

Ентусиазмът и оригиналните ви идеи ще 

„заразят“ и околните. Те лесно ще ви по-

вярват и ще тръгнат с вас.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
От 1-ви до 3-ти не избързвайте с 

действия. Наблюдавайте обстановката и 

правете само планове.

От 4-ти до 21-ви периодът е подходящ 

за стартиране на съвместни проекти в 

екип. Дайте воля на творческото си ми-

слене.

От 2-ри до 27-и се налага да баланси-

рате в личните отношения. Периодът не 

е добър за установяване на нови любовни 

връзки. Внимавайте и с харченето на пари!

След 12-и много Телци ще бъдат разтър-

сени от големи промени в живота си. Ще 

ви се иска да се уедините. Не е изключе-

но неочаквано пътуване в чужбина и дори 

емиграция.

ПАЗАРУВАНЕ С ОТСТЪПКА

УНИКАЛНА КАРТА ЗА ПАЗАРУВАНЕ С ОТСТЪПКИ 
получиха софиянци като подарък за Деня на влюбените

Идеята на „Картбланш” е да повиши настроението и покупателната способност на българина. Тя ще се 
разпространява по всички обекти, с които организаторите – „Ител”, са договорили вече партньорски 
отношения (до момента те са около 1500), както и ще може да се вземе от офиса на самите инициатори. 
Инициаторите обещават да разширяват списъка с обектите. Пълният списък с обектите, марките и 
процентите отстъпка можете да видите на www.картбланш.bg. 
Много карти вече се раздадоха безплатно по случай 14 февруари. Но безплатното предоставяне не важи 
само за празника, а… докато има интерес към картата. Засега от „Картбланш” са се възползвали само со-
фиянци, но идеята е постепенно тя да завладее цяла България, защото реално има потенциал за това и е 
изцяло в интерес на потребителите. 
Стартовият тираж на „Картбланш” е 300 000 бройки и ползването на самата карта не изисква нищо друго, освен онлайн регистрация на електронната 
страница на картата – www.картбланш.bg с цел получаване на персонален код, с помощта на който ще бъдат отчислявани отстъпките от цената в съ-
ответните обекти. Най-важното е, че онлайн регистрацията не изисква попълването на лични данни, а само име и телефон на собственика на картата и 
практически „Картбланш” не носи никакъв риск от злоупотреби. 
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ПОГЪЛНАТИ СТЕ ИЗЦЯЛО ОТ РА-

БОТАТА СИ Ще постигнете много, 
ако престанете да недоволствате. Ново-
лунието на 4-ти ще ви донесе напрежение, 
много работа и… смяна на работното 
място. Ако отдавна си търсите нова ра-
бота, след тази дата се увеличава шансът 
ви да намерите нещо (въпреки че то няма 
да ви удовлетворява напълно!). 

КОНФЛИКТИ На 3-ти вечерта, 4-ти 
и 5-и бъдете много внимателни – в 

работата могат да ви обвинят в неща, за 
които не носите отговорност. С начални-
ците бъдете по-сдържани както на тези 
дати, така и на 9-и. Някои от вас могат 
да поискат да избягат от напрежението, 
като си сменят работата. Не бързайте 
обаче да напускате старата си работа, 
преди да сте сигурни, че сте си намерили 
нова. Не е чак толкова нетърпимо на ста-
рото място. Само така ви се струва. На-
прежението ще отмине до няколко дни!

ПРОМЕНИ от голям мащаб очаквай-
те след 12 март. Навлизането на 

Уран в Овен на 12-и при вас засяга един 
от най-приятните и интересни житейски 
сектори – тези на сбъднатите желания, 
планове, мечти, надежди и нови приятел-
ства. Под въздействието на Уран ще про-

мените отношенията си с приятелите, 
неочаквано ще се разделите с досегашни-
те си мечти, желания и идеи и на тяхно 
място ще се зародят нови, много по-
„жизнени“ и със сигурност новаторски. 

САМОСТОЯТЕЛНОСТ – това ще е 
най-вероятно централната тема, ко-

ято ще обсъждате през март. Подготве-
те се за ответен удар от страна на род-
нини и близки. На 18-и и 19-и ще си проли-
чи до каква степен у вас е съзряло жела-
нието ви за самостоятелност и развитие. 
От вас ще се иска да сложите отчетли-
ви граници между вас и окръжаващия ви 
свят, независимо дали това са най-близки 
хора, за които се грижите и проявявате 
отговорност. През тези дни ще преодоле-
ете и предразсъдъците си. 

КОНФЛИКТ С ПРИЯТЕЛ Точно пре-
ди пълнолунието на 18-и е възможно 

да бъдете предизвикани от ваш приятел 
и да си размените неприятни думи с него. 

Внимавайте, ако не искате да го загубите, 
защото казаното на този ден ще се пом-
ни дълго време. 

ВЪЗСТАНОВЯВАТЕ РАВНОВЕСИЕ-

ТО много бързо – още на 20-и, когато 
Луната е във Везни. 

СИЛЕН ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ 21-ви 
пък е ден за завладяване на нови 

пространства, за изява на вашите способ-
ности, за трасиране пътя за реализиране 
на новите идеи. Ще усетите толкова си-
лен прилив на енергия и вдъхновение, че 
ще имате усещането за съвършено друга 
реалност около вас. Посрещате пролетно-
то равноденствие с оптимистична на-
стройка. Привличате подходящите хора и 
идеи към себе си. Не е изключено да пое-
мете по нов път. 

ЛЮБОВЕН ДЕН От 21-ви до 27-и 
имате подкрепата на Венера, която 

се намира в хармоничния ви Водолей. Но 
след 27-и много внимавайте в личните от-
ношения. Ще запомните 27-и като ден на 
любов и обгрижване, истински триумф на 
състрадание, вдъхновение и добронамерена 
енергия. Най-успешен ще е той за занима-
ващите се с интелектуален и научен труд, 
както и за хората на изкуството. Отно-
шенията ви с противоположния пол се 
хармонизират. Разчитайте на състрадание, 
любов и закрила. Заздравяват се връзките 
ви с хора, които са далеч от вас – зад 
граница. Все пак бъдете и малко бдител-
ни и не се поддавайте на илюзии. Склонни 
сте към самозаблуди, затова се самонаблю-
давайте и анализирайте. 

УСПЕШЕН КРАЙ НА МЕСЕЦА До 
края на месеца ще имате много силен 

и удачен период. Отложете по-важната 
работа за периода от 21-ви до 30-и включи-
телно. На 31-ви си починете ефективно. 

Не се вкопчвайте 
в старото
Важното в случая е да не се стресне-

те от внезапната промяна на плановете 

– както на вашите, така и на тези око-

ло вас. Не се вкопчвайте в старото, то 

няма как вече да се задържи. За смелите 

и креативни Близнаци сега настъпва на-

истина златен период, който ще е твър-

де продължителен – чак до 2019 г. Ако до 

този момент сте имали смели и нестан-

дартни идеи, желания и стремежи, неза-

висимо в каква област на живота, сега е 

моментът да се отпуснете и да действа-

те, тъй като ще имате подкрепа свише. 

Разбира се, не очаквайте нито старите 

ви нагласи, нито хората от сегашното ви 

обкръжение да си отидат от живота ви 

без съпротива. Криза ще има. Ще я усети-

те най-отчетливо на 18-и и 19-и.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
3-ти, 4-ти, 5-и и 9-и са конфликтни дни. 

Очаквайте напрежение в работата и кон-

фликти с началници.

След 12-и ви предстоят хубави проме-

ни. Реализирате свои мечти и планове за 

бъдещето.

Периодът от 21-ви до 30-и е успешен 

за Близнаците. 

27 март е ден, отреден за любов, със-

традание и вдъхновение. Пазете се от 

илюзии и самозаблуди.

ЖЕНСКА СОЛИДАРНОСТ

РИЙЗ УИДЪРСПУН И AVON СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ
Носителката на „Оскар“ и глобален посланик на Avon Рийз Уидърспун и Андреа Джанг, изпълнителен ди-
ректор на Аvon, стартираха празненствата за 125-ата годишнина на компанията с нов проект за ма-
щабна подкрепа на жените. На специално събитие двете дами обявиха създаването на нов „1-милионен 
фонд на надеждата“ за борба с насилието срещу жените. „Световният тур на надеждата“, част от 
програмата за отбелязване на юбилея. Той ще премине през 16 града: Атланта, Далас, Лос Анджелис, 
Лондон, Истанбул, Ню Йорк, Чикаго, Мексико Сити, Варшава, Москва, Сао Пауло, Буенос Айрес, Манила, 
Шанхай, Ню Делхи и Йоханесбург. Около 125 000 представители на Avon се очаква да участват в него. 
Avon вече обяви и другата инициатива в чест на годишнината – програма Avon voices – първия по рода 
си онлайн конкурс за певчески таланти за жени и конкурс за текстописци за жени и мъже. В журито 
ще участват: Фърги, шест пъти носител на награда „Грами“; легендарният автор на песни Даян Уорън; 
номинираната за наградата „Грами“ певица и композитор Наташа Бедингсфелд; австралийската из-
пълнителка Делта Гудрем; филипинска певица и актриса Леа Салонга; най-голямата поп звезда на Бра-
зилия Ивет Сангало и руската сензация Валерия. Програмата стартира през декември 2010 г. в над 60 
страни и приканва хора от цял свят да споделят своя талант. Повече информация можете да намери-
те на www.AvonVoices.com. 
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В БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД СТЕ и е 
добре максимално да се възползвате 

от възможностите, които ви се предлагат. 
В началото на март ще ви влече да придо-
бивате нови знания и да завладявате нови 
пространства. В момента Слънцето е в 
хармоничния ви знак Риби и ви придава оча-
рование. Другите ви симпатизират. Разчи-
тайте на интуицията си. Най-ценното на 
периода от 1-ви до 21-ви е, че ще успеете 
да огледате живота си отстрани – глобал-
но и мащабно. С лекота преодолявате до-
сегашни ограничения и самоограничения. 

НЕ ВЗИМАЙТЕ РАДИКАЛНИ РЕШЕ-

НИЯ в интимната сфера на 1-ви и 
2-ри. Емоционално лабилни сте. Съвсем 
скоро ситуацията в личния ви живот ще 
се промени към по-добро. 

НАЙ-СИЛНИЯТ МОМЕНТ ЗА ВАС 

ПРЕЗ МАРТ е настъпването на ново-
лунието в хармоничния ви знак Риби на 
4-ти. То ще ви даде импулс за развитие и 
изяви. Очаквайте изгодни предложения от 
чужбина. Намирате чуждестранни партньо-
ри за бизнес и обучение. След 4-ти много 
Раци ще успеят да си уредят заминаване в 
чужбина за обучение или работа. А други 

просто ще попътешестват и ще проявят 
интерес към чужди култури и религии. 

И ПРИ ВАС – ТРАНСФОРМАЦИИ 

След 9-и Меркурий навлиза в конфлик-
тния ви знак Овен и всичко ще става 
много по-трудно и с повече усилия. А след 
12-и ви очакват трансформации, които ще 
се проточат цели осем години. Вие сте 
следващият знак (след Овена), който ще 
усети с голяма сила преместването на ви-
сшата планета Уран в Овен. Имате чест-
та да сте сред 4-те знака, които ще го 
почувстват най-осезателно: Овен, Везни, 
Рак и Козирог. При вас Уран ще засегне 
сектора/дома, който отговаря за професи-
ята и израстването в кариерата. Много 
от вас ще променят коренно интересите 
си, професията си, както и социалния си 
статус. Възможно е да осъзнаете, че по-
ложението ви в обществото и настояща-
та ви професия не ви удовлетворяват по-

вече. За това осъзнаване ще допринесат и 
периоди на напрежение в работата. 

НАПРЕЖЕНИЕ Още на 13-ш ще усе-
тите известно напрежение около вас 

в общуването, и то с авторитетни лич-
ности и институции. Ще прозрете необ-
ходимостта от промяна и дано цялостни-
ят оптимистичен характер на периода, 
който имате от 1-ви до 21-ви, ви помогне 
по-плавно да направите преход към пред-
стоящите промени. 

КОНФЛИКТНИ ДНИ са 16-и и 18-и, 
когато е добре да се въздържате от 

подписване на важни договори и споразуме-
ния, защото ще имате вътрешни проти-
воречия и конфликти. 

СПРАВЯТЕ СЕ БЛЕСТЯЩО С РАБО-

ТАТА на 3, 4, 5, 14, 15, 22, 23 и 31 март. 
ДЕН, ОТРЕДЕН ВИ ЗА ОБЩУВАНЕ, е 

19-и. Ще съберете важна информация. 
Не отлагайте сериозни разговори, но и не 
се насилвайте да давате обещания, които 
после няма да можете да изпълните. 

РАБОТА И ПАК РАБОТА С навлиза-
нето и на Слънцето в Овен на 21-ви 

до края на месеца вниманието ви ще е из-
цяло фокусирано в работата ви. Сега ви 
се дава възможност за кариерен скок, но 
не очаквайте да ви бъде лесно. На момен-
ти ще ви бъде дори супертрудно, но това 
е невероятен шанс, който едва по-късно 
ще оцените. 

И МАЛКО ЛЮБОВ На 27-и Венера 
навлиза в хармоничния ви знак Риби и 

ви дарява с любовта си. Ще имате под-
крепата на любимите си хора, ще печели-
те симпатии и поддръжка. Любим човек 
ще се завърне в живота ви. Внесете мал-
ко романтика в личните си отношения на 
31-ви. Не пропускайте щастливите момен-
ти, докато гоните известност и утвър-
ждаване на професионалното поприще.

КОНЦЕРТ ЗА ЦЕНИТЕЛИ

Самообразовайте се!
От 4-ти до 21-ви периодът е подходящ за 

опресняване на знанията по чужди езици. 

Не е зле да възстановите някои задгра-

нични приятелства. На успех ще се рад-

ват Раците, които се занимават с нау-

ка и култура. Време е за посещение на 

семинари и конгреси, за взимане на изпи-

ти, предаване на курсови и дипломни ра-

боти и защитаване на дисертации. Раци-

те юристи също ще са в добра кондиция, 

ще печелят дело след дело. Ако имате на-

мерение да взимате някакви документи, 

лицензи или разрешителни, отлично вре-

ме за действие е периодът от 1-ви до 9-и 

включително, като най-силният ден е 9-и. 

Тогава невъзможното става възможно. 

Може да получите и вест отдалече, ра-

достна и неочаквана, която да преобрази 

живота ви.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
От 4-ти до 21-ви пред вас се отварят 

нови хоризонти. Получавате вести от 

чужбина. Има шанс и за път зад граница. 

Периодът е чудесен за обучение и преква-

лификация. 

От 1-ви до 9-и е добре да уредите ва-

жни документи, ако ви се налага. Лесно 

ще боравите с информация.

След 12-и навлизате в продължителен 

революционен период. Търпите трансфор-

мации в професията и кариерата.

След 21-ви сте в труден период, но поне 

на 27-и любовта и хармонията се завръ-

щат при вас.

МАРИЗА ЩЕ ПЕЕ ПАК В НДК
Тя е смятана за най-успешната фадо певица след легендарната Амалия Родригеш. Мариза е първият пор-
тугалски изпълнител, номиниран за наградата „Грами“. Фадо кралицата ще пее на 31 март в Зала 1 на 
НДК. Мариза прави концерти на четири континента с огромен успех и при напълно разпродадени зали 
– от „Карнеги хол“ в Ню Йорк, „Уолт Дисни концерт хол“ в Лос Анджелис, „Роял Албърт хол“ в Лондон до 
операта в Сидни. На сцената тя има характерното за този музикален стил излъчване и елегантно по-
ведение, което буквално омагьосва. Преди две години изпълнителката пя за първи път у нас в столична-
та зала „България“, която, естествено, се оказа тясна за нейните почитатели. 
Мариза започва да пее фадо още преди да се научи да чете. Тя получава национално признание през 1999 г. 
като специален гост на трибютконцерта в чест на Амалия Родригеш в Колизеума на Лисабон и Опорто. 
Изпълнителката веднага привлича интереса на публиката и медиите и през 2000 г. получава наградата 
Voice of Fado на Португалската национална телевизия. Именно тя е избрана да представи фадото пред 
рокиконата Стинг, с когото през 2004 г. пее в дует при откриването на олимпийските игри в Атина.
На концерта си в София Мариза ще изпълни песни от най-новия си албум Fado Tradicional, чиято премиера 
е предвидена за 7 март. В него певицата „разказва“ по много по-зрял начин за нещата, които преживява 
и които я характеризират като жена и артист. 
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ЗАТОРМОЗЕНИ И ПОТИСНАТИ 

СТЕ напоследък. Решили сте да се 
справите с всичките си занемарени жи-
тейски проблеми. Събитията през този 
месец ще ви „изпитат“ дали сте доста-
тъчно надеждни и упорити. Не допускай-
те депресиращи мисли, особено на 1-ви, 
2-ри и 3-ти, когато няма да сте в много 
изгодна позиция. Затова не се захващайте 
с нищо важно, а се постарайте да при-
ключите отдавна започната, но недовър-
шена рутинна работа. Постарайте се по-
често да си припомняте хубавите неща, 
които сте постигнали и които умеете. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ 
Вас ви управлява Слънцето и в тази 

част от годината е нормално да изпитва-
те силен недостиг на слънчева светлина, а 
оттам и на жизнена. Това се отразява пря-
ко на самочувствието, настроението и 
имунната ви система. Податливи сте на 
инфекции през целия период от 1-ви до 10-и, 
но най-отпаднали ще се чувствате в пър-

вите три-четири дни от месеца, непосред-
ствено преди новолунието. Тогава е препо-
ръчително да ограничите контактите си, 
особено с хора, които не са позитивни по 
природа и характер. Пийте витамини на 
таблетки и билкови чайове с мед. Полезни 
за вас ще са горещите душове, сауната и 
масажите, които ще активизират кръвооб-
ращението ви. Спортувайте, движете се, 
танцувайте. Уседналият начин на живот, 
както и негативните мисли и хора ще ви 
действат зле от 1-ви до 21-ви. 

ИЗПЛАТЕТЕ ДЪЛГОВЕТЕ СИ, ИЗ-

ПЪЛНЕТЕ АНГАЖИМЕНТИТЕ СИ! 

На първо място финансови, разбира се, но 
и всички други (най-вече към интимните 
и бизнес партньорите). Уредете незабавно 
проблеми, свързани със застраховки, на-
следства и завещания. Добре е да приклю-
чите с тези задачи до 21-ви, защото след 
те ще събудят голямо чувство на тре-
вожност у вас. Ако ви предстои да уреж-
дате документи за наследства или завеща-
ния, е добре да се заемете с тях след 
4-ти, като най-добър резултат очаквайте 
на 15-и и 16-и. На 18-и ще ви изненадат не-
преодолими пречки в това отношение, за-
това не планирайте действия по наслед-
ствени въпроси за тази дата. 

ЛЮБОВНИ ПРОБЛЕМИ На 2-ри Ве-
нера се настанява в знака Водолей, 

който ви „гледа“ от опозиция и съответ-
но ви създава много напрежение. Налага се 
да уредите обърканите си и усложнени 

лични отношения. Бизнес партньорите, и 
те ще ви създават проблеми. До 27-и ви 
заплашват любовни тревоги. На самия 
27-и илюзии ще замъглят ума ви. Не се 
доверявайте на никого! 

ГОЛЯМ СКОК ви предстои да напра-
вите в духовната сфера след 12 март, 

когато Уран навлиза в знака Овен и отваря 
нови хоризонти пред вас. Много Лъвове ще 
проявят интерес към нови сфери на знани-
ето. През следващите 8 години мирогледът 
ви коренно ще се промени. Пред вас се от-
криват възможности за по-чести пътувания 
по работа или обучение в чужбина. 

ГОТОВИ СТЕ ЗА НОВИ „ПОДВИЗИ“ 
С навлизането на Слънцето в Овен 

на 21-ви за вас настъпва истинска пролет. 
Всички съмнения и стари проблеми в миг 
престават да ви тормозят. Още на 21-ви 
получавате изгодни предложения, печелите 
одобрението на околните, както и кон-
курси и взимате дългоочакваната виза 
(ако сте кандидатствали за виза). Напра-
вете си реклама, потърсете си нови биз-
нес партньори. Планирайте пътуване в 
чужбина. Трябва да проявите активност, 
за да се зарадвате на добри резултати. 
На 24-ти и 25-и привличате авторитетни 
личности на своя страна, които ще ви 
подкрепят в бъдеще. От 21-ви до 31-ви ще 
се запознаете с полезни хора, с които ще 
си партнирате в бъдеще. 

Не взимайте кредит
Финансовите проблеми ще ви следват по 

петите през целия месец. Въпреки че сте 

финансово притеснени, не ви съветвам да 

се нагърбвате с непосилни плащания или 

взимане на кредити от банка или заеми 

от приятели.

Намирате половинката 
си в чужбина
За някои Лъвове има шанс да намерят ин-

тимен партньор зад граница. Общувате 

динамично и свободно. Увличате се от нови 

неща, които изцяло ще променят живота 

ви. На 16-и ще имате много полезни срещи, 

максимално се възползвайте от тях.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
От 1-ви до 3-ти обърнете внимание на 

здравето си. Хранете се по-начесто, пра-

вете си топли бани и масажи, спортувай-

те повече.

След 4-ти ще успеете да се справите с 

повечето належащи плащания. Сдобивате 

се с повече самостоятелност.

На 6, 7, 16, 17, 24 и 25 март действайте 

по-енергично и целенасочено. През тези 

дни ще ви върви много. Ще се чувствате 

по-уверени.

От 2-ри до 27-и не предприемайте рис-

ковани финансови операции. Бъдете по-

внимателни с интимния партньор. Не се 

изкушавайте да започнете нова любов-

на връзка.

На 27-и не се поддавайте на илюзии в 

личните отношения. Не се доверявайте 

сляпо.

СЕМИНАР

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СТРЕСА В ЖИЗНЕНОСТ
Хирурзи твърдят, че сърцата на хората, починали от сърдечен удар, изглеждат 
така, сякаш са били сварени. Векове наред таоистките майстори са в състояние да 
освобождават тялото си от прекомерната топлина...
За първи път в България от 15 до 18 април 2011 г. в зала 4 на НДК, София, немски-
ят психолог Харалд Рьодер ще представи техниките на гранд таомастер Мантак 
Чиа  „Трансформиране на стреса в жизненост“. 
Всички органи в тялото ни са обвити от специални капсули, наречена фасции, които 
ги предпазват от атаки. Фасциите успешно елиминират излишната топлина от вътрешните органи към повърхността на кожата. При продължително 
физическо и емоционално напрежение свободният поток на енергия в тялото се блокира, в резултат на което фасциите престават да работят, компреси-
рат се и се уплътняват. Таоистките майстори са били в състояние да освобождават тялото си от прекомерна топлина още от дълбока древност. Те ус-
тановили, че здравите тела излъчват енергия с определена честота. 
Практикувайки техниките, включени в семинара „Трансформиране на стреса в жизненост“, прегретите от емоции органи постепенно се възстановяват. 
Благодарение на тези техники можете да си върнете здравето, да преодолеете зависимостта от сънотворни и успокоителни, да предотвратите сърде-
чен пристъп и да се отървете от страха, депресията и гневните изблици. Практиките могат да се изпълняват лесно от хора на всякаква възраст и с вся-
каква телесна конструкция. Повече информация и записвания на www.taobg.eu, или на тел.: 0899 877 900.
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НЕ СТЕ В НАЙ-ДОБРАТА СИ ФОР-

МА Трудно се справяте с деловите 
си ангажименти. В личния ви живот се 
натрупва все повече напрежение. Интим-
ният ви партньор става по-взискателен 
към вас, което е причина да ги възприе-
мате като досаден. Но не е зле да си 
припомните, че вие сами сте избирали 
своите партньори, приятели, познати и 
колеги. Ревизирайте хората от близкото 
си обкръжение и се простете с тези, 
които ви пречат и затормозяват. Не се 
претоварвайте с работа от 1-ви до 21-
ви, защото няма да имате нито сили, 
нито мотивация да я свършите. Когато 
Слънцето е в знака Риби, като сега, Де-
вите се чувстват отпаднали, апатични 
и раздразнителни. Най-уязвими сте от 
1-ви до 4-ти включително. Постарайте 
се да сте безупречни в пряката си рабо-
та. Не допускайте разсеяността да ви 
попречи. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ 
Минете на разтоварваща диета в 

дните преди новолуние – от 1-ви до 4-ти, за 
да се освободите от токсините. Дните 
са подходящи за подмладяващи козметични 
процедури. Ефектът от тях ще е пора-
зителен! 

ПОМОЩ ОТ МЕРКУРИЙ След 9-и 
общуването, боравенето с информа-

ция, обучението и пътуванията ще ви се 
удават с по-голяма лекота, защото ваши-
ят управляващ знак Меркурий напуска 
конфликтния за вас знак Риби и премина-
ва в знака Овен.

НЕСТАБИЛНО ФИНАНСОВО СЪС-

ТОЯНИЕ На 12 март за вас започва 
един дълъг период, през който ще фокуси-
рате изцяло вниманието си върху семейни-
те доходи. Подходете с нужното внима-
ние към тях, защото може да има много 
нестабилни периоди. Вероятни са внезапни 
обрати – както големи и неочаквани при-
ходи, така и загуби. Това е резултат от 
влиянието на планетата на обратите и 
промените Уран. На 12-и тя трайно навли-
за в Овен и остава там чак до март 
2019 г. През предстоящите години следе-
те много внимателно здравословното си 
състояние, защото Уран влияе сега на сек-
тора на здравето ви. Не искам да ви пла-
ша, но има риск от инциденти и опера-
тивни намеси. В този сектор (или астро-
логичен дом) попада и обмяната на енер-
гии с партньорите – в това число секс и 
пари. Активира се и темата за наслед-
ствата, завещанията, застраховките, ин-

вестициите, бизнес партньорствата и ма-
териалните придобивки от брака. 

ДУХОВНО ПРОБУЖДАНЕ Този тран-
зит на Уран ще ви донесе и духовно 

пробуждане и умение да разбирате по-добре 
мотивите на другите. Ще проявите нео-
чакван интерес към окултното и езотерич-
ното. През следващите осем години в об-
кръжението ви ще се появяват хора с нес-
тандартни професии и увлечения. Добра 
идея е да се запишете на тренировки по 
някакво източно бойно изкуство или пък на 
китайска традиционна гимнастика цигун 
или йога. 

ДНИТЕ НА ПЪЛНОЛУНИЕТО В ДЕВА 

18-и и 19-и са успешни за вас. Тогава 
ви забелязва точно този, който трябва. 
Оценяват ви по достойнство. Направете 
си реклама, общувайте по-активно. Само 
бъдете нащрек, защото по пълнолуние се 
виждат и несъвършенствата – сега няма-
те право на грешки. 

СПЕШНО ЩЕ ТРЯБВА ДА РЕШАВА-

ТЕ ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ след 21-
ви. Направете само най-наложителните 
плащания и не си позволявайте необмисле-
ни действия, особено със средствата на 
вашите партньори. 

НАПРЕГНАТИ ДНИ са 24-ти и 25-и. 
Семейните кавги ви изтормозват до 

крайност. След 27-и Венера се премества 
в Риби и това рязко влошава отношения-
та ви с интимния партньор. Не си позво-
лявайте да му изневерявате точно сега – 
ще съжалявате, и то много скоро. 

ДЕЛОВИ ДНИ Постарайте се да 
свършите деловата си работа от 

27-и до 30-и, защото след това ще бъдете 
по-малко работоспособни. Енергията ви 
рязко намалява на 31-ви – вашата управля-
ваща планета Меркурий вече е статична 
и през следващия месец ще се движи рет-
роградно и ще ви връща все назад. 

ЙЙ

Съзидателна енергия
Новолунието на 4-ти ще внесе промени 

въобще в партньорствата ви. Около вас 

ще се появят нови хора, други ще си оти-

дат. Възможно е да промените коренно 

отношението и поведението си. В конку-

рентна среда ще действате по-конструк-

тивно. Ще бъдете по-продуктивни – точ-

но на 4-ти например ще мобилизирате ця-

лата си творческа енергия и ще се пред-

ставите в най-съзидателната си същ-

ност. Успявате да обедините хората око-

ло намеренията си.

ЙЙ

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
От 1-ви до 4-ти прочистите организма 

си с диета. Спортувайте повече.

След 4-ти ви се предоставя възмож-

ност да направите „корекции“ в партньор-

ствата си. Променяте коренно и поведе-

нието си към околните.

На 19-и ще дадете най-доброто от себе 

си и ще спечелите признание и уважение. 

Направете си реклама.

След 21-ви управлявайте по-умно пари-

те си, както и парите на бизнес партньо-

рите си.

ЗА ЛИЦЕ И ТЯЛО

ИНТЕНЗИВНА ХИДРАТАЦИЯ ОТ GARNIER
 С какво е различен хидратиращият дневен крем с екстракт от грозде Garnier Essentials? 

Първо, съставките му действат в продължение на 24 часа. Второ, има лека, бързопопиваща 
текстура, благодарение на което кожата е незабавно овлажнена. Как действа? Съдържащият 
се във формулата му екстракт от грозде, познат с освежаващите си свойства, осигурява про-
дължителна хидратация. Комбинацията с витамините Е и В5 предпазва кожата от ежеднев-
ните вредни въздействия. 

Препоръчителна цена: 9,99 лв.
 Garnier Intensive 7 Days е първата серия лосиони за тяло за интензивна хидратация. Пред-

ставете си продукт за тяло, който действа цели 7 дни. Тайната на дълготрайното ми дейст-
вие е лизат от бифидус (или L-Bifidus) – производно на бактерията бифидус. В дерматологични-
те и козметични среди е познат като иновативна хидратираща активна съставка, укрепва-
ща защитния бариерен слой на кожата и подобряваща еластичността є. Лосионите за тяло 
Garnier Intensive 7 Days са леки и немазни, обогатени с естествени съставки, които отговарят 
на специфичните нужди на всеки тип кожа: карите, манго, мед, масло от какао, алое вера. 

Препоръчителна цена на флакон от 250 мл (разработени са пет различни вида): 6,69 лв.
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ПОТЪНАЛИ СТЕ В РАБОТА И ГРИ-

ЖИ Нямате грам свободно време да 
правите любимите си неща, но пък пери-
одът е подходящ за кариерен растеж. 
Сега е моментът да докажете професи-
онализма и да защитите авторитета си. 
Наблюдават ви под лупа и ви преценяват. 
Ако сте по-упорити от 1-ви до 21-ви, раз-
читайте на приятни изненади като допъл-
нително възнаграждение, благоприятно 
преназначение или повишение в службата. 

ГРИЖИТЕ ЗА БОЛНИ ДЕЦА ИЛИ 

РОДИТЕЛИ ще ви натоварват до-
пълнително. Звездите ви подлагат на из-
питание – ще трябва да се научите да 
„служите“ в най-висшия смисъл на тази 
дума. Грижа и внимание ще изискват и ва-
шите домашни любимци. Времето между 
4-ти и 21-ви е подходящо да си вземете 
домашен любимец. Това много ще ви хар-
монизира и успокои. 

ДАЙТЕ НАЙ-ДОБРОТО ОТ СЕБЕ СИ 
Въпреки многото работа и всевъз-

можни ангажименти започвате месеца в 
добра кондиция. От 1-ви до 3-ти включи-
телно имате шанса да направите пробив 
във вашата работа. От вас се иска да по-

кажете най-доброто от себе си. 
ПЕЧЕЛИТЕ СИМПАТИИ И ПОД-

ДРЪЖКА На 2-ри вашата управляваща 
планета Венера навлиза в хармоничния ви 
знак Водолей и ви дарява с чар и увереност 
в общуването. До 27-и ще се намирате под 
нейната закрила. Заздравявате приятелски-
те и любовните си връзки и подобрявате 
микроклимата вкъщи и на работа. 

ДОБРИ ПРИХОДИ очаквайте на 9-и и 
10-и, с които ще можете да платите 

дълго отлагани, но важни сметки. Заделе-
те и нещо настрана. Време е да прочис-
тите организма с диета. Вие също като 
Девите трябва да проведете малко профи-
лактика и да се освободите от ненужни-
те килограми, натрупани през зимата. 

БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ за вас са 
11-и и 12-и, когато взимате изпити, 

правите успешни контакти с чужденци, 
спори ви в научната и интелектуалната 
работа. Бъдете отворени за всякакви 
предложения. 

ТРАНСФОРМАЦИОНЕН ПЕРИОД 
На 12-и Уран навлиза в конфликтния 

ви знак Овен и ще остане там до 6 март 
2019 г. Това е много важен момент за 
всички Везни. Доста от вас ще запомнят 
този период на трансформации в облас-

тта на личните и деловите партньор-
ства. Необвързаните изненадващо нами-
рат своята половинка (най-вероятно нес-
тандартна личност, новатор и експери-
ментатор). Същото важи и за новите 
бизнес партньори – съдбата ще ви срещ-
не с прогресивни хора. 

ИМА ОПАСНОСТ И ОТ РАЗДЕЛИ Уран 
обича да разрушава старото и вече не-

годното. Възможно е да се разделите с чо-
век, с когото отношенията необратимо са 
се влошили. Но това е за добро – самите 
вие ще се почувствате по-свободни и 
щастливи, защото отиващото си старо 
отваря път на новото и прогресивното. 

ГОЛЯМ ПРИЛИВ НА СИЛИ очаквай-
те на 19-и, 20-и и 21-ви. Използвайте 

тези дни, за да спечелите нови терито-
рии и поддръжници. Добро време за пре-
зентации, реклами, представяне на нови 
проекти. Наблегнете на всичко, което ще 
ви донесе известност. 

ОТ ВАС СЕ ИЗИСКВА ДА СТЕ ГЪВ-

КАВИ На 21-ви Слънцето преминава в 
Овен и веднага се среща с Уран, който 
вече е там. Това става в сектора на парт-
ньорствата. Сега там всичко е възможно 
– и добро, и лошо, и нови запознанства, и 
бизнес възможности, но и конфликти и 
раздели. Няма да владеете изцяло ситуаци-
ята. Повечето промени ще ви ги налагат 
други хора. Бъдете максимално гъвкави. 

ЛЮБОВ ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД 27-и е 
ден, в който може внезапно да се 

влюбите. А пък на 28-и бъдете готови да 
се срещнете със строгостта на закона 
или на началника. Денят не е подходящ за 
разговори с авторитетни личности. Ще 
се чувствате ограничени и притеснени. 

ВРЪЩАТЕ СИ РАВНОВЕСИЕТО на 
30-и и 31-ви, но през цялото време 

много внимавайте в личните отношения, 
не ги изпускайте от контрол. 

Ново отношение 
към колеги и близки
Новолунието на 4-ти ви носи приятни но-

вости и през следващите две седмици ще 

можете да внесете онези промени и коре-

кции в работата и във взаимоотношени-

ята си с колегите и роднините, които от 

дълго време обмисляте. Това новолуние ще 

провокира и вашия перфекционизъм и чув-

ството ви за чистота и ред. След 4-ти е 

добре да предприемете основно почиства-

не както в офиса, така и вкъщи. Изхвърле-

те всичко ненужно.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ 
От 1-ви до 21-ви е добре да акцентира-

те върху работата, здравето, грижите за 

близки хора и домашни любимци. 

След 4-ти ви очакват приятни новости 

в службата. Възможно е да си намерите и 

по-добра нова работа.

От 2-ри до 27-и печелите симпатии, 

любов и поддръжка.

След 21-ви се дръжте по-уравновесено с 

партньорите си – има вероятност от не-

очаквани обрати в отношенията ви с тях.

27-и е денят, в който може да се влюби-

те от пръв поглед. Творческото ви вдъх-

новение е за завиждане.

БЕЗУПРЕЧЕН ТЕН

„24-КАРАТОВ“ ТЕН С MAYBELLINE 
МИКРОЕЛАСТИЧНА ФОРМУЛА, 24 ЧАСА ТРАЙНОСТ, МАТИРАЩ ЗАВЪРШЕК 

Това са основните атрактивни характеристики на първия фон дьо тен, който остава безупречен цяло едно деноно-
щие. Представяме ви AFFINITONE 24 на Maybelline.
След няколко часа всеки друг фон дьо тен се изтрива и, естествено, губи силата и ефекта си. Патентованата Micro-flex 
технология, създадена от Maybelline New York, издържа на стрес и на вредните влияния на околната среда: топлина, вла-
га, промяна на светлината, докосване и мимики. Затова можете да използвате този вълшебен продукт без оглед къде 
точно се намирате. 
Формулата му е с дълготраен ефект. С този фон дьо тен ще изглеждате безупречно свежи 24 часа. Текстурата му лес-
но се слива с естествения цвят на кожата и остава незабележима след нанасяне. Сливащ се с кожата грим за една дели-
катна изтънченост! Съчетава се дори и с най-неуловимите вариации на цвета на вашата кожа, с което постига един 
естествен завършек, без ефект „маска“. 
Продуктът не съдържа мазнини и е подходящ за всеки тип кожа. Снабден е и със SPF 19. Предлага се в 6 различни нюанса.
Препоръчителна цена: 12,90 лв.
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СЛАГАТЕ РЕД В ЛИЧНИЯ СИ ЖИ-

ВОТ Всичко, което до този момент 
ви е удовлетворявало и ви се е струвало 
интересно, вече ще ви е досадно и дори 
ще ви дразни. Дошло е време да смените 
обкръжението си, да намерите нови прия-
тели и... нови интереси. Ще се чувствате 
дискомфортно на 1-ви, 2-ри и 3-ти, защото 
ще усещате натиск от страна на вашите 
близки, които в желанието си да ви по-
могнат и да ви окуражат за бъдещето ще 

си позволяват да ви правят неприемливи 
забележки и препоръки. 

ТЕМАТА ЗА ДЕЦАТА ще е второто 
нещо, което ще фокусира вниманието 

ви. Ако имате деца, голяма част от вре-
мето ви ще е погълнато от тях. Ще ос-
ъзнаете, че трябва да смените подхода си 
при възпитанието им. Ако пък нямате 
деца, ще вземете решение да станете ро-
дители. Подходящи дни за зачатие са 3, 4, 
13, 14 и 15 март. 

ТВОРЧЕСКИ ПЕРИОД След 4-ти ви 
хрумват оригинални идеи. За хората 

на изкуството периодът от 4-ти до 21-ви 
ще е много плодотворен. Марс ще ви на-
прави по-самоуверени, но и по-хазартно на-
строени и смели. Това ще си проличи още 
на 4-ти, когато ще получите импулс да 
направите неща, за които досега не ви е 
стигала решителност. Добре е да опол-
зотворите максимално добре силната мар-
сова енергия – ако не я впрегнете в твор-
чество или секс, то поне спортувайте ак-
тивно. Не пренебрегвайте тази препоръка! 
Важна е. Скорпионите трябва да умеят 
да изразходват цялата жизнена енергия, 
която преминава през тях, защото задър-
жането є им действа много разрушител-
но. Съветвам ви да преодолеете инерция-
та и да излизате повече от вкъщи, за да 
се повеселите и разсеете. Изолацията и 
усамотяването ще ви действат депреси-
ращо сега. Намерете време да отидете на 
театър, кино или на гости на стари при-
ятели. Много е важно да излезете извън 
руслото на ежедневието.

НЕДОСТИГ НА ПАРИ ще почув-
ствате от 9-и до 13-и. Това доста 

ще ви разгневи. Ще се замислите за нови 
начини за печелене на средства. За вас 
настъпва продължителен период на тран-
сформация на работното място. След 12-

и, с навлизането на Уран в Овен, ще се 
събуди интересът ви към нови дейности 
и нова реализация. Тази професия няма да 
ви удовлетворява вече. Дори и да оста-
нете на същото място, със сигурност 
ще претърпите промени (преназначаванe 
или смяна на ръководството). Много от 
вас ще проявят желание да започнат са-
мостоятелен бизнес, да имат по-свободна 
и дори по-нестандартна професия. Уран 
символизира свободата, нестандартния 
подход и новите технологии. Тази промя-
на няма да стане само в рамките на 
този месец, говорим за продължителен 
период от 8 години напред. До края на ме-
сеца вече ще сте усетили първите тен-
денции. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО Ос-
вен работата ви Уран може да засег-

не и вашето здраве, както и трайните ви 
навици. Не правете никакви компромиси, 
следете редовно кръвното си налягане. Ве-
роятно ще промените изцяло и дневния си 
режим. Ще станете много по-разумни в 
храненето. Някои от вас не е изключено 
да станат вегетарианци, да спрат цигари-
те и/или алкохола. 

ШАНС ЗА СМЯНА НА РАБОТАТА На 
21-ви и Слънцето преминава в знака 

Овен, където прави съвпад с Уран. Това 
пряко засяга сферата на работата ви. Ве-
роятни са внезапни смени на работното 
място или трансформации на старото. 
Може да ви хрумнат оригинални идеи, с ко-
ито да освежите рутинната си работа. 

ВЪВ ВИХАРА СИ СТЕ на 22-ри и 23-
ти. Демонстрирате своята сила и 

решителност. Не се спирате пред никак-
ви трудности и с лекота се справяте с 
предизвикателствата. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА РОДНИ-

НИТЕ на 28-и, 29-и и 30-и. 

Търсите яснота 
в любовта
На 4-ти, точно на новолуние в хармонич-

ния ви знак Риби, ще сте взели героичното 

решение да промените нещо в своето пря-

ко обкръжение, да възстановите свои хо-

бита. На 4-ти и 5-и сте настроени роман-

тично и любвеобилно. Събирате смелост 

да изясните отношенията с любимия чо-

век, които от известно време са в застой 

и хич не ви удовлетворяват. За жалост 

това на този етап ще е доста трудна за-

дача, защото от 2-ри до 27-и планетата 

на любовта Венера минава през нехармо-

ничния ви знак Водолей. Осъществяването 

на нови връзки ще е твърде проблематич-

но. Най-много внимавайте на 27-и, когато, 

обсебени от илюзиите, можете да припо-

знаете някого като голямата си любов.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ 
 От 2-ри до 27-и периодът не е подходящ 

за установяване на стабилни любовни от-

ношения. Внимавайте особено на 27-и да 

не паднете в капана на илюзиите.

 3, 4, 13, 14 и 15 март са подходящи дни 

за зачатие.

 На 4-ти и 5-и сте много любвеобилни.

 След 21-ви очаквайте промени в работа-

та. Хрумват ви оригинални идеи. В твор-

чески подем сте. Добри изяви ще имате 

на 22-ри и 23-ти.

ДЕНИМ ЗА ПРОЛЕТТА

АDIDAS ORIGINALS BLUE 
СТРИЙТ ОБЛЕКЛОТО ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ
аdidas Originals Blue дебютира за топлия сезон с първата си in-house Originals denim линия и представя богат асорти-
мент от аксесоари, най-вече чанти от мека кожа. Предлагайки два стила в разнообразие от цветове – за мъже и 
за жени – denim има за цел да остане и да се превърне в неразделна част от цялостната аdidas Originals колекция. Тя 
ще се разшири и в други стилове и ще разчита на приемственост в успешни и познати модели от сезон на сезон. 
За мъжете предложението се състои в класически релакс модел, наречен CONDUCTOR и REKORD – модел със сте-
сняващи се крачоли. За жените има елегантен skinny fit – CUPIE и WINNETA – с момчешка кройка..
Правите крачоли, както и цялостният облик се вписват перфектно в градския стил. Заедно с многото изтънчени, 
но сложни детайли дънките имат за цел да станат част от ежедневния лайфстайл на всеки. 
Новост е защитната допълнителна тъкан за предпазване маратонките от дънките. Специален материал от въ-
трешната страна на крачолите ще защитава маратонките да не бъдат боядисани, което обикновено се случва, 
когато носите нови дънки в комбинация със светъли велурени или платнени маратонки.
Освен тази премиерна in-house denim оферта аdidas Originals Blue представя и прекрасна колекция от чанти с най-ви-
соко качество. От двулицеви чанти-торби, изработени от плат или найлон, през многофункционални раници до 
висококачествени чанти от кожа, предназначени за път и за пренасяне на компютър.
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ОПАСНОСТ ОТ КРАЖБА С ВЗЛОМ 

Още от края на февруари се чувст-
вате затормозени и угрижени. През март 
– още повече. Цялото ви внимание от 
1-ви до 9-и е съсредоточено върху вашите 
собствени мисли и чувства. Иска ви се 
да пренаредите приоритетите си. Отно-
шенията с близките ви хора ще са по-
стоянно на дневен ред. В семейните от-
ношения ще има тлеещи огнища на напре-
жение, които ще се поддържат през це-
лият месец от агресивния Марс, който 
се придвижва в знака Риби. Обстановка-
та става особено взривоопасна от 1-ви до 
9-и, защото и Меркурий се намира в бли-
зост до Марс и нажежава обстановката 
у дома до червено. Събирането на тези 
две планети създава потенциална опас-
ност от кражби с взлом. Това не е за-
дължително да се случи, но е вероятно. 
Наблюдавайте и обезопасете дома си. Не 
са изключени и аварии вкъщи, които ще 
създадат суматоха и ще ви принудят да 
направите незабавен ремонт. Не оставяй-
те електроуредите да работят без над-
зор, особено миялни машини и перални. 
След като спрат да работят, затваряй-
те спирателните кранове. Съветите ми 
могат да ви се сторят досадни, но ще 

си спестите много главоболия, ако ги 
вземете предвид.

СКАНДАЛИ И НЕДОРАЗУМЕНИЯ 

Много трябва да се стараете, за да 
запазите равновесието и добрия тон на 
9-и, когато скандалите и недоразуменията 
вкъщи ще избухват по най-незначителни 
поводи. Ще се задълбочи конфликтът 
между поколенията. Вие ще сте тези, от 
които се очаква да постъпите мъдро, за 
да не се разгарят конфликтите. Но вие 
ще се чувствате неудовлетворени и в ня-
каква степен ще имате вина кризата да 
се задълбочи. 

НАБИРАТЕ СИЛИ на 6-и, 7-и и 8-и. 
16-и и 17-и също са много силни дни 

за вас – вече знаете какво искате да по-
стигнете и с какви методи да го напра-

вите. Това беше най-трудното – да наме-
рите цел и мотив. Сега вече няма кой да 
ви се изпречи на пътя. И на вас навлиза-
нето (ингресията) на Уран в Овен ще ви 
се отрази доста силно. За ваш късмет 
Овенът ви е хармоничен знак и внезапни-
те събития, промени и обрати, които 
ще ви донесе Уран през следващите 8 го-
дини, за вас ще са с положителен знак. 
Емоционален и творчески подем, неочак-
вани запознанства, нестандартни – това 
очаквайте от страна на Уран след 12 
март. Ще станете по-открити, освобо-
дени и влюбчиви. Има вероятност и от 
неочаквано забременяване, особено ако 
дълго време сте искали деца. Има риск 
обаче и от спонтанен аборт или други 
усложнения на бременността, затова ви 
съветвам да сте под постоянно лекарско 
наблюдение. 

БЪДЕТЕ ПО-ДИПЛОМАТИЧНИ С 

НАЧАЛНИЦИТЕ на 18-и и 19-и. Не-
обмислени и прибързани думи и постъпки 
ще ви дискредитират. Вероятни са голе-
ми гафове. Ако обаче успеете да се под-
готвите и да направите добро впечатле-
ние, ще извадите големи ползи. Не се дръ-
жте обаче тенденциозно лицемерно и не 
изкривявайте истината в своя полза.

ИЗЛИЗАТЕ ОТ ТРУДНИЯ ПЕРИОД 
на 21-ви, когато Слънцето вече е в 

знака на оптимистичния и напорист Овен. 
Настроението ви става пролетно, имате 
енергия да се справите с всякакви труд-
ности. 

В ОТЛИЧНА ФОРМА СТЕ до 26-и. 
На 27-и падате в плен на емоциите 

любов и ревност. Всичко ще се развива 
много бързо и също толкова бързо ще от-
шуми, затова не давайте прекалена власт 
на емоциите си в този момент. 

Най-трудно ще ви бъде
на 3-ти вечерта, 4-ти и 5-и. Не започ-

вайте нищо важно и не се насилвайте за 

нищо. Имунитетът ви е слаб – има риск 

от поява на болестни симптоми. Вероят-

ни са проблеми с храносмилането, кръв-

ното налягане и циркулацията на кръвта. 

Предприемете активно лечение на раз-

ширените вени през тези дни (в случай 

че страдате от разширени вени), защо-

то има опасност от отоци. Новолуние-

то конфликтния ви знак Риби на 4-ти ще 

ви провокира да анализирате вътрешното 

си „аз“. Сега е моментът да набележите 

своите цели. Не отлагайте повече онова, 

което наистина желаете да направите. 

Извадете на „светло“ онова, което дълго 

време таите в себе си. Така психическо-

то и здравословното ви състояние рязко 

ще се подобрят. С други думи, позволете 

си да бъдете себе си. Това новолуние ще е 

много съкровен момент, който дълго вре-

ме ще помните заради прозренията, кои-

то ще имате.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ 
 От 1-ви до 9-и има опасност от кражби 

или аварии в дома и имотите, които сто-

панисвате. Това е конфликтен период. Не 

избухвайте, особено на самия 9-и.
 3-ти вечерта, 4-ти и 5-и са трудни дни 

за вас. Но пък кризата ви помага да набе-

лежите целите си.

 На 6-и, 7-и, 8-и, 16-и и 17-и събирате 

сили и уточнявате целите си окончател-

но.

 От 21-и до 26-и сте във възход.

 След 27-и се задават емоционални бури.

НА СВОЙ ОСТРОВ

„КОГАТО ЛЮБОВТА Е ЩАСТЛИВО КОРАБОКРУШЕНИЕ“
Книжарниците вече подредиха на рафтовете си новата книга на Александър Секулов „Островът“. Бяло-
синята илюстрация на корицата є няма как да не привлече вниманието ви. А щом откриете изречение-
то на челото на корицата – „Когато любовта е щастливо корабокрушение“, вече е ясно, че това е книга 
за вашето пътешествие – назад в детството и напред в любовта.
Героите са деца, три момчета – „балканска банда“, чиито първи битки за своя остров и за една „крали-
ца“ са първите им уроци по пътешествие в света на възрастните.
Цялата книга е пропита от страстта на Сашо Секулов към светлината и към брега на Егея. Избора си 
да напише роман за любовта с деца герои авторът обяснява така: „Първият остров, на който се озова-
ваме напълно сами, е първата любов. Всеки, който обича, не е уверен в себе си. Той е разколебан във всич-
ко, което до този момент знае. Разбира се, избрах удоволствието да пиша за деца герои, защото те са 
най-щастливият път към себе си.“
Самите вие, пътувайки назад в своето детство, може би ще се срещнете на един нов остров. На който 
познанието за себе си е изтъканото от слънце и пясък – знаме на всеки корабокрушенец, което може и 
да изчезне в дните на житейска буря или обикновен вятър, но не и да бъде пленено.
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ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОДКРЕПАТА НА 

ВЕНЕРА, която е в знака Козирог на 
1-ви, за да довършите важни проекти и 
да изясните отношенията си с интим-
ния партньор. На този ден с лекота се 
справяте и с най-заплетената юридиче-
ска, финансова или емоционална ситуация. 
До 4-ти включително трябва да сте на 
ниво, въпреки че се чувствате без енер-
гия преди новолуние. Наблегнете на ак-
тивните контакти, уреждането на доку-
менти и служебните и лични пътувания 
от 1-ви до 21-ви, защото след това на-
влизате в доста напрегнат период, в 
който трябва да преодолявате други жи-
тейски проблеми, свързани на първо мяс-
то със семейството. 

НАЙ-ЕФЕКТИВНИ ЩЕ БЪДЕТЕ В 

ОБЩУВАНЕТО след новолунието, 
което ще активира много вашите прия-
телства и връзки. Дори и да не сте от 
най-общителните, ви съветвам да разгова-
ряте с повече хора сега, защото от тях 
ще научите интересна и дори жизненоваж-
на за вас информация, свързана бъдещето 
ви образование, пътуване или работа. 

НАЛАГА СЕ ДА ЛАВИРАТЕ На 10-и 
Меркурий навлиза в Овен и затруд-

нява комуникацията. Налага се да лавира-

те между изискванията на другите и ва-
шите желания. На 13-и внимавайте какво 
и пред кого казвате. Спестете си непри-
ятните срещи и разговори. Не подписвай-
те договори и не предприемайте съв-
местна дейност с никого. Добре че е по-
чивен ден – така по-лесно ще спазите 
препоръките ми. 

НАПРЕГНАТИ ДНИ ЗА ПАРТНЬОР-

СКИТЕ ОТНОШЕНИЯ са 14-и и 15-и. 
Но на 15-и все пак имате шанс да изгла-
дите недоразуменията, ако подходите с 
доброта и любов към любимия човек. 

ЗАБАВЯНИЯ, ОТКАЗИ И ДРУГИ 

ДРЕБНИ ПРОБЛЕМИ очаквайте на 
18-и. Този ден не е добър за контакти, 

работа с важни документи и общуване с 
авторитетни личности. 

КАК ЩЕ ВИ ПОВЛИЯЕ УРАН В 

ОВЕН При вас престоят на Уран в 
знака Овен ще засегне дома, имотното 
състояние и родовите ви връзки. Уран на-
влиза трайно в Овен на 12 март и ще 
пребивава там до 6 март 2019 г. Под него-
во давление изведнъж ще ви се прииска да 
заживеете зад граница или пък да напус-
нете дома на родителите си и да зажи-
веете самостоятелно. Ремонти, премест-
вания, покупко-продажби и замени – всич-
ко това ще е провокирано планетата на 
внезапните обрати. На моменти ще се 
чувствате объркани и безсилни, но това 
са неизбежни „странични ефекти“, свърза-
ни с промените. 

НАПРЕГНАТ ПЕРИОД започва за вас 
с навлизането на Слънцето в Овен на 

21-ви. Ще го усетите още на 21-ви, кога-
то Слънцето и Уран се намират в съвпад, 
обединяват енергиите си и „осветяват“ 
цялата проблематика, която обсъждах 
малко по-горе (дома, рода, семейството, 
имоти и земи). Но от друга страна, този 
съвпад ви помага да се ориентирате на-
време в обстановката и да реагирате 
адекватно на задаващите се промени. 

ВЪЗМОЖНИ СА БИТОВИ ИНЦИ-

ДЕНТИ в дома ви през периода от 
21-ви до 31-ви. Много внимавайте. 

НАЙ-ХУБАВИТЕ ВИ ДНИ ПРЕЗ МЕ-

СЕЦА ще бъдат 26-и и 27-и. 
БЪДЕТЕ ГОТОВИ ЗА ВСЯКАКВИ 

ИЗНЕНАДИ на 28-и. Ще имате про-
блеми с началниците и с по-възрастни 
хора (например със строгите си родите-
ли). Бъдете дисциплинирани! На 31-ви ви 
се дава шанс да възстановите част от 
изгубеното и да оправите самочувствието 
и настроението си. 

Продуктивен делови 
период
се очертава от 4-ти до 9-и включител-

но, когато ви съветвам да подпишете ва-

жните за вас документи, да осъществите 

нови контакти, да си вземете изпитите 

(ако имате такива за взимане) и да си из-

вадите необходимите разрешителни. Ня-

кои от вас е възможно да запишат и още 

едно образование или да тръгнат на курс 

по чужди езици например. Направете го, 

дори да се налага да вземете пари на заем 

за таксата, защото сега е най-изгодният 

момент за подобно начинание. След вре-

ме това усилие многократно ще ви се „от-

плати“. 9-и е най-силният ви ден за март 

по отношение на комуникацията. Съдба-

та ви среща с нестандартни, смели хора. 

Приемете или поне изслушайте дори и най-

абсурдното на пръв поглед предложение 

за съвместна дейност, пътуване или обу-

чение. След време ще се окаже, че това е 

бил вашият звезден час. Това е ден и на 

много важни прозрения, оригинални мисли, 

идеи и решения, до които самите вие ще 

стигнете. Непременно си ги запишете и 

ги обмислете. 

ЙЙ

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
 От 4-ти до 9-и е добре да общувате и 

пътувате повече. Събирайте информация. 

На 9-и ще имате прозрения и ще получите 

интересни предложения.

 На 14-и и 15-и проявете толерантност 

към интимния партньор. Появилото се на-

прежение помежду ви можете да преодоле-

ете само с обич.

 На 18-и очаквайте спънки, задържане на 

документи и неприятни откази.

 След 21-ви обърнете повече внимание 

на бита. Направете промени вкъщи.

ФУТУРИСТИЧЕН ДИЗАЙН

LG E2290V – МОНИТОР С ДЕБЕЛИНАТА НА МОЛИВ ЗА ОЧИ
„Време е да бъдете очаровани от футуристичен дизайн.“; „Време е да се насладите на качествени изо-
бражения и живи цветове.“; „Време е да помислим за нашата планета.“ Ето така LG Electronics ни покани-
ха на представянето на нова категория SUPER LED монитори със светодиодно задно осветяване (LED 
backlight). 
LG E2290V е супертънък модел. Дебелината му от само 7,2 мм го превръща в най-тънкия монитор в све-
та. Той пресъздава реалистични и ясни цветове. Алуминиевата повърхност на гърба му придава стил и 
модерно излъчване. Кабелите са скрити. Продуктите с марка SUPER LED предлагат по-добро качество и 
в категориите суперширок ъгъл на гледане (IPS6 и IPS1) и суперкачество на картината (E81 и М50). 
LG Electronics е световен лидер и технологичен иноватор в областта на потребителската електроника, 
мобилните комуникации и домакинските електроуреди. Компанията е водещ световен производител 
на плоскоекранни телевизори, аудио-визуална техника, мобилни телефони, климатици и перални ма-
шини. LG подписа дългосрочен договор, с който стана глобален и технологичен партньор на Formula 1™. 
Като част от това изключително партньорство LG придоби ексклузивни маркетингови права като 
официален доставчик на електроника, мобилни телефони и процесори на данни за това глобално спорт-
но събитие.
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НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ ПОВЕЧЕ СИ-

ГУРНОСТ, лична свобода и спокой-
ствие. Това могат да ви го осигурят па-
рите. През март ще впрегнете усилия не 

само да печелите пари, но и да се ут-
върждавате на работното си място. Са-
мочувствието ви ще се подобри значител-
но. Ще се стараете да бъдете по-устой-
чиви във всяко едно отношение. Оттлас-
вате се от дъното и постигате добри 
резултати. Стремейки се да заработите 
повече пари, ще бъдете призвани да разви-
ете свои неподозирани до този момент 
качества и способности. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ВЪНШ-

НИЯ СИ ВИД Първо на фигурата си 
– запишете се на гимнастика, фитнес 
или плуване. Купете си нови дрехи и би-
жута. Подходящи дни за разкрасяване и 
покупка на нови тоалети (и това ще по-
вдигне самочувствието ви) са 2, 3, 10, 11, 
12, 15, 20, 21 и 27 март. Новолунието на 
4-ти ви даде силен импулс в това на-
правление. След тази дата за вас се съз-
дават изгодни възможности да намерите 
допълнителна работа или да намерите 
ново, по-подходящо за вас работно мяс-
то, където заплащането ще бъде адек-
ватно на положените от вас усилия. 

УСПЕШНИТЕ ВИ ДНИ са 9-и, 10-и, 
11-и, 12-и и 13-ти включително, кога-

то е много вероятно да получите добро 
заплащане и да уредите свои важни пла-
щания. На 9-и и 10-и получавате пари, но 
внимавайте да не ги похарчите моментал-
но за неща, които са твърде скъпи и не-
приложими (особено на 10-и, когато Венера 
се среща с Юпитер и ви тласка към пра-
хосничество). 

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДАТАТА 15 

МАРТ, когато ще можете да укре-
пите вече съществуващите си връзки и 
да изгладите евентуални недоразумения. 
Най-хубавият ви ден ще е 27-и, когато 
Венера и Нептун се срещат в знака Во-
долей и ви даряват с любов. Внимавай-

те, защото неусетно може да се влюби-
те. Направо да загубите ума си по ня-
кого. За жалост това няма да е вашият 
човек. 

ВЪЛНАТА НА ПРОМЕНИТЕ ще за-
лее и вас на 12-и. И вие като други-

те знаци от зодиака ще усетите силно-
то влияние на навлизащия в знака Овен 
Уран. При вас той ще засегне сектора 
(астрологичния дом) на отношенията с 
близките – братя, сестри и братовчеди. 
Другото ниво, на което може да се из-
рази този транзит, е да ви провокира да 
участвате в научни екипи от млади и 
прогресивни хора, които се занимават с 
„уранови науки“ – например компютърни 
технологии. Ще привличате нестандарт-
ни ситуации и хора към себе си. Това е 
и секторът на пътуванията на кратки 
разстояния – може да претърпите пре-
местване или да ви се наложи много чес-
то да пътувате. През следващите 8 годи-
ни у вас може да се зароди интерес за 
изучаване на нестандартни науки и дис-
циплини, в това число и астрология. Вие 
сте единственият знак от целия зодиак, 
който ще се справи най-добре с мощна-
та и напълно непредвидима енергия на 
Уран поради естествената причина, че 
тази планета управлява вашия знак.

ТИПИЧЕН ВОДОЛЕЙСКИ ДЕН е 21-
ви. Тогава Слънцето и Уран правят 

силен аспект и ви зареждат с огромно ко-
личество свежа енергия. Пред вас се от-
варят чудесни възможности за развитие. 
Хрумват ви оригинални идеи. От 21-ви до 
31-ви използвайте максимално всички до-
бри възможности. Активизирайте общува-
нето си и отхвърлете повече работа. 
Дните са подходящи за пътувания, особе-
но 28-и, 29-и и 30-и. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
 От 1-ви до 21-ви периодът е подходящ 

за усилия в посока на увеличаване на дохо-

дите. Намирате си нова или допълнителна 

работа, подписвате изгодни договори.

 От 2-ри до 27-и Венера е в знака Во-

долей и привлича към вас любов и прия-

телско настроени хора. Погрижете се за 

външността си.

 След 21-ви сте в отлична форма за де-

лова работа, получавате импулс и вдъхно-

вение от звездите.

 28-и, 29-и и 30-ти са подходящи дати за 

пътувания.

БЕЗПЛАТНО!

Започвате месеца 
амбициозно
и успешно. От 1-ви до 3-ти Луната е във 

вашия знак и ви помага да разгадаете пра-

вилно своите желания и стремежи и да бъ-

дете добре приети и разбрани от оста-

налите. На 2-ри Венера навлиза във вашия 

знак и ще е там до 27-и. За вас това е из-

ключителен подарък, защото ще придо-

биете самочувствието, от което отдав-

на се нуждаете. Най-сетне ще се сетите 

за себе си в най-добрия смисъл на думата. 

Жизненият ви тонус се повишава, имуни-

тетът ви се засилва, леченията са мно-

го по-успешни. Възползвайте се максимал-

но от „фаталния“ чар на нестандартна-

та водолейска Венера. Получавате одобре-

ние от околните и успявате да им наложи-

те вижданията си с невероятна лекота. 

Привличате нови приятели и любов, разби-

ра се, която ще бъде напълно в хармония 

с вашите изисквания и потребности. За-

работвате повече пари и ги разпределя-

те правилно.

МАГАЗИНИ „АРОН” 
С ИЗНЕНАДИ ЗА ВАС
1. Безплатно складиране до 30. 06. 2011 г.
2. Безплатна доставка в рамките на града при по-
купка на мебели над 100 лв.
3. Внасянето на мебелите се заплаща: 2% от стой-
ността за първо ниво и 1% на всяко следващо, ако 
няма работещ асансьор.
4. Безплатен монтаж за закупени мебели със стой-
ност над 700 лв. (тук не влизат мебели с отстъпка 
над 20%, кухни и електроуреди).
За повече информация посетете обновения сайт 
на „Арон”: www.aron.bg, или се обадете на тел: 0700 
10 222 (за цялата страна).
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 СЛУШАЙТЕ ИНТУИЦИЯТА СИ Об-
зети сте от желание да разчупите 

всички ограничения. Имате желание и идеи 
как да сторите това. За разлика от друг 
път сега имате и нужната ви енергия да 
постигнете желания резултат, а не да си 
останете само в сферата на мечтите. 
Слушайте интуицията си – тя няма да ви 
подведе. 

ТВОРЧЕСКИ ПЕРИОД От 1-ви до 
21-ви Слънцето се придвижва в зна-

ка Риби и събужда вашия творчески и 
съзидателен потенциал. През този месец 
имате уникалния шанс да се „саморестар-
тирате“. Оставете в миналото мъки и 
тревоги. Още в началото на март осъз-
навате, че ако не мислите за лошите и 
трудни неща, те реално изчезват от жи-
вота ви. По-добре си представяйте по-
често онова, което искате да ви се сбъ-
дне. Вие сте много духовни и интуитив-
ни. Ако тренирате по-често силата на 
мисълта си, ще можете успешно да на-
правлявате бъдещето си и да промените 
живота си в положителна посока. Това 
го умеят всички хора, разбира се, но во-
дните знаци Рак, Скорпион и Риби го 

правят най-бързо и без много усилия. От 
1-ви до 3-ти обмислете какво да изклю-
чите, какво да оставите и какво да по-
каните в своя свят. 

НАЙ-УСПЕШНИЯТ ДЕН за всички 
Риби е новолунието на 4-ти в знака 

Риби – уникален момент за започването на 
нови начинания и залагане на нови житей-
ски програми. Новолунието в Риби е харак-
терно и с още нещо – че получавате шанс 
успешно да се разделите с лошите навици. 
Преодолявате много по-лесно и необрати-
мо различни видове пристрастявания: към 
храна, цигари, алкохол, лекарства и дори 
към наркотици. Пристрастяванията към 
дадени личности или ситуации също ще 
бъдат преодолени бързо и безболезнено. От 
4-ти до 21-ви периодът е отличен за стар-
тиране на новите житейски програми и 
въобще за започването на нещо ново и 
много желано. Най-силните ви дни за пе-
риода са 4, 5, 9, 10, 14 и 15 март.

ВЕЛИК МОМЕНТ за всички Риби на-
стъпва на 12-и – най-сетне Уран на-

пуска вашия знак и отива да „реформира“ 
Овена. Можете да си отдъхнете от поч-
ти 8-годишната трансформация, насите-
на с неочаквани обрати, промени, но и 

положително и прогресивно развитие, раз-
бира се. Почти всички „опитахте“ от 
силната и неконтролируема енергия на 
Уран, която ви донесе много нови неща 
и ви издигна на много по-високо ниво в 
личностното ви развитие. Все пак Уран 
ще продължи да въздейства на доходите, 
здравето и самооценката ви. Тази плане-
та винаги създава поле на нестабилност 
и безпокойство около себе си – при вас 
то ще е по повод най-вече на финансите. 
Много трябва да сте внимателни и дал-
новидни и повече от всякога да заделяте 
пари настрана. Уран е планетата на кон-
трастите, тя може да ви донесе както 
внезапно израстване и забогатяване от 
пари, спечелени по нестандартен начин, 
така и точно обратното. За да неутра-
лизирате това, е добре да действате 
нестандартно и освободено. Уран ще ви 
дари с оригинални мисли и идеи в изоби-
лие. По отношение на здравето трябва 
да сте особено внимателни и грижливи. 
Вероятни са проблеми с нервната систе-
ма, и, естествено, болести на нервна 
почва. Положителното мислене е най-до-
брата рецепта за вас. Никакво черноглед-
ство! 

НА СЦЕНАТА, ПОД ПРОЖЕКТОРИ-

ТЕ ви поставя пълнолунието на 18-и и 
19-и. Не е изключено някой да предяви 
към вас неоснователни претенции и да ви 
постави непосилни изисквания. В никакъв 
случай не се „връзвайте“. Не се насилвай-
те за нищо. Бъдете мили с хората, но не 
им давайте възможност да ви се качат на 
главата. 

ХАРМОНИЯ В ЛИЧНИЯ ЖИВОТ 
очаквайте след 27-и, когато Венера 

навлиза в Риби и ви носи любов и закрила. 
Стабилизирате и доходите си. Подобрява-
те и самочувствието си. П
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Хрумва ви решаваща 
за бъдещето идея
Меркурий е в Риби от 1-ви до 9-и вклю-

чително и оттам стимулира вашите кон-

такти. Дните са благоприятни за пътува-

ния и бизнес срещи. 9-и е ден за прозрения 

и откровения. Внезапно може да ви връхле-

ти идея, която да се окаже решаваща за 

вашето бъдеще. Бъдете максимално от-

ворени към хората и нестандартни в по-

ведението и решенията си. Хората на из-

куството ще имат гениални идеи и вдъх-

новение.

Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ
 От 1-ви до 3-ти си направете самоана-

лиз. Изгонете всички лоши мисли, спомени 

и огорчения от главата си.

 4-ти е подходящ ден за ново начало – 
от 4-ти до 21-ви можете да стартирате 

реализацията на новите си идеи.

 4, 5, 9, 10, 14 и 15 март са най-успешни-

те ви дни. 

 На 18-и и 19-и бъдете на ниво, не се 

захващайте с непосилни задачи.

 След 27-и Венера вече е в знака Риби и 

хармонизира любовните и личните ви от-

ношения. Самочувствието ви нараства, 

доходите ви се увеличават.

С АРОМАТ НА…

SLIP INTО – НОВАТА ЧУВСТВЕНОСТ
Новото ухание, с което ни изненадва Avon, ще ни вдъхне повече увереност в себе си и ще подчер-
тае вродените у всяка Ева женственост и изтънченост. Slip intо е аромат за жената, която иска 
да покаже своята най-чувствена същност. 
Очарователното лице на Slip intо е моделът с непреходна красота и класическо излъчване Кристи 
Търлингтън-Бърнс. Отдадена на каузата за здравето на жените, Търлингтън-Бърнс споделя цен-
ностите на Avon и отговорността за глобално подобряване на живота на жените по цял свят. 
Сърцето на Slip intо тупти и разпръсква ухания на палисандрово дърво и екзотична орхидея. Базо-
вите уханни нотки се преливат динамично от кремообразен кашмир и мек велурен ирис към зла-
тен кехлибар. А върховите нотки напомнят за пролет – мирис на съблазнителна къпина, приме-
сена с деликатна пролетна фрезия и теменужка. 
А бутилката? Формата є е вдъхновена от женствената извивка на женския прасец, докато 
се вмъква в чифт обувки на висок ток. Устойчива метафора за женственост и съблазън. Също 
като Slip intо – емблема на новата, по-деликатна чувственост.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

5–19 март 

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 6, 7, 8, 16 и 17 март.  Ко-
реноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработват най-добре на 9, 10, 18 и 

19 март.  Мазните храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 11, 12 и 

13 март.  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на 5, 14 и 15 март.

19 март, 20.11 ч., 

Луната е в ДЕВА 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Уязвим днес е целият храносмилателен тракт, особено стомахът и тънките черва. Следете какво 
хапвате, защото на Луна в Дева винаги си проличава дали се храните правилно. Постарайте се да се хра-
ните разделно поне днес, тъй като ще ви става тежко на стомаха почти от всякаква храна. Най-до-

бре ще се усвояват днес храните от растителен произход. Отдайте предпочитание на храни, приготве-

ни от пшеница, овесени ядки и ръж. Мюслито и покълналите семена днес ще действат особено лековито. 
Месото днес няма да се преработва добре, ще ви създаде чувство на тежест и умора.  Витамин К, 
който прочиства кръвоносната система, се намира точно под управлението на Дева. Ще си го набави-
те от зелените части на растенията и яйчения жълтък.

1–4, както и 

20–31 март 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ус-
корите отслабването, ако спортувате повече. 24 и 25 март са препоръчителни дати за занимания 
с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 26, 27 и 28 март са датите за скулптиране и оформяне на 
различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 4, 22, 23 и 31 март 

се препоръчват сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен самомасаж под 
душа. Водните процедури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между 
мастните клетки вода, което води до изглаждане на целулита. 1, 2, 3, 20, 21, 29 и 30 март са дните 
на дихателни упражнения, разходки на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробика.

4 март, 22.47 ч., 

Луната е в РИБИ 

НОВОЛУНИЕ

 Днес организмът ви е силно податлив на въздействие, особено чрез храната, напитките и лекарства-
та, може много да му навредите, ако ги използвате безразсъдно. Храната трябва да е прясна, в ника-

къв случай да не е консервирана, замразявана или престояла – вероятни са алергични реакции и отравяния. 
 Днес забравете за алкохола – сега той ще ви действа като отрова, дори и в символични количества. 

Приемайте лекарства само по лекарско предписание, избягвайте успокоителните. Хомеопатичните лекар-
ства са за предпочитане.  Пийте само билкови чайове. Днес организмът ви се пречиства по естествен 
начин, не му пречете. Вслушвайте се в интуицията си относно храната. Ако изпитвате към нещо от-
вращение, не го яжте и в бъдеще. Гладуването и постенето са препоръчителни – ще отслабнете без про-
блем.  Леко ще възприемате салатите, особено от листни зеленчуци, много пречистващо и успокояващо 
ще ви действат.  За вашата лунна магия по новолуние в Риби. Това е ден за духовно изцеление. Освободе-

те се от всичко, което ви тежи и ограничава, най-вече лошите мисли и от чувството за вина. Простете 

си! Може дори да направите списък на нещата, за които искате да си простите. После изгорете лис-
та. Проявете състрадание към някого. Денят е подходящ за медитиране. Фантазиите днес имат лечеб-
но въздействие – те създават мисловни и енергийни модели и ви карат да се чувствате по-хармонично. 

 Направете си масаж на стъпалата – така ще активирате всички вътрешни органи и системи.

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 МАРТ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 4, 5, 14, 15, 31
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се 

омазнява по-бързо.

6–13, както и 16–19 – Ако искате косата ви да расте бързо.

1–3, както и 20–30 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

9, 10 –
Ако имате проблем с кожата на главата, сърбежи или пърхот. Направете 

си маска в корените. Ефектът ще е поразителен.

2, 8, 11, 16, 17, 22, 25, 
26, 27, 30

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще 

привлечете богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват и ще 
бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е

– 4, 5, 14, 15, 31 –

20, 21 – Къдренето ще е най-безвредно и се препоръчва за фини и деликатни коси.

9, 10, 18, 19, 26, 27 –
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 – 4, 5, 14, 15, 31 –

20, 21 –
За деликатни и изтощени коси – днес при боядисване те няма да изгубят 

блясъка си и да се изтощят от боята.

9, 10, 18, 19 – За интензивно и трайно боядисване на устойчиви коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди – 4, 5, 14, 15, 31

Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е 
много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 5–19 Датите са неподходящи за епилация.

1–3, както и 20–30 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

1–3, както и 20–30 –
Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми ще 

растат по-бавно.

6–12 – Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.

К
О

Ж
А

М
ан

ип
ул

ац
ии

 з
а 

пр
об

ле
м

на
 к

ож
а 

(п
ре

м
ах

ва
не

 н
а 

пъ
пк

и,
 

пе
т

на
, б

ра
да

ви
ци

 и
 

ле
ку

ва
не

 н
а 

ак
не

)

1–4, както и 20–31 – –

Парна баня
– 5–19 Има опасност да ви останат белези.

1–4, както и 20–31 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

24, 25 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

26, 27, 28 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

5–19 –
Най-ефективни ще са процедурите на 6, 7, 8, 16 и 17 март, когато кожата 

ще има нужда от много влага.

С
пе

ци
ал

ни
 

м
ан

ип
ул

ац
ии

 
с 

ко
ла

ге
н,

 
ел

ас
т

ин
 

и 
бо

т
ок

с

5–19 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 5–19, както и 26, 27 – –

Оформяне 
и лакиране

1, 2, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 
21, 29, 30

– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

на
ж

-
ни

 и
 а

нт
иц

ел
у-

ли
т

ни

– 5–19 –

1–4, както и 20–31 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 1–4, както и 20–31 –

5–19 – –

С
А

У
Н

А

1–4, както и 20–31 – Ефектът ще е максимален на 22, 23, 24 и 25 март.
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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 март.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-

зикални инструменти и аудиозаписи: 5, 9, 10, 16, 17, 20, 21 и 31 март 

Недвижими имоти, мебели: 9, 10, 14, 15, 26, 27 и 28 март.

Автомобил, мотор или колело: 6, 7, 8, 11, 12, 24 и 25 март.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 6, 7, 8, 14 и 15 март.

Канцеларски материали и книги: 11, 12, 13, 18 и 19 март.

Спортни стоки: 6, 7, 8, 16, 17, 24 и 25 март.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 1, 2, 3, 

29 и 30 март.

Обувки и дрехи: 5, 9, 10, 16, 17, 20, 21, 26, 27 и 28 март.

Бижута, злато, луксозни вещи: 16 и 17 март.

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ
„Не докосвайте с желязо онази част на тялото, която се управлява от 

знака, чийто сектор в момента прекосява Луната.“ ХИПОКРАТ

ВАЖНО! Всички съвети, които ви давам, имат препоръчителен харак-

тер. Прилагайте ги само когато имате възможност за избор на ден за 

лечение и заболяването ви не изисква моментална намеса. Те не се от-

насят за спешните и животоспасяващите случаи. 

По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервенции 

на 19 МАРТ (пълнолуние), защото тогава ще има голяма кръвозагу-

ба, както и на 4 МАРТ (новолуние), когато няма достатъчно лунна 

eнергия и жизнените функции са по-забавени.

ДАТИ НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА на

6, 7, 8
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна кухина, 

зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия 

гръбначен стълб

9, 10 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

11, 12, 13 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

14, 15 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

16, 17 Сърце, слезка (далак)
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

18, 19
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, черен 

дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система
Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

20, 21
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия 

гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна 

кухина, зъби

22, 23 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки

24, 25 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта, Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

26, 27, 28 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен 

мехур

1, 2, 3, 29, 

30

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, органи, 

свързани с нарушения на кръвното налягане
Сърце, слезка (далак)

4, 5, 31 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 4 и от 20 до 31 МАРТ.

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, 5, 14, 15, 22, 23 и 31 март.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 20, 21, 29 и 30 март.

На тези дни с поливането има опасност да провокирате появата на листни 

въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 4, 22, 23 и 31 март

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ МАРТ
Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допитвате“ до нея. Почистването на прахта, прането и миенето на прозорци ще ви се удават 

много бързо и лесно, ако ги правите в периода на намаляваща Луна. Вярно е, че през месеца тези дни са твърде недостатъчни, за да поддържате дома 

си изряден, но поне по-голямата част от домакинската работа ви съветвам да свършите тогава.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА: 

Основно почистване: 1–4, както и 20–31 март.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите 4, 

5, 14, 15, 22, 23, 31 март. Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсявания 

и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 20, 21, 29, 30 

март.

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 1–3, както и 20–25 и 29–

31 март.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: от 4 до 19 март. И в никакъв 

случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар на 19 март (пълнолуние), 

защото кръвозагубата и болките ще са по-силни от обикновено, както и 

на 4 март (новолуние), защото съпротивителните ви сили са слаби и ор-

ганизмът 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
1 март 2 март 3 март 4 март 5 март 6 март

27-и ЛД (от 5.05 ч.), 

както и 31.03 (от 

4.28 ч.) Дни за пре-

кратяване на кон-

такти с лоши хора. 

Почивайте и меди-

тирайте. Ще имате 

прозрения.

28-и ЛД (от 5.34 ч.) 

Ден за покупка на 

жилище или начало-

то на ремонт. Съ-

нищата са верни.

29-и ЛД (от 6.00 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 22.47 ч.) 

Чист и светъл ден. 

Припомнете си дет-

ството. Ще ви осе-

нят творчески идеи. 

Не започвайте нищо 

ново. Посветете 

този ден на всичко, 

което възвисява духа.

2-ри ЛД (от 6.46 ч.) 

Не се поддавайте на 

гнева, избягвайте 

конфликтите и из-

блиците на емоции. 

Дeнят е подходящи 

за нови  начинания.

3-ти ЛД (от 7.08 

ч.) Енергетиката на 

този ден изисква да 

сте активни. Пасив-

ността е противо-

показна и опасна.

7 март 8 март 9 март 10 март 11 март 12 март 13 март

4-ти ЛД (от 7.31 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 7.56 ч.) 

Делови ден. Подхо-

дящ е за пътувания и 

за планиране на ге-

нерални промени. Ра-

ботете концентри-

рано. Не преяждайте. 

Целеполагането ще 

е успешно.

6-и ЛД (от 8.24 ч.) 

Смирете се. Дайте 

прошка. Не изразя-

вайте недоволство 

на глас. Подходящ 

е за подмладяващи 

козметични проце-

дури. Ден за гадае-

не и пророчества.

7-и ЛД (от 8.57 ч.) 

Ден за молитва. 

Сбъдват се желания.

8-и ЛД (от 9.36 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 10.23 ч.) 

Не е успешен. Склон-

ни сте към заблуж-

дения и самоизмами. 

Добре е да дадете 

прошка. Практику-

вайте йога.

10-и ЛД (от 11.18 ч.) 

Не планирайте нищо 

важно. Изкъпете се 

с гореща вода. Меди-

тирайте.

14 март 15 март 16 март 17 март 18 март 19 март 20 март

11-и ЛД (от 12.21 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 13.30 ч.) 

Дава се милостиня. 

Молитвите се чу-

ват. Подходящ е за 

взимане на важни ре-

шения.

13-и ЛД (от 14.44 

ч.) Ден за актив-

ни контакти, рабо-

та с информация и 

учене. Сами си при-

гответе и изпече-

те хляба. Не преяж-

дайте.

14-и ЛД (от 16.01 ч.) 

Много подходящ за 

започване на важна 

работа, за физиче-

ско натоварване, за 

работа с информа-

ционни източници и 

свещени текстове. 

Отваря се третото 

око. Прочистете ор-

ганизма си.

15-и ЛД (от 17.19 ч.) 

Сънищата са верни и 

важат за месец на-

пред. Лош ден за секс. 

Сатанински ден, у 

нас се пробуждат зли 

изкушения. Проявете 

аскетизъм.

16-и ЛД (от 18.38 

ч.) Ден за постига-

не на вътрешна хар-

мония. Старайте се 

да вършите само до-

бри дела.

17-и ЛД (от 19.57 ч.) 

Подходящ е за удо-

волствия, общува-

не и физически нато-

варвания. И за брак 

по любов.

21 март 22 март 23 март 24 март 25 март 26 март 27 март

18-и ЛД (от 21.16 

ч.) Изгонете лошите 

мисли. Прочистете 

стомашно-чревния 

тракт – ден за гла-

дуване.

19-и ЛД (от 22.33 

ч.) Запалете повече 

свещи у дома, напра-

вете анализ на по-

стъпките си. Ще ус-

пеете да се отърве-

те от чуждото вли-

яние.

20-и ЛД – 23.03 (от 23.45 ч.), както и 

24.03 (през целия ден) Получават се ду-

ховни знания и прозрения. Не проявявай-

те гордост!

21-ви ЛД (от 0.49 ч.) 

Много активен твор-

чески ден. Отличен е 

за започване на нова 

работа, спортуване и 

пътешествия.

22-ри ЛД (от 1.44 

ч.) Ден на мъдрост-

та. Предайте на 

другиго своите зна-

ния. Посетете ас-

тролог.

23-ти ЛД (от 2.29 

ч.) Този ден е символ 

на саможертвата – 

простете на други-

те, разкайте се. До-

бре е да се пости. 

Не правете секс. По-

чистете дома си.

28 март 29 март 30 март 31 март

24-ти ЛД (от 3.06 ч.) 

Активен, творчески 

ден. Използвайте го 

за укрепване на духа 

и тялото. Ден за нов 

строеж.

25-и ЛД (от 3.37 ч.) 

Всичко на този ден 

става с лекота, с въ-

трешен порив. Спон-

танно могат да се 

появят телепатия и 

ясновидство. Днес 

не бързайте!

26-и ЛД (от 4.04 ч.) 

Въздържайте се от 

активна дейност и 

постете. Пестете 

си енергията и мъл-

чете.

27-и ЛД (от 4.28 ч.), 

както и 1.03 (от 

5.05 ч.) Дни за пре-

кратяване на кон-

такти с лоши хора. 

Почивайте и меди-

тирайте. Ще имате 

прозрения.

*30-ИЯТ ЛУНЕН ДЕН СЪВПАДА С ПЪРВИЯ ПРЕЗ МАРТ

30-и ЛД – 4.03 (от 6.23 ч.) Ден на хармония, любов, покаяние и 

прошка. Завършете всичко започнато през този месец и напра-

вете равносметка. Не започвайте нищо ново! Не правете и пла-

нове. Изчакайте до първия лунен ден. Избягвайте суетата, осво-

бодете се от всичко ненужно!

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
ВОДОРАВНО: „Да защитиш живота си“. Тон. „Порно“. Абонат. Килим. Стока. Инана. Туткал. Лидит. Канаста. Арена. Ези. Ера. Омая. Сом. Опал. Пола. „Те“. Ад. 

Леща. „Ако“. Ко. Варел. Паста. Ток. Таз. Соло. Лев. Типи. Бокс. Сган. Барета. Шола. Отел. Народ. Набор. Мерак. ТУ. Динамо. Блато. Осил. Топола. Осика. Ура.

  

ОТВЕСНО: Патина. Опера. Ебонит. Зол. Немощ. Ствол. Но. Санитар. Лакта. Канап. Мусака. Оазис. АМО. Чип. ТТ. Обол. „Тоска“. Сто. Мирта. Герб. Шнола. АЛ. Ло. 

Джок. Мас. „Але“. Нети. Ива. Ин. Барок. Обида. Отава. Тара. Отони. Опека. Сироко. Анатема. Ортопед. Су. Асан. Зала. Еолит. Тир. Италия. Делко. Акула. 
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МАЯ ВАПЦАРОВАМАЯ ВАПЦАРОВА
и нейната песен за приятелствотои нейната песен за приятелството

Колко е важно даКолко е важно да
БЪДЕШ УМЕНБЪДЕШ УМЕН

ЕМИЛИ БЛЪНТЕМИЛИ БЛЪНТ
Английската роза Английската роза 

ТУНИСТУНИС
между жасмин и хариса

заКУЧЕна работа
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