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БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР през априлпрез април

Априлско слънце
Нищо че според нашите баби април се смята за студен месец, 
защото има „р“ в името си. Факт е, че слънцето вече е в повече и ни кара да правим „слънчеви“ 
промени в живота си. Освен това идва и Великден, който тази година е на 24 април…
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Златните яйца от приказките
се боядисват в златната вода. Тя идва, когато минат жълтите, зелените, червените, 

сините и черните води на приказната река. Ако сте с търпеливи и добри сърца като 

това на Златното момиче от едноименната приказка, тази година всичките ви шарени 

изписани яйца ще бъдат златни. Опитайте се да възстановите връзката си с приказ-

ките, и ще видите, че реката на вълшебствата още не е пресъхнала. И от всичко това 

може да излезе чудна и златна великденска история, която да започва така: „Взех едно 

обикновено яйце, търкулнах го, последвах го и се озовах до една дълбока и буйна река...“

Нови обувки
Едно време за големи празници на децата 

задължително купували нови обувки. Е, 

новото време се влияе повече от мода-

та, отколкото от празниците. Но какъв 

по-хубав повод (и оправдание) да похарчи-

те известна сума за нов чифт обувки от 

Великден! Задължително изберете обувки 

от естествена кожа. Специалистите съ-

ветват, че те трябва максимално да съ-

ответстват на формата на стъпалото 

ви. Ако имате висок свод, не си купувай-

те обувки с нисък ток. Имайте предвид, 

че размерите на обувките при различни-

те марки и стилове са различни. Съобра-

зявайте се само с това, как ги усещате 

на краката си. И мерете и двете обувки!

Повече движение за 
пролетно настроение
Дори и на работното място демон-

стрирайте повече активност – на 

всеки кръгъл час ставайте и се раз-

хождайте насам-натам. Протягай-

те се повече – и това е движение. 

А иначе си знаете – за да подготви-

те тялото си за плажа (ей ги къде 

са юни, юли и август!), плувайте 2–3 

пъти в седмицата. Най-сигурният 

начин да стопите сланинките е сай-

клингът. По-просто казано – каране-

то на колело. Ако няма парк наблизо, 

карайте велотренажор в спортната 

зала. Но по-добре е слънцето да при-

свива очите ви, а вятърът да духа 

косите ви. И не вярвайте, ако някой 

ви излъже, че от каране на колело 

бедрата ви ще станат като на кул-

туристка. Това е голяма глупост.

По-надеждна 
слънцезащита
Още отсега си купете крем за лице 

с по-висок слънцезащитен фактор. 

Не се крийте от слънцето, но и не се 

подлагайте под изгарящите му лъчи 

като… сочна пържола. 

Още е рано за плажуване, но е добре 

да знаете, че най-новата мода в при-

добиването на загар е „да попивате“ 

слънце в движение, а не с часове да 

се „пържите“ на плажа. Е, загарът ви 

няма да е толкова впечатляващо рав-

номерен, но пък ще е далеч по-полезен. 
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

З
апролетяването и отслабването сякаш са върза-
ни на възел. Щом времето се позатопли, и жени-
те автоматично започват да търсят щастието 
си в… отслабването. Даже и да не са дебели. Но 

защо е тази истерия? Защо дебела е равносилно на не-
щастна? Отговора, който ме задоволи и убеди, го про-
четох в един женски сайт. Ще се постарая накратко да 
ви преразкажа статията на една руска психоложка, която 
силно се надявам да ви е от полза, когато се п о -
чувствате стиснати в лапите на истерия-
та „отслабване“.
Идеята, че масово и отчаяно мечтаят 

да отслабнат хората, които не са спо-
собни да приемат себе си такива, какви-
то са, далеч не обяснява цялата слож-
ност на проблема с пролетното вталя-
ване. Дори и най-отчаяните прекрасно 
знаят, че да се стремиш към незнайно 
от кого и за чии цели изфабрикуван 
идеал за красота е, меко казано, иди-
отско. Факт. Самата аз съм срещала 
красиви жени с всякакви обеми и про-
порции на телата.
Въпросът според авторката на стати-

ята е друг. Защо онези, които не прием-
ат себе си такива, каквито са, искат 
точно да отслабнат, а не да повишат 
коефициента си на интелигентност, 
да кажем. Или пък да се опитат да 
станат по-щастливи, щом не могат 
да се понасят повече нещастни? 
Не вярвам да не знаете, че човек 

пълнее не от храна, а от… емоции. 
Твърдят го мастити диетолози. Но 
защо преживяването на проблемите 
ни тласка към преяждане, а не на-
пример към четене на повече кни-
ги или решаване на судоку?
Най-важното нещо, което чо-

век иска в този живот, е да 
получава удоволствие. И това 
не е примитивизъм. И най-въз-
вишените умове и титани на 
духа са правели онова, което 
са правели, изключително зара-
ди получаването на удоволст-
вие. Така че може да се каже, 
че постигането на удоволст-
вие е висша човешка цел.
Та иска една жена да получи 

удоволствие от живота, но не є се получава. Тоест може 
и да є се получи, но трябва да положи усилия и старания. 
Но това е трудно! А хладилникът – близо. И въпросна-
та жена започва да яде. Става є приятно. 
А след това стартира интересен процес – жената про-

дължава да се тъпче, но не става по-щастлива. При все 
че точно това иска! А то обратното се случва: работа-
та продължава да не є носи удовлетворение; любимият 
мъж я дразни; не є харесва сексът (или по-скоро липсата 
му)… И тя, горката, продължава да се мъчи да запълва 
отсъствието на радости в живота си по най-лесния въз-
можен начин – като отваря по-често и по-често хладил-
ника. Радостите обаче не идват, значи трябва да се яде 

още повече… Резултатът се подразбира. 
Изводът е следният: жената с излишните ки-
лограми е от хората, които не обичат да пла-
щат за онова, което искат да получат. Защото 
иначе щеше да направи все нещичко, за да има 
желаното удоволствие. Вместо това тя изби-
ра по-лесния път – търси не на мястото, къ-
дето е загубила щастието, а на най-осветено-
то място, така да се каже. 
Впрочем почти винаги появилият се след пре-

яждането стремеж за отслабване е израз на същото 
това желание да получиш нещо, за което да платиш 
колкото може по-малко. Самото желание да се по-
стигне удоволствие с минимум усилия също е напъл-
но естествено – дори и реките текат от горе на 
долу, а не наобратно. Едно е обаче да искаш да пла-
тиш възможно най-ниската цена, а друго – да пла-
тиш цена, по-ниска от необходимата. Тук здрави-
ят смисъл се пропуква.
Получава се така, че жената, „наляла“ кило-
грами по причина нежелание да промени живота 
си, сега е заета изключително и само с от-
слабване. А този процес, както е известно, 
поглъща целия човек, и за промяна на живо-
та сили и време съвсем не остават. 

„Първо ще отслабна и тогава ще ми-
сля за щастието“ е очевадно непра-
вилна стратегия. Защото в приро-
дата празно няма. Силите, изхабени 
за угризения на съвестта по повод 
преяждане и после за последващо-
то отслабване, вече не могат по-
смъртно да бъдат впрегнати в 
търсенето на щастие. „Скъпер-
ничките“, както е известно, 
плащат двойно...

Мариана ЯНЕВА©
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 Първо ЩАСТИЕТО, 
после ОТСЛАБВАНЕТО
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Какво ново в...

(Пълния текст четете в раздела неМИЛИ-неДРАГИ на хотел РОДИНАТА на www.bela.bg)

от Мирослава ИВАНОВА

Възгледите за народното 
творчество в Люксембург

Мила и Чавдар са колеги.
Маги и Чавдар са семейство. 
Мила, Маги, Чавдар и Емо са приятели.
Мила, Маги, Чавдар, Емо и още много други млади хора 

са членовете на културен клуб „Гайда“. Досущ като дър-
жавата, в която са избрали да живеят, те също са гос-
топриемни. В инициативите на „Гайда“ изключително ре-
довно участват и много чужденци (освен Емо, който е 
французин, свири на гайда и е женен за българка). 
Чувала съм да наричат Люксембург „уютната стаичка 

на Европа“, но в същото време Великото херцогство е 
много богата държава и голям административен център, 
в който са разположени редица от важните финансови 
институции на Стария континент. 
Мила, Маги, Чавдар и Емо казват, че столицата е мно-

го международна – там буквално живеят хора от цял 
свят, – но в същото време и много малка. „Има поне 100 

хиляди души, които идват да работят тук и вечер си 
тръгват. Вечер и през уикендите се вижда, че Люксем-
бург е доста малък град. Спокойно е, въпреки че се случ-
ват много неща.“ 
Какво се случва ли? Ами, играят се хорђ, организират 

се прожекции на филми, изложби и концерти... И всичко 
това на българската територия на клуб „Гайда“. Съвсем 
скоро в Люксембург е гостувал спектакълът на Камен 
Донев „Възгледите на един учител за народното твор-
чество“. По думите на самия Донев „Темата във фокус 
е преоткриването на народното творчество и широкото 
му прилагане в ежедневието за подобряване здравето, ра-
ботоспособността, общуването и почивката на хората“.
Мила, Маги, Чавдар и Емо споделиха, че точно този спек-

такъл ги е мотивирал много. И бездруго искали да се научат 
да играят народни танци, но за това им била необходима 
зала. За да имат зала, трябвало да създадат организация.
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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...

МИШИ ДУПКИ

Отивам на кино в Дома на киното. От асансьора 
до входната врата на блока има 7 стъпала (недос-
тъпно).  После вървя по тротоар (достъпно). Той 
свършва (недостъпно). Пресичам (достъпно). Започ-
ва втори тротоар (недостъпно). Вървя по трото-
ара (достъпно). Стигам до подлез, който е снабден 
с рампа за инвалидни колички, но наклонът е твърде 
голям (достъпно, но много опасно). Стигам до спир-
ката. Чакам (достъпно). Качвам се в маршрутката 
(недостъпно). Слизам (недостъпно). Вървя по трото-
ар с разбити плочи, на някои от които услужливо е 
нарисуван знак със задраскана инвалидна количка (не-
достъпно). Тротоарът свършва (недостъпно). Преси-
чам (достъпно). Започва втори тротоар (недостъп-
но). Пред входа има четири стъпала (недостъпно). 
От фоайето до фоайето пред залата има 18 стъпа-
ла (недостъпно). До входа на залата има три стъпа-
ла (недостъпно).  
Придвижването на човек в инвалидна количка е ог-

ромно предизвикателство. Пътищата и тротоарите 
в България са толкова разбити, че по тях не прос-
то биха могли да отидат на кино чифт скъпи обув-
ки с висок ток. В тях може да падне и да потъне 
цяла количка заедно с човека, който е в нея. Градска-
та ни среда е увредена от бедност, недалновидно уп-
равление, корупция и нехайство. Поради същите при-
чини скосените тротоари са рядкост, асансьорите и 
рампите за колички – също. Има достъпни места, но 
пътят до тях е недостъпен. 
Започва прожекцията на „Кота 42“. Филмът раз-

казва за живота на алпиниста Иван Кожухаров, по-
страдал при инцидент в Алпите, който го оставя в 
инвалидна количка. Иван остава да учи, живее и ра-
боти в Швейцария. Постига много, но това е лесно, 
ще кажете вие. В една страна, в която дупките са 
само в сиренето, всичко е по-лесно и за хората в ко-
лички, и за тези, на които проблемът им е само да 
запазят обувките си здрави.  Няма да бъдете съв-
сем прави, защото, когато животът ти пропадне 
на кота нула, и в България, и в Швейцария си загу-
бен без близки хора и силна воля за живот и напре-
дък. Какво пък толкова е направил Кожухаров? Ще 

ви кажа. Той е алпинист и е намерил начин да осъ-
ществява изкачвания в планината независимо от по-
ложението, в което е. А в планината, както казва 
един от приятелите на Иван, няма тротоари, рам-
пи и асансьори. Впрочем след изкачването на връх 
Монблан (кота 8410 м) през 2009 г. и най-глупавите 
и кръвожадни медии в България не си позволяват да 
наричат Кожухаров „бивш алпинист“ или пък „инва-
лид“ – от каквито определения изобилстваха загла-
вията, посветени на него. Това според мен е добър 
знак. Означава, че е започнала промяна в мисленето 
ни. А такава промяна е също толкова необходима, 
колкото и промяната и подобряването на градската 
среда. Вместо да продължаваме единствено да се въз-
мущаваме за това, че нещо не е направено, да видим 
какво сме направили ние? Приличаме на мишки, кои-
то са се скрили и лакомо гризкат сиренце, от кое-
то няма за другите. Затова съм в салона. Искам да 
помисля за себе си. Колко хора в инвалидни колички 
познавам и какво точно съм направила за тях? А за-
едно с тях? Защо идвам дотук сама, вместо да по-
каня един приятел с количка и един с кола, който да 
помогне при транспортирането? 
Впрочем филмът „Кота 42“ е част от един по-го-

лям проект, чиято цел е чрез създаването и презен-
тирането на филм, посветен на уникално събитие и 
личен подвиг, да приобщи широка група участници, 
които имат необходимост от мотивация, страте-
гия за лична реализация и стабилност. Проектът е 
финансиран от Столична община, програма „Култу-
ра“. С този акт общината ни показа какво трябва 
да направим ние. Да излезем от мишите си дупки и 
да споделим живота си с хората, на които им е по-
трудно. Много по-трудно. 
Но дано и сама е разбрала какво трябва да направи 

тя – дупките в София са нейна грижа. 
И дано следващият филм, който показва как един 

сам човек с количка спокойно се разхожда из града 
или използва градския транспорт, да бъде сниман в 
София. Тогава ще сме заживели в общ дом, а пътят 
до Дома на киното ще може да бъде извървян и от 
всички хора в колички.   

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

Мирослава ИВАНОВА
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БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА
ïðîøêàòà

В
сички религиозни школи и направления са катего-
рични – умението да прощаваш е едно от най-
важните човешки достойнства. То се цени като 
злато във всяко общество и от всяка култура. 

Но да разсъждаваме отвлечено за опрощаването на греш-
ките, е много по-лесно, отколкото да приложим този 
принцип на практика. Ако мъжът ви ви изневери с най-
добрата ви приятелка или пък собственият ви баща ви 
прецака с наследството, трябва ли да простите? Досто-
ен ли е за прошка човекът, който ви е предал? И дали 
той въобще иска прошката ви? В последно време психо-
лозите, лекарите, а също и духовните наставници все по-
категорично настояват, че 

прошката е нужна на този, 
който прощава 

Ако простите, значи сте успели да се освободите от 
бремето на куп негативни емоции. Злобата, раздразнение-
то, обидата, стремежът към отмъщение – всичко това 
изчезва под магическата пръчка на прошката. 

Ако се замислим по-сериозно, прошката е дар, кой-

то поднасяме на самите себе си.

Чувството на обида води до негативни мисли и агре-
сия, които носят след себе си проблеми и на физическо 
ниво. Враждебността провокира многократно покачване 
на нивото на хормона на стреса в организма и предиз-
виква силно напрежение практически във всяка част на 
тялото. Психолозите съветват: „Ако сте смъртно оби-
дени на някого 

дайте воля на чувствата си
Ден или два ще преливате от негативни емоции, злоба-

та буквално ще ви събаря и в този момент най-разумно-
то нещо е да є се поддадете. Работата е там, че орга-
низмът ни не е пригоден да бъде дълго време в състояние 
на силен стрес. Постепенно бурните емоции утихват. 
През 2006 г. в американската болница в Орландо (щата 
Флорида) провели експеримент с голяма група доброволци, 
които се оплаквали от болки в гърба. 

Оказало се, че тези, които лесно прощават обида-

та и пропускат оскърбленията покрай ушите си, 

много по-рядко страдат от болки в гърба в срав-

нение със злопаметните.

В друг университет пък с голям успех се сдобила т. 
нар. терапия чрез прошка, с която 

ефективно се лекували 
депресии и неврози 

Оказва се, че когато на човека му се получи да прости, 
негативните му мисли веднага изчезват. Невъзможността 
да се избавим от натрапчивото влияние на обидата е в 
основата на голяма част от нервните сривове. 
Габи се развела с мъжа си, когато била на 47 години. 

Просто
прости!

Понякога ни се струва, че не можем да простим на човек, 
който ни е предал. Но пробвайте да погледнете на 
ситуацията от друг ъгъл. Прошката не е отстъпка от 
страна на обидения. Тя е за него възможност да се избави 
от емоциите, които го тормозят.

© KRISTINASHU | DREAMSTIME.COM
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Живяла заедно с него 23 години, но когато станало ясно, 
че той є е изневерил, Габи се зарекла никога повече да 
не му каже и дума. И тя действително не разговаря-
ла с него – нито по време на развода, нито на сватба-
та на дъщеря си. 

„Преди половин година случайно срещнах бившия си съ-

пруг в един магазин. Погледнахме се един друг и аз раз-

брах, че точно сега мога да направя избор. Бих могла 

да мина покрай него отново, без да му кажа нито дума, 

и да продължавам да подхранвам злобата си към него 

или... да го заговоря. Избрах второто. Изпитах огро-

мно облекчение и видях, че той усети същото. Отидо-

хме в близкото кафене и прекарахме в разговори пове-

че от два часа. Дори плакахме заедно. В края на краи-

щата винаги съм разбирала, че той е добър мъж, който 

просто е направил грешка. Но кой пък не греши?“

Прошката не означава, че сгрешилият не трябва да по-
несе наказание. Развод, съд, дори затвор – има различни 
социални форми на въздействие, но прошката е наш ли-
чен избор. 

Поставете се на мястото 
на обиждащия

Ние постоянно се опитваме да си обясняваме мотиви-
те за поведението на този или онзи човек. Съпругът ни 
е станал необщителен, защото прекалено много се измо-
рява в работата. Майка ни е раздразнена, защото не се 
чувства добре. Децата са палави, защото им е необхо-
димо някъде да изразходват енергията си. Ако се поста-
вите на мястото на човека, който ви е обидил, ще ви 
бъде по-лесно да разберете какво го е ръководило при по-
стъпката му, а това означава и че ще направите първа-
та стъпка към опрощението.

„Много години не допусках мъж до себе си, защото, ко-

гато бях на десет, чичо ми ме изнасили. Страх, от-

вращение, обида, усещане за несправедливост и всич-

ко, което произтичаше от този акт, ме задушаваха 

до 27-годишната ми възраст. И ето че при нас дой-

де на работа куриер, който беше на 16 години. Извед-

нъж осъзнах, че чичо ми в момента на инцидента тък-

мо беше навършил 16 години и самият той е бил дете. 

Той не е действал със зла умисъл, а под влиянието на 

детски порив. А децата невинаги могат да отгова-

рят за своите постъпки. Навярно това беше първата 

стъпка към моето справяне с обидата. След това по-

степенно отношенията ми с мъжете се развиха и след 

две години аз се ожених.“

Всичко, казано дотук, няма за цел да ви кара да про-
щавате на човека, който ви е наранил, ако не сте го-
тови за това. За жалост обществото насърчава жени-
те именно към това. Жените трябва да бъдат отстъп-
чиви и разбиращи. 

Но всъщност обидата е естествена психична ре-

акция срещу несправедливата постъпка, която 

свидетелства за нормална самооценка. 

Ако простите на човека, който ви е обидил, това съв-
сем не означава, че храните топли чувства към него. Би-
хте могли да му простите и пак да прекратите отно-
шения с него. Или пък да не ги прекратите. 
В крайна сметка въпросът е такъв: „Искам ли да нося 

товара на обидата, или искам да простя, като се отърва 
от всички лоши и неприятни събития от миналото?“ В 
много случаи прошката е съзнателно решение, резултат 
от продължителна работа върху себе си, а не просветле-
ние, което изведнъж изниква в нас.

Намерете верните думи
Ако сте недоволни от това, което се случва в отноше-

нията ви с близките, най-вярната стратегия е тактично 
да поговорите с тях. Откровеният разговор ще ви даде 
възможност да се… изкажете. Това, първо. Второ, събе-
седникът ви в края на краищата може да ви поднесе из-
винения. Но не бива да разчитате, че това непременно 
ще се случи. Както и не можете да разчитате, че след 
такъв разговор човекът ще промени своето поведение ко-
ренно. Далеч не всеки е способен да се учи от грешки-
те си, дори и да знае, че те му носят дискомфорт – на 
него и на близките му. 
Ето какво ни разказа Деси, 34 години: 

„След сватбата се преместих от Пловдив в София, 

където с мъжа ми живяхме почти три години. Родиха 

ни се близнаци и майка ми настоятелно ни помоли да 

се върнем в Пловдив, като ни уверяваше, че ще ни по-

мага с децата. Това означаваше, че ще можем да има-

ме и много свободни вечери, в които със съпруга ми да 

оставаме сами. Не ми се искаше да лишавам децата 

ни от топлината на бабините грижи и в крайна смет-

ка се поддадохме на молбите на майка ми. И какво ми-

слите? Майка ми се появяваше у нас веднъж месечно 

и когато се опитах да є напомня за обещанията є, тя 

най-безцеремонно им отвърна: „Имам си и своя рабо-

та.“ Да. Обидена съм є и съм разочарована от нея. Но 

от друга страна, в Пловдив работите ни потръгнаха 

много добре. Съпругът ми си намери чудесна работа с 

много по-висока заплата от тази, която получаваше 

в София. Разбирам, че няма смисъл да ругая майка си 

– тя няма да се промени. Отношенията ни сега са до-

бронамерени, макар и повърхностни.“

Вяра и опрощение
Възможността да простят нанесената обида е истин-

ско божествено благословение за искрено вярващите хора. 

Християнството е изначално построено върху учението да 

прощаваме. Ако ви е трудно да се справите с определена си-

туация, бихте могли да поговорите със свещеник. Възмож-

но е да си мислите, че знаете всичко, което той ще ви каже, 

но в действителност не е така. Важно е не само това, ко-

ето ще ви каже, но и как ще ви го каже. Понякога една вярна 

дума, произнесена в точния момент, може да промени целия 

ви живот. Не се отказвайте от тази възможност. 
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Понякога просто трябва да контролираме очаквания-
та си към околните и да бъдем готови да им простим 
грешките. 

Прошката ни помага да заменим негативните 

емоции с позитивни – умиротворение, съчувствие, 

любов – и в крайна сметка да подобрим отношени-

ята си с околните.

Не забравяйте, че 

характерно за хората е 
да грешат

Това означава, че е напълно естествено дори най-близки-
те ви хора от време на време да ви обиждат или раз-
очароват. Не се примирявайте с опасните прояви на аг-
ресия. В останалите случаи най-мъдрото, което можете 
да направите, е да си напомните, че хора без недоста-
тъци няма. 

„Когато започна кризата и ме уволниха от работа, не 

се развълнувах особено, защото знаех, че имам спес-

тени доста пари „за черни дни“. Представете си как-

во почувствах, когато разбрах, че месеци преди това 

мъжът ми е вложил парите в ценни книжа, без да ми 

каже нито дума за това. Във време на криза тяхната 

стойност се беше понижила поне десет пъти и про-

дажбата им беше възможна само на безценица. Бях го-

това да го убия. Първата ми мисъл беше веднага да се 

разведа. Но след дълги разговори с мъжа ми, родители-

те ни и най-близките ни приятели аз най-накрая осъ-

знах: да, той е взел грешно решение, но го е направил 

изцяло воден от добри намерения. Просто е искал да 

„заработи“ пари за мен и децата. Освен това от голя-

мо значение за мен е това, че той е невероятен баща. 

Не исках децата ми да виждат как, когато възникнат 

сложни обстоятелства, аз веднага се лишавам от 

баща им. В резултат на всичко това ние се сдобрихме, 

а аз си намерих нова работа. Цената на нашите цен-

ни книжа малко се покачи, макар че едва ли ще достиг-

нат предишните нива. Сега на шега наричаме този 

случай „времената, които ни помогнаха да заздравим 

отношенията си“. 

© SUBBOTINA | DREAMSTIME.COM7
1. Позволете си да изпитате гняв Преди да се отървете от 

емоциите – дайте си възможност да ги преживеете. На пър-

во време избягвайте среща с обидилия ви или пък напротив – нарочно 

повдигайте въпроса за случилото се. Да простите на някого, не озна-

чава да му позволите да си изтрие краката във вас. Означава да по-

чувствате силата си. Прошката е умение да се издигнете над ситу-

ацията. 

2. Говорете за това Ваш събеседник може да бъде приятел или 

роднина, но когото се доверявате, свещеник или психолог. От-

кровеният разговор може да ви помогне да разберете какво чувства-

те, както и да се сдобиете с онази гледна точка, която ви е убягвала. 

3. Успокоявайте се Ако мислите за нещо неприятно, органи-

змът започва да изработва хормон на стреса и цялото ви тяло 

е в напрежение. Единственият начин да се успокоите е съзнателно да 

се вземете в ръце. 

4. И вие сте бъркали Спомнете си случаи (сигурно е имало и 

такива), когато самите вие не сте били прави и на вас са ви 

простили. Всеки човек прави неща, с които не се гордее. Като си 

спомните, че човекът, когото сте обидили, не ви е съдил прекалено 

строго, ще съумеете и вие да простите. 

5. Помнете, че прошката е подарък, който правите сами 
на себе си Умението да прощавате ще ви избави от много не-

приятни моменти. 

6. Не отстъпвайте от своето решение Когато сте осъз-

нали, че сте готови да простите на този, който ви е обидил, 

обсъдете своето решение с роднини, приятели или със самия винов-

ник. Ако му кажете, че му прощавате, това би могло да бъде нача-

ло ако не на нови взаимоотношения, то поне на взаимно разбирател-

ство. 

7. Наслаждавайте се на спокойствието Когато успеете да 

простите, вие ще преминете в едно с нищо несравнимо състо-

яние на покой и благодат. Наслаждавайте му се. 

стъпки към прошката7
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Горещи флиртове
МОДАМОДАМОДА

с флората 
и фауната
Животински принтове във всякакви вариации върху 
поли, рокли, тениски и аксесоари… През пролетта и 
лятото по дрехите ни ще хвърчат гълъби, ще бягат 
зайчета, ще плуват лебеди и, естествено, ще цъфтят 
цветя, много цветя.

 Върху черен плътен тишърт с лодка деколте летят 

два гълъба, изработени от бели пайети.  Светлосини-

те сатенени шорти изглеждат много невинно с тези 

бели гълъбчета, накацали върху тях.  Гълъби ще гукат, 

кацнали и върху дамските чанти.

През този сезон дизайнерите са влюбени в пеперудите 

и птиците. Най-вече в гълъбите и лебедите. Някои от 

тях отиват твърде далеч, като рисуват маймуни върху 

копринените блузи.

 Малки зайчета скачат насам-натам между дребните 

цветчета, щампирани върху тези сандали на платфор-

ма.  В гънките на пъстрата етнопола се крият кра-

сиви пауни.  Колко птици можете да преброите върху 

този пуловер с бели биета по ръкавите, подгъва и декол-

тето?

М к к
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 През тази пролет пеперудите ще са гарантирано по-

вече. Те ще пърхат не само в стомаха ни, но и върху ту-

ники и рокли, създавайки усещане за ефирност и неж-

ност.  Този бял лебед облагородява иначе прекале-

но обикновената светлосива трикотажна къса рокля. 

 Ако животинските принтове върху дрехите ви идват 

в повече, пробвайте по-дискретен вариант – брошка 

или обици, изобразяващи птици.

 Копринена максипола, щампована с едри пеперуди. 

 Малки кученца на разходка по… кремава рокля с чети-

риъгълно деколте.  Чорапи на кучета и сърца – има ги 

във всякакви разцветки.цветки.

 Чаровната мода от 50-те години на миналия век се 

завръща – трикотажна прилепнала блуза с лодка декол-

те, къса пола лале с флорални щампи и широк кожен ко-

лан.  Сивата туника с три четвърти ръкави е освеже-

на от едри щамповани цветя.  Сладки малки цветчета 

дискретно са обсипали тази секси рокля в цвят „светла 

пудра“. Много ефектно е кафявото цвете от плат, раз-

цъфтяло върху дясното є рамо.

 Максирокля на вола-

ни в пастелни цветове и 

късо сако на XL щампи на 

цветя.  Тази туника от 

100% коприна ще накара 

настроението ви пролет-

но да разцъфти.  Блуза 

шемизета на ярки цветя 

– стои много секси в ком-

бинация с къси панталон-

ки с висока талия, нищо 

че самата блуза е закоп-

чана плътно догоре.
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„З
наеш ли на какво приличаш с тази скъ-
па чанта и с тези евтини обув-
ки? На селянка!“ Тази фраза 
на Ханибал Лектър от култо-

вия филм „Мълчанието на агнетата“ по-
действа на героинята на Джоди Фостър 
убийствено. Необходимо є беше да моби-
лизира цялото си женско и професионално 
самообладание. Огледалният вариант – скъпи 
обувки и евтина чанта – не звучи никак по-
приемливо.  
Изострената чувствителност на садиста му 

помогна да унизи изключително грамотно. По-
води за подобни унижения обаче ние даваме 
прекалено често, понеже забравяме, че чанта-
та не е просто някаква си играчка или без-
личен предмет. Тя е главен аксесоар, който 
е с нас всеки ден. 
Чанта... Не чанта, а по-скоро едно нежно 

светлосиньо чудо с металически отблясъци, от-
ливка на ди-
зайнерското 
лого и раз-
кошна златна 
верижка – от 
типа на тези 
чанти, с които се 
появява Парис Хил-
тън – може наисти-
на да ви подейства 
като „удар на място“. Но съвсем не в смисъла, в който си 
мислите. Вместо „Аз съм млада, жизнерадостна, модерна и 
оригинална“ такъв аксесоар крещи с пълно гърло: „Аз съм 
глупачка, която се хваща за всичко, което блести.“ 
Достатъчно е да се вгледате в иконите за стил от 

близкото минало и настоящето, за да забележите, че 
всички те, макар и да могат да си позволят най-екстра-
вагантните и причудливи модели (и са си позволявали та-
кива, които ние с вас дори не сме сънували), много чес-
то предпочитат 

един сдържан до скука модел 
Като чантата „2.55“ на Коко Шанел. Коко много искала 

да има малка елегантна чанта, която да носи на рамо, и 
създала тази семпла чанта плик с верижни дръжки. Или 
пък чантата „Кели“ на „Хермес“. Принцесата на Монако 
толкова харесала чантите, инспирирани от сакове, че те 
били наречени на нейно име – „Кели“. Удобство и елеган-

тен стил. На това за-
лагат именитите дами. 
Логично. Чантите не 
са обувки, от които 
при добро желание 
бихте могли да има-
те безброй чифтове. 
Причината е, че обик-
новено чантата струва няколко пъти по-
вече. Това – първо. Второ – да се пре-
мества цялото съдържание на една дам-
ска чанта в друга всеки ден или пък 
по няколко пъти на ден е истин-
ско изпитание, при това рискова-
но. Винаги нещо важно остава 
в другата, онази, с която сме 
били вчера: паспорт, теле-
фон, кредитна карта. Все 
нещо забравяме в някоя 
от преградите… 
За жената да си намери ху-

бава и подходяща чанта, е съ-
щото като мъжът да си купи 
автомобил, който му пасва отлично. 
Понякога за подобно начинание може да 

ак ц е н т и

ВИЗИТКА В РЪКАТА
ИЛИ ПРЕМЕТНАТА ПРЕЗ РАМО
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отиде цяла година. Не е достатъчно чантата да ни ха-
ресва на външен вид и да е функционална, а освен това 

не бива да ни омръзне 
на втората седмица

след като стане наша, както често се случва с обувки-
те. И нещо още по-важно – в случай на нужда да „удос-
товерява“ статуса ни. Една жена не може да предположи 
кога ще є бъде необходимо подобно „удостоверение“. Ва-
жен за кариерата ви човек бихте могли да срещнете и в 
супермаркета, и на детската площадка. 
Как все пак да направите избора? Едната възможност е 

да поемете по най-краткия (разбира се, не и във финансов 
смисъл) път – чантите „Бъркин“ и „Кели“. По този път 
вървят Виктория Бекъм, но и някои по-малко известни 
българки. Плюсовете на този избор? Имате чанта, която 
показва класа (раз!) и ви прави недосегаеми за капризите 
на модата (два!). Минуси: дълъг списък с очаквания и 

отсъствие на каквато 
и да било оригиналност 

Наистина ли тази чанта ви харесва, или просто не сте 
съвсем уверени в собствения си вкус и предпочитате да 
действате на принципа – ако е кола, да бъде „Мерцедес“, 
ако е чанта, да бъде „Бъркин“. Напоследък втората част 
на това твърдение звучи по-скоро така – ако е чанта, 
то по-добре да е „Шанел“. Ами, ако имате желание да 
притежавате маркова чанта, но бюджетът ви е малък? 
Специалистите, които се занимават с различни брандо-
ве, понякога правят модели на чанти, които приличат на 
култовите еталони. Но принципно е добре да помните, 
че да комбинирате дрехи, избрани от H&M, е допустимо, 
но да си купувате чанта от тази марка, е лоша идея. То 
е все едно да пътувате без билет. Дори да не мине кон-
трола, удоволствието ви отива на кино, както и уваже-
нието към околните.
Вариант номер две е да изберете чанта 

последен крясък на модата
Тук акцентът се измества от статуса към актуал-

ността – да откриеш най-яката чанта за съответния 
моден сезон и да станеш една от първите є притежа-
телки! Впрочем така постъпва Кейт Мос. Плюсовете: 
респект от страна на модните ценители и завист в най-
различни оттенъци от страна на приятелките. Минуси: 
необходимост минимум веднъж на половин година да хо-
дите „на лов“ за новия моден хит сред чантите и риск 
да се окажете жертва на модата. 
Едни от най-актуалните марки на сезона освен оби-

чайните „Ив Сен Лоран“ и „Баленсиага“ са и „Ланвин“, 
„Клое“, „Живанши“ и дори чантите на младия талант 
американеца Александър Уонг. Независимо от факта, че 
така или иначе върху марката „Ив Сен Лоран“ никога не 
пада прах, заслужава си да се обърнете и към 

модели на по-малко скъпи, 
но известни марки 

които все пак са известни с това, че чантите са непосред-
ствен техен приоритет – „Тодс“, „Фурла“, „Лонгчамп“. 

Чантата говори за нас много повече, отколкото предпо-
лагаме. Ето защо, когато обмисляме купуването є, тряб-
ва да... се вземем в ръце.
Впрочем жените днес все по-често избират чанти, ко-

ито никога не изглеждат съмнително просто защото не 
изглеждат претенциозно – обикновена кожена или велуре-
на торба с две дръжки, без никакви ефектни декорации 
– проста и демократична като спортна фланелка. Да хо-
дите с такава чанта през идващото лято, също е сви-
детелство, че сте фешън. 

Рейчъл Билсън с майка си...

чанта „Фурла“

Парис Хилтън с 
чанта собствен 

дизайн

Джейн Бъркин 
с „Хермес“

чанта 
на Барбара Буй

Ел Макферсън с 
„Луи Вюитон“

Виктория Бекъм 
с една от своите 
крокодилски 
„Бъркин“

чанта 
на Ив Сен Лоран
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

Под дъгата на
МОДНОТО

Искрящи устни, пъстроцветни сенки за очи, 
хиперобемни прически, модерни плитки и 
лакове за нокти в причудливи оттенъци… Ще 
обобщим за вас най-важните beauty тенденции 
за пролетта и лятото.

Сенки за очи в лазурно синьо 

в комбинация със спирала в 

турскосиньо и, естествено, 

естествени устни. Просто 

гримирането ще е забавно 

през този сезон. Дори жълти-

ят цвят ще оцвети очите ни 

това лято. Като слънчева це-

лувка. Изглежда малко футу-

ристично, но ще е голям хит!

От „Гучи“ залагат на свет-

лочервеното. Със светло, но 

доста ярко розово червило 

се разходиха по подиумите 

моделите на Джил Сандър. А 

неоново оранжевото е пред-

ложение за устните през ля-

тото от „Москино“.

Светло и естествено – това 

е тенденция с продължение. 

Сякаш е създадена за роман-

тички, които държат на из-

чистеното семпло облек-

ло. От „Макс мара“ нарекоха 

този грим „мейк ъп без очи“. В 

този случай най-натрапчиво-

то нещо в грима е… гланцът 

за устни. Невинни години…

ОЧИ И УСТНИ
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Това е тенденция, която не е 

слизала от модната сцена някол-

ко години поред. Сега опушени-

те с антрацитено черно и сиво 

очи са подчертани силно и под 

долните клепачи. Не ви ли напом-

ня този грим за 80-те години на 

миналия век?! Молив върху ръбо-

вете на долните клепачи и из-

теглен като лястовича опашка 

щрих в краищата на горните…

Визията на Шанел е още по-го-

тическа. Черен молив, прека-

ран през пътя на косата, е нещо 

ново и доста ексцентрично.
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Най-модерно е борсалиното – 

мъжка класика в женския жанр. 

За плажа Томи Хилфигер пред-

ложи шапка от червена кожа 

с високо бомбе. А от „Джъст 

Кавали“ – младежката линия 

на дизайнера Роберто Кава-

ли – заложиха на каубойската 

шапка с декорации, наподобя-

ващи окраска на влечуго.
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О, не, това не е новост. По-

стига се с много гел и вакса. 

Косата ви изглежда така, ся-

каш току-що сте излезли от 

морето. Новото е, че след 

като нанесете стилизиращи-

те продукти, трябва силно да 

я опънете назад и да я хванете 

на опашка или да я сплетете 

на „мокра“ плитка. Ярките уст-

ни хармонират най-добре на 

подобна пригладена прическа. 

Не обем, а обемище. По-

стига се с гребен за тупи-

ране и лак за коса. Може-

те да вържете косата на 

една странична или на две 

опашки. Изкуствените цве-

тя също са приемливи като 

украса на тази прическа.

Край на дискусията – колко-

то и хипарски аксесоар да са, 

кърпите за глава са основна 

модна тенденция за пролетно-

летния сезон и трябва да се 

научим да ги връзваме краси-

во. Цвета на кърпата спокойно 

можете да комбинирате с цве-

та на грима и червилото. Яр-

коцветно лято ни очаква. 

СРЕДЕН ПЪТ
Точната линия, разделяща коса-

та на две, е хитовата тенден-

ция в прическите за този сезон. 

Косите на опашка, вързана ни-

ско на тила, също са много ак-

туални.

МОДНОТО
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Жертви на/за фигурата
ДИЕТА ИЛИ РАДОСТ ОТ ЖИВОТА?! НА НЯКОИ НЕ 
ИМ СЕ НАЛАГА ДА ИЗБИРАТ. ВЪЗМОЖНО Е ДА 
СТОПИТЕ КИЛОГРАМИ, БЕЗ ДА ГУБИТЕ ВЯРА, ЧЕ 
ЖИВОТЪТ Е ПРЕКРАСЕН!

З
ащо, когато започнете да се 
ограничавате в храненето, до-
брото ви настроение и жизне-
ните сили ви напускат по-бър-

зо, отколкото излишните килограми? 
Съгласете се, че размяната „краси-
во тяло вместо жизнена енергия“ не 
може да се нарече равностойна. Ни-
кой не отрича, че диетата е зани-
мание изтощително, че преходът от 
предимно нездравословна храна към ли-
липутски порции за тревопасни е дос-
та радикален. При това от дневно-
то меню се изключват именно проду-
ктите, които ни зареждат с жизнена 
енергия. Когато не получава необхо-
димите му хранителни вещества, ор-
ганизмът започва да води нападател-
на политика, отнемайки ги от свои-
те собствени органи. В резултат вие 
се „обзавеждате“ с хипогликемия, ни-
ско кръвно налягане и намалена мус-
кулна маса… Естествено е да няма-
те сили тогава. А за настроението 
какво да кажем… То никак не се по-

гажда с диетите.
Но има една, чиито принципи са лес-

ни за спазване и при това не ви води 
към изтощение, а само към отслабва-

не. А вие точно това искате, нали? 
Белтъчната (или протеиновата) ди-

ета е напълно съвместима с нормал-
ния живот.

ЦЕЛ  Да отслабнете, без да гу-

бите мотивация и ентусиазъм. Да се 

простите с излишните килограми, без да се мъчите и без да „то-

пите“ мускулна маса. Искате да изчезнат единствено сланинки-

те!

ПРИНЦИП  Натуралните протеини (белтъчини), които са в 

основата на диетата, запазват мускулната маса и не позволяват 

на мускулите да се изтощават. Осигурявайки организма с нужни-

те му хранителни вещества и енергия, протеините не се натруп-

ват в тялото във вид на мазнини. Точно обратното – временни-

ят отказ от въглехидратите принуждава организма активно да 

започне да изгаря натрупаните по-рано излишъци от тях. Освен 

това съдържащите преимуществено белтъчини храни оказват 

силно дренажно действие, което позволява много по-резултатно 

да се борим както с целулита, така и с отоците по тялото.

 В менюто ви трябва да 

са включени богати на храни-

телни вещества продукти.

 И повече зеленчуци, разбира се – в тях има мно-

го енергоемки вещества, минерали и витамини. 

 Избирайте плодове с нисък гликемичен индекс: 

ябълки, сливи, грейпфрути, портокали, круши.

 Следобед можете да си позволите нещо малко 

сладко, за да можете вечерта да сте по-твърди. 

 Яжте само когато действително сте гладни. Не 

бива да ядете от умора, заради проблеми или прос-

то защото имате свободно време. Намерете сили в 

себе си да се откажете не от храната въобще, а от 

излишната храна. С никакви други мъдрости няма да 

ви досаждаме. Просто приемете и следвайте тази.

ЦЕЛ И ПРИНЦИП
НА ПРАКТИКА
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РАЗРЕШАВА СЕ
Яжте всякакво месо (телешко, свинско, заешко), птици 

(пиле, патица, пуйка), риба (треска, бяла риба, сьомга). Яй-

цата са разрешени, но само по две яйца (белтък и жълтък) 

веднъж на три-четири дни (белтък можете да ядете все-

ки ден).

ЗАБРАНЯВА СЕ
Не бива да ядете тестени изделия, хляб, мюсли, сирена, 

захари и всякакви нейни заместители, бобови, маринова-

ни и консервирани продукти, пастети, сладкиши, картофи, 

цвекло, моркови и царевица. 

Изключете от менюто си орехите, семките, всички слад-

ки напитки и (най-трудното!) – алкохола. 

Как ще се живее по-нататък?!

Както вече разбрахте, диетата се дели на два основни 

етапа. Първият – по-тежкият, е насочен към бързо реду-

циране на теглото. Следващите две-три седмици са пос-

ветени на постепенната стабилизация на процеса на от-

слабване, на затвърждаване на постигнатите резултати, 

както и на връщане към нормалното (но разумно!) хранене. 

След завършване на диетата продължавайте в същия дух 

и повече никога не забравяйте за белтъчините, особено 

по време на двата основни приема на храна. Те ще ви по-

могнат да се избавите от чувството на глад, особено ако 

имате навик да си похапвате често нещо сладко. Посте-

пенно можете да включите в менюто си хляба (за предпо-

читане пълнозърнест), повече видове плодове, бобовите 

растения, овесените ядки и въобще мюслито без добавка 

на захар и ориза (басмати или кафяв, неполиран).

РАЗРЕШЕНО/ЗАБРАНЕНО

КАКВО СЕ ЯДЕ

Закуска

 1 чаша чай или кафе без захар  1 кофичка нискомаслено 

кисело мляко  1 яйце (твърдо сварено)  2 парчета шунка 

(свинска или пуешка)  1 ябълка или 1 портокал/киви

През деня

1,5 л течност (черен, зелен или билков чай или най-добре 

просто вода). Ако сте огладнели, можете да изядете още 1 

кофичка кисело мляко. 

Обяд

 5 репички, 5 чери доматчета, 1 краставица. Пилешко 

филе без кожа (може също филе от бяла риба или телешко), 

приготвено на грил или на пара с пресни подправки

 Всякакви зелени на цвят зеленчуци, подправени с 1 с. л. 

зехтин (или 2 малки тиквички, напълнени с домати и прова-

нсалски подправки, 1 кофичка нискомаслено кисело мляко)

1-ва седмица 
НАЧАЛОТО
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Закуска

 1 чаша зелен чай  1 яйце (твърдо сварено)  2 парчета 

шунка (свинска или пилешка)  1 филия пълнозърнест хляб 

 2 мандарини (или 1 киви)

През деня

1,5 л течност (черен, зелен или билков чай или най-добре 

просто вода). Ако сте огладнели, можете да изядете още 1 

кофичка кисело мляко. 

Обяд

 Салата от прясно зеле, подправена с 1 с. л. зехтин и ли-

монов сок. 150–180 г червено или бяло месо (или морска или 

речна риба, две тънки парчета патешко месо, запържено 

на тефлонов тиган) и 3 пресни смокини

 Зелени зеленчуци, полети с 1 с. л. зехтин (или 1 краста-

вица с козе сирене и свежа мента) + 3 с. л. нискомаслена 

извара

Следобедна закуска

 Чай или кафе, но без захар  2 парчета шунка  1 ябълка 

или 1 портокал

Вечеря

 150 г бяло пилешко месо, 3 с. л. неполиран кафяв ориз 

 Салата от зелени на цвят зеленчуци, подправена с 1 с. л. 

зехтин  1 кофичка нискомаслено кисело мляко

ВАЖНО!

 За да попълните запасите от енергия в организма, вклю-

чете в менюто два плода с нисък гликемичен индекс – на за-

куска и на следобедна закуска. 

 При термична обработка на храните витамините се раз-

рушават (губят се от 40 до 60% витамини). Как да запазим 

витамините в храната? Просто трябва да отдаваме пред-

почитание на суровите храни или на тези, които се пригот-

вят за много кратко време.

 Имайте предвид, че в замразените зеленчуци витамини-

те са повече, отколкото в пресните, но престоели 3–4 дни 

в хладилника.

2-ра и 3-та седмица
ОСНОВНИЯТ ЕТАП ОТ ДИЕТАТА

Следобедна закуска

 Чай или кафе, но без захар  1 пресен плод (или 1 краста-

вица)

Вечеря

 1 чиния зеленчукова супа – без мазнина и без продукти, 

съдържащи нишесте  и 150 г бяла риба (или пуешка шунка) 

+ 1 кофичка кисело мляко с не много висока масленост

ВАЖНО!

 Зеленчуците и суровите продукти лесно засищат. Тях мо-

жете да ги ядете по много, запасявайки организма с мине-

рали и витамини – най-вече с витамин С. Впрочем витамин 

С (в червените чушки, броколито и лимоновия сок) благопри-

ятства по-доброто усвояване на желязото, съдържащо се в 

месото. А желязото дава енергия, защото „храни“ червени-

те кръвни телца, които пренасят кислород до клетките. 

 Плодовете по време на следобедната закуска повишават 

нивото на серотонин в кръвта – вещество, което регулира 

настроението, подобрява емоционалната ни стабилност и 

намалява възприемчивостта ни към стрес. 

Сред многото енергийни точки има няколко, които природата специално е отредила за… отслабване. НА РЪКАТА – над ста-

вата от двете страни на горната част на китката. На крака – във вдлъбнатината между ходилото и ахилесовото сухожилие. 

НА ЛИЦЕТО – във вдлъбнатината между горната устна и носа. Лекият масаж на тези точки с възглавничките на пръстите 

ще ви помогне по-лесно да коригирате теглото, забързвайки процеса на обмяна на веществата.

Оз Гарсия, диетолог

„

“
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Борбата с целулита стана по-

честна напоследък – днес никой 

не говори за чудодейно средство, кое-

то е в състояние безследно да изтре-

би натрупания с годините целулит. За 

да постигнете максимално добри ре-

зултати, ви трябва комплексен подход. 

Правилното хранене ще ви помогне да 

се избавите от излишните килограми. 

Спортът и масажът ще заякчат мус-

кулите ви и ще ви дадат чувството, 

че моделирате фигурата си. Компреси-

те и апаратните процедури ще стег-

нат кожата ви, а козметичните сред-

ства ще ви помогнат да утвърдите 

постигнатите резултати и да поддър-

жате добра форма.

Основната задача на антицелулитни-

те кремове е да подобрят структу-

рата на кожата и да ускорят проце-

сите на обмяна на веществата в нея. 

Моделиращата козметика за тяло 

има своите „звездни“ съставки: ко-

феин (той разрушава мастните ве-

риги в тъканите), теофилин (eлими-

нира излишната вода), силиций (подо-

брява еластичността на влакната на 

съединителната тъкан). Присъстви-

ето на тези три съставки в съста-

ва на антицелулитния крем или гел га-

рантира добрия резултат. Но докато 

геловете и лосионите е достатъч-

но да бъдат нанесени върху кожата, 

то кремовете и маслата се нуждаят 

от допълнителен втриващ масаж, за 

да проникнат в кожата. Да направите 

този масаж, никак не е сложно. Вдиг-

нете единия крак на ръба на ваната и 

редувайте поглаждащи и кръгови дви-

жения в посока от коляното нагоре. 

Едно малко уточнение – праволинейни-

те движения трябва да бъдат насоче-

ни по посока на кръвообращението. Не 

е важно колко количество продукт ще 

използвате, а доколко редовно ще го 

използвате. Редките пристъпи на съз-

нателност не водят до нищо. Трени-

райте волята си и след всяко взимане 

на душ нанасяйте антицелулитен про-

дукт, защото тогава кожата е най-

възприемчива към активните състав-

ки в козметиката.

Eнергийна напитка
Смесете в блендера няколко малини, 5 

ягоди, 2 с. л. боровинки, 1 морков, 1 до-

мат, 2 с. л. обезмаслена извара, сок от 

един лимон.

Черен и зелен чай
Най-важното е да му дадете възмож-

ност да покисне 1–2 минути. Колко-

то повече кисне, толкова по-тонизира-

щи свойства придобива. Без значение 

дали е черен, или зелен. Това е едно и 

също растение. Природата на полифе-

нолите, влизащи в състава на чая, е 

различна. Но силата на антиоксидан-

тите и тонизиращите му свойства са 

еднакви. 

Женшен
Някога в миналото само китайският 

император и неговите любовници са 

имали право да пият този чай, който 

доказано облекчава умората и подпома-

га отслабването. Днес е достатъчно 

да си купите корен от женшен от ап-

теката и да го сварите по правилата. 

Да готвим правилно
Зеленчуците е най-добре да варите с 

макарони или ориз в една и съща тен-

джера – за да не се губят витамини-

те, а да „попиват“ в пастата или ори-

за. Съдържащите нишесте продукти 

не е зле предварително да полеете с 

ябълков оцет или лимонов сок – това 

ще понижи техния гликемичен индекс. 

Забравете за пърженето. Отдайте 

предпочитание на готвенето на пара 

или на грил. 

ВСИЧКИ СРЕДСТВА СА ДОБРИ

ЗА БОДЪР ДУХ

СПОРТЪТ ИЗГАРЯ КАЛОРИИ

Ккал/час

Бягане 500–580 

Аеробика 420

Тенис 400

Ккал/час

Каране на велосипед 250–450 

Плуване 250–400

Танци 250

Домакинска работа 85



6Виктория Бекъм, 
36 г.

Тайната на бившата спайска са мор-

ските продукти. Тя всеки ден си хап-

ва скариди, в които се съдържат мно-

го полезни белтъчини.
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звездни тела
Малки тайни заМалки тайни за

1Рене Зелуегър, 
41 г.

Днес актрисата, която преди време 

бе специално напълняла с 10 кг за фил-

ма „Дневникът на Бриджит Джоунс“, не 

желае да спазва сложни диети. Рене се 

придържа към правилото парчето месо 

в чинията да не е по-дълго и по-широко 

от карта за игра.

10Джулия Робъртс, 
43 г.

Американката, прославила се преди 

20 години с главната роля във филма 

„Хубава жена“, не си представя днев-

ното си меню без печено пиле. Научи-

ла се е да го готви „правилно“ – пър-

во го маринова в нискомаслено кисело 

мляко, обилно го поръс-

ва с овесени ядки 

и чак тога-

ва го пече 

във фурна-

та. 

8Клаудия Шифър, 
40 г.

Един от най-високоплатените топ мо-

дели в света и майка на три деца не 

слага в устата си нито глътка кафе 

и алкохол! До обяд красавицата яде 

само плодове и зеленчуци и пие бил-

кови чайове и доматен сок, които 

притъпяват чувството є за глад.

5Анджелина Джоли, 35 г.
Майката на 6 деца, 3 от които осиновени, изглежда блестящо благодарение 

на това, че брои белтъчини – на килограм собствено тегло по грам белтък. Съ-

дейки по фигурата є, този метод работи.

11Кейт Уинслет, 35 г.
Тайната на перфектния външен вид на изпълнителката на главната роля в 

нашумелия филм „Титаник“ е вегетарианството. На закуска Кейт ежедневно изяж-

да филийка ръжен хляб с краставица. А за да поддържа мускулите си в тонус, от 

една година насам играе йога.

3Лиз Хърли, 
45 г.

Английският модел, 

продуцент, дизайнер 

на дрехи и киноактри-

са, чиято кариера в Холи-

вуд започна със снимки във 

филма „Пасажер 57“ на режи-

сьора Кевин Хукс, си готви често 

леки кремсупи от спанак. Спана-

кът съдържа много малко калории 

и затова тя може да яде от него, 

колкото си иска.

4Деми Мур, 
48 г.

Популярната холивудска актриса е за-

палена по суровоядството. Ежедневно 

консумира продукти, които не са подла-

гани на термична обработка, а ако спеш-

но є се налага да отслабне, минава на 

овесени ядки с кисело мляко, които за-

пълват стомаха и доста засищат. 

7Натали Портман, 
29 г.

Израелката, започнала карие-

рата си на 12-годишна възраст 

с главна роля във филма „Леон“, 

е вегетарианка и основно яде 

тофу (соево сирене), броколи, 

зеленчукови супи и омлети.

9Кирстен Дънст, 
28 г.

Младата актриса, сни-

мала се във високобю-

джетни филми като 

„Спайдърмен“, „Усмив-

ката на Мона Лиза“, 

„Мария Антоанета“, 

всеки ден яде крас-

тавици и папая, които притежават мо-

щен пикочогонен ефект. 

2Никол Кидман, 
43 г.

Трикратната носителка на „Златен 

глобус“ и бивша съпруга на Том Круз 

обича да се глези със сладко. И е на-

мерила начин да го прави, без да вреди 

на фигурата си. Забърква стафиди с 

мед и изсипва сместа върху листо зе-

лена салата. Вкусно и красиво!

Бела, брой 4 (158), 201122



16Камерън Диас, 
38 г.

Бившият фотомодел, а напоследък и по-

пулярна киноактриса обожава фаст фууд. 

Гори излишно приетите калории с ходене 

пеша. Твърди, че за 2 часа 

ходене със скорост 8 

км/ч изгаря 1000 ка-

лории. Точно тол-

кова, колкото би 

изгорила и с ае-

робика. „Но 

да се раз-

хождаш, е 

далеч по-

приятно“ – 

обяснява ак-

трисата. 

14Дженифър Лопес, 
41 г.

Латиноамериканка-

та с безброй му-

зикални хито-

ве и роли в рей-

тингови фил-

ми зад гърба 

си не приема 

повече от 1500 

калории дневно. Джей Ло яде всичко, 

включително и любимите си чийзбур-

гери, но не забравя, че във всеки сан-

двич има по 600 кал. 
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19Дженифър Анистън, 41 г.
Звездата от „Приятели“ и бивша жена на Брад Пит се придържа към тео-

рията, според която ежедневното меню трябва да се състои от 40% въглехидра-

ти, 30% мазнини и 30% белтъчини. 

13Ума Търман, 
40 г.

Познавате я от филмите на Куентин Та-

рантино „Криминале“ и „Убий 

Бил“. Звездата периодично 

се придържа към т. нар. 

сладка диета. Убеде-

на е, че от сладолед, 

шоколадови бонбони, 

сметана и банички не 

се пълнее, ако през деня не 

ядете нищо друго освен тях.

15Мадона, 
52 г.

Световноизвестната звезда, 

започнала кариерата си като ба-

рабанистка в никому неизвестна 

рокгрупа в далечната 1982 г., из-

глежда добре, защото е убедена, 

че всяка хапка храна трябва да 

се сдъвче много добре – мини-

мум 50 пъти. Така чувството на 

засищане се появява много бързо 

– още по време на хранене.

17Марая Кери, 
40 г.

Притежателката на пет награ-

ди „Грами“, била всички рекорди 

по количество продадени музи-

кални дискове, обича да си хап-

ва по 1 кубче лед вместо някак-

ва друга междинна закуска. Пре-

връщайки леда във вода, органи-

змът губи 40 кал. 

18Кайли Миноуг, 
42 г.

Австралийската певица и почетна но-

сителка на ордена на Британската 

империя и френския Орден за изкуство 

поддържа секси фигурата си с тан-

ци. „Без значение дали танцуваш рум-

ба, или валс, по време на танцуването 

участват всички групи мускули“ – убе-

дена е тя. Ако є се наложи 

да отслабне спешно, Кай-

ли прибягва до форсма-

жорна диета – 1/2 

портокал на закуска 

и точно по толкова 

на обяд и вечеря. 

12Синди Кроуфорд, 
44 г.

Американски супермодел, те-

левизионна водеща, актриса, а 

също и бивша жена на популяр-

ния актьор Ричард Гиър. 

Тайната є – веднъж седмично 

Синди задължително си органи-

зира оризов ден – помага явно.



к
о ж а

Щ
ом слънчевите дни ста-
нат повече, веднага се ре-
гистрира по-висока жиз-
неност на кожата. Кож-

ните клетки обаче са все още „съ-
нени“, кожата е уплътнена (с цел за-
щита през зимата) и доста бяла. 
Тя жадува въздух, светлина и про-
мени… Задоволете желанията є, но 
разумно, тъй като пролетта е сезо-
нът на рязко променливото време. И 
тъй като епидермисът е частично 
наранен през зимата, кожните неволи 
се задълбочават от температурните 
колебания: чувствителност, липса на 
блясък и жизненост, лющене...
За да се разделим със „зимната“ си 

кожа и да є помогнем да осъщест-
ви пролетната промяна, трябва да 
подходим внимателно, като спазваме 

определена последователност в об-
грижването є.
Преди да предприемете мерки за 

подпомагане на естественото регене-
риране на кожата (а пролетта е се-
зонът, изискващ най-интензивни гри-
жи в тази посока) 

почистете я от 
всичко, което є тежи
С други думи, започнете с „разчист-

ване на терена“, като се концентри-
рате върху елиминиране на мъртвите 
рогови клетки чрез ексфолиация. Това 
почистване ще помогне на кожата ви 
да си поеме дъх и да се самообнови.

С помощта на правилна ексфолиа-

ция вие ще постигнете истински 

триумф на чистотата и ще 

подпомогнете „излизането“ 

на милиард токсини, натрупали се 

през зимата в кожните слоеве.

Причината за зимното натрупване 
на токсини е свръхзащитата на ко-
жата през този сезон със запечат-
ващи покриващи и изолиращи кремо-
ве и прекаляването с подхранващите. 
Организмът не знае как да елиминира 
химичните съставки, съдържащи се в 
тези козметични продукти, и ги из-
бутва на повърхността на кожата. 
Така те 

изтощават и 
задушават епидермиса 
пречат на нормалното протичане на 
жизнени процеси и правят тена си-
вкав. Затова е важно всекидневно да 
се освобождаваме от тези първи не-
приятели на младостта с помощта 
на специализирани почистващи проду-
кти, чрез елиминация на мазнините 
през нощта, както и чрез дълбоко по-
чистване, при което водата, парата 
и глината заемат водещо място. 
Епидермисът „подслонява“ повече 

от 150 вида различни бактерии, ко-
ито го предпазват от външна агре-

Събудете я!

Eлиминирането на натрупаните 
през зимата токсини и мъртви 
вроговени клетки е добър начин 
за активизиране на позаспалите 
естествени механизми на кожата 
за самоочистване… С наша 
помощ тя ще преживее новия 
сезон свежа и тонизирана.
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сия и го поддържат в добро здраве 
и тонус. 

Затова тази полезна кожна флора 

не бива да бъде разрушавана чрез 

агресивно ексфолиране.

Не освобождавайте много бързо ко-
жата от мъртвите клетки, за да не 
разрушите защитната є бариера и за 
да не предизвикате раздразнения. От 
ексфолиацията тя изтънява, разкъс-
ва се и лесно освобождава влагата 
от себе си.
За предпочитане е да посетите 

сега 

сауна, хамам 
или парна баня 

Полагайте грижи, които благопри-
ятстват естественото отлюспване 
на мъртвите клетки. Това ще даде 
възможност на кожата да се самооб-
вини в рамките само на четири сед-
мици. Идеята е просто да насърча-
вате този естествен физиологичен 
феномен. По-добре е да сваляте по-
степенно по малко количество мърт-
ви клетки, отколкото изведнъж го-
лямо количество (за една седмица на-
пример). 

Детоксикация на кожата 

можете да прилагате и 

отвътре. Изградете си навик 

сутрин на гладно да изпивате 

чаша прясно изцеден сок от лимон, 

разреден с малко топла вода.

По-този начин вие първо почиства-
те черния дроб, а оттам придавате 
блясък и на тена си.
И още едно ефективно средство 

за детоксикация на кожата – яжте 
повече сезонни плодове. Намалената 
консумация на плодове през зимата 
със сигурност е довела до дефицит 
от антиоксиданти в организма ви. 

Мануален масаж
Масажът е незаменим начин не само 

за елиминиране на токсините, но и за 
подсилване на имунитета. Прави се 
с малки натискания с възглавнички-
те на пръстите, наречени още „пом-
пане“. 

Масажирайте по този начин 

зоните от двете страни на 

врата, зад ушите, около очите 

и най-вече вътрешните ъгли 

на очите – там, където се 

събират веждите, – както и 

слепоочията.

Всяко „помпане“ трябва да бъде 
повторено 3 пъти – последователно 
натискайте и отпускайте с възглав-
ничките на показалците. Натискът 
в зоните, където има лимфни възли, 
трябва да бъде по-лек. 
Добре би било също така да подло-

жите кожата си и на апаратен ма-
саж в специализираните центрове по 
красота. Ръчният масаж на лицето, 
направен от опитна козметичка, е 
незаменим начин за поддържането на 
младостта и тонуса на кожата!

Преоткрийте и разхубавяващите 

свойства на пощипванията.

Този метод се прилага във френ-
ските козметични салони още от 
1930 г. С помощта на палеца и пока-
залеца се пощипва цялото лице. Зах-
ващайте мускулите дълбоко, но не ги 
дърпайте прекалено силно. Бързи по-
върхностни пощипвания в зоните на 
натрупал се целулит вършат чуде-
са. Пощипванията се правят на суха 
кожа. Не се използва крем, защото 
той кара пръстите да се плъзгат.

Серум вместо крем
Козметичният продукт, който мо-

жете щедро да използвате през про-
летта, е серумът. Неговата концен-
трирана, активна и проникваща фор-
мула ревитализира кожата, без да я 
поврежда и без да затруднява диша-
нето є. 

Ако използвате серум, няма нужда 

от други грижи, освен ако кожата 

ви не е прекалено суха.

Ако не страдате от кожни пробле-
ми, даже е добре в продължение на 2 
седмици да оставите кожата си да 
почине, като не я третирате с ни-
какъв козметичен продукт. Така  ще 
я направите по-устойчива към козме-
тиката. 

Въведете и друго правило през 

пролетта – един път седмично 

не използвайте нощен крем.

През нощта кожата елиминира го-
ляма част от токсините, а запуши-
лият порите є нощен крем много є 
пречи да го прави.



Т
е се появяват тогава, когато кожата е прину-
дена рязко и бързо да се разтегне: по време не 
бременност, в случай на рязко натрупване на из-
лишни килограми, при бърз растеж, в началото 

на интензивни тренировки, а също и при хормонални 

е се появяват тогава, когато кожата е прину-
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Непобедими ли са

Стриите са отровили живота 

на немалко жени по света. И това, 

че от тях страда почти всяка, 

не е успокоение за останалите 

потърпевши...

нарушения. Ето защо от появата на стрии не са поща-
дени даже и съвсем млади, нераждали жени. А по време 
на бременност стриите се образуват при 95% от мла-
дите бъдещи майки.
За голямо съжаление 

те са необратимо явление
появило се в резултат на нарушения в процеса на произ-
водството на еластин и колаген. Кожата губи еластич-
ност, повърхностният є слой изтънява и най-неприятна-
та последица от това е, че при най-малкото натоварва-
не се образуват вътрешни разкъсвания, които след това 
се запълват със съединителна тъкан. „Пресните“ стрии 
са червени до виолетови на цвят, но с времето изсвет-
ляват и придобиват перлено бял оттенък. Лятно вре-
ме, върху загоряла кожа, те са по-забележими, тъй като 
съединителната тъкан не потъмнява под въздействието 
на слънцето. През зимата и особено при жените с бели 
кожи старите стрии са по-незабележими.

Как да ги прикрием
Длъжни сме да ви обезкуражим, че няма чудодейни сред-

ства и процедури, които могат изцяло да ви избавят от 
съществуващите вече стрии. Но е напълно във властта 
ви да подобрите вида на вече появилите се и което е 
по-важно, да предотвратите появата на нови. 

 СПОРТ Доколкото една от основните причини за поя-
вата но стриите е натрупването на излишни килограми, 
трябва да тренирате редовно, за да я изключите. Ос-
вен това тонусът и еластичността на кожата се под-
държат във форма най-лесно и най-резултатно с физиче-
ски упражнения. 

 СПЕЦИАЛНИ КРЕМОВЕ Именно червеният (виолето-
вият) цвят на неотдавна появилите се стрии ги прави 
толкова забележими. Можете да изсветлите червенината 
им и да ги направите по-малко явни с помощта на спе-
циални кремове с колаген, еластин и витамини А (ретинол) и 
Е. Тези вещества стимулират естественото производство 
на колаген, с който грозните резки постепенно се запъл-
ват. Те също така притежават излющващо действие, то-
ест излющват мъртвите рогови клетки, отложени по по-
върхността на кожата, правейки стриите по-плитки. 
Само тези съставки са ефективни в борбата с непри-

ятните вътрешни кожни разкъсвания. 

Различните други „вълшебни“ лосиони и кремове за тяло, 
съдържащи какаово масло, екстракт от водорасли и дру-
ги подобни, при все че са призвани да се борят със стрии-
те, просто правят кожата по-мека и гладка, но въобще не 
променят състоянието на самите стрии.
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Тях можете да използвате профилактично (да предо-
твратите появата им), но не и за заличаване на вече об-
разували се, макар и все още нови стрии.

Лазерна терапия 
Ако стриите са много или пък са прекалено видими, мо-

жете да се обърнете за помощ към професионалистите. 

С помощта на лазерно третиране дерматолозите 
обезцветяват новите и обратно – добавят пигмент 
към старите бели стрии.

Много се котира методът лазерна шлифовка (лазерен 
пилинг), който прави стриите практически незабележими. 
Лазерният лъч снема повърхностния слой на кожата и в 
резултат на тази манипулация се активизира процесът 
на активна регенерация на клетки, разрушава се стари-
ят, „с изтекъл срок на годност“ колаген и активно за-
почва да се образува нов. 
Но кожата трябва добре да бъде подготвена, преди да 

бъде подложена на лазерен пилинг – не по-малко от месец 
тя трябва да се подхранва със специални кремове, в със-
тава на които влиза витамин С. Трябва да сте подгот-
вени и за това, че след лазерния пилинг кожата на об-
работените участъци ще изглежда неестетично (място-
то прилича на изгорено) и отново ще ви се наложи да я 
обработвате със специални мазила. Но със сигурност ще 
бъдете възнаградени за всичките тези не много приятни 
моменти с обновен епидермис, в която стриите ще из-
глеждат доста по-незабележими.
Трябва да ви предупредим също, че след прилагане на ла-

зерна шлифовка кожата става много чувствителна към 
външни дразнения, особено към слънчева светлина. Зато-
ва два-три месеца ще ви се наложи да поседите на сян-
ка или да планирате лазерните процедури за зимните ме-
сеци. Родилките могат да прибегнат до лазерна терапия 
на стриите не по-рано от 6 месеца след раждането, не-
зависимо дали кърмят, или не. 

„Коктейли“, вкарани в проблемните зони 
Вторият фаворит в борбата със стриите е мезотера-

пията. С помощта на специален пистолет или шприц в 
кожата с многобройни малки убождания се вкарва специа-
лен „коктейл“ от биологично активни вещества и вита-
мини. Съставът на „коктейла“ се подбира индивидуално 
и зависи от състоянието на самите стрии, но основно 
включва аминокиселини, колаген, ферменти, растителни 
екстракти (например от водорасли или артишок). Поня-
кога в „коктейла“ се добавят даже плацентарни или ем-
брионални екстракти.
С помощта на мезотерапията се активизира междукле-

тъчният обмен, подобрява се подкожното кръвоснабдява-
не, което на свой ред благоприятства обновяването на 
кожата. След серия от процедури (обикновено са доста-
тъчни от 5 до 15 половинчасови сеанса) значително се 
подобрява външният вид на кожата, стриите стават по-
малко забележими и изгладени.

Микролифтингът
е още един метод за борба със стриите. Той се разли-

чава от мезотерапията по това, че вкарването на спе-
циални вещества в кожата става с помощта на микро-
токове. В резултат на процедурите се стимулира обмя-
ната на веществата, активизира се производството на 
колаген и еластин. 

Тук е важно, че наред с въздействието на козметични-
те препарати по време на третирането се осъществява 
и паралелен лимфодренаж, който на свой ред подобрява не 
само кръвообращението, но и мускулния тонус.

Озонотерапия 
През последните години за лечение на стрии широко се 

прилага и озонотерапията. 

Тъй като озонът възстановява микроциркулацията, сти-
мулира окислително-възстановителните процеси в органи-
зма и подобрява доставките на енергия до клетките, 
той благоприятства и изглаждането на стриите.

Кислородно-озонова смес се вкарва с помощта на по-
дкожни инжекции в проблемните зони. За постигането на 
видим ефект е необходимо да се подложите на най-мал-
ко 10 процедури. 

Вакуумен масаж 
Не много големите стрии изчезват много ефективно 

след вакуумен масаж, който се предлага в почти всеки 
козметичен салони (известен е като метод LPG или ен-
дермология). Него родилките могат да го прилагат 6 сед-
мици след раждането, независимо от наличието на лак-
тация. На количеството и качеството на млякото тази 
процедура не влияе. 

По-внимателно с мазилата
Много лекарства за лечение на стрии съдържат стерои-

ди и хормони. Тези вещества изтъняват кожата, правят 
е по-уязвима и предразположена към поява на нови стрии. 
Освен това тези мазила не се препоръчва да бъдат из-
ползвани  по време на бременност и кърмене.

Народни средства
За профилактика на появата на стрии можете да из-

ползвате различни домашни средства – например зехтин, 
който трябва да втривате с масажни движения в зони-
те, предразположени към образуването на стрии. 
Пробвайте също да извлечете полза и от народната ре-

цепта за отстраняване на вече появили се стрии. Може 
би няма да успеете да заличите всички, но по-голяма част 
от тях е възможно да направите по-малко забележими.

СУПЕРРЕЦЕПТА 
В пластмасова чаша смесете 1/2 ч. ч. сок от алое и 1/2 

ч. ч. зехтин. Добавете 10 капки витамин Е и 5 капки вита-

мин А, които можете да си купите от всяка аптека. Раз-

бъркайте всичко много добре и го прелейте в буркан от 

тъмно стъкло. Съхранявайте сместа в хладилника. Нана-

сяйте на кожата 2 пъти на ден – сутрин и вечер. По въз-

можност не се капете поне 2–3 часа след това.

Бела, брой 4 (158), 2011 27



ф р и з ь о р с к и  с а л о н

А
ко преди време посещението 
на фризьорския салон пред-
полагаше подстрижка, при-
ческа, къдрене и боядисване, 

днес арсеналът на фризьорските ус-
луги включва и много нови методи 
със сложни наименования, които не 
са много ясни за непросветените. От 
БЕЛА разпитахме Марин ХУБЕНОВ–
МЪРФИ какви процедури си струва 
да изберете, за да изглежда косата 
ви здрава и красива. 

1. Интензивна грижа 
за скалпа
През последните няколко годи-

ни тази процедура се сдоби с голя-
ма слава и немалко фенове. Струва 
малко по-скъпо, но освен че подобря-
ва микроциркулацията на кожата на 
скалпа, тя създава условия за послед-
ващ по-бърз растеж на косата.
Професионалистите третират скал-

па със специални продукти, които по-
чистват перфектно напластените 
нечистотии и себум и отпушват по-
рите на кожата в дълбочина. Това 
се случва благодарение на активната 

съставка аминексил, която елиминира 
излишно натрупалия се колаген в ко-
жата на скалпа. В резултат се подо-
бряват функциите на космения фоли-
кул, а това е достатъчно условие за 
по-бързо израстване на косъма. 

ЗА ДОМАШНО Не се харесвате 
след последната подстрижка и меч-
таете косата ви да порасне колкото 
може по-бързо? Запасете се с концен-
трати и стимулатори за растеж на 
косъма. По принцип те се предлагат 
под формата на ампули, пълни с „кок-
тейл“ от протеини, витамини, мине-
рали и растителни екстракти. Най-
нашумелите съставки в тези проду-
кти са екстрактът от соя (аналог на 
извлека от плацента) и аминексилът, 
за който вече ви споменахме, че вза-
имодейства с колагена в кожата на 
скалпа и активизира работата на 

космените фоликули. 
Използвайте средствата за стиму-

лиране на растежа на косата в съче-
тание с шампоани от същата марка 
и ще видите, че резултатите няма 
да закъснеят – ще ви се наложи да 
почакате само 2 седмици.

2. По-модерното 
боядисване
С едноцветно боядисване стилисти-

те вече не могат да учудят никого. 
Те ни убеждават, че стилът е функ-
ция на преливането на цветовете вър-
ху нашите глави и на разнообразието 
от „спецефекти“, имитиращи слънчеви 
отблясъци в косата например. 
Струва си да обърнете внимание на 

техниката шатуш. Преди нанасяне на 
боята косата се разресва много ин-
тензивно. Това позволява да се полу-
чат плавни преходи при боядисване-
то. Интересен ефект се постига с 
боядисването по метода калър бръш 
(color brush). С помощта на четка ня-
колко кичура се боядисват с няколко 
тона по-светли от основния цвят, 
което визуално добавя обем в косата. 

Горещи глави

Мечтаете за разкошна коса? 
Запознайте се тогава с новите 
методи за третирането є…

© VALUA VITALY | DREAMSTIME.COM

4 нови процедури в салона и вкъщи

СЛЕД БОЯДИСВАНЕТО 
ИЗПОЛЗВАЙТЕ МЕКИ ШАМПОАНИ 
С НЕУТРАЛНО PH, КОИТО ЩЕ 
ВИ ПОМОГНАТ ДА ЗАПАЗИТЕ 
ЦВЕТА ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ ЖИВ.
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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

И в двата случая резултатът изглеж-
да естествено. 
Революционни промени са засегнали и 

състава на самите бои, което прави 
възможно една брюнетка радикално да 
се преобрази в блондинка, и то от-
носително безболезнено, ако използва 
безамонячна боя за коса. В нейния със-
тав влизат екстракти от овлажнява-
щи етерични масла и аминокиселини. 
Тези полезни съставки започват да 
действат още в процеса на изсвет-
ляване на косата, като свеждат загу-
бата на влага от косъма и разруша-
ването на структурата му до мини-
мум. В края на боядисването косата 
е със запазена еластичност и мекота, 
но е преобразено точно в този цвят, 
за който сте мечтали. 
Ако се боядисвате в цветове, по-

тъмни от вашия естествен, пак мо-
жете да изберете боя без амоняк. Тя 
не прониква толкова надълбоко в ко-
съма като амонячната, но затова пък 
е съвършено безопасна и може да се 
използва даже и ако косата ви е из-
тощена. 

ЗА ДОМАШНО Да запазите яркия 
и наситен цвят, постигнат след бо-
ядисване във фризьорския салон, ще 
ви помогнат специалните средства за 
обгрижване на боядисани коси, които 
включват в състава си компоненти, 
фиксиращи изкуствения пигмент в 
структурата на косъма, както и та-
кива, които образуват допълнителен 
блясък, овлажняват и подхранват. На-
пример глиоксиловата киселина, ста-
билизираща нивото на pH в косъма 
след боядисване. Екстрактът от ор-
хидея и пантенолът пък са надарени с 
уплътняващи свойства. 

3. Къдрене, но био
Онова, което нашите майки си пра-

веха, далеч не е най-добрият начин да 
постигнете заветните къдрици. Мно-
го по-щадящо е т. нар. биокъдрене. 

Продуктите, които се използват за 
постигането му, не съдържат разру-
шителната тиогликолова киселина. Те 
разчитат на цистеамина – производ-
но на аминокиселината в човешката 
коса. Прониквайки надълбоко, цистеа-
минът деликатно променя структура-
та на косъма, благодарение на което 
се образуват къдрици. Трайността на 
биокъдренето е 4–8 месеца, след ко-
ето къдриците постепенно започват 
да се изправят. 

ЗА ДОМАШНО Биокъдренето не е 
прическа, а само основата за нея, пре-
дупреждават стилистите. Затова без 
стайлинг няма да минете. Най-добре 
би било да използвате специални сред-
ства, които фиксират къдриците и 
ги правят по-еластични. Серуми, кре-
мове за оформяне на къдрици, пени… 
Асортиментът от такива продукти 
е достатъчно богат. 

4. Изправяне
Най-горещата новина тук е кера-

тиновото изправяне на коса (нари-
чат го още бразилско). Принципът му 
е следният: чупливите коси обикно-
вено са порьозни, с „празни“ участъ-
ци в структурата си. Ако запълни-
те тези празнини с белтъчината ке-
ратин (а от него именно се състои 
и нашата коса), косъмът се изравня-
ва и изправя, без да губи от блясъ-
ка и силата си. Самата процедура е 
много лесна и не отнема много вре-
ме. На чиста коса се нанася продукт, 
след което всеки кичур коса се обра-
ботва с гореща преса за изправяне на 
коса, за да се „запечатат“ молекули-
те на кератина. Ефектът е мигно-
вен и се запазва до 4 месеца. Специ-
ални възстановяващи грижи след про-
цедурата не са необходими, но фри-
зьорите препоръчват използването на 
шампоани без съдържание на натриев 
лаурет сулфат, за да остане косата 
ви по-дълго права. 

ЗА ДОМАШНО Заради изправянето 
косата обикновено губи от обема си. 
Направете я визуално по-гъста със 
стилизиращи средства за обем от по-
следно поколение. Ако редовно използ-
вате маша за изправяне вкъщи, преди 
това не забравяйте да подсигурите 
косата с термозащитен продукт. 
Консултант  Марин ХУБЕНОВ–МЪРФИ,

арт директор на салони 

за красота Murphy

КЕРАТИНЪТ Е НАЙ-ВАЖНИЯТ 
ЕЛЕМЕНТ В СТРУКТУРАТА НА 
КОСЪМА. НО С ВЪЗРАСТТА 

ПРОИЗВОДСТВОТО МУ 
НАМАЛЯВА, ОТ КОЕТО КОСАТА 
ЗАПОЧВА ДА ИЗГЛЕЖДА ПО-

ЗЛЕ. ДА ПОДМЛАДИТЕ КОСАТА, 
ЩЕ УСПЕЕТЕ ЧРЕЗ „ДОСТАВКИ“ 

НА КЕРАТИН ОТВЪН.



Жизненоважният за организма ни минерал калций 
всъщност е метал като химичен елемент, но 
използването му в металургията е много рядко, 

защото е свръхактивен и нестабилен. В организма на бо-
зайниците и човека калцият 

ИГРАЕ ДВЕ РОЛИ

Първата е структурна (участва в изграждането на кос-
тите и зъбите). Втората е метаболитна (участва в об-
мяната на веществата). Важно е не само да приемаме 
калций, но и да знаем как и защо организмът го губи 
и в какви други процеси в човешкия организъм участва 
този метал. 

НУЖЕН НИ Е ОКОЛО 1 Г КАЛЦИЙ ДНЕВНО. ПО-МАЛКИТЕ КОЛИЧЕСТВА 

СЕ ГУБЯТ ОЩЕ СЪС САМАТА ОБМЯНА НА ВЕЩЕСТВАТА.

Най-богати на калций са млякото и млечните продукти, 
но за усвояването му от тях имат значение още някол-
ко фактора. На първо място, това е 

НАЛИЧИЕТО НА ВИТАМИН D
Предозирането му, особено при бебета, е доста опас-

но, затова комбинацията калций–витамин D трябва да 
е препоръчана от лекар! Освен това приемът на фос-
фор трябва да е 1:1 към приема на калций, иначе калци-
ят не се усвоява! 

ВТОРО, ЗА УСВОЯВАНЕТО НА КАЛЦИЯ И ЗА БАЛАНСА МУ В ОРГАНИЗМА 

Е ВАЖНО ОКОЛОЩИТОВИДНИТЕ ЖЛЕЗИ, ОТДЕЛЯЩИ ПАРАТХОРМОН, ДА 

ФУНКЦИОНИРАТ ПРАВИЛНО.

Паратхормонът играе главна роля при всмукването на 
калция от червата, връщането му в кръвта от бъбреци-
те и извличането му от костите.
На трето място са половите хормони – тестостерон 

и естроген. Именно 

НАМАЛЯВАНЕТО НА КОЛИЧЕСТВАТА ЕСТРОГЕН

в кръвта на жени в менопауза е причина за повишените 
загуби на калций от костите. 

НА ПОСЛЕДНО МЯСТО, НО НЕ И ПО ВАЖНОСТ, Е НЕЩО МНОГО ТРИВИ-

АЛНО – ГРАВИТАЦИЯТА. НЕ Е СЛУЧАЙНО, ЧЕ ЗАРАДИ ЛИПСАТА НА ГРА-

ВИТАЦИЯ КОСМОНАВТИТЕ ГУБЯТ ВСЕКИ ДЕН ОГРОМНИ КОЛИЧЕСТВА 

КАЛЦИЙ!

На Земята гравитацията е константа, но физическите 
упражнения и натоварването на мускулите директно сти-
мулират натрупването на калций в костите. При космо-
навтите липсата на натоварване върху скелета води и 
до атрофия на костите и мускулите! 
Освен че изгражда костите и зъбите, калцият изпъл-

нява и 

НЯКОЛКО ДРУГИ ЖИЗНЕНОВАЖНИ ФУНКЦИИ 
нарушаването на които е животозастрашаващо. Напри-
мер без калций мускулите не могат да се съкращават, 
вследствие на което се нарушава дори сърдечният ритъм 
(сърцето е мускул). 

КАЛЦИЯТ Е И ФАКТОР ПРИ КРЪВОСЪСИРВАНЕТО, ЗАТОВА ЛИПСАТА МУ 

ВОДИ ДО НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА КРЪВОСЪСИРВАНЕ.

В този ред на мисли костите и зъбите са един вид депа 
на калций, които се използват за спасяването на жизне-
ните функции на организма. 

ПО-ДРАСТИЧНА ЗАГУБА 
на калций се наблюдава при бременни жени и кърмачки, 
защото бебето приема всичко, което му е необходимо, 
от майчиния организъм. Тогава се появяват и масово ка-
риеси по зъбите, ако не се приема в достатъчно количе-
ство. Калцият, освен че се извлича от най-богатото си 
депо зъбите чрез кръвоносните съдове в пулпата на зъба, 
намалява и концентрацията му в слюнката и така нама-
лява и реминерализацията на емайла на зъба. Увеличеният 
прием на калций по време на бременност и кърмене, по 
възможност от естествени източници, е особено важен 
за запазване на здравината на зъбите и костите.  

Д-р Цветан ПЕШЕВ, стоматолог

Ако проявявате желание лично да се убе-

дите в способностите на д-р Пешев като 

стоматолог, а не само да четете статии-

те му, можете да се обадите на телефони: 

02/952-27-55 или 0889/983-959, за да си запи-

шете час за посещение. Кабинетът се на-

мира на бул. „Ген. Тотлебен“ №89, вх. „Б“, ет. 

1. Дано да ви е наблизо!

www.zabolekarbg.hit.bg

у с м и в к а т а

В сайта на списание „Бела“ – 

www.bela.bg (в подрубрика „Усмив-

ката“ на рубрика „Здраве“) стартираме 

игра, която ще продължи от 1 март до 

31 май.  

Всяка седмица ще ви задаваме по един 

въпрос, чийто отговор можете да от-

криете в статиите на д-р Пешев, пуб-

ликувани в сайта, и в списанието. В 

края на седмицата чрез жребий ще из-

лъчваме по 1 победител сред отговори-

лите правилно (общо четирима за ме-

сеца), който ще получи за награда без-

платно ултразвуково отстраняване 

на зъбен камък и професионално по-

чистване и полиране на зъбите. 

В края на всеки месец от отговорилите 

правилно и на четирите въпроса ще те-

глим пак чрез жребий името на победи-

теля за месеца, който печели безплатно 

избелване на зъби (или при липса на по-

казания за такова реципрочни зъболе-

карски услуги на същата стойност). 

Изпращайте своите отговори на елек-

тронния ни адрес bela@bela.bg.

Имената на победителите ще откри-

вате периодично в сайта.

ОТГОВОРИ И СПЕЧЕЛИ БЕЗПЛАТНО ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИ И БЕЗПЛАТНО 

УЛТРАЗВУКОВО ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЪБЕН КАМЪК

КАЛЦИЯТ И ЗЪБИТЕКАЛЦИЯТ И ЗЪБИТЕ
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Д
о изобретението на електри-
чеството и прочее блага на 
цивилизацията популярната 
поговорка „Който рано става, 

на него бог помага“ (при условие че 
този същият си е легнал да спи рано) 
беше не просто своеобразна рецепта 
за здраве и благополучие, а просто 
нормален начин на живот. Днес оба-
че ни се налага да работим до къс-
но, а останалото време ни се иска 
да използваме за общуване със семей-
ството и приятелите... Но на след-
ващата сутрин не само се налага да 
ставаме рано, а и по някакъв начин 
да надхитрим околните, че изглежда-
ме работоспособни и енергични. Може 
и да успеем да се подобрим с няколко 
чаши силно кафе и парченца шоколад, 
но със сигурност няма да имаме сили 
да преживеем пълноценно един плътно 
запълнен със задачи, контакти и до-
макински задължения усилен ден. Ако 
ви се налага да си лягате късно и да 
ставате рано, ви трябва продължи-
телна енергийно зареждане. Шокола-
дът и кофеинът дават само кратко-
временни искри енергия все пак. 

Предлагаме ви най-ефективните и 
научно доказани методи, които ще ви 
помогнат да се задържите във вър-
хова форма дори когато сте толкова 
уморени, че не можете и да се съсре-
доточите върху работата си.

СУТРИН
ВЕДНАГА ЩОМ ОТВОРИТЕ ОЧИ, 

ВДИГНЕТЕ ЩОРИТЕ. Слънчевата 
светлина е мощен природен сигнал, 
който ще ви помогне да „стартира-
те“ денонощния цикъл и да се обо-
дрите, даже и ако не сте успели да 
се наспите добре. Светлината на ут-
рото активизира специфични клет-
ки в ретината на окото, които пре-
дават своите импулси на мозъка. А 
той от своя страна задвижва биоло-

гичния ни часовник. 

Естествено, най-добрият вариант е 
да се разходите на слънце и чист въз-
дух рано сутринта. Но това невинаги 
е възможно. Помнете обаче, че дори 
малката доза слънчеви лъчи, които се 
процеждат през прозореца ви, е дос-
татъчна да събуди енергията във вас.

Японски учени са провели интерес-
но изследване, в което участвали 16 
жени. В продължение на месец жените 
си водели записки – отбелязвали про-
мените в своето състояние. Накрая 
те се убедили, че половин час, прека-
ран на слънце (даже и ако не сте на 
плажа, а пред отворен прозорец), за-
режда с бодрост за целия ден. 

ЗАКУСКАТА ТРЯБВА ДА Е СЪСТАВЕ-
НА ОТ БЕЛТЪЧНИ ХРАНИ. Те зареж-
дат с енергия. Обикновеният сандвич 
не е в състояние да запълни липсите 
ви от енергия. Нужни са ви качест-
вени белтъчини, които да ви дадат 
чувство за ситост, прилив на сили 
и които да забавят усвояването на 
глюкозата от въглехидратните про-
дукти. По този начин белтъчните 

СамоЗАРЕЖДАНЕ
За да живеем и работим 

пълноценно, ни е необходима 
все повече енергия. 

Ето някои съвети, които ще 
ви помогнат да запълните 
дефицита бързо и лесно.
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храни неутрализират и резките спа-
довете на нивото на кръвната захар, 
които са виновни за умората и раз-
дразнителността. 

Трябва да знаете обаче, че белтъч-
ни продукти са не само мазният бе-
кон, наденичките или пържените яйца. 
Отличната закуска, богата на белтъ-
чини, целулоза и полезни мазнини, са 
овесената каша или пълнозърненото 
мюсли с обезмаслено кисело мляко. 

Друг вариант на полезна и здраво-
словна закуска е омлетът със зелен-
чуци, зехтин и парченце пълнозърнест 
хляб. Или нискомаслена извара, съдър-
жаща пълноценни млечни протеини. 
По-вкусно ще ви бъде, ако я смесите 
с плодове или разбъркате в нея ня-
колко чаени лъжички сметана. 

ПРЕДИ ОБЯД
ПИЙТЕ ПОВЕЧЕ ВОДА! При недос-

тиг на течности в организма се по-
явява чувство на вялост, концентра-
цията се понижава, възможно е да ви 
заболи главата.

Водата е основната енергизираща на-
питка, а най-важният орган – мозъ-
кът – се нуждае от много вода, за да 
може да функционира нормално. 

Мозъкът управлява разпределянето 
на вода по цялото тяло. При обез-
водняване на организма той прибягва 
до тактиката „Управление в криза“ 
и регулира разпределението на водата 
така, че да я получават само най-ва-
жните органи, от работата на кои-
то зависи животът на човека. Всич-
ки останали органи получават вода в 
минимално количество или въобще не 
получават. Освен това водата очист-
ва организма, като подпомага елими-
нирането на токсините. 

ИЗГОТВЕТЕ СИ ПО-УМНА СТРАТЕ-
ГИЯ ЗА ПИЕНЕ НА КАФЕ. Мнозина 
пият прекалено много кафе в стреме-
жа си да се ободрят и разбудят. Най-
добрият начин да преодолеете непри-
ятната дневна сънливост е да отпи-
вате по 50 мл кафе (примерно 6–8 
глътки) в интервала от сутринта 
до средата на деня. Кофеинът бло-
кира действието на аденозина, който 
намалява активността на нервните 
клетки и ни прави сънливи. 

Ако пиете кафето си само преди обяд, 
и то на малки дози, ще се радвате на 

активност именно тогава, когато се 
нуждаете най-много от нея.

Следобед обаче е по-добре да пие-
те вода, сок или чай вместо кафе. 
Кофеинът „живее“ в организма от 3 
до 7 часа и учените препоръчват да 
се откажете от него в следобедните 
часове, ако не искате да прекарате 
една кошмарна безсънна нощ. 
Естествено, кафето не действа ед-

накво на всички. Има хора, за които 
чашата кафе преди сън е най-добро-
то сънотворно. Но те са по-скоро 
изключение от правилото. 

ПИЙТЕ ЗЕЛЕН И/ИЛИ БЯЛ ЧАЙ Зе-
леният (впрочем белият, жълтият 
и червените чайове са негови разно-
видности) е с по-силно тонизиращо 

действие от кафето. Той се добива 
от същите листа, от които и чер-
ният, само дето преди смачкване те 
внимателно се попарват, за да не се 
стигне до окисление. Този процес не 
само оцветява чая в черен цвят, но 
и неутрализира действието на L-те-
анина – вещество, което притежава 
уникални свойства. От една страна, 
понижава нивото на стреса, от дру-
га – тонизира и активизира умстве-
ната дейност. 

С други думи, действието на зеления 
чай (и съдържащият се в него L-те-
анин) може да бъде окачествено ед-
новременно и като отпускащо, и като 
ободряващо.

Ако усещате слабост и ви се спи, 
ако ви е трудно да се сетите какво 
сте искали да направите – пийнете 
чаша зелен чай. Бихте могли да ре-
дувате чая с кафе. Наблюденията на 
британски учени показват, че съчета-
ването на кофеина с L-теанин усилва 
бодростта и помага на мозъка да ре-
шава по-сложни задачи. 

ПОХАПВАЙТЕ ГРАМОТНО. Да при-
нуждавате мозъка и тялото си да 
действат енергично, когато изпитва-
те вялост и сънливост, е все едно да 
бягате с цигара в уста. Няма съмнение 
какъв ще бъде резултатът – ще се за-
дъхате и ще паднете от изнемога. 
Подбирайте разумно храната и на-

питките, ако искате да се заредите 
с енергия. 

Изпиването на някаква газирана на-
питка или на чаша сок с цел ободря-
ване води до обратния резултат – 

по-скоро ще ви се доспи от тях. Оп-
тималният избор са пресните плодо-
ве: ябълки, портокали, банани или чеп-
ка грозде.

Препоръчително е да ги съчетаете 
с някаква белтъчна храна – обезмас-
лено сирене или кофичка нискомаслено 
кисело мляко. 
Това са похапванията, които под-

държат в норма нивото на кръвна-
та ви захар. Можете да си позволи-
те две такива похапвания в периода 
до обяд. 

ВРЕМЕ ЗА ОБЯД
НИКАКВА ПИЦА! Това се отнася 

също така за хамбургерите, чийзбур-
герите с мазно топено сирене, пърже-
ните картофи и пилето на грил. Ка-
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лоричните и мазни порции, които ни 
предлагат заведенията за бързо хра-
нене, водят до възникването на едно-
единствено желание – да си поспим, 
след като сме си хапнали добре. Това 
показват многобройните изследвания. 
Обикновено след такива обеди реак-
циите ни се забавят. Скоростта на 
мислене – също. 

Мазните храни провокират отделяне-
то на храносмилателен хормон, кой-
то провокира спад на мозъчна ак-
тивност и води до т. нар. следобедна 
сънливост.

За да се заредите с енергия, обядът 
ви трябва да съдържа пълнозърнес-
ти продукти, зеленчуци и плодове, а 
също и не много мазни меса. Избирай-
те между запечени на скара или сва-
рени пилешки или пуешки гърди, зеле-
на салата, супа от боб, филия пълно-
зърнест хляб. За десерт – плодове. 

РАЗХОДЕТЕ СЕ ЗА КРАТКО. Спокой-
ната 20-минутна разходка след обяд в 
най-близкия парк или по булеварда ще 
ви помогне да съхраните активност-
та и бодростта си. Движението на 
въздух зарежда с енергия. Това твър-
ди проф. Патрик О`Конър от универ-
ситет в Джорджия. В разработената 
от него преди няколко години програ-
ма за умерено физическо натоварва-
не са взели участие 200 служители в 
офис, страдащи от астения (безсилие, 
слабост). По препоръка на професора 
всички те 3–5 пъти в седмицата се 
разхождали по пеша в бързо темпо – 
по 20–30 мин в средата на работния 
ден и не по-късно от 2 часа преди 
сън. След месец 90% от участниците 
в експеримента заявили, че се чувст-
ват много по-добре, половината отбе-
лязали, че решаването на сложни зада-
чи им се удава много по-лесно, а една 
трета докладвала за значителни подо-
брения на съня. Защо ли? Защото дви-
жението на чист въздух повишава ни-
вото на допамин – вещество, което 
дава сили и мобилизира мозъка. 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВСЯКА ВЪЗМОЖ-
НОСТ ДА ПОДРЕМНЕТЕ ПРЕЗ ДЕНЯ. 
Ако обстоятелствата позволяват, 
е добре да поспивате по 20–30 мин 
в средата на деня. Специалисти от 
НАСА изследвали физическите показа-
тели на пилоти, летящи на далечни 
разстояния. Активността и мобилиза-
цията на онези пилоти, на които била 

дадена възможност да полежат и дори 
да си подремнат 30–40 мин през деня, 
се оказали в пъти по-добри в сравне-
ние с тези на пилотите, които били 
лишени от подобна възможност. 

Но най-важното за дневния сън е да не 
е много дълъг – тогава ще се събуди-
те отдъхнали и освежени и ще може-
те да запазите бодростта си до края 
на деня.

КЪПЕТЕ СЕ ПРЕЗ ДЕНЯ. Да се обо-
дрите след дневния сън в средата на 
работния ден, ще ви помогне взимане-
то на душ. Ако усетите, че силите 
ви напускат и имате възможност да 
се изкъпете, веднага бягайте в баня-
та. Ако пък нямате тази възможност, 
просто измийте ръцете си със студе-
на вода. Може да намокрите и тила си 
със студена вода. Много ободрява!

МАСАЖИРАЙТЕ РЪЦЕТЕ И ГЛАВА-
ТА СИ САМИ. По мнението на някои 
специалисти ободряващият ефект от 
масажа на главата може да се сравни 
с този от изпиването на чаша кафе. 
Ако ви предстои спешна и напрегна-
та работа, направете си точков ма-
саж на главата. С върховете на пръ-
стите масажирайте темето и тила. 

След това – ръцете: съберете и при-
тиснете длани и ги задръжте така в 
продължение на 1–2 мин, след което 
масажирайте вдлъбнатината между 
палеца и показалеца.

Китайските доктори смятат, че 
точковият масаж усилва циркулация-
та на енергия по цялото тяло. 

ВЕЧЕР
НЕКА ВСИЧКИ ТРУДОЕМКИ ДЕЛА 

ДА ПОЧАКАТ ДО УТРЕ. ПОМНИТЕ 
ЛИ, ЧЕ „КОЙТО РАНО СТАВА...“. Ако 
искате да стартирате новия ден ак-
тивно и с удоволствие, легнете си 
по-рано предишната вечер. Тогава ще 
успеете да свършите повече работа 
и да се уморите по-малко. 

Да запълните с месеци натрупвания 
дефицит от сън, за една нощ е невъз-
можно. Можете единствено да връ-
щате този „дълг“ пред здравето си на 
части.

Лягайте си с час по-рано от обик-
новено и ще продължите бавната 
фаза на съня, която позволява на мо-
зъка да изключи, а на организма – да 
се възстанови напълно. 



з д р а в н а  к у л т у р а

Б
орбата със солта се води на държавно ниво. Съ-
гласно национален проект за намаляване на кон-
сумацията на сол у нас се взимат сериозни мер-
ки за ограничаването є в ученическото хранене. 

Според нормата за етикетиране производителите на хра-
нителни продукти са задължени не само да отбелязват 
количеството на сол в продукта, но и да изписват пре-
поръчителните стойности. 
Широко разпространено е твърдението, че прекаляване-

то с обикновената готварска сол (натриев хлорид) про-
вокира хипертония, инфаркти и инсулти. Целта на таки-
ва мащабни проекти е да сведе до минимум рискът от 
тези заболявания по пътя на намаляването на съдържа-
нието на сол в храните. Но интересното е, че дори и в 
медицинските среди няма единно мнение по въпроса, дали 
това решение е правилно. 
Някои експерти твърдят, че покачването на кръвното 

налягане при хора, злоупотребяващи с готварска сол, се 
обяснява не толкова с наличието на натрия в нея, колко-
то с наличието на хлорида. Много минерални води напри-
мер също съдържат натрий в значителни количества, но 
дори и да ги пием продължително, това не води до про-
мени в артериалното ни налягане. 
Съвременната наука не разполага с абсолютни доказа-

телства, че здравите хора ще спечелят, ако ограничат 
съдържанието на натрий в храната си. Част от специа-
листите дори твърди, че храненето без сол може да на-
вреди на здравето. Според тях намаляването на количе-
ството сол в хранителните продукти може да доведе до 
непредвидими последици. Най-новите клинични изследвания 
не потвърждават, че между директната консумация на 
сол и сърдечносъдовите заболявания има връзка.
Солта, разбира се, се защитава и по чисто практични при-

чини. Тя е най-евтината хранителна подправка и е доказан 
естествен консервант. Затова има резон хранително-вкусо-
вите компании да я влагат в големи количества, особено в 
„дълготрайните“ продукти. Ако на производителите им се 

ВЪЗХОД И ПАДЕНИЕ НА

солтасолта
ГОДИНИ НАРЕД ЛЕКАРИ И СПЕЦИАЛИСТИ 

НИ УБЕЖДАВАХА, ЧЕ ТЯ Е ВРЕДНА ЗА 
ЗДРАВЕТО. НО И ДОСЕГА НЯМА ТВЪРДИ 

ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ АКО Я ИЗКЛЮЧИМ 
ОТ МЕНЮТО СИ, ЩЕ БЪДЕМ ПО-ЗДРАВИ 

И ЩЕ ЖИВЕЕМ ПО-ДЪЛГО. А СПОРЕД 
НЯКОИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТКАЗЪТ ОТ СОЛ 
МОЖЕ ДА НИ ДОНЕСЕ ПОВЕЧЕ ВРЕДИ, 

ОТКОЛКОТО ПОЛЗИ.
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СТРАТЕГИЯ НА ОЗДРАВЯВАНЕ
Има няколко лесни начина за профилактика на хипертония-

та. При това съвсем не е задължително да се отказвате 

категорично от солта. 

Ако кръвното ви налягане е в норма, не е нужно 

да минавате на безсолна диета. Отказът от сол няма 

да доведе до осезаем ефект. Затова пък физическата ак-

тивност – разходки, фитнес, плуване и др. – е най-добрата 

профилактика на сърдечносъдовите заболявания и хипер-

тонията. Налага се да контролирате и нивото на холес-

терола, като спазвате основните правила на здравослов-

ното хранене – яжте повече пресни плодове и зеленчуци, 

нетлъсто месо и риба, а също и полезни растителни маз-

нини и нискомаслени млечни продукти. 

Ако имате гранично или високо кръвно наляга-
не, се посъветвайте с лекар. Той ще ви обясни какви 

промени в досегашния си начин на живот се налага да на-

правите, в това число и как да намалите количеството 

на сол в храната. На първо време се откажете от консер-

вираните и преработените продукти, преди да премине-

те към прием на лекарства. Пряко или косвено на кръвното 

налягане влияят и фактори като тютюнопушене, повишен 

холестерол, стрес, наднормено тегло. А също и недостиг 

на калий в организма (източник на калий са именно плодо-

вете и зеленчуците), прекаляване с алкохола и липсата на 

физическа активност. Всички тези фактори са рискови за 

развитие на хипертония.
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наложи да търсят заместител на солта, той ще е с неяс-
но въздействието върху човешкия организъм. Да си спомним 
за заместителите на захарта, които в някакъв момент се 
оказаха токсични и опасни за бъбреците и черния дроб. 

ИСТОРИЯ И МАЛКО ЕЗИКОЗНАНИЕ

Солта е позната на хората отпреди 10 000 години, кога-
то човекът за първи път си е посолил парчето месо. Пре-
ди около 5000 години китайците установили, че осолените 
храни се развалят много по-бавно. Оттогава хората може-
ли да складират големи запаси от храна за дългите и сту-
дени зими. С времето солта се превърнала и в предмет на 
търговски обмен. Благодарение на нея са построени градо-
ве като Венеция и Осло. Заради нея са избухвали и войни. 
А откакто римляните започнали да солят и зеленчуците, 
се появила думата „салата“ (от латинската дума за сол 
– sal). Дори английската дума salary (работна заплата) е 
произлязла от латинската дума за сол, тъй като в мина-
лото солта е имала статут на разменна монета. 
Потреблението на сол стига своя пик в края на ХІХ 

век, когато тя все още е основен консервант на храни. И 
претърпява спад в началото на ХХ век, което е свърза-
но с появата и разпространението на хладилниците. Към 
средата на века обаче потреблението на сол отново се 
покачва – това е времето, когато полуфабрикатите из-
местват от менюто прясната храна. 

Днес ние получаваме 80% от дневната си доза сол не от 

солницата, а от продуктите на хранително-вкусовата 

промишленост – полуфабрикати и консерви. Средно евро-

пейците приемат от 8 до 15 г сол дневно (препоръчител-

ната норма е едва 4–5 г!). 

Преди век, когато френски лекари изследвали болни от хи-
пертония, те първи забелязали, че приемът на повече от 
10 г сол на ден води до рязко покачване на кръвното на-
лягане. А намаляването на количеството консумирана сол 
„връща“ кръвното в нормални граници. С времето твърде-
нието, че между прекаляването със сол и повишаването на 
кръвното налягане има връзка, намерило още доказателства 
и обяснения в своя подкрепа. Като това, че в резултат на 
прекаляване със сол в организма се задържат течности, а 
колкото по-голямо е тяхното количество, толкова по-висо-
ко е и налягането в кръвоносните съдове. От своя страна 
по-голямото количество циркулираща кръв в кръвоносните 
съдове разтяга и отслабва стените им и те стават уяз-
вими и склонни към всякакви увреди. Това от своя страна 
повишава риска от инсулт, инфаркт и смърт. Тези и други 
твърдения ни подтикват да обявим война на солта.

ОБАЧЕ…
При хората с повишено кръвно налягане (които са 1/3 

от възрастното население) намалената консумация на сол 
до 4–5 г на ден наистина може да доведе до понижава-
не на кръвното налягане, но в съвсем незначителни гра-
ници. Например след „безсолна“ седмица налягането спада 
от 145/90 едва на 140/87 mmHg. Проучвания сочат, че с 
течение на времето организмът привиква към по-ниското 
ниво на сол и то престава да влияе на кръвното наляга-

не. Излиза, че изключването на солта от менюто оказва 
много по-малко влияние върху кръвното налягане, отколко-
то някои промени в начина ни на живот. 

Например ако 3 пъти дневно консумирате пълнозърнести 

продукти, систоличното ви кръвно налягане (максимални-

ят натиск, който кръвта оказва върху стените на кръво-

носните съдове) ще се понижи с 6 пункта. Откажете се 

от една сладка напитка, и систоличното ви налягане ще 

намалее с 1,8 пункта, а диастоличното (минималният на-

тиск, който кръвта оказва върху стените на кръвонос-

ните съдове) – с 1,1 пункта. Свалете три излишни кило-

грама, и кръвното ви налягане ще намалее със съответно 

1,4 и 1,1 пункта.

Доказано е, че само 50% от всички хипертоници реагират 
на солта – тоест солевъзприемчиви са, – което означава, 
че показателите на кръвното им налягане се променят зна-
чително при увеличаване или намаляване потреблението на 
сол. Подобна чувствителност към солта се явява по всяка 
вероятност наследствена. Особено силно се проявява и при 
хора с наднормено тегло, често в преклонна възраст.

ЗАМЕСТИТЕЛИТЕ

Хранително-вкусовите компании добавят повече сол в 
продуктите и в готовите храни, отколкото препоръчват 
лекарите, по ред причини. Първо, термичната обработка, 
необходима за унищожаването на бактериите в пресните 
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продукти, често влошава вкуса и в този случай солта се 
оказва незаменим вкусов катализатор. Освен това тя ов-
лажнява продуктите, подобрява текстурата им и предо-
твратява размножаването на бактерии. В хлебопроизвод-
ството тестото втасва и става еластично благодарение 
на солта и отново солта позволява на готовия хляб да 
задържа въздух и да не си губи формата си.
Някои специалисти по хипертония се опасяват от перс-

пективата производителите на храни да бъдат принудени 
да намалят количеството на сол в производството си. 
Защото тогава те ще бъдат принудени да заменят сол-
та с подсилващи вкуса съставки, като натриев глутамат 
или мазнини. Или пък ще изобретят заместители на сол-
та със съмнително влияние върху здравето ни. 
Препоръчителните дози сол варират от 0,5 до 5 г на 

ден. Но някои терапевти и кардиолози смятат, че из-
ключването на солта от храната или придържането към 
ниската граница на препоръчителната норма нямат сми-
съл. Според тях няма доказателства, че консумирането 
на по-малко сол гарантира дълголетие. 

Освен това препоръките за минимален прием на сол са 

почти невъзможни за спазване. Само в парче кекс, купено 

от магазина, има около 0,5 г сол. В порция пилешка супа 

солта е около 2 г. По време на вечеря в ресторант може-

те да се „запасите“ с натрий за няколко дни напред: пор-

ция салата и печено пиле съдържат 2,7 г сол; порция пас-

та с морски дарове – 3,2 г. Готовият дресинг за салата 

може да насити порцията ви с 1 г сол. В 1 с. л. кетчуп им 

а 0,8 г, а в половин чаша майонеза – 1,5 г.

Противниците на солта твърдят, че ако я изключим 
от храната си, ще сме по-здрави и ще живеем по-дълго. 
Но резултати от едно ново изследване, доколко солта 

НАИСТИНА Е НУЖНА НА 
ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ 

опровергават това твърдение. Недостигът на сол в орга-
низма води до поява на жажда, чувство на умора и мус-
кулни спазми. Симптоми като слабост, загуба на апетит 
и гадене също издават дефицит от сол. 
Защо на бременните жени често им се прияжда нещо со-

леничко? Защото изпитват нужда от ценните микроеле-
менти, на които е богата морската и каменната сол, до-
бита в екологично чисти райони. Обикновената готварска 
сол (чист натриев хлорид), която ние използваме ежеднев-
но, не съдържа микроелементи. Съвременните технологии 
за пречистване на солта я лишават от ценните за чо-
вешкото здраве елементи: йод, манган, литий, селен, цинк 
и др. В страни като Испания, Венесуела, Япония и др., в 
които традиционният начин за добиване на сол е чрез из-
паряване на морската вода на слънце (солници), много ряд-
ко се срещат заболявания като рак на лимфната систе-
ма, инфаркт, преждевременна атеросклероза, старческа де-
менция (слабоумие). А народите, които разполагат с изо-
билие от пресни морски дарове и морска сол, доказано се 
радват на дълголетие. Така че „правилната“ сол в умерени 
количества е необходима на нашия организъм. 
Но има заболявания, при които солта се явява проти-

вопоказание: на бъбреците, на сърдечносъдовата система, 
хипертония, затлъстяване и онкологични болести. 

НАЙ-ДРЕВНОТО ЛЕКАРСТВО

Древноримският учен Плиний Стари провъзгласил, че 
слънцето и солта са най-важни за живота на земята. Ве-
кове наред много лечители са използвали бялото злато 
като лекарство. И съвременните учени ни уверяват, че 
отказът от сол не е безобиден за здравето. Наскоро се 
изясни, че ниското съдържание на натрий в кръвта води 
до повишаване на нивата на холестерола и триглицериди-
те. А това създава сериозен риск за развитието на ате-
росклероза.

И още няколко факта в полза на солта:
Солта е жизненоважна за хората, страдащи от диабет 
тип І, защото балансира нивото на захар в кръвта.
Солта облекчава депресията. Така група британските 
учени обяснява пристрастяването ни към солени храни 

като чипсове, снаксове, ядки, солети.
Солта е необходима за поддържане на нивото на серо-
тонина и мелатонина (хормоните на щастието и удо-

волствието) в мозъка. Тя подпомага задържането на не-
обходимото количество течност в тъканите, заради ко-
ето не губим и ценни аминокиселини като триптофан и 
тирозин. Те от своя страна участват в производството 
на серотонин и мелатонин. 

Солта регулира киселинността във вътреклетъчната 
среда, което е особено важно за клетките на мозъка. 

Затова безсолните диети и приемът на диуретични сред-
ства, измиващи солта и минералите от организма, пови-
шават риска от алцхаймер.

Солта е абсолютно необходима за пълноценното хра-
носмилане. 

Но най-важното, което требва да запомните, е, че в 
лекарство или в отрова я превръща единствено количе-
ството.

АРТЕРИАЛНОТО НАЛЯГАНЕ В ЦИФРИ
Много е важно да контролирате артериалното налягане и 

пулса си. Лесно е да го направите сами с помощта на съ-

временните цифрови уреди за измерване, макар че битува 

твърдение, че старомодните апарати за кръвно налягане 

са далеч по-точни.

СИСТОЛИЧНО НАЛЯГАНЕ Горната цифра показва наляга-

нето в артериите в момент, когато сърцето се свива и 

изтласква кръв към съдовете.

ДИАСТОЛИЧНО НАЛЯГАНЕ Долната цифра показва ми-

нималното налягане в артериите между сърдечните уда-

ри. Кръвното налягане се измерва в милиметри на живачен 

стълб (mmHg). 

А ето и какво означават показателите.

120 139 159 160+

80 89 99 100+

и по-ниско 130–139/

80–89

140–159/

90–99

и по-високо

Нормално 

кръвно 

налягане

Предхипер-

тония

I стадий на 

хипертония

II стадий на 

хипертония
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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 МЕТОХЪТБУНГАЛА И МОБИЛНИ КЪЩИ 

БАРОВЕ НА ПЛАЖА

На почивка в

WWW.PORTOELEA.COM ЗА КОНТАКТИ: +30 6984 62 55 87, +359 898 888 101
PORTOELEA@GMAIL.COM

Метохът е построен през 

XVIII век и в него са живе-

ли монасите от Зографския 

манастир. Днес старата 

сграда е обновена съобразно 

традиционната архитекту-

ра на полуостров Атон. Сега 

Метохът е уютен хотел, а 

ние с удоволствие каним на-

шите гости да се насладят 

на уникалната атмосфера в 

сградата.

В    са разположени два бара, всеки на отделен 

залив със собствен плаж. Баровете предлагат и шезлонги, и 

чадъри и работят през целия ден. Там можете да се наслаж-

давате на разхладителни напитки и коктейли през горещите 

летни дни, свежи салати и леки храни. За търсачите на по-сил-

ни и шумни усещания е плажен бар Баия (BAHIA BEACH). Освен 

през деня той работи и до късно вечер. Предлага и тематични 

парти вечери. 

Бунгалата са разположени сред дърветата откъм южна-

та страна на къмпинга. Те разполагат с една или две стаи, 

в които могат да се настанят от 2 до 5 души.  Разполагат с 

кухненски бокс и баня с тоалетна. Обзаведени са със спално 

оборудване, кухненски прибори, климатик, телевизор и градин-

ско оборудване. Мобилните къщи са тристайни и четирис-

тайни и предлагат възможност за настаняване за 4–6 и 6–8 

души. Всяка мобилна къща разполага и с напълно оборудвана 

кухня, отворена към холните помещения; с баня, тоалетна, 

климатик, телевизор и градинско оборудване.

МИНИМАРКЕТ

Минимаркетът е отворен 

през целия ден и предлага 

всичко необходимо за гости-

те на .

ТАВЕРНА

Таверната предлага разноо-

бразно меню с традиционна 

гръцка кухня.

Къмпингът предлага на сво-

ите посетители различни по 

големина места за каравани 

и палатки. Всяко място раз-

полага със собствено елек-

трическо захранване. По це-

лия терен на  са 

разположени чешми с питейна 

вода. Къмпингът разполага с 

две модерни бани и тоалетни, 

пригодени за инвалиди. За ва-

шето удобство са осигурени 

перални, хладилници, уреди за 

готвене, терен за скара-бар-

бекю, места за паркиране на 

личните автомобили.

В района на 

търговските обекти



д у ш а  и  т я л о

Ч
овек първо се е научил да говори, следващата стъп-
ка е била да запее, убеден е Ивайло ЦВЕТАНОВ–
ДЖАНМЕДЖАЯ. Верен на тази своя философия, 
той събира около себе си хора, които повече пеят, 

отколкото говорят. Създават нещо като група, нещо 
като уъркшоп от отворен тип, наречен The Art of Kirtan 

– прилича и на безкрайните тв шоута ала „Търси се та-
лант“. Само дето талантът тук е във всеки, но в ефир 
не се излъчва...
Събират се за първи път преди година. Особеното е, че 

ДОКАТО ПЕЯТ, СЕ МОЛЯТ 
– а заедно с това и медитират. Защото киртаните 
всъщност са песните за бога, които съществуват в една 
богата традиция като индийската. В наше време кирта-
ни се пеят по цял свят, но навсякъде – различно. „Пеей-
ки се в Индия, звучат по един начин – разказва Ивайло, 
– в Европа – по друг, в Америка – по трети... Слушал 
съм латиноамериканци и бразилци в Индия, те претворя-
ват киртана по свой начин. Всяка държава слага по ня-
какъв оттенък.“
Заедно с вродената си способност да пеем в The Art of 

Kirtan се развива и още нещо – 

УМЕНИЕТО ДА СМЕ БЛАГОДАРНИ 
Чрез него и животът се превръща в 

мантра – изречена хиляди пъти с лю-
бов, тя накрая се сбъдва. Какво се 
крие обаче в самите думи на един 
киртан, помолихме да ни обяс-
ни лично Ивайло. Той ни разказа 
много повече и така тези пес-
ни за хармонията зазвучаха и в 
нас самите...

– КАЗАХТЕ, ЧЕ МНОГО 

КИРТАНИ ЗНАЕТЕ... КАК 

СТЕ ГИ НАУЧИЛИ ВСЪЩ-

НОСТ?

– От около 20 години се мъд-
рят в мене, започнал съм да слу-
шам от касетки – 15-и презапис, 

20-и презапис, попаднали откъде ли не... Тогава имах мал-
ко информация, но като започнах да пътувам из Индия – 
1994, 1996, най-вече 1998 г., – събирах мелодии и тексто-
ве навсякъде, където се пееха такива киртани. Не беше 
целенасочено, просто това е някак си... кеф ми е, каза-
но грубо...

– КАКВО Е КИРТАНЪТ, НАРОДНО 

ТВОРЧЕСТВО ЛИ Е?

– Много неща е! Има народно творчество, има компо-
зиции, които са правени от някого – ето, Юри 

от The Art of Kirtan също композира. Един за-
пява, другите прибавят по нещо... Така 

стават хитове! Излизайки от древни-
те знания, от Индия и Китай, раз-
простирайки се по света, получа-
ват по нещо. Ние като бълга-
ри не бихме могли да пеем като 
индийци или американци. Можем 
да пеем като балканджии, като 
славяни... Доста добре имитира-
ме нещата, но въпреки всичко 
това, което правим като бълга-
ри, ни отива най-добре. Тексто-
вете на киртаните са традици-
онни – на хинди или на санскрит 

повечето, но мелодията и начинът, 
по който ги изпълняваме, са различ-

БлагодарносттаБлагодарността

запееш
се ражда, когато

запееш
се ражда, когато

Кръгът събужда 
желанието 
да запеем

Преди всяко занимание на The Art of Kirtan 

Нина и Юли, Ивайло и Дани подреждат постел-

ките в йога студиото в кръг. Това е важно, за 

да няма полюси, обясняват те. Ако някой заста-

не срещу участниците в групата, другите ще се 

почувстват като на концерт и няма да изявят 

това, което се крие в тях. А тук е важно да 

се знае, че няма учител и ученици – всич-

ки са равноправни, всички са важни. Ка-

квато е всъщност идеята и във 

всеки един киртан.
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ни. Специално ние тук се опитваме да пеем и да споделя-
ме традиционни киртани с повече китара, с повече кла-
вишни, за да могат хората да чуят собствения си глас 
– едно от най-трудните неща е да чуем гласа си, когато 
пеем, да го изявим пред другите...

– А КАКЪВ Е ТЕКСТЪТ ТОГАВА? ЗА КАКВО СЕ ПЕЕ 

В ЕДИН КИРТАН?

– Всъщност се пее за божествени имена, за някакъв ас-
пект от божествената същност – той може да бъде 
разрушителен, съзидателен; може да бъде личен, нежен, 
малко по-гневен според индийската митология и тради-
ция. Спонтанно усещаме какво да възпеем, донякъде се 
и съобразяваме – днес е например денят на Сарасвати, 
в индийската традиция това е богиня, която се свързва 
с творчество и музика, може на сбирката ни да є пос-
ветим няколко киртана... В киртана се съдържат всъщ-
ност обикновено прости словосъчетания, имена на бога 
или нещо за възхвала с две-три думи, едно-две изречения 
най-много. Тук няма като в една друга песенна форма – 
баджаните – тема, която половин или един час да се пее, 
сюжет с начало и край. В киртана думите са изключи-
телно прости, въртят се около някаква идея. „Киртан“ 
на санскрит означава повторение, тук целта е повторе-
нието. Повтаряйки мантрите с мелодия и песен, навлиза-
ме навътре и чувстваме много неща, освобождаваме мно-
го неща у себе си...

– А КАТО КАЗВАТЕ, ЧЕ ЧОВЕК ТРЯБВА „ДА ЧУЕ 

ГЛАСА СИ“, ТОВА ОЗНАЧАВА ЛИ, ЧЕ НЯМА ТАКЪВ, 

КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА ПЕЕ?

– Човек, който може да говори, може и да пее! Но вече 
прекалено много психологически и емоционални наслоения 
има – още от малки деца, от училище, от семейството... 
Хората в един момент се затварят в себе си, слагат ня-
каква маска и смятат, че не могат да пеят, че нямат 
слух... С повече практика сме убедени, че всеки може да 
пее, и то да пее хубаво, красиво и вярно. Просто на някои 
им трябва повече практика, за да освободят това, което 
е в тях. Това е една от целите ни, събирайки се тук – 
всеки да чуе гласа си, да го проектира, да го изяви. След 
това виждаме как радостта го поема и започва да доби-
ва увереност, започва да пее все по-вярно, започва да на-
пипва верните тонове... Това е въпрос на усещане, няма чо-
век, който да не може да пее, да не може вярно да пее и 
да няма глас!

– КАКВО СЕ СЛУЧИ ЗА 

ЕДНА ГОДИНА, ОТКАКТО 

СЪЩЕСТВУВА THE ART OF 
KIRTAN?

– Хората се отпуснаха, в началото бяха свити. Напо-
следък не остава време и ние да изпеем нещо, всички ис-
кат да споделят...

– КАКВО СЕ СПОДЕЛЯ ВСЪЩНОСТ?

– Споделянето е това, че искат да изпеят нещото, ко-
ето се върти в главите им. Чуват гласа си, усещат, че 
става нещо хубаво, а това ги импулсира, което също е 
много хубаво за другите – те също започват да искат 
да водят някакъв киртан и го запяват!

– ИМАТЕ ЛИ СИ КЛАСАЦИЯ НА КИРТАНИТЕ – 

НАЙ-ЛЮБИМ, НАЙ-ИЗПЪЛНЯВАН...

– Някои са подходящи, като се развихрят емоциите, 
други – за финал, по-медитативни са...

– КАЖЕТЕ НЯКОЛКО ДУМИ ОТ ЛЮБИМИЯ СИ...

– Om Tare Tuttare Ture Soha – това е един от любимите 
ми киртани, с който много често завършваме, защото 
той е медитативен и позволява на много хора да участ-
ват. Позволява да се пее по групи – едно от най-хубави-
те неща, които се случват, е хората да се разделят на 
две или три групи в зависимост от киртана. Едната за-
пява, другата отпява...

– МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПРЕВЕДЕ ТОВА?

– Може, това са думи за богинята Тара. Избягваме точни-
те преводи, защото са трудни, освен това преводът вкар-
ва хората в един модел – те си представят едно, пък то 
е друго. Един буквален превод на киртан например е „овча-
рят, синът на Деваки“... За хората ще е трудно да повяр-
ват, че пеят за това, а киртанът е много красив. Като го 
преведеш обаче, не върви... А започнеш ли по-философски, 
се получава друго... В смисъл че това са символи, хората, 
които пеят киртани, са навлезли навътре в материята и 
не е нужно буквално да се превежда, но иначе е важно да се 
знае, че се пее, да речем, за женската същност, за мъжката 
същност – и двете като аспект на божественото.

Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор на списание „Усури“

Киртанът 
те поема 

той те кара да преживяваш… Това го казва 

Нина – една от основателките на групата. Зато-

ва и докато правим снимките – точно навръх първия 

им рожден ден, не се учудваме, че някой се усмихва, друг 

се е просълзил, а трети просто е затворил очи. Всички 

обаче са заедно, защото, възпявайки светите имена, те 

се радват заедно. Стъпваме на пръсти и запечатали също 

толкова святи мигове, притва-

ряме на излизане тихо врата-

та. И вече знаем, че изкуство-

то да пееш, изкуството на 

The Art of Kirtan е в това да 

се чувстваш добре, къ-

дето и да си в този 

голям свят.
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Страх от
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“.

В 
неочаквана ситуация те не успяват да видят ясно 
нещата и не знаят как да реагират. Вътрешният 
им глас упорито им повтаря, че няма да се спра-
вят. Оставят се да бъдат „затиснати“ от ситу-

ацията по начин, по който успяват да излъжат и самите 
себе си, защото действията им са нелогични и неадек-
ватни към външните изисквания. Това засилва 

усещането, че са загубени
Представата за предстоящия провал предизвиква у тях 

тревога, която нерядко преминава в паника. 

„Мразя изненадите! Те ме карат да се чувствам жалка и 
безпомощна, особено след като съм планирала всичко до 
последния детайл“ – споделя моя клиентка.

Чувството за безпомощност е присъщо на тези, които 
подценяват своите възможности. Свръхобгрижвани и за-
криляни в детството или обратното – винаги подценя-
вани, те никога не са получавали поощрение самостоятел-
но да се справят с нововъзникнали ситуации. „Чакай мама 
да ти обясни урока, преди да напишеш домашното!“ или 
„Никога не правиш нещата добре!“ водят до това, че 
вече порасналите деца се чувстват загубени винаги кога-
то на пътя им се изпречи и най-малката трудност. Те 
изпитват постоянна нужда да контролират нещата

стават перфекционисти 
и изпадат в неконтролируема тревога, когато не успяват 
да се адаптират.
От друга страна, много им се иска да бъдат важни, зна-

чими в очите на другите. И непрекъснато търсят при-
знателност. Тази тяхна потребност ги кара и от най-
дребните неща да правят драма. 

Вместо да се замислят за основната цел, която са си по-
ставили, те се оставят да бъдат победени от дребни, не-
предвидими препятствия. 

Бримка на чорапа или улично задръстване могат да ги 
накарат 

да изиграят цяла театрална постановка 
все едно че става дума за загуба на собствения им жи-
вот. 

Драматизирайки външно, те всъщност си придават стой-
ност, каквато вътрешно не притежават. Това е техният 
начин да „помолят“ и съответно да получат внимание от 
страна на другите, да се почувстват живи.

И по-точно – зад склонността им да драматизират се 
крие дълбоката им нужда да бъдат обичани.
И тъй като никога не могат точно да определят мо-

тивите, движещи тяхното поведение в непредвидими си-
туации, те не си дават и ясна сметка за 

страховете, които прикриват
А диапазонът на тези страхове е много голям – от най-

обикновените неща до този… да се чувстват щастливи. 
Едва ли е нужно да се чака тревогата да стане непоносима, 
преди да се почука на вратата на личния психотерапевт.

Райна АНГЕЛОВА, психолог
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НЕОЧАКВАНОТО
„Винаги се чувствам объркан, когато нещо изникне 
неочаквано.“ Хората, които изричат това, се 
стъписват пред най-малката трудност. Новостите и 
внезапно възникналите препятствия ги стресират.
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

АНТЪНИ
ХОПКИНСХОПКИНС
ТАЛАНТЪТ НА ЕДИН ДЕМОН

ТОЙ ТВЪРДИ, ЧЕ МУ СЕ УДАВА ДА ИГРАЕ ЧУДОВИЩА И ОТКАЧАЛКИ, 
ЗАЩОТО ПРОСТО ГИ РАЗБИРА. ВЪПРЕКИ ПОРЕДИЦАТА ОТ УНИКАЛНИ 
РОЛИ АНТЪНИ ХОПКИНС ЩЕ БЪДЕ ЗАПОМНЕН СЪС СВОИТЕ ЗЛОДЕЙСКИ 
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ – НИКСЪН, ХИТЛЕР, МУСОЛИНИ И ЕДИН ДОКТОР 
КАНИБАЛ. НО ТОЙ НИКАК НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВА ОТ ТОВА.

Е
стествено, най-емблематич-
ната му роля е в „Мълчани-
ето на агнетата“. Хопкинс 
превърна своя Ханибал Лек-

тър в един от най-популярните ге-
рои в киното, а репликата му „Из-
ядох черния му дроб със зелен фа-
сул и бутилка „Кианти“ стана кул-
това. „Мисля, че д-р Лектър е без-
крайно интересна личност, с която 
няма да скучаете на вечеря, стига да 
не сте самата вечеря“, демонстрира 
чувството си за хумор Хопкинс. Той 
подхожда по специален начин към своя 
култов образ, говорейки с различен и 
доста зловещ акцент. Освен това из-
бягва резките движения в кадър („Хо-
рата се страхуват повече, когато не 
мърдаш.“) и когато говори, никога не 
примигва с очи. Ето защо въздейст-
вието на Лектър е толкова силно, а 
Американският филмов институт го 
постави начело в своята класация за 

НАЙ-ГОЛЕМИ ЗЛОДЕИ 
В КИНОТО 

Огромният успех на „Мълчанието 
на агнетата“ изстреля кариерата на 
Хопкинс до неочаквани и от самия 

него висоти. Всъщност той казва, 
че този филм се превръща в негово-
то спасение от... театъра. Повече-
то английски театрали не гледат с 
добро око на Холивуд, но Антъни не 
е сред тях. Той винаги се чувства 
като аутсайдер в родината си, така 
и не успява да се приспособи към 
актьорското съсловие и няма нито 
един приятел актьор. „В театъра 
определено се отегчавах. През целия 
си живот съм искал да се снимам 
в киното. Спомням си, че когато 
се снимах с Катрин Хепбърн в „Лъ-
вът през зимата“, тя ми каза: „Не-
дей да играеш. Просто си казвай ре-
пликите! Ето, виж Спенсър Трейси. 
Той именно това прави.“ Реших, че 
това е много добър съвет. В Англия 
си имаме традиции и всичко е ак-
тьорска игра. Но според мен прека-
ляваме с това вживяване в ролята“ 
– обяснява Хопкинс. За него снимки-
те в киното са най-голямото удо-
волствие, но напоследък се посвеща-
ва на други две страсти – музиката 
и рисуването. Все пак той казва, че 
докато му плащат добре и му пред-
лагат добри сценарии, няма да заре-
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же киното. А новата му роля за по-
реден път ще докаже, че 

МНОГО ГО БИВА ДА... 
ПЛАШИ ЗРИТЕЛИТЕ 

Днес той може да минава за съвър-
шения актьор, но като ученик Фи-
лип Антъни Хопкинс е далеч от съ-
вършенството. „Бях ужасен ученик. 
Нито един от предметите не ме въл-
нуваше, нямах никакви приятели сред 
съучениците си, постоянно се чудех 
какво правя в училище. Ето затова 
станах актьор“, казва с усмивка той. 
От дете Хопкинс страда от ди-
слексия и това предопределя лошите 
му оценки в училище. Бъдещата звез-
да преборва болестта, като започва 
да чете на глас. Тони, както предпо-
чита да го наричат, прави това и до 
днес. Преди снимки той чете всеки 
сценарий на глас по 250 пъти и за да 
упражнява паметта си, наизустява по 
една поема всяка седмица. 

КОЛЕГА НА БЪРТЪН И 
ПРОТЕЖЕ НА ОЛИВИЕ

Малкият Тони се запалва по филми-
те още от дете. През нощта спалня-
та му се осветява от светлините на 
разположеното отсреща кино. Малчу-
ганът, разбира се, изгаря от желание 
да го посети и се прехласва по изпъл-
ненията на Хъмфри Богарт и Джеймс 
Кагни. Междувременно неговият роден 
град Порт Талбот ражда нова киноз-
везда – Ричард Бъртън. Бъртън вече 
се налага успешно в Холивуд и предиз-
виква небивал интерес при всяко свое 
завръщане в Уелс. При поредното му 
пристигане малкият Тони успява да 
вземе автограф от своя „герой“. Го-
дини по-късно двамата ще се засе-
кат зад кулисите в театъра и Бър-
тън ще му каже, че е време да ра-
ботят заедно – нещо, което така и 
не се случва. Иначе при първата им 
среща Хопкинс е много впечатлен от 
неговата спортна кола и се замисля, 
че щом Бъртън е успял да се измъкне 
от своето малко градче, защо и той 
да не го направи. За целта се записва 
в колеж по музика и драма в Кардиф 
и през 1960 г. дебютира в театъра. 
Пет години по-късно Лорънс Оливие 

кани Хопкинс да се присъедини към 
трупата на Националния театър. Го-
лемият актьор не пести суперлати-
ви за своето протеже, което дори го 

замества на сцената, след като Оли-
вие прекарва известно време в болни-
ца. Тони дебютира и в киното, при 
това в компанията на Питър О’Тул и 
Катрин Хепбърн. Ролята му на мла-
дия Ричард, бъдещия крал на Англия, 
в „Лъвът през зимата“ е посрещната 
с овации и му носи първите награди.
Поласкан от вниманието и похвалите 

от различни страни, младият актьор 
започва да си вярва, че наистина е го-
ляма работа. Той се отдава на шумни 
купони, резултатът от които е 

ПРЕВРЪЩАНЕТО МУ 
В АЛКОХОЛИК 

Няколко години Хопкинс се опитва 
да се пребори със зависимостта си 
към чашката и това му коства мно-
го в професионален и личен план. Все 
пак ангажиментите му в театъра не 
намаляват и разнасят славата му. Той 
наистина работи само с най-големи-
те имена на английския театър, а сър 
Ричард Атънбъроу го определя като 
най-добрия актьор от своето поколе-
ние. За Тони обаче това не е повод 
за гордост. Неговата цел е киното, 
а там не може да се похвали с нищо 
съществено. Режисьорите често ста-
ват жертва на тежкия му характер 
и дори снимането на прекрасен филм 
като „Човекът слон“ се превръща в 
истинско мъчение за Дейвид Линч, 
който не може да угоди на своята 

ПРЕТЕНЦИОЗНА ЗВЕЗДА 
Едва „Мълчанието на агнетата“ пред-

ставя един нов Хопкинс. „Още когато 
прочетох сценария, разбрах, че този 
филм ще е нещо специално – казва 
той. – Не знаех нищо за книгата, за 
нейния автор или за режисьора Джо-
натан Деми. Просто знаех, че това 
е моята роля.“ Освен това за него-
ва партньорка е избрана Джоди Фос-
тър, която е любимата му актриса. 
Именно химията между двамата изди-
га филма над стандартните трилъри 
и купищата награди, с които те са 
затрупани, са напълно заслужени. 

ВЕЧЕ С „ОСКАР“ В РЪКА 
Тони изживява истински ренесанс в 
кариерата си. Най-после покорил Хо-
ливуд, той е търсен от най-големи-
те режисьори, включително Спилбърг, 
Копола и Оливър Стоун. В родина-
та му пък го удостояват с рицар-

ско звание. През 2000 г. Хопкинс, кой-
то от дете е вманиачен по Америка, 
най-после става американски гражда-
нин. Днес той може да се похвали с 
прекрасна къща на брега на морето в 
Малибу, където обича да се разхож-
да със съпругата си Стела. Това е 
жената, която му помага да намери 
покой. Тони има два неуспешни бра-
ка зад гърба си. Първата му съпруга 
е актрисата Петронела Баркър, ко-
ято ражда Абигейл – единственото 
му дете, което също поема по него-
вия път. Двамата се запознават през 
60-те години на миналия век, когато 
Хопкинс постига първите си профе-
сионални успехи. Това е и причината 
за постоянните дрязги помежду им, 
завършили с развод през 1972 г. 
По това време актьорът е в разгара 

на своя алкохолен период. Да преодолее 
зависимостта си, му помага Дженифър 
Линтън, асистент в киното, която 
става втората му жена. Заради нея 
Хопкинс се съгласява да започне 

ТЕРАПИЯ ПРИ АНОНИМНИТЕ 
АЛКОХОЛИЦИ 

Бракът им продължава почти 30 го-
дини, но и Джени не успява да ук-
роти буйния англичанин. Той има ня-
колко мимолетни връзки до случайна-
та си среща в един мебелен магазин 
със Стела Арояве. Женят се през 
2003 г. и Тони признава, че никога не 
е бил по-щастлив. „Не бях добър съ-
пруг, нито добър баща. Стела ми по-
могна да го осъзная. Тя промени на-
чина, по който самият аз се възприе-
мах и възприемах живота като цяло. 

Хопкинс не пести похвали за младия си колега 
Колин О'Донахю, който, за да се подготви 
за ролята си, посещава сеанси на истински 
екзорсисти
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Тя е много позитивен човек и посто-
янно ми повтаря да намаля темпо-
то, за да не си създавам проблеми. 
Имам енергия на 35-годишен“, казва с 
усмивка 73-годишната звезда. Съпру-
гата му го окуражава и да се посве-
ти на две други изкуства, по които 
е увлечен от години – изобразително-
то изкуство и музиката. Преди ня-
колко години тя дори подреди 100 не-
гови картини в галерия в Сан Анто-
нио. Само за шест дни всички платна 
са разпродадени, а спечелените сред-
ства са преведени по сметката на 
литературна фондация в Тексас. „Не 
съм си и мечтал за подобно нещо, но 
явно картините ми се харесват – до-
волен е Тони. – Те съвсем не са ше-
дьоври, просто абстрактни красиви 
пейзажи, които рисувам със специал-
на техника.“ Що се отнася до музи-
ката, той 

ОТ ДЕТЕ ОБИЧА ДА СВИРИ 
НА ПИАНО 

– дори когато постъпва в колежа в 

Кардиф, е убеден, че ще се занима-
ва именно с музика. Преди няколко 
години бизнесмен от Лас Вегас, кой-
то се готви да открие нов хотел, 
предлага на Хопкинс да напише му-
зика за откриването му. „Помислих, 
че се шегува, но той беше напъл-
но сериозен. Дори ме запозна с Дейв 
Стюарт, който се превърна в нещо 
като ментор за мен“, хвали се про-
хождащият композитор. Научил се 
да използва компютър в писането на 
музиката си, той определя своята 
симфония като нещо в стил Равел и 
Дебюси. Явно тя се е получила дос-
та добре, след като Антъни е по-
канен да пише музика за симфонич-
ния оркестър на Далас. Напоследък 
той се отдава изцяло на музиката, 

дори често се съгласява на кратки 
турнета. „Всеки ден свиря на пиано, 
за да си упражнявам координацията. 
Не съм пианист и нямам музикал-
но образование, но именно това ми 
дава свободата да пиша музика, как-
то на мен ми харесва. А диригенти-
те и оркестрите явно също я харес-
ват“, казва Тони. Що се отнася до 
актьорството, то все още му дос-
тавя удоволствие, но му липсва пре-
дизвикателството. Затова пък му-
зиката и рисуването изцяло запъл-
ват ежедневието му с изключение 
на дните, в които все пак в Холи-
вуд се сещат за него.

Петър ЗЛАТАНОВ

Снимки Warner Bros/

„Александра филмс“

„Ритуалът“ е психологически трилър в традицията на любимите филми на 

Хопкинс – „Бебето на Розмари“ и „Сиянието“. В него той играе отец Лукас 

– легендарен свещеник, най-големият експерт на Ватикана по екзорсизъм, про-

вел не една успешна битка с дявола за освобождаване на обсебените от него 

души. При опитния отец е изпратен млад студент от Калифорния, който се 

съмнява и в екзорсизма, и в собствената си вяра. Работата по поредния случай 

на обладано от дявола момиче ще се превърне в истинско изпитание за отец 

Лукас и неговия млад помощник. Те ще се изправят срещу могъщите сили на зло-

то, които ще обсебят и преживелия какво ли не свещеник. За Хопкинс, който 

дълги години се определя като атеист, ролята е и повод да сподели в какво са-

мият той вярва. „Преди 35 години преживях най-голямата криза в живота си. Бях 

поел по пътя на саморазрушението и не можех да преодолея зависимостта си 

към алкохола. Чувствах се като обсебен от дявола. Съвсем случайно обаче успях 

да направя решителна стъпка напред. Убеждаваха ме да се помоля на господ за 

помощ и когато се престраших да го направя, се случи чудото“, разказва пребо-

рилият своите демони актьор. 

„Ритуалът“
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Crazy Fox Motors Team е основан в началото на 

2009 г. от любители на екстремните спортове, 

състезатели по мотокрос и ендуро. 

Основната им цел е да популяризират моторния 

спорт, да развиват състезателна дейност, да 

селектират и подготвят млади таланти. 

„Виновникът“ за създаването на клуба е него-

вият председател Николай Гочев – вицерепубли-

кански шампион в дисциплина АТV, републикански 

шампион ендуро за 2009 г., републикански шам-

пион супермото за 2010 г. А под вещото му ръко-

водство тимът има спечелени над сто приза.

– Г-Н ГОЧЕВ, КОГА И КАК МОТОРНИЯТ СПОРТ СТА-
НА ЧАСТ ОТ ЖИВОТА ВИ?

– Запален съм по моторните спортове от детска въз-

раст. За съжаление навремето не успях да се реализирам, 

защото тогава нямаше частни спортни клубове. Но това 

не ме спираше да мечтая, че един ден ще се състезавам. 

Синовете ми тръгнаха по моя път. Големият – Мартин 

Гочев, стана републикански шампион по картинг, когато 

беше едва 10-годишен, а малкият – Георги Гочев, който е 

многократен републикански шампион по супермото и ATV, 

от четиригодишен е по пистите.

– КАКВИ УМЕНИЯ ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА ЕДИН 
СЪСТЕЗАТЕЛ?

– Трябва да има… бензин в кръвта, силна воля и упори-

тост. Желанието за постигане на победа е задължи-

телно. 

– КЛУБЪТ ВИ ИМА СОБСТВЕНО УЧИЛИЩЕ. ИМА ЛИ 
НЯКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ 
ВКЛЮЧАТ В ОБУЧЕНИЕТО? 

– Училището съществува от самото създаване на клуба. 

Няма ограничения за желаещите да се обучават. Имаме 

собствена писта в кв. „Аспарухово“, Варна, където се про-

веждат тренировките. Обучението може да се провежда 

със собствени машини или с предоставени от нас. Два 

пъти в годината правим тест на обучаващите се. Тези, 

които преминат тестовете, могат да се включат като 

състезатели към Crazy Fox Motors.

Треньорският екип се състои от професионалисти, които 

са всеотдайни към всеки състезател. Част от екипа сме 

аз, Маргарит Маргаритов, Тодор Тодоров и др.

– КАКВИ СА ПЛАНОВЕТЕ И АМБИЦИИТЕ ВИ ЗА БЪ-
ДЕЩЕТО?

– Тази година отново сме си поставили високи цели, тряб-

ва да имаме републикански шампион в категория MX, ре-

публикански шампион в ATV, европейски шампион в SM 250 

m3 и шампион за Източна Европа за  MX и ATV. Имаме 

реални шансове и сме сигурни, че челните места ще са 

наши. 

– КАКВО МИСЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МОТОРНИ-
ТЕ СПОРТОВЕ В БЪЛГАРИЯ?

– Въпреки затрудненията, които всички изпитват през 

последните години, моторният спорт у нас има бъдеще. 

България е страна с традиции в организирането и провеж-

дането на състезания по мотокрос. През последните ня-

колко години моторният спорт се превърна в един от най-

известните и обичани у нас. Популярността на България 

като организатор на състезания на международно ниво 

расте. Гран при на България включва домакинствата на 4 

световни и 5 европейски шампионата и купи по мотокрос 

и супермото. 

Последните две години българската федерация по мото-

циклетизъм прие и Купата на нациите по супермото, кое-

то е безпрецедентен успех в историята на родния мото-

циклетизъм. 
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Н
е е свещеник и е млад, но 
е премъдър като старец, 
както наричат монасите 
в Света гора. Това си по-

мислих, когато срещнах впечатление-
то си от този човек с онова, кое-
то въображението ми рисува за хора-
та, които служат в непристъпната 
за жени атонска обител. Гласът му 
ни потапя във всяко от богослуже-
нията на големите християнски праз-
ници, като ни помага да се докоснем 
до дълбоките извори на християнска-
та символика и да изкупим невеже-
ството си. Той е едно от благата на 
националната тeлевизия, с които тя 
ни подкрепя в нелекия и закъснял път 
към вярата. Казва, че обществото 
ни не е достатъчно църковно просве-
тено и е необходимо литургиите, из-
лъчвани по телевизията, да бъдат съ-
пътствани от обяснения и коментар. 
Впрочем това се случва и в много от 
телевизиите в бившите социалисти-
чески страни. 

Той прочел в един именник, че име-
то му идва от името на един от Св. 
Седмочисленици – Горазд, което озна-
чава премъдър. Но съпругата му Ев-
гения, антрополог и университетски 
преподавател, която има дисертация 
върху имената, твърди, че името му 
идва от „гора“. Историк, журналист, 
водещ на предаването „Вяра и обще-
ство“ и автор на множество филми. 
Горан Благоев. 

– ГОСПОДИН БЛАГОЕВ, КАК Е 

РЕДНО ЕДИН ХРИСТИЯНИН ДА 

ПОСРЕЩНЕ ВЕЛИКДЕН?

– Великден е денят на най-великото 
чудо за човечеството. На този по-
вратен за духовната ни история мо-
мент мястото ни е в храма. Същи-
ната на християнството е светата 
Евхаристия (Свето причастие – бел. 

ред.) – това тайнство на тайнства-
та, което Христос създава на Тай-
ната вечеря. Истинският христия-
нин се стреми на всеки празник да 
се съпричасти с Бога, да вземе све-

тото причастие, т.е. неговото тяло 
и кръвта му във вид на хляб и вино. 
Възпитаният в християнската тра-
диция не си задава въпроса, как е ред-
но да посрещне Великден. Той знае 
какво са празниците и какво са дел-
ниците според църквата и ги следва. 
Но има и други, които не знаят. На 
Разпети петък те се редят на опаш-
ка просто да минат под масата, а 
не да се поклонят на плащаницата. 
И докато чакат на опашката, об-
съждат рецепти за козунаци и пече-
но агне или просто клюкарстват. А 
Разпети петък е най-тъжният ден в 
годината за един вярващ. Не казвам, 
че трябва да се скърби престоре-
но, но да отидеш да се поклониш на 
мъртвия Христос и през това време 
да говориш за печени агнета... Праз-
никът за това е празник, за да по-
чувстваме различието му от делника, 
но религиозният празник има по-дъл-
бок смисъл. Той безспорно завършва с 
трапеза, но началото му е в храма.

– ИЗЛИЗА, ЧЕ ВЯРАТА НЕ Е 

НЕЩО САМО ПО СЕБЕ СИ – ТЯ 

Е ЕРУДИЦИЯ, ВЪЗПИТАНИЕ, НА-

ЧИН НА ЖИВОТ…

– Вярата не е многото прочетени 
книги, нито чинното черкуване, целу-
ване на иконите и палене на свещи. 
Поне не е само това. Вярата е мно-
го интимно, вътрешно усещане и все-
ки има своя път до Бога. Затова се 
казва, че Бог за всекиго има проми-
съл. Едни откриват Бога на седемго-
дишна възраст, а други – на седемде-
сет. Бог решава кого кога ще дове-
де в храма. Но както всеки има своя 
път до Бога, така ролята на църква-
та е да ни събира около тайнство-
то на светата Евхаристия – всич-
ките хора с различните пътища и с 
различното усещане за Бога. 

– ВИЕ КАК УСПЯХТЕ ДА СЕ ВЪЗ-

ПИТАТЕ В ЦЕННОСТИТЕ НА ВЯ-

ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ
ГОРАН БЛАГОЕВ:

„
“

ПРАЗНИКЪТ ПРАЗНИКЪТ 
ЗАПОЧВА В ХРАМАЗАПОЧВА В ХРАМА
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РАТА? ИЗРАСНАЛИ СТЕ В ЕДНО 

АТЕИСТИЧНО ВРЕМЕ? 

– При мен нещата започнаха от се-
мейството, от моите баба и дядо, 
които бяха обикновени хора, но много 
светъл пример за мен. Скоро разсъж-
давах върху това. Ние днес много се 
оплакваме колко зле живеем, как па-
рите не ни стигат. А моите баба и 
дядо бяха... Дядо ми е останал сирак, 
баба ми – също, загубила е баща си в 
Първата световна война. Преживели 
са и Втората световна война. Къща-
та им е унищожена при една от бом-
бардировките на София. Все неща, 
които никак не са леки за всеки чо-
век. В същото време те бяха изклю-
чително жизнерадостни хора, много 
обичаха да пеят, дори на стари го-
дини. Спомням си как баба ми до по-
следно си казваше молитвата преди 
лягане, водила ме е на църква. Това са 
неща, които остават дълбоко кодира-
ни в теб. Като дете съм имал при-
мера на баба и дядо. После, съвсем не 
случайно, се появи един мой приятел... 
В момента той е свещеник. Споме-
навам го, защото не отричам ролята 
на някой авторитет – свещеник или 
приятел, – който да ти посочи най-
важния път…

– НАСКОРО В ЕДНО ОТ ИЗДА-

НИЯТА НА „ВЯРА И ОБЩЕ-

СТВО“ ПОСВЕТИХТЕ ВРЕМЕ НА 

ЛЕВСКИ. КОГА НА ЧОВЕК МУ 

ИДВА ДА ХВЪРЛИ РАСОТО?

– В случая с Левски трябва пър-
во да си отговорим на въпроса, как 
той слага расото. Той го слага не по 
най-дълбоко осъзнатия и искрен начин. 
Според спомени на съвременници, кои-
то са относително достоверни, Лев-
ски облича расото заради един пазар-
лък. Той буквално казва: „Аз ще се 
замонаша още тази година, ако вуйка 
ми (архимандрит Василий, който се 
грижи за него след смъртта на баща 
му – бел. ред.) ме прати да уча тази 
година.“ Абсурдно е един монах да по-
ставя условия. Не искам да развенча-
вам образа на Левски, но ми се стру-
ва, че твърде много сме го идеализи-
рали и трудно гледаме на него като 
на нормален човек. Църквата много 
комплексирано казва: „Да, той е сва-
лил расото, защото се е посветил на 
една не по-малко висша цел – служе-
нието на отечеството.“ Да, де, оба-
че, когато даваш обет пред Бога, ти 

го даваш от любов към него и за цял 
живот, а не защото вуйчо ти ти 
обещава нещо. Затова и Левски хвър-
ля расото – защото вуйчо му не из-
пълнява обещанието си. Тази патети-
ка, че Апостола се е размонашил, за-
щото това му пречело на революци-
онното дело, е героизация от по-къс-
ни времена. 

– А КОЕ Е ОНОВА НЕЩО В ПО-

ВЕЧЕ, КОЕТО КАРА ЕДИН ДА 

СЛОЖИ РАСОТО, А ДРУГ – ДА 

НЕ ГО СЛОЖИ? СПОМЕНАХТЕ 

СВОЙ ПРИЯТЕЛ, КОЙТО Е СТА-

НАЛ СВЕЩЕНИК. ВИЕ НЕ СТЕ 

СТАНАЛИ... 

– Истинското свещенство не е про-
фесия, а призвание. Един го приема, 
защото гори от любов по Бога. А 
друг – не, защото осъзнава своето не-
достойнство и слабостта си да по-
еме тази тежка отговорност. Един 
добър свещеник може да доведе в 
храма хиляди, както и един недосто-
ен може да отблъсне хиляди. 

– ГУБЯТ ЛИ НЕЩО ТЕЗИ ХОРА, 

КОИТО СЕ ЗАТВАРЯТ ЗА ВЪНШ-

НИЯ СВЯТ, ОТДАВАЙКИ СЕ НА 

СЛУЖЕНИЕ...

– Не. Когато човек се посвети на 
Бога, той има всичко. Въпрос на ос-
ъзнаване и на ценностна система. Ние 
можем да си мислим, че истинският 
духовник се лишава от радостите на 
живота, а всъщност той да е много 
по-щастлив от нас, защото е осъзнал, 
че може да се живее и с малко... 

– КАКВО НЕЩО ПО-СИЛНО И 

ПОВЕЧЕ УСЕЩА ЧОВЕК, КОГА-

ТО ПОСЕТИ БОЖИ ГРОБ? ИЛИ 

ТОЙ Е ПРОСТО ТУРИСТИЧЕСКО 

МЯСТО?

– Вече няма поклонническо свято 
място, което да не е туристическо. 
Но нещата са такива от векове на-
зад. Когато човек чете поклонниче-
ски пътеписи и спомени, той вижда, 
че търговците винаги са край храма. 
Старият Йерусалим е един източен 
град със своите малки улички. Мно-
го от тях са превърнати в покрити 
пазари – със сергии от двете стра-
ни. Продават се всякакви изкушения 
за туристи и поклонници. Колкото 
повече наближаваш например Божи 
гроб, толкова повече магазинчетата с 
т. нар. християнски сувенири се уве-
личават. Един практичен съвет – па-
зарлъкът върви с палестинците, не с 

евреите. Но ако човек се абстрахира 
от всичко това – Йерусалим е едно 
невероятно място. Това е градът на 
възкръсналия Бог. Вървейки из Йеруса-
лим, човек непрекъснато си представя 
и се връща в онези новозаветни вре-
мена, в зората на християнството, 
когато по тези същите улички (макар 
и много променени през следващите 
векове) е стъпвал Спасителя. Мислех, 
че най-силно ще се развълнувам на 
Божи гроб, но за мен най-вълнуващо-
то преживяване се оказа на Голгота. 
Целият комплекс, където се намират 
Голгота и Божи гроб, е обединен от 
една голяма църква, наречена „Възкре-
сение“. Голгота е възвишение, до кое-
то се стига по една мраморна стъл-
бица, и там, под олтара на църквата, 
е запазен камъкът, в който се вярва, 
че е бил забит кръстът, на който 
е разпънат Христос. И всеки поклон-
ник може да коленичи и да докосне 
тази скала. За мен това беше най-не-
вероятното преживяване. Разтърсва-
що! За миг, докосвайки тази скала, си 
представих как точно на това място 
е текла кръвта на Спасителя... Онази 
кръв, която е изкупила греховете на 
целия свят – на всеки един от нас. 
Просто забравяш себе си в такъв мо-
мент. Много е трудно да се опише. 
Същия ден отидохме до Гетсимания, 
където Исус отправя последната си 
молитва към Бог Отец, преди да го 
заловят. Посрещнахме нощта в оч-
ертанията на руския манастир „Све-
та Мария Магдалина“. Преживяване-
то беше невероятно – да усетиш как 
бавно-бавно се спуска нощта над съ-
щото място, където е била последна-
та земна нощ на Спасителя – когато 
той се е молел за света, а светът 
е спял. Там също получих един много 
важен и силен урок за вярата. Попи-
тах една от монахините къде е точ-
но мястото, където Исус се е молел. 
Тя каза нещо, което винаги ме кара да 
се замислям за силата на вярата: „Ка-
толиците смятат, че е там, където 
са издигнали храм, посветен точно на 
последната молитва на Христос. Но 
всъщност кой знае? Две хиляди годи-
ни са минали оттогава! Важното е 
да вярваме, че е било тук.“ Това е то 
истинската вяра – да вярваш в Бога, 
макар да не си го видял. И до ден 
днешен на Велика сряда аз се връщам 
към последната молитва на Спасите-
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ля със спомена за тази невероятна 
нощна тишина на Гетсимания... 

– ЦЪРКВАТА В ДЪЛГ ЛИ Е КЪМ 

ВЯРВАЩИТЕ? 

– Да. Църквата преди всичко тряб-
ва да ни учи на милосърдие и да ни 
покаже, че Бог е преди всичко любов. 
Това не означава да се връщаме към 
хипарското бунтарство на всемирна-
та любов, а да осъзнаем, че Бог е 
любов и че тази любов трябва да я 
носим към човеците. Във всички нас 
гори Божията искра, а човекът сре-
щу теб е също толкова важен, кол-
кото си и ти. Казвам го, макар че 
и аз много трудно понякога преодоля-
вам негативизма си към даден човек. 
Призвани сме да вървим по този път, 
колкото и да е труден. Неслучайно 
сравняват пътя на вярата с изкачва-
нето в планината. Колкото по-нагоре 
вървиш, толкова по-трудно ти ста-
ва и толкова по-често вървиш сам. 
Защото по тази пътечка, която те 
води към върха, обикновено има мяс-
то за още един човек, а не за много. 
И си сам в това изкачване. 

– ПО ПЪТЯ НА ВЯРАТА КОГА 

РАЗБИРАШ, ЧЕ СИ СТИГНАЛ 

ВЪРХА? ИМА ЛИ ТАКОВА ОСЪЗ-

НАВАНЕ ЗА ПОСТИГНАТОСТ, ЗА 

КРАЙ? 

– Понякога, след като си взел при-
частие, можеш да кажеш „Аз съм на 
върха“, но още на другия ден да се 
почувстваш смазан в невъзможност-
та си да се удържиш в руслото на 
този здрав път на вярата. Наскоро 
прочетох една много хубава мисъл, че 
в търсенето на Бога ние всеки ден 
сме начинаещи. Всеки ден получава-
ме изпитания, за справянето с които 
нямаме готова рецепта. И тогава на 
помощ ни идва Бог. Ако се опомним 
да го потърсим... 

– КАКВО МИСЛИТЕ ЗА Т. НАР. 

СЕЛФ ХЕЛП ЛИТЕРАТУРА? ПО-

МАГА ЛИ ТЯ НА ХОРАТА? 

– Хората са жертва на този тип 
литература. Тя е писана в други об-
щества и за други общества. За нас, 
българите – в социален план и спрямо 
обществените ни връзки, – този тип 
литература не е пригоден. 

– НО НЕ СЕ ЛИ КАЗВА, ЧЕ АКО 

НЕ СИ ПОМОГНЕШ САМ, И 

ГОСПОД НЕ МОЖЕ ДА ТИ ПО-

МОГНЕ?

– Това е пак неразбирането какво 

означава Божията помощ. От гледна 
точка на вярата тази литература е 
пълен абсурд. Тя много манипулативно 
насочва проблема към другия, тя ти 
казва как да се справяш с другия, а 
не ти помага да се справиш със себе 
си. В християнството, а и във вся-
ка истинска религия пътят е труден. 
Защото, тръгвайки по пътя на вяра-
та, неминуемо стигаш до момента, 
в който започваш да сваляш маски-
те. Започваш да разголваш душата си 
пред Бога и да се анализираш, което 
понякога е много болезнено. Дано не 
звучи схоластично или високопарно, но 
за мен най-добрият психотерапевт е 
Евангелието. В него има всичко, сти-
га да можем да го четем. Християн-
ството те учи преди всичко да се 
бориш и да се справяш със себе си, 
а не със света около себе си. Когато 
спечелиш битката със своето его – 
победил си и света. 

– МНОГО УВАЖАВАМ ХОРАТА, 

КОИТО ИМАТ СЕМЕЙСТВО... 

ВАЖНО ЛИ Е ЧОВЕК ДА ИМА 

СЕМЕЙСТВО? 

– Не искам да абсолютизирам. За 
мен е важно, за съпругата ми – също. 
Ние и двамата с нея сме възпитава-
ни в здрави семейства. 

– В ДНЕШНИТЕ ВРЕМЕНА Е 

ПОЧТИ НЕПОСТИЖИМО ЧО-

ВЕК ДА СЪЗДАДЕ СЕМЕЙСТВО 

И ДА ГО ЗАПАЗИ...

– Едно от обясненията ми за това, 
че днес има все по-малко семейства, 
е нашият невероятен егоцентризъм. 
Ние не приемаме другия като самия 
него, а се опитваме да го калъпим по 
своя си образ и подобие. Връщам се 
на въпроса за селф хелп литература-
та. Тези книжки, които ни учат как 
да живеем по-добре със съпруга или 
приятеля си, те учат всъщност на 
егоцентризъм – така да изманипули-
раш другия, че да ти е по-добре на 
теб. Където има любов, има и искре-
ност, има и разбирателство – няма 
място за хитрини. Християнският 
морал ти казва: двамата сте и вър-
вите в обща посока и трябва да се 
поддържате, и никой не е по-голям 
от другия. Бракът е компромис, но 
не на принципа „днес аз ще направя 
компромис, а утре ти ще направиш“. 
Компромисът трябва да се прави с 
любов. Аз приемам да ти отстъ-
пя телевизора, защото те обичам, а 

не защото утре ти ще ми отстъ-
пиш телевизора, за да си гледам моя 
филм или мач. Е, случва се поняко-
га да има разпри и недоразумения. Но 
всичко се преодолява, ако има лю-
бов. А любовта е да обичаш дру-
гия като себе си. Много е простич-
ко. Любовта всичко приема и всичко 
извинява – казал го е още Св. апос-
тол Павел. 

– ЧЕСТО СЕ КАЗВА, ЧЕ ХРИСТИ-

ЯНСТВОТО ЕДВА ЛИ НЕ ДЪРЖИ 

ЖЕНАТА В ЕДНО ВТОРОСТЕ-

ПЕННО ПОЛОЖЕНИЕ, ЗАЩОТО 

СВЕЩЕНСТВОТО КАТО ТАЙН-

СТВО Е ДАДЕНО САМО ЗА МЪ-

ЖЕТЕ...

– Това мислено пренебрежение на 
църквата към жената не е реално. 
Показва ни го самият Христос, кой-
то се явява възкръснал най-напред на 
жените мироносици, а не на мъжете. 
Преди това – още когато се ражда 
като човек, чрез утробата на Ма-
рия от Назарет – Бог отново възди-
га жената. Затова се казва, че чове-
чеството чрез жената влезе в грях 
и чрез жената се изкупи. За църква-
та образът на съвършения човек не е 
свързан с мъжа, а с жената – това е 
Пресвета Богородица. 

– ЖЕНИТЕ СА МНОГО ОБЪРКА-

НИ СЕГА. ПРЕМИНАХА ФЕМИ-

НИСТКИТЕ ВЪЛНИ И СЕГА ТЕ 

НЕ ЗНАЯТ КАКВО ДА ПРАВЯТ...

– Бог още при сътворението, ако 
вярваме в него, ни е отредил какви 
трябва да бъдем. На жената е даде-
но нещо толкова висше, на което мъ-
жът не е способен. Тя не трябва да 
бяга от великото призвание на май-
чинството. Затова, ако ми позволи-
те, ще кажа, че истинският празник 
на жените не е 8 март, а 25 март 
– Благовещение. Защото той чества 
не равенството на жената с мъжа, 
а нейната уникалност. Единствено на 
нея е отредено да бъде продължи-
телка на живота и тя трябва да се 
стреми да го съхрани в неговата пъл-
нота, не само да пази детето живо 
и здраво. Тя трябва да отгледа и 
възпита човек, който е не само до-
бре образован и перспективно реали-
зиран, но и има своите непоклатими 
ценности, има вяра. В това мъжът 
може само да є помага и да бъде неин 
стожер. 

Интервю на Мирослава ИВАНОВА
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Някои хора и неща си имат история. А други имат интересна история, която заслужава да бъде разказана. Макар и 

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

Някои хора и неща си и

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

С
викнали сме да свързваме 
яйцето най-вече с великден-
ските празници, но ако се 
върнем назад в историята, 

ще видим, че то е символичен център 
и на други празници и поличби. 

РИМЛЯНИТЕ НАПРИМЕР 
СА СИ ПОДАРЯВАЛИ ЯЙЦА 

с пожелание враговете им да са тол-
кова лесно „чупливи“, колкото е едно 
яйце. Те дори ги боядисвали в черве-
но в знак на неотстъпчивост, непри-
миримост, буйна кръв и готовност 
за кръвопролитие с врага. Във Фран-
ция пък бил задължителен обичаят 
булката да настъпва по едно червено 
яйце, преди да прекрачи прага на но-
вия си дом – като символ на любо-
вта и страстта, които ще съпътст-
ват младото семейство.
Персите например са се страхува-

ли от яйцата. Според тях Земята се 
била излюпила от гигантско яйце, ко-
ето древният народ е смятал за свой 
бог векове наред.
И до днес някои смятат, че яйце-

то е 

СИМВОЛ НА ВЪЗРАЖДАЩАТА 
СЕ ПЛОДОРОДНА ЗЕМЯ

през пролетния сезон. Други вярват, 
че то изразява човешката природа – 
„чуплива“, но даряваща живот. С го-
дините християните започнали да об-
ръщат по-специално внимание на яйце-

то, като дори го превърнали в център 
на един от най-светлите християнски 
празници – Великден. Много са леген-
дите, които тълкуват значението на 
боядисаното яйце. В една от тях на-
пример се разказва, че Св. Дева Мария 
дарявала по едно яйце на всеки палач 
на Божия син, като ги умолявала да 
бъдат по-милостиви с него. Сълзите 
є падали върху яйцата и ги покрива-
ли с брилянтен цвят. Друга легенда 
разказва за Мария Магдалена, която 
отишла до гробницата на Исус, за да 
миропомаже тялото му. Тя носела със 
себе си кошница с яйца, с които да 
обядва. Когато ги извадила, техните 
черупки били оцветени с всички цве-
тове на дъгата. От този момент на-
татък християните свързват яйцето 
с Божия син и поставят началото на 
една любима наша традиция – 

БОЯДИСВАНЕТО НА 
ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ЯЙЦА

Според поверието най-възрастната 
жена в семейството трябва да бо-
ядиса първото яйце в червено като 
символ на Христовата кръв и любов 
към човека и да „начертае“ с него 
кръст върху челото на всяко дете. 
След това поставя яйцето на високо 
място в дома до следващия Великден, 
за да предпазва то семейството от 
всякакви беди. Католиците пък кри-
ят яйцата от децата си веднага след 
боядисването им. Вярват, че детето, 

което първо намери червеното яйце, 
ще е най-здраво през годината.
В Германия подаряването на яйце е 

знак за 

ПРИЯТЕЛСТВО 
И ДОБРИ НАМЕРЕНИЯ 

В Англия векове наред са почитали 
яйцето като символ на живота, пло-
дородието и пречистването. Хората 
са си подарявали по едно яйце с поже-
лание човекът отсреща да пречисти 
напълно своята душа с настъпването 
на пролетта и да започне „на чисто“ 
своя живот. В друга европейска дър-
жава – Франция, хората и до днес 
смятат, че яйцата укрепват мъжка-
та сила и здраве. Някои дори твър-
дят, че в „Мулен руж“ (популярно 
нощно кабаре в Париж) яйцето било 
сервирано като афродизиак. 
Всъщност най-известното велик-

денско яйце е направено именно във 
Франция от популярния златар Пе-
тер Карл Фаберже. Творението му 
представлявало истинско кухо яйце, 
обвито с платина. Вътре в него има-
ло по-малко златно яйце, в което на 
свой ред имало златно пиленце с им-
ператорска корона от скъпоценни ка-
мъни. Според легендата заможни фа-
милии от цял свят всяка година пре-
ди Великден поръчвали на Фаберже по 
няколко от неговите златни яйца, ко-
ито подарявали на свои приятели.

Силвия НИКЛЕВА

…яицето

А дру

трастта на любоп

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ В ОСНОВАТА НА ВСЯКА НОВОСТРОЯЩА СЕ КЪЩА В МИНАЛОТО 
ХОРАТА СА СЛАГАЛИ ПО ЕДНО ЯЙЦЕ? А ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ПО ЯЙЦЕ НАШИТЕ ДЕДИ 
СА ПОЗНАВАЛИ ПОЛА НА ДЕТЕТО, КОЕТО ТРЯБВАЛО ДА СЕ РОДИ?
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ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

– Когато бях малка, винаги ми се струваше много тъпо да ми пожелаят здра-

ве. Никога не го разбирах. 

– Защото тогава някак си имаш цялото здраве на света, но постепенно започ-

ваш да го губиш и… да го оценяваш. То е нещо като „Здрав на болен не вярва“.

– При поздрава „здравей“ всъщност хората си пожелават здраве. 

– А знаете ли, че „здраве“ идва от думата „дърво“. „Съ дръве“ – 

нещо такова беше... Пожелание, което означава „Бъди здрав като 

дърво“. Оттам идва сигурно и „да чукна на дърво“.

– Хората усещат кои органи са им слаби и предразположени към разболяване. Има болести, които са несъвместими с мен, и 

знам, че никога няма да се разболея от тях. Никога например не ме е болял зъб и съм сигурна, че няма да разбера какво пред-

ставлява тази болка. Херпес, алергия, ечемик – ей такива неща също не са ми се случвали.

– И аз така си мислех и ето, на 40 години ме мъчат три вида алергии. Като дете съм била алергична от синтетични мате-

рии и тенекиени пръстенчета само и ми беше ясно, че ще нося само злато и коприна в бъдеще. Нооо ето че ми излезе алергия 

от грим. Да не се заричаш, това ми беше мисълта.

– Може би здравето е магия и не бива много да се говори за него.

– За един виц се сещам. Разговорът е между пенсионери. Двама дядковци се събират и едини-

ят се хвали на другия: „Биологичният ми часовник работи безотказно и всичко си върша навре-

ме. В шест часа задължително уринирам. В седем часа – голяма нужда. В осем се събуждам.“

– Какво означава „здравна култура“? 

– Да знаеш къде се намира жлъчката, дори и да не те е боляла никога. Защото обикнове-

но човек научава къде му е някой от вътрешните органи, когато съответният го заболи. 

– Жлъчката е под черния дроб.

– А черният дроб къде е?

– Е, хубава работа!

– Не мисля, че един умен човек ще се запише да учи медицина сега. 

– Защо?

– Как ще се реализира?

– Е, как как?! Болни хора има толкова много, че лекарите имат база да стават виртуози. Особено 

пък тук, в България, където лекарите и болниците не са разглезени с добри апаратури и т. н. Освен 

това има толкова много нови болести… И към това като прибавим възможността да се махнат 

от България и да развиват научна дейност в чужбина – да изобретяват нови лекарства например…

– Винаги обвиняват докторите за всички смъртни грехове. 

– Добрите лекари бягат от България.

– И тук има много добри специалисти. Аз щях да умра от перитонит преди няколко години. Но имах къс-

мет с лекаря. Тогава всички ми казваха, че ако не е бил на смяна точно той – едва ли съм щяла да оживея. 

– Съдба ли е, какво е да попаднеш на лекар? Раждах дъщеря си с тазова несъвместимост – попадне ли 

главата на бебето в малкия таз, вече нищо не може да се направи... Обикновено жертват детето в та-

кива случаи. Моят късмет тогава беше д-р Георгиев – бих го позлатила, още работи в „Шейново“. 

– А пък аз, когато съм се раждала, докторът и сестрата продавали бебета. Имала съм късмет с това, че 

предното продадено бебе било на някакъв военен, който решил да разследва случая, и лекарят и сестра-

та, които са ме израждали, вече били уплашени. 

– Е, как са продавали бебета?!

– Казват на майката, че е умряло след раждането, и го пускат по „канала“.

– Много филми гледаш ти.
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– Обаждате ли се да благодарите на някой лекар на докторския празник, на 7 април? 

– На всички приятели лекари се обаждам.

– А каква е връзката между здравето и любовта?

– Сексът лекува мигрена. 

– Мисля, че човек, който има таланта да обича, обича и себе си и е здрав. 

– Когато човек има апетит, също означава, че е здрав.

– Говорим за болести, но пием за здраве!

– И за младост, защото виното съдържа антиоксиданти.

– Има хубави неща, които уж не са здравословни, но пък са отговорни за психическото здраве. 

– Нали съм ви казвала как едно време, като изучавах психотерапия, всеки преподавател ни пов-

таряше, че няма по-важно нещо от психическото здраве. Защото, ако има здрава психика, чо-

век може да се справи и с най-големия физически недъг. Но обратното е невъзможно. 

– А как да си го пазиш психическото здраве?

– Всеки сам си намира начина. Може да си пийваш винце например. Или пък да ядеш мазни пър-

жоли. Неща, които могат и да ти навредят в големи количества, но ако ти пазят психиката и 

ти си решил, че ти действат добре – пий, яж и се моли да не се разболееш.

– Според мен психическото здраве е ген. 

– То е и култура, и въпрос на зрялост, и е част от себепознанието.

– А хората смятат себепознанието за загубено време. 

– Хората не отделят време на себе си. Аз си давам шанс да го правя, но да се вглъбяваш прекалено много в себе 

си, също е болестно състояние. 

– Контактът със себе си постоянно съществува.

– Невинаги можеш да се чуеш обаче. Трябва да си сама. Това е един вид профилактика на психиката. Почиваш си.

– Аз винаги се сещам за филма с Даниел Дей Луис „Левият ми крак“. Той получи „Оскар“. Героят му е роден с увреждания в 

ирландска фамилия, която си държи на децата. В една от сцените той хвана тебешир с левия си крак и написа „мамо“. Баща 

му полудя от радост и отиде в кръчмата да черпи.

– Най-много ми е мъчно за хората, пострадали от насилие. Някой ти отнема здраве-

то, което ти е дадено от господ. Или пък когато ти сам си причиниш нещо.  

– Едно време много момчета в казармата се самоосакатяваха, за да получат болничен.

– А мислите ли, че болестите са наказание за нещо?

– Това е много старовремско разбиране.  

– Е, как, не си ли чувала хората да казват за някой болен „изплаща грехове“. Много съм мислила върху това.

– Вярваш ли в здравословната семейна история? Че ако майка ти е болна от разширени вени, много голяма вероятност 

има и ти да се разболееш от същото? 

– Когато за пръв път имах здравословни проблеми, ме питаха дали някой в рода ми е боледувал от рак. Майка ми почина от 

рак на гърдата и тогава за пръв път ми прищрака, че и аз съм предразположена. Но не мисля за това, дори бях забравила, 

преди ти да ми го припомниш. Но ако, не дай си боже, се разболея от рак, няма да повярвам, че причината е генетично пред-

разположение.

– Ама, то не е въпрос на вяра. Това е наука. Според епигенетиката дори начинът на живот на родителите може да предо-

предели здравето на поколението им. 

– Но, виж, например от баща си съм наследила това да не вярвам в бог. 

– Еее, вярата не се наследява. 

– Няма светъл ум на тази планета, който да не е вярвал в бог. 

– Нютон е вярвал в бог?

– Е, за Нютон не знам, ще проверя специално. 

– Сигурно защото е повярвал, бог му е помогнал да открие законите на Нютон.

– Дали е необходимо да си в добро здраве, за да направиш откритие, а?
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С
коро прочетох в един съновник, че ако сънуваш 
журналист, значи ще имаш помощник или покро-
вител. Искам да ви кажа, че ако сънувате точ-
но нея – сънят ви може да се сбъдва всеки ден 

от 11.00 до 12.00 часа по БНТ. Гледайте я и тя ще ви 
помогне да разберете как животът може да бъде усмих-
нат и слънчев. Откритото є лице, умните є очи и сме-
лите є къси коси ще ви уверят, че не всичко е обрече-
но и надежда има.  
Мария Андонова е водеща на предаването „Здраве“, ко-

ето в началото на всяка седмица има специалното изда-
ние, наречено „Телевизионно бебе“, посветено на майчин-
ството и отглеждането на деца. Шегува се, че синът 
є Ясен спокойно може да мине за неин колега, защото е 
чест герой във въпросното „Телевизионно бебе“. Екипът 
на „Здраве“ се грижи зрителите му да бъдат информи-
рани по най-различни теми, касаещи най-безценния дар. И 

макар да е специализирано медицинско, предаването навли-
за и в теми, свързани с взаимоотношенията в семейство-
то и стила на живот.  

– МАРИЯ, КАК ВИ ПРОМЕНИ РОЛЯТА НА ВОДЕЩ 

НА ЗДРАВНО ПРЕДАВАНЕ? СТАНАХТЕ ЛИ ПО-ОТ-

ГОВОРНА КЪМ СОБСТВЕНОТО СИ ЗДРАВЕ?

– Нали знаете приказката, че обущарят винаги ходи със 
скъсани обувки, а архитектът – с планове в джоба си за 
своята къща, която може и никога да не построи. Като 
че ли аз се включвам в тези две приказки. Лекарите ид-
ват в студиото ни всеки ден, по-голямо богатство от 
това не знам. Получавам информацията от първа ръка 
и съм сигурна, че винаги има кой да ми помогне. Но ис-
тина е и че станах по-отговорна към личното си здра-
ве, започнах да го ценя много повече, да разбирам, че то 
не е даденост и трябва да се обгрижва и пази. Здраве-
то е усмивка, щастие, веселие, спокойствие... и какво ли 
още не. Когато изгубиш този подарък, светът наисти-
на се променя. 

– НА КАКЪВ ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД СТЕ ХО-

ДИЛИ ПОСЛЕДНО И КОГА?

– Странно ми е да бъда в ролята на човека, който от-
говаря. Този въпрос аз задавам често както на най-близ-
ките си, така и на нашите зрители. Естествено, че съм 
ходила на профилактичен преглед, който беше преди Нова 
година. Просто се възползвам от правото си на здрав-
ноосигурен пациент. Знаете, че всяка година всеки един 
от нас има право на един профилактичен преглед по си-
лата си на здравноосигурен. Съветвам всеки един да се 
възползва от това право. Не е нужно някой да ви почука 
на вратата и да ви каже: „Моля, елате в кабинета ми, 
за да ви прегледам!“, наистина трябва да бъдем по-от-
говорни към собственото си здраве, а това, повярвайте 
ми, става и тогава, когато знаем правата си на здравно-
осигурени пациенти.

– НЯМАТЕ ЛИ УСЕЩАНЕТО, ЧЕ БЪЛГАРИНЪТ СЯ-

КАШ МНОГО ОБИЧА ДА ГЛЕДА ПРЕДАВАНИЯ И ДА 

ЧЕТЕ СТАТИИ НА ЗДРАВНА ТЕМА, НО НЕ И РЕАЛ-

НО ДА СЕ ГРИЖИ ЗА ЗДРАВЕТО СИ? 

– Нямам чувството, аз съм убедена в това! Грижата за 
здравето изисква и време! Надали вие ще чакате час пред 
кабинета на личния си лекар, когато трябва да си довър-
шите статията, времето е ценно за всеки един от нас. 
Интернет е пълен с информация, навсякъде можем да про-
четем за лекарството, което ни интересува, има онлайн 
аптеки, от които можете да си поръчате лекарства, без 
да нарушавате собственото си спокойствие. Само че не-
винаги това е правилният път... той крие много подвод-

Мария Андонова:

силно лекарство“
„Обичта е
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ни камъни. Няма да забравя думите на един от наши-
те консултанти: „Понякога ние успокояваме симптомите, 
привидно нищо ни няма, но вътре в нас може да се раз-
вива най-страшният процес!“ Това е във връзка със само-
лечението. Не е възможно да получиш отговор за болка-
та си в интернет, възможно е обаче предавания като на-
шето да ви насочат и да ви покажат кой е правилният 
път, към кого трябва да се обърнете, ако имате този 
и този проблем... Ние също не лекуваме от телевизора, 
просто сме сигналната лампичка. 

– КЪДЕ Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ХИПОХОНДРИЯТА 

И ГРИЖАТА ЗА ЗДРАВЕТО?

– Ха-ха-ха, аз понякога мисля, че съм хипохондрик, което 
сигурно е добре единствено и само в моя случай, защо-
то така се вживявам във всяка една тема! Ще ви кажа 
само, че когато човек е здрав, независимо дали физически, 
или психически, той просто се усмихва, това е най-вяр-
ната проба, а усмивката и вътрешното спокойствие не 
ви водят в лекарския кабинет. Не знам дали на един хи-
похондрик му е весело....

– БИЛИ ЛИ СТЕ НЯКОГА СЕРИОЗНО БОЛНА? С 

КАКВО ПОМНИТЕ ТОЗИ МОМЕНТ?

– Никога не съм била толкова болна, че да прекарам ня-
колко дни в болница, имала съм своите неразположения, 
спадове, температури, но със сина ми Ясен бях в болница 
и мисля, че никога няма да забравя за този момент. Да 
държиш едно дете, горящо от температура, да знаеш, че 
в този момент си безпомощен, е кошмарно. Светът ти 
рухва, чувстваш се сломен. Искам такива моменти по-
рядко да присъстват в живота ми, макар че съм убедена, 
че всяко едно изпитание ти дава урок и те прави по-си-
лен, изважда от теб скрити запаси воля и вяра. 

– МОЖЕТЕ ЛИ ДА СПОМЕНЕТЕ ХОРА, СИЛНИ ЛИЧ-

НОСТИ, КОИТО СА СЕ СПРАВИЛИ С ТЕЖКА БО-

ЛЕСТ И СА ВИ ВПЕЧАТЛИЛИ? КАНИЛИ ЛИ СТЕ ТА-

КИВА В ПРЕДАВАНЕТО?

– Личностите са много. Мисля, че човекът, който 
щеше да ви отговори за отличен шест на този въпрос, 
е редакторът ни Адриана Димитрова. Тя прави  рубрика 
„И великите боледуват“, благодарение на нейните детек-
тивски умения научихме за болестите на големите, на ве-
ликите имена в историята. Основната идея, разбира се, 
е, че първо болестта не подминава дори и големите та-
ланти и хора, но болестта може да бъде победена, дори 
и само в съзнанието ни. 

– КОЯ Е НАЙ-ТЕЖКАТА БОЛЕСТ НА 

СЪВРЕМИЕТО?

– Самотата. Безверието. 
– ПО-ТЕЖКО ЛИ Е ДА СИ ЗДРАВ И ДА ГЛЕДАШ, 

МИСЛИШ И СЕ ГРИЖИШ ЗА БЛИЗЪК БОЛЕН ЧО-

ВЕК?

– Кое не тежи?! Тежи ни, че трябва да работим мно-
го, тежи ни, че автобусът е закъснял, тежи ни, че от-
ново трябва да си платим сметката за телефона... Ес-
тествено, че тежестта е голяма да се грижиш за болен, 
да мислиш за него по… 28 часа в денонощие... Но знаете 
ли? Обичта е силно лекарство, не го продават в аптеки-
те, не се изписва от лекарите и ако гледате този човек 
с цялата си обич – тежестта изчезва. Но най-тежко е, 

когато виждаш, че той си отива и ти не можеш да на-
правиш абсолютно нищо.

– КАК БИХТЕ РАЗТЪЛКУВАЛИ ИЗРАЗА „ЗДРАВ НА 

БОЛЕН НЕ ВЯРВА“?

– Приемаме здравето за даденост. Не мислим за него, 
не го питаме как е, какво иска, от какво има нужда, се-
щаме се за него чак когато ни потече носът или ни за-
боли сърцето. Какво да се направи – човещинка? Вие мо-
жете ли сега да си спомните как боли глава, дори и да 
страдате от главоболие през ден? Няма как да си спом-
ните конкретната болка, това означава да я почувства-
те, а един здрав човек трудно може да почувства, че е 
болен. И по-добре. 

– МОЖЕ ЛИ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ ВСЯКА ЗДРАВА 

ЖЕНА Е ХУБАВА?

– Става въпрос за човека въобще... Ако видиш едно кра-
сиво момче на 23, което твори с ръцете си отново кра-
сота, при все че животът изведнъж му е стоварил най-
тежкото – да остане инвалид за цял живот... Трудно е 
да гледаш такъв човек в очите, защото тъгата остава 
завинаги някъде в ъгъла на очите. Това беше един от ре-
портажите, които правих и които никога няма да забра-
вя. При срещата си с този човек за по-малко от секунда 
разбрах, че здравето е дар и думата „дар“ направо блед-
нее. Няма по-красив и по-щастлив човек от здравия човек, 
дори и той самият да не вижда това в огледалото.

Интервю на Мирослава ИВАНОВА

Снимки Личен архив
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Колко е важно да бъдеш
САМОПОЗНАНИЕСАМОПОЗНАНИЕСАМОПОЗНАНИЕ

З
амисляли ли сте се с какво е запомнена Мерилин 
Монро? С магията на нейния чар, разбира се. Кой, 
къде и как се е впечатлил от интелигентност-
та, характера или творческите є способности... 

Но както ми каза наскоро един 36-годишен мъж: „Светът 
тъгува за Мерилин.“ Малко ли са късокосите блондинки 
кокетки в Холивуд; малко ли са развълнуваните от то-
пъл вихър бели рокли! А русата є прическа в стил ета-
жирано каре е винаги „в сезон“. Може би защото отива 
на всеки женски овал. Може би защото е на Мерилин. Тя 
е вечната марка за женственост. 
Лесно ли е днес така да се отличиш, че 

да се превърнеш във вечност... 
Лесно ли е да бъдеш уникален и различен? Както твър-

дят маркетолозите, човек прави на пазара не това, ко-
ето е решил, а това, което му позволяват конкуренти-
те.
Всъщност колко е важно да бъдеш различен? И доколко? 

Зависи от гледната точка. Ако боядисате косата си зе-
лена, със сигурност ще бъдете различна. Но с още по-го-
ляма сигурност никой няма да си помисли, че се борите 
за опазването на околната среда. Ако обаче компанията, 
в която работите, се е самоопределила като „зелена“, то 
това означава, че тя се възприема от обществото като 
социално отговорна, произвеждаща безопасни и екологично 
чисти продукти. И вероятно е печеливша. 

Възможно ли е различността да ни направи успешни лично-
сти? Отговорът едва ли е еднозначен, но в модерния свят 
на свръхпредлагане и свръхконкуренция може би най-ве-
рния пулс напипват маркетолозите. Голямата битка там е 
за място в съзнанието на клиента.

И тъй като човешкият ум мрази усложненията и обър-
кването, най-добрият начин да се загнездиш в нечие съз-
нание са 

простичките и изчистени 
послания и сигнали 

Те трябва да бъдат видими и запомнящи се. Но акцен-
тът трябва да бъде върху едно-единствено качество. В 
условията на терабайтове информация няма време и мяс-
то за многословия. 

Най-сигурната гаранция за различност е да бъдеш първи в 
нещо. Така е с хората, така е и с марките на продукти. 

Това обаче може да се окаже непосилна задача днес. Оп-
циите са твърде малко, но съумееш ли, ставаш вечен. 
Достоен пример са фирмите, чието име се е превърнало 
в родово наименование. Замисляли ли сте се колко често 
сте си купували целофанова лепенка, а не Скоч; копирна 
машина, а не Ксерокс; разтворимо кафе, а не Нес. Пове-
чето хора използват тези марки лидери като название на 
продукта. Един от законите на пазара е, че хората смя-
тат първите появили се за оригинали. И често първите 
появили се запазват своето лидерство.
В един подреден свят най-успешни личности са тези, 

които в по-ранна възраст са успели 

да погледнат на себе си като на продукт
и да осмислят, подчертаят и „продадат“ най-отличител-
ното си качество. Защото рицарските стойности от-
давна са се превърнали само и единствено в романтичен 
сюжет за филм и животът ни е обсебен от съвсем друг 
тип остойностяване – пазарното. 

Всичко и всички се оказват в някаква степен на пазара. А 
там сработва неумолимият закон да бъдеш различен от 
конкуренцията.

И основно правило за успех е: открийте своята отличи-
телна черта. Обмислете силата си и я превърнете в кон-
курентно предимство. След това я покажете достатъч-
но добре – така че да бъде „зашита“ за личността ви в 
спомена, който оставяте у другите за себе си.
Какво е да бъдеш различен в България? Какво е да бъ-

деш различен извън България? Дано да откриете повече 
от три прилики. Дано картинките бъдат по-усмихнати. 
Но да не забравяме, че различността не е аксесоар или 
модно изхвърляне… Все пак толерантността на обще-
ството към различните също има граници.

Албена УВАКОВА

разлиразли  енчч
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с а м о д и с ц и п л и н а

В
се си казвате: „От поне-
делник няма шега!“ И всяка 
нова седмица започвате със 
съставяне на списък, който 

обикновено изглежда така: 1. Да от-
слабна, 2. Да намаля времето за гле-
дане на телевизия до минимум, 3. Да 
спра да ям мазни храни, 4. По-често 
да се обаждам на родителите си, 5. 
Да използвам конец за зъби. 
Все едно. Още по средата на работ-

ната седмица вие вече нямате сили 
да спазвате обещанията си. Започ-
вате отново да се тъпчете с маз-
ни храни, за да убиете стреса на ра-
ботното място, периодично заспива-
те пред телевизора, по който вър-
ви безкраен сериал, докато набива-
те пуканки или чипс. Това, което не 
ви достига, е самодисциплина. Защо-
то просто не си давате сметка как-
во се случва в мозъка ви.

Самоконтролът 
е рационално желание, за което отго-
варя предната част на мозъка, развила 
се при човека сравнително скоро (спо-
ред мащаба на еволюцията). Мозъчни-
ят дял, отговорен за удоволствието, 
е разположен в най-„старата“ част на 
мозъка, която е еволюирала в течение 
на милиони години. Тя ни награжда-
ва с излишно количество допамин, ко-
гато си позволим едно или друго удо-
волствие. Именно тази част на мозъ-
ка провокира потребност от подобни 
„преживявания“ като хранене и секс. И 
ние, без да се замисляме, задоволяваме 
моментното си желание, позволявайки 
си чаша вино, шоколад или нови скъ-
пи обувки, дори когато рационалната 
част на мозъка ни „предупреждава“, че 
много скоро ще съжаляваме за това.
Как можем да помогнем на своето 

рационално „аз“ (което иска да изпъл-
ни обещанията, които сме дали на 
себе си) да победи желанието за прос-
ти и лесни удоволствия? Предлагаме 
ви няколко стратегии.

1. Тренирайте
Много хора си мислят, че силата на 

волята е твърдото решение на чове-
ка, което може да направи от някого 
световен шампион. И затова е присъ-
ща на единици. Повече са онези, кои-
то не се осмеляват да го вземат. 

Учените обаче твърдят, че силата 

на волята много прилича на мус-

на волята
Възпитание

Можете ли без проблем да замените любимия си ябълков 
сладкиш с един пресен плод и да си наложите да не пропускате 
часа си за фитнес под никакъв предлог? Предлагаме ви няколко 
проверени начина, които ще ви помогнат да закалите волята и 

да побеждавате  изкушенията.
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кулната сила. Колкото по-често я 

тренираме, толкова по-силна ста-

ва тя.

В един експеримент изследователи 
предложили на 122 заклети пушачи, 
които се опитвали да откажат ци-
гарите, да развият самоконтрола си 
или като се ограничават да ядат 
сладко, или два пъти дневно да стис-
кат гумена топка за трениране на 
китката на ръката. В рамките на 
един месец 27% от пушачите, кои-
то усърдно тренирали волята си, ус-
пели да се избавят и от никотинова-
та зависимост. Докато от останали-
те, които не спазвали ограниченията, 
само 12% отказали цигарите.. 
Ако и вие сте решили да спре-

те цигарите, можете да повтори-
те този експеримент, като стиска-
те гумена топчица в ръка – толкова 
силно и толкова дълго, колкото мо-
жете. Правете това упражнение два 
пъти дневно. 
За да тренирате силата на волята 

си, можете да се опитате да сдържа-
те емоциите си. Например старайте 
се да не се разплачете по време на 
тъжен и сантиментален филм. 
Но не се стремете да се сдобиете с 

непобедима сила на духа, препоръчват 
психолозите. Ако напрегнете прекалено 
мускулите, те се травмират – също-
то може да се случи и с волята ви. 

2. Не правете 
всичко наведнъж

Ще ви е по-лесно да разберете защо 
е толкова трудно да изпълнявате 
много задачи накуп, ако си дадете 
сметка, че запасът ви от силна воля 
е ограничен. 

Повечето от обещанията, които 

сте си дали, всъщност изискват се-

риозна промяна на начина ви на жи-

вот, която изисква много време. 

Разбира се, някои са твърде лесни 
за спазване – като например да пие-
те ежедневно витамини, за да се дър-
жите под контрол пролетната умора. 
Но за да не дезертирате от решение-
то си да отслабнете, ще ви трябват 
повече усилия. Не е достатъчно прос-
то да си обещаете „ще ям по-малко“. 
Ще ви се наложи да си купувате спе-
циални хранителни продукти и дори да 
смените супермаркета с магазин за би-

опродукти. Както и да смените кни-
гата си с готварски рецепти. И още: 
с помощта на инструктор да си със-
тавите фитнес програма и по никакъв 
повод да не пропускате тренировка. А 
също ще трябва да промените пове-
дението си по време на някои семейни 
и служебни тържества, които досега 
винаги са завършвали с разточително 
преяждане. Ако не се отклонявате от 
този план, вие ще повишите шансове-
те си за успех – формулата е провере-
на на практика. Важно е обаче да не 
изпадате в крайности, следвайки „про-
грамата за отслабване“, а да продъл-
жите да живеете пълноценно. 

3. Разделете задачата 
на части

Тъй като и запасът ви от самокон-

трол не е неограничен, поставяйте 
си задачи, които няма да изискват 
от вас седмици упорит труд, а по-
малки усилия. 

„Да отслабна с 5 кг“ е хубава цел, 

но не в рамките на 5 дни! След 

като сте си поставили такава за-

дача, следвайте изпълнението є 

стъпка по стъпка.

Като започнете с неголеми и нес-
ложни за реализиране задачи, изис-
кващи по-малко усилия на волята: 
„Тази седмица ще посещавам фитне-
са 2 пъти; няма да използвам асан-
сьор; ще си приготвям полезен обяд 
от вкъщи.“ Така няма да е необходи-
мо да пренапрягате волята си и ще 
реализирате целта си много по-лесно. 
А удовлетворението, което ще полу-
чите от постигането на всяка ми-
ницел, ще бъде отличен стимул за 
ефективно завършване на вашето на-
чинание.

4. Леко, безгрижно 
и с настроение

Ако умеете да се веселите, да пре-
карвате интересно времето си, дори 
и гледайки тъпа комедия, това също 
би ви помогнало да тренирате воля-
та си. Група учени подложила група 
от 30 гладни студенти на следния 
експеримент – накарали ги да сто-
ят в помещение, в което се разна-
сял  аромат на прясно изпечен слад-
киш. Когато им били поднесени чи-
нии с ухаещото лакомство, на тях 
им било забранено да го докосват. 
Заповядано им било да засищат гла-
да си само с репички. След това все-
ки бил оставен насаме с чинията със 
сладкиш за 10 минути, за да им ста-
не още по-трудно да устоят на изку-
шението. По време на експеримента 
на част от участниците била пусна-
та забавна комедия, а на останали-
те – научнопопулярен филм за живо-
та на делфините. 
На края на опита възложили на сту-

дентите да работят върху сложен 
проект, изискващ голямо съсредото-
чаване и напрежение. Оказало се, че 
студентите, които гледали комедий-
ния филм, успели да се съсредото-
чат над проекта в продължение на 
15 минути. Студентите, скучаещи с 
филма за делфините, постигнали само 
8-минутна концентрация.

Доказано е, че хората, които си със-

тавят списъци с предстоящи задачи, 

имат по-големи шансове да постиг-

нат целите си, отколкото тези, ко-

ито просто си дават обещания. Бе-

лежките със задачи за изпълнение 

дръжте на видно място. Психолози-

те съветват да изпълнявате напи-

саното, като го споделяте с близки 

приятели. Редовно давайте отчет 

на своята „група от поддръжници“. 

Изследвания показват, че тези, ко-

ито са разказали на близките си за 

своите намерения, по-често пости-

гат успех от тези, които самостоя-

телно се борят със себе си. Одобре-

нието на близките ви – „Ти изглеж-

даш чудесно“ – винаги е много моти-

виращо.
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Доказано е, че хората, които си със-

10 април:
В 6.30 ч. 

инструкторът ме чака 
във фитнес залата.

СПИСЪК СЪС ЗАДАЧИ

НЕ ВЗИМАЙТЕ КРАЙНИ 
РЕШЕНИЯ, НАПРИМЕР: 

„ОТКАЗВАМ СЕ ОТ СЛАДКОТО.“ 
ТЕ САМО ПРОВОКИРАТ 
СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА 

ОРГАНИЗМА.

Бела, брой 4 (158), 201156



МАШИНАТА Е 
БЕЗПЛАТНА, 
ЗАПЛАЩА СЕ 

САМО КАФЕТО, 
КОЕТО 

КОНСУМИРАТЕ!
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385. Пийте 

портокалов сок
Всяка форма на потискане на емо-

циите – например опит да сдържи-
те раздразнението си в спор със съ-
беседник, който не споделя вашите 
възгледи по отношение възпитание-
то на децата – е в състояние да на-
мали драстично нивото на захарта в 
кръвта ви. 

Чаша прясно изцеден портокалов 

сок възстановява нивото на кръв-

ната захар много бързо, а заедно с 

него – и самоконтрола ви.

За пълноценната работа на мозъка 
е важна именно натуралната гликоза, 
затова изкуствените подсладители и 
ароматизирани напитки в случая няма 

да помогнат.  

6. Не си забранявайте, 
а само се 

ограничавайте
Избягвайте ултимативните обеща-

ния: „Ще спра сладкото“ или „Никога 
няма да ходя на шопинг с много пари 
у себе си.“ Те ви принуждават сами 
да се опитвате да излъжете вашите 
потребности.
Вместо това се опитайте да фор-

мулирате задачите си по друг начин. 
Например: „Мога да си позволя сладко, 
но само по време на празничен обяд.“

7. Спомнете си за 
миналите си победи

Ако се чувствате разочаровани и 
неуверени в силите си, припомнете 
си нещо, което сте постигнали в ми-
налото. 

Хората често се упрекват за не-

щата, които не им се удават, и за-

бравят колко много неща са по-

стигнали благодарение на своите 

добри качества.

Направете списък с нещата, за ко-
ито се гордеете, дори те да не са 
особено съществени: „Винаги ставам 
рано.“ Това ще ви припомни каква 
сила на волята си имате. 

8. Огледален образ
Учените са доказали, че центърът 

на примитивните желания в мозъка 
се повлиява силно от визуални сиг-
нали. 

Окачете на хладилника своята 

снимка, направена в период, кога-

то сте били в по-добра форма. 

Може да бъде придружена с бележ-
ка, която да ви напомня да не се от-
пускате.  

9. Спазвайте 
дистанция

Тъй както един спринтьор е наяс-
но дали ще може да преодолее следва-
щите 50 метра, или не, така и вие 
трябва да знаете докъде се прос-
тира границата на вашия самокон-
трол. Стресът, гладът и чувството 
на умора значително отслабват ва-
шата воля. Старайте се да избягва-
те съблазните, когато не сте в до-
бра форма.

Да, да, да правите добрини, е мно-

го полезно за волята. В един екс-

перимент на 80 доброволци разда-

ли по 100 евро. Половината от гру-

пата трябвало да задържи парите, 

а другата половина – да ги раздаде 

за благотворителност. След това 

участниците били помолени да по-

държат тежест от няколко килогра-

ма толкова дълго, колкото могат. 

Оказало се, че онези, които били по-

жертвали парите си, успели да удър-

жат тежестта значително по-дълго 

от онези, които прибрали банкноти-

те в джоба си. 

Вярно е, че ставаме силни и тогава, 

когато си представяме, че правим 

нещо не чак толкова добро. В рамки-

те на друг експеримент участници-

те трябвало да държат тежка чан-

та и едновременно с това да запис-

ват на диктофон измислени истории 

– за това, как те или помагат на ня-

кого, или вредят на някого, или пра-

вят нещо неутрално. Тези, които си 

представили себе си като „добри“, 

успели да задържат чантата по-дъл-

го от „лошите“, но съответно „ло-

шите“ задържали чантата по-дълго 

от „неутралните“. 

Така че и въображаемото добро, и 

въображаемото зло по отношение 

на другите ни помагат да закаля-

ваме волята си. Разликата е само в 

мотивацията. В единия случай това 

са позитивните емоции, а в другия – 

„спортната злоба“.

ПРАВЕТЕ ДОБРО 
(или обратно)
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специалният
ТОЙ,

П
окажете му, че за вас той е 
специален. Не е необходимо да 
правите нещо особено. Дос-
татъчно е просто да го це-

ните, да му доставяте дребни радо-
сти и често да му напомняте, че за 
вас той е единствен и неповторим. 
Но не с думи, а с дела. 

Грижовна, но не слугиня
Колкото по-отблизо познавате чо-

века, толкова по-лесно можете да го 
зарадвате. При това с малки неща. 
А това е чудесно – с минимум уси-
лия постигате максимални резулта-
ти. Например ако той обича опреде-
лена марка бира, купете му цял стек. 
Ако има спортен кумир, подарете му 

сувенир или някаква вещ с автограф 
на любимия спортист. Пригответе 
му любимия десерт. Въобще напра-
вете за него нещо, което му е лю-
бимо! Не е нужно да се превръщате 
в негова слугиня. Но нека той усе-
ща, че имате желание да се грижи-
те за него. 

Упражнявайте се 
в мълчание

Когато има проблеми, съпругът ви 
не обича да демонстрира слабост и 
обикновено задържа в себе си отри-
цателните емоции, които го изгарят 
отвътре. Макар никога да не си при-
знава, че е в депресия, неговото на-
строение винаги може да се определи 

по поведението му. 
Дайте му да разбере, че сте за-

белязали промяната в настроението 
му. Направете го много деликатно. 
В никакъв случай не го обвинявайте. 
Просто покажете, че сте забелязали 
проблемите му. Така той ще има по-
вод да се обърне към вас за съвет. 
А ако няма нужда от никакви съве-
ти, просто ще му е по-приятно да 
знае, че го разбирате и се грижите 
за него.

Връзката – под контрол
Не оставяйте връзката ви да се 

развива на самотек. Съвършено по-
грешно е да мислите, че след като 
вече сте го срещнали и сте го заво-
ювали, той е ваш. Не се отпускайте 
нито за момент! 
За да задържите мъжа, трябва да 

поддържате постоянен интереса му 
към себе си – на него трябва да му 
е интересно с вас. Внасяйте в съв-
местния ви живот разнообразие и се 
отклонявайте от установилата се 
рутина.

Малко хитрост не вреди
Въплъщавате в себе си всичко, ко-

ето той може да поиска от една 
жена – вие сте негова любовница и 
негов най-добър приятел. Но колкото 
по-дълго той се чувства с вас като 
едно цяло, толкова по-малко започ-
ва да цени, това, което вие прави-
те за него. Защото той просто не 
осъ з нава, че може да ви загуби. Зато-
ва при необходимост хитрувайте – 

ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ
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Ще успеете да 
го задържите с… 
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демонстрирайте колко много хубави 
неща правите за него и му подскаже-
те внимателно какъв би бил живо-
тът му без вас.

 Отидете на почивка сама. На 
място, където той не би ви при-
дружил с желание, например на гости 
на ваши роднини в провинцията. Една 
седмица е напълно достатъчен срок. 
Разбира се, не разчитайте, че когато 
се приберете, у вас ще царят чисто-
та и порядък. Но ще усетите нетър-
пението му да ви види пак. (Изключ-
ваме горчивите случаи, когато е въз-
можно да го заварите с друга жена в 
собствения ви дом, но и това е жи-
вотът…)

 Не бъдете лесно достъпни. Чес-
то желанието да бъдете близо до 
него ви кара да го очаквате с нетър-
пение, да го молите да се върне по-
бързо вкъщи или да пропусне среща с 
приятели… Това само му дава увере-
ност, че за вас тази връзка (включи-
телно и физическата) е крайно важ-
на. И това, естествено, създава усло-
вия той да ви експлоатира. Най-голя-

мата грешка, която една жена може 
да направи, е да се откаже от хоби-
то и интересите си заради мъж, пък 
бил той и най-специалният. Съветва-
ме ви да не късате и приятелства-
та си заради мъж. Даже е добре по-
често да излизате само с приятел-
ките си (без него!). Бъдете спонтан-
на в постъпките си. Всичко това ще 
напомня на мъжа, че вие си имате 
свои интереси, благодарение на кои-
то понякога ще ви се налага да от-
съствате от вкъщи. А на него през 
това време ще му се налага сам да 
се справя с работата, която обикно-
вено вие вършите.

Не се занемарявайте
Много жени се оплакват, че мъже-

те са престанали да ги забелязват и 
се заглеждат по чужди жени. Не за-
бравяйте, че мъжете ви спират да 
ви забелязват в момента, в който 
вие спрете да се уважавате. Длъжна 
сте винаги да изглеждате добре. Не 
на всяка цена с помощта на силико-
нов бюст или безкрайни диети. Прос-

то се уважавайте. 
Припомнете си първите ви срещи 

– винаги се обличахте така, че да 
му направите впечатление, нали?! С 
обувки на висок ток, за да изглеж-
дате стройна, с дискретен грим, от 
който погледът ви ставаше по-ис-
крящ, с подредена прическа. И всич-
ките тези усилия – само за да пре-
карате няколко часа заедно. А защо 
всичко това сега се е променило? И 
щом станете от леглото, навличате 
един пеньоар или развлечен пуловер и 
грозни пантофи. 
Много жени не разбират колко по-

рочна е тази практика. Мъжът иска 
да се гордее с вас. Той иска другите 
мъже да му завиждат за вас. 

Не давайте 
непоискани съвети

Престанете да го поучавате. Не 
прекалявайте със съветите. По този 
начин накърнявате самолюбието му. 
Той спокойно може да се справи и без 
вашите съвети. 
И не е необходимо да го карате да 



се откаже от сочната вратна пържо-
ла, за да вечеря със здравословно при-
готвени на пара зеленчуци. 
Всяка ваша забележка, вместо да 

демонстрира грижа, има точно обра-
тния ефект. Мъжът до вас не е мал-
ко дете и съвсем не е необходимо да 
се държите назидателно с него. 
Изберете по-подходящ начин да му 

представите изискванията и да зая-
вите претенциите си. Ако вас не ви 
устройва фактът, че той дълго вре-
ме прекарвате с приятелите си, в 
никой случай не му вдигайте скандал 
и не му натяквайте, че ви е писна-
ло от неговите приятели. Така ще 
го принудите да прави избор меж-
ду вас и приятелите си. Същност-
та на проблема е, че вие се чувст-
вате самотна и изоставена. Това и 
му кажете. Нека сам реши от как-
во ще се жертва, за да прекарва по-
вече време с вас. Напълно е възмож-
но той да почне да се среща по-ряд-
ко с приятелите си, но това трябва 
да бъде негово решение. Не бива вие 
да му казвате какво да прави или да 
не прави. Той е мъж и сам взима ре-
шенията си. 

Нека си гледа!
Приемете факта, че мъжете нико-

га няма да престанат да хвърлят 
по едно око и към другите жени. А 
нима вие самата никога не флирту-
вате с други мъже или не си фан-
тазирате за чужди? Разликата меж-
ду мъжа и жената е в „изразните 
средства“. На мъжете им е написано 
на челото: „Тази, която минава, мно-
го ми харесва.“ А ако вашият поглед 
се спре върху привлекателен младеж, 
мъжът ви изобщо няма да го забеле-
жи. Защото вие можете да се дър-
жите прикрито и на вас не ви увис-
ва челюстта при вида на симпатичен 
мъж. Така че не приписвайте заглеж-
дането по чужди жени в сметката 
на съпружеската изневяра. Нека си 
гледа! А вие се опитайте да извле-
чете полза от ситуацията. Попитай-
те с какво е привлякла погледа му 
тази жена. Така ще получите важна 
за вас информация – какво той нами-
ра за секси.

Откровеността не вреди
Ако има нещо, което искате да из-

ясните, направете го. Ако някои не-
гови действия ви дразнят, поговоре-
те с него. Обяснете му, но без за-
бележки и хапливи подмятания. Ако 
ви вбесява това, че той прахосва 
семейния бюджет по кръчми с при-
ятели, кажете му го спокойно. Раз-
говорът няма да бъде много при-
ятен, но болезненото усещане от 
него ще бъде като при епилация – 
за секунда ще заболи, но проблемът 
ще бъде решен. Много по-добре е да 
му кажете, отколкото с месеци да 
трупате тежки мисли и предчувст-
вия. Той дори може и да не подози-
ра, че прави нещо, което ви причи-
нява болка.

Р. S. 
Мъжете са просто устроени. И 

имат прости потребности. Всичко, 
което искат, е някой да се грижи за 
тях, като при това нито за миг да 
не губят усещането за пълна незави-
симост. Ако се съобразявате с това, 
животът ви с благоверния ще бъде 
безметежен и щастлив. Когато мъ-
жът до вас се чувства щастлив, той 
ще направи и вас щастлива.

Това е най-важното правило, от което произтичат всич-

ки останали. В повечето от случаите мъжът и жената се 

стремят да станат неразделно цяло, защото именно това се 

смята за идеала на любовни отношения. Но с всяка крачка, ко-

ято те правят, за да се сближат, отношенията им губят по 

грам лекота и честност. 

Романтичната представа за половинката, която ще дой-

де и ще запълни вътрешната ви пустота, е всъщност израз 

на мечтата ни да се скрием от собствените си проблеми и 

тревоги в обятията на друг човек. Затова и пълното едине-

ние между двама се приема за най-добрата основа на добрите 

отношения. А именно тази тенденция е нужно да се научим да 

преодоляваме. 

Въобще не е задължително всичко да знаем един за друг, за 

ДА ПОЛУЧАВАМЕ УДОВОЛСТВИЕ ОТ ОБЩУВАНЕТО 
Ако не ни свързва клетва за вярност и вечна любов, любовта 

ни не става по-повърхностна, а точно обратното – по-чест-

на, заради което и по-приятна.

Любим човек можете да задържите само като му дадете сво-

бода. Точно страхът да не го загубим по-често от всичко 

води до истинска загуба. И щом у нас се появи усещането, 

че притежаваме някого, веднага започваме да си мислим, че 

имаме права над него, че той с нещо ни е длъжен. Именно от 

този момент започват 

ВЗАИМНИТЕ МАНИПУЛАЦИИ, ОБИДИТЕ И КАПРИЗИТЕ
Вниманието, търпимостта и уважението напускат връзката. 

Сега сякаш по закон можем да изкрещим от съседната стая 

„Ей, ти, там, направи ми кафе!“ и други подобни. Нещо, което 

не бихме си позволили седмици след запознанството с този 

човек. 

Загубата на интерес един към друг е следствие от прекале-

ното скъсяване на дистанцията. В този момент партньори-

те трябва пак да се раздалечат.

ЛЮБОВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ СА ИГРА
Интересна е самата игра като процес, а не резултатът от 

нея. На мнозина им се струва, че целта на играта е пости-

гане на онзи момент, в който можем да кажем: „Е, сега вече 

той/тя е мой/моя.“ Но само дни след това играта започва да 

ни се струва скучна и…

За да запазите свежестта на отношенията, трябва да се 

откажете от стремежа към победа, определеност и стабил-

ност. Необходимо е да преодолеете страховете си и да поз-

волите на отношенията да балансират на границата на из-

вестното и неизвестното. Да прекрачим през страховете 

си, е трудно, но само така можем да създадем действително 

леки, честни и жизнеустойчиви отношения с някого. 

БЪДЕТЕ СЕБЕ СИ 
но не забравяйте, че до вас е човекът, който ви е скъп и кой-

то също трябва да остане себе си – такъв, какъвто го харес-

вате. Не се залепвайте за него, не го контролирайте, не го 

обсебвайте. Всичко това може и да ви се струва напрягащо и 

сложно, но само до момента, когато не почувствате резулта-

та, който наистина си струва усилията.

СПАЗВАЙТЕ ДИСТАНЦИЯ
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В 
навечерието на Бабинден ВИТА ин витро център 
получи разрешително за своята дейност от Ми-
нистерството на здравеопазването, а на 10 фев-

руари бе официално открит от д-р Тихомир Савчев, упра-
вител на болница ВИТА, и д-р Георги Вакрилов, ръководи-
тел на ВИТА ин витро център.

– С КАКВО Е УНИКАЛЕН ВАШИЯТ ЦЕНТЪР?
– Болница „Вита“ е на наше разположение – това е пър-

вият ин витро център, който използва цялата база на 
многопрофилна болница. Тук има всичко: възможност за 
пълно проследяване на бременност в АГ отделението, 
женска консултация с много добра пренатална диагно-
стика с 3/4D ултразвуков апарат и всичко, което е не-
обходимо, за да бъде проследено едно ин витро бебе, и 
след това, при желание на родителите, изродено при нас. 
Нататък могат да го поемат нашите педиатри – има-
ме пълно затваряне на целия цикъл. 

– КОЛКО ЖЕНИ МОЖЕ ДА ПОЕМЕ СТАЦИОНАРЪТ?
– Сега имаме две легла с възможност за още едно – 

това е предостатъчно за начало. Ако после, дай боже, ра-
ботата се разрасне, имаме варианти за повече легла. 

– ТЕСТОВЕТЕ И ИЗСЛЕДВАНИЯТА ТУК ЛИ ЩЕ СЕ 
ПРАВЯТ?

– Да, това е най-ценното за удобството на пациенти-
те. Няма да се чака и няма да препращаме хората. Дори 
ако се наложи някакво изследване да се прави в друга ла-
боратория, то кръвта ще бъде взета тук и ще бъде наш 
ангажимент да го придвижим и направим. 

– КАКВА АПАРАТУРА ИМАТЕ?
– Имаме цялата необходима апаратура (с много добра 

оптика) – всичко, което се използва в областта на ин 
витро оплождането в България, дори в световен мащаб. 

Имаме ембриологична лаборатория с 2 инкубатора, сис-
тема за ИКСИ (за микроинжектиране на сперматозоиди), 
криобанка, в която се съхраняват ембрионите, които са 
в повече. 

– В КАКВИ СЛУЧАИ СЕ СЪХРАНЯВАТ ЕМБРИОНИ?
– Когато правим хормонална стимулация на една жена, 

никога не се знае колко ембриона ще се получат – при 
трансфера се връщат 1–2, максимум 3. Тези, които ос-
танат и са в повече, се замразяват и могат да се връ-
щат в следващи цикли (при повторни опити) без допъл-
нителна стимулация и пункция, без травма за жената.

– А ЩЕ ЗАМРАЗЯВАТЕ ЛИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ?
– Ембрионът по-лесно се замразява и по-малко се увреж-

да. Но и замразяването на яйцеклетки има своя смисъл – 
може би ще го прилагаме по-нататък за жени, които ис-
кат да отложат раждането в годините. 

– НАПОСЛЕДЪК МНОГО СЕ ГОВОРИ ЗА ЧЕСТИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННИ РАЖДАНИЯ ПРИ ИН ВИТРО 
ОПЛОЖДАНЕТО – С КОЯ НЕОНАТОЛОГИЯ ЩЕ РАБО-
ТИТЕ?

– Имаме добри неонатолози тук, които да реагират 
веднага. Ако се наложи, такива деца винаги могат да бъ-
дат прехвърлени в някои от съществуващите специали-
зирани интензивни неонатологични отделения. Освен 
това се опитваме да няма толкова много многоплодни 
бременности. Това е моят лайтмотив: „Трябва да се пра-
вят малки стимулации, да се изваждат сравнително мал-
ко ембриони, да се връщат 1–2 максимум. Не трябва да 
се прави бебе на всяка цена. Най-хубаво е да стане едно 
бебе, най-много две.“ 

– ИМА ЛИ ЖЕНИ, НА КОИТО НЕ БИХТЕ ПРЕПОРЪ-
ЧАЛИ ИН ВИТРО?

– Има. Трудно е да обясниш на една жена, че не е в неин 
интерес да се направи ин витро. Тя може да се чувства 
добре, да младее, но хормоналната стимулация при по-
възрастни жени е изключително опасна, а и от възрас-
тта самите яйцеклетки също стареят. След 35-годиш-
на възраст опасността от генетични заболявания също 
нараства. Не трябва, вместо да се изписват вежди, да 
се избождат очи. 

Д-р Георги Вакрилов, 

ръководител на ВИТА ин витро център

ин витро центърУникален

отвори врати

Д-р Вакрилов е акушер-гинеколог и ембриолог с 22-годишен стаж 
в областта на асистираната репродукция и ембриологията. В био-
графията му са първата двойка родени ин витро близнаци, първото 
бебе от замразен ембрион и първото бебе от седемгодишен замра-
зен ембрион. От август 2010 г. той вече е ръководител на най-но-
вия ин витро център в многопрофилна болница „Вита“, София.
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В НАШЕ ВРЕМЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ ДВОЙКИ НЕ БЪРЗАТ ДА РЕГИСТРИРАТ 
СВОИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕД ДЪРЖАВАТА. НО ВЪПРЕКИ ТОВА 

ФРАЗАТА „ЩЕ СЕ ОМЪЖИШ ЛИ ЗА МЕН“ ПРОДЪЛЖАВА ДА 
ТОРМОЗИ ЖЕНСКИТЕ ГЛАВИЦИ И ДА РАЗПАЛВА ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА 

МЪЖЕТЕ. ЗАЩО ТОЗИ РИТУАЛ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ЛИШЕН ОТ СМИСЪЛ?

НАПРАВИ МИ
В НАШЕ ВРЕМЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ ДВОЙКИ НЕ БЪРЗАТ ДА РЕГИСТРИРАТ 

СВОИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕД ДЪРЖАВАТА. НО ВЪПРЕКИ ТОВА 
ФРАЗАТА „ЩЕ СЕ ОМЪЖИШ ЛИ ЗА МЕН“ ПРОДЪЛЖАВА ДА 

ТОРМОЗИ ЖЕНСКИТЕ ГЛАВИЦИ И ДА РАЗПАЛВА ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА 
МЪЖЕТЕ. ЗАЩО ТОЗИ РИТУАЛ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ЛИШЕН ОТ СМИСЪЛ?

предложениепредложение
П

рез 90-те години на миналия 
век изглеждаше, че институци-
ята „брак“ се е срутила до ос-
нови. Но не ви ли се струва, 

че през последните 2–3 кризисни го-
дини хората масово вдигат сватби? 
Парадокс, нали? Само дето на място-
то на традиционните сватбени тър-
жества се нароиха незабравими сват-
би със специални ефекти, подготвени 
професионално от сватбени агенти. 
Впрочем агентите планират даже и 
такъв интимен момент като предло-
жението. Десетки сайтове публику-
ват сценарии за 

ПРЕДЛАГАНЕ НА РЪКАТА И СЪРЦЕТО 
Един от тях например препоръчва 

съвместен скок с парашут в този 
сюблимен момент. Мъжът трябва да 
намери сили в себе си да изрече реши-
телно, че няма да дръпне спусъка на 

парашута, докато избраницата му не 
отговори с „да“. На въпроса, как се 
прави предложение на мъж, също има 
много идейни отговори. Но има една 
съществена разлика. На жените обик-
новено се препоръчват действия, с 
които да подтикнат мъжа на мечти-
те си да произнесе заветните думи 
„Ще се омъжиш ли за мен?“. 

КОЙ ЗА КАКВО МЕЧТАЕ

Съвременната жена е затруднена в 
намирането на потенциален съпруг 
много по-малко, отколкото се опит-
ват да ни убедят медиите и киното. 
Тя е икономически независима. Поло-
жението є в обществото вече не за-
виси толкова от това, как и за кого 
се е омъжила, а по-скоро от нейното 
образование, талант, опит и от лич-
ните є качества. И все пак във вся-
ко момиче живее невинаги осъзната-

та представа, че то става истинска 
жена едва след като някой мъж го 
поиска. Но не е ясно какво кара мъ-
жете да правят предложения. Като 
предлага ръката си, мъжът се прибли-
жава към мечтата си да заеме мяс-
тото на родоначалник на семейство 
и на блюстител на „семейния закон“. 
В традиционната ни култура момче-
то преминава през обреда инициация 
– посвещение в света на възраст-
ните (подлага се на различни изпи-
тания), за да стане мъж. Само след 
това то може да се ожени. 

ОБИЧАЯТ КРАДЕНЕ НА НЕВЕСТА, КОЙТО И ДО ДНЕС 
СЪЩЕСТВУВА НЯКЪДЕ У НАС, А И ПРИ ДРУГИ НА-
РОДИ, Е СЪЩО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ МЪЖЪТ СЕ 
СТРЕМИ ДА НАЛОЖИ СИЛАТА СИ И ДА ДЕКЛАРИРА 
СПОСОБНОСТТА СИ ДА БЪДЕ МЪЖ.

В съвременните общества от за-
паден тип не съществува аналог на 
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инициацията. Но, изглежда, тя тайно 
присъства в брачните ритуали. Мъ-
жете поемат сериозна отговорност, 
като предлагат брак и с предложени-
ето си заявяват своята готовност 
да я понесат и да изпълняват брачни-
те си задължения. Така те утвържда-
ват статуса си на възрастни мъже. 

ПРИНЦЪТ ОТ 
ДЕТСТВОТО

Избраниците, получили предложение, 
често са разочаровани от начина, по 
който то е било направено. Сигурно 
защото женската памет е запечати-
ла една картинка от детските книж-
ки – прекрасната принцеса с красива 
рокля, качена на белия кон до принца 
– и на по-малко от това тя не се 
съгласява. За да може възлюбената да 
се окаже в приказката и да се почув-
ства принцеса, сватбената индустрия 
е измислила десетки необичайни пред-
ложения: във въздушен балон, с пръс-
тен, потопен в чашата с шампанско, 
под дъжд от рози…

ВИЖДАЙКИ МЪЖА БУКВАЛНО В КРАКАТА СИ, 
ЖЕНАТА ОСЪЗНАВА СВОЯТА СИЛА. ТОВА ОЩЕ 
ВЕДНЪЖ Я УБЕЖДАВА КОЛКО Е ЦЕННА И ЗНАЧИ-
МА. НО И НА МЪЖА МУ Е ПРИЯТНО ДА СЕ ПОЧУВ-
СТВА РИЦАР, ДОСТОЕН ЗА ЛЮБОВТА НА ПРЕКРАС-
НАТА ДАМА.

Игровите форми на предложения осъ-
ществяват древната мечта за превъ-

плъщение в прекрасен принц, спа-
сител, предан на своята любима. 
Те повтарят сюжета още на тру-
бадурите от средновековието. 

НА НИВОТО 
НА ИДЕАЛА

Днес мечтата за вдигане на при-
казна сватба като на Спящата кра-
савица може да се стори наивна и да 
наведе на мисъл за незрялост. Днеш-
ните медии са създали бляскавия мит 
за това, как трябва да изглежда един 
успешен живот. Предишната кул-
турна норма оперираше с понятия-
та „доблест“, „благородство“, „сила“, 
„знания“, „власт“. Днес за житейския 
успех се съди по богатството, свет-
ската популярност и придържането 
към модата. Който си няма собст-
вени ориентири, се стреми да съ-
ответства на общата представа за 
това, „какво е прието“, ръководи се 
от желанието да не бъде „по-долу от 
останалите“.

ИНТЕРЕСНО Е, ЧЕ ПРИКАЗКИТЕ СА БИЛИ ИЗМИС-
ЛЕНИ ВЪВ ВРЕМЕНАТА, КОГАТО БРАКОВЕТЕ СА СЕ 
СКЛЮЧВАЛИ ОСНОВНО СПОРЕД ОБИЧАИТЕ И ДО-
ВОДИТЕ НА РАЗУМА И СА СЪБИРАЛИ ПО-СКОРО 
ДВА РОДА, ОТКОЛКОТО ДВЕ ДУШИ. НО НЯКОИ ВСЕ 
ПАК СА ИЗБИРАЛИ ЛЮБОВТА ДОРИ И ТОГАВА.

Когато принцът качва красавица-
та на прословутия си бял кон, той 
не пита дали може да направи това 
нито своите родители, нито роди-
телите на невестата. И хубавица-
та също слуша само гласа на сърце-
то си. Дълбокият смисъл на риту-
алите е, че те са създадени, за да 
издигнат отношенията между два-
ма на нивото на идеала. Казват, че 
браковете се сключват на небето – 
това значи, че отношенията между 
двама души са минали в друго изме-
рение, станали са по-големи, откол-
кото просто отношения между чо-
век и друг човек на земята. Всички 
тези бели ленти, куклите на предния 
капак на сватбено украсения авто-
мобил или многоетажни торти мо-
гат и да се струват смешни на ня-
кои хора. Но с тяхна помощ мъжът 
и жената се опитват да създадат 
това ново измерение. Естествено, 
всичко това работи само в случай, 
че двамата се обичат. Ако е само 
имитация, игра, в която няма нищо 
освен форма, полза няма.

А любовта?
Кой как разбира думата „любов“, мно-

го зависи от това, кой как разби-

ра живота въобще. На европееца му 

е присъщо диалектическото възпри-

емане на света. В конфуцианство-

то например въобще няма такова по-

нятие „любов“. Индийците например, 

при цялата тази изумителна сексу-

ална митология, са сексуално мно-

го сдържани хора. Любовта е толко-

ва разнообразна! Като красотата. 

За едни „красиво“ е дълги крака, а за 

други – широко лице с малък нос. 

Ние не може просто да следваме чув-

ствата си. Трябва и да разберем, че 

чувстваме, за да действаме осъзна-

то, за да правим съзнателни избо-

ри и да поемаме съзнателно различ-

ни отговорности. Само от този мо-

мент нататък можем да говорим за 

вътрешна свобода. 

Само ТИ и АЗ
Като ритуал предложението за брак 

се различава по няколко неща от са-

мата сватба. Първо, това е момент 

изключително и само за двама души. 

Даже и ако предложението се прави 

пред купчина народ – от сцената на 

театъра или чрез билборд в центъра 

на града. Второ, този прекрасен миг 

обикновено го запечатва единстве-

но паметта ни. Трудно ще ви е да на-

мерите човек, който да има така-

ва снимка в семейния си албум: „Виж, 

внучката ми, тук правя предложение 

на баба ти…“

И трето, предложението е миг на 

решимост и заедно с това страх 

даже и при този, който е уверен в 

положителния отговор. Сърцето за-

мира – та нали тя може да откаже 

в последния момент. Но ако отгово-

рът е положителен, то това е пре-

живяване на взаимна радост, на до-

верие към бъдещето и на такава от-

критост и готовност за щастие… 

която може би е и щастието от най-

чиста проба.
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ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА НИ, РАЗБИРА СЕ, 
Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ЦЕННОСТ. 
ЕЛИМИНИРАЛИ СМЕ ПРЕДВИДИМИТЕ 
ОПАСНОСТИ. В КОЛАТА ДЕТЕТО ИМА 
ПРЕДПАЗНА СЕДАЛКА, ПРЕДПАЗЕН КОЛАН 
И ДОРИ ШЛЕМ, НО ВСЕ ОЩЕ НЕ СМЕ 
СЕ НАУЧИЛИ ДА ГО ПРЕДПАЗВАМЕ ОТ 
АГРЕСИВНАТА МЕДИЙНА СРЕДА. 

А
мериканските педиатри и пси-
холози алармират за този се-
риозен проблем в забележител-
ния филм на Адриана Барбаро 

и Джеръми Ърп „Деца консуматори“ 
(Consuming Kids: The Commercialization 

of Childhood), който настоятелно ви 
препоръчвам. 
В него се изследва как медийна ре-

клама нанася поражения на физическо-
то, психическото и интелектуалното 
развитие на подрастващото поколе-
ние. Ще ви впечатли с множеството 
примери и със статистиката от по-
следните две десетилетния, на която 
не се дава необходимата гласност. И 
макар че статистиката се отнася за 
Америка, тя е достатъчно красноре-
чива и плашеща за целия свят. 

НИМА НЕ СТЕ СЕ ДРАЗНИЛИ И ВИЕ, КОГАТО КОН-
СТАТИРАТЕ, ЧЕ ЕКРАНЪТ Е ПРИСТРАСТИЛ ДЕЦАТА 
ВИ КЪМ ЧИПСОВЕ, СНАКСОВЕ И ДРУГИ БОКЛУЧА-
ВИ ХРАНИ?!

Проблемът е в подхода към дете-
то като потребител, който трябва 
да бъде „хванат“ и манипулиран без 
никакво съобразяване с особеностите 
на детството. Живеем под ударите 
на мощна рекламна индустрия за деца, 

чийто лозунг е: „Потребителският 
ембрион“ трябва да бъде овладян още 
от кърмаческа възраст!“ Защото… 
детските нужди вкарват в обраще-
ние много пари – за храна, джобни, 
забавления и пр. 

НО ТОВА Е „МАЛКАТА ПИЦА“ 
Много „по-апетитни“ са разходите 

на родителя, повлиян от капризите 
на детето си при избора на хотел, 
екскурзия, марка компютър и т. н. 
Това е огромен паричен поток от 
около 700 милиарда долара годишно! 
Овладяването му изтласква всякакви 
разумни аргументи. 

ЕТИКАТА Е НЕПРИСЪЩА НА МАРКЕТОЛОЗИТЕ, 
НЕЩО ПОВЕЧЕ – ТЕ СЕ ДЪРЖАТ КАТО ПЕДОФИЛИ, 
КОИТО РАЗВИВАТ УСЕТ КЪМ СЛАБОСТИТЕ НА ДЕ-

ЦАТА И СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ТЯХ. И КАК НЕ – СТА-
ВА ВЪПРОС ЗА ПРАВЕНЕ НА ПАРИ! 

Адвокати и мощни лобита парират 
опита на Федералната комисия по 
търговия децата да бъдат пощадени 
от рекламната агресия. Това се случ-
ва още в началото на 80-те години 
на миналия век в Америка – време-
то на Рейгън, което днес свързваме 
с прекомерната идеализация на пазара. 
В своя реч той застава зад „специ-
алистите в медиите“ и налага схва-
щането, че  

ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ БИВА 
ДА БЪДЕ „БАВАЧКА“ 

Цялата отговорност се прехвър-
ля на родителите. Въпреки проте-
ста на здравни и граждански органи-
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зации отпада законово възможността 
да се регулира като обем и съдържа-
ние маркетингът, насочен към деца-
та. От този момент насетне започ-
ва и стремителният му растеж – за 
20 години потреблението, свързано с 
деца, стига ръст от 852%! 
Но паралелно с това и сведенията 

за въздействието на този маркетинг 
върху подрастващите стават все по-
тревожни. През мобилните телефони, 
компютъра, телевизора – в дома, по 
пътя, в училище и въобще навсякъде 
около нас – около 3000 реклами еже-
дневно атакуват детето. Това е бук-
вално 360-градусова обсада, от която 
няма отърваване. 

ИМА И ДРУГА СТАТИСТИКА, ОТ КОЯТО ЩЕ ВИ НА-
СТРЪХНАТ КОСИТЕ – ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 13 ГОДИ-
НИ ПОДРАСТВАЩИТЕ, СТРАДАЩИ ОТ БИПОЛЯРНО 
ПСИХИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО, СА 40 ПЪТИ ПОВЕ-
ЧЕ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДИШНИЯ ПЕРИОД.

Броят на изписаните рецепти с ан-
тидепресанти за деца са осем милиона 
годишно! Диагнозата разстройство на 
вниманието и хиперактивност е по-
ставена на четири и половина мили-
она подрастващи. Въпреки това тър-
гашеството с детството продължа-
ва и търси начин за задълбочена пре-
работка на детската психика.

МАРКЕТОЛОЗИТЕ ИЗМИСЛЯТ ТРИКОВЕ МОЗЪКЪТ 
НА ДЕТЕТО НЕПРЕКЪСНАТО „ДА СЕ ЗАРЕЖДА“ С 
РЕКЛАМНИ ПОСЛАНИЯ.

Подменя се предназначението на лю-
бимите приказни и филмови герои – 
на тях са им вменени роли на емо-
ционални изкусители, за да се купи 
това или онова. Но какъв е рискът 
от тази „подмяна“? Любимите герои, 
откакто свят светува, са 

ЕМОЦИОНАЛНАТА ОПОРА 
НА ДЕТСТВОТО 

защото то е трудно, пълно със стра-
хове. Любовта към приказните персо-
нажи дава стабилност и цялостност 
на детето, помага му в дългия път 
на порастването. „Привързването“ на 
тези съкровени образи към опреде-
лени търговски марки с комерсиална 
цел превръща детето в техен неумо-
рен потребител. Много хора вече се 
досещат, че това е някъде в дъното 
на зачестилата психическа неустойчи-
вост, пристрастяването към консу-
мация, затлъстяването, диабета. 

НАЙ-РАННОТО ВГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕТО В МОНИТО-
РА СЕ ЗАБЕЛЯЗВА ОКОЛО 6-МЕСЕЧНАТА МУ ВЪЗ-
РАСТ. ТО ВЕЧЕ РАЗЛИЧАВА ДВИЖЕЩИТЕ СЕ ПРЕД-
МЕТИ.

Но как подхожда в случая търгове-
цът? За него, разбира се, е важно да 
растат продажбите. Той ще убежда-
ва, че детето „развива своя мозък“, 
гледайки движещите се кукли на ек-
рана, и това е „образователна DVD 
програма“! Истина ли е това, или до-
бре прикрит стимул майките да за-
лостят детето срещу екрана? 
Американската академия по педиа-

трия решително възразява срещу из-
кусителното подвеждане на родите-
лите, защото „Няма никакви данни, 
че деца до 2 години и половина могат 
да научат нещо от екран“ и „това 
по-скоро може да увреди способнос-
тта на детето да учи“. 

НО… ГОДИШНИТЕ ПЕЧАЛБИ 
от този вид „образователни медии“ 
към 2010 г. надхвърлят 7 милиарда 
долара! 

ПРИВИКНАЛИТЕ КЪМ БЪРЗО ДВИЖЕЩИТЕ СЕ И 
ЯРКИ ОБРАЗИ ОТ ЕКРАНА ДЕЦА ТРУДНО СЕ СЪСРЕ-
ДОТОЧАВАТ ВЪРХУ ДОМАШНИТЕ СИ. ОКАЗВА СЕ, 
ЧЕ И ЕЗИКОВИЯТ ИМ ЗАПАС Е ПО-БЕДЕН.

Такива деца трудно се впечатляват 
и още по-трудно се успокояват, ако 
са разстроени. Те имат нужда от 
помощта на екран, а маркетингова-
та индустрия ги иска точно такива! 
Статистиката говори за драстична 
промяна в навиците им. 

ИГРАЕЩОТО, ТИЧАЩОТО, ЩАСТЛИВОТО С ВРЪСТ-
НИЦИТЕ СИ ДЕТЕ Е ВСЕ ПО-ГОЛЯМА РЯДКОСТ. 
ВРЕМЕТО, КОЕТО ДНЕС ОТДЕЛЯТ ЗА ИГРА ДЕЦАТА 
МЕЖДУ 9- И 12-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, Е НАМАЛЯ-
ЛО СЪС ЗАШЕМЕТЯВАЩИТЕ 94%! 

Опитен психотерапевт споделя с 
тревога колко различно отговарят 
децата днес на банални въпроси като 
„Какъв искаш да станеш?“. Допреди 
15–20 години те са се стремели към 
„славни“ професии – летци, проектан-
ти и пр. Сега все по-често се чува: 

„ИСКАМ ДА СТАНА БОГАТ“ 
Рекламират се не просто марки, 

рекламират се стойности. Не се ак-
центира върху качествата на стока-
та, а че „Ако не я притежаваш, ти 
си никой, ти не се уважаваш! Ти си 
това, което притежаваш!“. Нагласа-

та е: „Става дума само за мен. Тряб-
ва да го имам, дай ми го!“ Изумени 
наблюдаваме от екрана лекция на ин-
структор, който заявява: „Антисоци-
алното поведение в името на проду-
кта е нещо добро!“ 

НА ТОВА МУ СЕ КАЗВА „МЕЧЕШКА УСЛУГА“, ЗА-
ЩОТО НЕ Е ДОБРЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО И ЩАСТИЕ-
ТО ДА СЕ БЪРКАТ С ПРИТЕЖАНИЕТО.

Комерсиалната мелница убива въоб-
ражението. Гледаме рекламата на най-
новата механична играчка. Тя е безу-
пречна – сама се движи, говори, об-
ръща се. Хубава е, желана е истерич-
но, но и цената є е хубава. Детето 
я получава и престава да сглобява, 
разглобява, боядисва, мисли… Малко 
по-късно то вече играе с някой ме-
диен продукт, като просто подра-
жава на видяното. Неговото въобра-
жение и досегашен опит не участ-
ват, то е по-малко творец, защото 
няма стимул да си измисли и подреди 
един свой собствен свят. То не из-
мисля собствени истории, а просто 
„връща“ това, което е видяло в про-
дукта. То е убедено, че истинската 
игра е извън него, тази, която тряб-
ва да се купи. 

ПОПИЛО Е ПОСЛАНИЕТО, ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ИГРАЕ 
НА ХАРИ ПОТЪР, АКО НЕ МУ ЗАКУПЯТ „ИСТИН-
СКАТА“ ВЪЛШЕБНА ПРЪЧИЦА.

Но истинска е само онази, която 
ще твори чудесата с помощта на не-
говото въображение. 
Мощната медийна индустрия 

ВЪЗПИТАВА СВРЪХПОТРЕБИТЕЛИ

Няма как да направим детството 
наистина здравословно без намесата 
на правителството, без подходяща 
регулация и контрол. Родителите не 
могат да се справят сами, защото на 
всеки петнадесет минути всеки след-
ващ клип подкопава авторитета им. 
Трябва да гледаме на това като на 
проблем с правата – правото на де-
цата да растат и правото на роди-
телите да ги отглеждат без мани-
пулацията в името на корпоративни 
интереси. Тук не става дума просто 
за продажбата на продукти и услуги. 
Ако сме загрижени за човешкия дух и 
човешките взаимоотношения, трябва 
да се погрижим за този проблем.

Вергиния КОСТАДИНОВА, 

режисьор
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ЕТИКЕТEТИКЕТEТИКЕТ

З
ащо цветята не се възприемат като подарък за 
мъж? Може би феминистките трябва да се за-
мислят не е ли това своеобразна дискриминация. 
За радост не всички справочници по бизнес ети-

кет са единни в тази си забрана – някои допускат „раз-
цъфнали“ жестове на внимание и благодарност към мъ-
жете, но има 

СТРОГИ ИЗИСКВАНИЯ 
към вида и формата на букета. 

 На мъжете могат да се подаряват цветя, но не 
какви да е и не при всякакви случаи. Поднасят се пре-
димно на юбилей или при връчване на награда. Ако сте по-
канени на гости или на рожден ден, можете да избегнете 
конфузна ситуация, като изпратите букет преди или след 
гостуването ви и го адресирате до цялото семейство. 

 Като мъжки се асоциират едрите цветя в насите-
ни тонове: амарилис (хипеаструм), гладиоли, гергини, ири-
си, орхидеи, стрелиции, слънчогледи, рози, хризантеми. Те 
трябва да бъдат и задължително с дълги дръжки и офор-

мени в продълговата форма – това символизира мъжко-
то начало и… устрема към върха. Но букетът по делови 
повод не бива да бъде и прекалено голям – препоръчва се ви-
сочината му да не надвишава 35 см, а диаметърът да е 
подходящ, за да се побере във ваза. Няма да е зле да си 
представим предварително как ще изглежда мъжът с ог-
ромен букет в ръка и 

ДА СЕ СМИЛИМ НАД НЕГО 
 Ако случаят е тържествен и официален и трябва да 

поднесете кошница, то нейната височина и на цветята в 
нея е строго регламентирана от етикета – съотношение-
то е 3:5. Гаранция за устойчивост е диаметър от 50 см 
на основата. Ала съвсем не е задължително букетът да 
е много богат, за да изрази достойно важността на съ-
битието и вашето лично отношение към него. Японците 
казват: „Едно цвете предава великолепието на цветята 
по-добре, отколкото сто.“ 

 Цветовете имат огромно значение. Меките, неж-
ни и пастелни тонове са характерни за женските буке-
ти. Мъжките носят посланието на силните и наситени 
цветове – особено подходяща е комбинацията от червено и 
жълто. Тя символизира увереност, солидарност и актив-
ност. Разбира се, нелепо е на делови партньор да поднесете 
червени рози. За щастие на пазара ни има предостатъчно 
сортове в оранжево-жълта или жълто-червена гама от 
същите цветя. Допустими още са виолетовият и синият 
цвят. Розовото е абсолютно забранено, а с белите цветя 
трябва да се внимава – в някои страни те са символ на 
траур. Броят е нечетен и ако някой ден в офиса си по-
лучите дузина рози, то това означава само едно – 

УХАЖОРЪТ ВИ НЕ Е ОТ БЪЛГАРИЯ 
Всъщност прието е, че единствено 4-те цветя са сим-

ИМА МНОГО СУЕВЕРИЯ, ЧЕ НЕ БИВА ДА СЕ ПОДНАСЯТ ЦВЕТЯ НА 
МЪЖ. БИЗНЕС ЕТИКЕТЪТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ МУ ВАРИАНТ СЪЩО НЕ 

ДОПУСКА ЦВЕТАРКИТЕ ДА ПЕЧЕЛЯТ ОТ КОНТАКТИТЕ НИ С ДЕЛОВИ 
ПАРТНЬОРИ. И МЪЖЕТЕ СЕ ОКАЗВАТ ЛИШЕНИ ОТ ИЗЖИВЯВАНЕТО 

ДА ПОЛУЧАТ КРАСИВО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПОДАРЪКА.
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вол на смъртта, но по-добре е да не експериментирате 
в тази посока. 

 Каква опаковка позволява етикетът? Семпла и 
строга – без всякакви излишни и претрупващи декора-
тивни елементи. Панделката е от органза или някаква дру-
га тъкан, не хартиена. Задължителни са по-приглушените, 
естествени тонове на хартията. Аз лично предпочитам 
тези нюанси и когато подарявам букет на жена или дори 
и на дете. Защото мисля че твърде шарените хартийки 
и аранжировки отклоняват вниманието от основното в 
един букет. А хартията понякога е толкова ярка и пъст-
ра, че цветята в тях стоят някак излишни. В теорията 
на рекламата това се нарича „елемент вампир“. Той при-
влича и изсмуква вниманието от основното послание. Така 
е и с букетите. Имате ли спомен от холивудски филм 
за букет, който да е толкова „щастливо“ нашарен? Аз 
– не. Та нима нямат стилисти там! Най-много ми харес-
ва целофанът, колкото и тоталитарно обременен да е той. 
Но това е лично предпочитание – законите на българския 
пазар днес са неумолимо и безпрекословно различни.

 Във всяка композиция трябва да има един акценти-
ращ цвят. Ако се позволи на погледа да се разконцентри-
ра, то това би довело до отрицателно впечатление. А 
какво сграбчва сетивата в първите секунди и какво съз-
дава първото впечатление, е особено важно не само в де-
ловите отношения. От значение са излъчването, жесто-
вете и облеклото; от значение са и подаръците. Трябва 

предварително да решим какъв ще бъде фокусът – капан 
за вниманието на отсрещната страна – и да го изчистим 
от излишества, за да бъде запомнящ се. Дори и деловият 
букет е подвластен на това основно правило в етикета. 
Колкото и този етикет да е нееднозначен по въпроса за 
поднасянето на букет на мъж.

ОТ КАКВО ЛИШАВАМЕ МЪЖЕТЕ СИ 
когато не им подаряваме цветя? На всяка закоравяла мъ-
жемразка ще припомня една легенда от дзенбудизма. Про-
изходът на тази религиозна философия се свързва с ле-
гендата за цветната проповед на Буда Гаутама от XIV 
век: „Той събрал един ден учениците си за разговор, но 
застанал пред тях и продължително мълчал. Някои го по-
мислили за болен или уморен. Тогава Буда мълчаливо вдиг-
нал едно цвете. Някои се втурнали да размишляват и 
интерпретират какво означава това. Но напразно. Само 
един от учениците, Махакашяпа, мълчаливо се вгледал в 
цветето и получил специално прозрение директно от ума 
на Буда и отвъд думите. Той разбрал истинското неиз-
разимо значение на цветето и Буда му поверил всички 
свои умения.“
За повече митологични подробности влезте в „Уики-

педия“. А за повече емоции поднасяйте на всичките си 
мъже цветя. Струва ми се справедливо да имат своя 
шанс да ги получават.

Албена УВАКОВА



ПО СВЕТАПО СВЕТАПО СВЕТА

И
зненадващо, но първото нещо, което прави впе-
чатление в най-големия европейски град, не са 
мащабите, а екзотиката. Разбираш защо, като 
видиш плочките с отстоянията на мегаполиса 

от бившите британски колонии, поставени на „Лестър 
Скуеър“ – съответствието на холивудската Алея на сла-
вата, или по-точно първообраза є. Горди са британците 
с имперското си минало, но макар че са бивши господа-
ри, са много толерантни към експоданиците на короната 
от Африка, Индия, Китай и екзотичните острови. Зна-
ят, че с тях градът им става по-шарен и по-богат. Ек-
зотиката от далечни земи и културата на различни на-
роди, смесени с британската, дават онова усещане за не-
повторимост на мястото, която приляга да бъде изгово-
рена на бритиш инглиш – 

THE SPIRIT OF LONDON 
Днес не англичаните пътуват до колониите си, а коло-

ниите са в Англия с цялата пъстрота на различните кул-
тури, бит и народопсихология. А от друга страна, няма 
на света по-търпими към различността от англичаните. 
Те не просто изтрайват, те приемат всичко, свързано с 
хората, донесли  духа на други страни на Острова. Вклю-
чително и храната си. Попаднах по време на обедната 
си почивка в една градина в центъра на Лондон и видях 
с очите си, подуших с носа си, че това е точно така. 
Насядали и налягали на тревата мъже и жени, облечени 
по последните модни тенденции, си папкаха по време на 
кратката обедна пауза на теферич. При това на музика-
лен фон – безплатен джазов концерт в парка. А как ми-
ришеше само! На къри, манго, кориандър и какво ли още 

не. Радости за носа, очите и ушите. 
Много обичам и 

ЛОНДОНСКИТЕ ПАЗАРИ 
Няма друго място на света, където женско същество 

да се почувства така ухажвано, както там – за прода-
вачите с различен цвят на кожата непременно си „даа-
арлинг“ и няма как да не се спреш и да не купиш нещо. 
Системата им за продаване е различна – всичко е на 
бройка, например 4 авокадо за 1 лира, 8 сливи за лира, без 
значение е големината на плодовете. 
В „Чайна таун“ „висят със страшна сила“ готови пати-

ци по пекински (те се пекат увиснали в специални печки 
на бавен огън, по-скоро се опушват, а не се пекат). За 
тях се идва специално. Странното е, че китайците про-
давачи се държат доста резервирано, даже и потомстве-
ните лондонски китайци, което в случая означава, че не 
се усмихват както всички останали лондончани. 
Има и улица, на която са индийските ресторанти – не 

са много пълни, защото индийската кухня е любимият 
тейк ауей (храна за вкъщи демек) на англичаните. В този 
квартал пък мирише на къри – не само в ресторантите 
и магазините, и хората миришат на къри. Даже изискано 
облечените индийски лекари.

СОХО Е РОДНИЯТ ДОМ 
НА ХОМОСЕКСУАЛИСТИТЕ

и има хора, които трудно припарват там по тази причи-
на. Иначе гейовете са опън люде – на всички гей заведения 
има закачена табела, която декларира, че това е място за 
„социални срещи“, но и че всеки друг е уелкъм там. 

„Разходка“ из литературния 
квартал „Блумсбъри“

Духът наЛОНДОН
ВСТРАНИ ОТ УТЪПКАНИТЕ МАРШРУТИ
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В Сохо има и много клубове. Рони Скот клуб е Меката 
на джаза – точно срещу него е къщата, в която е жи-
вял Моцарт по време на престоя си в Лондон. Няма слу-
чайни неща и места.
Мегаполис, но с човешки измерения. Дори в лондонско-

то сити, когато вървиш по тесните улички пеша, имаш 
чувството, че край теб са типичните двуетажни англий-
ски къщи, но вдигнеш ли глава, виждаш небостъргачи. Ан-
глийските къщи 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СА С ДВА ИЗХОДА 
от средата на XVII век насам – така е заради голе-
мия лондонски пожар, който тогава изпепелил половина-
та град.
Парламентът и Бъкингамският дворец, както и няколко 

улици, на които са посолствата и държавните институ-
ции, са единствените сгради, които внушават респект. 
Лондон държи на непринудеността и толерантността 
– излъчват я даже прочутите лондонски бобита, както 
тук наричат полицаите.
Сърцето на града е на двата бряга на Темза. Преди 11 

години, когато бях за пръв път тук, реката беше праз-
на, но днес „кипи“ от яхти и кораби.  

МОСТОВЕТЕ СТАВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ 
Така преходът пеша между северен и южен Лондон е 

много по-лесен.
Не спирам да вървя по крайбрежните алеи и всеки път 

ме изненадва умението на лондончани да съчетават исто-
рията и модерното, старото и новото, високата култура 
и поп арта. Английските домове са крепости, само че не 
в прекия смисъл на думата – всъщност лондончани не са 
разточителни в пространството нито днес, нито и пре-
ди векове. Къщата на Кристофър Рен, архитекта на ог-
ромната катедрала „Сейнт Пол“, е миниатюрна, но пък е 
точно срещу любимото му творение. До нея е люлката 
на съвременния театър – Шекспировият „Глоуб“, всъщ-
ност пресъздаден по скиците на театър „Роуз“, чиито 
останки са съвсем наблизо. През лятото тук се играят 
Шекспирови пиеси в автентична елизабетинска обстанов-
ка. Няколко крачки по-нататък е „Тейт модърн“ – нова-
та галерия за модерно изкуство, настанена в бивша елек-
тростанция, макар да имаш чувството, че оруелската по 
излъчване сграда е специално създадена за това.
Като казах Оруел – много са 

МЕСТАТА, СВЪРЗАНИ С ОРУЕЛ 
В „Хемпстед“ и в „Нотинг хил“ са къщите, в които е 

живял, Министерството на страха от книгата му „1984“ 
всъщност е държавна институция, която гидовете непре-
менно посочват заедно с литературните места в кварта-
ла „Блумсбъри“, където е и Британският музей.
Лондонските музеи са уникални: срещу парламента е из-

ключително интересният музей на киното – Люмиер е 
французин, но Чаплин е британец. В музея има дори фур-

„Сцена“ от лондонски пазар Ковънт гардън маркет

„Дикенс ин“ на „Сейнт Кетринс докс“

Темпъл чърч – гробовете 
на първите тамплиери

Галерията 
„Тейт модърн“
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гон от подвижно съветско кино от 20-те години на ми-
налия век. Изненадващо, но 

МУЗЕЯТ НА ФРОЙД 
близо до „Финчли Роуд“ е „истинският“ дом на бащата 
на психоанализата, защото, след като напуска Виена, тук 
е пренесено всичко, включително и прочутата кушетка, 
книгите и колекцията му от малки еротични пластики. 
Недалеч в южен Лондон пък е къщата на Дарвин, където 
разбираш как ученият е стигнал до теорията за еволю-
цията. Мисълта ми е, че в тези музеи не се чувстваш 

като в музей, а по-скоро като в уютен дом.
„Елтъм палис“ пази спомена за Хенри VIII, но е и па-

метник на английското ар нуво (от френски – ново изку-
ство) от началото на ХХ век, а по градините му, създа-
дени през различни епохи, можеш да проследиш 

РАЗВИТИЕТО НА ПАРКОВОТО ИЗКУСТВО

А то няма аналог по света. Лондонските градинари са 
в състояние да отглеждат и топлолюбиви растения в ес-
тествена среда – за това помага и климатът. Така че в 
тамошните паркове и градини наред с традиционните за 
Европа растения виреят и екзотични видове – палмите 
са навсякъде и по всяко време. И онази неповторима ан-
глийска трева, на която е грях да не се излегнеш, особе-
но ако понапече. Ето защо лондончани 

БЕЗ ПИКНИК НЕ МОГАТ

В градинка, парк, замък, културен институт дори и през 
студените месеци на годината жителите на Лондон не спи-
рат да си правят пикници. Като съвсем не става на откри-
то, пикникът се прави на закрито, важното е да си аут-
сайд – на въздух, както ние му казваме. Виждала съм с очи-
те си как идват с кошниците за пикник в „Барбикан“ и в 
Британския музей, сядат на пода и започват да ядат. В ме-
нюто има дори и вино – нищо не може да наруши култура-
та на пикника, дори лошото време. На него британците му 
се противопоставят с типичен британски стил на обличане 
– дъждобрани и много модерните там по всяко време 

ГУМЕНИ БОТУШИ „УЕЛИНГТЪН“ 
(продават се дори в „Селфриджис“ – знаете го този мага-
зин от чиклит романите, нали?). Истина е – продавачите 
там са безкрайно любезни и можете да прекарате цял ден в 
пробните, преобличайки се с оригинали на световните мод-
ни дизайнери, без да си купите нищо. Не ги мислете обаче 
собствениците на магазина – оборотът е голям и предим-
но се прави от харемите на арабските милионери. Нямате 
представа как пазаруват арабските съпруги и с какво удо-
волствие плащат мъжете им – поучителна картинка.
Навън при първа възможност е всеки лондончанин – ме-

гаполисът изобилства от различни възможности за при-
ятно прекарване на времето. През лятото има фестива-
ли на различните култури и открити сцени, като тази 
на летния фестивал пред Националния театър, където 
можеш да танцуваш салса, аржентинско танго, самба, аф-
рикански танци под открито небе. Организаторите пред-

Поглед към ситито

Шекспировият театър „Глоуб“

Трите щастливи индийчета, седнали върху паметника 
на Оскар Уайлд… (виж финала на статията)

Обедна почивка
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лагат постелки за сядане на земята и 

БЕЗПЛАТЕН СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН КРЕМ

с който постоянно те подканват да се мажеш, за да не 
изгориш. Хора от различни възрасти с усмивка се заба-
вляват и общуват, сякаш вчера са се разделили.
„Ковънт гардън маркет“ целогодишно събира хиляди хора 

– улични артисти се грижат за доброто настроение, ня-
кои от тях имат постоянна публика. Забавленията плав-
но се преливат и по „Нийл Стрийт“ – с бутици, малки 
скъпи ресторанти, колониални и музикални магазини. Тук 
е „Нийлс ярд“ – оазисът на хипитата (има ги!) и място-
то, където се е зародила през 60-те години на миналия 
век нейчър културата (с фокус върху природосъобразния 
начин на живот). Днес 

ЧАРЪТ НА ХИПИ КУЛТУРАТА 
се е пренесъл и към „Камдън таун“ с прочутия си неде-
лен пазар, както и към „Нотинг хил“ – и двете места 
са изключително фешън. В тях е царството на винти-
джа – най-модния начин за обличане. Все пак това е ро-
дината на Вивиан Уестууд!
Срещу Лондон тауър (буквално – кулата на Лондон) – ис-

торическата градска крепост – е добре прикрита друга лон-
донска перла – „Сейнт Катринс докс“ – бивши складове и 
докове, превърнати днес в луксозен квартал с яхтено прис-
танище, украсено с прелестната кръчма „Дикенс ин“, кръс-
тена на първия автор на романи сериали, за когото се знае, 

че доста е обичал чашката. Между другото много лондон-
ски пъбове са били негово убежище и поради това са доста 
известни – може би повече от къщата-музей на писателя. 
А защо романите му се наричат романи сериали? Защото 
са много дълги и излизали като вестникарски приложения. 
Дикенс написвал продължението на романа преди отпечатва-
нето на вестника. Тиражите на вестниците неимоверно се 
увеличили, защото читателите нямали търпение да разбе-
рат какво ще стане по-нататък. Така в наше време се пра-
вят тв сериалите. Но днес славата на Дикенс бледнее пред 
славата на Дан Браун. Напоследък (главно покрай Дан Браун) 
слава придоби скритата от хорските очи малка 

ТЕМПЪЛ ЧЪРЧ – ЦЪРКВАТА НА ТАМПЛИЕРИТЕ 
която се намира в затворен и както се говори, масон-
ски частен квартал, иначе с излаз на „Флийт Стрийт“ – 
улицата, на която са съсредоточени офисите на безпри-
страстната английска преса. 
По някакъв начин Лондонското око – голямото виенско 

колело на брега на Темза – ми напомня, че Лондон е неиз-
черпаем на гледни точки и впечатления, все едно че гле-
даш през калейдоскоп. И винаги попадаш на нещо, което 
никога няма да забравиш – като тези три щастливи ин-
дийчета върху паметника на Оскар Уайлд, седнали точно 
върху думите му: „Всички сме в калта, но някои от нас 
гледат към звездите.“

Надя ПЕТРОВА

Снимки Авторът
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„Здрач 3: 
Затъмнение“
Тийнфеноменът за невъзможна-

та любов на Бела и Едуард набира 

още по-голяма скорост. След като 

в „Новолуние“ двамата преминаха 

през какво ли не, за да бъдат за-

едно, сега над тях е надвиснала 

нова опасност. Вампирката Вик-

тория продължава да търси от-

мъщение и събира армия от ново-

образувани вампири. Едуард и не-

говото семейство трябва да на-

мерят съюзник в борбата с тях и 

единственият приемлив вариант 

са върколаците. Възможно ли е ве-

рният приятел на Бела, Джейкъб, 

да изтърпи своя враг и съперник Едуард? Дали затихналата война меж-

ду вампири и върколаци няма да се разпали отново? За почитателите 

на сагата няма да има изненади, но те вече очакват развръзката, чия-

то първа част ще гледаме през ноември.

Step Up 3D
Ефектна хореография, шеметни 

танцьори и хитова музика – това 

е запазената марка на поредица-

та Step Up. Всичко това е налице 

и в третата част, в която тан-

цовото шоу е представено по въз-

можно най-зрелищния и реалисти-

чен начин. Основните персонажи 

във филма са момче и момиче от 

сплотена група танцьори, подви-

заващи се по улиците и клубовете 

на Ню Йорк. Люк е лидерът на гру-

пата, който се прехласва по пре-

лестната Камил. Тя е перфектна 

танцьорка и с радост се присъе-

динява към останалите. 

Двамата обаче ще минат през 

много премеждия, интриги и предателства, за да бъдат заедно. Пред-

стои им най-важното изпитание – оспорвано състезание с награда 

100 000 долара, което ще промени живота им.

ЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪРКТЪРКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪРРРРРЪЪТЪТЪТТТТККСПЕКСПЕКСПЕКТЪР

Когато си луд по високите скорости, няма 

как да не се снимаш във филм, в който ос-

новната атракция са бързите коли и шемет-

ните преследвания. А за Пол Уокър участие-

то в „Бързи и яростни“ се превърна във връх-

на точка в кариерата му. От премиерата на 

този филм изминаха десет години, в които се 

появиха и няколко успешни продължения. Сега е 

време за нови приключения, които събират на 

едно място почти всички герои от филмите 

досега. В „Бързи и яростни 5: Удар в Рио“ би-

вшето ченге Брайън О’Конър (Уокър) и бивши-

ят затворник Доминик Торето (Вин Дизел) се 

развихрят в столицата на Бразилия. Сега вече 

и двамата са извън закона и се готвят да за-

почнат нов живот. За целта обаче се съгла-

сяват на сделка с корумпиран бизнесмен, кой-

то желае смъртта им. И за да станат неща-

та още по-напечени, на сцената се появява 

един досаден агент на ФБР (в ролята е Дуейн 

„Скалата“ Джонсън), решен на всичко да за-

лови веднъж завинаги бегълците. „Вин и аз се 

разбираме много добре – казва Пол. – Много 

сме различни, но в някои отношения много си 

приличаме.“ Що се отнася до новия филм, той 

казва, че са се постарали да направят пове-

че, отколкото публиката очаква от едно про-

дължение. Разбира се, ще има нови коли с още 

по-мощни двигатели. Уокър е страшно въоду-

шевен, защото застава зад волана на „Субару“ 

STI, „Нисан“ 370z, „Порше“ 911 C2 и няколко „До-

джа“. Любимата му марка е „Порше“, което е 

включено заради настойчивите му молби. Пол 

признава, че никога не се е забавлявал повече 

по време на снимки, и сам изпълнява част от 

каскадите си – „поне тези, които ми позволи-

ха да заснема“. Иначе успехът на филмите от 

поредицата се дължи според него на факта, 

че всички те не се взимат на сериозно. Без да 

се стремят да поучават, те засягат познати 

теми за семейството, приятелството и това, 

колко си лоялен към хората, на които държиш. 

Уокър е уверен в успеха на новия филм и очаква 

с нетърпение следващото продължение, което 

може би ще бъде заснето в Европа.СН
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„Светлина, сянка 
и движение“
Той е един от бащите на „новото 

немско кино“, носител на „Оскар“ 

и „Златна палма“, работил със 

звезди като Бриджит Бардо, Дъс-

тин Хофман и Ален Делон. Фол-

кер Шльондорф пристигна в Со-

фия, за да представи книгата, в 

която разказва с нежност за дру-

гите и безмилостно за себе си. 

Първата му любов са книгите. 

Втората – филмите. Жените? 

Те са повод за полети във виси-

ните и за дълбоки житейски кри-

зи. Как се работи в революцион-

ния Мюнхен през 1968 г., в разру-

шения Бейрут, в  никога незаспи-

ващия Ню Йорк и как се екранизи-

рат текстове на Артър Милър, Гюнтер Грас и Макс Фриш? Шльондорф 

не спестява нелицеприятните подробности и не се смущава да свали 

шапка пред величието.

„Скритият 
пожар“
Тя е абсолютна кралица на със-

пенса, достойна наследница на 

Агата Кристи. Вал Макдърмид 

има 23 световни бестселъра и 

си остава ненадмината, как-

то твърди по повод новия є ро-

ман „Обзървър“. В него отново 

се развихря хладнокръвен уби-

ец, оставящ след себе си тру-

повете на жестоко обезобра-

зени тийнейджъри. По следите 

му са главен инспектор Карол 

Джордан и профайлърът Тони 

Хил. Привидно нищо не свърз-

ва жертвите освен факта, че 

убиецът ги е дебнал и подмам-

вал в социалните мрежи. Карол 

и Тони ще се изправят пред най-извратения от всички свои досегашни 

противници – убиец, който не се трогва от младостта и невинността 

на жертвите, убиец, тласкан от нечовешка ненавист.

„Досиетата 
на героя“
Тази книга е задължителна за 

феновете на поредицата „Пърси 

Джаксън и боговете на Олимп“. 

С нея старшият писар на лаге-

ра на нечистокръвните Рик Ри-

ърдън ви дава възможност да 

надникнете още веднъж в све-

та на древногръцките богове и 

съвременните герои. Интрига-

та се подсилва от три незаписа-

ни досега приключения на Пърси 

Джаксън, от тайни интервюта с 

него и приятелите му и  от кар-

та на лагера на нечистокръвни-

те. Книгата дава ценни съвети 

за това, как да се държите, ако 

срещнете Горгона Медуза, както и кой е най-ефективният начин да се 

справите с Минотавъра. Тези свръхсекретни досиета съдържат пове-

рителна информация, която ще ви подготви за собствените ви стра-

ховити премеждия.

„Аз, вещицата“
Дебора Харкнес е авторката на 

новата литературна сензация, 

в която се преплитат исто-

рия и магия, романтика и със-

пенс. Даяна Бишъп произхож-

да от видно вещерско семей-

ство, но не иска да има нищо 

общо със свръхестественото. 

Затова когато открива омагьо-

сан алхимичен ръкопис, тя не му 

обръща голямо внимание. Дая-

на не предполага, че се е натък-

нала на желано от всички бо-

гатство, изгубено от векове, а 

единствено тя може да разва-

ли магията му. Дръзкото моми-

че среща равностоен партньор 

в лицето на вампира, експерт 

по генетика, Матю Клермон. Двамата обединяват усилия да разгадаят 

тайната на ръкописа, чиито страници ги примамват към тайнствено 

минало и несигурно бъдеще.

C
D

Завръщането 
на R.E.M. 
След тригодишно мълча-

ние една от най-добри-

те американски рокбан-

ди се завръща с нов ал-

бум. R.E.M. си спечелиха 

фенове заради бягството 

от комерсиалност и с ан-

гажирането си с различ-

ни каузи. Те са записали 

Collapse Into Now в студио 

в Ню Орлийнс и в Берлин, 

в Hansa Studios, където са 

създадени няколко леген-

дарни албума като Heroes на Дейвид Бауи, Achtung Baby на U2 и Lust For 

Life на Иги Поп. Майкъл Стайп и компания не изневеряват на стила си 

и са направили интимни балади, редуващи се с оглушителни рок песни. 

В албума участват и именити гост-вокалисти като Пати Смит и Еди 

Ведер. Стайп покани и гост-режисьори, които да създадат серия от 

клипове за всяка песен от албума.

Бритни, 
фаталната
Колкото и да я иронизи-

рат и да є се подигра-

ват с повод и без повод, 

тя си остава явление в 

поп музиката. Бритни 

Спиърс все пак е прода-

ла близо 70 милиона албу-

ма и въпреки житейски-

те є сътресения през по-

следните години не е за-

губила форма. Доказа го 

още с новия си хит Hold It 

Against Me, оглавил класа-

циите в Америка и в още 19 държави. Заразителното денспарче е пи-

лотният сингъл към новия є, седми поред албум „Фатална жена“. Поп 

принцесата го посвещава на силните, самоуверените, загадъчните и 

забавни жени. Дали визира себе си? „Исках да направя много енергичен 

денсалбум, в който всяка песен да те кара да танцуваш и да не искаш 

да спираш“ – казва просто тя.
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Страниците подготви Петър ЗЛАТАНОВ

сценац

9 по десетобалната

„Агнес“
Михаил Вешим и Съни Сънински. Те са „забъркали“ една до 

болка позната история – поне за всеки българин, решил 

да започне нов живот в странство. Основният проблем 

на такива хора е, че хем искат да са далеч от България, 

хем тя безумно им липсва. Затова българинът в Амери-

ка се старае да има всичко, с което е свикнал в родина-

та си – ракията, киселото мляко и агне на трапезата, за 

да празнува подобаващо Гергьовден. Празненството на 

няколко наши сънародници обаче взима неочакван обрат, 

след като се оказва, че агнето е купено от „пет шопа“ 

(разбирайте, от магазин за домашни любимци), и полици-

ята идва да провери как се грижат за него. Е, с бацили-

кус булгарикус трудно се излиза на глава, ще се уверят и 

американските учени, които ще изследват това неверо-

ятно творение на природата под микроскоп. За пореден 

път Сънински ни радва с интересни режисьорски реше-

ния и ни демонстрира неповторимото си чувство за ху-

мор. Актьорите пък се доказват като истински комици, 

далеч по-добри от техните тв колеги.

„Карнавал.com“
Името на Жорди Галсеран стана популярно у нас най-ве-

че с „Шведска защита“. Василена Радева пък е истинско 

явление на родна сцена и още с първите си спектакли 

демонстрира оригиналност и невероятно добра работа с 

актьорите си. След изключителния „Нордост“ сега наред 

е един истински трилър за напрегната работа в един по-

лицейски участък. Упорита инспекторка (Койна Русева) 

и нейните колеги работят по поредния заплетен случай. 

Отвлечено е тригодишно дете, но отсъствието на логи-

ка и липсата на заподозрян объркват полицаите. Докато 

се справят със своите лични проблеми, те ще се превър-

нат в пионки в жестоката игра на невидим злодей, попу-

ляризиращ действията си с помощта на интернет. На-

прежението ескалира почти като във филм с неочакван 

край. Без евтини трикове Радева успява да прикове вни-

манието на публиката и да изгради атмосфера на със-

пенс, която ви държи на ръба на седалките до последна-

та минута. Самата сцена пък е оформена като монитор 

на компютър, интересно решение на сценографа Нико-

ла Налбантов.

„Август в Оклахома“
Американците са истерици и психопати, които обикно-

вено си показват рогата именно пред най-близките си 

хора, и то най-често по време на досадните семейни 

сбирки. А иначе много тачат семейството като инсти-

туция, но постоянно се опитват да го рушат. Поне това 

е изводът, до който всеки е стигнал след гледането на 

доволна доза американски пиеси и филми. Какво е различ-

ното в пиесата на Трейси Летс, отличена с престижни 

награди и играна с успех по целия свят? Ами няма нищо 

по-различно от стандартната драма на една многолюд-

на фамилия, която се събира след смъртта на патриарха 

на фамилията – бащата Бевърли. Естествено, сбирката 

е повод да бъдат изкарани скелетите от гардероба, все-

ки да бъде поставен на мястото му от неговите „мили“ 

роднини, а майката (чудесна роля на Бойка Велкова) да 

крещи с всичка сила: „Вие сте чудовища!“ Въпреки че раз-

полага с най-добрите актьори от трупата на Народния 

театър, режисьорът Ясен Пеянков е създал доста муден 

и отегчителен спектакъл, който едва ли ще имате сили 

да издържите до края.

8 по десетобалната

4 по десетобалната

8

4

Младежки театър
„Николай Бинев“

Народен театър
„Иван Вазов“

999 по Театър „София“
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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:

Приказни нощи
Безусловно самото легло е най-важната мебел 

в спалнята – то е централният елемент. Но в 

този брой няма да говорим за него, а за „заоби-

калящата го действителност”. На стр. 76–77 

прочетете как с незначителни детайли можете 

да превърнете спалнята си в комфортна зона. 

Печем козунаци и сладкиши
С бадеми, стафиди, захарна глазура; на плитка или като 

празничен кейк – Великден не може да мине без тези обред-

ни печива. За да ви е по-различен козунакът тази година, 

изберете си рецепта за приготвянето му от стр. 82–83.

Още по-писани 
яйца
Възползвайте се от лесни-

те и достъпни средства и 

начини за боядисване на ве-

ликденски яйца на стр. 78–

79. Хем ще го направите 

бързо, хем екологично, хем 

ще излезе красиво.

Печем козунаци и слад

бързо, хем екологично, хем

ще излезе красиво.

Най-малките обитатели 
на дома
Можете да впрегнете цялото семей-

ство (и най-вече децата) за реализи-

рането на тематичните идеи за ве-

ликденска украса, които ви предлага-

ме на стр. 80–81. Повечето материа-

ли, които са ви необходими за нея, мо-

жете да откриете в книжарницата.

Йоко Московиц: 
„Готвенето е път 
към себе си“
Какво ядат в Япония на големи 

празници, българско ли е българ-

ското кисело мляко, какво е „го-

хан“ и „фогу“ и защо казваме по-

грешно на суСито суШи, ще раз-

берете от разговора на Теодо-

ра СТАНКОВА с японката Йоко 

Московиц на стр. 88–91. 
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ин т е р и о р

Б
езусловно самото 
легло е най-важна-
та мебел в това 
помещение – то е 

централният елемент. Но 
няма да говорим сега за 
него, а за… заобикалящата 
го действителност. 
За да чувствате покой 

и умиротворение в тази 
стая, трябва да създаде-
те и съответстваща об-
становка.  Облепете на-
пример една от стени-
те, до която опира легло-
то ви, с меки релефни та-
пети (най-добре от плат) 
в меки и пастелни тоно-
ве.  Окачете над самата 
спалня любима снимка от 
някое свое пътешествие по 
света (най-добре да е пей-
заж).  За да не си създа-
вате чувство за перманен-
тен безпорядък, съхранявай-
те личните си вещи и дис-
танционните за телевизора 
в чекмеджето на нощното 
шкафче.

Приказни нощи
Създайте правилните условия, 

за да се наспивате добре

Съхранение
Непременно се обзаведете с малко 

столче или поднос за закуска в легло-

то, който ще обожавате да използва-

те в някой дъждовен навъсен ден, кой-

то сте решили да прекарате изцяло в 

леглото по пижама. Не само да си сло-

жите чашата за кафе, но и вестници-

те, а също и книгата, която четете.  

Ако не сте предвидили специал-

ни шкафове, в които да съхранявате 

спалното бельо, купете големи плете-

ни кошове и ги подредете под матра-

ка. В тях можете да сложите всичко 

– дори пантофите си. 
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Детайли
Чудесно би било, ако в спалнята има място за тоа-

летна масичка, но ако стаята е прекалено малка, из-

ползвайте традиционния скрин за такава. Наредете 

отгоре своите „женски“ вещи. За да придадете „ха-

рактер“ на баналния шкаф, окачете над него някол-

ко различни по форма и стил огледала – съвременни и 

купени от антикварен магазин. Освен че внасят ори-

гиналност в стаята, те визуално я правят и по-прос-

торна. За съхраняване на бижутата си използвайте 

керамичен поднос или друго някакво керамично блюдо. 

Кът за 
съзерцание
В спалнята задължител-

но трябва да имате ъгълче, 

където да седнете и да по-

четете книга, да поговори-

те по телефона или прос-

то да се отпуснете и да 

погледате известно вре-

ме в една точка. Компакт-

ното кресло с окръглени 

форми е идеалната мебел 

за този ъгъл. Малка кръгла 

масичка до него няма да е 

никак излишна. 

Окантете завесите с елегантен ширит. Не е нуж-

но да го зашивате, а просто го залепете с под-

лепващ материал, като ги изгладите с ютия. Така 

стаята ви ще изглежда доста по-красиво и уютно. 

МОЯТА ИДЕАЛНА КУХНЯ

В началото на месец май стартира играта 
„Моята идеална кухня INDESIT“, организирана 
от Indesit Company и списание „Бела“.
Играта ще продължи 3 месеца (май, юни и юли).
В брой 5, 6 и 7 на списание „Бела“ в рубриката 
„Експертиза“ (раздел „Бела къща“) и в сайта на 
списанието – www.bela.bg – ще публикуваме 
информация за уредите на Indesit Company и 
въпроси с възможни отговори, свързани с тях. 
За да накарате късмета да работи за вас, че-
тете внимателно статиите и участвайте 
във виртуалната игра, публикувана на сайта.
Победителят, който ще бъде излъчен чрез 
жребий и обявен в началото на месец септем-
ври, ще има възможност сам да избере своята 
награда между: хладилник Indesit Icon, перал-
ня Hotpoint-Ariston SunWash System или съдо-
миялна Hotpoint-Ariston Eco. 

С подробните условия на играта и с регламен-
та за излъчване на победителя ще ви запозна-
ем в майския брой на списание „Бела“, който 
ще излезе на пазара в края на месец април. 

Най-любознателните, активните и съобрази-
телните имат най-голям шанс да спечелят!П О Ж Е Л АВА М Е  В И  УС П Е Х  И  П О В Е Ч Е  Б Д И Т Е Л Н О С Т !

хладилник 
Indesit Icon

пералня Hotpoint-Ariston 
SunWash System

съдомиялна 
Hotpoint-Ariston Eco

или или

ЧЕТИ, ИЗБЕРИ И СПЕЧЕЛИ
ГОЛЯМАТА НАГРАДА ОТ



НА ЛИНИИ

Вземете обикновени тънки ластичета (от онези, с ко-
ито правите парите си на пачки) или плътни конци. На-
мотайте ластиците или конците около свареното яйце 
и го пуснете в боята. След това напълно го подсушете, 
махнете ластиците/конците и ще получите този „принт“ 
от линии. 

КАТО МРАМОРНИ

Преди да пуснете яйцето в боята, накапете го с раз-
мекнат восък – восъкът може да се стече или да обра-
зува капки. Пуснете яйцето в боята, и когато го изва-
дите, подсушете го и обелете много внимателно восъч-
ните налепи. 

НА РЕШЕТКА

Омотайте плътно сухото сварено яйце с парчета мар-
ля, като стегнете марлята в двата края на яйцето с 
ластици. Пуснете го в разтворената боя. Белите жилки, 
които ще останат отпечатани от марлята върху черуп-
ката, ще контрастират добре с яркия му цвят. 

РАСТИТЕЛНИ ОТПЕЧАТЪЦИ

Към свареното яйце с бял цвят закрепете лист от маг-
даноз (от едната или от двете му страни). Много плът-

с р ъ ч н о

нки ластичета (от онези, с ко-
на пачки) или плътни конци. На-
конците около свареното яйце 

лед това напълно го подсушете, 
ите и ще получите този „принт“ 

в боята накапете го с раз-

Още по-писани яйца
ПО НАЙ-ЛЕСНИЯ НАЧИН

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ТЕЗИ ДОСТЪПНИ СРЕДСТВА 
И НЕСЛОЖНИ МЕТОДИ ЗА БОЯДИСВАНЕ НА ЯЙЦА

ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ
 тънки ластичета или 

плътни конци

 листа от магданоз 

или от друга зелена под-

правка с красиви листа

 парчета марля

 восък

 боя за яйца

Съвети 

 Преди да сварите яйцата, подръжте ги на 

стайна температура. Така намалявате риска 

да се счупят при варенето.

 Преди да ги боядисате, можете да ги обез-

мазните, като ги обтриете с оцет. Така и боя-

та ще „хване“ по-добре.

 За традиционното боядисване с лучени люспи 

пригответе разтвора от по-рано. Варете люс-

пите не по-малко от половин час, а след това 

ги оставете да покиснат примерно около час. 

Така цветът ще е гарантирано по-наситен.

но го увийте в парче тънък дамски чорап, като стегне-
те края му с ластик. Подръжте яйцето в разтворената 
боя, извадете го, махнете чорапа и магданозените листа 
и го подсушете.
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Трябват ви 

 10 яйца 

 люспи от 10 глави лук 

 листа от пресен магданоз 

    и босилек 
 олио

 За да стане цветът по-на-

ситен, трябва да използвате 

само най-горните сухи люспи 

на лука. Бабите ни са събира-

ли тези люспи отрано – пример-

но месец преди Великден, в пла-

тнени торбички (в полиетиле-

нови пликчета те могат да мух-

лясат). 

 За боядисване на великденски-

те яйца може да използвате и 

клончета розмарин или естра-

гон. Получава се необичаен ри-

сунък. Отпечатъците са като 

истински. 

Време за приготвяне: 45 мин

Старинен начин за боядисване с лучени люспи и листа от зелени подправки

1. От марля изрежете 10 квадрата с 

размер 20 х 20 см. Измийте яйцата, но 

не ги подсушавайте. Внимателно залепе-

те листата от подправките към мокри-

те им черупки.

2. Придържайки зелените подправки, 

сложете яйцето точно в средата на 

квадрата. Краищата на марлята закре-

пете отгоре с конец или ластик, за да 

може зеленината плътно да прилепне 

към черупката.

3. Сложете яйцата в тенджерата с лу-

чените люспи, залейте ги с хладка вода 

и ги варете 10–15 мин. Готовите яйца 

разопаковайте и намажете с олио, за да 

са по-лъскави.

ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА С ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА С 
„РАСТИТЕЛЕН“ РИСУНЪК„РАСТИТЕЛЕН“ РИСУНЪК

СТЪПКА ПО СТЪПКА
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1. Отрежете парче тел (за главата на пиленцето) и я навий-

те на плътна спирала. Отрежете второ, по-дълго парче (за 

крилете) и я завийте от двете страни на спирала. Сгънете я 

и през средата, така че да се получи елемент във формата на 

цифрата 3 (вж. снимката).

2. Вземете 1 бял помпон и залепете за него първо главата на 

птичето, а след това – крилете, натискайки леко върху пом-

пона. Остана ви да залепите хартиени или мънистени очички 

и клюна (от червена гланцова хартия). 

Най-малкитеНай-малките
обитатели на домаобитатели на дома

Предлагаме ви няколко свежи идеи. 
Можете да впрегнете цялото 
семейство за реализирането 
им, включително и децата. Идва 
Великден и украсата трябва да е 
тематична. Повечето материали, 
които са ви необходими за 
нея, можете да откриете в 
книжарницата.

ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ

 облечена в изкуствен пух тел (ако 

не можете да откриете готова, 

„облечете“ я сами с боядисан памук)

 меки помпони в бял цвят

 бързо слепващо лепило

ПУХКАВО ПИЛЕНЦЕ В КОШНИЧКА

1. От облицована с друг цвят пух тел отрежете 4 парчета 

и ги оформете във вид на снежинка, като ги залепите всички 

в центъра. Сложете в центъра на снежинката нещо кръгло и 

оформете краищата є нагоре по кръглата „матрица“. Вплете-

те в получените стърчащи краища други парчета тел така, 

както се плете кошница. За устойчивост изрежете от кар-

тон малък кръг и го залепете към дъното на кошничката. 

2. Сега от друго парче тел огънете дръжката на кошничка-

та, прикрепете я от двете страни на стените на кошница-

та и за да не се виждат местата, където сте я прикрепили, 

маскирайте ги с панделки (в цвят, който си подхожда с този 

на кошницата).

ПИЛЕНЦЕТО
КОШНИЧКАТА
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ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ

 бели помпони от памук (ако са ед-

накви по-размер, няколко от тях мо-

жете да подстрижете равно с но-

жицата, за да намалите обема им)

 парчета оранжев и бял филц

 мъниста за очите

 лепило

ЗАБАВНИ ЗАЙЧЕТА

ПТИЧКИ ВЪРХУ КЛОНЧЕ

1. Намалете обема на един от помпони-

те – това е опашката на зайчето. За-

лепете два големи помпона един върху 

друг (главата и тялото), а малкия зале-

пете отзад. От бял филц изрежете по-

ставка, която отпред да имитира по 

форма двете лапички. Залепете я отдо-

лу на зайчето.

2. От оранжев филц изрежете две уши 

във формата на листа. Завийте ги, как-

то е показано на снимката, и ги залепе-

те към главата, като малко разрошите 

помпона. За очи залепете две черни мъ-

ниста (може и розови), а вместо нос – 

малка червена панделка или просто чер-

вен конец.

Вземете каквото и да е истинско клонче и усучете 

плътно около него светлозелен шнур, като се ста-

раете да не оставяте пролуки при омотаването 

му. За да за маскирате дефектите, можете да за-

лепите изкуствени цветя на местата, където сте 

направили някакви грешки, както и в краищата на 

клончето. Направете и пиленца по познатия начин 

и ги закрепете върху клончето. Това е чудесна ук-

раса за центъра на празничната великденска маса.
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в к у х н я т а

С бадеми, стафиди и захарна глазура

Печем козунаци 
и сладкишиВАЖНО! 

Тестото с мая се меси 
няколко пъти на ръка, 
всеки път не по малко 
от 15–20 минути, с 
максимални усилия

ЗА 4 ПОРЦИИ:  700 г брашно  250 мл мляко  4 яйца 

 200 г краве масло  150 г захар  30 г прясна мая  1 

щипка сол  1 пакетче ванилия  100 г стафиди  30 г за-

харосани портокалови кори  10 г бадеми  200 г пудра за-

хар  1 белтък  няколко капки пресен лимонов сок 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Маята се размива в топлото мляко. В тази кашичка се 

добавя малко брашно и сместа се оставя на топло място за 

30 мин. Жълтъците се отделят от белтъците и се разби-

ват с половината от захарта. Към кашата с маята се до-

бавят останалото брашно, разтопеното масло, разбитите 

жълтъци, солта и ванилията. Белтъците се разбиват с ос-

таналата захар и се замесват в тестото. Добре омесено-

то тесто се оставя да престои на топло място за 1 час. 

2. Бадемите и захаросаните портокалови кори се овалват в 

брашно и заедно със стафидите се прибавят към тестото, 

което отново хубаво се омесва. После се слага в намазана с 

масло тавичка (трябва да стига до средата на височината 

на тавата). Оставя се на топло място, докато се повдигне 

с още 1/3. Пече се 50 мин при 180 °С. 

3. Пудрата захар се пресява. Белтъкът се разбива на сняг с 

миксер. Към него постепенно се прибавя пудрата захар, до-

като не се получи плътна блестяща глазура. Накрая в нея се 

разбъркват и няколко капки лимонов сок. Изпеченият и из-

стинал козунак се намазва с получената глазура. Може да се 

украси с шоколадови пръчици. 

Време за приготвяне: 3 часа и 20 мин

В една порция: 520 кал

За украса
Захаросване на портокалови кори

Корите се нарязват на кубчета. 

Слагат с в тенджера и се заливат 

със студена вода. Кипват се и се 

оставят да врат 5–7 мин, след ко-

ето водата се излива. Процедура-

та се повтаря още 2 пъти. При-

готвя се сироп от 200 г захар и 50 

мл вода и корите се варят 5–7 мин 

и в сиропа. Изваждат се и се под-

реждат върху решетка да се отце-

дят от сиропа и да изсъхнат.

Бяла глазура 
1 яйчен белтък се разбива със 150 

г пудра захар. Добавят се 2 кап-

ки лимонов сок. Разбива се с помо-

щта на миксер до образуването на 

гъста гладка смес. 

Пасхална сцена 
Ако сте замесили повече козуна-

чено тесто, от остатъка с малко 

сръчност и въображение можете 

да спретнете интересна велик-

денска украса с пасхални мотиви.
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Великденска плитка

Шоколадов кулич

Морковени куличи

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:  тесто за козунак (без ядки и стафиди) 

 5–6 сварени и боядисани яйца  1 яйце и 1 с. л. мляко за намазване 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Пригответе същото тесто като в пре-

дишната рецепта, но без ядки и стафиди. Оставете го на топло да уве-

личи обема си 2 пъти. 2. Разделете го на три части и всяка от тях 

офор мете на фитил върху кухненски равен плот, поръсен с брашно. Спле-

тете трите фитила на плитка. 3. Оформете плитката като венец и я 

поставете в кръгла тавичка, чието дъно сте покрили с хартия за пече-

не. Във вдлъбнатинките поставете по 1 боядисано яйце, което предва-

рително сте изтъркали с вълнена кърпа и малко олио. Оставете козуна-

ка на топло място, докато увеличи обема си още малко. 4. Намажете го 

с разбитото с мляко яйце и го изпечете до готовност в предварително 

загрята на 220 °С фурна. Готовият пирог се оставя да изстине и се ук-

расява с глазура.

ПОДНЕСЕН СЪС СЛАДЪК СОС ОТ КАЙСИИ И МЕД

ЗА 12 ПАРЧЕТА: За тестото:  300 г млечен шоколад  300 г краве 

масло  5 яйца  щипка сол  150 г захар  150 г брашно  1 ч. л. бак-

пулвер За крема:  200 г извара  4 с. л. ванилова захар  2 белтъка  

За соса:  400 г кайсии (може и от компот)  2 с. л. рядък мед  2 с. л. 

портокалов сок  2 с. л. конфитюр от кайсии

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Кайсиите се измиват (или отцеждат, ако 

са от компот), разполовяват се (ако са от компот – не) и се смесват 

с меда, портокаловия сок и конфитюра. Всичко се вари на слаб огън 15 

мин. 2. Фурната се загрява да 200 °С. Шоколадът се разтопява на водна 

баня, отстранява се от котлона и в него се разтопява маслото. Бел-

тъците се отделят от жълтъците и се разбиват със солта. Жълтъци-

те се разбиват със захар и се смесват с шоколадовата маса. Брашно-

то се пресява, смесва се с бакпулвера и се прибавя към разбитите бел-

тъци. Всичко внимателно се разбърква. 3. Тестото се изсипва във фор-

ма за кейк, предварително намазана с масло, и се пече 20 мин. 4. Извара-

та се разбърква със захар. Смесва се с разбитите белтъци. Готовият 

сладкиш се изважда от формата. Украсява се с „шапка“ от крема с изва-

ра, с кайсиите и накрая се поръсва с шоколадови пръчици. Поднася се по-

лят със сладък сос от кайсии.

ПРИГОТВЕНИ ВЪВ ФОРМИЧКИ ЗА МЪФИНИ 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: За тестото:  350 г моркови  4 яйца 

 200 г захар  сокът и настърганата кора от 1 лимон  250 г фили-

рани бадеми  1 с. л. нишесте  1 ч. л. набухвател (бакпулвер)  гале-

та За декорация:  100 г пудра захар  лимонов сок  готови моркови 

от марципан

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Морковите се настъргват на дребно рен-

де и се отцеждат. Формите за мъфини са намазват с дебел слой мазни-

на и се поръсват с галета. Фурната се загрява до 180 °С. 2. Жълтъците 

се отделят от белтъците и се разбиват с миксер. Към тях се добавят 

сокът и настърганата кора от лимон, настърганите моркови, бадемите, 

нишестето и набухвателят. Всичко се разбърква внимателно. Белтъци-

те се разбиват на твърд сняг и се смесват с получената маса. 3. Тес-

тото се разпределя във формички. Пече се на средно силна фурна в про-

дължение на 40 мин. След това сладкишите се изваждат от формите, 

като предварително се отлепват с тънък нож от стените. Подреждат 

се в чиния за сервиране и се оставят да изстинат. 4. Пудрата захар се 

смесва с лимоновия сок и с тази смес се намазват отгоре. Когато гла-

зурата изстине, десертите се украсяват с марципановите моркови. 

Марципанова маса
Пригответе си сами смес, от която да 

офор мите марципановите моркови, ако не ги 

намерите готови. 200 г обелени бадеми се 

смилат 2 пъти през месомелачка. С помо-

щта на миксер се смесват със 100 г пудра 

захар, 1 жълтък и 2 с. л. ликьор. Готово!
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с а м о у ч и т е л  п о  г о т в а р с т в о

Истинско Истинско РИЗОТОРИЗОТО
Класическото италианско блюдо има стотици 
варианти. То е спасително обаче, когато в хладилника 
ви няма почти нищо. Затова ще ви „въоръжим“ с 
основополагащата рецепта за приготвянето му, в 
която се използват много малко продукти.

Време за предварителна подготовка: 15 мин

Приготвяне: 30 мин

Количество: 6 порции

ПРОДУКТИ:  50 г краве масло  1 глава кро-

мид лук (нарязан на ситно)  150 мл сухо бяло вино 

 300 г ориз (за ризото)  1 л пилешки бульон 

(предварително разтворен от кубче)  50 г сирене 

пармезан (настъргано на ситно)  щипка шафран

1. Разтопете половината от мас-

лото в тиган с дебело дъно. До-

бавете лука и го задушавайте 7–8 

мин, докато омекне, като от вре-

ме на време го разбърквате. На-

лейте виното и изчакайте алкохо-

лът да се изпари почти изцяло.

2. Изсипете ориза в тигана и раз-

бърквайки, го запържете 2–3 мин, 

докато всички зърна се покрият с 

масло и заблестят. Едновременно 

с това в друг съд на средно силен 

огън загрейте бульона до кипване.

3. Добавете в ориза шафран и по-

ловината от бульона. Разбъркай-

те и изчакайте малко течността 

да попие в ориза. Продължавайте 

постепенно да добавяте и другия 

бульон – по половин чаша, по поло-

вин чаша, докато оризът не омек-

не, но не се е разварил съвсем. 

Гответе около 20 мин. Възможно е 

да не ви се наложи да налеете це-

лия бульон. 

4.  Добавете в ризотото оста-

тъка от маслото и пармезана, 

подправете го на вкус със сол и 

прясно смлян черен пипер. Сер-

вирайте го на масата веднага, 

като всяка порция в чинията по-

ръсите с настърган пармезан. 

Ако готвите ризотото с морски 

продукти, в края на готвенето 

го поръсете с нарязан на ситно 

магданоз и го сервирайте с пар-

че лимон.

Урок по… италиански
 Когато се готви за ризото, оризът трябва да премине 

през процес, който на италиански се нарича tostatura – ко-

гато лукът се изпържи в маслото, за 2–3 минути се пържи 

и оризът, който трябва заедно с лука да се доведе до съ-

ответната температура, преди да се залее с бульона. Ви-

наги наливайте бульона постепенно – по половин чашка, по 

половин чашка. И не забравяйте да бъркате.

 В края на готвенето добавете към ястието малко пар-

че студено краве масло. Италианците наричат това 

mantecatura – начин ризотото да стане по-меко и с по-

изис кан вкус. 

Ризото с морски дарове
Заменете пилешкия бульон с рибен. 5 минути преди при-

ключване на готвенето добавете 75 г варени миди (без 

черупките) и 250 г сурови почистени тигрови скариди. 

Вместо със сирене подправете блюдото с 2 с. л. лимонов 

сок.

ВЪЗМОЖНИ ВАРИАНТИ
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р е ц е п т а  с  м и н а л о

С
тарата италианска поговорка, 
която гласи „На Коледа – вкъ-
щи със семейството, на Велик-
ден – където и с когото поис-

каш“, напомня, че пролетта идва с 
големия християнски празник. В неде-
ля на Възкресение великденските пъ-
тища се събират на площад „Свети 
Петър“ в Рим, където стотици хиля-
ди християни от цял свят идват да 
присъстват лично на папската служ-
ба „Урби ет орби“ (Urbi et Orbi). В 
Италия „сме“ неслучайно – тук Ма-
рия Магдалена подала на император 
Тиберий първото червено яйце, симво-
ла на възкресението. Християнските 
традиции на различните народи с те-
чение на времето прибавили към чер-
веното яйце и други традиционни ла-
комства.

АГНЕТО 
– или аgnus dei (от латински „агнец 
Божи“), е традиционен християнски 
символ на невинността и Христова-
та саможертва. То е най-таченото 
пасхално ястие на Ботуша. В мно-
го семейства го пекат и сервират 
цяло. Неаполитанците му измислили 
оригинална гарнитура – печен арти-

шок. Той прекрасно се съчетава с пе-
чено агнешко или агнешки бъбреци, 
задушени с кашкавал, грах и яйца. 
Има и традиционно предястие от зе-
лена салата, чушки, маслини и сър-
цевини от артишок или от домати, 
магданоз и чесън. 
„Агнето“ е и великденски сладкиш. 

Освен него ще споменем и тради-
ционния кекс, наречен коломба (гъ-
лъб) – християнски символ на мира. 
Неаполитанският шедьовър пастиера 
се прави от горски плодове, сирене 
рикота, сушени плодове и портока-
ли. Сардинците имат пардула, наре-
чена още формаделе – комбинация от 
вкусно тесто с цитрусов аромат и 
прясно сирене. В Болоня оризов кейк 

се прави само на Великден и всяко 
семейство ревниво повтаря ежегодно 
вековната семейна рецепта. 
За най-ортодоксалните православни 

– гърците, очакването на Великден е 
мечта за празничната трапеза – най-
свещения и разточително отбелязван 
гръцки празник. По стара традиция 
голямо значение по време на праз-
нуването има великденската трапеза, 
предшествана както и при нас от 
40-дневни пости. Според хитрите на-

следници на Одисей обаче през пости-
те не е грях да се похапват морски 
дарове – калмари, октоподи и раци. В 
събота преди празника 

ГЪРКИНИТЕ ГОТВЯТ ЗДРАВАТА 
Всичко, което ще бъде сервирано 

на празничната маса, е готово и се 
носи в църква, за да бъде осветено 
от попа. Домакинята започва подго-
товката с чистене – нищо ново под 
слънцето, – после за развлечение из-
пича пасхалните краваи и хляба и бо-
ядисва яйца. Главната є грижа оба-
че е да направи задължителната па-
схална супа, наречена магерица, с ко-
ято още в събота срещу неделя в 
полунощ се поздравяват с „Христос 
воскресе“, обаче на гръцки. И се чу-
кат с яйца. Главното угощение в не-
деля е печеното агне на шиш. Почват 
да го готвят от ранна утрин и ши-
шовете се въртят във всеки двор 
бавно и тържествено, покрай тях и 
кокоречите – ароматът на агнешко 
печено просто се носи на талази из 
цяла Гърция. 
Всяка година на Възкресение мили-

они деца по света със затаен дъх 
очак ват пристигането на 
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ВЕЛИКДЕНСКАТА КОШНИЧКА 
Тя се родила като традиция покрай 

великите християнски пости и ста-
нала знак за края им. Тогава в нея 
слагали месо, яйца и млечни проду-

кти. Ето защо няма как да не радва 
окото, стомаха и сърцето на хрис-
тиянина. Краят на постите се от-
белязвал с изобилна вечеря. В по-да-
лечни времена този пир бил прокон-
тролиран от църквата и включен в 
църковните догми по следния начин – 
храната за него се носела с кошница 
в църквата, за да я благослови отче-
то. Ето я топлата връзка с днеш-
ната великденска кошничка. Инте-
ресно е да отбележим, че юдейската 
традиция на празника Пурим, кой-
то също е по това време на година-
та, включва раздаването на кошници 
с храна, а героинята на празника се 
казва кралица Естер. През XVIII в. 
германските деца в Северна Америка 
започнали да оставят шапките си, 
пълни със слама, за през нощта пред 
домовете си и сутрин ги намирали 
пълни с боядисани сварени яйца. От 
XIX в. в кошниците започнали масо-
во да слагат и бонбони – за радост 
на децата. И яйца, разбира се, гриж-
ливо изписани, които служели като 
подаръци. На някои от тях „източ-
вали“ белтъка и жълтъка и пълне-
ли с дребни подаръчета, досущ като 
киндерсюрприз.
Днешните великденски кошници са 

пълни с традициите на миналото – 

ЗАЙЧЕТА, ПИЛЕНЦА, ЯЙЦА, БОНБОНИ 
трева и са истински пролетен пода-
рък и за малки, и за големи. Всеки от 
нас е запазил детето в себе си и она-
зи радост, която получава, като по-
дарява и като му подаряват. 
Великденската кошница задължител-

но е пълна и с желирани бонбони, ко-
ито имат интересна история. Макар 
никой да не знае как точно са измис-
лени, кулинарните историци са еди-
нодушни, че произхождат от турски 
сладкиш, открит в Истанбул в нача-
лото на XVIII в. Като българи се до-
сетихте, че става дума за локум – 
мюсюлманска радост в християнска-
та великденска кошница. Доказател-
ство, че просто всичко идва от едно 
и също място горе на небето. Връз-
ката с локума е по отношение на 

сърцевината на желирания бонбон, но 
отвън великденският му вид е полут-
върд. Тук се намесва френската кухня 
от XVII в., когато французите от-
крили начин да облекат бадеми със за-

харна обвивка. В началото на XIX в. 
двете гореописани концепции се срещ-
нали в САЩ и резултатът бил жели-
раният бонбон. Бонбон за 1 пени ста-
нал любимото нещо на всяко малко 
американче. Продавали ги в хартиени 
кесии – червени в една, зелени в дру-
га и т. н. Едва през 30-те години на 
XX в. се появили желираните бонбо-

ни с форма на яйца. Днес по света на 
Великден се продават около 16 били-
она от тях.
Няма великденска кошница, от ко-

ято да не стърчат ушите на поне 
един 

УСМИХНАТ ШОКОЛАДОВ 
ДЪЛГОУШКО 

Направо да се чудиш как да го изя-
деш! Традицията пак идва от езиче-
ска Европа и прочутата зайча плодо-
витост. Пак германците в началото 
на XIX в. измислили сладкишите с 
дълги уши. Днес шоколадовият Бъни 
за Великден е това, което е шоко-
ладовият Дядо Коледа. Според едно 
проучване 76% от американците из-
яждат първо ушите. 
След като има шоколадови зайци, 

ще има и шоколадови яйца, различни 

по големина. Най-голямото от тях е 
високо 7,65 м. Освен шоколад в него 
били забъркани и дъвчащи бонбони, 
заради което тежало над 4000 кг. 
Изядено е в Южна Африка на Велик-
ден през 1996 г. 
Страстната седмица е свързана и 

по смисъл, и по време с много древен 
еврейски празник. Точно в навечерие-
то му Исус влиза на магаре в Йеру-
салим – така, както пишело в еврей-
ските книги. Думата „песах“, „пас-
ха“ означава „преминаване“ и отбе-
лязва бягството на еврейския народ 
от Египет, описано в Библията като 
изход. Евреите в Египет били роби 
и бягайки оттам, станали свободни. 
Исус пък чрез възкресението си пре-
минал от царството на мъртвите в 
царството на вечния живот, а също 
и от земята на небето – пак изход. 
Така Възкресението и Пасха се свър-
зали по смисъл. А двата празника – 
на евреите и на християните – ви-

наги са близо по време, както е и в 
Библията.

Сирните пасхи са старинно блюдо, 
запазено и до днес в традиционната 
еврейска кухня. Те се приготвят от 
извара, смесена с мляко, сметана и 
масло – всичко традиционно за Пе-
сах, който се отбелязвал и като ден 
на скотовъдите. Освен това сладка-

та пасха много добре се съчетава с 
вкуса на козунаците, а солената пас-

ха – с варените яйца.

КОЗУНАЦИТЕ

Любимото на всички великденско из-
кушение не е измислено много отдав-
на, а само преди 300 години. В нача-
лото на ХVІІ в. един прочут френ-
ски хлебар изпекъл първия великденски 
козунак. Направил го сладък и арома-
тен, което се харесало на мнозина и 
скоро в цяла Европа станало тради-
ция да се пекат козунаци за Велик-
ден. Започнали да им добавят ядки, 
сушени плодове и други вкусни неща, 
с което те ставали все по-желани. В 
различните християнски страни козу-
наците изглеждат различни на вид и 
имат нещо специфично. Много извес-
тен днес е италианският козунак, на-
речен панетоне, който не се разваля 
шест месеца. У нас козунаците до-
шли в началото на ХХ в, като първо 
започнали да ги приготвят в градо-
вете. Така било, защото традицията 
дошла от Европа и я донесли търго-
вците и по-заможните хора. До това 
време българите приготвяли обредни 
хлябове за Великден, подобни на тези 
за други християнски празници. Укра-
сявали ги с червени яйца, венци, кръ-
стове и други символи на възкресени-
ето. През вековете обредните велик-
денски хлябове станали произведения 
на българското народно изкуство, за-
пазено до днес чрез уменията на на-
шите баби. Днес нашата традиция 
се е смесила с европейската и истин-
ските майстори приготвят козунаци, 
украсени с яйца, пиленца, кръстове и 
какво ли не още. Типичният българ-

ски козунак има продълговата форма 
и е оплетен на плитка.
Така ароматното изкушение станало 

любимо на малки и големи. Най-вкусен 
е козунакът, който „се точи“, както 
казват бабите. Дано и вашият ста-
не на конци!

Надя ПЕТРОВА
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в к у с н и  м а р ш р у т и

К
ато специалист микробиолог 
тя е посветила много от вре-
мето си на лабораторни екс-
перименти. В България оба-

че не практикува професията си, а 
вместо това експериментира в кух-
нята. За да стигне до кулинарното 
изкуство, Йоко 

тръгва по пътя на чая 
След като завършва университет, 

тя започва да се интересува от чай-
ната церемония. „Чайната церемония 
не е просто пиене на чай – ми казва 
Йоко. Тя съдържа в себе си цялата 
необятна японската култура. Едно 
невербално изкуство, което съчетава 
в себе си поезия, калиграфия, икебана 
и кулинария.“ 
За да илюстрирам думите є, ще си 

послужа със стих на поета Сен Со-
тан (1578–1658 г.): „Запитат ли те за 

същината ча-но-ю (чайната церемония), 

кажи, че е вятърът, прошумял в клоните 

на бора от картината.“

Има културни феномени, за които 
не може да се говори в рационалната 
матрица на западното мислене. Такъв 
феномен е чайната церемония. Готве-
нето като част от нея също е път 
към сърцевината на светоусещането 
и душевността на Изтока.
Йоко намира аналог между любима-

та си професия и готварството. В 
кухнята е новатор – почти винаги 
добавя по нещо от себе си, измисляй-
ки свои вкусови комбинации. За нея е 
предизвикателство да изпробва нови 
рецепти. В момента изучава българ-
ската национална кухня. Любимите є 
гозби са кавърма и баница. Затова 
почти винаги 

на закуска у тях 
се яде бюрек 

който Йоко сама приготвя. Споделя, 
че „церемонията“ по месенето и раз-
точването на корите є доставя из-
ключително удоволствие.  
Много обича пълнена зелка и пълне-

ни зелени чушки с ориз. Споделя, че 
в Япония също готвят пълнени зе-
ленчуци. 

Питам я може ли да открие прили-
ки между българския и японския ма-
ниер на готвене и хранене. След като 
дълго се замисля (явно разликите са 
много повече), се сеща за специал-
ната празнична храна осечи, която 
японците традиционно приготвят на 
Нова година. 
Осечи ястията трябва да са нече-

тен брой – също както на българска-
та обредна трапеза на Бъдни вечер в 
България. Всяко осечи ястие на маса-
та има различно значение – наречено 
е или за здраве, или за късмет, или 
за просперитет… Ястията за япон-
ската Нова година са приготвени от 
зеленчуци, боб, месо и, естествено, 
морски дарове. 

Йоко Московиц жи-

веe в България от 

година и половина. 

Тук е със съпруга си 

Кен Московиц – аме-

риканец, който рабо-

ти в дипломатиче-

ската мисия на Съе-

динените американ-

ски щати в България. 

Далече от Япония, 

мисълта за родина-

та продължава да 

я занимава: Йоко се 

посвещава на попу-

ляризиране на япон-

ската култура у нас 

– разнася славата на 

чайната церемония.

Визитка

ЯПОНКАТА ЙОКО МОСКОВИЦ:ЯПОНКАТА ЙОКО МОСКОВИЦ:

„ГОТВЕНЕТО е 
ПЪТ КЪМ СЕБЕ СИ“
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ЗА 6 ПОРЦИИ:  6 филета пангасиус (или 

друга бяла риба)  2 големи моркова  2 

глави кромид лук  връзка пресен лук  200 

г горски гъби (печурки)  сол  черен пипер 

 саке  краве масло  сос „Териаки“ (сла-

дък сос за печени меса, който се прави от 

соев сос, захар и сладко оризово вино)

Бяла риба на пара 

Българско ли е 
българското кисело 
мляко
се питам, след като научавам от Йоко 

за друга българска следа в страната 

на изгряващото слънце. В Япония мо-

жете да си купите кисело мляко с тър-

говската марка „България“. Което ще 

рече, че за заквасването му японците 

използват лактобацила булгарикум, 

внесен от България. 

Философия и смисъл 
на храната

Питам Йоко за специална церемония 
преди и по време на хранене. „Кога-
то сядаме на масата, ние благославя-
ме храната с „Ита даки мас“ – нещо 
като вашето „Добър апетит!“ – по-
яснява тя. С тези думи японците из-
разяват своята благодарност, че имат 
храна на масата. В превод означава: 
„Благодаря, че мога да ям днес. Благо-
даря за храната!“ 
Правилата на етикета в Япония мо-

гат да се сторят строги на западния 
жител. Но както навсякъде, в Япо-
ния етикетът е просто инструмент, 
помагащ да се облекчи общуването и 
да се избегнат недоразуменията. Япо-
нците са търпими към грешките, на-
правени от чужденците. 
„Допирът не е част от нашата кул-

тура – казва ми Йоко. – Дори и кон-
тактът с очи е неприемлив. Ние сме 
до такава степен срамежливи, че кога-
то говорим с някого, се притесняваме 
да го гледаме в очите. Вие задължител-
но се гледате в очите, когато казвате: 
„Наздраве!“ А и толкова много пъти си 
казвате „Наздраве!“. (Усмихва се.)

От Йоко разбирам, че 

маниерите на хранене 
в Япония 

през различните епохи, особено по вре-
ме на самураите, са стигали до ви-
сотата на истинско изкуство и били 
подчинени на сложна церемония.
Етикетът за поведение на масата 

днес се изразява предимно в подредба-
та на ястията. Водещо е естетиче-
ското начало. А тази популярност е 
свързана и с философското отношение 
на японеца към храната, която трябва 
да радва както окото, така и стома-
ха. „Чрез храната трябва да се пока-
же гостоприемство. Да се демонстри-

1. Филетата се овкусяват със сол и черен 

пипер и се нарязват на едри късове.

2. Пресният лук се нарязва на 

дребно, морковите и кромидът – 

на кръгчета. Гъбите са почист-

ват, пънчетата им се отстраня-

ват, а „шапките“ се нарязват ре-

лефно (вж. снимката).

3. Късчетата риба се 

поставят върху парче 

домакинско фолио с раз-

мери 30 х 30 см. Върху 

тях се подреждат зелен-

чуците. Най-отгоре се 

поставя парченце масло.
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ра уважение към гостите, към тези, 
за които е приготвена. Те трябва да 
се чувстват като у дома си, в при-
ятна атмосфера.“ 
Както в много страни в Азия, и в 

Япония сядат, подгъвайки крака под 
себе си. Тази поза демонстрира 

смирение и постоянство 
Не е лесно да се издържи на болки-

те, които въпросната поза причинява, 
особено при по-продължително седене. 
На съвременните японци им е трудно 
вече да седят по този начин. Затова 
те променят позата, но при едно за-
дължително условие – стъпалата им 
да не сочат сътрапезника. 
Ако ви подават нещо, поемете го 

с две ръце. Същото направете и ако 
вие решите да им подадете нещо. 
Поклонът при среща изразява благо-
дарност. Японците смятат, че глава-
та е най-важната част от тялото. 
И с поклон проявяват уважение. 
И нещо много интересно – на маса-

та е допустимо да помолиш да опи-
таш ястие от чужда чиния. 
„Гохан“ и „фугу“ (или „ориз“ и 

„риба“) са думи, които неминуемо се 
асоциират с японското кулинарно из-
куство. 

Рибата и оризът 
са фундаментът на японската кух-
ня. Вероятно и на стройната фигура. 
Със сигурност може да се твърди, 
че дълголетието на японците е пряко 
свързано с постоянната консумация 
на тези здравословни храни. 
Именно около ориза и рибата са съг-

радени кулинарните традиции в Япо-
ния. Думата „гохан“ (варен ориз) на 
японски означава и „ядене“. А в ми-
налото оризът е бил и разменна мо-
нета. 
Рибата и оризът са се съединили за-

винаги във вкусно суши, което е по-
корило целия свят с необичайно лекия 
си вкус и с удивителните си форми. 
Първоначално сушито се е различа-
вало и по вкус, и по външен вид от 
рибните хапки, които похапваме днес. 
А всъщност 

историята на сушито 
въобще не е романтична 
Преди да дойде в Япония, то се е 

появило в Югоизточна Азия, но не 
като вкусна храна, а като прост и 

1. Оризът се измива 

в няколко води, дока-

то не падне нишесте-

то. Това гарантира, 

че няма да се слепва.

2. Кестените се 

сваряват в подсо-

лена вода и се обел-

ват внимателно. Гъ-

бите се почистват 

и се нарязват на 

шайби.

3. Измитият ориз се смесва с гъбите 

и целите обелени кестени. Всичко се 

залива с 3 лъжици саке, 2 с. л. олио и с 

вода, която трябва да покрива ястието 

три пръста над продуктите. Оставя се 

да къкри на тих огън около 30 мин. Под-

нася се поръсено със сусамови семена.

4. Всяка порция се залива с лъжица саке 

и се увива във фолиото. Фолиото пър-

во се прегъва на две, а краищата му 

се усукват така, че да се оформи нещо 

като увит във фолио бонбон.

5. Рибата във фолио се поставя на 

дъното на плоска тенджера или ти-

ган. Дъното на съда се покрива с 

вода. Ястието се оставя да къкри 

под капак на слаб огън около 30 мин. 

Поднася се гарнирано с кабу – на-

стъргана бяла ряпа (от нея в Япония 

традиционно правят туршии и я из-

ползват в супи и яхнии) – и полято 

със сос „Териаки“.

ЗА 6 ПОРЦИИ:  300 г ориз  300 г кесте-

ни  300 г гъби  сол  черен пипер  3 с. л. 

саке  2 с. л. олио  сусам

                         Кури гохан

р

(Ориз, приготвен с кестени 
и гъби)
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евтин начин за съхраняване на риба. 
Една от най древните рецепти за 
приготвяне на суши се свежда до ма-
риноване на риба в солен ориз. Този 
процес продължава минимум половин 
година. След като почиствали риба-
та, я нареждали в големи сандъци на 
слоеве и покривали всеки слой със со-
лен ориз. Най-отгоре поставяли теж-
ка каменна преса. След няколко месеца 
престоялата пресована риба се смя-
тала готова за употреба, а оризът, 
който бил използван за мариноване, 
бил изхвърлян. Тайната е в това, че 
при ферментацията на ориза се от-
деля млечна киселина – силен консер-
вант, – благодарение на която мор-
ските дарове, скрити в ориза, се съх-
ранявали много по-дълго. След време 
местните жители оценили вкуса и на 
ориза, пропит с риба. Така започнали 
да приготвят суши. 

Суши мания
Най-популярният вид суши у нас е 

т. нар. маки – риба или зеленчук, об-
вити в ориз и отгоре стегнати с 
водорасло. Водораслите се наричат 
„нори“. Консумира се на няколко хап-
ки. Друг вид е т. нар. нигири – в пре-
вод означава „оформено с ръце“. Това 
са оризови хапки, върху които се по-
ставят риба, морски дарове или хай-
вер. Съществуват много други видове 
суши – с тофу, със спагети, с яйца… 
Сашими пък е съвсем сурова риба, без 
добавки на ориз. 
Сушито се поднася със соев сос, уа-

саби и настърган джинджифил. Със 
сосовете и подправките не бива да 
се прекалява, защото те променят 
вкуса на рибните хапки. Парче джин-
джифил се сдъвква между две хапки 
суши, за да „изчисти“ вкуса ни от 
предишната и да подготви небцето 
за следващата. 
Макар че в Япония се хранят здра-

вословно и са привърженици на бавно-
то дъвчене, популярното по цял свят 
суши е типичен фаст фууд. „Суши в 
Япония може да се поръча в офиса, да 
се яде на крак или да се консумира в 
заведения за бързо хранене с огромен 
въртящ се бар-плот, който позволя-
ва бърз и лесен достъп до храната“ 
– обяснява Йоко.
Запомнете, че не е правилно да се 

произнася „суши“, както погрешно 
сме свикнали да го изговаряме. 

Правилно е да се 
казва „суси“! 

Питам Йоко за любимата є японска 
храна. „Суси! – отговаря категорич-
но тя. – Имаме стотици видове. Вся-
ка провинция в Япония има собствена 
рецепта за суси – продължава тя, – 
което е отражение на културните и 
климатичните условия на съответния 
регион. Освен това всеки регион от-
глежда различен вид ориз.“ Любимото 
суши (простете, но аз така съм свик-
нала) на Йоко е приготвеното с ориз 
от провинцията, в която е родена.   

Темпура
е още едно популярно японско ястие. 
Представлява месо, зеленчуци или мор-
ски дарове, покрити с тънка хрупкава 
коричка. И макар че панираните яс-
тия по произход са европейски, този 
японски специалитет притежава ле-
котата и изискаността, типични за 
японската кухня.
Приготвя се само от пресните про-

дукти. Панировката се приготвя от 
яйца, брашно и домашно приготве-
на галета. Нанася се на много тъ-
нък слой около продукта и се пуска 
за кратко в горещо олио. При пърже-
не температурата не трябва да се 
променя. 
Добра компания на темпурата е са-

кето. Най-прочутото японско питие 
също се приготвя от ориз. Пред-
ставлява оризово вино, което съдър-
жа максимум 15% алкохол. Вкусът на 
различните видове варира от много 
сладко до много горчиво. Поднася се 
както студено, така и горещо. Чес-
то се използва и в готварството.  
„Докато готви, жената трябва да 

има мир в ума си – ми казва Йоко, – 
да е много спокойна, да релаксира. От 
шума на течаща вода, от аромата и 
звука на къкреща гозба.“
Наблюдавам я как готви. И откри-

вам в движенията є елементи на 

една активна медитация 
Тя е мълчалива и изключително съ-

средоточена върху това, което пра-
ви. Думите не са нужни. Това е едно 
общуване, в което разчитам знаци – 
храната има смисъл, ако уважаваш 
човека, за когото я приготвяш. 

Теодора СТАНКОВА

Снимки Самуил МИЛЕВ 

ПОДПРАВКИ И ДОБАВКИ 

В ЯПОНСКАТА КУХНЯ  

 Соев сос Има два вида – тъмен и 

светъл. И двата вида са пречистени 

и леки.  Тогариши Лют червен пи-

пер  Шичими тогараши Смес от 

подправки. Съдържа лют червен пипер, 

черен пипер, сусам, изсушена кора от 

мандарина, изсушени и стрити зелени 

водорасли нори, семена от коноп, ма-

ково семе. Поръсва се върху ястия от 

паста.  Терияки Сладък сос за пе-

чени меса. Състои се от соев сос, за-

хар и сладко оризово вино.  Шойю-Су 

Комбинация от оризов оцет, соев сос 

и саке. Може да се овкуси с чесън. Со-

сът е незаменима подправка за различ-

ни ястия.  Саке Оризово вино, което 

съдържа 15% алкохол. Вкусът му вари-

ра от много сладко до много горчиво. 

Намира широко приложение в кулина-

рията.  Уасаби Паста от настърган 

японски хрян. Сервира се със соев сос, 

в който се размива. Тъй като уасаби-

то бързо губи аромата си, то тряб-

ва да се приготвя преди сервиране. 

 Ядки от гинко Семената на дърво-

то гинко билоба се белят преди кули-

нарна употреба. Продават се и в кон-

серви.  Джинджифил Използва се 

като подправка за месни и зеленчукови 

ястия.  Бенишога Туршия от червен 

джинджифил. Нарязан джинджифилов 

корен, маринован в оцет и сол. Серви-

ра се като гарнитура.  Нори Зеле-

ни водорасли, в които се завиват хап-

ките суши. Листата зелени водорасли 

се пресоват на тънък лист и се изсу-

шават по специален начин. Богати са 

на протеини, калций, желязо. Нори се 

използва и като подправка – стрито 

се поръсва върху окономиаки (омлет). 

Благодарение на изпичането вкусът на 

тези почти черни на цвят листа ста-

ва много приятен.  Тофу Соево сире-

не. Богато е на протеин, но няма хо-

лестерол и е лесно смилаемо.  Дай-
кон Бяла ряпа, която се консумира на-

стъргана, поднесена като гарнитура. 

Може да се обработва термично – в 

ястия или сварена на супа.  Сьомга 

За приготвянето на суши се използва 

почистена от кожата сьомга – сурова 

или пушена.  Вагаши Сладкиши от… 

японски боб (адзуки), замесен с оризо-

во брашно и пудра захар. Приготвят се 

в най-разнообразни форми и цвят.

ЯПОНСКИ МАЛКИ ТАЙНИ
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НАШАТА МИСИЯ Всички, които работим във фирма „ЧИСТО“ АД, 
разбираме колко са важни чистотата и приветливата среда за 

вас, за вашето здраве и самочувствие, за мотивацията на вашите 
служители и за създаване на първо впечатление у посетителите на 
вашия дом или офис.

ПЕРСОНАЛ Персоналът ни е избиран внимателно в съответствие 
с вашите изисквания. Работното му време подлежи на съгласу-

ване с вашето. Качеството на работата на служителите ни постоян-
но се контролира от представител на „ЧИСТО“ АД.

ЕКОЛОГИЯ Фирмата ни работи с екологично чисти и сертифици-
рани препарати, безвредни за човешкото здраве.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ? Защото в работата си ние се 
доверяваме на последните постижения в областта на техника-

та, технологиите и материалите. Затова машините, с които работим, 
отстраняват от третираните повърхности прахта, космите и всички 
механични замърсявания. Филтрите им са конструирани да не про-
пускат вторичен поток от прах. Химикалите и абразивите, на които 
разчитаме в работата си, не оставят петна и не променят външния 
вид на вашия килим, мокет или под. След почистване последните 
остават почти сухи, което ги предпазва от мухлясване. А вие може-
те да използвате помещението си веднага след нашата намеса, не-
зависимо от сезона. 

НА НАШИТЕ УМЕНИЯ СЕ ДОВЕРИХА КЛИЕНТИ КАТО:  „ПРОКОН-
ТРОЛ“ АД  Бизнес център „АБАКУС“  ДАМС (Държавна аген-

ция за младежта и спорта)  НСБ ЕАД  НСК „ДИАНА“   НАЦИОНА-
ЛЕН ЦЕНТЪР ПО БОРБА  „ПУБЛИСИС МАРК“  DHL  „БЪРД БИЛ-
ДИНГ“ АД  ИНТЕРПРОМ ЕООД  ТДД НАП Благоевград  ДОЙЧЕ ЛИ-
ЗИНГ и др.

УСЛУГИ „ЧИСТО“ АД ПРЕДЛАГА:  машинно измиване, запечат-
ване и кристализация на твърди подови настилки  почиства-

не на прах и петна от килими, мокети (малки и големи по площ), 
завеси, пердета, щори и др.  машинно изпиране на тапицирани 
мебели (дивани, кресла и столове)  ефективно премахване на 
петна  изпиране на килими, мокети и пътеки на място, без опас-
ност от повреждане на паркета под тях  машинно почистване и 
полиране на паркети, ламинати, греси, теракот, гранит, мрамор и 
всякакви твърди настилки  измиване и полиране на прозорци – 
вътрешно и външно (по алпийски способ или с вишка)  измива-
не и импрегниране на фасади  почистване (еднократно, след ре-
монт, сезонно, периодично, редовно, ежедневно) на офиси, тър-
говски зали, хотелски обекти, канапета и столове в кафенета, ба-
рове и ресторанти, обекти след строителство, домове и офисни 
площи (след преместване, преди и след парти, след конференции, 
семинари и др).

МАШИНИ „ЧИСТО“ АД  РАЗПОЛАГА с машинен парк и почист-
ващо оборудване от най-висок клас: CLARC (КЛАРК)  САЩ; 

NILFISK („Нилфиск“) и ALTO ( АЛТО),  Германия; SANTOEMMA („Сан-
тоема“) и TTS (ТТС), Италия.

На вашето внимание – „ЧИСТО“ АД



П
рез пролетта градината се 
изпълва с нежни аромати 
от цъфтящите дръвчета 
и храсти.

ЛЮЛЯК 
(SYRINGA VULGARIS)

Звездовидните пурпурни цветове 
на люляка се появяват на едри гро-
здове през ранна пролет. Ароматът 
им е сладникав, с лек дъх на под-
правки. 
Този точно хибрид е широколистен 

х р а с т , 
к о й т о 
стига висо-
чина от 2,50 
м и диаметър 
от 1,8 м. Вирее 
добре на слънчево място и като 
цяло се чувства по-добре в мес-
та с по-хладни зими.

ЖАСМИН ПОЛИАНТИС 
(JASMINUM POLYANTHUM)

Малките розови цветчета на краси-
вото растение имат бял център и се 
появяват на гъсти съцветия рано на-
пролет. Ароматът им е сладък. Този 
жасмин стига височина от 5 м. 
Расте в големи кашпи, висящи кош-

ници или се оставя да пълзи ниско 
между дърветата в градината. Рас-
тението предпочита силно слънце и 
слаба сянка.

ЦЪФТЯЩА СЛИВА 
(PRUNUS CERASIFERA)

Единичните бели до светлолилави 
цветчета на сливата разцъфтяват 
от китки розови пъпки, преди още 
да са се появили листата на дървото 
– през  март-април. Ухаят на мед, 
особено силно в топли слънчеви дни. 

ЗВЕЗДНА МАГНОЛИЯ 
(MAGNOLIA STELLATA)

Розовите пъпки на растението се 
отварят в звездовидна форма рано 
напролет, преди то още да се е раз-

листило. Арома-
тът им е чувст-

вено сладникав и 
леко цитрусов. 

Звездната магнолия расте 
бавно и става малко дръвче 
или храст с височина 5–6 
м. Вирее най-добре на слън-
це или на полусянка.

РОЗА 
Чайната роза има къд-

рави, светлорозови цве-
тове със сладникаво-пло-
дов аромат. А пък английската роза, 
докато цъфти, ухае на силен пар-
фюм.

ЦИТРУСОВИ ДРЪВЧЕТА

Кремаво белите цветове на порто-

кала имат силен плодов аромат, кой-
то се „лее“ в затопления въздух в 
градината през пролетта. Лимонът 
пък има цветове почти целогодишно. 
И двата вида цитрусови култури рас-
тат най-добре на слънце. 
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ПРОЛЕТНИ ПРОЛЕТНИ 
УХАНИЯУХАНИЯ

КАК ДА ПРЕНЕСЕМ 
УХАНИЕТО У ДОМА
Отрязване 
Най-подходящото време за отрязва-

не на цъфналите клонки е рано сутрин 

или вечер, когато е по-хладно. Използ-

вайте остри градинарски ножици.

 Рози Отрежете клончето над мяс-

то с пет листа.  Дръвчета Отре-

жете клонките, когато пъпките запо-

чнат да набъбват.  Увивни расте-

ния Когато правите букет от цъф-

тящия жасмин, махнете най-долните 

листа и цветове.  Храсти Отреже-

те цъфналите клонки на люляка и пор-

токала, преди цветовете им да са се 

отворили съвсем.

Грижи 
Веднага след като отрежете цъфна-

лите клонки, ги потопете в хладка 

вода. Преди да аранжирате клоните 

от дръвчета (слива, люляк, магнолия), 

махнете долните им листа, отрежете 

краищата им под наклон и после на-

правете кръстовиден разрез.

Съхранение
Напълнете вазата с хладка вода и по 

възможност добавете препарат за 

поддържане на цветя, преди да нато-

пите клонките в нея. Дръжте вазата 

далече от пряка слънчева светлина, 

сменяйте често водата и подрязвай-

те края на клонките, ако е нужно.
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РЕВОЛЮЦИОННИ ПРОМЕНИ ви 
предстоят през април. Те ще ока-

жат важно влияние върху далечното ви 
бъдеще. В момента общо пет планети се 
намират във вашия знак, а това не се 
случва нито всеки месец, нито всяка го-
дина. 

БЪДЕТЕ ПОЗИТИВНИ И ДОБРО-

НАМЕРЕНИ 3 април, когато е но-
волунието в Овен и съвпадът на Марс 
(активност и конкуренция) с Уран (про-
мени, резки обрати, прозрение и вдъхно-
вение) е много важен. Сега е моментът 
да поемете по нов път. Но не „тръгвай-
те“ веднага, само заявете намеренията 
си. Към действия пристъпете едва след 
23-ти, когато нещата ще се случват с 
лекота. Постарайте се да действате 
максимално градивно и хуманно, бъдете 
позитивни и добронамерени, защото съв-
падът на тези две динамични планети 
Марс и Уран във вашия знак може да има 
и много разрушителни последици за Овни-
те – скандали, недоразумения, шумни раз-
дели и дискредитиране. Не на последно 
място бъдете бдителни и в чисто физи-
чески и здравословен аспект. Особено на 
3-ти и 4-ти – дните на и около новолуние, 
когато ще сте разсеяни и трудно се кон-
центрирате. Бъдете нащрек при шофира-
не, както и при работа с режещи ин-
струменти, електричество и огън. 

ЧУДЕСНИ ШАНСОВЕ Не пропус-
кайте да обърнете внимание на да-

тата 6 април, когато късметът каца на 
рамото ви. Тогава Слънцето и Юпитер се 
„срещат“ в знака Овен и ви даряват с до-
брия шанс, който отдавна чакате! Ще 
имате щастливи срещи с хора – ваши 
поддръжници, благодетели и евентуално 
спонсори в бъдеще. Ще ви хрумват ориги-
нални идеи, ще получавате изгодни предло-
жения, на които трябва максимално бързо 
да откликнете. 

ДНИ НА ПРОЗРЕНИЯ, получаване 
на полезна информация и активни 

контакти са 9-и и 12-и. Нещо, което 
дълго време ви е убягвало и не сте раз-
бирали, сега ви се удава с лекота. 12-и 

е идеален ден и за свършване на отдав-
на залежала интелектуална работа и 
взимане на изпити. Всъщност целият пе-
риод от 1-ви до 23-ти включително е 
подходящ за отхвърляне на работа, коя-
то дълго сте отлагали. 

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ на 10-и и 
11-и. Дните са конфликтни и крият 

неприятни изненади за вас. Вероятни са 
семейни недоразумения. Най-напрегнато 
ще ви е на 16-и и 17-и – дните преди пъл-
нолуние във Везни, – както и на самото 
пълнолуние на 18-и и на 19-и. Обстановка-
та около вас се нажежава. Появяват се 
недобронамерени хора, които ви напрягат. 
Постарайте се да запазите спокойствие, 
защото околните ще усетят, ако се уп-
лашите, разстроите или раздразните, и 
ще го използват във ваша вреда. Не об-
ръщайте внимание на никакви провокации 
и опити за манипулиране. Скоро силата, 
в пряк и в преносен смисъл, пак ще е с 
вас и вече вие ще командвате събития-
та. Не позволявайте сега никой да ви из-
вади от равновесие. 

СТАВАТЕ ПО-ЧУВСТВИТЕЛНИ след 
21-ви, когато и Венера навлиза в 

Овен. Влюбчиви сте повече от всякога, но 
на 23, 27 и 30 април бъдете по-предпазливи 
в любовните отношения, защото има риск 
от сериозни скандали и разочарование от 
близки и любими хора. На 23-ти са много 
вероятни неочаквания срещи и раздели, 
както и любов от пръв поглед. Бъдете по-
критични към случващото се, защото за-
почнатите сега нови романтични отноше-
ния няма да имат траен характер. 

ПОТЪРСЕТЕ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДО-

ПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ След 21-ви 
до края на месеца финансите ви се стабили-
зират, но не е зле да потърсите начин да 
печелите допълнително. Харчете разумно! 

Моментът е уникален! 
Осъзнайте това, за да управлявате съз-

нателно живота си. От 12 март насам 

вече сте усетили част от силната енер-

гия на Уран – планетата на промените. 

От 31 март до 23 април Меркурий е рет-

рограден в Овен, което ви помага да се 

върнете символично в близкото си минало, 

да установите свои пропуски, да възста-

новите пропуснати ползи и да довършите 

започнатото. Но най-ценното, което ви 

носи ретроградният Меркурий, планета-

та на мисленето, интелекта и общуване-

то, е, че разбирате какво искате. Разга-

давате най-съкровените си желания и по-

мисли и успявате да се отървете от чуж-

дото мнение.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ 
На 3-ти и 4-ти впрегнете енергията 

си за нещо градивно. Направете промени 

в живота си. Бъдете максимално концен-

трирани, когато шофирате, и не участ-

вайте в никакви скандали.

16, 17, 18 и 19 април са напрегнати дни 

за вас. Постарайте се да балансирате в 

личните отношения и в общуването с ко-

легите.

9-и и 12-и са дни за прозрение. Получа-

вате полезна информация и установявате 

нови контакти. 

След 21-ви помислете за увеличаване на 

доходите си.

След 23-ти времето е подходящо за 

подписване на договори, премествания и 

командировки.

ПО-ЗАБАВНОТО БОЯДИСВАНЕinfo
НОВИТЕ БОИ НА „РУБЕЛА“ 

 Боядисана с Rubella Premium Fashion Color, косата може да изглежда естествена дори и след боядис-
ване. Боята се предлага в богатата гама от 15 цвята + 1 изсветляващ крем. Специалната форму-
ла на боята съдържа възстановяващ и защитен „коктейл“ от Q10, олеинова киселина и витамин С, 
който забавя процеса на стареене на косъма и помага косата ни да изглежда по-здрава. Окислите-
лят с оризови протеини осигурява блясък и жизненост на косъма. Натуралните растителни масла 
задържат влагата в него и го правят мек и блестящ. Балсамът фиксатор с кератин, D пантенол и 
витамин РР се нанася след боядисването, за да „запечата цвета“ и да създаде невероятен блясък.

 Easy Color Mousse – за по-лесно, по-бързо и по-приятно боядисване. С помощта на специална помпа 
боята се нанася под формата на пяна и превръща боядисването в удоволствие. За да направи ко-
сата по-здрава и еластична, формулата на RUBELLA Easy Color Mousse е обогатена с Q10 и кашмир. 
Балсамът за коса, съдържащ алое вера, се нанася след боядисването за съвършен резултат и блес-
тящ цвят. 
RUBELLА Easy Color Mousse се предлага в гама от 8 удивително искрящи нюанса – неустоимо черен, 
пленително рус, омагьосващо кестеняв, очарователно червенокос.
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ВЪВ ВАЖЕН ПРИКЛЮЧВАЩ ЕТАП 

СТЕ Трябва да се подготвите морал-
но и психически за настъпването на новия 
ви период след 20-и, когато Слънцето на-
влиза в Телец. Въоръжете се със спокой-
ствие, за да се отървете по-бързо от до-
садните ангажименти и да си освободите 
повече време за себе си. Оползотворете 
го за размисъл и за подреждане на бъдещи-
те приоритети. Ретроградността на Мер-

курий от 31 март до 23 април при вас ще се 
прояви като приключване на важен жи-
тейски период. Някои теми, събития и 
дори хора ще си отидат завинаги от жи-
вота ви. Процесът ням да е лесен и ще 
изисква вниманието и силите ви. 

КЪСМЕТЪТ ЩЕ ВИ СПОХОДИ Бла-
гоприятните възможности ще се от-

ворят пред вас на 5, 6, 7, 14 и 15 април. 
Това са силните ви дни за месеца. Какви-
то и трудности да ви споходят, впослед-
ствие всичко ще се реши във ваша полза. 
От вас се изисква само да проявите тър-
пение, от което имате в изобилие. 

ОБМИСЛЕТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ И 

ЖЕЛАНИЯТА СИ до 20-и. Запазете 
стойностното и „изхвърлете“ безполезно-
то. Непременно си направете равносметка 
от 1-ви до 3-ти, за да разберете на какво 
можете да разчитате занапред. Добре е 
да се усамотите. Проявете максимална 
предпазливост, защото през тези три дни 
ще се активизират тайните ви врагове. 
На 3-ти най-вече са вероятни напрежение, 
злословения и неприятни изненади. Много 
интуитивни сте сега. 

ВЪЗПРИЕМАТЕ ОКОЛНИТЕ ПО СЪ-

ВЪРШЕНО ДРУГ НАЧИН след ново-
лунието на 3-ти. Ще се ориентирате мно-
го по-добре в настоящата обстановка. 
Много е вероятно още на 3-и да научите 
нечия добре скривана тайна. Важни кръго-
ве, в които не сте били допускани, ще 
станат достъпни за вас. След това ново-
луние, от 3-ти до 20-и, ще имате възмож-
ността да установите контакт с духов-
но близки ви хора. Някои от вас ще запо-
чнат тайни романтични отношения, кои-
то ще ви се отразят много тонизиращо 
и положително. 

БЪДЕТЕ СЪСТРАДАТЕЛНИ Добре е 
сега да проявите максимално разбира-

не и състрадание към хората, особено към 
непознати и особено на 5-и и 6-и. Не си 
позволявайте да се държите арогантно и 
нахално. Има и други начини да се наложи-
те в напрегната и конфликтна ситуация. 

ИМА ОПАСНОСТ ДА ИЗПАДНЕТЕ В 

САМОИЗОЛАЦИЯ от 1-ви до 20-и и 
особено от 1-ви до 3-ти включително. Не си 
позволявайте да потънете в депресивните 
си настроения и не давайте шанс на усе-
щането ви за непълноценност да ви побе-
ди. За да не допуснете това, се фокуси-
райте върху текущата си работа.

С НАВЛИЗАНЕТО НА НЕПТУН В 

РИБИ НА 4 АПРИЛ за вас се създа-
ват възможности да общувате по-леко в 
големи групи от хора. Ще бъдете свърза-
ни с тях от една обща и възвишена идея. 
Още дълги години тези хора ще останат 
до вас, затова им обърнете специално 
внимание. 

ПО-АКТИВНИ СТАВАТЕ на 20-и, ко-
гато и Слънцето е вече в Телец, но 

все още до 23-ти ще имате важни при-
ключващи ангажименти. Тези последни дни 
от периода – 21, 22 и 23 април – са особе-
но важни. Тогава ще свършите огромно 
количество работа, която дълго ви е те-
жала. С дисциплина и упорство се справя-
те с всички предизвикателства. 

СТАРТИРАТЕ С НОВИ СИЛИ след 23-
ти, когато вече можете да дадете 

ход на новите си идеи. Само на 25-и и 
26-и трябва да се пазите от фалшиви 
приятели. 

СИЛНИ ДНИ ЗА ВАС СА 27-и и особе-
но 29-и, за когато трябва да си на-

срочите важните срещи с хора с възмож-
ности. Сега сте убедителни и аргументи-
рани. Постигате лесно споразумения, 
сключвате важни договори и получавате 
повече влияние, власт и съответно пари. 

Най-напрегнато 
ще ви бъде 
на 12-и, 13, както и на 18-и и 19-и. Поста-

райте се да не започвате нищо ново то-

гава. Всъщност целият период от 1-ви 

до 23-ти не е препоръчителен за нови на-

чинания. В тези трудни дни е добре да 

сте изрядни и концентрирани в работа-

та и по-мили в личните отношения. Не се 

товарете с излишни ангажименти. Вся-

ко натоварване в повече ще ви се отра-

зи много изтощаващо. Наблюдавайте вни-

мателно текущите събития през периода 

от 1-ви до 20-и, защото ще получите ясни 

знаци в каква посока е най-добре да тръг-

нете в близко бъдеще.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
От 1-ви до 3-ти пазете силите и „гър-

ба“ си. Тайните ви врагове се активизи-

рат. Не рискувайте в нищо.

От 1-ви до 23-ти сте в много важен 

приключващ етап – възможно е да се раз-

делите с някои хора и теми завинаги.

12-и, 13-и, 18-и и 19-и са напрегнати-

те ви дни. Тогава бъдете максимално кон-

центрирани и изрядни. Не се натоварвай-

те излишно!

След 23-ти вече сте на нова житейска 

територия. Започвате нов етап, ставате 

по-активни. 

На 28-и очаквайте да спечелите първа-

та си победа за този период.

БЕЗ ЦЕЛУЛИТ

ДА ПОСРЕЩНЕМ ЛЯТОТО ВЪВ ФОРМА
Разчитайте на помощта на антицелулитния серум DeBa Body Care ACTIVE. Анти-
целулитният серум на DeBa има тройно действие, за да се постигне по-бърз резул-
тат. Подобрявайки кръвообращението, той оказва интензивен антицелулитен и 
стягащ ефект. 
Антицелулитният серум DeBa Body Care ACTIVE съдържа кофеин, екстракт от див 
кестен, екстракт от бръшлян и коензим Q10. Кофеинът стимулира разграждането 
на мастните натрупвания и елиминира излишната течност, задържала се в тъка-
ните. Надареният с противовъзпалително действие екстракт от див кестен ак-
тивизира кръвообращението и заздравява капилярите. Екстрактът от бръшлян 
пък оказва антицелулитен и отслабващ ефект. Коензим Q10 стабилизира естестве-
ните механизми на кожата, поддържа я еластична, стегната и гладка и стимулира 
самообновяването є, предпазвайки я от преждевременно стареене.
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СИЛНО ВЛИЯНИЕ ОТ МЕРКУРИЙ 

До 23 април включително вашата лич-
на управляваща планета Меркурий (отго-
ворна за интелекта, комуникациите, ин-
формацията, обучението и търговията) се 
движи ретроградно. Ретроградното дви-
жение усилва повече от обикновено ка-
чествата и функциите є. При Близнаците 
ретроградният Меркурий ще засегне сек-
торите на приятелството, мечтите, иде-

алите и социалния живот. Ще си направи-
те обстоен анализ и ще почувствате не-
обходимост да заздравите социалните си 
връзки. Ще проведете и „чистка“ сред 
приятелите си. Осъзнавате, че някои при-
ятелски връзки са прекалено затормозява-
щи за вас или фигуративни, а на практи-
ка ви липсват доверени и стойностни 
хора. От 1-ви до 23-ти периодът подходящ 
да преразгледате членството си в партии, 
организации или обществени структури. 

СТАВАТЕ ИНТУИТИВНИ след 4-ти, 
когато Нептун влиза в Риби. За всич-

ки, които се занимават с наука – най-ве-
че с психология, медицина или химия (Неп-
тун е планетата на химическите веще-
ства), – както и с преподаване или изку-
ство, от днес настъпват много успешни 
последващи 14 години (толкова ще се за-
държи Нептун в Риби). Ще напредвате ин-
туитивно в професията си, ще общувате 
с лекота с околните и удивително лесно 
ще представяте своите таланти и спо-
собности. 

УСПЕШНИ И ДИНАМИЧНИ ДНИ са 
от 6-и до 9-и включително, когато ще 

получите много изгодни предложения за 
съвместна работа с някого и ще намерите 
спонсори, подкрепа и протекция от влия-
телни хора. Преодолявате кризата в отно-
шенията с приятелите. Поглеждате на 
отношенията си с другите от различен 
ъгъл. Дните са много благоприятни за ра-
бота в екип – особено на 6-и и на самия 9-и 
ще имате много перспективни нови запоз-
нанства, които ви предвещават полезно 
бъдещо сътрудничество, което най-вероят-
но ще прерасне в сериозно приятелство. 

ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНИ СТЕ Не 
трябва да забравяте, че до 20-и 

трябва да сте отворени за всякакви нови 
планове и идеи, които ще разширят сфе-

рата ви на влияние в бъдеще. Ще се поя-
ви шанс да се включите в обществени 
дейности, което ще се окаже полезно за 
развитието ви. Възможно е да проявите 
нови интереси. Много силни дни през този 
период са 16-и, 17-и, 18-и и особено 19-и, ко-
гато ще сте най-силни в екипната рабо-
та и ще бъдете много убедителни пред 
околните. 

УСПЕШЕН ПЕРИОД В РАБОТАТА се 
очертава от 1-ви до 21-ви. Предстоят 

ви реализация и утвърждаване. Очаквайте 
подкрепа от жени, които ще ви оценят по 
достойнство. Има вероятност от възник-
ване на романтични отношения на работ-
ното място. Бъдете особено внимателни, 
защото ситуацията е деликатна и може-
те да загубите авторитета си за нула 
време. След 23-ти има голяма вероятност 
да завържете нови любовни отношения, но 
този път не на работното място. Само 
дето тази връзка няма да я бъде. 

В ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ бъдете 
готови за напрежение и криза на 27-и 

и 30-и, когато най-близкият ви човек ще 
ви изкара от равновесие. Още след 20-и 
ще се почувствате прекалено затормозени 
и натоварени, ще имате нужда от усамо-
тение и почивка. Някои от вас ще пред-
приемат и пътуване в чужбина – нещо, 
което в този момент ще ви се отрази 
много ободряващо. 

НОВИ ХОРИЗОНТИ В чужбина или 
общувайки с чужденци, на 25-и и 26-и 

пред вас се откриват нови хоризонти, 
взимате сериозни решения за бъдещето. 

ПАЗЕТЕ СИ ЗДРАВЕТО на 27-и и 28-
и. Вероятни са проблеми със съня, 

както и със стомашно-чревния тракт. 
Тези дни носят тревога за здравето на 
много близки до вас хора – погрижете се 
и за тях. 

Взимате важни решения
Критично ще бъдете настроени от 1-ви 

до 3-ти, когато ще вземете и много ва-

жни решения, с кои хора да приключите 

отношения и с кои да продължите, в кои 

групи да останете и от кои да оттегли-

те членството си. На 3-ти са възможни 

напрежение и проблеми с приятели и съ-

мишленици въпреки усилията ви да запази-

те дипломатичен тон. Рязко могат да се 

променят отношенията ви дори с много 

близки до сърцето ви хора, които ще от-

правят към вас непосилни изисквания или 

упреци. Интересно е, че събитията днес 

ще ви подтикнат да направите бъдещи 

промени на плановете си (нещо като сво-

еобразно рестартиране).

Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
От 1-ви до 3-ти преценявате кои хора 

ще задържите в обкръжението си и с кои 

ще прекъснете отношения.

След 4-ти ставате много интуитивни 

и креативни.

От 6-и до 9-и привличате нови хора 

в живота си. Хрумват ви перспектив-

ни идеи.

От 16-и до 19-и работите добре в екип, 

убедителни сте и печелите симпатии и 

подкрепа.

На 27-и и 30-и очаквайте напрежение в 

любовта.

След 27-и се погрижете за здравето си.

ЧЕСТИТО!

ПРЕСТИЖНО ОТЛИЧИЕ ЗА INDESIT COMPANY 
КОМПАНИЯТА СПЕЧЕЛИ НАГРАДАТА GOOD DESIGN AWARD 2010
за два продукта от линията S3 на марката Scholtѓs – 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 Scholtѓs 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 управление-
то на шума е лесно благодарение на системата Touch Sensor.
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ВЗРИВООПАСНА Е ОБСТАНОВКА-

ТА около вас от 1-ви до 20-и, защото 
общо 5 планети – Слънце, Меркурий, 
Марс, Юпитер и Уран – са се събрали в 
нехармоничния ви знак Овен и оттам ви 
провокират да правите революционни про-
мени. Общуването ви с околните ще е 
нервно и непълноценно. Трябва да сте из-
кусни дипломати, за да преживеете без 
сътресения този период. Ретроградното 
движение на Меркурий в Овен, което за-
почна още в края на март, трайно ще 
спре вниманието ви върху социалната ви 
реализация. 

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕННОСТИ-

ТЕ ви предстои от 1-ви до 23-ти. Вни-
мавайте във всичко, което вършите и 
казвате през този период – наблюдават 
ви и ви преценяват. Недостатъците ви 
ще изпъкват ясно, независимо колко са 
малки и безобидни. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЕМЕЙ-

СТВОТО СИ точно преди 3-ти, кога-
то настъпва новолунието в конфликтния 
ви знак Овен. 

ВЗИМАТЕ СЕРИОЗНО РЕШЕНИЕ 

ЗА БЪДЕЩЕТО На самото новолуние 
е възможно да се почувствате неудовлет-
ворени от нещо. Това е ден, в който няма 
да можете да овладеете ситуацията, 
трудно ще защитите интересите си. 
Едно е сигурно, че след събитията на 
този ден ще вземете сериозни решения за 
бъдещето. Денят е много конфликтен. 
Пазете се и от инциденти на работното 
си място, особено ако работите с маши-
ни. На 3-ти Марс и Уран се събират в 
знака Овен, което създава трудно управля-
ема енергия. Хубавото на подобни кон-
фликтни аспекти е, че ако сте подготве-
ни предварително, ще можете да овладее-
те тяхната енергия и да я използвате съ-
зидателно. Все още Уран, който активира 
вашия сектор на професията и кариерата, 
не е провел докрай своите трансформации 
и ако през март сте удържали старото 

положение, то през този месец е почти 
сигурно, че вече няма да успеете да запа-
зите предишните си позиции. Поне нещо 
трябва да се промени, за да можете да се 
адаптирате към изискванията на новото 
време. 

МАЛКО ПОЧИВКА ви се полага на 
10-и. Непременно се разходете сред 

природата, сменете обкръжението. Добре 
ще ви се отрази уединението, за да може-
те да съберете сили. На 11-и също не се 
товарете излишно. Свършете само онова, 
което ви се струва лесно за вършене. 

БЛАГОПРИЯТНИ ДЕЛОВИ ДНИ за 
Раците са 14-и и 15-и. Ще отхвърлите 

залежала работа. Непременно трябва да се 
освободите от старите ангажименти – 
или ги приключете, или директно ги от-
кажете, за да тръгнете по-леко напред. 

БЪДЕТЕ ТЪРПЕЛИВИ И СДЪРЖАЙ-

ТЕ НЕРВИТЕ СИ на 16-и, 17-и и 18-и, 
защото тогава е приливната вълна на пъл-
нолунието, която ще привлече неприятно-
сти в дома ви. Времето не е удачно за 
уреждане на лични отношения. 

БЕЗПАРИЧИЕ След 21-ви и Венера 
навлиза в Овен и парите сякаш сек-

ват. Не подписвайте неизгодни договори и 
не харчете неразумно. Очаквайте и непри-
ятности с жени на работното си място. 
Внимавайте и в любовта – особено след 
23-ти, когато може да припознаете любов 
в нечие приятелство. Любовните връзки, 
създадени на този ден, са неустойчиви. 

НЕДОРАЗУМЕНИЯ С ИНТИМНИЯ 

ПАРТНЬОР очаквайте на 27-и и 30-и. 
Те ще се държат на ваши упреци, отпра-
вени към него (но може и обратното да 
се случи). Не се опитвайте да закърпвате 
положението. Не бива да заблуждавате 
себе си и другите. „Насила хубост не ста-
ва!“, както знаете.

СОФИЯ–ХОЛИВУД

Недоразумения 
и конфликти
Вероятно ще се събудят и стари враж-

ди, недоразумения и конфликти – особе-

но на 3-ти, 6-и, 9-и, 12-и, 18-и и 19-и. Тези 

дни трябва да ги отбележите с червено 

в календара си и да се стараете да сте 

изрядни. Добрата новина е, че ако подхо-

дите правилно към трудностите, които 

ще възникнат, ще успеете да подобри-

те качеството си на живот. Използвай-

те енергията на кризата, за да „сътвори-

те“ живота, който ви харесва. От 1-ви до 

3-ти не сте в изгодна позиция за нови на-

чинания, особено за преговори с шефа и за 

срещи с потенциални партньори за раз-

ширяване на бизнеса ви. Всичко ново, кое-

то искате да започнете, трябва да го от-

ложите за след 23 април, когато Мерку-

рий тръгва в директна посока и ви помага 

да общувате по-лесно.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
От 1-ви до 23-ти ще настъпят важни 

промени в начина, по който възприемате 

света. Не е изключено да смените изцяло 

полето на социалната си реализация. 

3, 6, 9, 12, 18 и 19 април са конфликтни 

дни, но пък тогава получавате импулс за 

развитие.

На 16-и, 17-и и 18-и напрежението от 

работата се пренася вкъщи. Старайте се 

да не си изпускате нервите.

След 21-ви се очакват проблеми с финан-

сите и жени (в случай че има такива в ко-

лектива ви) на работното място.

На 27-и и на 30-и внимавайте в любовта 

– не ревнувайте и не обсебвайте!

И СОФИЯ ИМА СВОЯТА НОЩ НА „ОСКАРИТЕ“
Филмовите награди вдъхновиха Cinema City, 
„Диема 2“ и Виргиния Здравкова за поредица 
от вълнуващи събития. 
Шифон, тюл, дантела, тафта, коприна, сатен... Дълги 
рокли, голи гърбове, дълбоки цепки, асиметрични декол-
тета, подчертани талии. 
Или с три думи – рокли за звезди. Точно такива показа 
дизайнерката Виргиния Здравкова на специално органи-
зирано ревю в самия край на февруари в Cinema City. Съ-
битието бе кулминация на филмовия месец, организиран 
от Cinema City и „Диема 2“ по повод връчването на таз-
годишните награди „Оскар“ в САЩ. Бляскавата нощ на 
„Оскарите“ е тема, добре позната на дизайнерката, чи-
ито рокли вече са били част от невероятната мода, ко-
ято виждаме всяка година върху червения килим пред 

„Кодак тиатър“. Известният кинокритик Шарън Уокс-
ман, както и Мария Новак, близка приятелка на режисьо-
ра Денис Танович (носител на „Оскар“ за филма си „Ни-
чия земя“), са дамите, достойнo носили рокли на дизай-
нерката. 
Докато повечето от нас могат да се наслаждават на 
модата на „Оскарите“ само по телевизията, Виргиния 
на живо показа 20 свои модела, вдъхновени изцяло от 
бляскавата церемония. Те всички притежават типичния 
за Холивуд блясък, вкус, стил и издържана пищност. Бяло-
то и дългото доминираха – това бяха акцентите в тоа-
летите и на звездите в Лос Анджелис. Ярко оранжевото 
и ярко лилавото не останаха по-назад, защото с тях чо-
век се откроява много ясно. Така чрез модата и изтънче-
ния нюх на Виргиния можахме да се доближим поне малко 
до еуфорията на празничната нощ.
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ХРУМВАТ ВИ МНОГО ИДЕИ ЗА 

ПРОМЯНА, но от 1-ви до 23-ти месе-
цът няма да е благоприятен за стартира-
не на нови начинания. Използвайте това 
време по-скоро за да направите проучвания 
и да събирате информация за вашите бъ-
дещи начинания. Много е важно да не се 
изолирате сега. Търсете нови контакти и 
възможности. Периодът е подходящ за ор-
ганизиране на вашите бъдещи пътувания, 
които също е добре да реализирате след 
23-ти, след като премине ретроградната 
фаза на Меркурий. 

ЗАГУБИ И КРАЖБИ Някои от вас 
обаче няма да могат да дочакат това 

и ще се отправят на делови пътувания 
зад граница, на конференции, курсове или 
семинари. Ако вие сте от тези, поне бъ-
дете нащрек, когато плащате и когато 
правите резервации, защото ще бъдете 
разсеяни. Възможни са загуби и кражби. 

СИЛЕН ИМПУЛС ДА СЕ ИЗМЪКНЕ-

ТЕ ОТ ЗАСТОЯ получавате на 2-ри и 
на 3-ти. На 3-ти осъзнавате колко е ва-
жно да приключите всичко започнато. За 
тези, които се занимават с обучение и 

научна работа, както и за всички хора на 
изкуството настъпва благотворен период 
след новолунието в Овен на 3-ти. Създават 
се условия да приключите със старите ан-
гажименти (да вземете изпити, да преда-
дете писмени материали и да довършите 
стари творчески проекти). Така след 23-
ти ще можете с лекота да тръгнете в 
нова посока. 

ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА След 3-ти 
започнете активно проучване за нови 

учебни заведения, включително в чужбина. 
Ако получите предложения, добре е да из-
чакате и да подпишете договорите и спо-
разуменията след 23-ти. 

ДНИ НА УПОРИТ ТРУД са 5-и и 6-и. 
Ще се почувствате затормозени, за-

бавят ви плащания, вдигат ви такси. Не 
бързайте да се отчайвате, защото още 
на 12-и, 13-и и 14-и нещата изглеждат по 
съвсем друг начин. 

ПЕЧЕЛИТЕ СИМПАТИИ Дните за 
активни контакти и срещи са 16-и и 

17-и. Възползвайте се от добронамере-
ността на околните. В този ден печели-
те симпатии и нови приятели. Коренно се 
променя ситуацията на 18-и и 19-и, когато 
е добре да сте тихи и смирени и да не 
се захващате с важни дела, защото ще 
има усложнения. 

ГОТОВИ ЗА ДЕЙСТВИЕ На 25-и и 
26-и бъдете „на линия“. Забравете за 

умората, не давайте пред другите и ни-
какви признаци на отегчение или превъз-
ходство. През тези два дни ще си проли-
чи кой ви е истински приятел и кой – не. 
Ако правилно подредите приоритетите 
си сега, на 28-и ще имате голям успех! 
Получавате признание, помощ и подкрепа 
от влиятелни личности, сключвате важни 
договори и споразумения. Можете много 
да напреднете, ако не проявите страх и 
малодушие. И в никакъв случай не се под-
давайте и на движението по инерция. 

ЗАВЪРШВАТЕ МЕСЕЦА МНОГО 

ДИНАМИЧНО На 29-и вечерта и на 
30-и не си губете времето. Довършете 
работата си и потърсете нови контак-
ти с влиятелни и динамични личности 
като вас. Сега подготвяте плановете си 
за действие през май и е добре да си 
подсигурите успешния старт тогава 
още отсега. 

 ХАРМОНИЯ В ЛЮБОВТА След 21-и 
Венера навлиза в хармоничния ви 

знак Овен и ви носи любов. На 23-ти ви 
очакват щастливи и нестандартни за-
познанства, но за съжаление няма да са 
особено трайни и надеждни. Бъдете с 
повишено внимание на 27-и и 30-и, когато 
е възможно да сгрешите в любовта или 
да се дискредитирате пред интимния 
партньор. 

За вас започва 
неуспешен период
на 20 април, когато Слънцето навлиза в 

Телец. Работата ви се увеличава, конку-

ренцията ви притиска, а околните отпра-

вят към вас непосилни изисквания. Поста-

райте се да не обтягате отношенията с 

хора, които са ви нужни, на 21-ви и 22-ри. 

От 20-и до 30-и ви съветвам да се съобра-

зявате повече с намеренията на околни-

те и да си партнирате с тях по възможно 

най-безконфликтния начин. Това се отнася 

както за работата ви, така и за личния ви 

живот. В това число се включват и отно-

шенията ви с родителите, особено с този, 

който е по-властен и волеви по характер. 

През същия период е добре да разширите 

професионалните си интереси или пък да 

разширите бизнеса си. Само така ще си 

гарантирате бъдещето и ще бъдете кон-

курентоспособни.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
След 3-ти получавате импулс за промя-

на. Замисляте се обучение или път в чуж-

бина. Приключвате с изпити и проекти. 

Замисляте нови и правите проучвания. 

5-и, 6-и, 18-и и 19-и са трудните ви дни 

през април. Бъдете по-дистанцирани. 

От 20-и до 30-и контактувайте безкон-

фликтно – и в работата, и вкъщи. Разши-

рете професионалните си интереси.

След 21-ви настъпва хармоничен пери-

од за любовните ви отношения. Само на 
27-и и 30-и бъдете по-внимателни с поло-

винката си. 

На 25-и и 26-и ще разберете кои са ис-

тинските ви приятели.

BG ЗДРАВЕ

ХРОНИЧНИТЕ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ 
През изминалия месец „Рош“ – България, бе инициатор и организатор 
на семинар за журналисти на тема „Хронични бъбречни заболявания 
в България. Цитомегаловирусна инфекция при пациенти с органни 
трансплантации”. 
Лектори на семинара бяха доц. д-р Стефан Кривошиев (УМБАЛ „Ца-
рица Йоанна – ИСУЛ“) и доц. д-р Емил Паскалев (УМБАЛ „Алексан-
дровска“). По темата „Биоподобни лекарствени продукти. Или кол-
ко различни могат да са подобните?“ лектор бе д-р Борислав Борисов 
(„Прескрипция“ ЕАД). 
Сред българското население хроничните бъбречни заболявания нe се 
броят за чак толкова често срещани като сърдечносъдовите, рако-
вите или захарния диабет. И все още българинът живее с остарялото 

схващане, че хроничните бъбречни за-
болявания са доста редки. Но почти 
навсякъде се наблюдава тревожната 
тенденция на нарастване на броя им. 
Представителите на медиите бяха 
запознати със сериозността им и с необходимостта от насочване към 
профилактични прегледи на населението от рисковите групи. Защото 
честотата на хроничните бъбречни заболявания у нас е значително по-
висока в сравнение с тази в развитите страни. Особено при хора над 
60-годишна възраст, диабетици и хипертоници. Профилактичните пре-
гледи на представителите на тези рискови групи са наложителни и на-
пълно оправдани от гледна точка на икономиката и здравеопазването. 
Трите основни фактора, определящи значимостта на хроничното бъ-
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КАТАРЗИС Интензивен и напрегнат 
период ви предстои от 1-ви до 20-и, 

когато ще трябва да решавате сериозни 
финансови въпроси. Обърнете внимание на 
здравето си и не рискувайте в нищо. На-
лага се сега да доказвате на другите кол-
ко сте сериозни и устойчиви. Осъзнавате 
истинската стойност на нещата и успя-
вате да прозрете мислите и намеренията 
на другите към вас. Сега изведнъж вижда-
те много ясно нюансите, които са ви 
убягвали. Сякаш сте с нови очи. Това е 
период на катарзис, когато успявате да 
отделите зърното от плявата. 

МНОГО СТЕ НАПРЕГНАТИ от 1-ви 
до 3-ти. В слаба позиция сте и сили-

те няма да ви стигат за почти нищо от 
това, с което се захванете. Най-трудни-
ят ви ден е 3-ти, когато ще сте много 
депресирани, особено ако се опитвате да 
свършите цялата си работа наведнъж. 
Това е абсолютно невъзможно. Днес бъде-
те с повишено внимание, защото ще при-
вличате към себе си много непредвидими 
събития. Най-вече не предприемайте ни-
какви рисковани финансови операции (прех-

върляне на имоти, дялове от фирми), как-
то и не правете необмислени завещания. 
Пазете се да не попаднете под финансова 
зависимост! Не взимайте големи заеми – 
нито от хора, нито от банки. 

ПРОМЕНЯТЕ ОТНОШЕНИЕТО СИ 

КЪМ СЕКСА от 1-ви до 23-ти. Сексу-
алната енергия е мощна енергия, която 
може да ви създаде голям дискомфорт, ако 
не я овладеете правилно. Най-много успехи 
постигат онези хора, които са осъзнали 
това, и са се научили правилно да канали-
зират сексуалната си енергия. Ако до 
този момент не сте го разбирали, сега 
вече трупате значителен опит в тази по-
сока. На Девите, които имат повече от 
една интимна връзка, горещо препоръчвам 
да ограничат своите сексуални контакти. 
Не поддържайте връзки, които ви изто-
щават, или такива, в които вие сте в 
подчинена позиция. През целия период от 
1-ви до 23-ти внимавайте при установява-
не на нови сексуални отношения – може 

да се окажат твърде неудачни. 
ФИНАНСИ И ОТНОШЕНИЯ С 

ПАРТНЬОРИТЕ – това са другите 
две теми, които ще са много актуални 
за вас през април. На 5-и и 6-и стабилизи-
рате финансовото си положение. Дните 
са много ползотворни, затова се концен-
трирайте върху важните си дела. Успеш-
ни за вас са и дните 14-и и 15-и, когато 
Луната е в Дева и ви настройва делово. 
Ще имате сили да се справите с предиз-
викателствата. На 17-и, 18-и и 19-и обър-
нете внимание на своите партньори – и 
в службата, и в личния живот. Обстоя-
телствата подпомагат подобряването на 
отношенията с тях. Привличате правил-
ните хора на своя страна. С навлизането 
на Слънцето в хармоничния ви знак Телец 
се отдалечавате все повече от стреса и 
напрегнатите отношения с околните. 
Гледате в перспектива. 

ПОСТАРАЙТЕ СЕ ДА ПРИКЛЮЧИ-

ТЕ ЗАЛЕЖАЛАТА РАБОТА до 23-ти. 
Освободете се от отдавна поети ангажи-
менти. След тази дата ще можете по-
спокойно да се фокусирате върху новите 
си делови ангажименти, които ще изис-
кват уреждане на документация и важни 
преговори. Пътуванията по служба ще ви 
донесат много ползи, особено ако са на 
25-и и 26-и. 

ГОЛЯМ ПРОБИВ Не пропускайте да-
тата 28 април, когато успявате да 

се разгърнете и да пробиете в среди, до 
които не сте имали достъп. Прицелете се 
внимателно. Ще повишите социалния си 
статус, ако ясно осъзнавате какво точно 
искате. Бъдете конкретни и целенасочени. 
Денят е подходящ да общувате с хора с 
власт и възможности. Постигнатото днес 
ще промени живота ви в бъдеще. 

Поправяте 
стари грешки
Много е важно да се научите да не се раз-

пилявате и да насочите силите и време-

то си в правилната посока. Сега сякаш 

някой ви е поверил пулта за управление на 

живота ви и ви е позволил да промените 

важните му настройки. Добрата новина 

е, че ще се възползвате добре от ретрог-

радното движение на Меркурий – вашата 

управляваща планета. През цялата фаза 

на ретроградност на Меркурий (от 1-ви 

до 23-ти) поправяте стари грешки и по-

пълвате стари пропуски с давност три-

четири месеца. Подходете много сериоз-

но към всички свои ангажименти. А колко-

то да предприемането на нови финансови 

рискове и стартирането на нещо ново в 

бизнеса, трябва да изчакате до 23-ти.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
От 1-ви до 23-ти ви се дава шанс да по-

правите стари грешки. Фокусирайте се 

само върху най-важното.

3-ти е много рискован ден! Не поемай-

те никаква отговорност и не рискувайте 

нито в личния живот, нито в работата. 

Пазете се от аварии и инциденти.

След 20-и навлизате в спокоен и хармо-

ничен период. 

След 23-ти потърсете нови възмож-

ности за реализация на смелите си идеи.

На 28-и разчитайте на голям напредък. 

Възможно е да подобрите и начина си на 

живот.

BG ЗДРАВЕ

бречно заболяване за общественото здраве, са: 1. Високата честота на 
заболяването (тогава се говори безспорно за социално значимо заболя-
ване), 2. Изключително високата цена на лечението на крайния стадий 
на хроничното бъбречно заболяване с диализа или с бъбречна транс-
плантация (Днес развитите страни в Европа харчат 2–3% от сред-
ствата за здравеопазване за лечение приблизително на 0,1% от сво-
ите граждани, страдащи от краен стадий на хронични бъбречни за-
болявания. Опасността тези разходи да станат непосилни, дори и за 
най-богатите страни, към които ние за съжаление не се числим, е на-
пълно реална.), 3. Хроничните бъбречни заболявания са свързани с много 
висока честота на сърдечносъдовите и мозъчносъдовите усложнения. 
Дори при ранните стадии на хронични бъбречни заболявания сърдечно-
съдовата смъртност е с над 50% по-висока, отколкото при хората със 

здрави бъбреци. С напредването на бъбречното увреждане честота-
та на сърдечносъдовите усложнения нараства. При млади хора на диа-
лизно лечение сърдечносъдовата смъртност е по висока над 200 пъти в 
сравнение със смъртността в общата популация на същата възраст. 
Съвременната медицина разполага със средства за забавяне или дори 
за спиране на прогресията на хроничното бъбречно заболяване. Това 
обаче може да стане само ако то се открие в сравнително ранен ста-
дий. Вече в много страни по света се разработват програми за от-
криване и ранно лечение на хронични бъбречни заболявания. Това е 
единствено възможният път за осигуряване на по-дълъг и качествен 
живот на хората, страдащи от хронични бъбречни заболявания, как-
то и за ограничаване на непосилните разходи за лечение на терминал-
ният им стадий. 
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ТОВА Е МНОГО ВАЖЕН МЕСЕЦ ЗА 

ВЕЗНИТЕ От това, как сега се спра-
вяте с трудностите, зависи бъдещето ви. 
Много трудно ще ви бъде от 1-ви до 23-
ти, когато общо пет планети се събират 
в срещуположния ви знак Овен – Слънце, 
Меркурий, Марс, Юпитер и Уран. Това е 
период на много големи изпитания за вас, 
особено в партньорствата. 

ПОЧТИ БЕЗ ЕНЕРГИЯ ще бъдете до 
20-и, тъй като Слънцето ще е твър-

де далеч от вас – точно на 180 градуса – 

и затова жизнената енергия няма да ви 
достига. Най-трудни ще са дните от 1-ви 
до 3-ти, когато ще се чувствате изтоще-
ни и много объркани. Всичко лошо ще ви 
се струпа изведнъж. Но днес ще постави-
те начало и на нов етап в общуването с 
околните. Пазете се от травми – при 
шофиране, пресичане на улици или боравене 
с машини. Не се натоварвайте с важна 
работа, защото сте разсеяни, отпаднали 
и лесно ще попадате под ударите на чуж-
дата агресия. Вероятни са и грандиозни 
скандали и внезапни разриви на отношения 
– не го преживявайте драматично. Всичко 
това е част от един по-висш и глобален 
план на съдбата за промяна. 

ЗАЗДРАВЯВАТЕ ПОЗИЦИИТЕ СИ На 
6-и и 9-и получавате възможност да 

възстановите част от загубите в пряк и 
в преносен смисъл. Ще можете да укрепите 
позициите си и да проумеете добре ситуа-
цията. Дните обаче са много напрегнати – 
не очаквайте всичко да върви гладко. 

ДОБРИТЕ ВИ ДНИ са 7-и и 8-и, кога-
то можете да си поемете дъх и да 

свършите част от деловата си работа, 
без да се притеснявате от нечии забележ-
ки и натяквания. Отново се пригответе 
за поредната порция недоразумения и 
трудности обаче на 11-и и 12-и. 

В ЗДРАВОСЛОВНО ОТНОШЕНИЕ 
11-и също е травматичен ден. Дейст-

вайте по-предпазливо. При работа с кли-
енти и партньори обаче днес можете да 
постигнете добри резултати и споразуме-
ния. Връщат се някои стари конфликти 
от близкото ви минало, но този път 
трябва бързо да ги изгладите. 

УТОЧНЯВАТЕ ПОЛОЖЕНИЕТО СИ 

В ПАРТНЬОРСТВАТА И В БРАКА от 
1-ви до 23-ти включително. И в деловите 
партньорства ще се наложи да сложите 

ред. На 16-и и 17-и най-сетне постигате 
стабилизация, овладявате ситуацията и 
превръщате негативите в позитиви. 
Чувствате се по-устойчиви и уверени и 
се учите от грешките си. Установявате, 
че положението далеч не е чак толкова 
черно, намирате изход и от най-заплете-
ната ситуация. 

ПОСЛЕДНАТА „ПОРЦИЯ“ ИЗПИТА-

НИЯ ще ви сервират звездите на 8-и 
и 19-и. Не поемайте никакви важни анга-
жименти на тези дати, особено на 18-и, 
защото ще бъдете без никакви сили. Не се 
противопоставяйте на събитията, нито 
на властни личности. Колкото сте по-гъв-
кави и дипломатични, толкова повече не-
щата ще се развиват във ваша полза. 

СПЕШНИ ФИНАНСОВИ ЗАДАЧИ 
След толкова напрегнати дни с въз-

дишка ще посрещнете навлизането на 
Слънцето в Телец, въпреки че веднага ще 
трябва да решавате спешни финансови за-
дачи. На 21-ви и Венера влиза в Овен и ви 
прави по-емоционални и финансово затруд-
нени. Венера е вашата управляваща плане-
та и влиянието є върху вас е много сил-
но. Тя ви прави податливи на изкушения, 
влюбчиви, обидчиви и много капризни. Не 
взимайте спонтанни решения от 21-ви до 
30-и, защото тогава не виждате нещата 
обективно. На 23-ти ще имате непредви-
дени разходи и интересни срещи, една от 
които може да прерасне в любовна връзка. 
Но не се подлъгвайте, защото скоро ще 
откриете, че това не е вашият човек, въ-
преки голямото изкушение на пръв поглед. 

ВНИМАВАЙТЕ В ЛИЧНИТЕ ОТНО-

ШЕНИЯ на 27-и и 30-и. Каквото из-
речете сега, дълго ще се помни. Има риск 
да загубите човека до себе си завинаги. 
През тези два дни не правете големи по-
купки и не теглете кредити. 

Трябва да сте 
максимално 
мобилизирани 
и да действате деликатно и дипломатич-

но, за да неутрализирате агресивно подне-

сените изисквания и претенции от стра-

на на другите. Не настоявайте те да чуят 

непременно мнението ви, защото няма да 

са в състояние да ви разберат. Пазете се 

от нападателни и агресивни хора. Ако съд-

бата ви е събрала с някого от зодия Овен, 

независимо дали в личния, или в професио-

налния живот, трябва да знаете, че това 

е донякъде и кармична връзка. Овните ви 

предизвикват несъзнателно, но пък това 

ви подтиква към развитие.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ 
На 3-ти бъдете много бдителни. Денят 

е конфликтен и травматичен за всички 

представители на знака Везни.

От 1-ви до 23-ти ще трябва да прео-

долявате трудностите в партньорските 

отношения.

8, 9, 16, 17, 25 и 26 април са силните 

ви дни.

От 21-ви до 30-и сте много емоционал-

ни и раними. Не правете големи покупки 

и не теглете кредити, особено на 27-и и 
на 30-и.

САМО ЗА МЪЖЕ

SYOSS MEN – ПРОФЕСИОНАЛНА ГРИЖА ЗА МЪЖКАТА КОСА
Вече един на всеки двама мъже сам избира продуктите си за коса, вместо да разчита на половинката си за 
това. Всъщност почти една трета от представителите на силния пол вече използва специализирана козме-
тика за мъже. Ето защо експертите в грижата за коса на „Хенкел“ представят Syoss Men – селекция стили-
зиращи продукти за мъже с професионално качество. Със сериите си за грижа за коса Syoss вече е сред петте 
най-добре продаващи се марки за жени в Европа. Сега и мъжете могат да се възползват от възможността все-
кидневно да имат прическа като след фризьор на достъпнa ценa. 
В новата си серия Syoss представя два шампоана за мъже за перфектно поддържана коса.  Syoss Men Anti-
Grease Clean & Fresh (500 мл) е създаден специално за справяне с мазната коса.  Syoss Men Power & Strength (500 
мл) е предназначен за мъже с нормална коса, които искат да поддържат кичурите си в отличен вид всеки ден. 
Мъжката серия на Syoss включва и стилизиращи продукти за перфектен контрол над косата. Гелът Syoss 
Men Power Hold Extreme Styling (250 мл) гарантирано ще задържи всеки косъм на мястото му за постигане на 
най-актуалните прически. А гелът Syoss Men Ultra Hold Styling (200 мл) е с още по-силна фиксация. 
Новата серия Syoss Men на „Хенкел“ ще донесе професионални резултати за мъжките прически, и то на дос-
тъпни цени. 

р
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ДОЙДЕ ВРЕМЕ ЗА ТРАНСФОРМА-

ЦИИ, които ще засегнат вашите 
навици, установения ви начин на живот, 
здравето, но най-вече работата ви. Про-
дължавайте да се стремите към пер-
фектност, но се откажете от нереалис-
тичните си планове за бъдещето. На 
1-ви и 2-ри интуицията ви е много силна. 
От 1-ви до 23-ти включително, докато 
трае периодът на ретроградния Мерку-
рий, вниманието ви ще е фокусирано пре-
димно върху работата. Вероятни са спо-
рове и неразбирателства там на 3, 5, 6, 12 
и 13 април.

ЩАСТЛИВО СЪБИТИЕ ще преживе-
ете още на 1-ви вечерта. На 2-ри вече 

ще имате нужния тонус. Среща с покро-
вители, нов работодател или нов обожа-
тел ще събуди у вас лавина от чувства и 
много положителни емоции. На 3-ти вече 
сте наясно как да постъпите. 

НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО 
През целия период от 1-ви до 23-ти е 

добре да си припомните стари желания и 
намерения. Ако сега започнете нещо на-
пълно ново, то няма да бъде трайно. 
Най-полезно и успешно ще бъде отказва-
нето ви от лоши навици и създаването 
на добри. Не е изключено да попаднете в 
отношения учител–ученик, като последо-

вателно можете да се окажете и в две-
те роли. 

ОЩЕ ВАЖНИ ПРОМЕНИ Някои от 
вас ще се заемат с промяна на тру-

довите си навици и отношението към 
колегите. Други ще започнат борба с ня-
кои свои вредни навици – като тютюно-
пушене, преяждане или прекаляване с ал-
кохола. Сега е моментът да станете ве-
гетарианци например или да отслабнете 
драстично. Най-много трансформации ще 
преживеете през периода от 7-и до 12-и 
включително. Тогава впрегнете цялата 
си енергия, за да се изтласкате напред – 
свършете всичко, което сте си набеляза-
ли (проведете профилактични процедури, 
диети, прочиствания на организма, дви-
жете се и спортувайте). Времето е от-
лично да проведете лечения, да се консул-
тирате с лекар и да си направите из-
следвания, в случай че имате здравосло-
вен проблем. На 18-и и 19-и ще се зарад-
вате на първите резултати от вашите 

съзнателни усилия към промяна. Привли-
чате към себе си положителна енергия, 
виждате одобрението в очите на окол-
ните и това много ви обнадеждава. На 
тези дни ще бъдете в изключително до-
бра форма и с отлично настроение – 
няма сила, която да ви върне назад към 
песимизма и недоволството, които из-
питвахте доскоро.

НАСТАВАТ МАЛКО ПО-ТРУДНИ 

ДНИ С навлизането на Слънцето в 
Телец на 20 април за вас настават малко 
по-трудни дни, защото едва сега започва-
те да усещате натрупаната умора и да се 
чувствате изтощени. От 20-и до 30-и ще 
се наложи да бъдете много дипломатични 
със своите партньори, защото сте в мно-
го неравностойни позиции. 

ФЛИРТ НА РАБОТНОТО МЯСТО е 
вероятно да пламне след 21-ви. Той 

обаче много скоро ще ви донесе разочаро-
вания. 

РАЗОЧАРОВАНИЯ ОТ ЗАПЛАЩА-

НЕТО Ще останете разочаровани и 
от заплащането на заработеното от вас 
на 27-и и 30-и. Опитайте се да запазите 
спокойствие. 

БЪДЕТЕ МНОГО ДЕЛИКАТНИ С 

РОДНИНИТЕ на 25-и и 26-и. Не си 
изпускайте нервите пред тях. Каквото и 
да кажете, ще останете неразбрани от 
тях. По-добре заобикаляйте конфликтни-
те теми. 

МНОГО СИЛЕН ДЕН за всички Скор-
пиони е 28-и. Насрочете важните си 

срещи за тази дата. Днес пределно ясно 
ще осъзнаете силата на характера си, ще 
ви стане ясно, че всъщност няма от как-
во да се страхувате, защото на практика 
имате сили да се справите с всяка ситу-
ация. Това ще ви донесе известно спокой-
ствие за бъдещето.

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.

Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
 На 3-ти, 5-и, 6-и, 12-и и 13-и ще имате 

неразбирателства и спорове в работата. 

 На 10-и, 11-и, 18-и и 19-и се вслушвайте 

в съветите, които ви дават. Учете се от 

опита на другите. Помогнете на някого, 

особено ако ви моли за това.

 От 20-и до 30-и ще сте изтощени. Оч-

аква ви и напрежение с интимния парт-

ньор.

 На 28-и осъзнавате своята мощ и пред-

приемате важни промени в живота си.

БЕЗПЛАТНО

МАГАЗИНИ „АРОН“ – С ИЗНЕНАДИ ЗА ВАС
Ето с какво ще ви зарадват от „Арон“ през април:
1. Отстъпка от 10% от цените на всички мебели, които са извън про-
моция!
2. Безплатно складиране до 30.06.2011 г.
3. Безплатна доставка в рамките на града при покупка на стойност 
над 100 лв.
4. Безплатен монтаж за закупени мебели на стойност над 700 лв. (тук 
не влизат кухни и електроуреди).
Внасянето на мебелите се заплаща, както следва: 2% от стойността 
им за първо ниво и по 1% за всяко следващо, ако няма работещ асансьор. 
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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ТВОРЧЕСКИ И ЕМОЦИОНАЛНИ 

БУРИ се задават при вас. Общо пет 
планети се намират в огнения Овен и ви 
импулсират и вдъхновяват. Много от 
вас ще са във вихъра на любовта. Труд-
но ще се справите с цялата тази енер-
гия от 1-ви до 23-ти – времето на рет-
роградния Меркурий в Овен, който ще 
ви върне детинската палавост. Няма да 

ви е достатъчно комфортно на 1-ви и 
2-ри, защото ще се наложи да прекрати-
те отношения с много близки до сърце-
то ви хора. 

ВАЖЕН РАЗГОВОР На 2-ри ще про-
ведете важни разговори, вследствие 

на които ще опознаете човека срещу вас, 
но и ще откриете у себе си неподозирана 
сила и амбиция, стигаща дори до агресия 
и желание за манипулиране. Колкото и да 
се гневите, вие ще сте губещите. 

ХАРМОНИЗИРАТЕ ОТНОШЕНИЯ-

ТА С ДЕЦАТА СИ Налага се да ана-
лизирате и да промените възпитателните 
си методи. Дръжте се по-естествено с 
малките. Ако децата ви са по-големи и 
усещате, че отношенията ви са поохлад-
нели, сега е моментът да ги стоплите. 

НЕ ПРИЛАГАЙТЕ НОВИ МЕТОДИ В 

РАБОТАТА от 1-ви до 23-ти, когато 
е фазата на ретроградния Меркурий в 
Овен. По-добре се опрете на минал опит 
и разчитайте на стари похвати за пости-
гане на успех. Препоръчително е всички 
Стрелци да довършат старите си твор-
чески проекти и започнатата вече рабо-
та, която изисква вдъхновение и нестан-
дартен подход, до 23-ти. 

ПРИКЛЮЧВАТЕ СТАРИ ВРЪЗКИ 
Това е вероятно да се случи през пе-

риода от 1-ви до 20-и. Възможно е в живо-
та ви да се върнат хора от близкото ми-
нало, с които е трябвало да приключите 
своите отношения. 

НАПРЕГНАТИТЕ ВИ ДНИ са 1, 2, 7, 
8, 9, 14 и 15 април. Избягвайте кон-

фронтацията и натоварванията. 
ЩАСТЛИВИТЕ ВИ ДНИ са 6, 9, 12 и 
19 април, когато ще имате ползот-

ворни срещи. Интуицията ви е силна. Оч-
аквайте прозрения. Тези дни са заредени с 

много позитивизъм и всичко, което ви се 
случи тогава, ще ви донесе успех в бъде-
ще. На 17-и и 18-и „блестите“ сред прия-
телите си, печелите съмишленици и сери-
озна подкрепа, особено ако работите пуб-
лична професия. Само не влизайте в непо-
знати територии и не защитавайте чуж-
ди интереси. Дръжте се добронамерено 
дори с конкурентите си, ако искате да 
разчитате на успех. 

ЗАЕМЕТЕ СЕ С ТЕКУЩАТА РАБО-

ТА на 20-и, когато Слънцето навлиза 
в Телец и бързо ви „приземява“. От 20-и 
до 30-и подпирайте умело деловите си 
партньори. Доверявайте се само на про-
верени и надеждни хора. Периодът е чу-
десен за стартиране на обучения и ква-
лификации, които да ви помогнат по-лес-
но да отхвърлите лавинообразно затрупа-
лата ви текуща работа. Колкото сте 
по-организирани и мотивирани, толкова 
по-бързо ще напредвате. 

ВЛЮБЧИВИ И СПОНТАННИ става-
те на 21-ви, когато Венера навлиза в 

хармоничния ви знак Овен. У вас се нади-
гат чувства, зародили се в началото на 
месеца. От 21-ви до 23-ти включително се 
отпуснете и се дръжте максимално ес-
тествено и спонтанно. Не сдържайте 
чувствата си. Но ако сте семейни, вни-
мавайте да не създадете паралелна връз-
ка. На 27-и и 30-и може да имате големи 
неприятности по този повод. Тогава сте 
много уязвими, включително и в здраво-
словно отношение. Не яжте престояла и 
консервирана храна и не взимайте лекар-
ства без лекарско предписание. 

ДОБРА ВЕСТ идва при вас на 29-и ве-
черта. Възползвайте се от нея още 

на следващия ден. Стартирате реализаци-
ята на новите си идеи много успешно. 

Още важни неща
Дистанцирайте се и си съберете мисли-

те, защото новолунието в Овен на 3 ап-

рил ще ви вкара в нов етап от житейско-

то ви развитие. На 3-ти ще се чувства-

те объркани и тревожни. Неочаквано още 

на същия ден вечерта ще получите мно-

го изгодни предложения за съвместна дей-

ност. Осеняват ви оригинални творчески 

идеи, които ще се окажат печеливши в бъ-

деще. От 3-ти до 9-и в живота ви се по-

явяват нови перспективни личности, ня-

кои от които няма да са безразлични към 

вас и с течение на времето ще ви станат 

приятели. Влиянието ви сред деловите ви 

партньори става все по-силно. Вие ста-

вате все по-привлекателни за противопо-

ложния пол. След 4-ти щастливи събития 

и придобивки ви чакат у дома. До края на 

месеца не е изключено да се появи и нов 

член на семейството ви. Целият период 

от 1-ви до 20-и е подходящ за зачатие.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ 
 От 3-ти до 9-и ще получите предложе-

ния за нови творчески съвместни проек-

ти. Появяват се нови хора в живота ви.

 На 1, 2, 7, 8, 9, 14 и 15 април избягвайте 

да се товарите с много работа. Старай-

те се да не се карате с никого.

 От 20-и до 30-и наблегнете на текуща-

та си работа. 

 След 23-ти можете спокойно да стар-

тирате реализацията на новите си идеи.

ДА ОТКРИЕМ АМЕРИКА ОТНОВО

ЗНАМЕНИТА АМЕРИКАНСКА БАЛЕРИНА ПРИСТИГА У НАС 
На среща с журналисти фондация „Америка за България“ представи своите бъдещи проекти. Една от целите на 
фондацията е да подкрепя частната инициатива в изкуството и културата. А мисията є е насочена към пости-
гане на по-високо признание за българските творци в страната и чужбина, както и към насърчаване на изявата на 
родните ни таланти на световната сцена и утвърждаване на международния културен имидж на България. Чрез 
многобройните си проекти в сферата „Изкуство и култура“ фондацията има амбиция да даде възможност на бъл-
гарската публика да се запознае и с най-добрите образци на американското изкуство и култура. Уникалното в под-
хода на дамите, които управляват фондацията у нас, е тяхното желание да не бъдат просто финансов механизъм за 
разпределяне на средства, а да бъдат истински пълноправни партньори в проектите, които подкрепят. Казват, че 
поощряват блясъка в очите на хората, които се обръщат към тях. 
Едно от много очакваните събития още през април е пристигането на музата на основателя на класическия амери-
кански балет Баланчин – Сюзан Фарел. Тя ще проведе майсторски класове и кастинг за балетисти заедно с Катрин 
Позин, директор на едноименното танцово студио в Ню Йорк, и Момчил Младенов, солист на „Сюзан Фарел балет“. 
През юни тя ще постави два балета в София по хореография на Баланчин – „Агон“ и „Дивертименто брилянте“. 
Ние от „Бела“ пък съвсем скоро ще ви срещнем с г-жа Надя Захариева, програмен директор „Изкуство и култура“ във 
фондацията.

Г-жа Надя Захариева, програмен 
директор „Изкуство и култура“ 

във фондацията
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ДОМ И СЕМЕЕН ЖИВОТ – това е 
са акцентите за Козирозите от 1-ви 

до 23-ти включително. В битов план ви 
очаква преустройство, а някои – дори 
смяна на жилището, откъсване от покро-
вителството на родителите и започване-
то на самостоятелен живот. Ще решава-
те имотни и наследствени въпроси.

ЕДИН ОТ НАЙ-ТРУДНИТЕ ВИ ДНИ 
ще е новолунието в Овен на 3-ти. Ще 

се налага да решавате спешни въпроси то-

гава (както и на 11-и), свързани със сигур-
ността и спокойствието ви. Не оставяй-
те без надзор жилището и особено елек-
трическите уреди в него. Особено ако ня-
кой от тях е дал някакъв дефект. Има 
опасност от кражби и аварии. Не пред-
приемайте нищо важно на 3-ти, особено 
преговори по имотни въпроси и търговски 
сделки. 

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ ПРИ ПОД-

ПИСВАНЕТО НА ДОГОВОРИ от 
1-ви до 23-ти, когато е ретроградната 
фаза на Меркурий. Най-добре отложете 
крупните покупко-продажби и големите 
инвестиции за след 23-ти, когато всичко 
ще се развива доста по-спокойно. 

ЩАСТЛИВИ СЪБИТИЯ очаквайте на 
6-и, 9-и и 12-и. Но ще ви се наложи да 

направите компромиси. Постарайте да хар-
монизирате обстановката у дома. Полезно 
ще е да проведете важни разговори с най-
близките си и да изгладите конфликтите. 
На 6-и привличате късмет и благополучие. 
Бъдете смели и уверени в себе си.

ДНИ НА НАПРЕЖЕНИЕ И ТРАН-

СФОРМАЦИИ са 11-и, 18-и и 19-и. 
Особено по пълнолуние на 18-и и 19-и ще 
бъдете много гневни. Ще ви затрупат на-
ложителни за решаване казуси. Не допус-
кайте да ви въвлекат в дребнави разпра-
вии и да ви „заразят“ с негативизъм. 

ОСТАНЕТЕ НАСАМЕ СЪС СЕБЕ СИ 

от 12-и до 17-и (в случай че това е 
възможно, разбира се). Периодът е подхо-
дящ за осмисляне на случващото се и за 
събиране на сили. Непременно обърнете 
внимание на здравето си, особено на сто-
машно-чревния си тракт, който е много 
уязвим в момента. Приемайте повече ви-
тамини и минерали. Вследствие на нервно 
напрежение са вероятни и болки и схваща-
ния в областта на гърба и кръста. Пра-

вете леки, релаксиращи упражнения и се 
разхождайте повече на чист въздух.

СТЪПВАТЕ НА ЗДРАВА ПОЧВА На 
20-и Слънцето навлиза в хармоничния 

ви знак Телец и внася спокойствие и хар-
мония у вас. Разширявате сферите си на 
влияние. Още на 20-и ще имате много емо-
ционални срещи. Интуицията ще ви под-
скаже как да действате, не слушайте 
чужди съвети! 

НАСТРОЕНИ СТЕ ТВОРЧЕСКИ Въ-
ображението ви е много ярко от 20-и 

до 30-и. Пристъпете към реализацията на 
новите начинания едва след 23-ти. 

ЛЮБОВНИ БУРИ Времето и силите 
на много Козирози ще бъдат обсебени 

от любовни „бури“ след 21-ви. Сякаш стъп-
вате върху нажежени камъни в личните си 
отношения. Ако до този момент е имало 
скрито напрежение между вас и интимния 
партньор, сега то се проявява много ясно. 
Не е изключено да се влюбите в друг/а от 
пръв поглед, особено на 23-ти. Новата лю-
бов ще е доста нестандартна, но и не-
трайна и напрегната. Новият партньор 
непрекъснато ще ви къса нервите. Криза 
в личния живот очаквайте на 27-и и 30-и. 
Няма да ви се размине без напрегнато из-
ясняване на отношенията и без заявяване 
на бъдещите ви намерения. 

НЕСЪМНЕН УСПЕХ ви очаква на 28-
и. Направете всичко възможно да 

блеснете професионално тогава. Непремен-
но потърсете помощ от авторитетни 
личности – веднага ще се отзоват. 

ПО-РАЗУМНО С ФИНАНСИТЕ! Вни-
мавайте във финансово отношение на 

27-и и 30-и. Не си позволявайте необмисле-
ни харчове, има опасност от измами. Не 
получавате навреме средствата, които са 
ви нужни. 

Динамичен и 
тревожен април
Ще се наложи да се заемете с всичко, кое-

то сте отложили като работа през март. 

Април ще е един от най-динамичните ме-

сеци през годината за вас, които дъл-

го ще помните. За жалост дори и хуба-

вите неща, които ще ви се случат сега 

(като евентуално преместване в ново 

жилище или ремонт на старото), ще но-

сят отпечатъка на тревожността. Общо 

5 планети са се събрали в огнения и на-

порист Овен – знак, който ви провоки-

ра към действие, но също така ви носи 

конфликти и тревоги. За разлика от друг 

път обаче сега сте в ролята на бунтари. 

Вследствие на събитията от 1-ви до 3-ти 

ще стартира вашата генерална промяна 

в духовен и социален план.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
 След 3-ти започва период на промени 

както в битов, така и в психологически и 

социален план.

 На 3-ти и 11-и има опасност от кражби 

и аварии в дома ви.

 На 11-и, 18-и и 19-и не допускайте да ви 

въвлекат в конфликтни ситуации.

 След 21-ви ще уточнявате емоционал-

ните си отношения. Очаквайте напреже-

ние с интимния партньор на 27-и и 30-и. 
Не харчете неразумно през тези два дни.

АЛО, АЛО

БЕЗПЛАТНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ НА „АКТАВИС“
е първата по рода си във фармацевтичната индустрия. Основната є цел 
е да даде на потребителите бърз, лесен, а също и безплатен начин да по-
лучат изчерпателна информация за популярните продукти без рецепта, 
предлагани от компанията. Линията е на разположение на потребителите 
от октомври 2010 г.
Номерът на безплатната линия е 0800 11 115 и е активен в часовете от 9.00 
до 18.00 всеки ден от седмицата. А на 
въпросите, задавани от потребители-
те, отговаря екип от специално обу-
чени оператори и медицински специ-
алисти.
В случаите, когато е необходима по-
специализирана информация (например 
за страничните ефекти, които прово-
кира определен продукт, или пък за вза-

имодействието му с други лекарства), операторите насочват запитвани-
ята към специалисти от „Актавис“, подготвени да дадат компетентен 
отговор.
„Тази безплатна телефонна линия е резултат от желанието ни да има-
ме директна връзка с клиентите и партньорите ни. Да им дадем възмож-
ност да се свързват с нас бързо, независимо от това, къде се намират. За 
нас това е един от начините да сме компания, ориентирана към клиента“ – 

каза Страхил Руйчев, маркетинг мени-
джър на дивизия „Продукти без лекарско 
предписание“ , „Актавис“, България.
Българите се доверяват от години на 
продукти, достъпни без рецепта, с до-
казано качество като „Ацетизал“, „Бе-
налгин“, „Спазмалгон“, „ПарацетаМакс“, 
„ЦитроВит“ и „Ефизол“, които са част 
от богатото портфолио на „Актавис“. 
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ДИНАМИЧЕН И НЕСТАНДАРТЕН 

МЕСЕЦ ще е април за Водолеите. 
Особено от 1-ви до 20-и, докато Слънцето 
е в знака Овен. От 12 март и Уран е 
там и ви дава сили да стартирате нови 
неща в живота си. Уран е вашата лична 
управляваща планета и ви влияе много 
силно. Промените, които тя провокира, 
винаги са за добро при Водолеите. Те ще 
засегнат през този месец предимно вашия 
дом и отношенията ви с близките. Осо-
бено след 20 април и особено с братя, сес-
три, братовчеди и съседи. Ще бъдат 
провокирани чувството ви за семейство 
и привързаността ви към семейните цен-
ности. Сега сте по-отстъпчиви и толе-
рантни. Изглаждате с лекота стари кон-
фликти. Откривате, че дори ви е прият-
но да общувате с хората, с които сте 
се карали в близкото минало, и да ги до-
пускате близо до вас. 

МИСЛИТЕ И ОБЩУВАТЕ ПО-НЕС-

ТАНДАРТНО Както винаги, така и 
сега въставате срещу тесногръдото и 
ретроградното мислене, разчупвате фор-
мите на общуване и залагате на по-нес-
тандартното поведение, особено на 6-и, 

9-и и 12-и. През тези три дни, въпреки 
ретроградното движение на Меркурий, ко-
ето предполага едно по-затворено и дис-
танцирано поведение, вие общувате много 
гладко. Ще попадате в хармонични ситуа-
ции и ще се срещате с хора, които ще се 
появяват на точното място и в точното 
за вас време. Добре е да възстановите ин-
тереса си към започнати и недовършени 
професионални квалификации и курсове по 
чужди езици.

В ПОСТОЯННО ДВИЖЕНИЕ СТЕ 

от 1-ви до 3-ти. Затрупват ви дълго 
отлагани делови задачи, които изискват 
срочно решаване. Всъщност целият период 
от 1-ви до 23-ти включително, докато 

Меркурий е в ретроградно движение, ще 
бъде наситен със стари теми за дискути-
ране и купища недовършена работа. Въз-
становявате контакти със стари прияте-
ли и влизате отново в стари делови кръ-
гове. Проявявате интерес към нестан-
дартни и прогресивни науки.

ПРОМЕНЯТЕ НАЧИНА СИ НА ОБ-

ЩУВАНЕ Ставате все по-контакт-
ни и открити. Това ще се забележи най-
вече на 6-и, 7-и, 8-и и 9-и. Използвайте тези 
дни за обучение, събиране и обработване 
на информация и среща с важни за бъде-
щето ви хора. Силни дни в това отноше-
ние са също и 16- и 17-и. 

БЪДЕТЕ БДИТЕЛНИ на 5-и, 13-и и най 
вече на 18-и и 19-и, когато прекалената 

ви експанзивност и желанието ви за про-
мяна ще подразнят конкурентите ви. 

ПОПЪЛНЕТЕ ПРОПУСКИТЕ В ЗНА-

НИЯТА СИ Целият период от 1-ви 
до 23-ти е подходящ за това (да го имат 
предвид учениците и студентите!). Дати-
те за успешно взимане на изпити са 7, 3, 
9, 12, 16 и 17 април, но не забравяйте, че 
това са само препоръчителни дати. През 
целия период е добре да четете и да се 
занимавате с писмена работа. Правейки 
това, ще почувствате силен прилив на 
енергия, който ще ви е нужен след 23-ти, 
когато ще трябва да реализирате на прак-
тика идеите си. 

СЕМЕЙНИ ПРОБЛЕМИ Колкото и 
да избягвате да мислите за тях, след 

20-и ще се наложи да концентрирате вни-
манието си в семейството, за да си спес-
тите упреци от интимния партньор и 
роднините. Изпълнявайте съвестно семей-
ните си ангажименти. Щастливи срещи 
ще имате на 23-ти. Печелите симпатия, 
одобрение и пари. Запознавате се с млади 
и перспективни хора. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
 От 1-ви до 23-ти възобновявате стари 

контакти и обучения. Довършвате стари 

делови ангажименти.

 6, 7, 8, 9, 16 и 17 април са силните ви 

дни през месеца.

 На 5-и, 13-и, 18-и и 19-и не дразнете 

конкурентите си. 

 На 23-ти привличате любов, нови прия-

тели и одобрение, подплатено с добро за-

плащане.

 На 24-ти и 26-и сте в отлична форма. 

Дните са подходящи за публични изяви и 

общуване с приятели.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

Нестандартен импулс 
от Уран
На 3 април Уран – символът на внезапните 

промени и озарението – прави точен съв-

пад с Марс, планетата на лична инициати-

ва, конкуренция и действието. Съветът 

ми е да не спирате този хубав импулс. Ко-

гато ви хрумне някоя нестандартна или 

оригинална мисъл, не я пренебрегвайте, а 

я запишете. След време тя ще ви помогне 

да се придвижите напред в живота. Въз-

ползвайте се ефективно от положител-

ната енергия на този ден. Още на 1-ви и 

2-ри е добре да си направите предвари-

телен анализ и да прецените с какви сили 

разполагате в момента. Важно преду-

преждение: в астрологията взаимодейст-

вието на планетите има своите различни 

нива на проявление. Така както съвпадът 

на Марс и Уран ще изиграе положителна 

роля в общуването ви и ще изостри ин-

тереса ви към нови и нестандартни нау-

ки, така може да се окаже и твърде разру-

шителен за вас. Затова е добре точно на 

3-ти да се въздържате от пътувания, да 

не боравите с информация и да внимавате 

да не се скарате с хората около вас. 

40 ГОДИНИ ELANCYL

Тази година Elancyl празнува своя 40-и рожден ден и иска да го ознаменува с подарък за вас – Activ’Massage. Това е лими-
тирана серия антицелулитен гел с масажна ръкавица и специален метод за масаж, разработен от кинезитерапевт.
Серията е уникална, защото в нея е съсредоточена есенцията на натрупаните от Elancyl опит и знания. Основни-
те съставки на антицелулитния гел са кофеин и екстракт от бръшлян. Те заедно със специалните масажни движе-
ния и специфичната повърхност на масажната ръкавица подпомагат намаляването на натрупаните мазнини, дре-
нират клетките и стимулират микроциркулацията.
Не подценявайте инструкциите. Спазвайте ги стриктно. Първо масажирате тялото си с гела и ръкавицата, дока-
то сте в банята. После, след като излезете от банята и сте подсушили тялото си, можете да направите втори 
масаж с друг антицелулитен продукт, като Offensive Cellulite например. Задължително е да си изградите и подходящ 
режим на хранене и физическа активност.
Само след 28 дни ефектът от процедурите ще е видим – 94% по-гладка и 92% процента по-тонизирана кожа и от 1 
до 1,4 см по-малка обиколка на бедрото.
Ако искате помощ при съставянето на вашата индивидуална комплексна програма за отслабване, можете да посе-
тите сайта на Еlancyl на адрес www.elancyl.bg.
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ИМАТЕ ЕНЕРГИЯ В ИЗОБИЛИЕ и 
през целия месец ще трябва да я 

овладявате. Имате вродено силно жела-
ние за промени. Само че се проявява чес-
то като желание да излезете от форма-
та на реалния живот и да се реете в 
други пространства и измерения. Изнена-
дааа! През този месец ще ви се прииска 
да бъдете по-практични и приземени. 
Ще се опитате да сте максимално точ-
ни в материалния свят. Ще обръщате 
повече внимание на парите, които зара-
ботвате, и на тяхното разпределение. 
Тази тема обикновено я избягвате, но 
през април ще стане точно обратното, 
защото планетите ще ви подтикнат 
към това. От 1-ви до 3-ти ще установи-
те, че имате много енергия, но ви липс-
ва умение да я контролирате. За кратки 
промеждутъци от време ставате извън-
редно активни, след което следва доста 
дълъг пасивен период. Обикновено се 
впускате в действие под напора на хора 
или обстоятелства. През април трябва 
да вярвате повече в собствените сили. 
Престанете да се подценявате! Дейст-
вайте смело и целенасочено. Събитията 
сами ще ви водят. 

ЗДРАВЕ Обърнете внимание на здра-
вословното си състояние. Пазете се 

най-вече от негативни емоции и от физи-
ческо претоварване. Много проблемен ще 
се окаже денят на новолунието в Овен – 3 
април. Тогава внимавайте при шофиране и 
боравене със сложна апаратура и машини. 
Следете и кръвното си налягане, както и 
стойностите на захарта, ако имате диа-
бет. Не позволявайте на никого да ви из-
вади от равновесие. Има опасност от 
психично претоварване на 11-и, 18-и и 19-и, 
особено ако позволите на агресивни хора 
да навлязат в личното ви пространство.

НАПРАВЕТЕ СИ АНАЛИЗ през пери-
ода от 1-ви до 23-ти. Неща, на които 

сте отдавали голямо значение, по естест-
вен начин ще напуснат живота ви. На 6-и, 
9-и и 12-и ще се почувствате много пъл-
ноценно. 

ЗНАМЕНАТЕЛЕН МОМЕНТ ЗА 

ВСИЧКИ РИБИ е 4 април, когато Неп-
тун – вашата управляваща планета – на-
пуска Водолей и навлиза във вашия знак. 
Нептун е емоционална планета, която ще 
ви направи още по-интуитивни и сензи-
тивни и ще ви зареди творчески. Тя ще 
подпомогне вашите изяви и таланти. 

ВДЪХНОВЕНИ СТЕ на 18-и и 19-и. Не 
позволявайте нечие черногледство да 

спре устрема ви. Имате голямо желание 
да успеете на всяка цена, да подобрите 
начина си на живот и да разчупите сте-
реотипите си. Въпреки временната невъз-
можност да го направите на практика, 
визуализацията на по-доброто бъдеще 
много ще ви помогне след време да реа-
лизирате замисления от вас план за прос-
перитет и личностно усъвършенстване. 
Установявате контакти с чужденци, за-
мисляте да започнете да изучавате чужд 
език или да направите следдипломна ква-
лификация или докторантура. Направете 
проучване за участие в конкурси, семина-
ри и конференции. Това след време ще ви 
донесе много нови контакти и дори въз-
можности за намиране на по-перспектив-
на работа. 

ПЛАНИРАЙТЕ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖ-

БИНА едва след 23 април, когато Мер-
курий тръгва в директна посока. С навли-
зането на Слънцето в Телец на 20-и инте-
ресът ви към създаване на нови контакти 
се усилва. 

НИЩО НЕ ОТЛАГАЙТЕ На 20-и, 21-
ви и на 22-ри (до обяд) се постарайте 

да приключите с най-досадните си задъл-
жения. Бъдете на разположение на начал-
ници и колеги и безупречни в работата си, 
за да си спестите злонамерени упреци. 

ДОБРИ ФИНАНСОВИ НОВИНИ оч-
аквайте на 23-ти. Ще ви предложат 

нови възможности да спечелите пари. Не 
отклонявайте поканите. Получавате и не-
очаквани възнаграждения, които ви идват 
тъкмо навреме. 

ПОПАДАТЕ СРЕД ПРАВИЛНИТЕ 

ХОРА на 27-и, 28-и и 29-и. Вярвайте на 
интуицията си. Сега късметът е при вас. 
Успявате да проведете трудни срещи с 
отличен резултат. Насрочете важните 
командировки за тези дни. П
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Не харчете много
До 20-и ви съветвам да не губите време и 

сили с неперспективни занимания. Върше-

те само най-неотложната работа и най-

вече довършете започнатото (от 1-ви 

до 23-ти). Всичко останало оставете на 

втори план. От 1-ви до 23-ти, когато е 

ретроградната фаза на Меркурий, ви пре-

поръчвам да направите сериозен анализ на 

финансовото си положение. Инвестирайте 

умно и не харчете прекалено.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ
 От 1-ви до 23-ти вниманието ви ще е 

погълнато от темата за доходите ви. На-

правете сериозен анализ на харчовете си.

 На 4 април Нептун навлиза в знака Риби 

и ви дарява с интуиция, творчески заряд. 

Проявявате най-силните си качества.

 От 26-и до края на месеца е добре да 

се активизирате. Водите успешни пре-

говори, сключвате благоприятни догово-

ри и сделки.

 28-и е най-силният ви ден за сключване 

на сделки и договори.

ИНТЕРЕСНО ЗА ЧЕТЕНЕ

„ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ“
Още съвсем млад Юстас Конуей оставя живота в предградията на големия град, за да 
заживее сред дивата природа – двадесет години по-късно той още е там... 
Тази книга на известната писателка и журналистка Елизабет Гилбърт, написала 
бестселъра „Яж, моли се и обичай“, разказва историята на Юстас Конуей, който е съз-
дал свой дом в Апалачите и живее там, като се прехранва с даровете на природата и 
обработва земята. Пали огън с кремък и се облича с дрехи от животински кожи. При-
влича с идеите си стотици хора, но има и такива, които не понасят характера му... 
Книгата е едно незабравимо пътуване с Юстас – подобен на герой от приключенски 
роман, но всъщност модерен човек със заразяваща визия за бъдещето. Докато Гил-
бърт изучава Юстас Конуей и всичко, което той въплъщава, пред нас оживява обра-
зът на съвременния американец с всичките му противоречия, находчивост, нарциси-
зъм и съкровени мисли.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

4–18 април 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Сега организмът се запасява с необходимите му градивни елементи от храната. Периодът не е под-
ходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, трябва да се храните разделно. 
Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тогава организмът ще раз-
гражда 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 4, 12 и 13 април.  Ко-
реноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработват най-добре на 5, 6, 7 (до 

14.30 ч.), 14 и 15 април.  Мазните храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно да консуми-
рате на 7 (след 14.30 ч.), 8, 9, 16 и 17 април.  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват 

най-добре на 10, 11 и 18 април.

18 април, 

5.45 ч., Луната е 

във ВЕЗНИ 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Днес трябва да положите усилия, за да спазите активирания природен принцип на баланс, хармония, 
дипломация и красота. Много ще са провокациите през деня, не допускайте да излезете от контрол. Спон-
танната активизация на всички процеси в организма днес, както и по-динамичното ежедневие могат да 
ви принудят да преядете. Внимавайте, днес се пълнее лесно, организмът е склонен да задържа течности 

и да се презапасява с хранителни вещества. Не бива да прекалявате със захарта, шоколада и сладкиши-
те – ще натрупате излишни кила светкавично и тонусът ви ще спадне. Ограничете алкохола и не яжте 
месо поне днес!  На този ден са уязвими надбъбречните жлези, тазобедрената област и самите бъбреци 
– избягвайте да претоварвате тези органи. Усложнения може да се получат и при страдащите от захарен 
диабет – спазвайте диетата и предписания ви от лекар дневен режим.  Не си изпускайте нервите и 
в личните отношения – денят не е подходящ за изричане на силни думи. Бъдете отстъпчиви и любя-
щи – така ще постигнете повече.

1–3, както и 

19–30 април 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ускорите 
отслабването, ако спортувате повече. 2 (след 14.00 ч.), 3, 20, 21, 22 (до 13.30 ч.) и 30 април са препоръчител-
ни дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 22 (след 13.30 ч.), 23 и 24 април са датите за 
скулптиране и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. 
На 1, 2 (до 14.00 ч.), 19, 27, 28 и 29 април се препоръчват сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспининг 
или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токси-
ните и задържаната между мастните клетки вода, което води до изглаждане на целулита. 25 и 26 април 

са дните на дихателни упражнения, разходки на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробика.

3 април, 17.33 ч., 

Луната е в ОВЕН 

НОВОЛУНИЕ

 Това е денят за диети и прочистване на организма. Направете очистителни процедури на стомаш-

но-чревния тракт, проведете лечебно гладуване – само на течности или съвсем леки зеленчукови супи, без 

добавка на животински продукти (масло, сирене, мляко, сметана). Прибавете само малко зехтин или слън-

чогледово олио.  По възможност днес не приемайте и силни лекарства – пийте само най-наложител-
ните от тях. Постарайте се поне на този ден да ги заместите с природни или хомеопатични лечеб-
ни продукти.  Дайте почивка на организма си, за да се самовъзстанови! Заслужава си да се постарае-
те в тази посока. Почивката ще окаже положителен ефект и върху външния ви вид. Днес се отслаб-

ва трайно и трайно се подобрява състоянието на кожата (особено се облекчават проблемите с акнето). 
Не претоварвайте мозъка с умствена работа. По възможност прекарайте деня на открито – на чист 
въздух и тишина.  За вашата лунна магия по новолуние в Овен. Денят е подходящ да обмислите плано-

вете си за проправяне на нови пътища, за полагане на ново начало и за предприемане на активни дейст-

вия през следващите дни. Направете така, че да си върнете увереността и да натрупате повече енер-
гия. Не се поддавайте на агресията, недоволството и гнева. Дошло е време да отвоювате своята незави-
симост.  Денят е благоприятен за лечение и профилактика на очи, глава, лице, мозък. Успешно се лекуват 
главоболие и световъртеж.

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 АПРИЛ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

–
1, 2 (до 14.30 ч.), 10, 11, 18, 19, 

27, 28, 29

Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се омазнява по-

бързо.

4–9, 12–17 – Ако искате косата ви да расте бързо.

20–26 и 30 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

5, 6, 7 (до 14.30 ч.) –
Ако имате проблем с кожата на главата, сърбежи или пърхот. Направете си маска 

в корените. Ефектът ще е поразителен.

7, 13, 16, 22, 24, 25, 26, 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 –

1, 2 (до 14.30 ч.), 10, 11, 18, 19, 

27, 28, 29
–

14, 15, 16, 17 – Къдренето ще е най-безвредно и се препоръчва за фини и деликатни коси.

5, 6, 7, 22, 23, 24 – Най-трайно ще е при силни, здрави коси, които трудно се поддават на манипулации.

Б
оя

ди
св

ан
е –

1, 2 (до 14.30 ч.), 10, 11, 18, 19, 

27, 28, 29
–

14, 15, 16, 17 –
За деликатни и изтощени коси – днес при боядисване те няма да изгубят блясъка 

си и да се изтощят от боята.

5, 6, 7, 22, 23, 24 – За интензивно и трайно боядисване на устойчиви коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди –

1, 2 (до 14.30 ч.), 10, 11, 18, 19, 

27, 28, 29

Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много 

болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

–
1, 2 (до 14.30 ч.), 4–19, както и 

27, 28, 29
Неподходящи дати за епилация.

3, 20–26, както и 30 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

3, 20–26, както и 30 – Подходящи дати за механична епилация. Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

3–9, както и 12–17 – Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.

К
О
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А
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1–3, както и 19–30 – –

Парна баня
– 4–18 Има опасност да ви останат белези.

1–3, както и 19–30 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

2, 20, 21, 30 – –

Д
ъл
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ко
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а

22, 23, 24 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
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ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

4–18 –
Най-ефективни ще са процедурите на 5, 6, 12, 13, 14 и 15 април, 

когато кожата ще има нужда от много влага.

С
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4–18 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 4–18 – –

Оформяне 
и лакиране

5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

22, 23, 24, 25, 26
– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф
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на
ж

-
ни

 и
 а

нт
иц

ел
у-
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т

ни

– 4–18 –

1–3, както и 19–30 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 1–3, както и 19–30 –

4–18 – –

С
А

У
Н

А

1–3, както и 19–30 – Ефектът ще е максимален на 19, 20, 21, 22 и 30 април.

Бела, брой 4 (158), 2011 109



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 април.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-

зикални инструменти и аудиозаписи: 1, 5, 6, 7, 16, 17, 27, 28 и 29 април.

Недвижими имоти, мебели: 5, 6, 10, 11, 22, 23 и 24 април.

Автомобил, мотор или колело: 3, 4, 8, 9, 20, 21 и 30 април.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 2, 3, 4 и 30 април.

Канцеларски материали и книги: 8, 9, 14 и 15 април.

Спортни стоки: 3, 4, 12, 13, 20, 21 и 30 април.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 25 и 

26 април.

Обувки и дрехи:1, 5, 6, 7, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28 и 29 април.

Бижута, злато, луксозни вещи: 12 и 13 април.

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 18 април (пълнолуние), защото тогава ще има голяма кръвозагу-

ба, както и на 3 април (новолуние), когато няма достатъчно лунна 

eнергия и жизнените функции са по-забавени.

ДАТИ НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА на

3, 4, 30
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна кухина, 

зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия 

гръбначен стълб

5, 6, 7 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

8, 9 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

10, 11 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

12, 13, 14 Сърце, слезка (далак)
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

15, 16
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, черен 

дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система
Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

17
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия 

гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна 

кухина, зъби

18, 19 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки

20, 21, 22 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

23, 24, Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен 

мехур

25, 26
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, органи, 

свързани с нарушения на кръвното налягане
Сърце, слезка (далак)

1, 2, 27, 

28, 29
Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 

черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

Забележка Най-успешно протичат операциите, проведени при намаляваща Луна! През този месец Луната е намаляваща от 1 до 3 и от 19 до 30 април. 

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ
Стайните растения също са много чувствителни към лунните ритми. 

Те успяват да усвоят водата най-добре само в определени дни от месеца, 

когато Луната минава през водните знаци. Ако ги полеете в неподходящо 

време, само ще им навредите. А и хранителните вещества няма да стиг-

нат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1, 2, 10, 11, 18, 19, 27, 28 и 29 април.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 7, 8, 9, 16, 17, 25 и 26 април. На тези 

дни с поливането има опасност да провокирате появата на листни въшки 

или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 1, 2, 27, 28 и 29 април.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ АПРИЛ
Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допитвате“ до нея. Почистването на прахта, прането и миенето на прозорци ще ви се удават 

много бързо и лесно, ако ги правите в периода на намаляваща Луна. Вярно е, че през месеца тези дни са твърде недостатъчни, за да поддържате дома 

си изряден, но поне по-голямата част от домакинската работа ви съветвам да свършите тогава.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:

Основно почистване: 1–3, както и 19–30 април.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите: 1, 

2, 10, 11, 18, 19, 27, 28 и 29 април. Това са т. нар. дни на водата. Всички за-

мърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 7, 8, 9, 16, 17, 25, 26 април. Тогава 

по стъклата след избърсване ще остават упорити бели „облачета“.
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КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и венците, как-

то и поставянето на коронки и мостове могат да се окажат много мъчи-

телни, ако не сте улучили подходящия лунен момент. 

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не е спешен и е възможно сами да си из-

берете датата, най-добре посетете зъболекаря на 1, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 

28 и 29 април.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: от 3 до 18 април. И в никакъв 

случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар на 18 април (пълнолуние), 

защото кръвозагубата и болките ще са по-силни от обикновено, както и 

на 3 април (новолуние), защото съпротивителните ви сили тогава са сла-

би и организмът е по-уязвим към външни интервенции.

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 април 2 април 3 април *

28-и ЛД (от 4.51 ч.) 

Ден за покупка на 

жилище или началото 

на ремонт. Сънища-

та не са верни.

29-и ЛД (от 5.13 ч.) 

Опасен, сатанински 

ден. Препоръчват се 

пост и въздържание. 

Не планирайте и не 

започвайте нищо 

ново. Запалете 

свещ вкъщи и окаде-

те навсякъде.

1-ви ЛД (от 17.33 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.

4 април 5 април 6 април 7 април 8 април 9 април 10 април

2-ри ЛД (от 7.00 ч.) 

Не се поддавайте на 

гнева, избягвайте 

конфликтите и из-

блиците на емоции. 

Дeнят е подходящ 

за нови  начинания.

3-ти ЛД (от 7.28 

ч.) Енергетиката на 

този ден изисква да 

сте активни. Пасив-

ността е противо-

показна и опасна.

4-ти ЛД (от 8.59 ч.) 

Не взимайте прибър-

зани решения. Усамо-

тете се. Разходете 

се сред природата. 

Занимавайте с дома 

и семейството си. 

Колективната рабо-

та няма да ви спори.

5-и ЛД (от 8.36 ч.) 

Делови ден. Подхо-

дящ е за пътувания и 

за планиране на гене-

рални промени. Рабо-

тете концентрирано. 

Не преяждайте. Целе-

полагането ще е ус-

пешно.

6-и ЛД (от 9.20 ч.) 

Смирете се. Дайте 

прошка. Не изразя-

вайте недоволство 

на глас. Подходящ е 

за подмладяващи коз-

метични процедури. 

Ден за гадаене и про-

рочества.

7-и ЛД (от 10.12 

ч.) Ден за молит-

ва. Сбъдват се же-

лания.

8-и ЛД (от 11.11 ч.) 

Сега се активират 

фините и неуловими 

енергии в организма. 

Добре е да се гладу-

ва, за да се прочисти 

тялото.

11 април 12 април 13 април 14 април 15 април 16 април 17 април

9-и ЛД (от 12.16 

ч.) Не е успешен. 

Склонни сте към за-

блуждения и самоиз-

мами. Добре е да да-

дете прошка. Прак-

тикувайте йога.

10-и ЛД (от 13.26 

ч.) Не планирайте 

нищо важно. Изкъ-

пете се с гореща 

вода. Медитирайте.

11-и ЛД (от 14.38 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 15.53 ч.) 

Дава се милостиня. 

Молитвите се чуват. 

Подходящ е за взима-

не на важни решения.

13-и ЛД (от 17.09 ч.) 

Ден за активни кон-

такти, работа с ин-

формация и учене. 

Сами си пригответе 

и изпечете хляба. Не 

преяждайте.

14-и ЛД (от 18.27 

ч.) Много подходящ 

за започване на ва-

жна работа, за фи-

зическо натоварва-

не, за работа с ин-

формационни из-

точници и свеще-

ни текстове. Отва-

ря се третото око. 

Прочистете органи-

зма си.

15-и ЛД (от 19.45 ч.) 

Сънищата са верни и 

важат за месец на-

пред. Лош ден за секс. 

Сатанински ден, у 

нас се пробуждат зли 

изкушения. Проявете 

аскетизъм.

18 април 19 април 20 април 21 април 22 април 23 април 24 април

16-и ЛД (от 21.04 

ч.) Ден за постига-

не на вътрешна хар-

мония. Старайте 

се да вършите само 

добри дела.

17-и ЛД (от 22.21 

ч.) Подходящ е за 

удоволствия, общу-

ване и физически на-

товарвания. И за 

брак по любов.

18-и ЛД – 20.04 (от 23.31 ч.), както и 21.04 

(през целия ден) Изгонете лошите мисли. 

Прочистете стомашно-чревния тракт. Дни-

те са подходящи за гладуване с цел пре-

чистване.

19-и ЛД (от 0.32 ч.) 

Запалете повече све-

щи у дома, направе-

те анализ на постъп-

ките си. Ще успеете 

да се отървете от 

чуждото влияние.

20-и ЛД (от 1.22 ч.) 

Получават се духов-

ни знания и прозре-

ния. Не проявявайте 

гордост!

21-ви ЛД (от 2.04 ч.) 

Много активен твор-

чески ден. Отличен е 

за започване на нова 

работа, спортуване и 

пътешествия.

25 април 26 април 27 април 28 април 29 април 30 април

22-ри ЛД (от 2.38 

ч.) Ден на мъдрост-

та. Предайте на 

другиго своите зна-

ния. Посетете ас-

тролог.

23-ти ЛД (от 3.06 

ч.) Този ден е символ 

на саможертвата – 

простете на други-

те, разкайте се. До-

бре е да се пости. 

Не правете секс. По-

чистете дома си.

24-ти ЛД (от 3.32 

ч.) Активен, творче-

ски ден. Използвайте 

го за укрепване на 

духа и тялото. Ден 

за нов строеж.

25-и ЛД (от 3.55 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 4.17 ч.) 

Въздържайте се от 

активна дейност и 

постете. Пестете 

си енергията и мъл-

чете.

27-и ЛД (от 4.40 ч.) 

Ден за прекратя-

ване на контакти 

с лоши хора. Почи-

вайте и медитирай-

те. Ще имате про-

зрения.

*30-ИЯТ ЛУНЕН ДЕН СЪВПАДА С ПЪРВИЯ ПРЕЗ АПРИЛ

30-и ЛД – 3.04 (от 5.36 ч.) Ден на хармония, любов, покаяние и 

прошка. Завършете всичко започнато през този месец и на-

правете равносметка. Не започвайте нищо ново! Не правете 

и планове. Изчакайте до първия лунен ден. Избягвайте суета-

та, освободете се от всичко ненужно!

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО: „Височините на града“. Гален. Фетиш. Асад (Хафез). Рубикон. Мизия. АРО. Рит (Мартин). Ген. Щанга. АН. Хан. Кафене. Аула. Ке (Шарл). Атлас. Сто-

ун (Шарън). Рака (Джулио). Спа. Йорк. Катър. Вол. Тер. До. Но. Хан. Ирд (Каарел). Ав. Омир. Тесто. Оуз. Тиган. Каре. „Ирен“. Станев (Емилиян). Липа. Юзина. Ида. 

Адити. Корт. Юни. Охота. Арно. ТА. Яйчник. Йога. Двор.

ОТВЕСНО: Фигурант. Аташе. Тиня. Сабин. Остен. Стадий. Колит. Купър (Гари). Атина. Чек. Кенар. Своге. ОН. Минога. Авахи. Неф. Док. Риф. „Не“. Лит. Тем. Ки-

тай. „Летище“. Апи. Низа. Ра. Аг. Машина. Кра. Ягуар. Идиом. Юон (Константин). Юра. Алтай. Орм. Изрод. АСА. Алков. Диорит. Адара. Аарон. Руен. „То“. Адонис. 

Клон. Знахар.
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АНТИОКСИДАНТЕН 
КРЕМ SPF 15

ЛИФТИНГ 
КРЕМ SPF 15

и получавате подарък - 
 крем за околоочен контур

и получавате 
подарък - крем за 

околоочен контур

Вземете вашия

препоръчителна цена в 
търговска мрежа: 34,50 лв.

препоръчителна цена в 
търговска мрежа: 36,00 лв.

Вземете вашия

ДА ПОСРЕЩНЕМ 
ПЪРВИТЕ СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ

С ЛИЦЕ, ЗАЩИТЕНО 
ОТ ПЕТНА И ЛУНИЧКИ

Подарък

ПРОЛЕТНИ ПРОМОЦИИ ПРЕЗ АПРИЛ И МАЙ
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