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Vitamin C+ Time Freeze

ЕНЕРГИЯ И СИЯНИЕ  
ЗА КОЖАТА
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ЛИФТИНГ 
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препоръчителна цена в 
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препоръчителна цена в 
търговска мрежа: 36,00 лв.
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ДА ПОСРЕЩНЕМ 
ПЪРВИТЕ СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ

С ЛИЦЕ, ЗАЩИТЕНО 
ОТ ПЕТНА И ЛУНИЧКИ

Подарък

ПРОЛЕТНИ ПРОМОЦИИ ПРЕЗ АПРИЛ И МАЙ
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В района на 

търговските обекти

БЕЛА ще зарадва двама от най-верните си читатели 

с 2 петдневни почивки в Гърция. 

Късметът може да „изпрати“ всеки, който чете редовно списанието, 

в живописния курорт  през септември. 

Мобилизирайте наблюдателността си, за да откриете тайния знак                  , в 

някоя от статиите на БЕЛА. Изпратете номера на страницата, на която сте 

открили знака, на имейл bela@bela.bg, трите си имена и телефон за връзка.

Жребият ще се тегли измежду всички, открили и четирите тайни знака, 

публикувани в четирите поредни броя на списанието – 5, 6, 7 и 8. 

Всеки от двамата победители може да вземе със себе си любим човек или 

приятел, с когото да сподели радостта от наградата – 5 нощувки с 5 закуски за 

двама в курорта .

Имената на двамата победители ще бъдат публикувани в септемврийската 

БЕЛА, която излиза в края на август. 

А сега разлистете внимателно всяка страница на майската БЕЛА и потърсете 

първия таен знак, който ще трасира пътя ви към слънчева Гърция.

ЧЕТЕТЕ БЕЛА
И СПЕЧЕЛЕТЕ

В
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ



Работата като 
сънотворно
Намерете си бързо работа, защо-

то хората, които постоянно рабо-

тят – както като наемници, така и 

като частници, – спят много по-до-

бре от безработните, констатира 

едно английско изследване. На още 

по-спокоен и здрав сън ще се радва-

те обаче, ако си обичате работа-

та. Пак според данните от същото 

изследване. Но не бива да прекаля-

вате с часовете труд. Защото, кой-

то редовно се преработва (бачка 

повече от 8 часа на ден), много по-

често изпитва проблеми със съня в 

сравнение с онзи, който се труди в 

стандартното работно време. Спе-

циалистите отчели и редица поло-

ви и възрастови различия по отно-

шение на съня:  жените страдат 

по-често от безсъние в сравнение 

с мъжете  проблеми със заспива-

нето измъчват предимно хората до 

25-годишна и след 65-годишна въз-

раст – еднакво силно и мъжете, и 

жените  жените по-често използ-

ват сънотворни – три или повече 

пъти на седмица.

По-малко холестерол
Ето кои пет продукта трябва да добавите в менюто си, 

ако искате да избегнете напластяването на холестероло-

ви плаки по кръвоносните си съдове. Авокадото е източник 

на полезни мононенаситени мастни киселини и специалното 

вещество ситостерин, което намалява нивото на лошия хо-

лестерол. Шоколадът и по-специално черният съдържа ан-

тиоксиданти, безценни в борбата с холестерола. Спанакът 

е богат на лутеин, който, освен че е в състояние да „откър-

ти“ холестеролните плаки, помага и на зрението. Чесънът 

предотвратява риска от запуш-

ване на кръвоносните съдове. 

На ден е добре да си хапва-

те две-три скилидки. Зех-

тинът съдържа също мо-

ноненаситени мастни 

киселини, намалява-

щи нивото на лошия 

холестерол.

Транкви… 
каквооо?!
Пролетта е на път 

да си отиде. Приро-

дата се обнови и тръгна напред. Ако вие изоставате и все 

още не сте направили нищо за себе си, новата модерна на-

ука за жената ще ви помогне. Нарича се транквилология. 

„Транкви... каквооо?“, вероятно ще попитате вие. Думата 

идва от английското tranquil – „спокоен, умиротворен, в мир 

със себе си“. „Транквилиста е жена, която приема и реали-

зира всичките си страни – духовната (стреми се към мир 

и душевен покой), творческата (има свой собствен стил) 

и предприемчивата (сама взима решенията си).“ По този 

начин Кимбърли Уилсън, авторката на книгата „Изкуство-

то да си жена“, обяснява думата, създадена от самата 

нея, както и цялата философия, стояща зад нея. Намерете 

я, прочетете я и покажете на себе си и света, че мислите 

и се грижите за себе си по нов и модерен начин – според 

както ви диктува цялата, но и вашата, женската природа.

Работата като

БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР през майпрез май
©

 A
N

D
RE

Y 
KI

SE
LE

V,
 K

AM
IL

 M
AC

N
IA

K,
 M

AR
AZ

EM
 |

 D
RE

AM
ST

IM
E.

C
O

M

Ремонт по ноти
Защо не? Имате нужда от промяна, а ре-

монтът е прекрасна възможност да под-

новите и да освежите жилището си. Не 

чакайте, направете го през май. Така ще 

си оставите на разположение дълго и 

безгрижно лято за почивка и море.  

Ако с половинката ви се трудите в тан-

дем, работата ви ще бъде хем спорна, хем 

приятна. Първо преговорите. Той иска ба-

нята да е решена в морскосиньо – добре. 

Вие пък държите спалнята ви да е с бал-

дахин. След като постигнете съгласие по 

всички въпроси на вътрешната архитек-

тура, си разпределете „зоните на отго-

ворност“ – ако вие боядисвате стените, 

съпругът ви да се справя с пода и тавана.
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С 
извинение към читателкитe на „Бела“, които 
по дефиниция „знаят и не знаят какво искат“, 
смятам, че не-знам-какво-искам е тежка диагно-
за. От това заболяване масово страдат герои-

ните на чиклит романите и техните последователки от 
плът и кръв. Но по-нездравословното е, че май не искат 
да се излекуват. Да не са луди от пиленца и мацки до-
броволно да се съгласят да се превърнат в кокошки с не-
завидно бъдеще на квачки?! На теория – да, но на прак-
тика идеята за живот, затворен в скобите на семей-
ството, е стряскаща за всяка уважаваща себе си чикфея. 
Още повече за всяка уважаваща себе си, финансово неза-
висима чикфея. А те повечето са такива и извън худо-
жествената условност. 
Да, за чиклит момичетата – „и на двайсет, и на трий-

сет по две“, семейството (с цялата условност на дума-
та „семейство“) е цел, разбира се – понякога единстве-
ната непостигната в успешния им първокласен живот. 
Както се казва, крачката до пълното щастие. Иначе ня-
маше да трошат токчетата на елегантните си обувки, 
за да тичат след мъже, пардон, след Мъжа. Но дълбоко 
в неуверените си розови души те сякаш искат да оста-
нат колкото може по-дълго в розовия формат на живо-
та. Защото, напускайки чиклит територията, на която 
обикновено мъжът е дивеч – за отстрелване и оплюва-

не – или трофей, те неизбежно ще трябва да заживеят 
живота на успели, силни, но все пак семейни, или по-меко 
казано, обвързани жени. Чиккокошка обаче не звучи никак 
вдъхновяващо и секси. А за чикквачка с пиленца, и дума 
да няма. За какво ще се разказва в един чиккокоши ро-
ман? За памперси, семейни скандали и всякакви други би-
тови приключения? Най-интересното, което може да се 
случи, е мъжът, пардон Мъжа, да завърти любов с дете-
гледачката…
Не, чиклит момичетата искат да си останат в по-

вествованието на търсенето, на ненаправения избор, на 
незрялото отношение към живота. Инак кой ще чете 
за тях?! Те предпочитат да бъдат „голи, нахални и мла-
ди“ до края на дните си или поне докогато пластичната 
хирургия и съвременната медицина им позволят, да па-
заруват до отмаляване, да водят ресторантски и фит-
нес сошъл лайф, да преследват мъже, пардон Мъжа, със 
спортна злоба... 
Мъжете обаче, или поне истинските, не четат чиклит 

романи. И отдавна са женени, поне истинските, де. Оже-
нили са се най-вероятно докато чиклит момичетата са 
лапали розовите мухи на розовия си вълнуващ живот и 
неусетно са се превърнали в самотни, застарели чикко-
кошки. Биологично, а не литературно. 

Мариана ЯНЕВА
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

ЧИККОКОШКИ

Речник

Думата „чиклит“ идва от английското chick (пиле, 

но и маце, младо гадже) в комбинация с lit (съкратено 

от литература). Битува и мнението, че терминът е 

chiclet (дъвка) – символ на по-несериозното четиво.
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синьо
МОДАМОДАМОДА

Симфония в

Дизайнерите сякаш са се наговорили синьото да тържествува през пролетта и лятото на този моден сезон! 
Ще се учудите колко много нюанси има този цвят. Дори ескимосите нямат толкова думи за „сняг“.
Избрахме да ви покажем 30 сини превъплъщения на пролетно-лятното настроение.

1. От „Фенди“ – пастелно 
светлосиньо, синьо, напо-
добяващо цвета на синия 
брилянт, и тюркоазено. 
2. Светлото турскосиньо 

„върви“ много с коприна и с во-

лани. 3. Шалвари в избеляло 
синьо – цветът им сякаш е 

нарочно състарен. 4. Някои ди-

зайнери мислят в кобалтово 

и отново в брилянтено си-
ньо. 5. Тази асиметрична рок-

ля тип „прегърни ме“ изглежда 

много стилно в индигово.

6. Блуза във фру-

фру стил, от-

ново в брилян-
тено синьо. 7. 
При Хюго Бос па-

литрата вари-

ра от сивкаво 
заскрежено си-
ньо до интен-
зивно нощно 
синьо. 8. Асиме-

трично скроена 

коктейлна рокля 

с набори и вола-

ни в сребристо 
синьо би стояла 

много добре вър-

ху загоряла кожа. 

9. Тъмносиня 

вталена копри-

нена рокля с косо 

разположен деко-

ративен цип от 

едната страна. 

10. Аквамарин 
и тюркоаз – 

тези два нюанса 

на синьото ще 

са най-актуални 

през това лято.

1
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11. Тюркоазени 
обувки с каишка през 

глезените. Като бон-

бонени са! 12. За да 

сте сини от глава-

та до края на нокти-

те, заложете и на син 

лак за нокти в дънко-
во синьо. 13. Това 
е синият цвят на 
морето. Този нюанс 

е предпочитаният от 

Салваторе Ферага-

мо за пролетно-лят-

ната му колекция. 14. 
От H&М залагат на 

синьото със зеле-
никави отблясъци. 
15. Копринената риза 

на сини цветя в 
различни нюанси на 
синьото и зелено-
то със сигурност ще 

е включена в дреско-

да на деловата жена 

през топлия сезон.

16. От „Прада“ (вля-

во) ни изненадват с 

неоновото лила-
во-синьо, а Стела 

Маккартни (вдясно) – 

с лилаво-синьо с лю-
ляков оттенък. 17. 
Сукманът в перлено-
то тъмносиньо е 

суперудобна дреха за 

разходки през лятото. 

18. И слънчевите очи-

ла са със сини рамки 

дори. 19. Емилио Пучи 

(вляво) вижда лятото 

в преливащо се си-
ньо, а Мартин Марги-

ела (вдясно) си е ха-

ресал тъмносиньо-
то. 20. Тази велурена 

рокля на дупки в тюр-
коазеносиньо заслу-

жава специално вни-

мание.
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21. Ленените панталони с намачкана оптика в класическо 

дънково синьо са идеалната дреха за уикенда. Талията 

на панталоните през този сезон е по-висока. 22. Соня Ри-

кел (вляво) се заиграва с турскосиньото, ливанската ди-

зайнерка Ели Сааб (по средата) залага на заскреженото 
синьо, а Джил Сандър (вдясно) е фаворизирал неоновото 
синьо. 23. Този летен шал с малки бобчета в неутрал-
но сиво-синьо ще се комбинира добре с почти всички от-

тенъци на синьото. 24. Бански от две части в ултрама-
рин – морска класика. 25. Донатела Версаче обича блясъ-

ка. Това всички го знаем. Но че обича искрящото синьо, 
го научаваме сега.

26. Една светлоси-
ня жилетка (може 

и без златни копче-

та) ще е идеалната ви 

връхна дреха през по-

хладните летни дни. 

27. Светлосиньото 

е подходящият цвят за 

тази трикотажна ту-

ника. 28. Стефано Пи-

лати не обича синьо-

то да е толкова искря-

що. През пролетта и 

лятото той вижда же-

ната, почитателка на 

„Ив Сен Лоран“, в нощ-
но и дори черно-си-
ньо. 29. Памучна сто-
манено синя лятна 

рокля в А-линия, с волан 

и набори. 30. Кобал-
товосиня дълга блуза 

с пайети – подходяща 

е като топ за коктейл. 

Може да се комбинира 

с тъмносини дънки.

н
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у р о ц и  п о  с т и л

Може ли с помощта на малки хитрости да скриете недостатъ-

ците по тялото си? Да! Има дрехи, които ще ви направят с 5 

килограма по-слаби. Вталеното право и късо сако с широки ревери 

например създава впечатление за още по-тънка талия. Ако сте го 

облекли на голо, сложете едно по-едро бижу, което ще отвлича погле-

дите на околните от проблемните зони по тялото ви.

Рокля, 
„стягаща“ контура
Класическата кройка с V-образно 

деколте визуално удължава ши-

ята, което е много ефективен 

трик за внушаване на строй-

ност. Мекото жарсе не скова-

ва движенията, но понеже съ-

държа и изкуствена нишка, 

не се разтяга и не се отпус-

ка. А рисунъкът на роклята 

„обърква“ погледа – така 

скрива недостатъци-

те на фигурата, но 

подчертава достойн-

ствата є. 

 Смело можете да сложите и колан, 
но не го пристягайте прекалено

С тяхна помощ 

ще подчертаете 

талията.

Тайните на твоята ФИГУРА

 По-гладки линии на силуета се постигат 
и с правилно подбрано коригиращо (стягащо 
и повдигащо) бельо

Всичко в един тон
Комплектувайте тоалет в 

различни оттенъци на един 

и същ цвят, които обаче 

да се съчетават добре по-

между си. Например ансам-

бъл, издържан в модерно-

то за сезона синьо: индиго-

во синя пола в морски стил, 

разкроена жилетка в тъм-

носиньо и малко по-светло-

синя блуза с драпирана шал 

яка. Този тоалет ще ви пре-

върне в очите на другите 

в стройна жена, умееща да 

си играе с цветовете. 

И още нещо – майските дни 

може да са слънчеви и топ-

ли и да не ви се налага да 

носите жилетки и сака, но 

е по-полезно да ви покажем 

целите тоалети, с които 

можете да… отслабнете 

визуално.

 Оптималната дължина на жилетката – 
на нивото на края на пръстите на ръцете 
или мъъъничко по-дълга

Дълга жилетка
Жилетка с гарнитура по края и 

туника с абстрактен рисунък, 

дълга до бедрата, ще скрият ва-

шите проблемни зони. А правите 

и тесни джинси в тъмен цвят 

ще направят краката ви да из-

глеждат по-дълги и стройни.

КОЛАНИ РАЗНИ
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 Дължината на сакото трябва 
да е малко над началото на 
бедрото. Така няма да скриете 
най-женствената извивка на 
тялото

 Дължината на роклята 
точно до коляното отива на 
всички типове фигури

Пола молив
Добре скроената (за предпочитане на няколко парчета) тяс-

на пола ще добави стройност към фигурата ви, като оптически 

удължи тялото ви. Комбинирайте я с копринена блуза с жабо или 

с късо сако, пристегнато с колан през талията.

МОДНИ КРОЙКИ
Оригиналните набори, 

платки, панделки и деко-

ративни тегели също ще 

помогнат да скриете ня-

кои недостатъци на фигу-

рата си.

Рокля по мярка
Не се заблуждавайте, 

че дрехите, които са с 

един размер по-големи 

от този, който в дейст-

вителност носите, ще 

ви направят по-строй-

ни. Тази рокля с двуред-

но закопчаване за поре-

ден път доказва, че в 

добре избраната по раз-

мер дреха ще изглежда-

те много по-добре, от-

колкото в някоя по-обем-

на. Дори и формите ви 

да са по-пищни.

ОБУВКИ В ТЕЛЕСЕН 
ЦВЯТ
Бежовите обувки в цвят, 

хармониращ с цвета на ко-

жата ви, зрително правят 

краката ви по-дълги. Ако 

прасците ви са по-едри, 

се откажете от обувки-

те тип балетни пантофки, 

както и от тези с каиш-

ка около глезена в полза на 

обувките в по-класически 

кройки, на високи токове. 
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

Т
ова, че не сме създадени да жи-
веем вечно и че рано или късно 
трябва да си отидем от този 
свят, е нормално явление. Друг е 

въпросът, че умираме по-рано, откол-
кото природата е предвидила за нас, 
тъй като по програма ни е заложено 
да живеем по 120–140 години. В ня-
кои страни и географски райони хо-
рата обаче стареят много по-бавно. 
Защо? Важният фактор тук се явява 
начинът на живот. Ако водите пра-
вилен начин на живот, живеете по-
дълго. Какво означава правилен? 

ДВИЖЕНИЕ И 
БАЛАНСИРАНО ХРАНЕНЕ – ТОВА Е!
Днес най-дългата продължителност 

на живота е установена в Южна Япо-
ния (на остров Окинава) и в Норве-
гия – две много отдалечени една от 
друга страни. Какво е общото, кое-
то провокира дълголетието на жите-
лите им? 

РИБАТА И МОРСКИТЕ ПРОДУКТИ. 
ТЕ СЕ СМЯТАТ ЗА НАЙ-БАЛАНСИРАНАТА 
ЗА ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ ХРАНА.

Но яденето на риба не е достатъч-
но, все пак трябва да се окаже влия-
ние с цял комплекс от фактори – и 
климатични, и екологични. 
В Мурманска област в Русия, коя-

то не е толкова далече от Норве-
гия (и климатът дори е сходен), про-
дължителността на живота обаче е 

няколко пъти по-ниска от тази в 
Норвегия. Огромно значение за дъл-
голетието имат значи и психосоци-
алните фактори – спокойствие, от-
съствие на загриженост за утрешния 
ден. Доста дълголетници се срещат 
в Кавказ например, но това са само 
частни случаи, а не характеристика, 
валидна за цялото население там.
В световен мащаб се отчита нео-

спорима 

ТЕНДЕНЦИЯ КЪМ ОБЩО 
ЗАСТАРЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Това се отнася най-вече за Европа. 
Средната възраст на нашия конти-
нент става все по-висока и съответно 
възрастта за пенсиониране – също. 

ИДЕЯТА ЗА ВЕЧНАТА МЛАДОСТ Е 
СТАРА, КОЛКОТО САМАТА ПОЯВА НА 
ХОРАТА НА ЗЕМЯТА – ИСТОРИЯТА 
НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ИЗОБИЛСТВА 
ОТ ЛЕГЕНДИ ЗА ПОДМЛАДЯВАЩИ 
ЯБЪЛКИ, ЖИВА ВОДА, ЕЛИКСИРИ 
НА МЛАДОСТТА И ПРОЧИЕ 
ВЪЛШЕБСТВА. ДНЕС АNTI-AGE 
НАПРАВЛЕНИЕТО В КОЗМЕТИКАТА И 
В МЕДИЦИНАТА СЕ СМЯТА ЗА ЕДНО 
ОТ НАЙ-ПЕРСПЕКТИВНИТЕ. ЕТО ОТ 
КОИ НЕГОВИ ПОСТИЖЕНИЯ МОЖЕМ 
ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ ВЕДНАГА.

ПРЪТ В КОЛЕЛОТО НАПРЪТ В КОЛЕЛОТО НА

старостта ©
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ЗА ДА ФУНКЦИОНИРАТ ПЪЛНОЦЕННО, 
ХОРАТА ТРЯБВА ДА СА ПО-МЛАДИ ОТ 
СВОЯТА БИОЛОГИЧНА ВЪЗРАСТ.

Затова anti-age направлението в нау-
ката се развива доста бързо през по-
следните 20 години и все повече хора 
прибягват до услугите на подмладява-
щата медицина или козметика. Сами-
те подмладяващи терапии се делят на 
два основни вида – едните се борят 
с външните признаци на стареенето, а 
другите забавят самия процес на ста-
реене и даже го връщат назад. Към 
първия вид спадат лимфодренаж, тала-
сотерапия, СПА процедури, балнеология 
и различни други козметични методи 
за свеждане до минимум на признаците 
на стареене – бръчки, стрии, целулит 
и прочие (основно те са насочени към 
третиране на кожата и подкожните 
клетки). По-амбициозна е целта, която 
anti-age медицината си поставя – 

ДА СПРЕ САМОТО ОСТАРЯВАНЕ

Днес с абсолютна точност се знае, 
че във всяка наша клетка има опреде-
лен ген, който отговаря за деленето 
и регенерацията. И възможностите, 
и продължителността на клетъчно-
то възпроизводство са генетично ко-
дирани и когато се изчерпат, започва 
процесът на стареене. 
Всеки човек притежава т. нар. пър-

вични стволови клетки (непрофилира-
ни), от които след това могат да бъ-
дат образувани всякакви други видове 
клетки (нервни, мозъчни и т. н). 

С МАКСИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО СТВОЛОВИ 
КЛЕТКИ РАЗПОЛАГА ЧОВЕК В НАЙ-РАННА ДЕТСКА 
ВЪЗРАСТ. С НАПРЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО ТЕХНИЯТ 
БРОЙ НАМАЛЯВА.

Такъв е законът на природата и ако 
не беше той, днес светът щеше да 
е пренаселен с милиарди хора, някои 
от които родени още по времето на 
библейския потоп. 
Механизмът на остаряване днес не 

е тайна за учените. Старостта се 
дължи на намаленото производство 
на стволови клетки – т. е. на „тух-
лите“, от които могат да се синте-
зират и регенерират разните други 
клетки. На по-ранна възраст, когато 
организмът расте, новообразуващите 
се клетки са повече от умиращите, 
а след 24–25-годишна възраст 

УМИРАЩИТЕ КЛЕТКИ СА ПОВЕЧЕ 
от регенериращите се (повечето клет-
ки се регенерират по време на живо-
та, но някои не се възпроизвеждат 
изоб що – като клетките на мозъка и 
на сърцето). Това е обусловено именно 
от факта, че с напредване на възрас-
тта броят на стволовите клетки в 
кръвта намалява драстично. 

ПРИ НЯКОИ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ ОБАЧЕ 
КОЛИЧЕСТВОТО НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ СИ 
ОСТАВА КОНСТАНТНО ДО КРАЯ НА ЖИВОТА ИМ. 
ТОВА СА НЯКОИ ВИДОВЕ МОРСКИ МОЛЮСКИ 
И ЗЕЛЕНИ КОСТЕНУРКИ.

Така погледнато, тези живот-
ни трябва да живеят вечно, да не 
умират от старост. Както и ста-
ва. Ако те умират, то това задъл-
жително е свързано с болест или с 
травми. Иначе генетично кодиран ме-
ханизъм на стареене и умиране при 
тях липсва. 
Знанието за стволовите клетки даде 

идея, че стволовата терапия може да 
бъде използвана за ревитализация. 

ЗА ДА ВЪРНЕМ ВРЕМЕТО НАЗАД 
обаче, трябва да разполагаме с доста-
тъчно количество стволови клетки в 

организма (или по-точно, да ги вкара-
ме в него), за да ги използва той за 
строителен материал. Днес вече се 
говори за технологии, с които това 
може да бъде постигнато, но все още 
учените са на стадий научен експе-
римент. Онези, които чисто търгов-
ски се занимават със стволова тера-
пия, го правят незаконно. Макар и на 
всички да е ясно, че нелегално тя се 
прилага в много страни по света. 

ЗА ЦЕЛТА СЕ ИЗПОЛЗВАТ КЛЕТКИ ОТ КОСТНИЯ 
МОЗЪК НА САМИЯ ЧОВЕК, КОИТО СЕ ПОДБИРАТ 
МНОГО ВНИМАТЕЛНО. ТЕЗИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ СЕ 
РАЗМНОЖАВАТ ЧУДЕСНО В ИНКУБАТОР. 

Трансплантирането на костен мо-
зък е пример за терапия, при която 
стволови клетки от костния мозък 
на донора се прилагат, за да замес-
тят кръвните клетки на болни от 
левкемия и други видове ракови забо-
лявания. На стволовите клетки се 
разчита също и при присаждане на 
кожа в случаи на сериозни изгаряния, 
и при очни заболявания, за да изра-
сте нова роговица. Целта на транс-
плантирането на стволови клетки е 
здравите клетки да се интегрират и 
специализират в тялото и да започ-

Йоните на академик Скулачов
Учените твърдят, че разликата между биологичната и истинската възраст на 

човека може да е до 20 години. В Русия например повечето хора са биологично 

по-стари от своята реална възраст. Директорът на института по физико-хи-

мична биология академик Владимир Скулачов оглави мащабен проект за борба 

със старостта на клетъчно ниво. Според него стареенето е програма, програ-

миран етап от развитието ни, заложен в гените. Основната цел на учения е да 

разработи средство, с което да въздейства върху тази програма – да я промени 

и да премести границите на стареенето. 

Въпросното въздействие академик Скулачов се опитва да установи чрез син-

тетични молекули, които възпрепятстват натрупването на активни форми на 

кислород в клетките. Според него нашият най-голям враг, колкото и странно да 

звучи, е кислородът. Човешките клетки се самоунищожават, синтезирайки от-

ровни форми на кислорода. Именно тях обезврежда създаденото от академика 

на основата на растителни антиоксиданти вещество, по-известно като „йони 

на Скулачов“. Тези йони проникват не просто в клетката, а в митохондриите є 

(това са химическите лаборатории на тялото, в които всеки ден се преработ-

ват около 400 л кислород), където впрочем провежда своята разрушителна дей-

ност отровният кислород, който провокира общо стареене на организма. 

Бюрото на академика е отрупано с писма на хора, които искат доброволно да му 

станат опитни мишки. Защото, ако йоните му проработят масово, се прогнози-

ра продължителността на човешкия живот да стигне до 800 години. При това – 

с удължена фаза на младостта. 

Но в свои изявления академикът се застрахова, че хапчето против старост 

няма да бъде създадено в близко, а в доста по-далечно бъдеще.

НОУ-ХАУ
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нат да функционират като част от 
организма. 
Все още пред учените има предиз-

викателства в това отношение, за-
щото 

НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ДОБРЕ ИЗУЧЕН 
ПРОЦЕСЪТ НА ДЕЛЕНЕ 

на стволовите клетки, както и раз-
ликата между стволови клетки, взети 
от ембрион и от възрастен човек. 

ТЕОРЕТИЧНО СЪЩЕСТВУВА РИСК ДЕЛЕНЕТО 
НА ВКАРАНИТЕ В ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ 
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ДА НЕ СЕ ПРЕУСТАНОВИ. 
А С КАКВО ЩЕ ЗАВЪРШИ ТОВА, Е ИЗВЕСТНО 
ЕДИНСТВЕНО И САМО НА ГОСПОД.

Тези опасения обаче не пречат ство-
ловата терапия с цел подмладяване 
да се прилага спорадично незаконно 
в някои страни (най-набедени са Ук-
райна и Китай). Защото има доказа-
телства (макар и статистически не-
обработени, но все пак много убеди-
телни), че клетъчната стволова ре-
витализация – 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА СОБСТВЕНИ 
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ 

в кръвоносната система – в значи-
телна степен стопира процесите на 
стареене и даже може да върне вре-
мето назад. При експериментите, 
проведени с цел лечение и регенерация 
на отделни органи, е констатирана 
висока ефективност на този метод. 
Но последиците от терапията със 

стволови клетки в перспектива са 
все още неизвестни. За да се говори 
за бъдещето, трябва да се натрупа 
статистическа база данни. Но понe-
же методът е незаконен, то и сери-
озна такава база няма. Засега може 
да се говори само за впечатления, за 
мнения на различни специалисти. 

СЛАВА БОГУ, ЧЕ ИНЖЕКЦИИТЕ СЪС 
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ В ЧАСТНИТЕ КЛИНИКИ 
НЕ СА СКЪПО, А СУПЕРСКЪПО УДОВОЛСТВИЕ, 
КОЕТО НЕ ВСЕКИ МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ.  

Но единственият сериозен anti-age 
метод в медицината си остава все 
пак клетъчната терапия. Бъдещето 
принадлежи на нея. 
От по-простите, но също клетъч-

ни методики си струва да споме-
нем още 

ТЕРАПИЯТА С ФИБРОБЛАСТИ

тоест с клетки от дълбоките слоеве 
на човешката кожа, които намират 
приложение и в съвременната мезо-
терапия. Ефектът от тази терапия 
също е добър. Продължават и опити-
те с помощта на медицинската ге-
нетика и хормоналното въздействие 
да се промени обмяната на вещества-
та и по този начин да се стигне до 
подмладяващ ефект. Такива опити са 
правени още през 20-те години на ми-
налия век и дори са описани от Ми-
хаил Булгаков в „Кучешко сърце“ (оп-
итите на професор Преображенски, 
ако си спомняте). 

ДОКТОР СЕРГЕЙ ВОРОНОВ, ПРОТОТИПЪТ НА 
БУЛГАКОВИЯ ПРОФЕСОР ПРЕОБРАЖЕНСКИ, ПРЕЗ 
20-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК Е ПРИСАЖДАЛ СЕМЕН-
НИ ЖЛЕЗИ И ТЕСТИКУЛИ НА МАЙМУНИ НА ПАЦИ-
ЕНТИ, КОИТО ЖАДУВАЛИ ДА СЕ ПОДМЛАДЯТ.

Да, такива методи са били разра-
ботвани във времената, когато нау-
ката предполагаше, че подмладяването 
ще стане за сметка на промени в хор-
моналния фон. В тази идея има също 
рационално зърно. Естествено, тести-
сите или яйчниците на маймуната не 
са подходящи в случая. Търси се някое 
по-близко до човека същество – 

СВИНЯ ИЛИ ДАЖЕ ЧОВЕК 
Например в много от подмладяващи-

те козметични средства се влага пла-
цента. Но за съжаление методите на 
хормоналната терапия не могат да се 
похвалят с траен ефект. 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ 
ОРГАНОПРОТЕКТОРИ, ФИТОХОРМОНИ И 
АНТИОКСИДАНТИ, СЪЩО МОЖЕ ДА СЕ ОТНЕСЕ 
КЪМ БОРБАТА С ОСТАРЯВАНЕТО.

Например ензимът Q10 е мощен ан-
тиоксидант, който благоприятства 
общото подобрение на функциите на 
организма. А познатата на всички ас-
корбинова киселина е също мощен ан-
тиоксидант, който успешно елимини-
ра свободните радикали. Но от тези 
наистина полезни вещества човек едва 
ли може да стане по-млад. Защото 
процесите на стареене са обусловени 
от генотипа, средата на обитаване и 
начина ни на живот. С помощта на 
органопротекторите и антиоксидан-
тите организмът може да функциони-
ра по-ефективно, но не и  да се под-
млади. „В превод“ това означава, че 
ако ядете само полезни неща, ако ста-
вате рано и бягате сутрин, ако ре-
довно си взимате контрастни душове 
и не се психирате на работа, навярно 
ще доживеете до по-дълбоки стари-
ни, при това в добро качество (разби-
райте, здраве). Здравословният начин 
на живот е базов за anti-age терапия-
та. Ние мечтаем за вълшебна пръчка 
– тоест искаме, без да правим нищо 
за своето здраве, да изпием едно чудо-
дейно хапче, да направим заклинание и 
да станем тутакси по-млади. Но това 
просто не може да стане.
Едно от последните направления на 

anti-age медицината е лечението с ор-
ганопротектори или 

Малките, но важни пептиди
С разработването на биопептидни регулатори (препарати за удължаване на жи-

вота) от години се занимава група учени под ръководството на Владимир Хавин-

сон, директор на Санкт-Петербургския институт по биорегулация и геронтоло-

гия. Те са създадени на основата на пептиди (късоверижни белтъци), извлечени 

от тимуса (жлеза, централен орган на имунната система), а също и от епифи-

зата (малка жлеза в мозъка, контролираща цялата ендокринна система) на чиф-

токопитни животни. 

„Стареенето се дължи на намаления синтез на белтъчини в организма. Вкарвай-

ки в него пептиди, изолирани от тези жизненоважни органи на чифтокопитните, 

ние възстановяваме функциите на системата. Но не поправяме механизма, а по-

следиците“ – пояснява ученият. 

По неговите думи било доказано, че пептидите, състоящи се от 2, 3 или 4 ами-

нокиселини, регулират обмяната на веществата на клетъчно ниво, давайки им 

възможност да работят така, както те работят в младия и здрав организъм, и 

по този начин възстановявайки биологичната и функционалната активност на 

износените или заболели органи и тъкан. Освен това според него пептидите са 

съвършено безвредни, тъй като се състоят от няколко аминокиселини, които 

присъстват в човешкия организъм.
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ОРГАНОТЕРАПИЯТА

която представлява прием на лекар-
ства, приготвени от органите и тъ-
каните на животни. Наричат ги още 
фетусни препарати (от лат. f(o)etus 
– плод, зародиш при животни и при 
човека).
По своя състав фетусните препа-

рати са балансирани комплекси от 
най-ценните клетъчни биомолекули, 
екстракти от клетъчно съдържимо 
на органите и тъканите на здра-
ви животни (ембриони на телета и 
прасета).

УНИКАЛНОТО СВОЙСТВО НА ФЕТУСНИТЕ 
ПРЕПАРАТИ Е ТЯХНАТА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ТОЧНОСТ 
НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ФУНКЦИИТЕ 
НА ОПРЕДЕЛЕН ОРГАН.

Като следствие от приема им в 
човешкия организъм се активизират 
процеси на подмладяване, включва се 
механизмът на стопиране на възрас-
товите изменения. Туморите се ре-
зорбират, възстановяват се нормал-
ните функции на органа или тъканта, 
възпалението отшумява… И подмла-
дявайки целенасочено органите, нуж-
даещи се от лечение, тези препарати 
водят и до подмладяване на целия ор-
ганизъм като цяло. 
Например при затлъстяване целена-

соченото активиране на функциите 
на ендокринните жлези с органопро-
тектори води до физиологично реду-
циране на масата на тялото. Целена-
соченото активизиране на функциите 
на черния дроб помага при цироза, а 
на задстомашната жлеза (панкреас) – 
при захарен диабет. 

ФЕТУСНИТЕ ОРГАНОПРЕПАРАТИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ 
ЗА БЪРЗО И КАЧЕСТВЕНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ И ТЪКАНИ И 
НЯМАТ РАВНИ НА СЕБЕ СИ ПО ЕФЕКТИВНОСТ 
В ПОДМЛАДЯВАЩОТО ДЕЙСТВИЕ.

Използването на органопрепарати 
влияе и на това 

КОЛКО МЛАД ИЗГЛЕЖДА ЧОВЕК 
Защото подмладяването на кожата 

е тясно свързано с вътрешното по-
дмладяване на целия човешки органи-
зъм. Ефективността на козметична-
та програма за зряла кожа или лече-
нието на кожни проблеми ще бъдат 
много по-високи, ако помагаме на ор-
ганизма отвътре. 

ПРОГРАМАТА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО СТАРЕЕНЕ С ПОМОЩТА 
НА ОРГАНОПРЕПАРАТИ Е ДОСТА ЕФЕКТИВНА И 
ПЕРСПЕКТИВНА И ЗАТОВА Е И ДОСТА ТЪРСЕНА 
УСЛУГА В НАЙ-СКЪПИТЕ САЛОНИ ЗА КРАСОТА И 
ANTI-AGE КЛИНИКИ В СВЕТА.

Доста от пациентите се притесня-
ват от алергични реакции към органо-
препаратите, а други пък ги бъркат 
със стволовите клетки. Но истината 
е, че те са безвредни. Технологията, 
която се използва при тяхното про-
изводство, позволява да се изолират 
само хипоалергенни биомолекули. При 
това се използва не цялата клетка, а 
само клетъчното съдържимо в цитоп-
лазмата. За многогодишната практи-
ка на прилагане на органопрепаратите 
не е констатиран нито един случай 
на алергия или усложнения. 

ЖИВОТНИТЕ 
от които се извличат клетките, рас-
тат в специални екоферми в Австра-
лия и Нова Зеландия, хранят се с рас-
тителна храна, която не е стимулира-
на с химически подобрители, и не им 
се правят никакви ваксини, за да не се 
наруши техният имунен фон. Първо-
начално за производството на всички 
органопрепарати се използваха говеда. 

НО БУМЪТ С „ЛУДАТА КРАВА“ НАЛОЖИ 
КОРЕКЦИИ В ДОБИВАНЕТО ИМ. ДНЕС ЗА 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФЕТУСНИТЕ ПРЕПАРАТИ СЕ 
ИЗПОЛЗВАТ САМО ОРГАНИ НА ПРАСЕТА. 

Това е свързано и с факта, че при-
лаганите методи на стерилизация на 
прасетата сами по себе си абсолют-
но изключват възможността от пре-
даване на всякакви инфекции. 
Може да се каже, че днес ревита-

лизиращите органопрепарати са не-
надминати по изразеност на anti-age 
ефект, както и по надеждността и 
трайността на подмладяването, кое-
то се постига с тях (както на въ-
трешни органи, така и на кожата). Те 
не провокират алергични реакции, без-
опасни и лесни са за приемане. Резул-
татността им при лечение на тежки 
патологии (артроза, дискова херния, 
захарен диабет, хипертония, алергии, 
базедова болест) и ефикасността им 
при имунореабилитация на болни от 
рак и при лечението на аномалии на 
развитието при децата са доказани с 
многобройни научни изследвания.

DERMACOL MAKE-UP COVER 
Легендарният силно покривен фон дьо тен 

ще ви осигури перфектно покритие на всич-

ко, за което можете да си помислите: кръ-

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

Хипоалергенен, водоустойчив, с интензивна 

UV защита (SPF 30), DERMACOL MAKE-UP 

COVER e невидимо оръжие в борбата срещу 

кожните недостатъци. Може да играе ус-

пешно ролята на основен грим – нанесен в 

малки количества на тънък слой, той скри-

ва недостатъците и изравнява тена на ко-

жата. Незаменим е и с качествата си на 

коректор – за покриване само на определе-

ни недостатъци. 

Благодарение на състава си той е устой-

чив дори и към морската вода. Разработен 

в осем цветни нюанса, стои прекрасно и 

гарантира безупречен грим. Идеално сред-

ство за професионален грим – при фотосе-

сии, филмови снимки или където настроени-

ето ви отведе!

Официален вносител „Ралица“ ООД:

1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35

тел. 02/ 980 33 15, 

факс 02/980 48 99

e-mail: dinpg@techno-link.com
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СВЕТЪЛ ПЪТСВЕТЪЛ ПЪТ

„ДА ИЗТРИЕТЕ“ 
ПИГМЕНТНИТЕ ПЕТНА 
ОТ ЛИЦЕТО И ДА СЕ 
СДОБИЕТЕ С АБСОЛЮТНО 
РАВЕН ТЕН НА КОЖАТА 
БЕЗ СТРАНИЧНИ 
ЕФЕКТИ, Е ЗАДАЧА, 
КОЯТО СЪВРЕМЕННАТА 
КОЗМЕТОЛОГИЯ 
РЕШАВА С ПОМОЩТА 
НА РАСТИТЕЛНИ 
ЕКСТРАКТИ.

ко ж а

И
збягването на хиперпигмен-
тациите не е лека зада-
ча. Избелващите средства 
по правило са агресивни за 

кожата. Идеята е да изравните тена 
с помощта на ефективни, но щадящи 
съставки, които са в състояние също 
така да забавят образуването на пиг-
ментни петна. 
Тенът на лицето става неравен не 

само заради вредното въздействие на 
ултравиолетовата светлина. Тъмните 
петна по кожата се образуват и зара-
ди хормонални колебания в организма; 
заболявания на ендокринната система 
и стомашно-чревния тракт; прием на 
орални контрацептиви; стрес; трав-
ми; хипервитаминоза и авитаминоза… 
Към тяхната поява водят също въз-
палителните процеси в кожата (на-
пример при акне) и травмиращите 
козметични процедури. 

МЕЛАНИНЪТ 
е пигмент, който дава цвят на на-
шата кожа. Ако е в нормално коли-
чество, той служи като естествен 
филтър, предпазващ кожата от агре-
сивното въздействие на ултравиоле-
товата светлина. Но меланоцитите 
(клетки на кожата, които произвеж-

дат пигмент) реагират чувствител-
но на много фактори – на първо мяс-
то на слънце и на колебанията в хор-
моналните нива. Това води до локал-
но производство на меланин в повече, 
значително над нормата. В резултат 
се образуват огнища на хиперпигмен-
тации, които не минават с времето 
подобно на „обикновен“ загар, а оста-
ват там за постоянно или пък се по-
явяват редовно като луничките. 
С помощта на съвременните пре-

парати може „да се изтрият“ пиг-
ментните петна, но те пък дейст-
ват прекалено агресивно на кожата, 
което се оказва техен главен и фата-
лен недостатък. Спрямо тях кожата 
реагира с раздразнение, сухота, пълна 
загуба на пигмент и даже, колкото и 
парадоксално да звучи, с още по-уси-
лена пигментация. Хиперпигментация, 
възникнала на мястото на възпаление, 
е знак, че меланоцитите са реагирали 
прекалено чувствително към травми-
ращото въздействие. Избелването се 
явява същият такъв агресивен трав-
миращ фактор за кожата. Получава 
се омагьосан кръг. 

ВЪПРОС НА КОЛИЧЕСТВО

Цветът на кожата на човека се оп-

ределя от пет пигмента, най-важни-
ят от които е меланинът. В зависи-
мост от количеството и разпределе-
нието му в кожата човечеството се 
дели на черна, бяла и жълта раса. Ако 
той е в норма, всичко е нормално. Но 
всички процеси на нарушение на произ-
водството на меланин специалистите 
наричат дисхромия (от dys – порочно, 
неправилно, и chroma – цвят, окраска).
При увеличено производство на ме-

ланин в организма възникват хипер-
пигментации. Те могат да бъдат при-
чинени от наследствени фактори, 
хормонални нарушения, дерматити, 
изгаряния, рани, инжекции, ухапвания 
от насекоми, прием на лекарствени 
препарати, повишаващи чувствител-
ността на меланоцитите към слън-
чевото излъчване (ретиноиди, тетра-
циклин, хормонални препарати).

ВИДОВЕ ПИГМЕНТНИ ПЕТНА

ЛУНИЧКИ (ефелиди) Най-често те 
досаждат на рижите дами и на 

блондинките. Появяват се през проле-
тта заедно с първите слънчеви лъчи. 
В същността си те са далечни родни-
ни на загара. Причината за тяхното 
образуване е наличието на специфи-
чен ген в меланоцитите, заради който 
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при среща със слънцето те започват 
интензивно да произвеждат меланин. 
Най-ярките лунички се появяват във 
възрастта между 20 и 25 години. До 
35-годишна възраст тяхното количе-
ство може и да нарасне, но с напред-
ване на годините те избледняват.

СТАРЧЕСКИ ПЕТНА Те се обра-
зуват за сметка на увеличеното 

количество на меланоцити в кожа-
та, което по правило се случва след 
40-годишна възраст. Най-често се ло-
кализират на гърдите, раменете и 
китките – зони, които постоянно са 
изложени на слънце през лятото.

ХЛОАЗМА И МЕЛАЗМА Хлоазмата 
са симетрични кафяви петна, появя-

ващи се предимно по лицето. Сливайки 
се, те могат да стигнат значителни 
размери. Обикновено хлоазма се обра-
зува по време на бременност, а също 
и при някои заболявания на женската 
полова система, при прием на орални 
контрацептиви или при заразяване с 
глисти. Без оглед на страховития си 
вид хлоазмата е доста безобидно пет-
но и бързо изчезва, след като се елими-
нират причините за нейната поява. За 
разлика от хлоазмата мелазмата ни-
кога не е свързана с патологии на ре-
продуктивната система. Тя се разви-
ва под влияние на слънчевата светлина 
при хора, страдащи от различни забо-
лявания на стомашно-чревния тракт.

РОДИЛНИ ПЕТНА (невуси) Това са 
доброкачествени новообразувания по 

кожата, състоящи се от специфични 
меланосъдържащи невусни клетки. Ро-
дилните петна са с различни разме-
ри и цвят (телесен, жълтеникав, че-
рен); плоски или релефни; гладки или 
подобни на брадавици; с широка или 
с абсолютно тясна основа (държащи 
се на „краче“). Появяват се в ранно-
то детство, стигат максималното 
си количество през юношеството, а 
към 60-годишна възраст повечето от 
тях изчезват. Обикновено невусите 
не представляват опасност. Но ня-
кои отделни „екземпляри“ са в състо-
яние да се изродят в злокачествения 
тумор меланом. По принцип опасните 
невуси се отличават с големи разме-
ри, често дори са болезнени, а поня-
кога от тях тече кръв. 

ЛЕНТИГО То се появява във вид на 
овални, плоски малки петна, чийто 

цвят варира от светлобежов до тъм-
нокафяв. Лентигото може да образу-

ва на всякаква възраст, в това число 
и при децата (юношеско лентиго).

БОРБА С ПЕТНАТА

Съвременната естетична медицина 
разполага с богат арсенал от сред-
ства, които позволяват човек прак-
тически да се избави от всяка една 
хиперпигментация. Но ако подходите 
разумно към проблема, си струва пре-
ди всичко да си изясните защо точно 
вас са „атакували“ въпросните пет-
на и да се избавите не от тях, а от 
причината, която ги поражда. Поня-
кога пигментацията изчезва от само 
себе си, след като основното заболя-
ване, което я е провокирало, се изле-
кува напълно. В краен случай е дос-
татъчен лек пилинг, за да стане ва-
шата кожа идеална. Но, уви, това е 
по-рядък случай.
Да се справите с пигментните пет-

на в домашни условия, е трудна за-
дача, дори невъзможна. Абсолютно 
всички препарати с избелващ ефект 
действат на нивото на повърхност-
ния слой на кожата – епидермиса. За 
постигането на ефект се изисква по-
продължително и системно трети-
ране с тях и… достатъчно количе-
ство пари, тъй като по-качествени-
те средства струват и по-скъпо.
Козметичното лечение на хиперпиг-

ментациите задължително включва 
пилинг на роговия слой кожа, което 
благоприятства отделянето на мела-
нина от епидермиса и съответно из-
светляването на пигментните петна. 

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Ежегодно пигментните петна от-
веждат при козметика 10–15% жени. 
По-често от всичко пигментацията 
се появява заради някакво травмира-
не на кожата – след изгаряне (как-
то термично, така и слънчево), вър-
ху следоперационни белези, след възпа-
ление на кожата. Решението на про-
блема с хиперпигментацията може да 
бъде само комплексен – с обезцветя-
ващи вещества и блокатори на мела-
ногенезата, излющващи съставки, ан-
тиоксиданти, противовъзпалителни и 
овлажняващи вещества. Тези средства 
обикновено се прилагат не по-малко 
от 12 седмици. Продължителното 
въздействие е наложително, за да се 
потиснат трайно производството на 
меланин и обезцветяването на този 
пигмент в клетките на кожата. 
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XXL бретон
Подстрижката Дълъг под раменете боб с неравен контур (на кичури с раз-

лична дължина) и равно подстриган бретон (той би стоял добре и на коса с 

всякаква друга дължина).

Идеална е за гладки и за леко естествено начупени (на вълни) коси с нормал-

на дебелина на косъма.

Хитрини за оформяне на прическата За да можете да изглаждате иде-

ално косата със сешоара, използвайте преди това шампоан и балсам с из-

глаждащ ефект. Подсушената с хавлиена кърпа коса сушете през едра кръг-

ла четка, така че струята на сешоара да идва от горе и да се движи в посока 

от корените към краищата. Този начин на сушене предпазва косъма и създа-

ва условия косата ви да изглежда по-блестяща. Важно е да държите кичурите 

навити на четката, по възможност изпънати добре, вертикално и не много 

далеч от главата, тъй като по този начин не се получава много обем и приче-

ската изглежда по-слегната, каквато е и целта. Накрая можете да обработи-

те краищата с маша за изправяне на коса.

Ценен съвет за всички, които имат къдрици Тогава изправете само 

бретона. 

От какво се нуждаете за стилизиране на тази прическа вкъщи: 
шампоан и балсам с изглаждащ ефект, едра кръгла четка, маша за изправяне 

на коса.

Обеми
Подстрижката Класическа за дълги коси, без скосявания и степенуване. Въ-

просната обемна прическа обаче може да се получи и при дълга коса, подстри-

гана на етажи, но тогава кичурите около лицето трябва да са дълги поне до 

брадичката.

Идеална е за всеки тип и с всякакво качество коса.

Хитрини за оформяне на прическата Щом като ще е обем, нека да е ала 

60-те години на миналия век – в стила на Бриджит Бардо! За да не напластя-

вате обаче много стилизиращи продукти за обем, които биха направили дъл-

гата коса прекалено тежка, измийте косата с шампоан за обем и я трети-

райте с балсам и спрей за обем (спреят да е без отмиване – от онези, които 

се пръскат преди изсушаване). След това се възползвайте от следния трик: 

при сушенето усучете всеки кичур около оста му, но не много стегнато – 

това ще придаде релеф на гладката по природа коса. За да се задържи по-дъл-

го обемът, всеки навит около оста си кичур срешете много нежно срещу ко-

съма (прекарайте гребена 2 пъти). Накрая хванете двата странични кичура с 

малка шнола отзад, по средата на главата. Най-накрая напръскайте прическа-

та с малко лак за коса.

Ценен съвет за още повече обем Просто избирайте качествени проду-

кти за обем, на които им се носи славата като ефективни!

От какво се нуждаете за стилизиране на тази прическа вкъщи: 
шампоан, балсам и спрей за обем, малка шнола и лак за коса с фино разпръс-

кване.

Мокър ефект
Подстрижката Ала гарсон

Идеална е за къси фини до нормално плътни коси. Но пък косата не бива да е 

прекалено рядка и с много тънък косъм, защото тогава тази подстрижка ще 

стои като зализана.

Хитрини за оформяне на прическата За да постигнете мокър ефект 

ала 90-те години на миналия век, използвайте пяна за коса с много силна фик-

Стари прически по НОВ начин
Ако отново ви се е приискало да 
изглеждате по-различно, обърнете 
внимание на най-модерните прически, 
които ще ви предложим в два поредни 
броя. За коси от всякакъв тип и с 
всякаква дължина…
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сация. Нанесете я с помощта на гребен на мокра коса. Срешете косата на дълбок 

страничен път и я пригладете от двете страни. На бретона оформете малките 

кичурчета с пръсти, за да придадете точно тази форма като на снимката. За да 

се запази по-дълго мокрият ефект, фиксирайте прическата с лак за коса (пак с мно-

го силна фиксация). 

Ценен съвет за използването на лака за коса След като сте напръскали ко-

сата, в никакъв случай не бива да я решите, защото ще разрушите втвърдилия се 

слой върху косъма.

От какво се нуждаете за стилизиране на тази прическа вкъщи: гъст гре-

бен с малки зъбци, пяна и лак за коса със силна фиксация.

Меки вълни
Подстрижката На етажи

Идеална е за коса с всякакво качество. Косата обаче не бива да е много тежка и 

прекалено права, за да се задържат по-дълго чупките на нея.

Хитрини за оформяне на прическата След измиването и изсушаването на ко-

сата нанесете стилизиращ крем за къдрици с помощта на гребен и кичур по кичур 

оформете косата на вълни с помощта на маша. След това монтирайте приставка-

та дифузор на сешоара и изсушете пак оформилите се вълни. Дифузорът ще ви по-

могне да вкарате малко повече обем в косата и ще направи къдриците по-меко па-

дащи. Най-накрая оформете къдриците с пръсти.

Ценен съвет за освежаване на получените вълни Масажирайте скалпа си с 

ръце, като пъхнете пръстите си внимателно между кичурите. 

От какво се нуждаете за стилизиране на тази прическа вкъщи: крем за 

оформяне на къдрици, дебела маша, сешоар с дифузор.

На среден път
Подстрижката Права, право 

подстригана дълга коса. Тази при-

ческа не би стояла добре на дълъг 

до брадичката боб например.

Идеална е за права тежка коса. 

Но и дамите с нормална до фина 

коса могат да си я направят. Цве-

тът – пастелно русо.

Хитрини за оформяне на при-

ческата Как да постигнете 

този „слегнат“ ефект? Срешете 

косата на среден път и след като 

я изсушите (но не съвсем, оставе-

те я малко влажна), нанесете по 

дължините є с помощта на гребен 

изглаждащ флуид. След това я ос-

тавете да доизсъхне на въздух и я 

обработете с преса за изправяне. 

За да фиксирате прическата, ви 

е достатъчно само едно кратко 

напръскване с лак за коса.

Ценен съвет за оптически 

по-гъвкава коса Не пръскайте в 

косата много лак за коса, за да не 

възпрепятствате естественото 

є движение.

От какво се нуждаете, за да 

стилизирате тази прическа 

вкъщи: изглаждащ флуид, преса 

за изправяне, лак за коса специал-

но за руса коса.

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
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С
ветът чу за тези бактерии 
още в началото на минало-
то столетие, когато руски-
ят биолог, лауреат на Нобе-

лова награда, Иля Мечников първи за-
говори за ползата от млечнокиселите 
продукти. Той констатирал, че те 
съдържат същите живи микроорганиз-
ми, каквито и човешкият стомашно-
чревен тракт. Именно тези организми 
улесняват храносмилането. Процесът 
на добиване на млечнокиселите проду-
кти не е сложен – прясното мляко се 
подквасва с един или друг вид бакте-
рии и в резултат се получават кисело 
мляко, кефир (напитка от ферменти-
рало мляко), суроватка или мътени-
ца – разнообразието на видовете за-
виси от това, каква именно бактерия 
участва в процеса. Всички млечноки-
сели продукти имат едно незаменимо 
свойство – нормализират стомашна-
та микрофлора и подпомагат работа-
та на имунната ни система.

СТОМАШНАТА МИКРОФЛОРА 
съдържа микроорганизми, които участ-
ват в процеса на преработване на 
храната и гарантират имунната за-
щита на стомаха, отделяйки веще-
ства, подобни на антибиотици. Ос-
вен това те участват в неутрализи-

рането на токсините, които се обра-
зуват по време на храносмилане. Още 
една важна функция на тези бакте-
рии е производството на витамини и 
минерали – например на витамин В12, 
който регулира обмяната на въглехи-
дратите и мазнините, или пък фоли-
ева киселина, която е необходима за 
развитието на кръвоносната и имун-
ната система. Впрочем фолиевата ки-
селина практически не постъпва в на-
шия организъм чрез храната. 
Микрофлората на човешкия органи-

зъм е 

СЛОЖНА И НЕСТАБИЛНА 
СИСТЕМА 

Физическото претоварване, емоцио-
налният стрес, инфекциите, хронич-
ните заболявания, продължителният 
прием на антибиотици, нездравослов-
ното хранене и промените в режи-
ма на сън и почивка – всичко това 
е в състояние да убие едни бакте-
рии и да създаде благоприятни усло-
вия за развитието и свръхразмножа-

ването на други. Последиците от по-
добни „обрати“ в микрофлората на 
стомаха могат да бъдат най-разно-
образни – нарушение на моторика-
та на стомашно-чревния тракт (или 
иначе казано, диария или запек), пови-
шена възприемчивост към инфекции и 
всевъзможни алергични реакции, свър-
зани с отслабения имунитет. Кога-
то пък сме под силен стрес, ние за-
почваме да се храним нередовно и не-
правилно, вследствие на което може 
да възникнат прилошаване, болки и 
дискомфорт – и всичко това зара-
ди интоксикацията на собствената 
ни патогенна микрофлора. Тук можем 
да включим и т. нар. диария на пъ-
тешественика, която възниква вслед-
ствие на промени във водата, кли-
мата и храненето. Разстройството 
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ВСЕКИ ДЕН В НАШИЯ ОРГАНИЗЪМ 
С ХРАНАТА ПОПАДАТ МИЛИОНИ 

ПОЛЕЗНИ ЗА ЗДРАВЕТО НИ БАКТЕРИИ 
– ПРОБИОТИЦИ. ТОЗИ ТЕРМИН В 

ПРЕВОД ОТ ЛАТИНСКИ БИ ЗВУЧАЛ КАТО 
„В ПОЛЗА НА ЖИВОТА“. НО КАК ДА 
ИЗВЛЕЧЕМ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА ОТ 

ПРОБИОТИЦИТЕ?

Създаване на 
комфортна среда 
За стомашната микрофлора правил-

ното хранене е разнообразното хра-

нене. А правилното меню е онова, ко-

ето включва млечнокисели продукти 

за поддържане на баланса в микроф-

лората. Комфортна за нея среда съз-

дават също фибрите и органични-

те киселини в състава на овесените 

ядки, елдата, орехите, някои зелен-

чуци и особено в кълновете. И обра-

тно, продуктите с високо съдържа-

ние на химически компоненти – на-

пример газираните напитки – водят 

до значително намаляване на коли-

чеството на полезните бактерии в 

стомаха. Зле влияят на микрофлора-

та и храните с високо съдържание 

на захар (те провокират процеси на 

ферментация и гниене), а също и из-

лишъкът от рафинирани продукти, в 

които няма достатъчно фибри.

хр а н е н е
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на стомашно-чревния тракт, появило 
се в резултат на такива резки про-
мени, е именно онова, което лекари-
те наричат 

СЪСТОЯНИЕ НА ДИСБИОЗА 
(ИЛИ ДИСБАКТЕРИОЗА)

Това е заболяване и се лекува със съ-
щите тези бактерии, само че пациен-
тът ги приема не от киселото мля-
ко, а чрез препарати, предписани му 
от лекар, и след професионален анализ 
на резултатите от назначени предва-
рителни изследвания. Като резултат 
микрофлората е възстановена.
Безконтролният прием на пробио-

тични препарати не е препоръчите-
лен. Той може да доведе или до удъл-
жаване на състоянието на дисбакте-
риоза, или няма да има никакъв по-
ложителен ефект. За да не допусне-
те появата на дисбактериоза, довере-
те се на пробиотичните продукти за 
профилактика. Полезни бактерии се 
съдържат също в хлябовете, пригот-
вени с мая, и в житните растения, 
но в много малко количество. Основ-
ният им източник са млечнокисели-
те продукти. 

САМО ЖИВИТЕ

За да има действителна полза от 
пробиотиците, трябва да са изпълнени 
няколко условия. Пробиотичните щамо-

ве в киселомлечните продукти тряб-
ва да минат през горните отдели на 
стомашно-чревния тракт, където се 
срещат например с жлъчната киселина. 
Затова те трябва да притежават ка-
чества, които им позволяват да пре-
одолеят подобни бариери и да се засе-
лят в дебелото черво. Едно от тези 
качества, колкото и парадоксално да 
звучи, е тяхното количество. 

ЗА ДА РАБОТИ МЛЕЧНОКИСЕЛИЯТ ПРОДУКТ 

ЕФЕКТИВНО ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ДИСБАК-

ТЕРИОЗАТА, ОБЩОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА МИ-

КРООРГАНИЗМИ В НЕГО ТРЯБВА ДА БЪДЕ НЕ 

ПО-МАЛКО ОТ ЕДИН МИЛИОН НА ЕДИН МИЛИ-

ЛИТЪР.

В лекарствените пробиотични пре-
парати дозата е увеличена още пове-
че. Но за „да работят“ микроорганиз-
мите, те трябва да останат живи. 
А за това им трябват условия, преди 
всичко температурни – тогава те ще 
могат да запазят активността си в 
продължение на шест седмици. Препо-
ръчителната температура на съхране-
ние на киселомлечните продукти е от 
4 до 8 °С. На по-топло активността 
на бактериите се повишава, поради 
което и жизненият им цикъл може да 
завърши по-рано – преди още да сте 
извлекли полза от киселото мляко. 

ОТ МАГАЗИНА ИЛИ 
ОТ АПТЕКАТА

Как да изберете „вашия“ киселом-
лечен продукт? На вкус, естестве-
но. Днес учените са преброили до 
600 щама. Млечнокиселите продукти 
по принцип съдържат три основни 
вида: бифидобактерии, лактобакте-
рии и ентеробактерии. Всеки от тях 
трябва да присъства в микрофлора-
та на стомаха в баланс с останали-
те. Всички ли се нуждаем от пробио-
тици? Да – абсолютно всички! Огра-
ничения са възможни само ако чо-
век страда от алергия към лактоза-
та (респективно и от непоносимост 
към млякото). Пробиотиците могат 
да са профилактика на много заболя-
вания обаче, включително и на алер-
гии. Но предимно на гастрит, язва и 
болести на черния дроб. Здравият чо-
век е достатъчно да приема две-че-
тири чаши кисело мляко на ден. Хо-
рата с излишни килограми трябва да 
обръщат внимание обаче на неговата 
масленост.

Ода за изварата 
Тя се добива от мляко и тогава се 

нарича млечнокисела или сирищна из-

вара, от мътеница (продукт, получен 

при избиване на сметаната в масло) 

и тогава се нарича мътенична, и от 

суроватка (продукт, който се добива 

от пресоване на сиренето) и тогава 

се нарича суроватъчна. Консумира се 

в прясно състояние и широко се из-

ползва в диетичното хранене заради 

разнообразното съдържание на бел-

тъчини и специално на аминокисели-

ните метионин и холин. Подходяща е 

при заболявания на черния дроб (зара-

ди съдържанието на метионин), при 

сърдечносъдови заболявания (заради 

малкото сол в нея), както и при диа-

бет и затлъстяване.

100 г извара съдържат около 15 г бел-

тъчини, около 2–3 г лактоза, 0,2 г сол, 

70–140 мг калций, 130–190 мг фосфор, 

малки количества желязо и мазнини.



Сиропиран сладкиш, сочна паста – всичко това се 
превръща в излишни килограми…. И след като го 
хапнем, изпитваме чувство за вина. 

Наистина ли се 
пълнее от тях?

От въглехидратите няма да напълнеете, ако поддържа-
те всекидневен калориен баланс. Но ако хлябът, макарони-
те и сладкишите от бяло брашно преобладават в меню-
то ви, тогава е естествено да пълнеете. И още повече 
ако между храненията с тях похапвате още вредни храни 
– шоколадови бонбони, солети, чипс… Всъщност мазнини-
те изгарят оптимално, ако няколко часа между основни-

те хранения човек не хапва абсолютно нищо. 
Ако сте от хората, които от страх да не развалят 

фигурата си приемат колкото е възможно по-малко въ-
глехидрати, рискувате да наклоните везните на калорий-
ния баланс в полза на мазнините и белтъчините. Мазни-
ните съдържат двойно повече калории от въглехидрати-
те и прекаляването с тях е най-краткият път към нат-
рупване на излишни килограми.

Приетите обаче в течна форма въглехидрати наисти-
на могат да доведат до бързо и сигурно напълняване. 

Плодовите сокове и подсладените безалкохолни напитки 
не ни засищат толкова, колкото твърдата храна. Затова 
неусетно ги пием с литри на ден. А те „вкарват“ много 
калории в тялото ни, покачват рязко нивото на кръвна-
та захар, с което и нивото на инсулина – хормона, кой-
то е отговорен за отлагането и складирането на мазни-
ни. Ако всеки ден безконтролно пиете плодови сокове и 
газирани напитки, рискувате също така и да се разболе-
ете от диабет. 

ИЗВОДЪТ Ако искате да отслабнете, трябва да постиг-
нете негативен енергиен баланс, за да изгорите повече 
мазнини. Това става най-бързо и лесно, като изключите 
от менюто си изцяло тестените изделия, захарта и въ-
обще всички лакомства, включително и подсладените без-
алкохолни напитки. Те не засищат за дълго и почти не 
съдържат витамини и минерални вещества. Но не е добра 
идея съвсем да изключите въглехидратите от менюто си. 
Така менюто ви ще стане скучно и едностранно.

Вечер – без хляб, 
макарони и картофи?! 

Колкото повече въглехидрати приемаме, толкова по-го-
лямо количество инсулин се отделя в кръвта, вследствие 
на което изгарянето на мазнините се блокира за крат-
ко време. Абстрахирайки се от това, твърдението, че 
приетите вечер въглехидрати водят до сигурно напълня-
ване и застават на пътя на отслабването, не е много 
убедително.  

Защото за около 24 часа организмът изгаря всички 
хранителни вещества, без оглед дали са мазнини, 
белтъчини, или въглехидрати.

За да се усвояват всички те оптимално, е много по-ре-
шаващо да не пием и ядем нищо свръхнуждите на тялото 
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ни от калории, които вечер, когато не се движим мно-
го, са доста по-ограничени, отколкото през деня, когато 
сме по-активни. Една обилна вечеря обаче може да накло-
ни везните на калорийния баланс: енергията в повече ор-
ганизмът складира за черни дни. И тъй като депата за 
складирането на въглехидрати и белтъчини са ограничени 
и тези вещества обикновено изгарят много по-лесно от 
мазнините, то от приетата храна в депата постъпват 
предимно мазнини. А за тях там има много място. 

ИЗВОДЪТ Ние напълняваме, ако дълго време ядем пове-
че, отколкото изгаряме, а не защото сме изяли спагети-
те на вечеря, а не на обяд. 

Разделно или 
неразделно?

Вярно ли е, че организмът не може да преработи белтъ-
чините и въглехидратите едновременно? Напротив, храно-
смилателната система много добре ги преработва заедно. 
Въпреки че някои „мастити“ диетолози предупреждават, 
че при едновременното храносмилане на месо и картофи 
се отделят отровни вещества, които окисляват целия 
организъм и благоприятстват както напълняването, така 
и появата на някои заболявания. Това е недомислица. 

Хората, които се хранят разделно, отслабват 
всъщност от това, че изключват от храната си 
„силно окисляващите“ продукти, от които всъщност 
пълнеят и хората, които не се хранят разделно – 
колбаси, сладкиши, тестени изделия и алкохол. 

ИЗВОДЪТ За разделното хранене не съществуват физи-
ологични причини. 

Толкова ли не можем 
без въглехидрати?

Въглехидратите от хляба, картофите, пастата или 
ориза са неразделна част от балансираното хранене. Тя-
лото ги преработва бързо, без никакъв проблем, затова и 
посягаме към тях, когато се почувстваме изтощени, без 
никаква енергия. 

Нито едно друго хранително вещество не доставя на 
мускулите и на мозъка толкова спешно необходимата 
им енергия както въглехидратите.

Мозъкът има нужда от въглехидрати, за да образува се-
ротонин – веществото на доброто настроение. Учените 
препоръчват да набавяме най-малко половината от необ-
ходимата ни енергия чрез консумацията на храни, богати 
на въглехидрати. Но жените, които спазват диети, при-
емат едва 41–48% от калориите за деня под формата на 
въглехидрати. Това обаче не е проблем. Организмът е в 
състояние при нужда да образува въглехидрати от проте-
ините, което обаче е малко по-трудоемко за него. 

ИЗВОДЪТ Въглехидратите са храната на мозъка и мус-
кулите, а за тялото – най-бързият „доставчик“ на енер-
гия. Освен това хлябът и макароните от пълнозърнесто 
брашно, както и картофите са незаменими източници на 
ценни минерални вещества. 
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М
ного хора избягват тяхната упо-
треба поради консерватизъм или 
поради относително високата им 
цена. Освен че са по-безвредни за 

зъбите, електрическите четки са 

НЕЗАМЕНИМИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА 
за несръчни и за хора с недъзи. В ин-
дустриално развитите страни отдавна 
няма спор за ползите от електрически-
те четки. Пък и най-новите модели ме-
ханични четки – с различни влакна и гу-
мички по тях – гонят по цена базови-
те модели електрически, и то на рено-
мираните производители. Разликата в 
цените на самите електрически четки 
се дължи на наличието на таймер.

ТАЙМЕР  
е единственото съществено предим-
ство на скъпите електрически чет-
ки за зъби. Той предотвратява прес-
тараването с четкането, което след 
третата минута може да се окаже 
вредно. След това време с обикнове-
на четка човек просто би се уморил 
и би престанал навреме с четкането. 
Но електрическите четки за зъби раз-
виват… мързел за четкане (в което 
не виждам нищо лошо) и точно зато-
ва в някои от тях има вграден тай-

мер. Електрическите четки за зъби 

ВИБРИРАТ И ГЛАВАТА ИМ ЛЕКО СЕ ВЪРТИ 
което създава условия за максимално безвредно измиване 
на зъбите. Главите на тези четки най-често съдържат 

по едно или по няколко снопчета, боядисани в определен 
цвят. Когато след време въпросните снопчета се обез-
цветят, значи е настъпило време да си купите нова гла-
ва за четката. 
Много удобни са и четките с 

ПОСТАВКА ЗА НЯКОЛКО ГЛАВИ 
и различно по цвят пръстенче на главата. Така членове-
те на едно семейство могат да използват една четка с 
различни глави. Ако имате и зареждащи се батерии, то 
може тези четки да се окажат и по-евтино решение за 
устната хигиена от стандартните четки, а и купува-
нето на комплекти с по няколко глави е доста по-ико-
номично.
Съвсем скоро на пазара се появиха и 

УЛТРАЗВУКОВИ ЧЕТКИ

за зъби. Те също вибрират, но със скорост, надхвърля-
ща 1 000 000 пъти в секунда. Вибрациите им не са ви-
дими с човешко око, но те направо разкъсват веригите 
от бактерии в устата. Проблемът е, че не бива да се 
използват от хора с пейсмейкъри, дефибрилатори и от 
бременни жени.

Д-р Цветан ПЕШЕВ, 
стоматолог

За електрическите 
четки за зъби

у с м и в к а т а

В сайта на списание „Бела“ 

www.bela.bg (в подрубрика „Усмив-

ката“ на рубрика „Здраве“) всяка седми-

ца ще ви задаваме по един въпрос, чий-

то отговор можете да откриете в ста-

тиите на д-р Пешев, публикувани в сай-

та и в списанието.

Отговорилите правилно и на четири-

те въпроса в края на месеца получават 

шанс да спечелят чрез жребий безплат-

но избелване на зъби (или при липса на 

показания за такова реципрочни зъбо-

лекарски услуги на същата стойност). 

Пак чрез жребий всяка седмица ще из-

лъчваме и по един победител сред отго-

ворилите правилно на въпроса за седми-

цата. Той ще получи като награда без-

платно ултразвуково отстраняване 

на зъбен камък и професионално по-

чистване и полиране на зъбите.

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

Ако проявявате желание лично да се убе-

дите в способностите на д-р Пешев като 

стоматолог, а не само да четете стати-

ите му, можете да се обадите на телефо-

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

запишете час за посещение. Кабинетът се 

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

ет. 1. Дано да ви е наблизо!

www.zabolekarbg.hit.bg
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то н у с

7.00 ч. СТАВАЙТЕ В СВОЕТО БИ-

ОЛОГИЧНО ВРЕМЕ Добрият сън 
при здравия човек зависи както от 
избора на точния момент за заспива-
не, така и от избора на точния мо-
мент за събуждане. Лягайте си, ко-
гато ви се доспи – това означава да 
се съобразявате с биологичния ритъм 
на тялото си. Старайте се да ста-
вате по едно и също време всеки ден. 
Поддържайте постоянно времетрае-
не на съня. Най-полезно е събуждане-
то в началото или в края на фаза-
та сънуване.

9.00 ч. РАЗЧИТАЙТЕ НА КАЛЦИЯ 

Калцият е минерал, който осигу-
рява оптималното производство на 
серотонин в организма – хормона, кой-
то ви позволява бързо да заспивате и 
да спите точно толкова, колкото ви 
е необходимо, за да се възстановите 
напълно. Дневната нужда на организма 
от калций е 1200 мг. Повечето жени 
с усилия успяват да „покрият“ чрез 
храната едва половината от това ко-
личество. Затова допълвайте менюто 
си по обяд и във втората половина 
на деня с пастили (за дъвчене) калций 
(от по 500 мг), които се продават 
свободно в аптеките. Само че задъл-
жително приемайте калция с витамин 
D, за да може да се усвои от органи-
зма. Иначе е безполезно!

12.00 ч. РАЗХОЖДАЙТЕ СЕ Слън-
цето поддържа биологичния ритъм 

на човека – механизъм, отговарящ 
за сънното състояние през нощта и 
будното денем. Най-полезни са раз-
ходките преди обяд, когато тялото 
и мозъкът са възприемчиви към целия 

спектър на слънчевата светлина.
13.00 ч. БЯГАЙТЕ ДАЛЕЧЕ ОТ 

ТРЕВОГИТЕ Основната причина 
за безсънието е тревогата. При със-
тояние на тревожност най-доброто 
лекарство е физкултурата. Доказано 
е, че тичането има върху организма 
същият ефект, както и антидепре-
сантите. При възможност посещавай-
те фитнес залата и ежедневно ти-
чайте в парка.

15.00 ч. ОТКАЖЕТЕ СЕ ОТ КО-

ФЕИНА Кофеин се съдържа не 
само в кафето, но и в чая, в кока-
колата и в други енергийни напитки. 
При всеки е индивидуално, но сред-
но 100 мг кофеин се елиминират от 
организма за повече от 6 часа. Ако 
пиете лекарства, съдържащи кофеин, 
процесът може да се проточи във 
времето. Ако изпиете двойно капучи-
но (това са 200 мг кофеин) след 15.00 
ч., това означава, че най-малко 100 мг 
кофеин ще са останали в организма 
ви към 21.00 ч. Тоест кофеинът ще 
бъде изведен от организма към 3 часа 
през нощта – тогава чак можете да 
заспите спокойно. 

18.00 ч. НЕ ПРЕКАЛЯВАЙТЕ С 

АЛКОХОЛА Няколко чаши вино 
преди сън повишават тонуса и тем-
пературата на тялото ви – вие ста-
вате бодри и весели. Тялото започва 
да работи усилено за елиминиране на 
алкохола от организма. Ако трябва да 
ставате рано, последната чаша вино 
трябва да изпиете три часа преди 
лягане, а количеството вино не бива 
да е повече от 2 чаши. И спазвай-
те простото правило – с всяка чаша 

вино изпивайте по 1 чаша минерална 
вода (негазирана!). 

21.00 ч. СКРИЙТЕ ВСИЧКО СИ-

НЬО Синият спектър на светли-
ната (от екрана на телевизора, мони-
тора на компютъра и дори цифровия 
часовник) може да забави естестве-
ното производство на мелатонин – 
хормона, отговарящ за заспиването. 
Мелатонинът е важен не само за ус-
пиването, но и за регулиране на съня. 
Учените съветват да избягвате си-
ните тонове в спалнята и да не гле-
дате телевизия в леглото. 

22.00 ч. ОТЛОЖЕТЕ СЪНОТВОР-

НИТЕ Установено е, че постоян-
ното използване на сънотворни ви 
дава само 25 минути допълнителен 
сън за нощ и при това има много 
странични ефекти: преумора, забаве-
ни реакции и забавено мислене след 
събуждане. 

23.00 ч. НЕ ПРЕЧЕТЕ НА СЪСЕ-

ДИТЕ ДА ВДИГАТ ШУМ Послед-
ните изследвания показват, че рав-
номерното монотонно звучене на бе-
лите шумове (бели са тези, чиято 
спектрална плътност е еднаква) – 
например шум на водопад – помага 
на мозъка да „филтрира“ дразнещи-
те звуци. В този смисъл разговори-
те и музиката зад стените на жи-
лището ви няма да ви подразнят, но 
все пак чупенето на бутилки – със 
сигурност. 
Ако обаче до този час не сте зас-

пали, вдишайте през носа, като бро-
ите до 4, и издишайте, броейки до 
8. Изпълнете упражнението 3 пъти. 
Лека нощ!

© AMOKLV | DREAMSTIME.COM

КАК ДА СЕ 
НАСПИВАМЕ

БЪРЗО?
ИМА ТРИКОВЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ПОМОГНАТ ДА СЕ НАСПИВАТЕ С МАЛКО СЪН И 

ПРИ ТОВА ДА СЕ СЪБУЖДАТЕ БОДРИ И ОТПОЧИНАЛИ.
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з д р а в н а  к у л т у р а

С
мущенията в обмяната на ве-
ществата (т. нар. метаболит-
ни нарушения) могат да вло-
шат много качеството на 

сексуалния ви живот. Те нерядко се 
явяват и предвестници на незабеле-
жими „тихи“, но сериозни заболява-
ния. Такива, които се развиват не 
само заради „лоша“ наследственост, 
но се появяват и вследствие на не-
здравословен начин на живот.

Хормонални промени

ПРИ МЪЖА 
И при двата пола либидото е в пря-

ка зависимост от нивото на тес-
тостерона, което обаче е различно 
при мъжа и при жената. При мъжете 
след 30-годишна възраст то започва 
да се понижава с по 1–2% годишно. 
Като това понижаване може да бъде 
ускорено по ред причини: стрес, теж-
ка работа, прекаляване с алкохола и 
с… фитнеса. Мъжете, вманиачени да 
трупат мускулна маса, за да подчер-
таят външно своята мъжественост, 
трябва да следят много редовно ни-
вото на тестостерона си, защото 
според специалистите при тях то се 
понижава правопропорционално на на-
трупаните мускули. При мъжете, ко-

АМБУЛАТОРЕН
ПРЕГЛЕД НА СЕКСА

Според лекарите 60–70% от 
всички сексуални проблеми 
се дължат на функционални 
нарушения в организма. Ако 
имате висока температура, 
боли ви зъб или ви мъчи 
гастрит, естествено, че няма 
да ви е до секс. Случва се обаче 
да се радвате на цветущо 
здраве и въпреки това да 
нямате сексуални щения. 
Какъв е проблемът?

ито работят през нощта, осъм ват 
пред монитора на компютъра, ровей-
ки в интернет, или си падат по нощ-
ния клубен живот, е нарушен естест-
веният биологичен ритъм, което пак 
води до понижаване на нивото на 
тестостерона (особено при по-пълни-
те представители на силния пол).
Освен на качеството на половия 

живот тестостеронът влияе и на 
всички процеси в организма на мъжа 
– функциите на всички системи зави-

сят от този хормон.
ПЪРВИЯТ ПРИЗНАК ЗА ДЕФИ-

ЦИТ НА ТЕСТОСТЕРОН е по-
тиснатото полово влечение. По прин-
цип способността за оплождане при 
мъжа се запазва до 80-годишна въз-
раст. Лекари са констатирали обаче, 
че онези, които водят редовен полов 
живот и са в добро здраве, живеят 
по-дълго. Всъщност мъжката сексу-
ална активност е точен индикатор 
за състоянието на здравето. Мъжът 
трябва да има предвид, че причина за 
пониженото му либидо може да бъде 
както лек хормонален дисбаланс, така 
и сериозно заболяване.
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ПРИ ЖЕНАТА 
Женският организъм също произ-

вежда тестостерон, само че десет 
пъти по-малко в сравнение с мъжкия. 
Всъщност яйчниците произвеждат 
първо мъжки полови хормони, които 
впоследствие се преобразуват в жен-
ски при определени условия. Така че, 
погледнато чисто теоретично, ние 
сме хермафродити – произвеждаме и 
двата типа хормони, но полът ни за-
виси от начина, по който рецептори-
те за тези хормони са разпределени 
в организма. Но да се върнем на тес-
тостерона при жените. С приближа-
ването на менопаузата производство-
то му намалява с повече от 50%, а 
в съответствие с това отслабва и 
сексуалното желание.

В ЖЕНСКИЯ ОРГАНИЗЪМ 

ТЕСТОСТЕРОНЪТ ОСВЕН ЗА 

ЛИБИДОТО ОТГОВАРЯ И ЗА СЪС-

ТОЯНИЕТО НА МУСКУЛНАТА 

МАСА. А мускулната маса от своя 
страна е перфектният инструмент 
за изгаряне на мазнини. Освен това 
тестостеронът при жените поддър-
жа и техния енергиен баланс. Нама-
ляването на количеството от този 
хормон в организма е една от скри-
тите причини за хронична умора.

ЗАГУБАТА НА ТЕСТОСТЕРОН 

ПРИ ЖЕНИТЕ УСКОРЯВА НАТ-

РУПВАНЕТО НА МАЗНИНИ. Излиш-
ното тегло води до излишно отде-
лен инсулин, който от своя стра-
на води до затлъстяване (складиране 
на мазнини). А затлъстяването пък 

води до ускорено намаляване на нива-
та на тестостерон както при мъ-
жете, така и при жените. Порочен 
кръг, от който е много трудно да 
се излезе.
Но пък по-високите нива на тестос-

терон в женския организъм могат да 
доведат до сериозни заболявания. При-
знаци на завишено съдържание на тес-
тостерон са трупане на мазнини в 
областта на гърдите и талията, не-
естествено окосмяване, косопад, обри-
ви, мазна кожа с разширени пори.

И при мъжете, и при жените е важно 
своевременно да констатират настъ-
пилите промени, както и да лекуват 
хроничните заболявания. Така ще мо-
гат да се радват на пълноценен полов 
живот до дълбока старост.

Фактори, влияещи на намаляването на тестостерона и зависещи от начина на живот:

 Злоупотреба с алкохол  Стрес  Нарушение на режима на работа и на почивка  Недостатъчна физическа активност 

 Неправилно хранене  Прием на лекарствени средства 

КАК ХРАНЕНЕТО ВЛИЯЕ ВЪРХУ СЕКСУАЛНИЯ НИ ЖИВОТ?

Нивото на половия хормон тестостерон варира според на-

личието на набор от хранителни вещества в менюто ни: 

белтъчини, мазнини, въглехидрати, минерали и витамини. То 

е пряко свързано и с нивото на физическата активност. По 

принцип затлъстяването и наднорменото тегло са резул-

тат от несъответствие между постъпващата в органи-

зма (чрез калориите от храната) енергия и нейното изра-

зходване. Излишните калории влизат в тялото ни най-вече 

чрез консумацията на животински мазнини и въглехидрати.

Така че ниската физическа активност, съчетана с небалан-

сирано хранене, води до намаляване на нивото на тестосте-

рона и съответно до липса на желание за правене на секс.

Прякото следствие от затлъстяването е и повишеното 

ниво на „лошия“ холестерол (на липопротеини с ниска плът-

ност), което води до развитие на атеросклероза – в това 

число и на кръвоносните съдове, снабдяващи с кръв поло-

вия член при мъжа и органите на малкия таз при жената. 

Резултатът е по-рядко постигане на ерекция при мъжете 

и неспособност за стигане до оргазъм при жените.

Недостатъчната физическа активност допълнително 

води до намаляване на нивата на тестостерон в органи-

зма и съответно до по-слабо либидо. По този начин всеки 

от тези рискови фактори сам по себе си влияе на сексуал-

ния живот, а когато си взаимодействат, негативното им 

влияние се усилва.

Какво общо имат алергиите
Пълноценните сексуални отношения могат да бъдат възпрепят-

ствани от… алергиите. Алергията от презерватив например е 

доста разпространена. Тялото може да реагира негативно как-

то на латекса, от който най-често се правят тези предпазни 

средства, така и на лубрикантите, и по-скоро на ароматите и 

оцветителите в тях. Най-често алергичните реакции се проя-

вяват като незначително зачервяване, сърбеж и слаб оток, кои-

то изчезват при махането на презерватива и след измиване. Ле-

чението с медикаменти трябва да се съчетава с предотвратя-

ване на контакт с алергена. Изберете други методи на защита. 

Не използвайте и влагалищна диафрагма, която е изработена от 

същия материал, а също и гумени секс играчки.

До какво води затлъстяването 
на черния дроб
Заболяванията на черния дроб значително влияят на 

сексуалния живот. В резултат на отлагането на маз-

нини в клетките на този орган (хепатоцитите) се 

стига до еректилна дисфункция при мъжете. Нормално-

то количество мастна тъкан в черния дроб е 5–6 % от 

общата му маса. За мастен черен дроб (или за черно-

дробна стеатоза – затлъстяване на черния дроб) може 

да се говори, когато мазнините възлизат на 25–30 % 

от масата на жлезата. Съществуват специални меди-

каментозни препарати за предпазване на клетките на 

черния дроб от израждане (хепатопротектори).

увеличаване на теглото натрупване на лош холестерол артериална хипертония

затлъстяване

захарен диабетендокринни нарушения

намаляване на тестостерона

ПОРОЧЕН КРЪГ

ПОВОД ЗА РАЗМИСЪЛ
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ПЛАЦЕБО 
   ЕФЕКТЪТ ОТ

афродизиаците

афродизиаците

Хранене
Морски дарове Наричат ги още продукти на любо-

вта. Те съдържат цинк, фосфор, калций и протеини. 

Цинкът например активизира клетъчния метаболизъм на 

яйчниците и активността на сперматозоидите.

Банани Богати са на калий, който е жизнено необхо-

дим за нормалната работа на сърдечносъдовата сис-

тема, регулира артериалното налягане. В бананите се 

съдържа и много витамин В6, който повишава имуните-

та, подобрява работата на нервната система и благо-

приятства активния метаболизъм на протеина в органи-

зма. Източници на калий са и доматите, бобовите, броко-

лито, портокалите и бадемите.

Мазни видове риба Те съдържат ценната мастна 

киселина омега-3, която възпрепятства отлагането 

на „лош“ холестерол по кръвоносните съдове. Към мазни-

те риби се отнасят сардината, сьомгата, рибата тон, 

пъстървата и скумрията.

Пълнозърнест хляб Богат е на целулоза и „бавни“ 

въглехидрати, от които не се пълнее, защото се из-

ползват за изграждане на мускулната маса и като храна 

за сърцето (сърдечния мускул).

Плодове и зеленчуци с червен и оранжев цвят 

Съдържанието на витамин С, бета-каротини и анти-

оксиданти в тях е голямо. Те активизират обмяната на 

веществата. Включете в менюто си домати, моркови и 

портокали.

Начин на живот

1Веднъж годишно си правете профилактичен преглед.

2Контролирайте теглото си. Излишното тегло вли-

яе негативно на сексуалните функции и при жените, 

и при мъжете.

3При сексуален контакт с нов партньор задължително 

се погрижете за безопасността. Инфекциите, преда-

вани по полов път, водят до нарушение на репродуктив-

ната и сексуалната функция.

4Много важна е физическата активност. Ежедневни-

те 30-минутни тренировки са най-малкото, което 

можете да направите за либидото си.
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Д
нес обаче учените са скептични за това, че една 
или друга храна е в състояние да променя усе-
щанията ни по време на полов акт. Често сек-
суална сила се приписва на определена храна само 

защото на външен вид тя наподобява мъжки или женски 
полов орган –

КРАСТАВИЦИ, БАНАНИ, СТРИДИ

Това не означава обаче, че е напълно безполезно да сер-
вираме на трапезата си такива храни. Самовнушението 
е важно нещо. Ако вие с любимия сте похапнали прес-
ни ягоди, придружени с шампанско, и нито за секунда не 
сте се усъмнили в ефекта им върху вашето либидо, то 
този ефект непременно ще настъпи. На това му се каз-
ва плацебо! И усещанията по време на секс ще са ярки 
и нови. Но само благодарение на вашата психологическа 
настройка. Освен това на много хора – както на мъже, 
така и на жени – афродизиакът дава чувство на увере-
ност в собствените сили и привлекателност.

АКО НЯКОЙ УЧЕН НАИСТИНА ИЗНАМЕРИ ПРИРОДНО СРЕДСТВО, КОЕТО 

МОМЕНТАЛНО ДА РАЗПАЛВА ЖЕЛАНИЕТО, ТО ТОВА ЩЕ БЪДЕ РЕВОЛЮ-

ЦИОННО ОТКРИТИЕ.

Сексолозите обаче не се съмняват, че

ХРАНЕНЕТО НА ЧОВЕКА 
И НЕГОВОТО ЛИБИДО

са неразривно свързани. Ако вие се храните правилно и се 
чувствате добре, то в интимния ви живот всичко ще 
е наред. Ако предпочитате тежка храна, организмът ви 
ще губи много сили за храносмилане, а за секс ще ви ос-
тава по-малко енергия.

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОКАЗВАТ, ЧЕ НЯКОИ ПРОДУКТИ, КОИТО ТРА-

ДИЦИОННО СЕ СМЯТАТ ЗА АФРОДИЗИАЦИ, НАИСТИНА СЪДЪРЖАТ АК-

ТИВНИ ВЕЩЕСТВА, СТИМУЛИРАЩИ КОСВЕНО ЛИБИДОТО.

Например в ягодите има съставки, които засилват цир-
кулацията на кръвта – но, разбира се, не достатъчно, 
за да осигурят ерекция на мъж, страдащ от еректил-
на дисфункция.
Определени хранителни съставки могат да подсилят ли-

бидото. Витамините А, В, С и особено Е са необходими 
за поддържане на активен сексуален живот. Ендокринна-
та система обаче отслабва от стрес, недостиг на сън и 
тежки диети. И това означава, че ако искате да получи-
те удоволствие в леглото, трябва първо да си починете, 
а не да разчитате на стридите и шампанското, консуми-
рани няколко часа преди секс. Истинският афродизиак е 
именно здравословният начин на живот.

1. Вие отслабвате

За 30 мин страстен секс се изгарят около 100 

калории. И колкото повече мислите за секс, толкова 

по-малко мислите за храна.

2. Ставате по-уверени в себе си

Какво може да бъде по-стимулиращо за самоо-

ценката от убеждението, че вашето тяло е източ-

ник на наслада за мъжете?

3. Укрепвате вътрешните мускули

По време на секс интензивно работят муску-

лите на тазовото дъно, а колкото по-развити са те, 

толкова по-силно е усещането по време на оргазъм.

4. Повишавате имунната си защита

По време на близък контакт с партньора ста-

ва обмен на микроби и бактерии, което значително 

повишава вашия имунитет, както и този на партньо-

ра ви. Учените са открили, че клетките, които се бо-

рят с инфекцията, се удвояват по време на оргазъм. 

Което е полезно, ако боледувате.

5. Спите по-добре

По време на секс в организма се отделят го-

леми количества окситоцин и пролактин, а именно 

тези хормони са отговорни за чувството за умора. 

Благодарение на това вие се отпускате и спите до-

бре.

6. Избавяте се от мигрената

Изследвания показват, че при жените, кои-

то редовно правят секс и получават удоволствие от 

него, пристъпите на мигрена са значително по-малко 

и доста по-слаби.

7. Мъжът ви ще живее по-дълго

Ако мъжът изпитва 3 оргазма на седмица, то 

той с 50% намалява риска от сърдечни пристъпи и 

почти с 30% – риска от рак на простатата.

8. Изглеждате подмладени

Жените, които правят секс повече от 3 пъти 

в седмицата, изглеждат доста по-млади от свои-

те връстници. Лекарите го обясняват с факта, че по 

време на секс се подобрява циркулацията на кръвта, 

което е много полезно за кожата. Освен това се про-

извеждат вещества, повишаващи издръжливостта 

на мускулите на тялото и лицето.

9. По-лесно понасяте менопаузата

Лекарите уверяват, че сексуално активните 

жени преживяват доста по-лесно менопаузата, тъй 

като естрогенът при тях е почти 2 пъти повече, 

отколкото при жените, които се въздържат от секс.

СПОСОБНОСТ ДА ВЛИЯЯТ НА ЛИБИДОТО СЕ ПРИПИСВА НА 
РАЗЛИЧНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОЩЕ ОТ ДРЕВНОСТТА. 
РОГ ОТ НОСОРОГ, ИСПАНСКИ МУШИЦИ, ШОКОЛАД ИЛИ 
СТРИДИ – ВСИЧКИ ТЕ СЕ БРОЯТ ЗА АФРОДИЗИАЦИ. 
НИМА НАИСТИНА ВЯРВАТЕ, ЧЕ 200 Г ЯГОДИ, ИЗЯДЕНИ 
НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ СЕКС, МОГАТ ДА НАПРАВЯТ 
ИНТИМНИТЕ ВИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ПО-СИГУРНИ?

ЗА КАКВО ОЩЕ

Е ПОЛЕЗЕН СЕКСЪТ
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ж е н с к и  р а б о т и

П
о значение на протичащите 
в организма промени кли-
мактериумът може да се 
сравни само с пубертета. 

Съвременната медицина, както и на-
туропатията ни дават възможност 
да направим този период от живота 
си по-хармоничен и пълноценен.

ВРЕМЕ НА ПРОМЯНА

Женските полови хормони – естро-
ген и прогестерон – влияят на всички 
органи: с рецептори към тях са снаб-
дени всички системи на организма, в 
това число главният мозък, кости-
те, стените на кръвоносните съдове 
и сърцето. Именно с това са свър-
зани всички произтичащи промени по 
време на климактериума. След 40-го-
дишна възраст производството на 
естроген в женския организъм започ-
ва бавно и постепенно да намалява. 
През следващите 10 години постепен-
но се променя и менструалният ци-
къл. Средностатистически менопауза-
та настъпва на 52-годишна възраст. 
„Реформите“ протичат обаче посте-
пенно – в идеалния случай организмът 
разполага с всички средства и въз-
можности да се приспособи към про-
мените в хормоналния фон. Но само 
10 до 30% от жените не усещат 
никакъв дискомфорт и се чувстват 
нормално през целия период. По-голя-
мата част от тях преживява трудно 
менопаузата. Защо? И възможно ли е 
климактериумът да протече с мини-
мум неприятни последици?
Отрицателното отношение към 

климактериума като цяло е свързано 
с архаичните представи за ценност-
та и ролята на жената. Основната НА ПРАГА НА

МЕНОПАУЗАТА
КАК ДА Я ПОСРЕЩНЕМ БЕЗ СТРАХ И ПРИТЕСНЕНИЯ
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климактерична промяна е 

ЗАГУБАТА НА СПОСОБНОСТТА 
ЗА РАЖДАНЕ 

На жените, които по една или друга 
причина не са станали майки, менопа-
узата отнема и последната надежда 
да имат дете. Женствеността обик-
новено се свързва с атрибутите на 
майчинството, което е заложено дъл-
боко в женското самосъзнание. Така 
смятат клиничните психолози. 
В миналото жената, излизаща от 

детеродна възраст, е изпадала в де-
пресивно състояние заради чувство 
на срам. Тя се чувства „кастрира-
на“ – така, сякаш е загубила принад-
лежността към женския пол. Тоест в 
собствените си представи тя прес-
тава да бъде жена. Това чувство на 
непълноценност понижава самочувст-
вието и самооценката. А чувство-
то на тревога се поражда допълни-
телно заради невъзможността жена-
та да управлява своето тяло като 
преди. Именно тези преживявания до-
принасят много повече за създаване 
на негативно отношение към клима-
кса, отколкото неговият физиологи-
чен аспект.

ДА ПОТЪРСИШ ПОМОЩ

За съжаление за преодоляването на 
това сериозно изпитание климактери-
ума жените рядко се обръщат за по-
мощ към психолог. А е препоръчител-
но да го правят, защото им се нала-
га да се сбогуват с младостта подо-
баващо и да се разделят безболезнено 
с предишната представа за себе си. 
Това е сериозна психологическа тран-
сформация. Успешното є извършване 
зависи до голяма степен от способ-
ността на жената за адаптация. 
На Запад настъпването на климак-

териума е чест повод да се потърси 
помощта на психолог. Добре е този 
период да бъде преживян интересно, 
активно и с вкус. При някои жени 
(обикновено при тези, отдадени из-
цяло на професията си или увлечени 
от някое хоби) климактериумът на-
стъпва неусетно. Децата им вече са 
пораснали, те са натрупали доста-
тъчно професионален опит и имат 
предостатъчно сили и енергия. Някои 
пишат книга или научен труд, други 
преподават на студенти или на уче-
ници... Това са примери за оптимално 

приспособяване към новата, промене-
на ситуация.
Жените пък, които през всичките 

си активни години са били измъчва-
ни от вътрешни проблеми, обикно-
вено тръгват да ги решават именно 
малко преди и по време на климакте-
ричния период (по обясними причини 
– страх от загуба на енергията и си-
лите в бъдеще). Те също преживяват 
безболезнено тази възраст и като бо-
нус най-накрая постигат вътрешната 
хармония, която до този момент им 
е липсвала.

ПРЕОДОЛЯВАНЕ 
НА ДЕПРЕСИЯТА

Хипоталамо-хипофизарната недоста-
тъчност води до психологически дис-
комфорт и крайна раздразнителност. 
Това са само част от проявленията 
на климактеричния синдром. Пробле-
мът се корени в естрогените, кои-
то влияят на електрическата възбу-
димост на главния мозък и на преда-
ването на нервни импулси. Спадането 
на нивото на женските хормони про-
вокира образуването на функционален 
дефицит от серотонин, норадреналин 
и допамин, което и се оказва причи-
на за нервността по време на мено-
паузата. През този период най-раз-
пространени са истериите, следвани 
от депресиите и астеничния синдром. 
Редица медикаментозни препарати са 
предназначени за справяне с пробле-
ма, но много жени просто не се до-
сещат, че им е нужна помощ. 

ХАРМОНИЯ НА ХОРМОНИТЕ

Хормонотерапията е още един на-
чин да се сведат до минимум някои 

от последиците на климакса. Замес-
тителната и коригиращата хормоно-
терапия отдавна са получили призна-
ние. Много жени прибягват до тях, 
за да съхранят здравето и актив-
ността си. 
По данни от изследвания, проведе-

ПОЛЗИ ОТ ИЗТОКА
Редовните занимания с кундали-

ни йога могат да облекчат непри-

ятните симптоми на климактери-

ума и дори да отложат настъпва-

нето на менопаузата. Йогата опра-

вя настроението и тушира тревож-

ността.

Асаните подобряват кръвообраще-

нието в органите на таза. Вибраци-

ите по време на пеенето на мантри 

стимулират хипофизата и цялата 

хормонална система. Диафрагмено-

то дишане подобрява работата на 

вегетативната нервна система.

УСПОКОЙТЕ НЕРВИТЕ
Иглорефлексотерапията (акупунк-

турата) дава възможност да се ба-

лансира работата на нервната сис-

тема.

Курсът иглотерапии помага за спра-

вяне с повишената възбудимост и 

депресивните настроения, подо-

брява работата на вегетативната 

нервна система, нормализира то-

нуса на кръвоносните съдове, сти-

мулира сърдечната дейност. Кори-

гирането на климактеричните раз-

стройства е свързано и с работа 

над тригерните зони на тялото – 

участъците с характерно уплътне-

на тъкан. 

Тригерните зони, свързани с орга-

ните на женската полова система, 

са разположени в зоната на седали-

щето, бедрата и мускулите на мал-

кия таз. Тяхната стимулация оказва 

силно и нееднозначно въздействие 

на органите, затова иглотерапията 

трябва да се прилага само от опи-

тен специалист. 

ТРИГЕРНИТЕ ЗОНИ СА…
зони на мускулите, които са болез-

нени при натиск, където тъканите 

са се сраснали и са станали нее-

ластични, а доста често могат 

да бъдат и възпалени. Получават 

се при травми, неправилна стойка, 

неоптимална механика на движени-

ята, претрениране.

Спрягат се за виновници за дос-

та сериозни травми като мускул-

ни и сухожилни разкъсвания. Са-

мите тригерни зони са в състоя-

ние да променят или ограничават 

естествените движения в някоя 

от ставите, което пък би създало 

омагьосан кръг.

И тук самомасажът помага много 

– както за превенция на появяване-

то на нови тригерни зони, така и 

за премахването на вече същест-

вуващите сраствания.
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ни през последните 30 години, сте-
пента на риска от инфаркт на мио-
карда, инсулт и исхемична болест на 
сърцето при жени, прилагащи замес-
тителна хормонална терапия, намаля-
ва на 35–50%. Освен това се предо-
твратява загубата на костна маса и 
в течение на следващите 5 години с 
50% се намалява рискът от счупване 
на бедрената шийка, предизвикано от 
остеопороза. 

ПРЕПАРАТИТЕ ЗА 
ХОРМОНАЛНА ТЕРАПИЯ 

могат да се разделят на три голе-
ми групи: растителни хормоноподоб-
ни средства, небиоидентични анало-
зи на естествените хормони и био-
идентични хормони, точно възпроиз-
веждащи структурата на натурални-
те хормони.
Тези препарати могат да бъдат под 

формата на таблетки, свещички, кре-
мове, пластири, подкожни импланта-
ти. Съществуват както средства, 
предизвикващи менструалоподобни 
кръвотечения, така и такива, кои-
то не ги предизвикват. Подборът на 
препарати е сложен процес. Замести-
телната хормонотерапия означава за-
мяна на естествените хормони в ор-
ганизма с хормони, които се въвеж-
дат отвън. Прави се само по време 
на менопаузата, когато производство-
то на собствени хормони от яйчни-
ците е напълно прекратено. В пред-
климактеричния период и по време 
на климакса, когато организмът още 
произвежда собствени хормони (ма-
кар и в по-малко количество), хормо-
налната терапия се явява коригира-
ща. Към изработваните от организма 
собствени хормони се добавят хормо-
ни, вкарани отвън, за да се достигне 
т. нар. физиологичен оптимум, който 
се наблюдава при 35-годишни жени. 
Противопоказания за провеждане на 

хормонална терапия се явяват естро-
генозависимите злокачествени тумо-
ри, острите тромбоемболични забо-
лявания и тежките заболявания на 
черния дроб. 

АЛТЕРНАТИВА ОТ ПРИРОДАТА

Фитохормоните, или фитоестроге-
ните, са специални субстанции, съ-
държащи се в някои растения. Моле-
кулата им прилича по форма на тази 
на естрогена, което им позволява да 
действат на естрогеновите рецепто-
ри в организма – например да компен-
сират загубата на костна маса, свър-
зана с дефицита на естроген.
Тези вещества се наричат селектив-

ни естроген рецепторни модулатори 
(СЕРМ). Идеалната комбинация на 
СЕРМ е открита в растението че-
рен кохош (Cimicifuga racemosa). Дан-
ни, публикувани от комитета по из-
следване на природната медицина на 
ЕС, потвърждават, че действащите 
вещества на това растение облек-
чават психовегетативните симпто-
ми на климактериума не по-лошо от 
хормонозаместителната терапия. При 
това, както потвърждават изследо-
вателите, черният кохош не стиму-
лира разрастването на естрогенозави-
симите тумори. Това позволява създа-
ването на лекарствени фитопрепара-
ти, който помагат да се преодолеят 
климактеричните синдроми. 
В народната медицина се използват 

редица растения с подобни свойства. 
Растителните естрогени с най-висока 
естрогенова активност се наричат 
изофлавони. Соевите продукти, лю-
церната, сусамът и зеленият чай са 
богати източници на изофлавони. 
Естрогеноподобното действие на 

растителните компоненти се използ-
ва в козметологията. Състоянието 
на кожата ни също пряко зависи от 
хормоните – дефицитът на естро-
ген се отразява зле на нейната елас-
тичност. Затова тя също се нуждае 
от средства за поддържане на елас-
тичността през периода на големите 
хормонални промени. 
За да се преодолее хормоналното 

стареене на кожата и да се съхрани 
зрялата красота, козметичните лабо-
ратории работят в сътрудничество 
със специалисти – гинеколози и ендок-
ринолози – в търсене на революцион-
но решение.
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ХИРУДОТЕРАПИЯ 
(лечение с пиявици) 

Пиявица, поставена върху рефлексна 

точка, отговаряща за работата на 

хипофизата и хипоталамуса, играе 

ролята на жива игла.

Хроничните възпаления на яйчни-

ците, застоят на кръв и отоци-

те там водят до това, че околни-

те тъкани се снабдяват с недоста-

тъчно кислород и хранителни веще-

ства, поради което и самите яйч-

ници започват да произвеждат по-

малко хормони. Хирудотерапията 

активизира кръвообращението в зо-

ната на малкия таз и по този начин 

значително подобрява подхранване-

то на тъканите и съответно рабо-

тата на яйчниците. 

А в Санктпетербургската школа по 

хирудотерапия разработиха мето-

ди за подобряване на микроциркула-

цията в хипоталамо-хипофизарните 

структури, които на свой ред ре-

гулират работата на яйчниците – 

това е възможност за предотвра-

тяване на ранния климакс. 
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С
поред Светов-
ната здрав-
на организация 
като причина 

за инвалидност и смърт остеопороза-
та заема 4-то място след сърдечно-
съдовите заболявания, рака и захарния 
диабет. Разговаряме с д-р Николай 

ТИВЧЕВ, консултант на сп. „Бела“ 
по медицинските въпроси, за възмож-
ностите за лечение, които предлага 
съвременната медицина. 

– Д-Р ТИВЧЕВ, КОИ СА ИЗРАЖЕ-

НИЯТА НА БОЛЕСТТА И КОЙ 

ПОПАДА В ГРУПАТА НА РИ-

СКА?

– Загубата на костна минерална 
плътност е естествен процес, който 
настъпва при всеки човек след опре-
делена възраст. Говорим за заболяване 
остеопороза, когато тази загуба над-
хвърли определени стойности. Сте-
пента на остеопорозата се измер-
ва с методи, наречени остеоденсито-
метрия. При начално, по-незначител-
но намаляване на костната плътност 
диагнозата е остеопения, а когато 
загубите са по-големи говорим за за-
боляването остеопороза. Остеопоро-

зата е по-често срещана при жените. 
Причината е, че след настъпване на 
менопаузата женските яйчници прес-
тават да произвеждат хормона ес-
троген, който е отговорен за кост-
ната минерална плътност. Неговото 
намаляване води до ускорена загубата 
на костно минерално вещество и съ-
ответно до настъпване на остеопо-
роза. Жени, претърпели гинекологична 
операция с отстраняване на яйчници-
те, заболяват много по-рано от ос-
теопороза. Застрашени от остеопо-
роза са всички, които не са употре-
бявали достатъчно количество кал-
ций и витамин Д. Друга група за-
страшени пациенти са тези, които 
по някаква причина продължително са 
приемали кортикостероиди. Най-чес-
то това са пациенти, боледуващи от 
ревматоиден артрит. Кортикостеро-
идите индуцират настъпване на ос-
теопороза, като при тези хора се по-
явяват ранни изменения в здравината 
на костите. 

– КАК МОЖЕМ ДА СЕ ПРЕДПА-

ЗИМ ОТ НАСТЪПВАНЕ НА ОС-

ТЕОПОРОЗА?

– С оптимално съчетание на под-
ходящ хранителен и двигателен ре-
жим. Колкото по-голяма костна ми-
нерална плътност се натрупа в дет-
ските и юношеските години, толко-
ва повече субстрат ще има в бъдеще 
в костта. Спортът също доприна-
ся за увеличаване на костната мине-
рална плътност. И, естествено, еже-
дневният прием на калций и витамин 
Д с храната.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНАТА ДНЕВНА ДОЗА КАЛЦИЙ Е 

1 Г, А НА ВИТАМИН Д – ОКОЛО 400 ЕДИНИЦИ.

Затова на пациентите, при които 
е установено състояние на остеопе-
ния, се препоръчва допълваща терапия 

ТИХАТАТИХАТА

ЕПИДЕМИЯЕПИДЕМИЯ

Стряскащи факти и цифри
 30% от жените след менопауза в ЕС са с остеопороза.  1 от 3 на всички жени 

след менопауза в България е с остеопороза, а повече от 50% има вероятност да 

пострадат от остеопороза и фрактури.  В България повече от 450 000 жени 

имат постменопаузална остеопороза.  Едва около 3% от пациентите с осте-

опороза у нас се лекуват.  Фрактурите, особено в тазобедрената става, мо-

гат да бъдат изключително тежки: в 20% от случаите те довеждат до смърт 

през първата година след появата на фрактурата. Най-честите фрактури из-

вън гръбначните са тези в областта на тазобедрената става. Те изискват опе-

ративно лечение, както и водят до обездвижване или залежаване на пациенти-

те, а това крие риск от усложнения, водещи понякога до фатален изход.  Общи-

те преки разходи за медицинско обслужване на остеопорозата в Европа се оце-

няват на повече от 36 млрд. евро годишно и се очаква да нараснат до 76,7 млрд. 

евро през 2050 г.
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с калций и витамин Д. Освен медика-
ментите, които съдържат тези не-
обходими дневни дози, в момента на 
пазара има редица хранителни добав-
ки, а някои храни специално са обога-
тени с калций. 

– КОЯ Е ПЪРВАТА ПРОЯВА НА 

ЗАБОЛЯВАНЕТО? КОГА ТРЯБВА 

ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ ЛЕКАР?

– Остеопорозата започва с появата 
на болки в определени зони на тяло-
то – най-често гръбначния стълб и 
около тазобедрената става. Тези бол-
ки се дължат на микрофрактури, или 
счупвания на микроструктурни еле-
менти на костта – т. нар. костни 
гредички. Натрупванията на тези ми-
кросчупвания водят до изразени счуп-
вания на костите най-често в облас-
тта на гръбнака. Тогава пациентите 
съобщават за намаляване на ръста си 
– белег за настъпили прешленни фрак-
тури. Друга проява на остеопорозата 
са счупванията в областта на тазо-
бедрената става, счупванията на бе-
дрената шийка, счупванията в облас-
тта на китката. Затова на пациент-
ки (особено след 50-годишна възраст), 
които се оплакват от болки в облас-
тта на гръдния кош и гръбнака, се 
назначават рентгенова снимка и ос-
теоденситометрия. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е СЛЕД НАСТЪПВАНЕ НА 

МЕНОПАУЗА ЕЖЕГОДНО ДА СЕ ПРАВИ ПРОФИ-

ЛАКТИЧНА ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИЯ ПО НЯКОЙ 

ОТ МОДЕРНИТЕ МЕТОДИ – ДЕКСА (ДВОЙНО-
ЕНЕРГИЙНА РЕНТГЕНОВА АБСОРБЦИОМЕТРИЯ 
– БЕЛ. РЕД.) КОСТНО СКАНИРАНЕ В ОБЛАСТТА 

НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА ИЛИ ГРЪБНАКА. 

И ако се установи остеопения, да 
се започне с поддържаща терапия. 

– КАК МОЖЕ ДА СЕ НАМАЛИ 

СТЕПЕНТА НА РИСКА? 

– На практика остеопорозата е ес-
тествен процес, т. е. ние можем да 
я забавим, но не можем да я спрем. 
По-скоро пациентите трябва да съ-
образят начина си на живот с на-
стъпилата или настъпващата осте-
опороза. 

ДА ИЗБЯГВАТ НАТОВАРВАНИЯТА, 

ДА НЕ ВДИГАТ ТЕЖКИ ПРЕДМЕТИ, ДА НЕ СЕ 

НАВЕЖДАТ РЯЗКО. 

Понякога при напреднали случаи на 
остеопороза се препоръчва използване 
на помощни средства като бастун, 
обезопасяване на жилищата – избягва-

не на прагове и дебели килими, в ко-
ито те могат да се спънат. 

– КАК СЪВРЕМЕННАТА МЕДИ-

ЦИНА ПОМАГА НА ПАЦИЕН-

ТИТЕ, БОЛЕДУВАЩИ ОТ ОСТЕ-

ОПОРОЗА?

– При жени в менопауза – на първо 
място с хормонална терапия. Тоест 
чрез препарати, съдържащи необходи-
мите дози естроген, които да предо-
твратяват загубата на костно мине-
рално вещество. 

ТРЯБВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ АКО ПО 

НЯКАКВА ПРИЧИНА СЕ НАЛОЖИ ЖЕНАТА ДА 

ПРЕКРАТИ ЕСТРОГЕННАТА ЗАМЕСТИТЕЛНА 

ТЕРАПИЯ, НАСТЪПВА МНОГО БЪРЗА ЗАГУБА 

НА КОСТНО МИНЕРАЛНО ВЕЩЕСТВО.

Затова трябва да се продължи с 
друг тип лечение на остеопорозата. 
Най-масово разпространените препа-
рати за лечение на остеопороза са 
т. нар. бифосфонати. Това са анти-
резорбтивни препарати, които пре-
чат на разрушаването на костите. 
Основните клетки, които участват 
в метаболизма на костно минерал-
но вещество, са т. нар. остеобла-
сти и остеокласти. Остеобластите 
се грижат за натрупване на кост-
но минерално вещество, те са гра-
дивните клетки. А остеокластите 
пък са разрушителните – те го раз-
рушават. Бифосфонатите потискат 
функцията на остеокластите и по 
този начин намаляват разрушаване-
то на костно вещество и запазват 
костната плътност. 

– ЧЕЛА СЪМ, ЧЕ БИФОСФОНА-

ТИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ И ВРЕД-

НИ…

– Някои по-нови изследвания сочат, 
че независимо от своята полезност 
за лечение на остеопороза бифосфона-
тите могат да бъдат опасни за орга-
низма. Функцията на остеокластите 
и остеобластите е един естествен 

процес – и двете групи клетки са не-
обходими на костта, за да може тя 
да проявява своята характеристика 
на жив орган. Ако потиснем функци-
ята на едната група клетки, кост-
та променя своята структура и сво-
ите качества. 

ЗАТОВА В МОМЕНТА СЕ ПРЕПОРЪЧВА 

ТЕРАПИЯТА С БИФОСФОНАТИ ДА ПРОДЪЛЖА-

ВА МАКСИМУМ 4–5 ГОДИНИ, СЛЕД КОЕТО 

ДА СЕ НАПРАВИ ПАУЗА ОТ НЯКОЛКО ГОДИНИ.

Трябва да се има предвид е, че би-
фосфонатите се натрупват в кост-
та и дори след края на терапията 
се излъчват в продължение на 2–3 го-
дини. 

– А КОИ ДРУГИ, ПО-МОДЕРНИ 

ПРЕПАРАТИ СА ЕФЕКТИВНИ 

СРЕЩУ ОСТЕОПОРОЗАТА?

– Освен бифосфонати модерната 
терапия на остеопорозата включва 
и други препарати. Един от първи-
те, използван за лечение на това за-
боляване, е калцитонинът. В момен-
та той се използва за инактивитет-
на остеопороза – остеопороза, настъ-
пила при обездвижване на определе-
ни части на тялото най-често в ре-
зултат на счупвания. Друг препарат 
е стронциевият ранелат, който на-
трупва стронций в костите и това 
забавя разрушаването на костното 
минералното вещество. Най-новата 
група препарати са инхибитори или 

препарати, потискащи специфичния 

протеин RANK лиганд, който е ос-
новен регулатор на остеокластите 
(клетките, които разграждат кости-
те). Лечението помага да бъде спрян 
този процес, причиняващ загуба на 
костна тъкан по целия скелет. Пре-
паратът е с удобен прием – 2 пъти 
годишно под формата на подкожна 
инжекция.

Интервю на Теодора СТАНКОВА

Д-р Николай Тивчев е завършил медицина в Софийския 

медицински университет през 1995 г. Оттогава ра-

боти като ортопед травматолог в болница „Пиро-

гов“. Има специалности ортопедия и травматология. 

Специализирал е гръбначна хирургия и ендопротези-

ране в Швейцария, в САЩ и в Германия. От 2007 г. е 

началник на отделение към клиника в болница „Пиро-

гов“. Тесен специалист е по травматология, гръбнач-

на хирургия и ендопротезиране на големи стави.
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И
ван Шивачев значи движение. 
Това го няма нито в речни-
ка на чуждите думи, нито в 
правоговорния, но знаем, че 

той е човекът, който може да ви по-
могне... Пак с движение! Защото тай 
масажът му лекува и допринася за ба-
ланс, без който телата ни изглеждат 
нещастно – като останали без листа 
дървета наесен. Тай масажът помага 
за раздвижване не само на крак, ръка, 
прешлен, но и на енергиите. Тръгнат 
ли в правилна посока те, се събуждат 
и емоциите, а с тях – и желанието 
ни да сме здрави и щастливи.

– КАК СЕ РОДИ ТВОЯТА КОН-
ЦЕПЦИЯ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СМЕ НЕ-
ПРЕКЪСНАТО В ДВИЖЕНИЕ?

– От дете се занимавам със спорт 
– професионално играех баскетбол. 
После попаднах в Спортната ака-
демия, където се запалих по маса-
жа. Показаха ми какво представлява 
японският масаж и бях крайно впе-
чатлен, защото беше нещо абсолют-

но различно от класическите евро-
пейски масажни техники. И така за-
почна всичко! Занимавам се профе-
сионално с масаж в кабинет за иг-
лотерапия може би вече 12 годи-
ни... В момента карам и курс по 
иглотерапия, за да взема професи-
онален сертификат. Развил съм ин-
терес в сферата на алтернативна-
та медицина и на духовната сфера, 
ако мога така да се изразя. Послед-
ното ми увлечение – то си е начин 
на живот – е йога. Тя също е тяс-
но свързана с тайландския масаж, за-
щото той наподобява пасивна йога. 
Отделно имам и хобита, свързани с 
движение. Вманиачен съм на тема 
планински туризъм. Катеря планини 
всякакви, по всички части на света 
и във всеки сезон. Страст ми е, за-
режда ме с енергия този контакт с 
природата. Без него не мога да жи-
вея по същия начин! Танцувам и сал-
са вече повече от 10 години – това 
е начин да изразявам себе си, да се 
срещам с други хора...

– ВСИЧКО ЛИ ЛЕКУВА АЛТЕРНА-
ТИВНАТА МЕДИЦИНА?

– Склонен съм да вярвам в неща, 

които някои определят като чуде-
са, но всички те си имат обяснение. 
Смятам, че в определен смисъл поч-
ти всичко може да бъде излекувано 
с алтернативна медицина. Тай маса-

д у ш а  и  т я л о
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събужда желанието ни да сме щастливи

„Да не прехвърляме отговорността за здравето си на друг. Този друг е или ле-

карят, или държавата“ – обяснява ми Иван, който определено не е почитател на 

западната система на здравеопазване. Струва му се направо непонятно как хо-

рата са пасивни и приемат, че отивайки на преглед, лекарят поема цялата от-

говорност за тях. На обратния полюс е това да се грижиш за себе си във все-

ки един момент, да търсиш баланс в емоциите си, да се опитваш да си помагаш. 

„Йога например е начин точно за това – напомня той. – Не зависиш от никого, не 

е задължително някой да ти асистира... Просто се учиш на разума на собстве-

ното си тяло!“

СПОРЕД РАЗУМА НА ТЯЛОТО
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жът е една от стотиците алтерна-
тивни терапии. Лично аз смятам, че 
източната медицина лежи на много 
по-вярна основа от западната. Чу-
вал съм многократно, че в Китай са 
плащали на лекарите, за да поддър-
жат хората здрави, и разболее ли се 
някой, той спира да плаща... Опреде-
лено съм привърженик на холистич-
ните методи за лечение, много от 
които имат хилядолетна история. 
За да са използвани толкова дълго, 
трябва да работят!

– ТИ САМ СЪЧЕТАВАШ РАЗЛИЧ-
НИ МЕТОДИ, ПО-ПЪЛНОЦЕННО 
ЛИ ПОМАГАШ НА ХОРАТА ТАКА?

– Да, защото във всеки метод има 
нещо, което се добавя към цялост-
ното лечение. „Лечение“ даже не е 
съвсем правилна дума, ти показваш 
на т. нар. пациент в каква посо-
ка да върви, за да се чувства до-
бре, иначе останалото си го прави 
сам той. Здравето е комбинация от 
различни фактори – има хора, вма-
ниачени на тема здравословно хра-
нене, но пренебрегват фактора дви-
жение или фактора стрес. За да е 
здрав човек, трябва да обръща вни-
мание на всички аспекти, които за-
едно дават здраве. Не може да се 
храниш правилно, но по цял ден да 
се нервираш за глупости и да очак-
ваш, че няма да имаш здравословни 
проблеми.

– КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ 
ЯПОНСКИЯ И ТАЙ МАСАЖА?

– В японския масаж има мануална 
терапия – специално в юмейхо. Там 
се цели възстановяване на идеалната 
симетрия. В тай масажа се набляга 
на пасивния стречинг. За мен комби-
нацията от тях води до перфект-
ния масаж. Специфично и за два-
та е, че се правят през дрехи, на 
постелка върху земята. Причината 
е, че терапевтът може да използ-

ва много по-ефективно механиката 
на собственото си тяло и да бъде 
много по-полезен. С минимум усилия 

постига максимален резултат. Тай 
масажът е малко по-нежен, по-пла-
вен. Малко по-ин, ако мога така да 
се изразя...

– БИ ЛИ ПРЕПОРЪЧАЛ НА ЕДИН 
ЧОВЕК ИДЕАЛНА ПРОГРАМА ЗА 
ЗДРАВЕ?

– Не знам дали съществува, но за 
да е здрав един човек, трябва да 
е емоционално балансиран. Трябва да 
се опита да приеме живота по-фи-
лософски и да не се дразни напраз-
но. Далеч съм от мисълта, че аз са-
мият не се ядосвам и стресирам, 
но се опитвам да сведа тези ситуа-
ции до минимум... От там нататък, 
след като се балансираме емоционал-
но, половината работа по поддържа-
не на здравето е свършена. Друга-
та половина е движението – човек 
е създаден, за да се движи. Този съ-
временен начин на живот – на стол, 
пред компютър – ни разказва игра-
та. И накрая, важно е с какво се 
храним. Храната е градивният еле-
мент за нашето тяло. Така имаме 
три компонента, които определят 
здравето – емоционално равновесие, 
движение и правилно хранене.
Интервю на Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор на списание „Усури“

Снимки Личен архив

Най-любимото пътешествие на Иван, разбира се, е до родината на тай маса-

жа. Нарича го „раят на земята“ и веднага обяснява защо... „Има много причини 

да харесвам тази държава и нито една – да не я харесвам. Да започна с това, че 

всички хора там се усмихват. Това създава абсолютно различно усещане, друга 

атмосфера...“ Казва още, че си имат всичко – великолепна природа и прекрасни 

места за забавление. Не открил всъщност единствено клуб за салса танци. Ре-

шил да организира, но пък точно тогава катастрофирал. Не се получило, но про-

дължава да твърди, че Тайланд може да те изненада на всяка крачка. При това 

приятно, с усмивка – като част от неговата концепция за перфектно здраве!

ЕДНА УСМИВКА, И ВЕЧЕ Е В ТАЙЛАНД
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Н
е спира да говори. Опиянена от собствения си глас, 
тя не се съобразява дори дали я слушаш. Когато 
реши да отпие от кафето, ти се опитваш умело 
да превърнеш монолога в диалог.

Първи неуспешен опит. Тя рязко поставя чашката в чи-
нийката и продължава, сякаш нищо не е чула. Ти кла-
тиш глава, но вече усещаш как търпението започва да 
те напуска.
След няколко минути пробваш да кажеш нещо – ей 

така, между другото. Следва отговор, който те поразя-
ва като гръм: „Това не ме интересува, но ще ти кажа 
какво мисля.“ Следват нова словесна тирада и втори не-
успешен опит от твоя страна да я прекъснеш.
След третия неуспешен опит за нормално общуване ре-

шително се изправяш, мънкайки някакво извинение, и ху-
кваш незнайно къде, но с едничката мисъл – по-далеч от 
нахалната досадница.
Да, егоцентриците са 

ТРУДНИ ЗА ИЗТЪРПЯВАНЕ СЪБЕСЕДНИЦИ

освен ако не са гении. Те свързват всичко със собствено-
то си „аз“ и спират погледа си върху външния свят само 

когато имат лични интереси. 

И АКО ЕГОЦЕНТРИЗМЪТ Е НЕЩО НОРМАЛНО ЗА РАННАТА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ, 
ТО В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ ТОЙ СЕ ПРЕВРЪЩА В ПРОБЛЕМ, КОЙТО ЗАТРУДНЯВА ОБ-
ЩУВАНЕТО И ОТБЛЪСКВА ДРУГИТЕ ОТ НАС.

Децентрацията на „аз“-а (способността да се поставиш 
на мястото на друг човек) е жизненоважна за успешното 
ни вписване в социума и за създаването на нормални чо-
вешки взаимоотношения. 
Егоцентризмът е присъщ за неспокойните души. Как-

во го подхранва? Зад нуждата да бъдем слушани и харес-
вани се крие 

НЕНАВИСТ КЪМ САМИТЕ НАС

Зад желанието да оставим на всяка цена добро впечат-
ление за себе си, игнорирайки хората до нас, се крият 
тревоги, свързани с изповяданите от нас ценности, и оп-
итът ни да компенсираме тези безпокойства.

ПРОУМЯВАНЕТО, ЧЕ СЛУШАНЕТО ОБОГАТЯВА ТОЛКОВА, КОЛКОТО И ГОВОРЕ-
НЕТО, ЧЕ ДАВАНЕТО И ПОЛУЧАВАНЕТО ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА, ЩЕ НИ ПОМОГ-
НЕ ДА ПРЕОСМИСЛИМ ПОНЯТИЯ КАТО „ЛЮБОВ“ И „УВАЖЕНИЕ“, ЩЕ НИ НА-
УЧИ ИСТИНСКИ ДА ЦЕНИМ СЕБЕ СИ И ХОРАТА ОКОЛО НАС.

Стигайки до извода, че сме егоцентрици (трябва да от-
бележим, че 

НАРЦИСТИЧНИТЕ ЛИЧНОСТИ 
никога не осъзнават този проблем), трябва да започнем 
усилена работа върху собственото си поведение.
Можем да започнем с един час на ден мислене за нуж-

дите на другите вместо за нашите собствени. Или с 
това да се опитваме да слушаме онова, което ни каз-
ват, без да прекъсваме или да мислим за други неща, до-
като ни говорят. 

ПОНЕ ВЕДНЪЖ ДНЕВНО Е ДОБРЕ ДА ПРОЯВЯВАМЕ ЩЕДРОСТ КЪМ НЯКОГО, 
БЕЗ ДА ОЧАКВАМЕ НЕЩО В ЗАМЯНА.

Постепенно и прогресивно трябва да удължаваме време-
то, което посвещаваме на другите. И да не забравяме да 
наблюдаваме – нас самите и хората, с които общуваме. 
Неизбежно е да не забележим промените и подобрените 
взаимоотношения.
И нека не забравяме – без редовна и усърдна работа 

върху нашето поведение старите навици отново могат 
да вземат връх.

Райна АНГЕЛОВА, психолог

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“.

©
 S

C
OT

T 
G

RI
ES

SE
L 

| 
D

RE
AM

ST
IM

E.
C

O
M

ЗА егоЦЕНТРИЗМА

Бела, брой 5 (159), 201140



* NPD 2010 data by units – Selective Сosmetica – Total Beauty. ° Козметика срещу несъвършенствата, причинени от целулит.  Препоръчителни продажни цени.
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ЗА КРАЙНО УПОРИТ ЦЕЛУЛИТ с „ултразвуков“ ефект
INTENSIVE ANTICELLULITE SERUM°
ИНТЕНЗИВЕН АНТИЦЕЛУЛИТЕН СЕРУМ с растителни стволови клетки
Безпрецедентната му ефективност се дължи на екстракт от стволови 
клетки на ехинацея – субстанция, която контролира застоя на течности, 
стимулира редукцията на мастните натрупвания и предпазва колагена от 
увреждане, и на Phytosonic® – иновативен липолитичен комплекс, въздейст-
ващ върху мастните клетки по механизъм, сходен с този при ултразвукова-
та терапия. Ултрапрактичен и суперефективен, абсорбира се незабавно, не 
изисква масаж и прави кожата по-тонизирана, стегната и гладка. Ден след 
ден несъвършенствата, причинени от целулита, намаляват, а силуетът е 
премоделиран за кратко време. Maxi Size опаковка – 88,50 лв.

ЗА НОРМАЛЕН ЦЕЛУЛИТ И ОТПУСКАНЕ НА КОЖАТА с дълготраен ефект
ANTICELLULITE THERMAL CREAM°
АНТИЦЕЛУЛИТЕН ТЕРМАЛЕН КРЕМ

Оригинален коктейл от термална SPA и морска вода, съвместно с ароматни 
масла, фитоекстракти и стягащи активни съставки. Бори се с несъвършен-
ствата, причинени от целулита, и придава тонус и компактност на тъ-
каните. Fombline HC®25 удължава във времето ефективното действие на 
активните съставки. Подходящ за масаж. Maxi size опаковка – 93 лв.

ЗА ВСЕКИ ТИП ЦЕЛУЛИТ с незабавен лифтинг ефект
ANTICELLULITE CRYO-GEL°
АНТИЦЕЛУЛИТЕН КРИО-ГЕЛ с охлаждащ ефект
Охлаждащият му ефект стимулира микроциркулацията на кръвта, с което 
се повишава въздействието на активните съставки. Изключителен кок-
тейл от ароматни масла допълнително увеличава ефективността. Нанася 
се за секунди, попива незабавно и стяга кожата с незабавен лифтинг ефект. 
Maxi size опаковка – 93 лв.

ЗА ЦЕЛУЛИТ СЪС ЗАДЪРЖАНЕ НА ТЕЧНОСТИ И УМОРЕНИ КРАКА 
с дрениращ ефект
ANTICELLULITE THERMAL GEL°
АНТИЦЕЛУЛИТЕН ТЕРМАЛЕН ГЕЛ

Богат е на дрениращи и антицелулитни съставки и се препоръчва при за-
държане на течности и тежки крака. Революционната система Transcutol® 
ускорява проникването на активните съставки. Оставя приятно усещане 
за лекота и свежест в третираните участъци.  Maxi size опаковка – 93 лв.

ЗА ВСЕКИ ТИП ЦЕЛУЛИТ с интензивно действие
SUPERCONCENTRATED ANTICELLULITE NIGHT TREATMENT°
СУПЕРКОНЦЕНТРИРАНА НОЩНА АНТИЦЕЛУЛИТНА ГРИЖА

Той работи за вас, докато спите. Благодарение на иновативния Micro-
Patch® обгръща тялото с невидим „оформящ филм“, който задържа в кожа-
та активните съставки и ги освобождава постепенно през нощта. Всичко, 
от което се нуждаете, са няколко капки върху зоните с целулит и след ня-
колко апликации резултатът е видим. Maxi size опаковка – 89 лв.

изберете 
вашия дневен 

или нощен продукт 
от Collistar

Безспорен лидер при антицелулитните продукти , Collistar е 
единствената компания, която предлага специфични продукти 
„по мярка”, въздействащи върху различните типове целулит. 

Изберете най-подходящия за вас и 
ще получите персонална грижа и гарантирана ефективност. 

Само в парфюмериите на атрактивни цени.

ден

нощ
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

М
ирън пресъздава по изу-
мителен начин драмата 
в живота на две силни 
жени, общото между кои-

то е единствено това, че управляват 
Великобритания във време на криза. 
Неслучайно тя е затрупана с награ-
ди, а за ролята си в „Кралицата“ по-
лучава един от най-безапелационните 
„Оскари“ в историята на американ-
ската киноакадемия. „Американците 
придават огромно значение на награ-
дата „Оскар“, което аз не разбирам – 
казва Хелън. – Огромна чест е да я 
спечелиш и „носител на „Оскар“ едва 
ли не се превръща в част от името 
ти. Когато питам някой режисьор 
дали ме кани във филма си, защото 
имам „Оскар“, и той ми каже, че не 
е така, прекрасно разбирам, че лъже.“ 
Обикновено след като получат позла-
тената статуетка, повечето актьо-
ри не могат да се похвалят с нищо 
съществено. При Мирън стана точно 
обратното – 

КАРИЕРАТА Є Е 

В НЕВЕРОЯТЕН ПОДЕМ 
За актриса като нея, изиграла може 

би всички значими женски роли в све-
товната драматургия, това като че 
ли е съвсем нормално. Пък и още 
като съвсем млада є предсказват, че 
ще изживее своите звездни мигове, 
след като прехвърли 40-те. Обяве-
на за секссимвол още след първите 
си изяви на сцена, Хелън дълги години 
трябва да преглъща факта, че кри-
тиците отделят повече внимание на 
физическите є качества, отколкото 
на актьорските є способности. Но 
тя не страда от предразсъдъци и не 
се свени да се появява гола на екра-
на въпреки напредналата си възраст. 
„Голата плът продава всичко. Хората 
не искат да гледат снимки на църкви, 

искат голи тела. Нямам нищо против 
да бъда секси, но по моите правила. 
Обичам секса дори и когато става 
въпрос за изкуство. Харесвам Лейди 
Гага и начина, по който тя предста-
вя секса – мистериозно, артистично 
и леко перверзно“, казва английската 
актриса. Ако още не сте разбрали, 
тя не е от тези, които се страху-
ват да споделят какво мислят, и не 
се притеснява да признае, че е смър-
кала кокаин, че е станала 

ЖЕРТВА НА ИЗНАСИЛВАНЕ 
и че Харисън Форд въобще не може 
да се целува. Но явно това е част 
от чара є, който е оценен дори и 
в Холивуд. Броени дни преди преми-
ерата на новия є филм „Артър“ ак-
трисата остави отпечатъци от ръ-
цете и стъпалата си на Алеята на 

ХЕЛЪН
   МИРЪН

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО

ЕДВА ЛИ ИМА ДРУГА АКТРИСА, 
НА КОЯТО ТОЛКОВА ДА Є ОТИВА 
ДА ИГРАЕ КРАЛИЦИ. САМАТА 
ХЕЛЪН МИРЪН НЕ ЗНАЕ ТОЧНАТА 
БРОЙКА НА СВОИТЕ КРАЛСКИ РОЛИ 
В ТЕАТЪРА, НО В КИНОТО СЕ Е 
ПРЕВЪПЛЪТИЛА В КОРОНОВАНИ 
ОСОБИ ЦЕЛИ ШЕСТ ПЪТИ. ПРИ 
ТОВА ЕДИНСТВЕНА Е ИЗИГРАЛА ДВА 
ОТ СИМВОЛИТЕ НА БРИТАНСКАТА 
МОНАРХИЯ – ЕЛИЗАБЕТ ПЪРВА И 
ЕЛИЗАБЕТ ВТОРА.
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славата.
Кралските роли є отиват, защото 

Хелън е потомка на руска аристокра-
тична фамилия. Сред праотците є е 
маршал Камински, участвал в Руско-
турската война през XVIII век, сра-
жавал се и срещу Наполеон. Баща є 
Василий решава да скъса с руските си 
корени. Той се прекръства на Базил, 
а дъщеря му 

ЕЛЕНА ЛИДИЯ МИРОНОВА 
получава името Хелън Мирън. Макар 
че в семейството се почитат всички 
руски православни празници, на Хелън 
и сестра є им е забранено да гово-
рят на руски. Бъдещата звезда обаче 
въпреки всичко винаги се е чувствала 
рускиня, поне според пристрастието 
си към две неща – снега и водката. 
Освен това винаги е харесвала източ-
ноевропейската кухня. Иначе, макар 
че израства без телевизор и не ходи 
на кино, малката Хелън е завладяна 
от идеята да стане актриса. Тази 
идея я осенява, когато едва шестго-
дишна изпълнява ролята на Дева Ма-
рия в училищна пиеса. По-късно от-
крива Шекспир и пожелава да изиграе 
всички негови героини. Родителите є 
обаче не споделят нейните желания и 
предпочитат дъщеря им 

ДА СТАНЕ УЧИТЕЛКА 
Тя все пак е приета в Националния 

младежки театър и още преди да на-
върши 20 години, получава първата 
си главна роля в „Антоний и Кле-
опатра“. Нейната Клеопатра се пре-
връща в истинска сензация. Освен че 
се справя невероятно добре с ролята, 
Мирън е и невероятно секси на сце-
ната и билетите за представление-
то са разпродадени за месеци напред. 
Клеопатра е първият є голям три-
умф и тя изпълнява тази роля в още 
две постановки години по-късно, като 
успехът винаги е огромен. Иначе след 
първата си голяма роля младата ак-
триса се сдобива с агент и две годи-
ни по-късно вече е член на Кралската 
Шекспирова трупа (КШТ). По това 
време тя е затрупана с предложения 
за нови роли и често сутрин репе-
тира една пиеса, следобеда участва в 
друга, а вечер – в трета. Дебютира 
и в киното, при това ролята є от-
ново е заредена със сексуална енергия. 
Заради лекотата, с която захвърля 

дрехите си на сцената и на екрана, 
я определят като сексуален пионер, а 
освен това я наричат 

СЕКСКРАЛИЦАТА НА КШТ 
Подмятанията и злобните комента-

ри в пресата са причина Хелън да из-
падне в депресия и да плаче постоян-
но. Тя опитва психиатрично лечение, 
но нещата се подреждат едва след 
посещението при индиански гадател, 
който разчита бъдещето по ръката 
є. Той є казва, че ще стане богата 
и прочута, но ще трябва да се запа-
си с доста търпение. Това донякъде я 
успокоява и є помага да се освободи 
окончателно от скрупулите си, прие-
майки, без да се замисля, и най-риско-
ваните предложения. Мирън се впуска 
в бурни купони и опитва от всичко 
– кокаин, марихуана, ЛСД. След по-
редната бурна вечер при посещение в 
индиански резерват в Минесота тя 
се събужда с 

ТАТУИРОВКА МЕЖДУ ПАЛЕЦА 
И ПОКАЗАЛЕЦА

на лявата си ръка. Иначе най-
странният є избор на роля е в 
скандалната суперпродукция „Кали-
гула“. Тук тя е съпругата на жесто-
кия император и е заобиколена 
от звезди като Питър О’Тул 
и Джон Гилгуд. Заради откро-
вено порнографските сцени и 
бруталното насилие филмът 
е заклеймен като връх на 
пошлостта. Хелън все пак 
се снима в няколко добри 
филма, но едва след като на-
вършва 40 години, кариерата 
є започва да набира скорост. 
Първата є голяма роля е на 
детектив Джейн Тенисън в 
телевизионния филм „Глав-
ният заподозрян“. „Главни-
ят заподозрян“ се сдоби-
ва с пет продължения и 
се превръща в най-попу-
лярната британска по-
редица, донесла на Хелън 
престижни награди като „Еми“ и 
„Златен глобус“. Но най-доброто 
тепърва предстои. Когато получа-
ва сценария на „Кралицата“, актри-
сата току-що е изиграла Елизабет 
Първа в телевизионен филм. Сама-
та тя съвсем 

НЕ Е ПОЧИТАТЕЛКА 
НА ЕЛИЗАБЕТ ВТОРА 

нито на монархията като цяло, но 
нещата се променят след участието 
є във филма. За Мирън най-големият 
комплимент не са купищата награди, 
а реакцията на самата Елизабет. Ак-
трисата получава покана за вечеря в 
двореца, но точно тогава е на сним-
ки в Америка и не може да присъст-
ва. „Не смятам, че поканата беше 
демонстрация на удоволствие от на-
чина, по който съм я изиграла, но 
поне не беше демонстрация на обра-
тното“, казва с усмивка Хелън. По-
късно тя все пак успява да се срещ-
не с кралицата на конни надбягвания 
и двете разговарят за кратко. 
Обикновено професионалните успехи 

са съпроводени от неуспехи в лич-
ния живот. При Хелън нещата съв-
сем не стоят така, с едно уточне-
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ние – както казва предсказателят, 
всичко при нея ще се нареди на по-
късен етап. Тя 

ИМА ВРЪЗКИ С ДОСТА МЪЖЕ

сред които модният фотограф 
Джеймс Уедж и актьорът Лиъм Ний-
сън, докато по време на снимки в 
средата на 80-те години на мина-
лия век се запознава с режисьора Тей-
лър Хакфорд („Офицер и джентъл-
мен“, „Адвокат на дявола“). Макар че 
той закъснява на първата им среща и 
Мирън е адски ядосана, тя се влюб-
ва в него от пръв поглед. „Това, че 
и двамата бяхме на години и имахме 
своите професионални успехи, укрепи 
връзката ни“, казва тя. Освен това 
и за двамата не е проблем това, че 
често са разделени заради своите ан-
гажименти. След като са заедно по-
вече от десет години, те все пак се 
женят в навечерието на 1998 г. Сега 

всеки свободен от ангажименти ден 
Хелън се старае да прекарва със съ-
пруга си в една от всичките им къщи 
– в Ел Ей, в Ню Орлиънс, в Лондон 
и в Южна Франция. Тя се грижи и за 
двамата синове на Тейлър, но 

НЕ СЪЖАЛЯВА, 
ЧЕ НЯМА СВОИ ДЕЦА 

Причина за нежеланието є да ста-
не майка е един ужасяващ момент в 
училище, когато е на 13 години. Ми-
рън и нейните съученици са принудени 
да изгледат на видео истинско раж-
дане, което оказва травмиращ ефект 
върху нея. „Обичам децата, но съм 
толкова щастлива, че нямам свои. 
Никога не съм имала майчински ин-
стинкт и не смятам, че това е не-
обичайно. Толкова жени не искат да 
имат деца, но се чувстват задълже-
ни да раждат“, казва тя.
Като истинска звезда Хелън се пос-

вещава на няколко обществени каузи. 
Тя се включва в борбата 

СРЕЩУ ТЪРГОВИЯТА С 
АЗИАТСКИ СЕКСРОБИНИ

за прекратяване на продажбата на 
оръжие за Африка и за правата на 
децата, оказали се в центъра на граж-
данската война в Уганда. Иначе по 
отношение на това, че макар и прех-
върлила 60-те, Мирън продължава да 
изглежда страхотно, тя казва, че има 
късмета да яде всичко и никога да не 
напълнява. „Опитвала съм различни ди-
ети и мога да кажа, че няма по-отег-
чително нещо на света. Губиш кило-
грами, защото спираш да се храниш. 
Но колкото по-възрастна ставаш, гу-
бенето на килограми не значи, че тя-
лото ти задължително ще изглежда 
по-добре“, допълва тя с усмивка.

Петър ЗЛАТАНОВ

Снимки „Александра филмс“

„Артър“
е римейк на хитовата комедия отпреди 30 години с Дъдли Мур (като разглезения 

плейбой) и Джон Гилгуд (като негова бавачка). Сега в ролята на Артър е Ръсел 

Бранд, а Хелън Мирън играе вярната му бавачка Хобсън, която постоянно трябва 

да намира решение за всеки проблем, в който вятърничавият є работодател се 

забърква. Артър е наследник на голямо богатство, но го разпилява с лекота за-

ради пристрастеността си към момичетата и алкохола. Задава се обаче краят 

на безкрайните му купони. Вечният плейбой трябва да се ожени и да избере меж-

ду уредения си брак с безкомпромисната Сюзан, която никак не му харесва, или 

да се обвърже с единствената жена, която някога е обичал – идеалистката На-

оми. Каквото и да се случи, винаги до него е Хобсън, без която Артър е просто 

загубен. Тъй като баща му е починал, а майка му е прекалено заета с бизнеса си, 

единственият член от семейството му е именно тя. Хобсън го обожава по свой 

си начин и не спира да му повтаря, че може да постигне всичко, макар че самата 

тя започва да се замисля дали това е наистина възможно. „Хобсън не се притес-

нява да го постави на място и да му каже, че се държи като идиот, макар че той 

все пак е неин работодател. Между нея и Артър има дълбока връзка, двамата 

много държат един на друг и несъмнено се обичат“, казва Мирън.
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Ц
елуването е профилактика и срещу кариес, защо-
то, докато се целуваме, киселинността в устна-
та ни кухина се нормализира. През средновекови-
ето обаче не са знаели за тези „лечебни“ свой-

ства на целувката. Сигурно затова доста мъже и жени 
от онова време са 

ПОСТРАДАЛИ ОТ ЖЕЛАНИЕТО СИ 
ДА СЕ ЦЕЛУНАТ 

Тогава, ако мъж целунел жена пред трети човек, непре-
менно трябвало да се ожени за нея. В противен случай 
веднага влизал в затвора, а жената нямала право на след-
ваща целувка с друг мъж! 

В ДРЕВЕН ВАВИЛОН ПЪК НА СЪПРУГИТЕ БИЛО ЗАБРАНЕНО 

ДА ЦЕЛУВАТ СЪПРУЗИТЕ СИ ИЗВЪН ДОМА. АКО ГО НАПРАВЕЛИ, 

ОТРЯЗВАЛИ ИМ УШИТЕ, А НА МЪЖЕТЕ – УСТАТА.

В американския щат Индиана и до днес съществува за-
кон, който забранява на мъжете с мустаци да целуват 
друго човешко същество. В щата Кънектикът е забране-
но да се целува жена в неделя, а в щата Айова направо 
арестуват всеки, целунал непознат или непозната. 
В наши дни дори има 

НАУКА ЗА ЦЕЛУВКАТА – ФИЛЕМАТОЛОГИЯ 
Тя изучава физиологическите и психологическите особе-

ности на човешката целувка. 

СПОРЕД УЧЕНИ, ПРОВЕЛИ РАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ТАЗИ ОБЛАСТ, ИДЕ-

АЛНАТА ЦЕЛУВКА Е С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 3 МИНУТИ.

През това време в организма се отделят ендорфини 
(хормони на щастието), които намаляват усещането за 
стрес и подобряват кръвообращението.
С целувката са свързани редица 

КОЛОРИТНИ ИСТОРИИ

някои от които са влезли в рекордите на Гинес. През 
2004 г. на Свети Валентин италианците Андреа Сарти и 
Анна Чен поставили световен рекорд по продължително 
целуване – 31 часа, 18 минути и 33 секунди. Любопитна 
е историята и за най-дългата целувка под вода с продъл-
жителност над 2 минути. Тя е регистрирана в Токио на 

2 април 1980 г., като до момента остава единствена по 
рода си в историята на целувката.

В КИНОТО ПЪРВАТА ЦЕЛУВКА Е ЗАСНЕТА ПРЕЗ 1886 Г. В 30-СЕКУНД-

НИЯ ФИЛМ „ЦЕЛУВКАТА“, А НАЙ-МНОГО ЦЕЛУВКИ СА ЗАСНЕТИ ВЪВ 

ФИЛМА „ДОН ЖУАН“ ПРЕЗ 1927 Г. – 127 НА БРОЙ. 

Различните народи носят със себе си и различни схва-
щания за целувката. 

ГРЯХ ИЛИ УДОВОЛСТВИЕ

Някои народи я приемат като грях, други – като съ-
вършено удоволствие. 

В АФРИКА НАПРИМЕР ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ОТРИЧА 

ЦЕЛУВКАТА ПО РЕЛИГИОЗНИ СЪОБРАЖЕНИЯ – ВЯРВА СЕ, ЧЕ ЧРЕЗ НЕЯ 

МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗВАДЕНА ДУШАТА НА ЧОВЕК.

Ескимосите също не се целуват по устата. Вместо 
това те трият носовете си един в друг. В Япония, Тай-
ван, Китай и Корея, както и в някои мюсюлмански дър-
жави не е прието да се целуваш пред други хора. 
Уважавайки вярата, която изповядват различните на-

роди, нека все пак не забравяме гореспоменатите лечеб-
ни свойства на целувката. Освен всичко останало тя на-
малява риска от инфаркт и поддържа настроението ни 
добро. 

Силвия НИКЛЕВА

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...
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ЗА ДВЕ МИНУТИ МОЖЕТЕ ДА ИЗГОРИТЕ МЕЖДУ 
2 И 30 КАЛОРИИ, АКО ЦЕЛУВАТЕ НЯКОГО? А ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ 
ЦЕЛУВКАТА ПОДПОМАГА ИЗГЛАЖДАНЕТО НА БРЪЧКИТЕ, ТЪЙ 
КАТО „ЗАДЕЙСТВА“ НАД 30 ЛИЦЕВИ МУСКУЛА?
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ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

За Никола ГЕОРГИЕВ не е прекалено да се каже, че 
всичко, което изрича, е истина. Дължи се на опи-
та, наблюденията и познанията му. Но най-вече на 

бляскавия му пъргав ум, който пробягва по хилядолетия-
та, „хваща“ убедителни аргументи, за да хвърли светли-
на по въпроси от основно значение.

– КАКВО Е ЛИЧНО ЗА ВАС 24 МАЙ? МАНИФЕСТА-

ЦИЯ ИЛИ ЦЕННОСТ, БЕЗ КОЯТО НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, 

СМЕ ЗАНИКЪДЕ? 

– Да си представим, че задаваме този въпрос на най-
горчивия, най-злоезичния български сатирик Стоян Михай-
ловски… За изненада на всички този писател, който не е 

казал добра дума, кажи-речи, за никого, започва „отгово-
ра“ си с химна на Кирил и Методий, който самият той 
е създал: „Върви, народе възродени…“ Писмеността е яв-
ление, което може да бъде оценявано двупосочно. От една 
страна, тя е достойна за прослава. И ако се случи съз-
дателите на съответната писменост да бъдат известни, 
те също биват прославяни. А ако са християни, църква-
та ги обявява за светци. Това се е случило в Армения с 
духовника Месроп, който е създал арменската писменост. 
Случва се и в България това митологизиране, героизиране, 
до тази прослава. Интелигентните хора знаят, че Кирил 
не е създал писмеността, която наричаме кирилица. Той 

Проф. Никола ГЕОРГИЕВ, 

д.ф.н., преподава литера-

турознание в български 

и чуждестранни универ-

ситети. Работи по въ-

просите на методиката 

и практиката на литера-

турния анализ, теорията 

на жанровете, история-

та на литературознание-

то и на българската ли-

тература. Блестящ еру-

дит в света на литера-

турата, автор на редица 

изследвания и теоретич-

ни трудове, на великолеп-

на есеистика и приложни 

анализи на творби на бъл-

гарската и световната 

класика. Носител на Хер-

дерова награда за 2000 г.

Визитка

НАКЪДЕ ВЪРВИШ, 
„НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ“?!
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е създал глаголицата, която пуска корени в България за 
кратко време, в Хърватия – за много по-дълго. Но така 
или иначе си отива. Тази писменост е много загадъчна по 
произход, трудно се овладява. Някой от приемниците на 
Кирил и Методий е създал или пък няколко от тях са 
създали писмеността, която днес наричаме кирилица. Но 
ние продължаваме да робуваме на мита или по-скоро си 
затваряме очите пред безспорния факт, че не Кирил е 
създал кирилицата. Никой обаче не отрича заслугата на 
Кирил и Методий, че са създали славянската азбука, че 
са разпространявали славянската идея и богослужение чак 
до Средна Европа…

– КАЗАХТЕ, ЧЕ ПИСМЕНОСТТА И ПИСАНЕТО СА 

ДВУИЗМЕРНИ ПО КАЧЕСТВО И ПО ЦЕННОСТ. 

ВИЖДАТЕ ЛИ НЕЩО ОТРИЦАТЕЛНО В ПИСМЕ-

НОСТТА?

– Ако попитате мъдър човек като Платон, ще ви каже: 
„Да, има много отрицателни черти.“ Сам Платон е бил 
свидетел на утвърждаването на писмеността в тогаваш-
на Гърция. И сам Платон е пишел, и то дебели съчине-
ния, но е казал и някои горчиви думи за писането. Тези 
горчиви думи мълчаливо подкрепя мъдрецът Сократ, из-
вестен с много свои действия, но най-вече с това, че не 
е написал нито ред. Мощното въздействие на Сократ 
върху обществото е било постигано единствено през го-

ворното слово. Старите гърци са виждали, че писането 
омързелява паметта и умствената дейност. Това е един 
недостатък, който древните гърци виждат в писменост-
та. На света и до ден днешен има много езици без пис-
меност. И хора от тези езици смайват другите, смайват 
нас със страхотната си памет. Другият недостатък е, 
че в диалога истината се разкрива по-жива, отколкото 
в монолога, каквото е и писменото слово. То е моноло-
гично. Платоновите съчинения са изградени върху диалог 
– двама или повече души излагат гледища, спорят, за да 
разберем как се стига до истината. 

– А ДРУГИ НЕДОСТАТЪЦИ ИМА ЛИ ПИСМЕНОТО 

СЛОВО?

– Някъде от бойното поле Александър Македонски пра-
ща писмо на Аристотел (впрочем Аристотел е бил на-
ставник на младия Александър Македонски) в смисъл: 
„Учителю, как можа да свършиш това?! Видях, че си на-
писал нещо с много важни идеи и то се разпространява 
в препис. Не биваше да го правиш. Трябваше в кръг от 
приятели да го оставиш. Това не е за всекиго.“ И тази 
идея продължава след това и в Рим. Има крилат израз 
на латински: Habent sua fata libelli. Терциан Мавър го е ре-
къл: „Имат своя съдба и книгите“ – според това, как 
ще ги приеме читателят. Устното слово в кръг от слу-
шатели все пак остава във владение на говорителя. Той 
чува възражението и му отвръща. В монологичността на 
писменото слово диалог между говорител и слушател не 

може да има. Диалог между автор и читател не може да 
има. Това е поредният кусур на писменото слово. Кога-
то едно стихотворение се възприема от гласа на говори-
тел, въздействието му е много по-силно, отколкото ако 
се прочете наум. Четенето е самотна дейност. Слушане-
то може да бъде групово. И това настройва много хора 
против писането. 

– ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕМ ИНТЕРВЮТО, ЦИТИРАХТЕ 

АПОСТОЛ ПАВЕЛ: „БУКВАТА УБИВА. ДУХЪТ ОЖИ-

ВОТВОРЯВА.“ КОИ ЧЕРТИ СПОРЕД ВАС ОТСЛАБ-

ВАТ СИЛАТА НА ПИСМЕНОТО СЛОВО? 

– За жалост има, и то не една и две. Когато Сервантес 
написва „Дон Кихот“, вече има утвърдено печатно дело. 
Въздействието на романа му е било поразително силно. 
Книгата излиза веднага в нови издания и залива Западна 
Европа. В съседна Португалия го превеждат и цензорите 
зачеркват едно изречение. Извод в случая е, че писаното 
слово е много по-уязвимо на натиск отвън. От много ве-
кове насам в Европа има институция, наречена цензура. 
Много силна институция. По времето на Пушкин в Ру-
сия има няколко типа цензура, а император Николай I на-
значава себе си за цензор на Пушкин. Цензурата може да 
зачерква част от произведението, да преобръща смисъла, 
да дава свои допълнения, може и най-страшното – да за-
брани цялото съчинение. След което през миналите веко-

ве книгата се изнася на площада и церемониално се изга-
ря от палач. По този повод остроумният Волтер е ка-
зал: „Книгите са като кестените – опечеш ли ги, ста-
ват по-вкусни.“

– КАКТО ГО ОЧЕРТАХТЕ ДОСЕГА, В ПРОТИВОРЕ-

ЧИВА ВРЪЗКА С ПИСМЕНОТО СЛОВО СТОИ УСТ-

НОТО. ТАКА ЛИ Е?

– Така е било хилядолетия наред. От XIX век насам 
се появиха и други съперници на писменото слово. През 
втората половина на XX век един познавач и мислител 
по темата за комуникационните средства – Маршал 
Маклуън – ги разделя на „хладни“ (cool) и „топли“ (warm). 
Прави това, когато вече има кино, има фотография и 
най-важното – има телевизия. С не много ласкавия епи-
тет „хладно“ Маклуън определя писаното слово. Ако не 
греша, за Маклуън писаното слово е обречено. 

– 24 МАЙ МОЖЕ БИ Е ПОВОД ДА СЕ ЗАМИСЛИМ 

ЗА НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА ПИСМЕНОТО 

СЛОВО?

– Предлагам най-напред да се замислим за настояще-
то и бъдещето на кирилицата в България. Думите „и на 
вси славяни книги да четат“ са преувеличени, присъщо на 
жанра ода, каквото е стихотворението на Иван Вазов. В 
наше време поляци, словаци, словенци, чехи и хървати пи-
шат не на кирилица, а на латиница. Цели пет славянски 
народа. Идва ред на шестия – сърбите. Там кирилицата 
е под много тежък натиск въпреки съпротивата на част 

„КОЛЕГИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ЛИТЕРАТУРА В УЧИЛИЩЕТО И В 
УНИВЕРСИТЕТИТЕ, МОЛЯ, НЕ ТРЪГВАЙТЕ СУТРИН НА РАБОТА С 

МИСЪЛТА, ЧЕ ВИ ОЧАКВА МЛАДЕЖ, НА КОЯТО ЛИТЕРАТУРАТА И 
ФИЛОЛОГИЯТА СА БЕЗРАЗЛИЧНИ И БЕЗИНТЕРЕСНИ.“
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от интелигенцията. Сега е наш ред, на българите. При-
емът на латиница при нас е силен и се усилва с всеки 
изминал ден. Ако съм чул правилно, в днешното българско 
училище кирилицата започва да се изучава едновременно с 
латиницата. Не съм сигурен... Нека не възвеличаваме своя-
та азбука, но и нека осъзнаем това разцепено шизофренно 
мислене и действие у нас спрямо двете писмености. 

– СМЯНАТА НА ПИСМЕНОСТ У ЕДИН НАРОД Е ВИ-

НАГИ МНОГО МЪЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС… 

– Да, хърватите например са минали през три писме-
ности. Глаголицата най-упорито се е задържала там. По-

сле идва кирилицата, а сега – и латиницата… Когато ре-
форматорът Кемал Ататюрк наред с всичките си други 
промени заменя задължително арабицата с латиница, голя-
ма част от турската интелигенция изживява промяната 
много болезнено. Все така мъчително преживяха това на-
родите на съветската империя в Азия, включително и в 
Монголия, когато московският режим замени дотогаваш-
ната им писменост с кирилица. И сега, като си върнаха 
донякъде независимостта, първата работа на някои от 
тях беше да възстановят писмеността си. Промяната на 
писмеността, каквото и да е, е силен трус.

– МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ МОЖЕ ЛИ ДА СЕ „ОТУ-

ЧАТ“ ОТ КИРИЛИЦА И ДА МИНАТ НА ЛАТИНИЦА? 

ДАЛИ ИМА ВЕРОЯТНОСТ ИЗОБЩО ДА СЕ ОТУЧАТ 

ДА ПИШАТ НА КИРИЛИЦА?

– Сега това настроение е много силно, но аз го намирам 
за паникьорско. Един от недостатъците на писмеността 
е, че при въвеждането є обществото веднага се разделя 
на грамотни и неграмотни. Според някои мнения силата 
на средновековната култура е безграмотицата на широ-
ките народни маси. Писмеността извършва още едно де-
ление в обществото. Грамотни са по-висшите социални 
слоеве, народната маса е неграмотна. Споделям еретична-
та мисъл, че грамотността не е „условие, без което кул-
турата не може“. Просто има два типа култура – масо-
ва, площадна, но има и дворцова. По време на цъфтежа 
на френската висока култура през XVII век (по времето 
на Корней и Расин) грамотните по неточни наблюдения са 
един на сто. През втората половина на XIX век българ-
ската литература, култура и просветно дело се смята, 
че са в разцвет. За този период разполагаме с по-точни 
данни за равнище на грамотност у нас, но нека не от-
варяме дума за това. Писменото слово винаги е срещало 
съпротива – и на думи, и на дело, – но устойчиво е ми-
нало през хилядолетията. Сега то има много съперници, 
силни съперници, но според мен ще устои.

– ОТКЪДЕ ИДВА ТАЗИ НАДЕЖДА?

– От досегашния ми опит. Увеличаването на дела на 
неграмотните не е антикултурно явление, ако възприе-
маме културата в нейния голям смисъл. На паникьорски 
настроения, за които стана дума, ми се ще да отгово-
ря с думите на Вапцаров в стихотворението „Хроника“: 
„Моля, спокойно!“

Интервю на Нели ЦОНЕВА

Снимки Самуил МИЛЕВ

American Crew 

влезе в България
За лансирането си у нас марката събра соб-
ственици на салони и водещи фризьори на 
демонстрация на техники за подстригване и 
стилизиране, както и модно дефиле на мъж-
ки прически, създадени по най-новите светов-
ни тенденции. Основна фигура и създател на 
творческата концепция на шоуто беше Хе-
сус Муньос, международен директор обуче-
ния и артистичен консултант в American 

Crew. Той и екипът му представиха три сег-
мента в мъжкия стайлинг на коси – класиче-

ски (classic), градски (folk) и спортен (sports). 
Партньор на American Crew в представяне-
то на класическата линия прически, беше во-
дещата мъжка модна марка у нас – Desizo 

MONNI. 
Какво е мястото на мъжа във фризьорския 
салон? „Специално. И не достатъчно разра-
ботено“ е първият отговор. Следващите ги 
дава American Crew – водещата марка про-
фесионална козметика за коса и тяло, създа-
дена с единствената цел да предоставя на 
мъжете продуктите и стила, от които се 
нуждаят.

Красиви новини
Хесус Муньос 

в действие
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К
огато на 18 години бях при-
ета в педагогическия факул-
тет (последно желание), да 
стана учителка, ми се стру-

ваше, меко казано, недалновидно реше-
ние. Ниска заплата, изнервяща работа 
с много (и отракани, да не кажа, на-
хални) дечурлига, постоянно недовол-
ство от страна на родителите, гра-
ничещо с неблагодарност... 

Ааа, не, 
това не е за мен! 

Завърших друга специалност, но все 
пак не се отказах от възможност-
та да получа педагогическа правоспо-
собност с ясното съзнание, че няма 
да стана никога учителка. Но ето 
че наскоро, толкова години по-къс-
но, записах втора магистратура... За 
учителка, при това в детска гради-
на. Озовах се в безпрецедентно го-

лям курс (до момента) от други вис-
шистки на възраст средно между 30 
и 40 години. 100 жени с други, при 
това хубави специалности – инжене-
ри, икономисти, психолози, социоло-
зи... решени да станат учители. 

Възражда ли се 
тази професия? 

Може би са вдигнали заплатите или 
условията на труд са вече по-леки? 
Нищо подобно, проверих. Казват, че 
изчерпването, т. нар. бърнаут (от 
англ. burn out, изгарям напълно – бел. 

ред.), в преподавателската професия 
настъпва още на четвъртата година 
– твърде рано. Нужно ли е добровол-

но да се подлагаме на такова напре-
жение? Да, ако вършите работата си 
наистина с удоволствие и получавате 
пълно удовлетворение от постигна-
тите резултати. 

Няколко (добри) 
причини да станеш 

преподавател
Преподаването всъщност е изку-
ството да успееш да развиеш по-

тенциала на обучаващите се и не-
повторимият момент идва, когато 
видиш как те успяват и знаеш, че ти 
си помогнал за техния успех. Големи-
те учители са ментори, те вдъхно-
вяват.

24 МАЙ24 МАЙ24 МАЙ
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„Достойно ест“
за учителя

В миналото само 
привилегированите 
имали право на обучение, 
а само най-извисените 
умове имали честта да 
преподават. Учител било 
равнозначно на пророк. 
Какво е да си учител днес, 
през XXI век, в нашата 
си България? Застрашен 
вид ли са качествените 
преподаватели и има 
ли място за младите 
хора в сферата на 
образованието, се питам 
някак закономерно в 
навечерието на 24 май.
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В процеса на самоподготовка учи-
телят постоянно придобива нови 

знания и доразвива цялостната си 
личност. Учим, обучавайки!

Работата с деца и младежи съх-
ранява младежкия дух. Учителите 

сякаш „крадат“ от младежкия заряд 
и в този смисъл никога не остаряват, 
остават активни и дейни до старини. 
Игрите, лагерите, екскурзиите и дори 
купоните с младите запазват в добра 
форма духа и тялото на учителя.

Учителят не може да си позволи да 
изглежда зле – занемарен и дори умо-

рен, защото ежедневно се представя 
пред млада аудитория, чиято критич-

ност познава до болка. Хубавите кос-
тюми и изрядната прическа са си от 
време оно задължителни за всяка ува-
жаваща себе си даскалица.

В детската градина/класната стая 
или аудитория преподавателят си 

е сам господар – той има възмож-
ност да води работата по своя пре-
ценка, да налага собствен стил и да 
организира програмата си сравнител-
но автономно. А това е шанс, който 
не всяка професия дава.

В период на криза (и не само) запаз-
ването на работното място може 

да се окаже като игра на рулетка. 
Преподавателите (макар и с по-ниски 

заплати) не са застрашени от съкра-
щения и като цяло до пенсия място-
то им е подсигурено. Оттук следва 
и друго – възрастта в тази професия 
не е порок. Колкото по-опитен е учи-
телят, толкова повече възможности 
има – може да бъде поканен да рабо-
ти и в следпенсионна възраст, както 
и да се издържа с частни уроци или 
в учебни центрове за подготовка, за-
нимални и т. н.

Кой ли не е завиждал на дългите 
летни отпуски на учителите? Ако 

прибавим и допълнителните почивни 
дни в сектора, става още по-привле-
кателно, нали?

Учителската професия е много 
подходяща за семейна жена с деца, 

особено при работа на смени. Дава є 
възможност да обърне повече внима-
ние на близките си и да върши по-
качествено домакинските си задъл-
жения. И най-вече да има време за 
децата си. Това „правило“ не важи 
за всички преподаватели, разбира се, 
но като цяло е валидно. 

Две породи
Гьоте го е казал съвсем простич-

ко: „Всеки, който ни обучава, с право 
може да се нарече наш учител, но не 
всеки заслужава това име.“ Има два 
вида учители – едните имат желание, 
а другите имат призвание. 
Да бъдеш посредствен учител, кой-

то просто разказва урока по един 
и същ начин година след година, на 
поколение след поколение – това из-
глежда толкова просто. Да, има ги 
доста такива – представители на 
„кастата“ на скучните учители, чи-
ето име никой няма да си спомня 
след година и ще оставят пропус-
ки в знанията или дори омраза към 
предмета след около четири десети-
летия безсмислен труд. 
Истинският учител не ходи на ра-

бота. Той живее с нея. Той мисли как 
да научи другите да се научат да ми-
слят. Той е провокатор и вдъхнови-
тел, психолог и съветник.

София СЕМЧЕВА

Интересно е колко от учителите наистина са удовлетворени от професията 

си. Статистическите данни са отчайващо бедни, но ние търсим позитивно-

то и с удоволствие събрахме няколко учителски изповеди.

 Възрастна пенсионирана учителка ми споделя, че след толкова години в клас 

„най-голямото ми удовлетворение е, когато виждам своите ученици в медии-

те и когато на улицата ме разпознават и уважават“. 

 Разпитах и друга позната, която е инженер по образование, работила пре-

ди това в частния сектор: „По мнението на колеги аз просто ставам за тази ра-

бота, а тя не е за всекиго. Защото трябва да имаш подход и усет за всяко едно 

дете, а всяко едно от тях е различно и уникално. Харесва ми и работното време, 

което ми позволява да обръщам достатъчно внимание на семейството си, и га-

рантираните отпуски. В тази професия най-важното е да работиш със сърце 

и да усещаш всяко дете като свое.“  

 Любопитно ми беше какво ще сподели за решението си да стане асистент в 

столичен университет мой приятел, защитил аспирантура във Франция и рабо-

тил по научни проекти там и в Канада. Оказа се, че първата причина е била въз-

можността чрез университета да продължи да участва в международни проек-

ти, но впоследствие контактът със студентите успява да го накара да се по-

чувства пълноценен, предавайки им знанията и опита си.

 „Учителстването е като любовта…“, ми пише Десислава Илиева–Попо-

ва, на 34 г., преподавател по български език и литература в частно училище. И 

продължава: „Моята връзка с тази професия продължава вече 10 години. Минах 

през различни етапи – на еуфория и на изгубване в ежедневието. През това вре-

ме учих деца да пишат, да четат... да обичат да пишат и четат. Стараех се 

да давам от себе си колкото мога и каквото мога. Защото това е като една ис-

тинска връзка – отсрещната страна винаги разбира, когато не си искрен и не 

си отдаден изцяло и нещата започват да не вървят. Но не само това е важно. В 

една връзка е важно и какво получаваш в замяна. За тези десет години учител-

стване аз се научих на търпение, научих се да се радвам и да благодаря. Нау-

чих се колко да очаквам и колко да искам. Затова съм сигурна, че раздяла няма 

да има!“

О
смокласничката Надежда Табакова – една от печелившите в конкурса „Изго-

ни скуката от училище“, пише в есето си: „Учителите биха могли да ни раз-

криват света и живота като вълнуващо приключение, което е пред нас и в кое-

то можем да се включим. И най-бавните и разсеяни ученици имат някакъв инте-

рес, способност или талант, който може да бъде открит и развит в едно добро 

училище. За да изгоним скуката от училище, първо трябва да напълним учили-

щата с млади учители – хора, които обичат децата и работата си и уважа-

ват учениците си.“

УЧИТЕЛИТЕ ЗА СЕБЕ СИ

МЛАДИТЕ, МЛАДИТЕ, ТЕ ДА СА ЖИВИ
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ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

– Възмутих се, че определят „Гордост и предразсъдъци“ като чиклит. Не харес-

вам тази книга, но тя е литература. Не е чиклит. 

– Какво е чиклит? 

– Изкуствено определен жанр. Литература за мацки, които задължително си тър-

сят мъже, но в същото време ги плюят и казват, че могат да се справят и без тях. 

Действието се развива на фона на много шопинг, кавги с колежки и пр.

– Да, обикновено героинята няма приятелки, но има конкуренция. 

– Независимо от ироничното отношение към чиклита, както във всеки жанр, и тук 

има добри образци. 

– Например книгата „Дневникът на Бриджит Джоунс“.

– Чиклитът е схема и средноинтелигентна жена може да напише роман по нея. 

– Пише се от жени и се чете само от жени. На плажа. Мацките с изкуствени цици и коси – онези, които ходят на 

плажа с големи прозрачни чанти, за да се види през тях корицата на чиклит романа. Мода някаква. 

– За да се вижда, че много четат. 

– Те и женски списания носят в тези чанти – да се виждат. 

– Да не би чиклитът да е като женско списание, но в литературен вариант? 

– Да, но не като „Бела“. 

– Мога да се разпозная в повечето от тези книги. Те така са написани, че ти да си кажеш: 

„Ето ме мен.“ 

– Странното е, че всяка манекенка също би се разпознала. 

– Защо, бе, и аз чета такива книги? 

– Ти четеш, за да се информираш, а те четат, за да го живеят.

– Истината е, че тези книги се четат от жени, които няма да прочетат Достоевски.

– Мацките, които четат тези романи, са работещи момичета, които рутят мъже, които пък от своя страна карат коли 

с еднакви цифри в номера. 

– Може да се чете и от учителки, и от секретарки. Въобще от средностатистическата жена, която си търси мъж. Тази ли-

тература обаче е градска. Отразява градски активности – шопинг например. Това не означава задължително, че героините 

са богати и могат да си сложат силикон. 

– Някъде четох, че най-идеалният мизансцен за чиклита е Манхатън, защото там били налице всички условия, на които 

трябва да отговаря един дамски роман. 

– Дамски роман на мен ми звучи подигравателно. 

– Дамска чанта не ти ли звучи подигравателно?

– Какъв е смисълът от четенето на подобни книги? 

– Написани са забавно. 

– Действат терапевтично, защото успокояват една група жени, че не са сами, че има и други 

като тях. Лошото е, че подхранват изкуствените твърдения, че те нямат нужда от мъже. 

– Защо изграждат негативен образ на мъжа, след като се стремят към него? 

– Защото не могат да го имат.

– Като лисицата и гроздето…
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– Аудиторията на чиклита е задължително във възрастта между 30 и 40 години. 

– Значи аз съм излязла от възрастта за четене на чиклит. 

– Теоретично аз съм още във възрастта за четене на такива книги, но те не ме успокояват въобще.

– Тези жени между 30 и 40 години, те са объркани. Поради липсата на мъж. 

– Тази Беки Б. пък прави страхотни заеми и постоянно пазарува… 

– Мога да направя извода, че в чиклита главното действащо лице е… мъжът. 

– Не бих казала, че са прекалено глупави тези книги, защото те не са розови романи. Наис-

тина се намирам в тях. Не са като турски сериали.

– Мога ли да помоля за една доматена супа с моцарела? 

– Като в „Сексът и градът“ сме. Обядваме и си приказваме по женски.

– В тези романи сексът не е чак толкова центриран. Но подготовката за секса винаги е пре-

дадена много подробно. Очакването...

– Напоследък забелязвам, че има и тийнлит, литература за проблемите на тийнейджърите. 

– А има и литература, която се пише от мъже и е посветена на чиклит проблемите на мъжете, които си тър-

сят жени. Ако сте чели, има един роман на Ник Хорнби „Ега ти животът“. Много ми хареса, защото е изклю-

чително честен. Много малко мъже биха си признали слабостите, които изпитват при търсенето на гадже. 

– Да. Той си признава, че е скапаняк, смотаняк. Сменя жени, спомня си коя го е наранила най-много.

– Аз пък одеве получих имейл за книга на български автор, който със своя роман, пръв по рода си у нас, всъщност казва 

какво искат жените. Впрочем героинята е главна редакторка на женско списание. Един вид показва какво е разбрал за же-

ните. Не ми вдъхна доверие, честно казано.

– Би ми било интересно мъж да прочете една такава книга и да си изкаже мнението. 

– И кого ще хванеш да го направи това? Колкото аз мога да стигна до края на „Параграф 22“, толкова и мъж може да изче-

те такъв роман. 

– Защо? Аз „Параграф 22“ го харесвам много. 

– Ами, защото това е една от т. нар. мъжки книги. Като „Пътеводител на галактическия стопаджия“. Аз не можах да я 

прочета. Може би пък съм била прекалено малка, не знам...

– Мъжете няма да тръгнат да ни разбират нас, жените, през призмата на онова, което четем. 

– За разлика от нас. „Параграф 22“ се опитах да я чета точно когато бях влюбена в един мой съученик, който беше в казар-

мата и тогава я четеше тази книга. Аз мислех, че когато разбера той какво чете, и аз ще знам нещо повече за него. 

– Аз пък не мога да се смея на Швейк. Всички мъже си лягат от смях, като четат за невероятните му приключения.

– А коя от класическите литературни книги ви се струва, че е близо до чиклита? 

– Класическата литература експлоатира любовта, когато тя съществува. Там няма жени, които си търсят 

мъже. Напротив – има жени, за които двама-трима мъже се борят. 

– Не мога да се сетя за женски образ от класическата литература, който да е... смотан. 

– Чиклитът се е родил от липсата на любов значи. Живеем в безлюбовно време.

– Те търсят истинския мъж, но в същото време са много материални. 

– Еее, любов търсят определено. Защо да са материални? Освен че обичат 

да си купуват дрешки. Но пък нали трябва да привличат мъжете с нещо?! 

– В класическата литература жените просто си ги имат тези неща – обув-

ките, дрехите... А как са се сдобили с тях, изобщо не се описва. 

– Ами, да, те са се родили със сребърна лъжица в уста. 

– Другият извод какъв е? Че ако не си графиня, спуканата ти е работата.
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„О
тнесени от вихъра“ е от 
по-старите образци в този 
жанр. Днес се четат книги 
като „Дяволът носи „Пра-

да“, „Долу любовта“, „Тайният жи-
вот на Беки Б.“, „Размерът има зна-
чение“, „Особености на мъжкия лов“, 
„Триумфът на червилата“, „Сек сът и 
градът“… Чиклитът натрупа солид-
на история и дори се превърна в нов 
литературен жанр. В книжарниците 
има отделени лавици за чиклит, а 
книгите излизат с етикет „бестсе-
лър“. Първият български чиклит се 
появи с името на Мона Чобан, която 
издаде два чиклит романа – „Сексът 
не е повод за запознанство“ и „Ни-
какви мъже повече! До следващия...“. 
Авторката е завършила литератур-

ния институт „Максим Горки“, обича 
да я разсмиват, не обича да се кара 
с никого. За нея парите са средство, 
а любовта е всичко. И още – макар 
че чиклитът замества разговорите с 
приятелки, за нея няма нищо по-ху-
баво от  среща с приятели на чаша 
вино. Срещаме се, за да я „разпитам“ 
за чиклита.

– КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ 

ЧИКЛИТА И ДРУГАТА ФЕМИ-

НИСТКА ЛИТЕРАТУРА?

– Аз лично не се наемам да правя па-
ралели, да квалифицирам литература-
та и да я деля жанрово. Това е рабо-
та на литературните критици. Ми-
сля, че една книга трябва да носи своя 
емоционален заряд, да е достатъчно 
четивна и да е писана с любов.

– СПОРЕД НЯКОИ ЛИТЕРАТУР-

НИ КРИТИЦИ ЧИКЛИТ ЗВУЧИ 

КАТО ЧИК-ЧИРИК. КАКВО ЩЕ 

ИМ ОТГОВОРИШ?

– Не е нужно да навлизам в деба-
ти с критиците, по-добре е да изпи-
ем заедно по едно кафе. Но не съм 
чула подобни изказвания от сериозни 
български литературни критици. Ли-
тературният критик не дели жанро-
вете на сериозни или не, той може 
да чете и отвъд думите. Изречени-
ята с елементи на заяждане и оцен-
ка са приоритет на хора, засегнати 
от нещо или такива, на които нещо 
им липсва. Хапливостта обаче никога 
не е лична – нито към автора, нито 
към жанра.

– МАСОВА ЛИТЕРАТУРА ЛИ Е 

ЧИКЛИТЪТ?

– Ако масова литература означава 
една книга да е четена – надявам се 
чиклитът да е масова литература, 
да. Не съм съгласна литературата да 
се дели на масова и елитарна – това 
е доста претенциозно и е приоритет 
на тясно скроените хора. Литерату-
рата трябва да е четивна, добре ка-
зана и правена с любов.

– МЪЖЕТЕ ЧЕТАТ ЛИ ЧИКЛИТ?

– Мъжете не са извънземни – че-

тат, разбира се, четат и т. нар. 
книги за жени. Не знам защо ние не-
прекъснато подценяваме мъжете, де-
лим се, правим се на различни. Нещо 
напълно излишно.

– КОИ МЪЖЕ ЧЕТАТ? 

– Естествено, чиклит, книги за 
жени, четат най-истинските мъже. 
(Смее се.) Това е литература, която 
много откровено разкрива женска-
та психология. Като се започне от 
обърканите мисли – напълно женски 
приоритет, и се стигне дори до ре-
шаването на някой проблем по край-
но нестандартен начин. Така че на-
пълно естествено е мъж, интересу-
ващ се от любимата жена, да чете 
книги, от които може да научи нещо 
повече за човека до себе си. Още по-
вече че в този жанр няма назидател-
ност, няма сериозна претенция, всич-
ко е казано с много чувство за ху-
мор, доста лежерно и симпатично и 
човек може да се забавлява. Доста 
от образците в т. нар. чиклит се 
четат леко, защото са написани на 
доста вкусен език.

– ЧИКЛИТЪТ ЗАМЕСТВА ЛИ 

НЕЩО? КАКВО?

– Всяка книга замества нещо и ни 
обогатява. Ако това не е така, вед-
нага захвърлете книгата, която че-
тете в момента. А какво замества, 
е много личен въпрос. На един чикли-
тът може да замества добрия прия-
тел, на друг – забавно преживяване, 
на трети – нещо друго. Мисля си, 
че важното е какво дава една книга 
на читателя. И ние какво даваме на 
една книга – като пишещи.

Интервю на Теодора СТАНКОВА

МОНА ЧОБАН:

на доста вкусен език“
„Чиклитът е написан„Чиклитът е написан

Мона ЧОБАН
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П
ървият чиклит в живота ми е 
„Дневникът на Бриджит Джо-
унс“. Както понякога се каз-
ва за първия мъж: ако подози-

рах, че ще е най-добрият, може би 
щях да си остана с него, без да рис-
кувам с жанра. 
Тогава не знаех, че моят първи чик-

лит е първият чиклит в света. Беше 
декември 1998 г., бях в Бостън от 
глупост. Можех обаче да си купя 
неща, дето тук ги нямаше, и едното 
беше тази книга. Месеци преди това 
бях слушала авторката Хелън Фийл-
динг по Би Би Си. Английският ми 
беше в зародиш, но схванах, че „Днев-

никът...“ е вдъхновен от „Гордост и 
предразсъдъци“ на Джейн Остин, че 
описва с хумор борбата на горе-долу 
млада жена с килограмите, алкохола, 
цигарите и преди всичко с 

НЕОМЪЖЕНОСТТА 
Заинтригувана от всичко това и 

придружена от човека, причина за 
глупостта, влязох в огромна бос-
тънска книжарница и попитах спъ-
нато дали имат „Дневника...“. Моми-
чето зад щанда ми подари усмивка, 
която можеше да значи само едно: 
„Добре дошла, сестро!“ Една невиди-
ма ръка ме прегърна и приобщи към 
global singlehood (нещо като „Необ-
вързани от цял свят, обединявайте 
се“), докато аз догонвах продавачка-
та, стрелнала се към рафтовете с 

БИБЛИЯТА НА ТАКИВА КАТО НАС 
Той, разбира се, се подсмихваше. 
Книгата ми хареса гузно: малки и 

големи женски мании вместо офи-
циално признати проблеми на екзис-
тенцията; жаргон вместо изказ, из-
тънчен и многопластов едновремен-
но. „Мога да си упражнявам езика с 
такива книжки“, казах си лицемер-
но. Това решение ми причини дос-
та английски и американски чиклит. 
По света обаче жанрът се утвърди 
и без лингвистичните оправдания на 
читателите. (Даже се опитаха да му 
придадат благороден произход с аб-
сурдните намеци – как само разбра-
ха Фийлдинг?!, – че в основата му е 
Джейн Остин. За всички времена Ос-
тин е сред най-проницателните на-
блюдатели на обществените нрави, 
най-фините ироници, най-изтънчените 
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стилисти, но на масовото съзнание 
се внушава, че е автор на безобидни 
четива със сватба в края.
И така, от втората половина на 

90-те години на миналия век, та до-
сега (с тенденции към затихване или 
трансформации в нещо „по-сериозно“) 
лавиците бухнаха 

В РЕЗЕДАВО-ЛИЛАВО-РОЗОВИ 
КОРИЦИ 

Културен феномен, за който си има-
ше причини социални, демографски и 
„разни“. Можем да погледнем някои 
от тях.

ОГЛЕДАЛО НА ЪРБАН ТЕНДЕН-

ЦИИТЕ

Чиклитът е актуален, но не в сми-
съла на вестник, а на лайфстайл спи-
сание. Какво се прави в града, какво 
се носи, къде се ходи, с кого се ходи; 
даже какви козметични процедури се 
изискват днес. Какво да работиш при 
капка самоуважение – пиар, в модна 
агенция или в списание; да имаш куч-
ка за шеф; или да имаш сладкарнич-
ка. Не без помощта на този жанр 
се утвърди фигурата на най-добрия 
приятел гей, с когото си осигуряваш 
мъжката гледна точка, споделените 
модни интереси, човека, с когото си 
придружена, но свободна... Като мно-
го други писания чиклитът претен-
дира да е огледало, а е по-скоро хи-
пербола.

ЛЕГИТИМИРАНЕ НА НОВАТА 

СИНГЪЛ 

От 90-те до днес нов пролетариат 
излиза от нелегалност. Милиони нео-
мъжени жени, които заради финансо-
вата си независимост (работят) не 
бързат да си уредят живота с из-
бора на партньор и да кротнат. Да 
очакваш дълго Съвършения обаче, оз-
начава да се задушаваш в съмнения 
за собствените си достойнства, за 
цената си на пазара на интимните 
връзки. Тези относително млади дами 
живеят не само под стресиращата 
медийна атака („Изглеждай красива, 
млада, по-слаба, още по-слаба, че ина-
че...“), но и сред фрустриращата над-
менност и ехидството на „самодо-
волните семейни“ (smug marrieds, из-
раз на Бриджит Джоунс). В крайна 
сметка всяка общност, която се чув-
ства онеправдана, получава своя ма-
нифест. А той може да разтърсва 
и мобилизира даже когато е помес-

тен между бонбонени корици или пък 
е произнасян от висотата на обувки-
те „Маноло Бланик“ (като в „Сексът 
и градът“).

ЗАЩОТО Е ЖАНР

Вярно е, че за мнозина преразказ-
ването на манифеста се превърна в 
доходна ниша в книгоиздаването. Ня-
кои авторки се пренасочиха към нея, 
организираха се и поточни линии след 
успешни заглавия. Продукция – колко-
то щеш, шедьоври – не. И все пак 
има случайни книги, но не и случайни 
жанрове. Може би този специално е с 
изтичащ срок на годност. Но е един 
възможен жанр, в който жени пишат 
за жени относно жените. След веко-
ве, в които мъжете пишат за човека, 
като имат предвид мъжете, но дър-
жат да ги четат всички. 

80-ТЕ ГОДИНИ ТРЯБВАШЕ ДА 

СВЪРШАТ

Не е нужно да си чел Джудит Кранц 
и компания, при нас пристигнали с 
леко закъснение, за да си спомниш, 
че 80-те години на миналия век са 
времето на „империите“. Девойка с 
незнатен произход става манекен-
ка или подобно, после изгражда мод-
на империя, дъщеря є май обърква не-
щата, а внучката ги оправя. Въпро-
сът е, че империята имперства, им-
ператриците ходят с огромни под-
плънки на раменете, огромни коси, ог-
ромни обици, огромно самочувствие, 
имат авантюри с мъже с огромни да-
дености. (Популярната литература за 
жени от 80-те пуши от секс.) 80-те 
години са най-голямото естетическо 
престъпление на ХХ век, с което чо-
вечеството трябваше да се справи, и 
чиклитът даде, каквото можа. 

САМОИРОНИЯТА Е ЗДРАВЕ

След плашещо перфектните побе-
дителки на 80-те, ето ги и оцелява-
щите през 90-те и после преливащи 
от чара на несъвършенствата. Чик-
литът е литературата на отрезвя-
ването: имам килограми в повече, не-
веднъж са ме виждали с бримка на 
чорапа, впрочем винаги съм на ръба да 
се изложа, в работата не съм върхът 
и даже се чудя какво правя там; ше-
фовете ми също се чудят. Ако амби-
цията и вампирската сексуалност са 
оръжието на героините от 80-те, то 
хуморът – къде английски, къде как-
то дойде – е обезоръжаващата пози-
ция на по-малките им сестри. В чик-

лита – като в живота – рядко има 
драматизъм или грандиозни проблеми. 
Но винаги има място за усмивка и 
минути за кикот.

ЗАРАДИ РЕЗЕДАВО-ЛИЛАВО-РО-

ЗОВИТЕ КОРИЦИ

За книгата не се съди по корица-
та, твърди нравоучението. Как ли 
пък не! Сред тъмносивите, тъмноли-
лавите, тъмнокафявите и представи-
телно белите се появи Големият пас-
тел на чиклита. По-рано тази гама 
се ползваше даже не за детските 
книжки, а за бебешките гумени ди-
пляни. Корици като кремче изкусиха 
нашия инфантилизъм с обещание за 
нещо сладко-сладко. И макар съдър-
жанието да е по-скоро сладко-кисело 
(неомъжена, що-годе млада жена, коя-
то, понякога изглеждайки смешна, се 
бори със...), краят е захар, а я оби-
чаме от първия бонбон. Рисунката на 
корицата – 99% е рисунка! – това е 
момичешката мечта за „като пора-
сна“. „Ами, косата ми ще бъде една 
такааава, ще имам обууувки, чааан-
ти.“ Колко обувки, колко токчета по 
кориците; не може да не ти стане 
мило. Аз ще съм голяма, а останало-
то ще си остане небесносиньо и па-
тешкожълто.

НЯМА ПО-ГОЛЯМА ОТ ПЕПЕ-

ЛЯШКА

Доброто сърце (и да не е добро, 
като нашето е) се крие в смота-
на външност; героинята беззлобно из-
чаква големия си шанс. „Пепеляшка“ 
за жените е като „Червената шап-
чица“ за децата – приказки без кап-
ка здрав смисъл, но искаш да ги слу-
шаш всеки ден и един ден да зажи-
вееш в тях. Момичето (27–39-годиш-
но, може по-малко, рядко повече), за 
което никой не мислеше, нали, че е 
нещо особено, спечелва принца, който 
работи като адвокат, шеф на огро-
мна агенция, архитект и пр. Едно от 
най-сериозните обвинения срещу чик-
лита е, че използва все същата фор-
мула. Е, действа. 
А сигурно с по-голямо основание 

чиклитът може да се упрекне, че до-
като кара хронично необвързаната да 
се чувства по-добре, той все пак ба-
бешки настоява: няма по-голяма побе-
да в живота на жената от това да 
пипне мъжа, заради когото другите 
жени ще се пукнат от завист. 

Петя РУСЕВА
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С
игурно сте си задавали този 
въпрос, когато ви се е налага-
ло да се облечете за по-офи-
циална или делова ситуация. 

Успяващите жени са облечени в поли. 

Това са установили имиджмейкърите. 
Както и да го възприемате, фактът 
си е факт, отвъд и независимо от 
нашето съзнание. Колко дълга е де-
ловата пола? Според бизнес етикета 
тя трябва 

да покрива коленете 
Някои справочници по протоколно 

облекло обаче повдигат дължината на 
полата до средата на коляното.

Американски икономист твърди, 
че борсовият индекс и дължините 
на полите са взаимно свързани – 
когато първият се покачва, 
полите се скъсяват.

Но каквото и заиграване с послед-
ните модни тенденции да допуска де-
ловият стил, то той винаги ги пре-
чупва през иглените уши на консерва-
тивните си правила.

Забраните към 
бизнес дамата 

са твърде много. Може би защото 
тя, колкото и елегантно и привле-
кателно да изглежда, в никакъв слу-
чай не трябва да предизвиква око-
то на наблюдателя с преднамерен 
сексапил. Напротив – женственост-
та є трябва да бъде „приглушена“, 
защото основната идея е да прину-
ди партньорите си да се вслушат 
в нея и да я уважават. Затова и 
цветовете на деловите дрехи се за-
пазват константна величина, колко-
то и освободен от собствените си 
окови да става напоследък делови-
ят дрескод. 

Класически във времето 
си остават синьото, черното, 
кафявото, сивото, бежовото и 
слоновата кост през лятото.

Ако се колебаете какъв да е цве-
тът, съобразете се със съветите 
на психолозите – според тях синият 
костюм (в приглушени нюанси на си-
ньото) е най-подходящият за срещи 
и преговори. Задължително условие е 
той да бъде качествен и скъп и ще 
постъпите много мъдро, ако още в 
магазина го пробвате дали се мачка. 
Това е огромно неудобство и би ви 
създало много неприятности на ра-
ботни срещи. 

Абсолютно забранени са 
разголените рамене и дълбоките 
деколтета. Забравете за 
презрамките и винаги се 
съобразявайте дрехите 
да не са прекалено прилепнали 
по тялото и бельото да не се 
отбелязва на тях.

Разделете се с прозрачните мате-
рии, с лъскавата коприна или всякак-
ви видове дантели. С  перата, па-
йетите, мънистата, панделките, ко-
жите и ресните. Те са табу в дело-
вия стил. 
Същото важи и за 

големите и ярки бижута 
и аксесоари 

Твърде висящите обици или блузка 
на цветя биха отклонили вниманието 
в посока, уронваща авторитета ви на 
компетентна жена. 

ЕТИКЕТЕТИКЕТЕТИКЕТ
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Колко дълга
да е полата
И въобще – пола или панталон?

Бела, брой 5 (159), 201158



Новината е прискърбна и за 
любителките на така популярната 
у нас ноктопластика. 
Папагалският вид може и да 
привлича неудържимо мъжете, 
но никога не внушава доверие. 

Обувките трябва задължително да 
са кожени, а през лятото 

запазете в тайна 
педикюра си

Допустими са само и единствено 
отворените пети. Задължително е и 
носенето на фини чорапогащи в теле-
сен цвят, независимо дали навън е пу-
стинна жега, или арктически студ. 

При избора на чорапогащи се 
съобразете все пак с тоалета. 
Ако той е прекалено тъмен, 
не е уместно да носите твърде 
светли и тънки чорапогащи, 
защото ще се създаде илюзията 
за разголени крака.

Избягвайте контрастите, избягвай-
те и ярките гами – само така ще 
създадете респектиращ имидж. Ети-

кетът регламентира и 

дължините на дрехите 
Ръкавът на блузата се спуска до ко-

калчето на китката и приблизително 
половин сантиметър от него се по-
дава под ръкава на сакото. Сакото 
не трябва да бъде тясно. За целта е 
необходимо в раменете да е с около 
2,5 см по-широко. 

Докъде се спуска идеалният панта-
лон? Предният му ръб ляга свобод-
но на обувките, а задният стига до 
токчетата, без да опира пода. 

Но тази дреха не трябва да е пре-
обладаваща част от деловия гардероб 
на съвременната жена. Нека не забра-
вяме, че не е особено далечно време-
то, когато една жена в сако и пан-
талон се е приемала зле от обще-
ството. 

Силата ни е в класическата 
права и не особено прилепнала пола. 
Не се увличайте обаче с дълбочина-
та на цепките, без значение дали 
те са встрани, или отзад.

При толкова много забрани и кон-
серватизъм коя е допирната точка 
между модата и деловия стил? Вся-
ка епоха налага свой собствен акту-
ален имидж, а и всяка жена може да 
събере сили и 

да пофлиртува 
с правилата 

През 80-те години на миналия век 
дори тийнейджърките бяха облечени 
в сака. И как иначе – тогава всич-
ки се бяха вдъхновили от филма „Ра-
ботещо момиче“ с Мелани Грифит и 
Сигърни Уивър. Днес работещите мо-
мичета са в дънки и трико („Гроз-
на като смъртта“, „Бурлеска“). Мо-
дата е доста различна, а бизнес ети-
кетът, колкото и да е благоскло-
нен към нея, си остава консервати-
вен. Но много компании и фирми вече 
налагат като собствен кежуъл сти-
ла (тоест спортно елегантния), а не 
строго официалния. Сякаш човечест-
вото се вслушало в мисълта на Марк 
Твен „Няма по-голяма вулгарност от 
прекалената изисканост“.

Албена УВАКОВА



В случая със Светлана можем да предположим, че нея прос-
то я уморяват телефонни-
те разговори. Или се стра-

хува, че телефонното обаждане може 
да прерасне в дълъг и неприятен спор 
– в случай че майка є започне да я 
увещава да я навести още тази сед-
мица. Или ако се обади на лекаря в 
уговорения час/ден, може да се окаже, 
че резултатите от изследването са 
лоши. Разбира се, това е самозалъг-
ване. В края на краищата все някога 

ще дойде моментът, в който ще нау-
чите резултата от изследването или 
ще се обадите на майка си. Но то-
гава може да се окаже, че сте закъс-
нели, и ще се наложи да си платите 
за тази отсрочка.
Урокът, който трябва да научим, 

е, че 

всяка отсрочка краде 
от времето ни

а то е скъпоценно за всеки човек. 
Отлагането на подобни несъществе-

НАЧИН НА ЖИВОТНАЧИН НА ЖИВОТНАЧИН НА ЖИВОТ
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Речено – сторено!
Как да преодолеете мързела и да си свършите работата

95% от хората обикновено 
не се захващат веднага за 
работа, която изглежда 
скучна или трудна. Това 
отлагане обаче заплашва 
с угасване добрите им 
намерения и ги обрича на 
неуспех.

„Постоянно закъснявам със сро-

ковете. В работата си съм ор-

ганизирана и решителна, но на 

моменти нещо ме спира. Наско-

ро обещах на приятели да запазя 

маса в ресторант. Все отлагах 

да се обадя и когато го напра-

вих, беше твърде късно – за тази 

вечер не бяха останали свобод-

ни мeста. 

Когато отида на лекар и ми изпи-

шат лекарства, обикновено не се 

втурвам веднага в аптеката. А 

когато се наканя, вече няма сми-

съл да пия лекарства. Дали от 

мързел, или от нещо друго, ви-

наги отлагам момента, в който 

трябва да позвъня на майка си. В 

резултат, когато все пак набера 

номера є, тя реагира притесне-

но: „Какво е станало?! Кой е ум-

рял?!“ 

Нямам обяснение за това отла-

гане. Глупаво и необосновано е, 

но от разговори с приятелки раз-

бирам, че не съм единствената 

с този проблем. Много мои по-

знати постоянно отлагат нещо. 

Това обаче не ме успокоява.“

Светлана Г. (37 г.)

Бела, брой 5 (159), 201160



МАШИНАТА Е 
БЕЗПЛАТНА, 
ЗАПЛАЩА СЕ 

САМО КАФЕТО, 
КОЕТО 

КОНСУМИРАТЕ!
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С БЛИЗКИ 
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ни битови дейности е показателно 
за поведението ни и при поемане на 
по-сериозни отговорности. Правей-
ки, както на нас ни се струва, мал-
ка грешка, ние можем да провоки-
раме сериозни последици. Например 
при ненавременно плащане на смет-
ките за всеки просрочен ден се на-
лага да плащаме и лихва, а това са 
загубени пари. Отлагайки посещени-
ето при лекар, рискуваме здравето 
си. А когато не се обадим на май-
ка си, губим шанс за общуване с 
нея, макар че тя вече не е в пър-
ва младост. 
Хората, които се бавят с действи-

ето, рискуват своето здраве и щас-
тие. Готови ли сте да промените на-
чина си на живот? 
Ако ви е поставена задача, която 

ви се струва сложна и изисква мно-
го време за решаване, вместо да не-
годувате, че резултатът ще е налице 
твърде късно 

концентрирайте се 
върху първата крачка 
Първо, отделете време да обмисли-

те задачата и да решите откъде да 
започнете. Това вече означава, че сте 
предприели първата крачка. Ако усе-
тите трудност, направете почивка, 
не изпадайте в униние. Просто си 
задайте въпроса „Кога мога да про-
дължа?“.
Тази подготовка ще ви помогне да 

избегнете страха от решаване на за-
дачата. „Ами ако се проваля? Ако 
моята работа не се хареса на нико-
го? Сигурно някой друг ще се справи 
по-добре от мен?“ Подобни въпроси 
са абсолютно неуместни. Всеки иска 
работата, която върши, да е идеал-
но свършена. Оттам и тези въпроси. 
Но не бъдете прекалено самокритич-
ни, всеки прави грешки. За да доведе-
те започнатото докрай, бъдете реа-
листи – преценете правилно възмож-
ностите си. 
Ако искате да минете на диета, из-

берете правилния момент да го на-
правите. Дали не е по-добре да за-
почнете от следващата седмица, ко-
гато великденските празници ще са 
отминали? Иначе ще седите на маса-
та пред купища вкусни храни и ще се 
мъчите да ги избегнете.

5 минути работа, 
5 минути почивка

Разделете работата си на „пор-
ции“. За начало започнете с 5 ми-
нути труд. Така няма да се умори-
те, дори работата да ви е неприят-
на, монотонна и скучна. Отделяйте 
и време за почивка – също 5 минути. 
Ако обаче усетите, че се увличате 
в работата, не прекъсвайте дейст-
вието, а направете почивката след 
следващата „порция“ труд. Поставе-
те си таймер.
Ако се налага да подредите вещите 

в детската стая, първите 5 мину-
ти отделете за опаковане на стари-
те играчки например. Прекъснете за 
5 минути и се занимавайте с нещо 
друго. След това отново се заеме-
те с подреждането. Така лека-поле-
ка ще стигнете до желания резул-
тат. Всички знаем, че най-трудна е 
първата крачка. Ненапразно казват 
„Очите се плашат, а ръцете рабо-
тят“. Проблемът на повечето от 
нас се състои в това, че не зна-
ем как да направим първата крачка. 
Ако веднъж започнете и направите 
почивка, това вече е успех. Бъдете 
уверени, че няма нищо невъзможно, 
и сигурно ще се учудите колко мно-
го неща можете да свършите само 
за 5 минути.

Не правете 
грандиозни планове

Кой от нас не си е обещавал, че не-
пременно от следващата сутрин ще 
започне деня с гимнастика. И обикно-
вено добрите намерения се отлагат 
за утре. „Ще започна от понеделник, 
не, по-добре от вторник“ и т. н. 
Така сами се обричаме на неуспех. По-
някога отлагаме началото умишлено, 
очаквайки някакъв благоприятен мо-
мент. Но това е абсолютна заблуда. 
За да не претърпят провал добрите 

ви намерения, първо направете списък 
с нещата, които реално можете да 
изпълните през първите 24 часа.
Вместо да пишете „Да купя обза-

веждане за стаята на сина си“, прос-
то напишете: „Да се обадя в мебел-
ния магазин и да попитам имат ли 
в наличност детски креватчета.“ За-
почнете от малкото. За да изкачите 
върха, трябва да минете през всички 
по-леки участъци преди него. 
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Концентрация!
Да предположим, че искате да про-

верите електронната си поща. Вли-
зате в портала и изведнъж попадате 
на реклама или на нещо друго, което 
ви отвлича вниманието. След това 
си спомняте, че сте искали да про-
верите рецепта за патица с ябълки, 
и съвсем забравяте, че е трябвало да 
си проверите пощата. 
Когато трябва да измиете чиниите 

например, решавате, че не е спешно, 
и отлагате. В един момент обаче, 
когато съвсем не ви останат чисти 
чинии, решавате да си измиете една. 
Какво е това? Разсеяност? Или прос-
то неумение да си организирате ра-
ботата?
В интернет е пълно с дразнители, 

сякаш създадени да ни разсейват и 
отвличат от целта. Веднъж свикна-
ли да отлагаме, ние превръщаме тази 
практика в начин на живот. Ако се 
разсейвате от рекламите в интер-
нет, просто блокирайте спамовете. 
Ако вниманието ви е привлечено от 
телевизора, изключете го. 

Удоволствието – 
на първо място

Отлагайки постоянно във времето, 
рискуваме да пропуснем нещо същест-
вено. Не позволявайте животът ви 
неусетно да мине покрай вас. Не про-
пускайте да му се насладите. Изслед-
вания са доказали, че хората, които 
спортуват, по-често прекарват вре-
мето си с приятели и успяват да си 
свършат работа по-бързо от тези, 
които си седят вкъщи и се занима-
ват с незначителни неща. В живота 
на последните нищо не се случва. Те 
се затварят в себе си и това ги из-
мъчва. Дори и да искат, не могат да 
се откъснат от грижите. На много 
от тях им се струва, че са заети по 
цял ден, че са уморени, че рядко ус-
пяват да си починат добре – резул-
татът е хронична умора. 
Психолозите съветват да поста-

вите на първо място почивката, а 
не работата. Така че тя да бъде 
нещо като своеобразна награда за до-
бре свършена работа. Устройвайте 
си празници по-често. Нека среща-
та с приятели след края на работния 
ден бъде подарък за вас. Така, захва-
щайки се за поредната работа, няма 

да се оплаквате и ще ви се иска по-
бързо да я свършите, ако знаете, че 
ви очаква приятна награда. 
Например ако ненавиждате домакин-

ската работа, ви предлагаме решение 
– всеки четвъртък канете на гости 
приятели. Така ще сте мотивирани 
ден преди пристигането им да изчис-
тите къщата си до блясък. А ком-
панията на приятелите ви ще е най-
голямата награда за вас. 

Преодолейте 
страховете си

Отлагането крие и страх от не-
справяне, от това да се окажем не-
достойни в очите на другите. Този 
страх може да постави пред вас 
трайна психологическа бариера. 
Не е нужно да се страхувате. За-

дайте си въпроса: „Какво е най-ужас-
ното нещо, което може да ми се слу-
чи, ако не се справя?“ След това си 

помислете за всички възможни после-
дици. 
Да допуснем, че са ви възложили 

задача да направите презентация за 
фирмата, в която вие работите. Да 
допуснем, че сте имали лош късмет 
и сте се провалили. Какво следва? 
Началникът ви е ядосан и вие нико-
га няма да получите повишение. Как 
ще действате тогава? Просто живо-
тът продължава – ще се смеете, ще 
се срещате с приятели, ще си имате 
досегашните ежедневни грижи. Бъде-
те откровени пред себе си. В края на 
краищата ще разберете, че каквото 
и да се случи (дори да ви уволнят или 
тортата за рождения ден на сина ви 
да не става за ядене, или дори да не 
успеете да свалите заветните 5 ки-
лограма преди почивката на море), 
живот ви не свършва с това. След 
време, като си спомняте за тези га-
фове, ще се смеете на себе си. 
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ПАРАГРАФ 1  Не се оглеждайте в огледалото! Оглеж-

дайте се в прозореца! Няма майтап – това си е безценен съ-

вет на маркетолозите. А кой днес не е на пазара?! Само така 

няма да се главозамаете от творческия замах на господ, ко-

гато ви е създавал…

ПАРАГРАФ 2  Откажете се от четенето! То е отживе-

лица. Живеем в ерата на прелистващия човек, не на четящия.

ПАРАГРАФ 3  Инвестирайте в апартаменти! Не инвес-

тирайте в образование! Първото ще ви донесе самочувст-

вие и уважението на обществото. Второто ще смаже само-

чувствието ви, а хората ще ви се присмиват.

ПАРАГРАФ 4  Носете поли, дълги до коленете. Носете 

поли, дълги до прасците. Носете панталони и всички видове 

дълги долни дрехи. Това ще ви изгради имидж на интелигент-

на жена.

ПАРАГРАФ 5  Подготвяйте психиката си за рая, а тяло-

то – за ада. Глезете се непрекъснато с фрази от рода на „Аз 

съм страхотна!“ и „Няма друга като мен“, а тялото си измъч-

вайте зверски с всякакви видове фитнеси, пилатеси и тям по-

добни.

ПАРАГРАФ 6  Купувайте си списание „Бела“! Мотото ни 

е „За жените, които знаят и не знаят какво искат“. И каквото 

знаем, го знаем добре! Не го приемайте като реклама. За до-

казателство – проверете от колко години устояваме на паза-

ра. А българският пазар не е майтап без последствия.

ПАРАГРАФ 7  Изровете някоя забравена и никому ненуж-

на нива на дядо ви и я продайте. С парите си купете още по-

широкоекранен LED телевизор. На плазмите им мина времето. 

А и съпругът ви няма да се мръщи, че си правите безумни шо-

пинг терапийки за негова сметка.

ПАРАГРАФ 8  Използвайте само скъпи джиесеми. Чрез 

тях могат да ви подслушват. А да бъдеш подслушван, е модер-

но. 

ПАРАГРАФ 9  Борете се за място в съзнанието на мъжа 

си. Преди рождения ви ден го хванете и му покажете точно 

какво искате да ви купи. И ако той вземе, че ви подари мини-

лаптоп вместо набелязаните огромни златни обици, то то-

гава го накажете. Не му говорете поне една седмица. Защо-

то обиците блестят и се забелязват по улиците отдалеч, а 

лаптопът си стои скрит в чантата. А съпругът ви нали се е 

вричал да мисли и да се грижи за вас!

ПАРАГРАФ 10  Изхвърлете всички лакове за нокти в пас-

телни нюанси и се запасете с други в папагалски цветове. 

Това не само ще повиши настроението ви, но и ще ви напра-

ви актуални. В случай че нямате пари за ноктопластика и си-

ликон, де. 

ПАРАГРАФ 11  Не прекалявайте с усмивките. Не се въо-

душевявайте и не се изненадвайте. Бъдете сериозни и дълбо-

ко замислени. Особено когато ходите по улиците. Това е начи-

нът да сте част от цялото. В противен случай – тежко ви!

ПАРАГРАФ 12  Запасете се с литература от типа „По-

могни си сам“. Но никога не си го признавайте. Особено на ра-

ботното място. Тя е като чалгата – модерно е да се оплюва.

ПАРАГРАФ 13а  Правете полезни за здравето неща. Ди-

шайте! Сутрин, когато се придвижвате между входната вра-

та на блока и автомобила, поемете въздух, направете 4 крач-

ки и го изпуснете на следващите 4 крачки. Не забравяйте да 

дишате и на работното си място.

ПАРАГРАФ 13б  Очистете тялото си. Сутрин на гладно 

изпивайте по 1 чаена чаша топла вода. Една холивудска звез-

да преди години си я кусаше с малка лъжичка.

ПАРАГРАФ 22  Върнете се към параграф 6. И го 

приложете! Защото числото 6 в християнството е сим-

вол на чисто човешкото начало. Но и на дявола, и на греха. 

А в нумерологията е число на обичта на хората и с него се 

компенсират всички негативни влияния на другите числа.

И моля ви, простете ми, че ви прилъгах да прочетете тази 

статия. То беше само и единствено защото е модерна.

Албена УВАКОВА

Колко е важно да
бъдеш МОДЕРЕН
Колко е важно да
бъдеш МОДЕРЕН
Много е важно, защото модата винаги е гаран-

ция за престиж и уважение в обществото. На латин-

ски modus означава маниер, норма, правило, време, ритъм. Мо-

дата е колкото социално, толкова и психологично явление и 

поради тази причина е, най-общо казано, начин на изразяване. 

Ще ви дадем няколко съвета как да се „изразявате“ по-модер-

но днес:
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„А
з не целувам“, казва във филма „Хубава жена“ 
Джулия Робъртс, чиято героиня е проститут-
ка. За някои тази фраза, символ на прагматич-
ния секс, е лишена дори от сянка на романти-

ка. За 40-годишната Нора тя звучи като горчив спомен 
за времето, прекарано без любов. У Нора няма и капка от 
това, което наричат „жена с леко поведение“. Сдържано и 
скромно тя разказва за съдбата си: щастлив втори брак, 
две деца и професионални успехи. Погледнато отстрани, 
животът є изглежда като приказка. Но само изглежда. 

„Веднъж казах на първия си мъж: „Повече няма да те целу-

вам. Аз не се целувам.“ След това никога не ми се прииска да 

го целуна и да му доставя удоволствие с онези предварителни 

ласки, които толкова много харесвахме и двамата преди. Пос-

ледва десетгодишна депресия.“ 

ИНТИМНОИНТИМНОИНТИМНО
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Понякога дори в разговор помежду си две жени не могат 
да признаят отвращението си към фелациото. Твърдят, че 
това им харесва, но повечето го правят, защото искат да 
създадат впечатление, че са свободни, без комплекси.

Някои жени не харесват вкуса или консистенцията на 
спермата. При други пък движенията на пениса в устата 
причиняват позиви за повръщане.

А има и мъже, които никога не предлагат на партньор-
ката си да є правят кунилингус... Поради техни си при-
чини.  
За разлика от вагиналния секс в оралния 

участват вкусът, 
обонянието и осезанието 

Има случаи, при които видът на човека предизвиква въз-
буда, а миризмата му – погнуса. Изследвания в област-
та на неврологията са доказали, че жените предпочитат 
мъже, които миришат различно от техните бащи. Това 
е несъзнателен подбор на гени за раждане на жизнеспо-
собно, здраве дете. 
Важна роля при оралния секс има и хигиената. Ако пра-

вилата є се спазват, на възбудата могат да попречат 
единствено предразсъдъците или неприятен минал опит.

Помирисването и облизването са част от сексуалното 
поведение на всички примати, към които се отнасяме и 
ние, хората. 

Колкото и да е странно, именно този факт може да ни 
отврати от оралния секс.  „Да ближа, означава да се прини-

зя до животно, а това е унизително!“ Казва го 26-годишната 
Мира. А 35-годишната Мануела пък смята, че фелациото 
оскърбява женското достойнство. 
За някои обаче оралният секс е 

синоним на сексуалността 
До началото на половия си живот младите хора мина-

ват през периода на петинга. Тоест получават сексуална 
наслада от възбуждането на ерогенните си зони, без да 
осъществяват контакт с гениталии – ласки, целувки и 
галене на гениталиите през дрехите са им напълно дос-
татъчни. После започват да стимулират гениталиите с 
ръка или пък орално. До орален секс прибягват най-вече 

алхимия
рална

Орален секс правят почти всички жени и мъже, 
които правят секс. Малко от тях обаче се 
решават да признаят, че той не им е по вкуса – 
и в прекия, и в преносния смисъл.

Без принуда!
Сексът е игра, а в играта насилието няма място. Сексу-

алността е израз на нашите желания. Ако ни е неловко да 

правим орален секс, няма смисъл да се караме насила да го 

правим. Има много други начини да получаваме и да доста-

вяме удоволствие.

Пробвайте нови роли
Помнете, че сексът е спонтанно творчество. Тук можете 

да играете и измисляте нещо ново. Ролите ни в секса, как-

то и нашите „изпълнения“ по време на любовната игра не 

са ни зададени като умения . Ние бихме могли непрекъсна-

то да ги променяме и да измисляме нови.
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онези млади хора, които робуват на традицията девстве-
ността да бъде запазена преди брака. 
Но пък върху оралния секс тегнат религиозни забрани. 

При някои именно това обстоятелство усилва наслада-
та, която се подхранва от чувството за нарушаване на 
едно наложено табу. 

Въпрос на силни или слаби чувства
„Престанах да целувам мъжа си и да правя орален секс с него 

в деня, в който, без още да го осъзнавах, престанах да го оби-

чам. По време на фелацио изпитах погнуса, защото повече ня-

мах към него никакви чувства. А преди това за разлика от 

много мои приятелки обожавах оралния секс“. Жената, която 
сподели това, пожела да остане анонимна.
Но то ни даде повод да направим извода, че само се за-

блуждаваме, че погнусата от оралния секс е свързана със 
забраната, идваща от родителското възпитание или соци-
алното обкръжение („добрите момичета не правят така“). 
Но забравяме за собствените си вътрешни причини. Уста-
та е една от най-ерогенните зони по тялото ни. Готов-
ността да стимулираме партньора си с уста или с език 
показва колко безусловни, или пък напротив, колко недос-
татъчни са доверието и близостта помежду ни. В обик-
новената целувка може да има много повече интимност, 
отколкото в половия акт. Има едно неписано правило, че 
онези, които не обичат да се целуват, не обичат да пра-
вят и орален секс. Но когато една жена изпитва силни 
чувства, тя обожава да се целува. Най-вероятно тогава 
преодолява и нежеланието си (ако има такова) да прави и 
орален секс. Силните чувства побеждават погнусата. 
Но понякога към орален секс се прибягва 

от страх да не бъдем изоставени 
Правим нещо, което ни е неприятно. Насилието над 

себе си обаче след време може да доведе до загуба на удо-
волствието и от другите сексуални практики. Така че не 
бива да принуждавате нито себе си, нито партньора си 
да прави нещо против желанието си в секса. Единстве-
ното, което е препоръчително да правите, е да съблазня-

вате, предлагате и пробвате. 
Когато Нора признала на Тихомир, нейния втори съпруг, 

че до тяхната среща оралният секс не є харесвал, той 
бил много заинтригуван. 

 „Стана ми интересно само на жените ли е свойствено да 

усещат страстта си ето така – буквално на вкус. Говорих с 

няколко мои приятели и научих, че онези от тях, които не оби-

чат да се целуват, се отвращават и от кунилингуса. Значи и 

при мъжете е същото…“ 

Има мъже, които така и не приемат оралния секс за 
секс. Бил Клинтън например съвсем уверено обяви на 
пресконференция по повод скандала с Моника Люински: 
„Аз не съм имал сексуални отношения с тази жена.“
За мъжете сексът без проникване понякога е начин да 

получават удоволствие, без да постигат душевна близост. 
Именно по тази причина някои жени възприемат фела-
циото като унижение. Но в интимната връзка на една 
двойка оралните ласки имат съвсем друг смисъл. Те са 
свидетелство за доверие и желание на партньора да му 
бъде приятно.    
Нора се вълнува и говори за радостите, които отново 

е успяла да намери: 
 „Отвращението ми се изпари, когато срещнах човека, който 

ме разбира и не иска от мен нищо, което не искам или не мога 

да му дам. Спомних си какво означава любовта. Даване и при-

емане. И колкото повече приемаме, толкова повече ни се иска 

да дадем. Насладата води след себе си наслада. Вече се отка-

зах от моето „Аз не се целувам“. Сега ми харесва да се при-

ближавам към устните или пениса му и да шептя: „Виж как 

те целувам!“

„Еротичните книги промениха 
чувствата ми“
„При вида на мъжкия полов орган винаги ми се искаше да из-

върна глава. Обичам секса, но да приближа устата си до 

пениса... Кунилингусът също не ми харесваше. Опитвах се 

да се преборя със себе си, за да доставя удоволствие на 

мъжа, но неприятното усещане беше по-силно. Знам при-

чината за това. Когато бях малка, видях ексхибиционист в 

парка. Показа ми пениса си. Страхът и отвращението бяха 

останали някъде вътре в мен. Веднъж обаче приятелка ме 

посъветва да прочета някоя от добре написаните от жени 

еротични книги. Започнах с класиката и прочетох „Еману-

ела“ на Емануел Арсан. После прочетох разказите на Ана-

ис Нин. С голямо учудване забелязах, че много ми харесва 

да чета подобни книги, в които оралните ласки са описа-

ни подробно. С течение на времето у мен се породи жела-

ние да изпробвам с партньора си някои от нещата, за кои-

то бях чела... Отвращението беше изчезнало.“ 

Димана, 26 г.
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В началото на отношенията 
влюбените живеят в илюзии, 
чувстват се така, сякаш са 
първите хора на земята. Ся-

каш са създадени един за друг и не са 
имали друго минало. Но постепенно, 
с развиване на отношенията, парт-
ньорите започват да се интересуват 
какво и как се е случвало в живота 
на „половинката“ им до момента, в 
който са се срещнали. Започват да 
разпитват и да настояват за изясня-
ване на подробности дори когато от-
говорите ги карат да страдат. 
Какво се крие зад силното любо-

питство към миналото на другия и 
огорченията по повод на миналите 
любовни истории?

Разпитите за миналото
„Не мога да се спра да разпитвам Ан-

дрей за неговото минало. Искам да знам 

всичко за него“ – признава 34-годишната 

Ина, която е омъжена от три години. 

Разпитите за миналото са продик-
тувани преди всичко от естествено 
желание по-добре да опознаем другия, 
да разберем какъв е той всъщност. 
И да ценим партньора и заради това, 
по което той не прилича на нас. За-
това ни е толкова важно да разберем 
какво той е преживял, от какво се 
е ръководел, постъпвайки по един или 
друг начин, според какви критерии е 
избирал своите предишни партньори 
и по какви причини се е разделял с 
тях. Всичко това ни помага да оце-
ним доколко сме подходящи един за 

друг, да се уверим, че ние наистина 
сме добра двойка или…  

да потънем в съмнения
В случай обаче, че интересът към 

любимия човек се окаже натрапчив 
и не можем да преодолеем любопит-
ството си, това означава, че в не-
говото минало ние търсим нещо, ко-
ето ще ни позволи да се чувстваме 
по-уверени. 
Чувството на любов ражда и тре-

вога, затова ние несъзнателно тър-
сим някакъв ориентир в опит да раз-
сеем това чувство. Такава роля за 
някои играе миналото на партньора. 
Сякаш ако научим как той е живял 
по-рано и как е постъпвал спрямо чо-
века, когото е обичал преди, можем 
да разберем какво ще се случи в нова-
та, в нашата връзка. Подобно пред-
положение обаче е само плод на наша-
та фантазия, защото новата любов 
никога не прилича на старата. Меж-

РевностРевност
къмкъм миналотоминалото

на партньорана партньора

Много от нас не могат да се 
примирят с това, че преди 

срещата с тях любимият им 
човек е бил щастлив с някого 

другиго. Въпросите за миналото на 
настоящия ни интимен партньор 

ни тревожат повече от обикновено 
и объркват живота ни.
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ду влюбените протича уникална ал-
химична реакция, над която те ня-
мат власт, и миналото, уви, не може 
нищо да им каже нито за настояще-
то, нито за бъдещето.

Признак на неувереност
„След аспирантурата две години рабо-

тих по договор в чужбина. И досега, ко-

гато спомена за това, съпругът ми въз-

дъхва с досада. Женени сме от 20 годи-

ни, но той, изглежда, все още ме ревнува 

от времето, когато още не съм го позна-

вала“ – с усмивка разказва 52-годишна-

та Александра. 

За някои, както и за мъжа на Алек-
сандра, е важно еднолично да прите-
жават предмета на своята любов. Те 
трудно приемат, че любимият човек 
може да получи удоволствие без тях. 
И трудно преодоляват убеждението, 
че каквото и да е неговото минало, 
то трябва да им принадлежи. Подоб-
на реакция е признак на неувереност 
в отношенията. За Александра доса-
дата на мъжа є и ревността му към 
нейното минало са свидетелства, че 
тя, както и преди, не му е безразлич-
на. Само че не трябва да се злоупо-
требява с търсенето на такива „до-
казателства“ за любов. Ревността е 
една от най-страшните болести, ко-
ито разрушават емоцията. Ако еди-
ният партньор страда, ще страдат 
и отношенията в двойката.

Изисква се великодушие
Някои жени са против това съпру-

гът им да се среща с децата си от 
предишния брак. Някои мъже изис-
кват от техните партньорки да из-
горят всички мостове към минало-
то, в случай че са имали предишно 
семейство.
Постъпвайки по този начин, те се 

опитват да укрепят собственото си 
семейство. Но рискуват да се случи 
точно обратното. „Подобни условия 
са разрушителни за брака им, защо-
то разривът с миналото винаги раж-
да силно вътрешно напрежение, кое-
то може да се превърне в депресия“, 
предупреждават психолозите.

„Мисля, че не мога да обичам мъж, кой-

то говори лошо за своя предишен брачен 

живот – разсъждава 45-годишната Рай-

на, която през последните две години 

живее с нов партньор. – Макар че, чест-

но казано, ми е тежко да слушам, кога-

то любимият ми разказва за преживени 

приятни моменти в предишния си брак, 

както и за хубавите отношения с деца-

та си. Още повече че ние нямаме деца.“ 

Зрелите отношения в двойката се 
основават на уважение и на приемане 
на миналото на партньора. За да се 
запази любовта, са необходими вели-
кодушие и търпимост.

Поток от спомени
„Съпругът ми работеше в театрална 

трупа, която гастролираше по света. 

Когато се срещнахме, неговата кариера 

завърши неуспешно – разказва 40-годиш-

ната Вероника. – А сега често се случва 

да се запозная с негови стари приятели, 

които започват да разказват надълго и 

нашироко как той тогава е бил щаст-

лив. Сякаш животът му с мен е съвър-

шено скучен и безинтересен.“

Ако партньорът през цялото време 
се връща към миналото си, подчер-
тавайки, че преди е бил по-щастлив, 
то напълно естествено е другият да 
се обиди. Тази реакция въобще не го-
вори за неговия ревнив характер. И е 
недопустимо човекът, който живее с 
нас, през цялото време да ни уверява, 
че всичко хубаво, което му се е слу-
чило, е преживял в миналото.
Откъде идват това самохвалство и 

тази суета? Когато в отношенията 
възникне криза, някои започват да се 
връщат назад и да въздишат за мина-
лото си, като го доукрасяват и иде-
ализират. Такова поведение е скрит 
упрек, адресиран към партньора, че 
отношенията в двойката не са дос-
татъчно добри. Освен това при срав-
няване на миналото с настоящето 
настоящето обикновено губи, защото 
миналото лесно се идеализира. 

Минали рани
Често, когато ние ревнуваме, в нас 

се събужда мъничкото момиченце или 
момченце, което някога сме били. Те 
винаги живеят вътре в нас и само 
чакат повод, за да се покажат. Не-
съзнателно на някои им харесва да 
„бъркат“ в старите рани. Те изпит-
ват почти мазохистично удоволст-
вие от това да събуждат детското 
съперничество: „Кого мама и татко 
обичат повече?“
Такъв човек, освен че смята себе си 

за непривлекателен, живее със страха, 
че ще го разлюбят. При такава ниска 

самооценка партньорът не може да 
му помогне и да му даде увереност. 
Само работата над себе си може да 
помогне за справяне с дълбоко скри-
тата тревога.

Еротичен заряд
„Не мога да се преборя със себе си. Же-

нени сме от осем години, но до ден дне-

шен ми се случва да събудя мъжа си по-

сред нощ и да го разпитвам как е било с 

другите преди мен“ – признава 34-годиш-

ната Ирина. 

Много хора изпитват сексуална въз-
буда, представяйки си партньора с 
някой друг. Разпитвайки за подроб-
ности от секса, ние потапяме парт-
ньора си в еротични спомени, които 
сами по себе си са мощен сексуален 
стимул. Той или тя отново прежи-
вяват своето желание, като го пре-
насят и върху нас. Дори и ако при 
това положение ревнуваме, преживя-
ването въпреки всичко зарежда отно-
шенията ни с допълнителна сексуал-
на страст.

Да разбере и 
да преосмисли

„Бившият съпруг на Албена е бил доста 

заможен – разказва 36-годишният Кон-

стантин. – С нея вече 6 години сме заед-

но и през цялото това време аз изпит-

вам ревност. Не към нея, а към матери-

алното благополучие, което той є е оси-

гурявал. Когато се оженихме, тя дойде 

при мен с някакъв много скъп сервиз за 

хранене. Всяка чиния приемах като уп-

рек към мен. Това осъзнах по-късно. Лека-

полека тези чинии сякаш ми се изплъзва-

ха от ръцете и така, докато от серви-

за не остана нищо. Слава богу, и двама-

та приехме случилото се като повод да 

се посмеем.“

Чувството за хумор е най-добра-
та противоотрова на ревността към 
миналото на партньора. Хуморът по-
мага да погледнете ситуацията не-
предвзето. Съпрузите са се посмели 
заедно, а такива моменти на взаим-
но разбиране са начин да се приеме и 
миналото. В този случай „безценният 
сервиз“ е послужил като своеобразна 
изкупителна жертва – Константин е 
пренесъл мрачните си чувства върху 
него и по този начин се е освобо-
дил от тях заедно с чиниите. А по-
сле се е надсмял над постъпката си, 
разбира се. 
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1Дано да е... момче/момиче

Още докато е в утробата, детето „разчита“ послания-
та на родителите си – чувства тревогата на майката 
или любовта на бащата. Ако полът на детето не съв-
падне с очакванията на родителите, бебето се появява на 
бял свят с неосъзнато чувство на вина и страх, че ще 
остане без родителска любов. После детето се старае 
да стане такова, каквото очакват да го видят неговите 
родители. Просто защото за малкия човек загубата на 
родителската любов е равносилна на смърт. Момичетата 
играят на момчешки игри и отказват да носят рокли. 
Момчетата растат тихи и спокойни и предпочитат да 
се навъртат около майките си. В подрастваща възраст 
това може да причини неосъзнато отвращение от собст-
веното тяло. Някои момичета в тийнейджърска възраст 
подстригват косата си много късо, пристягат гърдите 
си, за да не растат, и се отказват от женските атри-
бути в облеклото, каквито са например сутиените. Мом-
четата пък напълняват по женски тип или пък имат за-
бавяне в половото развитие. 

 Често мечтаете колко хубаво би било да имате дъщеря 

вместо син или пък обратното.  Харесва ви, когато дете-

то ви се държи неподобаващо за пола си.  Завиждате на ро-

дителите на деца с противоположния на вашето дете пол.

 Почти е невъзможно да се справите сами с подобни усе-

щания. Ако сте от родителите, които искат да имат дете 

с пол, противоположен на този на детето ви, обърнете се 

към психолог. 

2Това е срамно

Още когато са на около година и половина, децата за-
почват да играят с половите си органи, да разглеждат и 
опипват собственото си тяло, да се интересуват дали 
и у другите то е така устроено. Родителите трябва да 
знаят, че през този период се развиват мозъчните струк-
тури, отговорни за половото поведение и за ерогенните 

зони. Не пречете на детето да изучава собственото си 
тяло и да задава въпроси за неговото устройство. Ако не 
му давате възможност да удовлетворява собственото си 
любопитство и го наказвате за подобни прояви, е твър-
де възможно да му „насадите“ задръжки и да попречите 
на правилното му психосексуално развитие. Родителските 
забрани могат да се превърнат в причина за бъдеща анор-
газмия както при момчетата, така и при момичетата. 
Тази аномалия е резултат от внушението, че докосването 
на определени части от тялото е срамно и води до нака-
зание. С тези забрани често се обяснява и фригидността 
при жените. Случва се, когато на момичето е внушено, 
че е много лошо да се интересува от тялото си, това 
напълно да блокира сексуалното му влечение. 

 Плашат ви въпросите на детето за това, как се е появи-

ло то на бял свят и какво правят мама и татко в спалнята. 

 Карате му се, ако го заварите да си играе с половите си 

органи.  Вашите родители не са говорили с вас по въпро-

сите на половото развитие. 

 Помислете защо толкова ви плаши интересът на де-

тето към себе си и дали пък това не е свързано с трево-

га по отношение на собствената ви сексуалност. Помне-

те, че детското разбиране за сексуалността се различа-

ва от това на възрастните. Въпросът за това, какво мама 

и татко правят в леглото, не бива да се разбира като ин-
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Или как да избегнем 
грешките при сексуалното 
възпитание на малките
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терес към разнообразието на сексуалните пози. Ако ви се 

струва, че детето ви е прекалено съсредоточено върху 

собственото си тяло – обърнете се към психолог. 

3Син или мъж?

Във възрастта между 7 и 10 години децата започват да 
осъзнават, че са истински мъже или истински жени. Ес-
тествено, за модели на женственост и мъжественост слу-
жат най-вече собствените им родители. Отсъствието на 
баща за момчето може да породи емоционална зависимост 
от майката. Понякога резултатът от това е възникване-
то на т. нар. комплекс „Мадона–блудница“, когато мъжът 
не може да прави секс с жена, която обича. Комплексът се 
среща при много мъже и се състои в противоречива оценка 
за жените. От една страна, мъжът търси добра и вярна 
съпруга за майка на децата си, но от друга – изпитва сек-
суална страст единствено към кокетни и леки жени. Ко-
гато в семейството има баща, момчето усвоява правилния 
модел на отношения между мъжа и жената. Ако вие сте 
жена, която отглежда сина си без баща, постарайте се да 
дадете възможност на детето си да общува с мъже. 

 Синът ви много лесно общува с момичета, а сред прия-

телчетата му изобщо няма момчета.  Тайно си мечтаете, 

че дори когато порасне, той ще продължава да живее с вас. 

 Единственият мъж в живота ви е вашият син. Вие не се 

и опитвате да създадете и поддържате отношения с мъже, 

като използвате дежурното оправдание, че се налага да се 

грижите за детето.  Синът ви спи с вас в едно легло. 

 Помислете върху това, какво ви пречи да намерите 

партньор в живота. Детето често се превръща в изкупи-

телна жертва на собствените ни комплекси.  Не се ста-

райте да бъдете и майка, и баща едновременно. У детето 

могат да възникнат въпроси и проблеми, свързани с иденти-

фикацията му.  Помагайте на детето да изгражда отно-

шения с представители на другия пол. Говорете му за роля-

та на мъжете и жените в обществото.

4Къде са мъжете?

Момичето, което расте без баща, се сблъсква с психоло-
гически проблеми, които влияят върху сексуалността му. 
Бащата е първият мъж, който признава женствеността 
на дъщерята. Ако няма баща или пък ако не протича нор-
мално общуване между бащата и дъщерята, у момичето 
биха могли да възникнат съмнения по отношение на не-
говата привлекателност. Често самотните майки несъз-
нателно (а понякога и съвсем съзнателно) внушават на 
дъщерите си, че мъжете са ненадеждни и че е по-добре 



изоб що да не се свързваш с тях. Подобни внушения нами-
рат израз в изказванията на майките за мъжете, в забра-
ните към момичето да се среща с момчета, както и в 
постоянния страх, че отношенията на дъщерята с парт-
ньор мъж няма да се развият добре. В резултат на всич-
ко това момичето изобщо се отказва да изгражда отно-
шения. Струва му се нелепо да избира мъж, който според 
маминия сценарий непременно ще го зареже. 

 Бъдещето на дъщеря ви ви плаши силно. Струва ви се, че 

тя няма да може да намери достоен мъж и да създаде се-

мейство.  Искате във всичко дъщеря ви да прилича на вас. 

 Расли сте без баща.  Не вярвате в щастливия брак и ис-

тинския мъж. 

 Дайте на дъщеря си правото да сгреши. Човек се учи 

най-добре от собствените си грешки и решения. Не се опи-

т вайте да живеете нейния живот.

5Не дъщеря, а съперница

Много от сериозните проблеми, свързани с приемането 
на собственото тяло и сексуалност, възникват, когато 
майката доминира в семейството и същевременно е при-
влекателна жена, която търси и дори много обича мъж-
ко внимание. Подрастващото момиче започва да получава 
от ревнуващата го майка скрити послания: „Не пораст-
вай“, „Не бъди красива“, „Не се превръщай в жена“. Какъв 
е изразът на този феномен във всекидневието? Майката 
продължава да купува на порасналата си щерка детски 
дрехи, не разговаря с нея за отношенията между мъжете 
и жените и налага жесток контрол върху поведението є. 
Да бъде съперница на собствената си майка за мъжкото 
внимание, е извънредно сложна задача за детската психи-
ка. При най-патологичните случаи момичето заболява от 
анорексия, съпътствана от прекъсване на менструация-
та. С други думи, майчината команда „Недей да пораст-
ваш“ като по някакво лошо чудо се изпълнява. Причина 
за всичко това е фактът, че момичето се усеща винов-
но за това, че расте, както и виновно за своята сексуал-
ност. Изследванията на психолозите показват, че именно 
подобни преживявания лежат в основата на множество 
онкологични заболявания, особено на тези, които засягат 
репродуктивните органи. 

 Преживявате болезнено порастването на дъщеря си. 

 Имате проблеми в отношенията с мъжа си, понеже 

чувствате, че не го интересувате като жена.  Често се 

карате с дъщеря си и се сривате от дреболии.  С ностал-

гия си спомняте времето, когато дъщеря ви е била малка.      

 Задайте си въпроса: „Чувствам ли се в безопасност, ко-

гато дъщеря ми е до мен?“ Ако отговорът е „не“, обърне-

те се към психотерапевт. Възможно е да проявявате към 

дъщеря си агресия, която трябва да се опитате да спре-

те.   Постарайте се да намалите контрола върху поведе-

нието на детето си. Подрастващите имат нужда от дове-

рие, а не от опека.  Научете се да създавате отношения 

с мъже, в които не изпитвате страх, че ще останете зах-

върлена. 

6Той е още дете

Проблеми възникват, когато родителите забраняват 
мастурбацията. Противно на доскоро съществувалите 
предразсъдъци – самозадоволяването е полезно. То позво-
лява на младия човек да опознае собственото си тяло, 
да разбере какво му харесва и какво – не, намалява тре-
вожността и развихря фантазията. Ако родителите вну-
шават на детето, че мастурбацията е лоша и срамна, 
това внушение се пренася автоматично и върху другите 
сексуални активности. Необходимостта постоянно да се 
крият, когато мастурбират, е най-честата причина за 
по-сетнешната преждевременна еякулация, тъй като под-
растващото момче е следвало „сценария“ да свърши кол-
кото може по-бързо. 

 Детето ви отдавна е тийнейджър, но вие сте убедени, 

че още му е рано да открива секса.  Забранявали са ви да 

мастурбирате и вие никога не сте си позволявали да прави-

те това. Нито като подрастващ, нито като възрастен.

 Разрешете на детето си да има лично пространство и 

го уважавайте. Не влизайте в детската стая или в банята, 

без да почукате.  Съществува връзка между качеството 

на общуване с родителите и началото на половия живот. 

Ако детето не усеща родителската подкрепа, то може да 

започне да експериментира в секса. Опасно.

7Секси момичета

Психотерапевт споделя за случай, когато при него до-
шло момиче, което до 23-ата си година било изнасилено 
11 пъти. Оказало се, че е било възпитавано от баща, кой-
то искал да направи от него „истинска жена“. Купувал на 
дъщеря си скъпа козметика и секси дрехи. В резултат на 
цялото му поведение порасналата му дъщеря не можела да 
прави разлика между любовта и похотта. Тя се стремя-
ла да търси любовта на мъжете, но знаела за това един-
единствен начин – да изглежда колкото се може по-секси. 
А това довело до... 11-те изнасилвания. 

 Чувствате се подвластни на сексуалността, която агре-

сивно ни залива отвсякъде.  Страхувате се, че момичето 

ви ще бъде пренебрегвано, ако не е секси. 

 Всичко с времето си. Не се опитвайте да направите от 

дъщеря си жена. В подрастваща възраст това ще възник-

не от само себе си по напълно естествен начин.  Обясня-

вайте разликата между любов и сексуална възбуда. 
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Тимът Crazy Fox Motors е основан в началото на 2009 

година от любители на екстремните спортове, със-

тезатели по мотокрос и ендуро. 

За цел са си поставили да популяризират моторния 

спорт, да развиват състезателна дейност, да селек-

тират и подготвят млади таланти. Сред най-изяве-

ните млади състезатели е Георги Гочев – републикан-

ски шампион по Supermoto и ATV за 2010 г. Вицерепу-

бликански шампион в клас MX 2 за младежи и трети 

при мъжете в националния шампионат МХ 2. От че-

тиригодишен Георги е по пистите.

– ОЧАКВАЛ ЛИ СИ, ЧЕ ЩЕ СТИГНЕШ ДО СВЕТОВ-
НИЯ ШАМПИОНАТ? КАКВИ СА КАЧЕСТВАТА, КОИ-
ТО ТИ ПОМОГНАХА ЗА ТОВА? 

– Винаги ме е водило желанието за победа. Най-важна за 

състезателя е силната психика. Именно тя ми помага да 

бъда бърз, съсредоточен и издръжлив. Останалото е много 

труд и упорити тренировки. 

– КАК СЕ ПОДГОТВЯШ ЗА НОВИЯ СЪСТЕЗАТЕЛЕН 
СЕЗОН?

– Вече започнах подготовката си за състезателен сезон 2011 

г. в Малага, Испания, под ръководството на Джон Вандерберг 

– световен шампион по мотоциклетизъм за 1986 и 1987 г. 

– ТИ УЧАСТВА В СВЕТОВНИЯ ШАМПИОНАТ ПО 
МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ В СЕВЛИЕВО ПРЕЗ АПРИЛ. 
ДОВОЛЕН ЛИ СИ ОТ ПОСТИЖЕНИЯТА СИ В ТОЗИ 
ШАМПИОНАТ?

– Доволен съм от себе си. Въпреки че имах технически про-

блем в първия манш, се класирах 35-и. Във втория манш ус-

пях да стигна до 31-во място. В крайното класиране оста-

нах 32-ри. Конкуренцията беше голяма, участие бяха заяви-

ли 172-ма състезатели от цял свят, а след квалификациите 

за стартовата решетка останахме едва 40 състезатели. 

Горд съм, че успях да се преборя сред множеството профе-

сионалисти, участващи не за първи път на световен фо-

рум, и че се състезавах редом с първите 40 в света. Усе-

щането да си на старта с толкова много асове на мотос-

порта е неописуемо! 

– КАКВИ СА ОСТАНАЛИТЕ ТИ УЧАСТИЯ ОТ НАЧА-
ЛОТО НА ТАЗИ ГОДИНА? 

– На 20 март в Кюстендил се проведе Републикански шам-

пионат по мотоциклетизъм, в който се състезавах в клас 

SM 250. Класирах се на първо място. На 3 април в Македо-

ния взех участие в Източноевропейски шампионат в същия 

клас и отново се класирах на първо място.

– ВСЕ ОЩЕ СИ УЧЕНИК. КАК СЪЧЕТАВАШ УЧЕНЕ-
ТО И СПОРТА? 

– Никак не е лесно. Имам големи амбиции за състезателна-

та си кариера и зная, че за да ги постигна, трябва да съм 

последователен и принципен. Затова отделям много време 

на тренировките. Ученето също е много важно за мен и за-

това в никакъв случай не го пренебрегвам. Но за личен жи-

вот не ми остава почти никакво време. 

Crazy Fox Motors мащабното мащабното 
мисленемислене

www.crazyfox.bg
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Георги Гочев:
„ДОВОЛЕН СЪМ „ДОВОЛЕН СЪМ 
ОТ СЕБЕ СИ“ОТ СЕБЕ СИ“

За клуб Crazy Fox Motors 
Мотошколата разполага и с училище за деца и младежи, къ-

дето под вещото ръководство на треньори – бивши и насто-

ящи състезатели, израстват бъдещи таланти на моторния 

спорт. Учителите в мотошколата подготвят деца по дисципли-

ните МХ junior до 8 години, MX  junior от 8- до 14-годишна въз-

раст и MX ATV junior. Именно тези млади състезатели виждаме 

на челните места на организираните ежегодно състезания от 

Българската федерация по мотоциклетизъм.  

За всички любители на екстремното в близост до мотополигон 

Джанавара има и офроуд трасета. Тук почитателите на тази 

дисциплина могат да опитат от адреналина на този спорт, 

като наемат ATV или кросов мотор и да се забавляват с рева 

на моторите и пръските кал из въздуха. 

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ШОУРУМ ЗА МОТОРИ
Освен собствен мотополигон клуб Crazy Fox Motors притежа-

ва и най-големия шоурум за мотори в региона. Тук феновете мо-

гат да открият всичко необходимо за своя мотор или АТV, как-

то и да намерят още много и различни екстрeмни предложения 

за спорта и свободното време.



ТРАФИКТРАФИКТРАФИК

Л
уксозно издание на „История 
на българите“ от Констан-
тин Иречек. Пластмасов ор-
ганайзер за бюро, пълен със 

стара пощенска картичка от дома 
на Шекспир, визитни картички и 
листчета с адреси незнайно на как-
во и телефони незнайно на кого. Два 
дебели (над хиляда страници) речни-
ка. Друга поставка за бюро, пълна с 
папки. Работата означава колекти-
вен живот. Имам и бяла лястовица 
от лист хартия, формат А4. Пре-
ди около година „долетя“ от бюро-
то на графичната дизайнерка, което 
е на два метра от моето. Втора-
та ми поставка за бюро е украсена 
с декоративни хвърчило и вълшеб-
на пръчица. Настолен календар от 
миналата година, както и сребърна 
монета от специалната лимитира-
на серия, посветена на 1330 години 
от създаването на България. И още 
– още няколко легнали папки, които 
затискат, обърнете внимание, лю-
бимата ми детска книжка с гатан-
ки. Всичко това съм натрупала вър-
ху малката площ на бюрото си – 

120 х 70 см. 
Никой не ми пипа вещите и нищо 

не ми изчезва. Творчески (без)порядък, 
абсолютно характерен за редакция и 
от който не ме е срам. Изхождам от 
убеждението, че всяка фирма (в слу-
чая редакция) трябва да пази специ-
фиката си независимо от новия офис 
ред, който налагат големите компа-
нии. Вероятно удовлетворението ми 
от професионалния живот е много 
дълбоко свързано, освен със служеб-
ните, и с всички лични вещи, които 
съм натрупала. Въпросът е ефектив-
на ли е тази бъркотия. 
За да покажа своя активен принос 

към промените – снимките на люби-
мите ми хора отдавна са в компю-
търа ми, а не върху бюрото. Имам 
и инсталирани електронни речници, 
но не ги използвам. Вероятно се пи-
тате защо се оглеждам и преброя-
вам пред вас тези скъпоценности. 
Защото като обикновен потребител 
на интернет се натъкнах на непо-
знатата за мен (като служител на 
малка структура, каквато е нашата 
редакция) дума „групуер“. 

Групуерът обединява връзките меж-

ду технология, процеси и хора в един 

организъм, така че да работят в 

синхрон за постигането на цели 

или решаването на задачи (от англ. 

groupware, или съвместната работа, 

подпомогната от компютър, от англ. 

computer-supported collaborative work). 

Съвместната работа се обуславя от 

това, че един процес и всички връз-

ки в него следват определена йерар-

хична структура, в която всеки чо-

век има права и роля, работи с един 

инструмент (машина, софтуер и др.) 

и следва определена последовател-

ност. Резултатът е интегрирана на 

едно място информация (или произве-

ден междинен продукт), до която все-

ки субект в зависимост от правата 

си има достъп. Софтуерът за съв-

местна работа осигурява споделено 

място за управление на информация, 

до което всеки има достъп. 

Разбрахте ли го? Пак е мрежа, но 
с много повече възможности. Но и 
ограничения. Според мен. Във време-
ната на интернет имахме едни (120 
х 70 см), които никой не може да ни 
ги отнеме. Оказва се обаче, че на хо-
ризонта отвъд моето хвърчило паза-
рът на т. нар. съвместен софтуер 
бележи главоломен ръст, и то от ня-
колко години насам. Във времето на 
интранет и екстранет технологиите 
променят представите ни за време и 
пространство в името на една дру-
га функционалност. Бъдещето е на 
офисите без бюра. Нещо повече – на 
офисите без офиси. И няма вълшебна 
пръчица, която да попречи на това.  

Мирослава ИВАНОВА

БЮРОТО
си отива
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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



Б
или ли сте в Краков? Град на замъци и кули, па-
зен от древен дракон, по чиито калдъръмени ули-
ци зимата се превръща в приказка, а идването на 
пролетта – в празник! Ако жадувате все още да 

откриете сърцето на Европа, мога да ви подшушна една 
тайна – то е тук, в подножието на Татрите, в култур-
ната столица на Полша. За разлика от изключително ту-
ристическите Прага, Виена и Будапеща – три зашеметява-
щи града, но глобализирани и задръстени с очаквания и ту-
ристически въздишки, Краков предлага нещо незаменимо на 
пътешественика... предлага изненада. Университетски град 
за последните 700 години, и до днес той е щурмуван от 
хиляди студенти и е мечтана дестинация за всеки млад 
човек с вкус. В същото време романтичната атмосфера и 
шареният културен афиш могат да удовлетворят и по-ка-
мерна туристическа група в широка възрастова граница. 

DZIEN DOBRY! DZIEN DOBRY! 

ДОБЪР ДЕН! (ОФИЦИАЛЕН ПОЗДРАВ)
Сърцето на поляка е затворено във Вавел, разположен на 

източния бряг на река Висла, средновековен укрепен замък 
– да, точно такъв, какъвто като дете рисувахте или мо-
лехте да ви нарисуват. Там погребаха само преди година 
починалия героично президент Качински, а под „героично“ 
полякът разбира съдбоносното място на инцидента – Ка-
тин. Но това е история, по-съвременна от тази, която 
стои зад името Вавел, където е основана Полша. По съ-
щата причина името е свещено за поляците, защото те 
са патриоти, но в онзи пълен смисъл на думата, който 
сме позабравили. Споменете ли им, че сте посетили или 
планирате тур из Краков, първото, което ще запитат, 
е дали сте били на Вавел. Мястото и до днес е запази-
ло онзи достолепен вид, макар че отстъпва по внушител-
ност на готическите замъци и катедрали. Катедралата 
на Вавел  блести ненатрапчиво със златен купол и при-
влича очите на посетителите още при влизане. Заобико-
лена от дворцовите комплекси, тя подслонява гробовете 
на велики хора – от първите крале до любимия Мицкевич 
и герой като Пилсудски имат крипти там. Макар всич-
ко това да звучи патетично, посещението е силно препо-
ръчително. Историческото значение настрана, но това е 

ПО СВЕТАПО СВЕТАПО СВЕТА КРАКОВСКИ КРАКОВСКИ 
РАЗГОВОРНИК

Катедралата на Вавел – сърцевината на полската история

Марианската катедрала 
с двете различни кули
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безспорно едно от най-красивите места в града. Замъкът 
притежава просторен плац, превърнат в прелестна гради-
на с изобилие от цвят. Сезоните се сменят, а заедно с 
тях променя цвета си и бръшляненият Вавел, обгърнат 
от виещата се под него река, приказен замък.  

CZESC CZESC 

ЗДРАВЕЙ! (НЕОФИЦИАЛЕН ПОЗДРАВ)
Вени, види! (от лат. Veni, vidi – дойдох, видях). Сега 

вече можете да преминете на „ти“ с поляците и гордо 
да изпъчите гърди. Вече познавате корените им. Време е 
за сливане с тълпата. Затова предлагам разходка по ули-
ца „Гродска“ (Grodzka) в посока Пазарния площад (Rynek 

Glїwny). Животът там ври и кипи още от тъмни срeд-
новековни времена насам. Подобно на всеки стар площад, 
и този е бил свидетел на драматични събития. Арена на 
зловещи екзекуции, нападения, славни революции, във во-
енно време събирал сълзите на роднините, когато именно 
тук обявявали имената на загинали синове, съпрузи, бащи. 
И днес атмосферата е забележителна. Духът на Краков 
върху 200 кв. м витае именно тук. 

RANO RANO 

СУТРИН

Сутрин площадът е пълен с препускащи хора, чии-

то погледи гледат устремено напред. Побързайте – на 
всеки кръгъл час ви очаква незавършеният тръбен сиг-
нал, долитащ от внушителната Марианска катедра-
ла (Kosciїl Mariacki). Традицията препраща към история 
от далечната 1241 г., когато стоящ на поста си стра-
жар видял приближаващи татарски племена. За да съ-
буди краковчани миг по-бързо, той засвирил на тромпе-
та си. За нещастие вражеска стрела се забила в шията 
му, оставяйки мелодията недовършена, но веднъж събу-
ден, градът съумял да се защити. Всяка от сградите, 
опасващи площада в елегантна композиция, крие своята 
история. Често партерите им са превърнати в луксоз-
ни ресторанти, уютни кафенета или книжарници, а в 
безистените се спотаяват нови места за откриване. 
По всяко време на годината се случва нещо: концерти 
на открито, пърформанси, фотографски изложби, улич-
ни музиканти и гигантски сапунени мехури за радост на 
децата. В Краков коледното настроение настъпва с от-
варянето на коледния базар на 1 декември. Неслучайно го 
нареждат сред десетте най-хубави базари на открито 
в Европа. Освен ръчно изработени сувенири и коледни 
благини, добро настроение и зачервени бузи тук снегът 
придава още по-завършен вид на празненството. Веднъж 
попаднал там, човек запомня вечно мириса на Коледа, 
която тук ухае на изпечено на скара месо и полското 
греяно вино гжанец (grzaniec). 

Бръшляненият Вавел Съвременност и романтика се редуват на ул. „Гродска“

Поляците са майстори на хляба и тестените сладкиши
Снимки на поредния филм в старата 
част на града – просто ежедневие

`̀ `̀
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NA OBIADNA OBIAD

НА ОБЯД

По обяд цари спокойствие, но ресторантите се пъл-
нят. Краков изобилства с приятни места за похапване, 
някои от които с блок-маса. На улица „Св. Анна“ (Sw.

Anny), тръгваща от площада, е ресторантът „Химера“ 
(Chimera), където може да се обядва в двор, оформен 
като зимна градина, при това само на метри от стара-
та сграда на Ягелонския университет (Collegium Maius). 
Създаден през 1364 г., той на практика е третият най-
стар университет в Европа и се гордее със студен-
ти като Коперник и папа Йоан-Павел II. В тишината 
на изцяло каменния вътрешен двор времето е спряло, 
а постройката, съградена от тухли в топъл керемиден 
цвят, навява всичко друго, но не и студенина и тежка 
готическа атмосфера. Единствено излизащият от ста-
рата библиотека, където провежда съвета си, академи-
чен състав може да разсее заблудата, че сме се върна-
ли назад във вековете. Днес мястото е превърнато в 
пъстър музей, съхраняващ не просто историята на един 
велик университет, но и ценности, символични за пол-
ския народ, като „Оскара“ на режисьора Анджей Вай-
да и инструментите на Коперник. Разходката нагледно 
разкрива разнообразни факти за културното наследство 
и особености на един забележителен народ и в същото 
време е изпъстрена с остроумни анекдоти за някогашни 

герои. Сред гидовете има българка – възможна е лекция 
на български, ако тя е на работа. 

POPOLUDNIE POPOLUDNIE 

СЛЕДОБЕД

На здрачаване осветените със свещи кафенета се пъл-
нят и запотяват стъклата си. Настъпва идеалният час 
за среща Pod Adamem, тоест под статуята на Адам Миц-
кевич на Пазарния площад, последвана от коняк с кафе 
или na piwko (на по биричка). Някъде в тези часове Кра-
ков стартира нощния си живот. Добра идея за начало е 
аперитив плюс джаз в някой от притъмнените клубове, 
където джазът е не просто фон, а сборна точка за це-
нители на жанра. Краков е прочут с това, а точното 
място да го потърсиш е старият еврейски квартал „Ка-
жимеж“ (Kazimierz). 
Разположен южно от замъка Вавел, някога той бил от-

делен град. Напълно различен по облик от Стария град 
(Stаre Miasto), с ниските си постройки наподобява ма-
лък лабиринт, в който е задължително да се изгубиш, 
ако си истински турист. До 2000 г. кварталът буквал-
но бил забравен във вида си от 1939 г., обитаван един-
ствено от бездомни кучета и алкохолици. Въпреки че 
и днес някои от сградите се разпадат и напомнят де-
кор на филм за Втората световна война, „Кажимеж“ се 
радва на своя ренесанс. Кафенета, ресторанти и галерии 

Краковският театър носи името на Юлиуш Словацки – 
велик полски драматург от епохата на Романтизма

Зад всеки ъгъл – изкуство, в пощенската кутия – изненада

Закътана чайна в стария еврейски квартал „Кажимеж“

Забравеният Краков
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се множат, създавайки новото старо лице на квартала, 
прочут още с ниските си цени. Основни точки за ори-
ентир са величествената катедрала „Корпус Христи“ 
(Corpus Christi), Старата синагога, превърната в конюш-
ня през войната, и ул. „Шерока“ (Szeroka) в сърцето на 
стария еврейски квартал. Скрит във вътрешността е 
и „Плац нови“ (Plac Nowy) – малък пазарен площад, къде-
то продават най-добрите запеканки – нещо като прин-
цеси с различни гарнировки. 

SMACZNEGO! SMACZNEGO! 

ДОБЪР АПЕТИТ! 
На същото място се намира най-прочутият джаз бар 

със загадъчното име Alchemia, квинтесенция на краковска-
та бохема. И, разбира се, какво по-интересно от чаша 
кафе в „Сингер кафе“ (Singer Cafѓ), при това сервирано 
върху маси-шевни машини, докато наблюдаваш преминава-
щите на каляски, водени от красиви петнисти коне, гер-
мански баби. 

DOBRY WIECZЇR! DOBRY WIECZЇR! 

ДОБЪР ВЕЧЕР!
Вечер по осветените улици прииждат жадни за бира 

и водка студенти – тогава Старият град (Stare Miasto) 
изглежда най-пълен с живот. След приемането на Полша 

в ЕС Краков се превърна в желана уикенд дестинация за 
поколения англичани. Често в събота сутрин местните 
спасяват пияни англичани, забравили пътя до хотела – 
просто част от натюрела. Тук се пие много и се за-
почва от рано. Няма заблуда – поляците пият без мезе! 
Затова е добре да се прецени в колко часа да започне 
празникът, за да не свърши прекалено бързо (обичайно 
полско явление с приблизителен край 23.30 ч. за най-нео-
питните). Какво още може да се добави? Струва ми се, 
много повече! Местата са безброй, очарованието – пъл-
но, защото винаги остава загадката, дали зад ъгъла се 
крие още нещо непознато, старо и бръшлянено. А хора-
та? Кои са поляците? Това и те сами не знаят. Може 
би бабите кокетки, които пият по чаша бира след по-
редната опера; издокараните с бомбета и бастуни дядо-
вци, бързащи към някоя катедрала; навярно и мъжете на 
средна възраст, въоръжени с лопата в ръка при първа-
та снежинка, или поддържаните им жени, хвърлящи не-
одобрителни погледи на чужденците в трамвая; а също 
високите руси момичета със спортен хъс по моловете 
и симпатичните високи руси момчета, възпитани като 
кавалери у дома, а навън – като емигранти.

Do widzenia! – Довиждане!

Мина ПЕТРОВА 

Снимки Авторът

Типично краковско кафене (kawiarnia)

Collegium Novum – административната 
сграда на Ягелонския университет

И социализмът може да бъде весел

Да поседнеш в двора на Collegium Maius, къде-
то може би е седял Коперник. Този двор вечер се 
превръща в театрална или музикална сцена
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АНИМАЦИЯ С ПОСЛАНИЕ
Водени от страстта да притежават някое екзотично животно, много 

хора са готови да платят за него купища пари. Те обаче не си дават 

сметка за ефекта от тази страст – все по-находчиви търговци на 

животни намират начин да задоволят прищевките им. А това немину-

емо се отразява върху популацията на съответните видове. Тази дос-

та сериозна тема е залегнала в основата на един анимационен филм. 

„РИО“ 
е от редките случаи напоследък, съчетаващи няколко неща – интерес-

на история, симпатични герои и уникална 3D анимация. А фактът, че 

част от действието се развива в Бразилия, при това по време на про-

чутия карнавал, дава възможност на създателите (екипа зад пореди-

цата „Ледена епоха“) да сътворят на екрана истинска феерия от цве-

тове. Всички птици са съвсем като истински, до последното перо.

Разбира се, сред тях се откроява 

синият макао Блу 
Още от съвсем малък той става жертва на трафиканти и от джунг-

лите на Рио де Жанейро попада в снежна Минесота, където е осино-

вен от малката Линда. Двамата са неразделни дълги години до момен-

та, в който разбират, че Блу е последният мъжки от своя вид и тряб-

ва спешно да се срещне с последната женска. Отново завърнал се в 

своята родина, папагалът среща красивата Джуъл, но двамата ня-

мат време да се опознаят, защото стават жертва на некадърни тра-

фиканти на животни и тяхното основно оръжие – страховитото ка-

каду Найджъл. Блу и Джуъл все пак успяват да избягат и с помощта 

на няколко отракани градски птици се впускат в шеметно приключе-

ние по улиците и покривите на Рио. Изключително забавен и поучите-

лен, филмът представя добре познатата история за това да надви-

еш страховете си и да следваш сърцето си. Изключително сполучливо 

са подбрани и актьорите, които да го озвучат. Специално внимание 

заслужава Малин Кръстев, представящ се в неочаквано амплоа като 

злодея Найдъл.

„Рио“ може и да е предназначен за деца, но със сигурност ще накара 

доста от родителите им да се замислят защо изчезват толкова ред-

ки животни като главния герой в тази прелестна анимация. Премиера-

та є е повод с представителите на няколко родни медии да посетим 

„Зелени Балкани“
единственият спасителен център за животни у нас. Той се намира в 

Стара Загора и е създаден през 1992 г. „Когато на границата конфис-

куват животни с неустановен произход, те идват първо при нас – раз-

казва управителят на центъра Ивайло Клисуров. – Ние пък подаваме 

сигнали, когато разберем за притежател на някой ценен животински 

вид, и с помощта на полицията съответното животно се конфиску-

ва и попада в нашия център.“ Проблемът е, че на границата трудно се 

установяват подобни нарушения и контролът, не само у нас, но и в по-

вечето страни, е доста слаб. Това е и причината 

незаконната търговия със 
застрашени животински видове
да се развива с такива мащаби. Ивайло Клисуров казва, че тя генери-

ра огромни приходи и е на трето място в световен мащаб след тър-

говията с наркотици и оръжие. Именно за отпор на тази незаконна 

дейност е създадена Вашингтонската конвенция CITES, която се при-

лага и у нас от 2003 г. „Основната цел на CITES е чрез регламенти-

ране търговията със застрашени видове да се опитва да ги запаз-

ва – обяснява Клисуров. – Конвенцията не спира трафика на животни 

и на части от тях (кожи, бивни, хайвер), а извършва мониторинг и го 

регламентира.“ Няколко милиона птици се продават незаконно по све-

та за една година, затова конвенцията е толкова важна за природо-

защитниците. Управителят на „Зелени Балкани“ разказва и за главния 

герой във филма „Рио“ – симпатичния син Блу, който всъщност е най-

редкият папагал в света. Той е населявал джунглите на Бразилия и из-

чезва точно заради неистовото желание на някои хора да го затво-

рят в клетка и да се хвалят с него на свои познати. Не повече от 40–

50 екземпляра са оцелели от този вид и се намират в център за редки 

животински видове, собственост на емира на Катар.

Блу и Джуъл – главните 
герои в „Рио“

Малин Кръстев 
се вживява в ролята 
на злодея в „Рио“

„Зелени Балкани“ – 
единственият спасителен 
център за животни у нас, 
се намира в Стара Загора
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„Марихуана“
Едуард Нортън изпълнява роля-

та на двама братя близнаци, ко-

ито са коренно различни един от 

друг в тази ексцентрична коме-

дия. Бил Кинкейд е професор в 

престижен университет, потре-

сен от новината за смъртта на 

брат си Брейди. За разлика от 

Бил Брейди поема по лош път и 

краят му изглежда донякъде ло-

гичен. Но той не е мъртъв, цел-

та му е просто да накара брат 

си да се завърне в родния им 

град. Така по неволя Бил трябва 

набързо да усвои всички тънкос-

ти в търговията с наркотици. 

Междувременно той се помиря-

ва с ексцентричната си майка (Сюзан Сарандън), запознава се с млада 

и красива жена, но най-голямото предизвикателство е да помогне на 

брат си да уреди сметките си с опасен наркобос (Ричард Драйфус).

„Стоун“
Отново Едуард Нортън, този 

път в компанията на Робърт 

де Ниро и Мила Йовович, демон-

стрира класа в трилър за нади-

граването между ченге и прес-

тъпник. Ветеранът Джак Мей-

бри е офицер по пускане под га-

ранция, очакващ своето пенси-

ониране. Последната му задача 

е случаят на Джералд Крийсън–

Стоун, излежаващ присъда за 

подпалвачество. Стоун е готов 

на всичко да се измъкне от за-

твора и е успял да скрои хитър 

план. Главно действащо лице в 

него е изкусителната му прия-

телка, която трябва да съблазни 

изпеченото ченге. На пръв поглед всичко изглежда повече от перфект-

но, но ако Джак все пак се поддаде на нейния чар, дали това ще има 

ползотворно въздействие върху Стоун?
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„Роксет“ най-после и у нас
Те са истинска шведска машина за хитове, а по популярност съпер-

ничат единствено на великите ABBA. „Роксет“ превзеха световните 

класации в края на 80-те години на миналия век с емблематичния хит 

The Look. Последваха го класики като It Must Have Been Love, Listen To 

Your Heart, Joyride, Dangerous и Fading Like A Flower. Мари Фредриксон и 

Пер Гесле винаги успяваха да ни изненадат с нещо различно и приятно, 

дори превзеха американските класации. Досега те са продали 75 мили-

она албума, но тази цифра ще нарасне след излизането на новия им ал-

бум Charm School. Именно той е повод и за новото им световно турне, 

което най-после ще ги докара и у нас. 

Точно преди 10 години „Роксет“ направиха обиколка из Европа, а послед-

ното им световно турне беше през 1994–1995 г. с албума Crash! Boom! 

Bang!. „Ако ме бяхте попитали преди няколко години дали „Роксет“ ще 

направят ново световно турне, веднага щях да ви отговоря катего-

рично – „Не!“ – споделя Пер. – Мари трябваше да се възстанови от се-

риозно заболяване и едно турне изглеждаше невъзможно, дори немис-

лимо за мен. Ще бъде страхотно да се срещнем с публиката в целия 

свят отново.“  „От 2002 г. копнея и се надявам да направим световно 

турне. Невероятно щастлива съм, че ще срещнем почитателите си в целия свят отново“, допълва Мари. Двамата ще обиколят поне четири кон-

тинента през годината. Поради големия интерес концертът им у нас се измести от НДК на стадион „Васил Левски“. На 29 май се настройте на 

романтична вълна с хитовете на Пер и Мари.

Близначки 
на „Евровизия“
Със сестрите Даниела и Ве-

роника, известни като дует 

TwiiNS, и тяхната балада I am 

Still Alive са свързани надежди-

те на Словакия за успешно учас-

тие в тазгодишния конкурс „Ев-

ровизия“. За момичетата е чест 

да представят Словакия на кон-

курса, след като през 2008 г. 

са били само беквокалистки на 

представител на Чехия. Мал-

ко преди участието им в Дюсел-

дорф младите красавици посе-

тиха и нашата страна. Те спо-

делиха, че много харесват Поли 

Генова, освен това задължител-

но ще дойдат през лятото на 

родното Черноморие. TwiiNS са изключително популярни в родината си, 

имат издадени четири албума и се надяват да запишат песни с Фло-

райда, Снуп Дог и Пи Диди, с когото лично се запознали в Ню Йорк.

Албум 
и книга 
от Моби
Той снима, откакто 

се занимава с музи-

ка, и носи камера вина-

ги със себе си. Затова 

не е учудващо, че Моби 

ни е подготвил двойна 

премиера – нов албум 

Destroyed и книга с фо-

тографии. Комбинаци-

ята от двете дава ли-

чен поглед към света 

на музиканта и него-

вия творчески процес. 

Песните от албума Моби пише късно вечер в хотелски стаи по целия 

свят. Неслучайно Destroyed  събужда нощни настроения, едновременно 

на тревожна изолация и комфорт от тихото еудинение. Резултатът 

е колекция с 15 трака, които събират на едно място атмосферично и 

объркващо със заобикалящо и красиво. Албумът се препоръчва за кон-

сумация късно през нощта, когато градът вече спи.
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„Червената 
кралица“
Докато Ричард III се бори да 

съхрани мира и да излекува ра-

ните на Англия след граждан-

ската война, всевъзможни вра-

гове се борят за престола му. 

Сред основните претенденти е 

Маргарет Боуфорт, наследница 

на династията Ланкастър, чий-

то герб е червената роза. Тя е 

убедена, че нейният род има бо-

жествено право върху престо-

ла, и съсредоточава живота си 

на това да превърне сина си Хе-

нри Тюдор в крал, без значение 

какви ще бъдат последиците за 

нея, за Англия и дори за самото 

момче. Вперила поглед в корона-

та, Маргарет преминава през бракове без любов и политически сътре-

сения. Последният є брак с безскрупулен интригант є дава възможност 

да оглави заговора, довел до рухването на една династия.

„Гадаене 
по дантели“
Представете си, че можете да 

разгадаете бъдещето си, взирай-

ки се в някоя дантела. Предста-

вете си, че нейните заплетени 

извивки могат да ви покажат по-

ясно реалността... Таунър Уитни 

се завръща в родния си град Са-

лем, щата Масачузетс, за да под-

реди своето минало и да намери 

утеха в настоящето. Неочаквано 

събитие ще хвърли в смут мла-

дата жена – пралеля є Ева се е 

удавила при странни обстоятел-

ства. Започва разследване, изплу-

ват потиснати спомени, отчаяни 

сблъсъци, самотни размисли. С 

всяка нова страница мистерията 

се задълбочава. Сложната плетеница на тази история за магия, сексу-

ално насилие и семейно помирение изгражда роман с готически черти и 

с напълно неочакван финал.

„Кратка история 
на фашизма“
В книгата си Иниго Болинага 

разглежда развитието на тота-

литарното движение след Пър-

вата световна война и бързо-

то му разрастване в годините 

между двете големи войни. Ак-

центи в нея са завземането на 

властта от Мусолини с похода 

към Рим, проваленият опит за 

преврат на Хитлер през 1923 г. 

и победата му на демократични-

те избори десет години по-къс-

но, както и различните движе-

ния от същия тип, възникнали в 

Европа през 30-те години на ми-

налия век в страни като Полша, 

Гърция и Испания. Разкрит е и един малко известен факт: след предпо-

лагаемия му разгром през 1945 г. фашизмът отново надига глава най-

напред в кървавите южноамерикански диктатури, а после и в европей-

ските политически партии.

„Ню Йорк“
Едва ли има град в света, за 

който да се e говорило или даже 

пяло повече. И все пак, има ли 

своите тайни градът, който 

никога не спи? Пътеводителят 

на „Нешънъл джиографик“ раз-

крива всичко онова, което може 

би е останало встрани от бляс-

кавите фасади, впечатляващи-

те небостъргачи и артистич-

ното очарование, но определено 

си струва да се види. Със свои-

те изключителни ярки фотогра-

фии, цветни карти и интригува-

щи рубрики той ще ви помогне 

лесно да научите всичко онова, 

което е задължителна информа-

ция за всеки турист в Ню Йорк. 

Освен това ще научите къде е 

най-вкусният геврек, кой е шо-

коладовият рай и как най-лесно се купуват билети за шоу на „Бродуей“.

„Госпожа 
Далауей“
Това е може би най-емблематич-

ният роман на Вирджиния Улф. 

Именно с него през 1925 г. ав-

торката на „Към фара“, „Вълни-

те“ и „Между действията“ нами-

ра белетристичната форма, от-

говаряща най-пълно на епохата, 

в която твори. Тема на романа е 

животът на съзнанието. Умело 

използвайки вътрешния монолог, 

който следва движението на ми-

сълта във времето, Улф плете 

уникална психологическа проза, 

която и днес се смята за ненад-

мината като художествено въз-

действие. Въпреки фрагментар-

ността на действието романът 

се отличава с плътна структу-

ра, постигната чрез специфичната ритмика и метафорика, чрез умело 

търсеното и намирано повторение на думи и изрази.

„Невинни лъжи“
Това е драматичната история 

на една жена, която опитва да 

се освободи от капана на маниа-

кална любов. Хоуп Дън е извест-

на фотографка, познала радост-

та от брака и майчинството, но 

изгубила и двете. По време на 

фотосесия с известния писател 

Фин О`Нийл тя е приятно изне-

надана от неговата топлота и 

момчешки чар. Магнетизмът и 

очарованието му се оказват не-

устоими, но след като попада в 

изолираното му имение в Ирлан-

дия, Хоуп започва да открива на 

пръв поглед невинни лъжи. Макар 

и разкъсвана от съмнения, влю-

бената жена няма сили да го на-

пусне. Оплетена в мрежата на 

Фин на хиляди мили от дома си, тя е твърде объркана, за да намери 

сили да избяга. Докато той затяга примката...
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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:

Никой не вика 
майстор за 
тапети
Как да ги залепите 

без никакви главобо-

лия, прочетете на 

стр. 82–83. Преди да 

започнете обаче, си 

намерете помощник, 

защото, когато сте 

двама – лепенето на 

тапети е по-лесно. 

Гергьовденският дух
Най-зеленият от всички (като ирландския Св. 

Патрик), 6 май е Денят на св. великомъченик Геор-

ги Победоносец – любим народен, че и всенароден 

празник, понеже го тачат българите от всички ет-

нически групи. Като дойде, вадим не само летните 

дрехи от гардероба, но и летните навици и тефери-

чи… Повече за гергьовските традиции можете да 

прочетете на стр. 86-87.

Агне, но не цяло
Агнешкото е кулинарна емблема на 

Гергьовден – не само за православни-

те християни, но и за турците и роми-

те. Надя ПЕТРОВА обаче прескача чу-

десни нашенски рецепти за приготвя-

не на цяло агне (по икономически при-

чини) и на стр. 88–89 ви предлага ре-

цепти за агнешко на парчета от цял 

свят с напомнянето, че на 6 май не се 

пази диета.

Избираме готвенето на пђра
Бихте могли да използвате и обикновени метал-

ни кошници, които се прикрепват към горната 

част на тенджера, но по-модерният и практичен 

вариант е уред с вграден нагревателен елемент. 

Той е с множество безспорни предимства. Ще ви 

помогнем да си отговорите на въпроса, необхо-

дим ли е той на вашата кухня, на стр. 84.

Романтика на сладки хапки
Вагаши са сладки, предназначени за чай-

ната церемония, която не е съвсем пие-

не на чай, както и вагаши не са съвсем 

сладки. Какво са точно, ще разберете от 

японката Томоко на стр. 90.
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Никой не вика 
майстор за тапети
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ДА ГИ ЗАЛЕПИМ САМИ БЕЗ ПРОБЛЕМИ

– ПАВЛИНЕ, СКЪПИ, 
ЗАЩО МАХАШ ТАПЕТИТЕ

? 

– НАПУСКАМ ТЕ И 
СИ СЪБИРАМ НЕ

ЩАТА.

К
огато преди две-три десетилетия 

тапетите бяха на мода, вицовете за 

тях също бяха актуални. Днес тапе-

тите отново са на гребена на... стената. 

Завърнаха се в интериора с нови и разноо-

бразни текстури и още по-разнообразни раз-

цветки. Не се колебайте да освежите дома 

си. Не е скъпо и е лесно...

Преди да започнете
 Намерете си помощник. Когато сте двама – лепенето на тапети е по-лесно. 

 Изчислете колко ролки ще са ви необходими. За да покажете, че сте съвременни хора, които се възползват от всички 

технологични улеснения – използвайте онлайн калкулаторите, които предлагат много от сайтовете на големите магази-

ни за строителни материали. Достатъчно е да въведете данните за повърхността, която ще облепяте (ширина и височи-

на на стената), и без особени усилия ще разберете колко ролки тапети са ви необходими. Определете на колко парчета ще 

можете да разделите едно 10-метрово руло (такава е стандартната дължина на рулото). 

 Свалете картините и рафтовете. Шпакловайте дупките и неравностите. Навлажнете стените с помощта на гъбата.

Какво ви трябва

 Найлон или нещо друго, 

с което да застелете пода

 Стълба

 Нивелир

 Метален ъгъл

 Макетен нож

 Лепило за тапети

 Валяк

 Четка

 Гъба

 Работна повърхност – маса или 

голям плот

 Тапети (най-лесно се лепят 

виниловите тапети, без оглед 

на рисунъка им)
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1Нарязваме
За да разберете кол-

ко броя ленти от тапета 

трябва да нарежете, измере-

те дължината на стената и 

я разделете на ширината на 

рулото. Ако тапетите са с 

шарки, който трябва да на-

пасвате, добавяйте към дъл-

жината на парчетата по още 

10 см.

2Намазваме
Сложете парчето тапет 

на работната повърхност, ко-

ято сте избрали. После в по-

мощта на валяка нанесете 

тънък слой лепило върху об-

ратната му страна. Нанасяй-

те лепилото от средата към 

краищата. Не пропускайте да 

намажете добре краищата по 

цялата дължина.

3Сгъваме 
Внимателно прегънете 

парчето тапет, така че ле-

пилото да остане „вътре“. 

Старайте се да не го скъса-

те. Изчакайте 10 мин – тол-

кова време горе-долу е необ-

ходимо на лепилото да по-

пие. След тази процедура ще 

ви бъде по-лесно да залепите 

тапета на стената.

4Залепваме
Започнете лепенето от 

ъгъла на стаята. Отгърне-

те горния край, приближете го 

плътно до горния край на сте-

ната (помощникът ви трябва 

да държи лентата по средата, 

без да я дърпа надолу). Минете 

тапета отгоре с четка (с лек 

натиск), за да го залепите до-

бре. Като стигнете средата, 

разгърнете и залепете и дру-

гата половина на тапета към 

стената.

6Чакаме да 
изсъхнат

Внимателно отстранете из-

лишното лепило от тапети-

те, като използвате мека 

влажна гъба. Преди да зака-

чите всичко обратно на сте-

ната, оставете тапетите 

да съхнат не по-малко от 48 

часа.

5Подрязваме 
Лепилото не засъхва мо-

ментално, така че вие може-

те да местите и нагаждате 

тапетите, докато те не са 

залепнали плътно. След като 

се уверите, че сте наложили 

точно лентите, с помощта 

на макетния нож отрежете 

стърчащите краища отдолу.
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З
а готвене на пђра бихте могли да използвате и 
обикновени метални кошници, които се прикреп-
ват към горната част на тенджера. Другата въз-
можност са уредите с вграден нагревателен еле-

мент. Специалният уред за готвене на пђра е прост и 
компактен, с множество безспорни преимущества. Ще ви 
помогнем да си отговорите на въпроса, необходим ли е 
той на вашата кухня. 

НА КОГО Е НУЖЕН

 На тези, които се грижат за здравето 
си и избират здравословна храна, богата 
на полезни вещества. 

 На тези, които предпочитат нискока-
лорични, леки и немазни храни. 

 На тези, които нямат свободно време. 
 На хората с наднормено тегло и наруше-

на обмяна на веществата. 
 На бременни жени и кърмещи майки, малки 

деца и възрастни хора. 
 На всички, които са на диета или от време на време 

правят разтоварващи дни. 
 На хората, които страдат от болести на кръвоносни-

те съдове, стомашно-чревния тракт и от алергии. 

ПРЕДИМСТВАТА НА ТОЗИ УРЕД

 Прост и абсолютно безопасен е. Не е необходимо да 
следите за приготвянето на ястието, достатъчно е да 
зададете необходимото време за готвене. Ако водата се 
изпари (не покрива вече нагревателния елемент), прибо-
рът ще се изключи сам. 

 Приготвянето на храната на пђра е най-деликатни-
ят метод за термична обработка. Водата се нагрява до 
температура на кипене и образува пђра, която „забулва“ 
продуктите, като ги нагрява равномерно. Приготвени по 
този начин, храните запазват почти всичките си мине-
рални вещества и голямо количество витамини. При тази 
термична обработка стените на растителните клетки, 
от които са съставени зеленчуците, омекват и благода-
рение на това организмът усвоява 5 пъти повече вита-
мини, отколкото от суровите плодове. 

 Методът „на пђра“ ви дава възможност да приготвяте 
няколко ястия едновременно. Повечето уреди за готвене 
на пђра се състоят от две или повече кошници, които 
се поставят една над друга. 

 С помощта на този уред бихте могли да размразявате 
продукти, да притопляте храната, както и да я поддър-
жате топла в продължение на часове. 

 Приборът се използва и за стерилизация на детски бу-

тилки или консервиране на буркани. Бихте могли да си 
правите влажни компреси, като слагате на пђра за някол-
ко минути средно голямо парче плат. 

КАКВО МОЖЕТЕ ДА ГОТВИТЕ   
 Месо, риба, морски продукти, ястия от яйца, пелмени, 

всякакви зеленчуци, ориз, плодове и дори десерти. Всеки 
уред се предлага с книжка, пълна с подробно описани най-
различни рецепти. 

 Не е препоръчително да приготвяте на пђра макарони 
(те се разваряват прекалено много и впоследствие се сле-
пват), фасул и грах (прекалено дълго и нерентабилно е). 

КАК ДА ГОТВИМ НА ПЂРА

 Не подреждайте съставките в кошницата плътно. По-
добре е да оставите място между тях, за да може па-
рата да циркулира свободно. 

 Можете да не размразявате предварително замразени-
те зеленчуци. По същия начин можете да постъпите и с 
рибата, но когато приготвяте замразена риба, предвари-
телно я нарежете на парчета и увеличете малко време-
то за приготвяне. 

 Добре е да готвите зеленчуците цели или само разпо-
ловени. 

 Ястието посолявайте накрая. Ако искате да сложите 
подправки – сложете ги при продуктите, не във водата. 

 Ако искате да приготвите храната по-бързо, напълне-
те уреда с гореща вода. 

 Блюдата, които изискват повече време за подготовка, 
се готвят в по-ниско стоящата кошница. 
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Неизвестните в „уравнението“ са електричество-
то, което ще изразходи пералнята, и водата, коя-
то ще се употреби. 

Как една пералня може да помогне да намалим стой-
ността на неизвестните в уравнението? Много лесно – 
просто трябва да се казва 

 HOTPOINT-ARISTON SUNWASH SYSTEM И ДА ИМА ДВА 
ВХОДА ЗА ВОДА – EДИН ЗА СТУДЕНА И ЕДИН ЗА ТОПЛА.

ПЕРАЛНЯТА САМА ИЗБИРА ИЗТОЧНИКА НА ВОДА 

в зависимост от зададената програма за пране. Гениалните 
неща винаги са прости, а тази гениална иновация на Indesit 

Company сваля разхода на електричество наполовина.
Традиционно пералните на нашия пазар са само с един 

вход за студена вода, която се подгрява в машината в за-
висимост от избраната програма/температура. Така се 
пропуска уникална възможност за спестяване до 50% от 
консумацията на електроенергия при зададена програма. 

МОДЕЛЪТ HOTPOINT-ARISTON SUNWASH SYSTEM

е особено подходящ при наличие на централно захранване 
с топла вода или генериране на топла вода чрез соларни 
системи, тъй като пералнята се свързва директно към 
източника и се избягва подгряване на водата в машина-
та (понякога до 90 °С), което е причина за най-голямата 
консумация при един перилен цикъл. 

При стандартна програма „Памук 60 градуса“ (при капа-
цитет на машината 8 кг, енергиен клас А) се изразход-
ва 1,52 kWh електроенергия.  А пералнята Hotpoint-Ariston 
SunWash System (с вход за топла вода) при същата про-
грама консумира едва 0,787 kWh. 

 С НОВАТА ПЕРАЛНЯ HOTPOINT-ARISTON SUNWASH 
SYSTEM ПЕСТИТЕ ДО 50% ЕЛEКТРОЕНЕРГИЯ 
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДВОЙНОТО ВОДОПОДАВАНЕ.

Освен това Hotpoint-Ariston SunWash System разполага с 
3 екопрограми и автоматична функция Stand by след при-
ключване на програмата, което добавя още 70% иконо-
мия на електроенергия в сравнение с пералня без така-
ва функция.

МОЯТА ИДЕАЛНА КУХНЯ

Стартира играта „Моята идеална кухня INDESIT“, ор-
ганизирана от Indesit Company и списание „Бела“, 
която ще продължи 3 месеца (май, юни и юли). Вни-
мателно четете статиите в рубриката „Експер-
тиза“ (в раздела „Бела къща“ на списанието), както 
и информациите за най-новите уреди на Indesit 
Company, които ще публикуваме периодично в сайта 
на списанието – www.bela.bg. 
Това ще ви помогне да отговорите правилно на 
трите въпроса за месеца, които ще се появяват 
периодично в сайта на сп. „Бела“. 
Най-активните, най-любознателните и най-верни-
те читатели на списание „Бела“ ще имат най-голям 
шанс да спечелят  голямата награда.
За да отговорите на въпросите, се регистрирайте 
с адреса на електронната си поща, името, фами-
лията си и града, от който участвате. 
Победителят, който ще бъде излъчен чрез жребий 
и обявен в началото на месец септември, ще има 
възможност сам да избере своята награда: хладил-
ник Indesit Icon или пералня Hotpoint-Ariston SunWash 
System, или съдомиялна Hotpoint-Ariston Eco.
Очаквайте първият въпрос (от общо девет) да се 
появи на сайта ни много скоро. Постоянство, наблю-
дателност, инициативност и съобразителност – 
тези качества ще ви приближат до голяма награда!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

Чисто до екологичностЧисто до екологичност
Двойно водоподаване + двукратна икономия на електроенергия = пералня SunWash System



Н
ай-зеленият от всички (като 
ирландския Св. Патрик), 6 май 
е Денят на св. великомъченик 
Георги Победоносец – любим на-

роден, че и всенароден празник, по-
неже го тачат българите от всич-
ки етнически групи. Като дойде, ва-
дим не само летните дрехи от гар-

дероба, но и 

ЛЕТНИТЕ НАВИЦИ И ТЕФЕРИЧИ 
които започват с печенето на агнето 

в деня на празника и така продължа-

ват до есента. Св. Георги е може би 

най-почитаният светец на българите. 

С блестящо за времето си образова-

ние и едва 20-годишен, той получил 

военната титла трибун за отлични-

те си качества на пълководец. След 

официалното признаване на христи-

янството се превръща в образец на 

идеалния воин християнин и в светец 

– покровител на войната и войската. 

Ето защо на иконите го виждаме из-

образен като въоръжен конник, в чи-

ито нозе е убитата ламя. Облечен е 

със зелени дрехи. Цветът им е сим-

вол на идващата пролет.
Свети Георги е от раннохристиян-

ските светци, когото почитат не 
само православните и инославните 
християни, но също и мюсюлмани, и 
дори будисти. Затова и хиляди мю-
сюлмани се стичат в навечерието на 
23 април (по стар стил) в манасти-
рите, посветени на светеца в Близ-
кия изток.
Още през ХIV век византийският 

император Йоан Кантакузин се позо-
вава на древната мюсюлманска почит 
към светията като 

АРГУМЕНТ В ПОЛЕМИКАТА СИ 
С ИСЛЯМА

Сред най-посещаваните от мюсюл-
маните днес светини е манастирът 
„Св. Георги“ в Лида, където е не-
говият гроб. Мощите му са взети 
от кръстоносците, като сега там 
се съхранява само малка частица. Въ-
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преки че Йерусалимската патриаршия 
чества паметта на светеца по стар 
стил, мюсюлманите се събират и на 
23 април, като купуват жертвени аг-
нета.
Друга популярна светиня е кре-

постта на св. Георги в Кайро, къ-
дето е бил държан затворен, както 
и манастирът „Св. Георги Кудуна“ 
на Принцовите острови. Мюсюлма-
ните честват православния светец, 
защото го възприемат като символ 
на живота.
Другата причина за тяхната почит е 

ЗЕЛЕНИЯТ ЦВЯТ 
НА ДРЕХИТЕ МУ 

на повечето икони. А в исляма зе-
леният цвят е основен символ. Вяр-
ва се, че е предпочитан от Мохамед, 
който носел само зелени чалми. Зеле-
но било и неговото знаме. Затова е 
много използван във вътрешната ук-
раса на джамиите, на гробовете на 
ислямските учители, както и е един 
от задължителните цветове в знаме-
ната на мюсюлманските държави.
Многобройните са мюсюлманските 

предания за чудодейната помощ от 
страна на светеца към тях.
Освен това зографисван като по-

бедител с меч, копие и бойни доспе-
хи, той няма как да не предизвиква 
у мюсюлманите чувство на страхо-
почитание и уважение. „Раят лежи в 
сянката на меча“, както е писал зна-
менитият ислямски богослов от VIII 
век Ал Букари.
У нас мюсюлманите – турци, бълга-

ри или роми – също празнуват масо-
во празника под името 

ХЕДРЕЛЕЗ 
(ХЕРДЕЛЕЗ, АЙДРЕЛЕЗ) 

Това са всъщност двама мюсюлман-
ски светци мъченици – Хадър и Или-
яз, покровители на хората, живот-
ните и плодородието. Те постепенно 
са персонифицирани в една личност. 
Двамата винаги се движат в проти-
воположна посока – ако единият вър-
ви към изток, другият върви на за-
пад, ако единият е на север, другият 
държи юга. Това правят, за да пома-
гат на хората от различните прос-

транства. Според народната вяра те 
са невидими, но понякога се явяват в 
човешки образи и искат помощ. Ако 
не я получат, тези, към които са се 
обърнали, са обречени на неуспех, а 
понякога и на големи беди. Двамата 
светци се срещат само веднъж в го-
дината – между 1 и 5 май, за да си 
разкажат къде са били, какво добро 
дело са извършили, с какво са помог-
нали на хората. Етнолозите приба-
вят още една причина за това почи-
тане на Гергьовден от страна на мю-
сюлманите в България – в началото 
на май и за тях, както за христи-
янските им съседи, започва усилената 
полска работа.
В крайна сметка и християните, и 

мюсюлманите 

ЖЕРТВАТ АГНЕ 
ЗА КУРБАН 

на светеца покровител. Обикновено 
се избира първото родило се мъж-
ко, по-често бяло на цвят, по-ряд-
ко черно. То също се окичва с венец, 
на дясното рогче (или и на двете) се 
прикрепя свещичка и се запалва преди 
коленето. В този момент то се за-
хранва със зелена трева, трици и сол 
и се запоява с вода. 
Колят агнето под плодно дърво и 

оставят кръвта да попие в земя-
та. В Западна България колят при 
река, където кръвта изтича във во-
дата. С тази кръв правят кръстен 
знак по челата на децата, за да не 
ги ловят уроки. Бележат прагове-
те на вратата или ъглите на ста-
ята, за да не влизат магии и боле-
сти вкъщи.
Костите на агнето се събират и 

след празника се заравят в мравуняк, 
за да се въдят овцете като мравки, 
на нивата или ги хвърлят в реката – 
да тече млякото като вода. Запазва 
се само кокалчето от десния преден 
крак на агнето, с което на следваща-
та година украсяват обредните гер-
гьовски хлябове.
Гергьовденското агне се пече цяло, 

може да е пълнено с дреболии и ориз, 
като върху него се слага стрък зе-
ленина. Така се занася в църква да 
го освети свещеникът или направо 

на празничната трапеза, където той 
идва и прекадява.

ВСИЧКО ТРЪГВА 
ОТ ИСТОРИЯТА С АВРАМ

Традицията агне да е курбан идва 
от Стария завет, в който се гово-
ри как Аврам трябва да принесе сина 
си в жертва на бога. Бог се смилил 
и изпратил агне, което спасило дете-
то от заколение. 
Гергьовденската трапеза обикновено 

е общоселска и се прави „на зелено“ 
– в черковния двор или на подходя-
що място край селото (на оброчище, 
кръст, манастир и пр.).
Обредните гергьовски хлябове също 

имат особено място, както и риту-
алите за плодородие, на които няма 
да се спираме. По-важно е, че при 
трапезата през целия ден се играят 

ГЕРГЬОВДЕНСКИ ХОРА

Още сутринта всички се теглят на 
кантар, окачен на зелено дърво (лю-
бопитно е, че същият ден е обявен 
за международен ден без диети), и се 
люлеят на люлки, вързани също на зе-
лено дърво – за здраве.
Рано сутринта и здрави, и болни се 

търкалят в росна трева или нива. 
На празника се събират треви, кои-
то тогава са най-лековити. Къпят се 
болни с вода, в която са врели бил-
ки, след което водата се изхвърля на 
кръстопът.
Вярва се, че Гергьовден е един от 

празниците, на които чрез магии за 
обиране може да се вземат плодът 
от нивите и млякото от добитъка. 
Това правят жени магьосници (мамни-
ци). Но те не показват къде „играе 
имане“, т. е. излиза огън там, къде-
то има заровени пари. Така че вмес-
то да се мъчите да ги омилостивя-
вате, просто пуснете тото.
Дано чуят господ и шефът, че едно 

време на Гергьовден се подновявали 
старите или се сключвали новите 
трудови договори. Само дано не са 
6-месечни като тогава: зиме – от 
Димитровден до Гергьовден, и лятос 
– от Гергьовден до Димитровден.

Надя ПЕТРОВА
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ТОВА Е ЛЮБИМОТО МЕЗЕ НА ГЪРЦИТЕ. ХАПВАТ СИ ГО, ДОКАТО ЧА-

КАТ ЦЯЛОТО АГНЕ ДА СЕ ОПЕЧЕ

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
 агнешки дреболии от няколко агнета, включително бели бъбреци, 

шарденчета (най-сочната част от стомаха) и чревца  риган  сол и 

черен пипер  зехтин

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Измийте дреболиите много добре и ги нарежете на малки парче-

та, но достатъчно големи да се набодат на шиш. Измийте чревца-

та и шарденчетата отвън и отвътре, като ги оставите цели. При-

гответе сувлата – шишовете. Набодете на тях дреболиите и по-

сле всяко шишче увийте с чревца, като краищата им усучете около 

шиша. Важно е дреболиите да не се виждат и да са покрити добре с 

червата. 

2. Подправете със сол, пипер и риган. Подгответе огън и изпечете 

кокореците от всички страни, докато станат златисти и хрупкави. 

Като ги сервирате, нарежете ги и ги полейте леко със зехтин.

ИТАЛИАНЦИТЕ СЪЩО СЕ ИЗКУШАВАТ ДА ПЕКАТ ЦЯЛО 

АГНЕ, НО ТАЗИ 

РЕЦЕПТА Е КЛАСИКА ЗА АГНЕШКИ БУТ

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
 1 агнешки бут (обезкостен)  половин глава ситно наряз-

ан лук  2 стръка нарязана целина  2 счукани скилидки чесън 

 2 с. л. зехтин  2 разбити яйца  1/2 кг бланширан и от-

цеден спанак  1 с. л. нарязан пресен магданоз  3 с. л. пре-

сен нарязан босилек  1/4 ч. л. черен пипер  6 чаши круто-

ни  1/4 ч. ч. настърган пармезан  вода за намокряне  сол и 

пипер на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. В малка тенджерка сотирайте (задушете под капак с 

малко вода и олио на бавен огън) лука, целината и чесъна в 

зехтин. В друг, по-голям съд объркайте яйцата, спанака, маг-

даноза, босилека и пипера. Съединете с лучената смес, кру-

тоните и пармезана. Прибавете половин чаша вода – да се 

смеси всичко, и оставете настрана. 

2. За да приготвите агнешкото за печене, го поначукайте 

да омекне. Разпределете равномерно плънката върху месо-

то, завийте на руло и овържете с конец. Сложете бутчето 

в тава, така че краят, получен при завиването на руло, да 

се падне отдолу. Печете във фурна час и половина на 140 °С, 

като намокряте месото с вода да не се изсуши. Извадете го 

10-ина минути преди да го сервирате. Поднесете на резени.

Кокореци

Агнешко с плънка и босилек

А гнешкото е традиционно на Гергьовден не само за пра-

вославните християни, но и за турците и ромите. 

На много места в страната се дава общ курбан от три-

те общности. Признавам, че имаме чудесни нашенски ре-

цепти за приготвяне на агнешко като агне в трап, чевер-

ме и любимата ми мъжка зевзешка рецепта агне със зрял 

боб (на практика, докато пекат агнето, мъжете пият ра-

кия и варят боб в гърне, което няма нищо общо нито с аг-

нето, нито с ракията, а по-скоро играе ролята на таймер). 

Но прескачам родната класика по отношение на гергьов-

денската трапеза по разбираеми икономически причини (кой 

ще вземе да си купи днес цяло агне?!) и ви предлагам тема-

та „агнешкото по света“ с напомнянето, че на 6 май не се 

пази диета.

Агне, но не цяло
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САРДИНЦИТЕ СА БОГОВЕ В ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ОВЦЕ 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
 около 2 кг агнешко бутче  1/4 кг агнешка кайма  около 100 г 

прясна наденица, обелена и раздробена  3 яйца  1 филия нат-

рошен сух хляб  750 г обелени, изцедени и нарязани добре узрели 

домати (може и от консерва)  2 скилидки чесън  1 китка пре-

сен, нарязан на ситно магданоз  1 нарязана на ситно глава лук 

 100 г зехтин  сол и черен пипер на вкус  дебел конец или канап

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Обезкостете бутчето, като се стараете месото да оста-

не цяло парче. Загрейте зехтина в достатъчно голяма тендже-

ра или тава, в която да се събере бутчето, и сотирайте сит-

но нарязаните чесън, лук и магданоз, докато лукът стане зла-

тист. Преместете зеленчуците с решетеста лъжица в друг съд, 

а тенджерата оставете настрана. 

2. Като изстине лучената смес, прибавете каймата, наденица-

та, яйцата и хлебните трохи. Объркайте добре сместа и я под-

правете със сол и пипер. Разположете я от вътрешната страна 

на парчето бут, завийте на стегнато руло и вържете здраво с 

конеца, да не изпада плънката по време на готвенето.

3. Загрейте отново тенджерата със зехтина и запържете бут-

чето до светлокафяво от всички страни. Прибавете доматите, 

като ги намачкате с пръсти преди това, влейте вода, която да 

стига до половината на съда, и внимателно разбърквайте всич-

ко, като обръщате и месото, докато то стане нежно и готово. 

Извадете го от тенджерата, махнете внимателно конеца и го 

нарежете върху затоплено плато за сервиране, а наоколо сложе-

те от соса. Виното да е червено.

В ТАЗИ ТИПИЧНА РЕЦЕПТА АКТИВНО СЕ НАМЕСВА 

КАНЕЛАТА

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
 1–1,2 кг  парче агнешко месо – от плешка или от 

бут  зехтин „Екстра върджин“  2–3 ч. л. канела  2 

ч. л. червен пипер  1 ч. л. кайенски пипер (или лют 

червен)  2 ч. л. сух риган  1 глава чесън  2 ч. л. сол 

 1 ч. л. черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Докато обработвате месото, загрейте предва-

рително фурната на 150 °С. Смесете в малък съд 

всички подправки без пресния чесън и оставете 

сместа на стайна температура за известно време. 

След това отрежете долната част на главата че-

сън и натрийте с нея месото от всички страни. 

2. Обелете скилидките и шпиковайте с тях агнешко-

то – направете разрези, дълбоки по 1 см, и във всеки 

пъхнете по 1 скилидка. Накрая намажете месото със 

зехтин и след това със сместа от подправки. 

3. Поставете го в тава и го изпечете почти до 

пълна готовност. След това го извадете, усилете 

фурната и изчакайте да се загрее добре. Сложете 

пак месото за 10–15 мин да хване хубава коричка. 

4. Като го извадите от фурната, оставете го да 

почине – имайте още 10–15 мин търпение, преди да 

го нарежете. Изчакването ще помогне соковете да 

останат вътре и да се разпределят равномерно по 

цялото парче месо.

Агнешко бутче, 
пълнено по сардински 

Агнешко по арабски
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за  д е с е р т

„Я
понската кухня е пре-
ди всичко съзерцание – 
ми казва Томоко, – япо-
нците се хранят с очи-

те.“ Очите на Томоко са винаги ус-
михнати и ведри. В България тя е 
от 2 години, преподава японски език 
на няколко випуска средношколци в 
18-о училище. Всички я знаят по-
край вълшебните оригами, които из-
лизат изпод пръстите є, ефирните 
икебани, които реди с финес… А 
щом запее, учениците є млъкват и 
започват да танцуват весело. Освен 
чрез езика Томоко представя стра-
ната си чрез калиграфията и чайна-
та церемония. 
Вагаши са сладки, предназначени за 

чайната церемония, която не е съв-
сем пиене на чай, както и вагаши 

не са съвсем сладки 
Според Томоко чайната церемония 

е нещо като активна медитация, за-
щото дава мир на ума. А за вага-
ши смята, че са най-привлекателна-
та част от изкуството на японска-
та кулинария.
Има около 20 вида вагаши. Какво 

представляват? Казано накратко – 
красота, която напомня по цветове 
и форми за природата и за колорита 
на сменящите се в нея сезони. Из-

работката на малките като бонбо-
ни сладкиши е ювелирна. Изисква май-
сторство и помощта на 

всевъзможни ножички, 
пинцети и ножчета 

за да се получи тази миниатюрна из-

ящност. Сладките се оформят от 
паста, приготвена от адзуки (вид бо-
бово растение) – със сръчните пръ-
сти на майстора и с частичка от 
душата му, която той влага в свое-
то творение. 
„Вагаши е като музикално произ-

ведение – казва ми Томоко, – невъз-
можно е да го изпълниш два пъти по 
един и същ начин. Вагаши утолява 
глада за романтика и сладост едно-
временно.“ Романтика, която се пре-
глъща на малки сладки хапки… Сла-
дост, която те изпълва със 

специално чувство
Вагаши се възприемат с всички се-

тива: зрение (цветовете и формите 
на сладките напомнят на съответ-
ния сезон); обоняние (ароматът на 
сладките хармонира с вкуса на зеле-
ния чай); осезание (при съприкосно-
вение с вагаши трябва да се почув-
ства ръчната изработка); слух (цве-
тът, формата и названието на вся-
ка сладка пораждат различни асоциа-
ции, свързани с изразяваното от нея 
време на годината – шум на вятър, 
песни на птици, ромолене на ручей, 
шепот на треви...). 
Така че съзерцавайте.

Теодора СТАНКОВА

Снимки Самуил МИЛЕВ

Романтика на
сладки хапки

Пипкаво и бавно
Ако се осмелите да се пробвате в 

направата на тези сладки, като за 

начало трябва да приготвите „тес-

тото“ от боб. З кг червен боб се из-

миват и се заливат с чиста вода 

(колкото да покрие боба). Оставя се 

да заври на слаб огън. След като ки-

пне, водата се излива и бобът отно-

во се залива със студена вода. Пак 

се кипва. Водата се сменя още 2 

пъти, след което бобът се оставя да 

се свари до готовност и се пасира 

– прекарва се 3 пъти през гъст гев-

гир заедно с водата, в която е варен. 

Към бобовата паста се добавя захар 

(700 г захар на 1 кг пасирана бобена 

маса). Получената смес се сгъстява 

на тих огън за около час и половина. 

Бърка се постоянно. 

Бобовото тесто се охлажда и се оц-

ветява с бои за сладки. Може и с ес-

тествени оцветители – зелен чай, 

сок от червено цвекло, варен спанак, 

куркума и др. В процеса на изработ-

ване на вагаши ръцете трябва да бъ-

дат мити или поне често забърсвани 

с кърпа, за да не „развали“ топлината 

им формата на сладките.
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Вкусен Великден с
Dr. Oetker!

Този Великден поднесете една по-
различна “Кора с яйца”.

Посрещнете празника с вкусните и ин-

тересни предложения на Dr. Oetker.

Приготвили сме за Вас и книжка с ре-

цепти. Вижте повече на www.oetker.bg.

Тесто: 300 g пресято брашно, 180 g меко масло, 100 g пудра захар,
1 пак. ванилена захар Dr. Oetker, 1 яйце 

Крем: 1 1/3 пак. желатин Dr. Oetker, 1 ампула есенция ром Dr. Oetker,
750 g извара (10 % масленост), сок от 1 лимон, 150 g пудра захар, 
375 ml течна сметана

Приготовление: 

Тесто: Поставете брашното и останалите продукти последователно в
купа и първоначално с миксер, а после с ръце омесете до получаването
на хомогенно тесто. Разделете го на 4 равни части и разточете всяка от
тях на квадрати с размери 20х20 см. Поставете блата в намаслена тава
и го набодете с вилица. Печете на средната решетка на предварително
загрята фурна на 200°C за около 8 мин. Повторете с всички блатове.
Пълнеж: Ако ползвате пъпеш, го изчистете от кората и семките и 1/2
нарежете на дребно, а останалото издълбайте с малка лъжица, за да
получите топчета. Ако ползвате праскови или кайсии от консерва, ги из-
цедете, а после нарежете 1/2 на дребно и оставете другите цели.

Крем: Накиснете желатина в малко вода, за да набъбне и го загрейте
без да кипва. Разбъркайте с миксер (пасатор) до гладкост изварата, ли-
моновия сок, пудрата захар и есенцията, прибавете част от тях към же-

Сладкиш  „Кора с яйца”
латиновата смес, разбъркайте и тогава смесете с
останалия крем. Разбийте сметаната и я доба-
вете. Напълнете  крема в шприц и покрийте пър-
вия блат плътно с розички крем, върху тях разпре-
делете част от плодовете. Повторете и с остана-
лите 3 блата, като най-отгоре украсите с топчен-
цата пъпеш или половинките кайсии/праскови,
така че да наподобяват кора с яйца. Поставете
сладкиша за няколко часа в хладилник.



През май е важно да почист-
вате редовно градината от 

плевели. Оплевете леглата на 
многогодиш ните растения, като 
внимавате да не извадите и нежни-
те саморасли. Ако не сте сигурни 
за някое растение дали е плевел, или 
не, тогава преди дъжд покрийте ця-
лото легло с малко  тор или обога-
тена пръст.

Някои цветя имат нужда от 
подпора, за да не паднат, ко-

гато се издължат повече. Вероятно 
сладкият грах се нуждае от такава 
подкрепа в този момент. Поставете 
при необходимост пръстен около хра-
сти като божура. 

Делфиниумът и божурът ще 
се почувстват по-добре, ако 

около тях разпръснете малко дървес-
на пепел.

Разделете цветята, които 
цъфтят в края на лятото и 

през есента. Ако е необходимо (на-
пример при флокса), можете да из-
ползвате остър бел. Ако разделяте 
делфиниума, засадете новите рас-
тения отстрани на леглото на рас-
тението.

Подрежете розите и ги завър-
жете към ограда или специал-

на решетка. 

Ако искате в средата на лято-
то в градината ви да цъфтят 

макове и гипсофила, разпръснете 
сега семената им между останалите 
растения, като ги покриете с малко 
пръст и леко притиснете отгоре.  

Орежете издънките по клони-
те на овошките веднага след 

като се появят.
Захванете от семена зелени-
те подправки. Ако искате да 

имате и мента, засадете я в го-
лям пластмасов контейнер (например 
голяма туба за вода), чието дъно е 
махнато. Така ще предотвратите ин-
вазията на растението.

През този сезон къртици-
те се активизират, търсейки 

партньор, а също и храна в градина-
та. Вземете от специализиран мага-
зин препарат, който съдържа рици-
ново масло, чиято миризма ги про-
гонва.

Окастрете късно цъфтящи-
те храсти и живия плет, ако 

има такъв.
Не бързайте да засаждате 
домати, чушки и патладжан, 

преди окончателно да е минала опас-
ността от слани. 

Не махайте луковичните от 
градината веднага след като 

прецъфтят. Оставете листата им 
да пожълтеят и изсъхнат на мяс-
то (дори не е нужно да ги връзва-
те). Това ще помогне на луковици-
те да узреят за следващия сезон на 
цъфтеж.

Ако са пораснали минзухари в 
тревата, изчакайте да прецъф-

тят, преди да я косите.
Не е задължително клемати-
сът да се катери по ограда-

та, по-добре го „пуснете“ по дърве-
тата и храстите в градината, или 
просто му позволете да се стеле по 
земята.

ц в е т а р  и  г р а д и н а р

СПИСЪК НА ЗАДАЧИТЕ СПИСЪК НА ЗАДАЧИТЕ 
ПРЕЗ МАЙПРЕЗ МАЙ

© VADIM YEROFEYEV | DREAMSTIME.COM
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ЗДРАВОСЛОВЕН КЛИМАТ

www.perfectcomfort.eu

Перфектен к°мфорт за Вашия дом

www.perfec

П
рез пролетта пролетната 
умора и алергиите често по-
мрачават радостта от първи-
те топли слънчеви лъчи. При-

чината: от допълнително произвеж-
дания през зимата хормон мелатонин 
тялото е уморено и лениво. Същевре-
менно му се отразяват общата про-
мяна на синоптичната обстановка и 
прословутото априлско време и пре-
дизвикват световъртеж и главоболие. 
Ако вече натовареният човешки орга-
низъм се сблъска допълнително с алер-
гени като полени или акари, се сти-
га до свръхреакция на имунната сис-
тема под формата на алергии като 
сенна хрема. Сега е важно да се заси-
лят собствените защитни сили, от-
ново да се зареди депото на витами-
ни и минерални вещества и със спорт 

да се поведе борба срещу пролетна-
та умора.
И климатиците могат да окажат 

помощ при оплаквания и да подпомог-
нат имунната система. Модерните 
климатици на DAIKIN създават не 
само добре дошла през горещите дни 
свежест, но могат благодарение на 
действието на термопомпата да то-
плят и през студените нощи и да ре-
агират по-гъвкаво от отоплението с 
нафта или газ на бързо променящите 
се метеорологични условия. Вградена-
та система от въздушни филтри с 
почистваща функция отстранява не-
желаните полени и фин прах, както и 
миризмите от въздуха, и снабдява по-
мещенията и при затворени прозорци 
със стерилен свеж въздух. Има дори 
климатици с вграден овлажнител на 

въздуха, който предотвратява сухия 
въздух в помещението и раздразнени-
те лигавици, и защитава от настинки 
и сенна хрема. Благодарение на това 
може отново да се диша дълбоко вкъ-
щи и тялото може да си отпочине.
Климатиците на DAIKIN са енер-

гийно ефективни и гъвкави при рабо-
та, нагаждат се бързо към желания 
климат в помещението или в праз-
ни помещения автоматично премина-
ват в режим на икономия на енергия. 
Таймерите облекчават допълнително 
обслужването. В режим на затопля-
не се използва възобновимата енергия 
на въздуха, като от външния въз-
дух се отнема съдържащата се то-
плина и се подава във вътрешността 
на помещението. Така може да дой-
де пролетта.

Излезте от задушното жилище, пренесете се в разцъфващата природа – 
пролетта е пред вратата и първите предвестници на пролетта примамват 
към продължителни разходки на открито. Но едва зад нас са останали 
студените, мрачни зимни дни и идва следващото предизвикателство 
за тялото. Тъй като пролетта означава за мнозина не само раздяла със 
зимата, но и време на настинки и сенна хрема. Модерните климатици могат 
да намалят натоварването върху имунната система, като облекчават за 
организма преминаването към друг сезон. Така тялото намира отдих между 
четирите си стени и може да събира нови сили.

Със ЗДРАВОСЛОВЕН КЛИМАТ

Климатиците ОБЛЕКЧАВАТ 
преминаването от ЗИМА към ЛЯТО

в помещението през пролетта
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ВСЕ ОЩЕ СТЕ ГОЛЕМИТЕ КЪС-

МЕТЛИИ НА ЗОДИАКА и ще е раз-
умно да се възползвате от всички възмож-
ности за развитие и напредък. До 4 юни 
Юпитер ще се е в Овен и ще ви оказва на-
деждна подкрепа. Ще имате вдъхновение и 
желание за промяна и утвърждаване. Съби-
тията, макар и понякога напрегнати и 

конфликтни, ще се развиват изцяло във 
ваша полза. 

ПОСТАРАЙТЕ СЕ ДА ОВЛАДЯВА-

ТЕ ГНЕВА СИ при всякакви обстоя-
телства в името на бъдещето! Вие сте 
откровени и спонтанни, но този път ком-
промисите, които ще направите, няма да 
са проява на слабост, а оръжие на дипло-
мацията, чрез която ще спечелите много 
за бъдещето си. 

ПЕРИОД НА СЕРИОЗНИ ПРЕДИЗ-

ВИКАТЕЛСТВА От 1-ви до 11-и 
включително сте изправени пред най-сери-
озните си предизвикателства – всеки ден 
ще се случва по нещо, което ще доприна-
ся за вашето развитие и утвърждаване не 
само в професионален, но и в социален и 
емоционален план. 

ЛЮБОВНО РАЗОЧАРОВАНИЕ е 
много възможно да преживеете на 

1-ви. Ще се почувствате предадени, не-
достатъчно оценени и харесвани. Но не 
драматизирайте. Това усещане скоро ще 
изчезне. Денят не е подходящ за роман-
тични срещи и за уреждане на лични от-
ношения! Иначе ще е много успешен, сти-
га да не намесвате личните отношения в 
работата. Действайте по-организирано и 
амбициозно. Насрочете за днес важните 
си делови срещи, депозирайте важни доку-
менти, проведете разговори с бъдещи 
партньори от чужбина. Другите ви силни 
делови дни са 9-и и 11-и, когато ще подси-
гурите развитието си. 

ВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ ПОЧУВ-

СТВАТЕ БЕЗ ЕНЕРГИЯ на новолуни-
ето на 3-ти. Водете здравословен начин на 
живот 2-ри, 3-ти и 4-ти. Почивайте пове-
че. Щадете организма си, който е много 
уязвим в момента. Ако се храните разум-
но и диетично през тези три дни, ще си 
спечелите здраве и енергия. 

ЩЕ ВИ ЗАВЛАДЕЕ ЖЕЛАНИЕ ДА 

ПЕЧЕЛИТЕ ПОВЕЧЕ още на новолу-
нието в Телец на 3 май. Вече няма да се за-
доволявате само с похвали и постове, ще 
искате всичко това да е подплатено и с 
добро заплащане. Наблегнете повече на 
практичната страна на нещата и на пе-
челенето на повече пари през този месец, 
особено през периода от 1-ви до 21-ви. По-
търсете  допълнителни източници за пе-
чалба на 1, 9, 11, 16, 20 и 21 май. Тогава е 
много възможно да си намерите или допъл-
нителна, или въобще нова работа и да 
сключите изгодни договори. Дори и да 
имате стабилни доходи до този момент, 
е добре да подходите по-далновидно и да 
си подсигурите повече средства за прият-
но изкарване през летните месеци. През 
май ще имате такива възможности, зато-
ва е добре да се възползвате от тях мак-
симално и да акумулирате повече сред-
ства, които най-разумно да заделите на-
страна, символично да „скриете“ и от 
себе си. 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪЛГОВЕ ще ви 
измъчва на 17-и. Или на налози или 

застраховки. В живота ви отново се връ-
щат проблеми с наследства и завещания. 
Много от скритите мотиви на вашите 
партньори стават явни. Съветвам ви да 
приемете финансова подкрепа само от 
много надеждни хора, не се замесвайте в 
съмнителен бизнес. 

АКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ И ПЪ-

ТУВАНИЯ – за това е подходящо 
времето след 21-ви. Информацията тече 
към вас, при това – правилната. Период-
ът от 21-ви до 31-ви е подходящ за уреж-
дане на документи, задвижване на лични и 
делови пътувания. Привличате адекватни-
те партньори и успявате да сключите из-
годни договори, особено на 27 и 28 май. 

Приливната вълна 
на успеха 
Знаете вече, че подобно завръщане на 

Юпитер в Овен ще има едва след 12 годи-

ни, затова ви съветвам максимално да се 

възползвате от сегашната приливна въл-

на на успеха, късмета и оптимизма. „Зало-

жете“ през този месец проекти, задвиже-

те и сложете началото на бъдещи съби-

тия, които да се развиват в течение на 

времето. В началото на май все още сте 

нажежени до „червено“, защото в Овен се 

намират общо 5 планети – Венера, Мерку-

рий, Марс, Юпитер и Уран. Чудесна комби-

нация за задвижване дори и на най-смели-

те ви мечти! Това, което трябва да пра-

вите през цялото време, е да фокусирате 

правилно енергията и ентусиазма си, за-

щото те много бързо могат да прерас-

нат в конфликтност и деструктивност.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
От 1 до 11 май ви очаква динамичен пе-

риод, през който ще придвижвате напред 

важни делови въпроси.

От 2-ри до 4-ти не е зле да се заемете 

с прочистване на организма от токсини. 

Така ще се заредите с енергия.

От 1-ви до 21-ви потърсете ефективни 

начини да спечелите повече пари, особено 
на 1, 9, 11, 16, 20 и 21 май.

От 21-ви до 31-ви времето е подходящо 

за пътуване, издирване на важна информа-

ция и сключване на договори, особено на 
27 и 28 май.

КУЛИНАРИЯ И ИЗКУСТВОinfo
SCHOLTЃS И МИЛАНСКАТА СКАЛА – ЗАЕДНО ПРЕЗ 2011 Г.
Класната марка бяла техника Scholtѓs, част от семейството на Indesit Company, подписа важно 
споразумение с един от световните символи на изкуството и културата – Миланската скала. 
Марката стана основен партньор на поредица концерти на виртуозния Ланг Ланг през този се-
зон. Макар и млад, Ланг Ланг вече е свирил с най-известните оркестри в света и е първият ки-
тайски пианист, който е свирил с Виенската филхармония и Берлинския симфоничен оркестър.
Историята на Scholtѓs е история на успехи, престиж и иновации. През 70-те години на миналия 
век марката заема няколко важни първи места: през 1969 г. представя първата фурна с функция 
за самопочистване чрез пиролиза. Следват първият стъкло-керамичен плот, създаден през 1974 
г., както и плот за индукционно готвене. Технологичното развитие на компанията продължава 
и през 1990 г., когато е създаден плот с бутони от типа Touch Control. Три години по-късно се поя-
вява и първата фурна, която остава със студена врата по време на готвене.
Днес Scholtѓs продължава да е символ на изключителен професионализъм и голяма страст и това 
е същото, на което зрителите стават свидетели на сцената на Миланската скала от векове. 
Тази година ще се насладите на три концерта на Ланг Ланг с подкрепата на Scholtѓs – първите 
два вече минаха през март при небивал интерес, а следващият предстои на 12 септември.

Виртуозният китайски 
пианист Ланг Ланг
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В МНОГО ВАЖЕН ПЕРИОД СТЕ На-
лага се да „трасирате“ бъдещия си 

възход. Всичко, което ви се случва сега, е 
от значение, всеки човек, когото срещате, 
е важен. Нищо не пропускайте! Възможно 
е до 3-ти все още да се чувствате неуве-
рени и да не сте повярвали в бъдещите 
си успехи, да сте още объркани и притес-
нени. 

ВЪЛШЕБНИЯТ МОМЕНТ за всички 
Телци не само за месеца, но и за го-

дината е 3 май, когато е новолунието в Те-
лец. Точно на 3-ти все още няма да сте 
осъзнали уникалността на момента, но 
след това ще усетите как се изпълвате 
със сили и увереност. Поне една нова идея 
или ваше желание ще започне да се реали-
зира днес и това много ще ви окрили. 
Малко повече предпазливост и мнител-
ност няма да ви навредят обаче. 

ВРАГОВЕТЕ ВИ СЕ АКТИВИЗИРАТ 
От 1-ви до 11-и Марс се намира в зо-

ната на скритите ви врагове и недобро-
желатели. Лесно ще можете да се справи-

те с тях – добротата и приятелското 
ви отношение ще ги обезоръжат. 1 май е 
денят, когато ще ви се наложи да се пре-
борите с чуждите амбиции или по-добро-
то – да ги припознаете като свои и да 
действате в екип с другите. 

СТАВАТЕ ПО-РЕШИТЕЛНИ И ДОРИ 

НАПАДАТЕЛНИ благодарение на 
Марс, който на 11 май навлиза в Телец и 
ви подтиква да отстоявате позициите 
си. Превръщате се в истински лидери, не-
зависимо с какво се занимавате. Околните 
ще усещат вашата решимост и ще ви се 
доверяват. 

СПРАВЯТЕ СЕ БЛЕСТЯЩО СЪС 

СПЕШНИ ЗАДАЧИ на 12-и. Дава ви 
се шанс да реализирате своя мечта, коя-
то на моменти ви се е струвала непости-
жима. Подобен щастлив момент за вас е 
и 16 май, когато пак ще се създадат въз-
можности за реализиране на желанията ви. 
Действате вярно, по интуиция. Но има и 

опасност да изпаднете в заблуда или пък 
да проявите прекалено състрадание към 
някого, което няма да ви се отрази никак 
добре. Преценявайте внимателно нещата, 
преди да действате.

ЗАПОЧВА ИЗКАЧВАНЕТО ВИ ПО 

СТЪЛБАТА НА УСПЕХА на 16-и. На 
този ден и Венера и Меркурий навлизат в 
Телец и вече сте в състояние да дадете 
най-доброто от себе си. Потръгва ви в 
любовта, личните отношения. Връзките с 
колеги, клиенти и партньори стават по-
хармонични и продуктивни. 

ДНИ НА ТРИУМФ Дните, подходящи 
за важни срещи, сключване на догово-

ри, започване на нова работа и стартира-
не на нови инициатива, са 20, 21, 23, 24, 30 
и 31 май. На 30 и на 31 май ще постигнете 
истински триумф. Ще видите резултати-
те от старанието си и това ще ви даде 
импулс да продължите смело напред. 

ПРОБЛЕМИ В ОБЩУВАНЕТО се оч-
ертават на 17-и, когато пълнолуние-

то настъпва в Скорпион – конфликтен за 
вас знак. Тогава ще успеете да видите 
проблемите в общуването с вашите парт-
ньори, колеги и съмишленици. Това ще е 
много важно за вас – от събитията око-
ло 17-и и на самия ден ще си проличи на 
кого може да се доверите и с кого си за-
служава да продължите напред както в 
личен, така и в служебен план. Не си на-
срочвайте важни срещи за 17-и. 

ЛЮБОВ ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД Успешни, 
но и същевременно напрегнати дни 

ще са и 23-ти и 24-ти, когато ще има въ-
трешни недоразумения в колектива, в кой-
то работите, но за сметка на това ще 
ви върви много в любовта, в печеленето 
на пари и в сделките. Някои от вас ще 
се влюбят от пръв поглед. 

Силно рамо от Юпитер
Събирайте добронамерени идеи и предло-

жения, дори на пръв поглед да ви изглеж-

дат неприложими и сложни за осъществя-

ване. Сега се намирате в период, в който 

се подготвяте за големия скок във ваше-

то развитие. Май е особено важен за вас 

– сега ще начертаете пътя към успехи-

те си в бъдеще. Първият успешен период 

ви очаква още през юни, когато поемате 

щафетата на успеха от Овена (Юпитер – 

планетата на късмета, развитието, оза-

рението и напредъка – се премества във 

вашия знак). Важно е да бъдете подготве-

ни за този скок през юни, за да не се по-

чувствате изведнъж объркани и притес-

нени и да ви обхване пристъп на неувере-

ност. Това не е желателно точно когато 

съдбата ви поставя на „скоростната от-

сечка“ на късмета. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
На 3 май се налага да си изготвите 

план за действие. Напишете желанията 

си на лист хартия и трасирайте пътя си 

с цел тяхното реализиране.

От 1 до 11 май събирайте информация 

и идеи, използвайте и чуждия опит. Бъде-

те нащрек, защото тайните ви врагове 

се активизират.

На 11-и и 16-и действате интуитивно. 

Осъществявате мечтите си, но внима-

вайте някой да не ви подведе, защото сте 

податливи на заблуди.

На 17-и не си насрочвайте срещи. Очак-

вайте криза в общуването и в сферата на 

партньорствата. 

20, 21, 23, 24, 30 и 31 май са много ус-

пешни дни за вас.

DEBORAH MILANO ПРЕДСТАВЯ…

ДЪЛГОТРАЕН ГЛАНЦ ЗА УСТНИ 
24 Ore Euphoric Shine Lip Gloss е продуктът за устни, за който жените винаги са меч-
тали – комбинация от несравнимо траен блясък и топъл чувствен аромат. Въл-
шебните съставки на този магичен еликсир са специални екстра блестящи пер-
ли; екстракт от син мак, обогатен с ценните киселини омега-6 и омега-9 и вита-
мин E; и нейно величество подхранващата и хидратираща молекулата Euphoryltm Ω 
3 (еуфорил) – микс от растителни вещества с изумителната способност да сти-
мулират освобождаването на допамин, познат също като хормона на удоволстви-
ето. Молекулата Euphoryltm Ω 3 действа като естествен антидепресант благода-
рение на двата растителни компонента в състава си – масло от Sachi Inchi и екс-
тракт от Schinus Terebinthifolius, които заедно подпомагат отделянето на допамин.
Хидратиращите съставки във формулата на продукта осигуряват дълготрай-
ността на цвета – до 6 часа наситен и несравним блясък.
Освен с елегантния дизайн на флакона, дело на известния италиански дизайнер 
Марио Тримарки, 24 Ore Euphoric Shine Lip Gloss ни очарова и със 7 интересни нюанса. 
Деликатният аромат на орхидея се харесва на почти всяка жена. 
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ЧУВСТВАТЕ СЕ РАЗДВОЕНИ От 
една страна, ви се иска да се усамоти-

те и да не се занимавате с нищо належащо 
и важно, но от друга, събитията и емоци-
ите около тях няма да ви дават мира. Най-
големите ви тревоги ще са свързани със 
съвместни проекти, с колективна работа, 
както и с реализирането на нови идеи. 

НЕ СЕ ЗАХВАЩАЙТЕ С НИЩО 

НОВО до 21-ви. Сега сте в етап на 
приключване на изостанала работа. Много 
е важно да „разчистите“ около себе си – 
не само задачи, но и хора, които ви пре-
чат. От 1-ви до 10-и включително Марс се 
намира в напористия и огнен Овен и ви 
прави по-егоистични. „Аз на първо място“ 
определено не е вашето верую, но този 
път ще го прегърнете и ще станете на-
пористи и дори нападателни, за да утвър-
дите своето „аз“. Това ще го усетите 
още на 1 май, когато ще изненадате много 
ваши опоненти, но и приятели и съмишле-
ници с това си поведение. 

В ЛЮБОВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ще 
бъдете разкъсвани от съмнения и 

кризи. Желанието ви да останете необ-
вързани ще охлади нечия любов и ентуси-
азъм, без самите вие да искате. От 1-ви 
до 3-ти може да се наложи временно да се 
откажете от намеренията си, да препра-

вите плановете си. Не се притеснявайте 
да промените посоката. За личните ви 
отношения решителни дни ще бъдат 1-ви, 
9-и и 11-и. Бъдете компромисни. Постарай-
те се да видите и чуете и другата глед-
на точка. На тези дни ще бъдете „тест-
вани“ за надеждност. Не се разсейвайте с 
друго, защото можете да загубите любо-
вта на някого, на когото държите.  

УМОРЕНИ СТЕ След 11-и започвате 
да губите хъс за динамика, състеза-

ване и доказване. Изтощени сте не само 
физически, но и психически. Добре е да си 
забраните да се напрягате излишно. И без 
това работата няма да ви спори. 

ПЪТЕШЕСТВИЯ До 21-ви трябва да 
сте се разделили с това, което ви 

задържа на стари и непечеливши позиции. 
Много Близнаци ще се замислят за далеч-
ни пътешествия в чужбина с цел образо-
вание, поклонничество, изучаване на окулт-

ни дисциплини. Ако се занимавате с меди-
цина, психология и изкуство, е добре да за-
минете в чужбина за преквалификация. Пе-
риодът от 3-ти до 21-ви е подходящ за 
уреждане на по-продължителен престой 
зад граница. 

КЪСМЕТЛИЙСКИТЕ ВИ ДНИ са 
5-и, 6-и, 12-и и 13-и. Тогава ще имате 

и силна интуиция. 
ВЛЮБВАТЕ СЕ ТАЙНО След 16-и е 
възможно да завържете сърдечни 

връзки с хора от чужбина и да водите 
прикрита кореспонденция с тях. Все по-
често ще ви се иска да се откъснете от 
реалността и да поживеете в свой измис-
лен свят. Само внимавайте да не встъпи-
те в двойствени отношения в любовта – 
очакват ви много усложнения. Пълнолуние-
то на 17-и ще ви напомни за реалния свят 
и по-конкретно за вашата работа. 

ТРУДНИ ДНИ ще са 18-и и 19-и, ко-
гато ще имате проблеми с колеги и 

началници, както и затруднения при под-
писване на договори и важни разговори. 

ВЪЗРАЖДАТЕ СЕ ЗА НОВ ЖИВОТ 
след 21-ви, когато Слънцето вече на-

влиза в Близнаци. 
ДЕН ЗА ИЛЮЗИИ, КОЛЕБАНИЯ И 

СЪМНЕНИЯ е 22-ри – все още не 
сте наясно със себе си. На 25-и и 26-и ще се 
чувствате по подобен начин. Дните ще са 
наситени с много емоции. Постепенно се 
отърсвате от ограничаващите ви обстоя-
телства и точно в най-напрегнатия ви ден 
– на 25-и – получавате прозрение за правил-
ната посока, в която трябва да вървите. 
Получавате и изгодно предложение, внезапно 
нещата се нареждат във ваша полза. 

АКТИВИЗИРАТЕ СЕ НА ВСИЧКИ 

ФРОНТОВЕ от 27-и до 31-ви. Тогава 
можете да се похвалите с нови придобив-
ки и постижения. 

Решителен ден 
за вашето бъдеще
е 1 май. Бъдете нащрек, въпреки че е по-

чивен ден. Ще решите много важни за вас 

неща. Не изпускайте от поглед нищо и ни-

кого. Ще получите силен подтик да се на-

ложите и да действате като независими 

индивиди. От вашите действия и решения 

в този ден много ще зависи разширяване-

то на вашата сфера на влияние в бъдеще. 

Ще успеете да се издигнете над средно-

то ниво и ще бъдете поне с една крач-

ка преди другите. Екипната работа мно-

го ви приляга, но сега няма да ви е по вку-

са, защото ще се почувствате изтоще-

ни от нея. Ще пожелаете да действате 

самостоятелно. Със своите колеги, прия-

тели и съмишленици ще се справите от-

носително лесно. По-големите ви трево-

ги и напрежение ще идват от емоционал-

ния „фронт“.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
От 1-ви до 3-ти може да промените 

плановете си. На 1-ви действате реши-

телно, доказвате се като самостоятел-

ни личности. 

На 1-ви, 9-и и 11-и очаквайте изпитания 

в любовта и приятелството.

След 11-и е добре да се оттеглите от 

активните и важни дейности. Занимавай-

те се с по-незначителни неща. 

След 21-ви се активизирате. Най-резул-

татни ще бъдете след 27 май.

ПАРФЮМЪТ НА ГЕРОЯ

ADIDAS ПРЕДСТАВЯ УНИКАЛНИЯ INTENSE TOUCH 
Независимо дали обичате спорта, или просто обичате парфюми, Зинедин Зидан ви препоръч-
ва да се отдадете на вдъхновението чрез новия аромат на adidas. Увереността дава силата, с 
която да надскочите собствените си граници – както правят професионалните спортисти.
С новата си формула, разработена с помощта на спортисти, както и с ергономичната си 
опаковка Intense Touch Special Edition – новият мъжки аромат от adidas – е напълно подходящ да 
бъде с вас навсякъде. 
Intense Touch Special Edition е парфюм с нотки на ароматна дървесина, чиито оттенъци на на-
ситени зелени плодове и черен чай ще ви заредят с енергия. Уханието се разкрива с експлозия 
от подправки с акцент върху черния пипер. Основният нюанс е обогатен със силен, но балан-
сиран микс от киви и черен чай. В заключение – комбинация от топло благоухание на зърна-
та тонка и силно изразителното бяло масло от кедрово дърво. 
Следвайте своите герои от света на спорта и вярвайте в себе си! Единствено вярата в 
собствените сили ще ви вдъхновява да постигнете онова, което искате. Отново и отново 
опитвайте да надскочите вътрешните си граници и ще видите, че няма невъзможни неща. 
Заявете себе си уверено с новия adidas Special Edition Touch Intense.
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НАПРЕЖЕНИЕ И ДИНАМИКА Мо-
жете да обърнете ситуацията в своя 

полза, като неутрализирате хора и съби-
тия, които вече не искате да търпите в 
живота си – особено през периода от 1-ви 
до 16-и включително. Интуитивно пред-
вкусвате промени, които ви плашат. Ще 
се изтощите дори само от мисли и пла-
нове за бъдещето. На 1 май сте решени да 
действате на всички нива. Въпреки че де-

нят е почивен, вие ще поработите здра-
вата – ще проведете важни разговори и 
мероприятия по адаптиране към текущи-
те събития. 

НАСОЧЕТЕ ЦЯЛОТО СИ ВНИМА-

НИЕ КЪМ РАБОТАТА и към делово-
то ви обкръжение след новолунието в Телец 
на 3 май, когато ще осъзнаете истински-
те си желания и намерения и ще поиска-
те да ги осъществите. От 1-ви до 23-ти 
имате възможност да стартирате реали-
зацията на поне една своя идея.

МНОГО СИЛНИ СТЕ В ЕКИПНАТА 

РАБОТА през този период. Доверете 
се на приятели и единомишленици, особено 
на 16-и, 20-и, 21-ви и 23-ти. Ако имате 
професия, която изисква от вас активно 
общуване и чар, през тези дни ще бъдете 
много убедителни и аргументирани. Ще 
постигнете набелязаните цели. 

ГОЛЕМИТЕ ПРОМЕНИ Ако искате 
да си намерите по-перспективна ра-

бота или да стартирате нов проект, 
това е месецът, подходящ да го направи-
те. Но до 23-ти, защото след това няма 
да имате сили и мотивация. Не очаквай-
те, разбира се, промените да станат бър-
зо и лесно – трябва да проявите търпе-
ние, инициативност и смелост. Все още 
много планети се намират в конфликтния 
за вас знак Овен – Меркурий, Венера и 
Марс, – които ви правят напрегнати и 
мнителни. Внимавайте, да не се окаже, че 
търсите под вола теле. Амбициозни и не-
примирими сте сега. 

УСПЕХ, НО НЕ ЛЕСЕН Юпитер, и 
той се намира в Овен до 4 юни. За 

разлика от другите знаци на вас няма да 
ви подарява лесен успех. Ще трябва да си 
го отвоювате целенасочено. Постарайте 
се правилно да се възползвате от тази на-
прегната енергия, защото по едно и също 

време ще можете да придвижите нещата 
в живота си напред и ще намерите сили 
дори за коренни преобразувания, но едно-
временно с това ще привличате и конфли-
кти, и нечия агресия. 

НАПРЕЖЕНИЕ Предимно жените 
Раци, които живеят с властни и/или 

по-възрастни мъже (приятели, съпрузи или 
родител, които имат авторитет в тех-
ните очи), трябва да бъдат подготвени 
за доста напрежение и конфликти. Други-
те постоянно ще предявяват претенции-
те си към вас. Особено напрегнат ще е 
периодът от 1-ви до 16-и. Както винаги, 
всяко негативно явление има и своята по-
зитивна страна. Това може да бъде ваши-
ят шанс да се справите гладко с претен-
циите на мъжете към вас. Успявате с ле-
кота да отхвърлите тяхната агресия и 
дори да си извоювате повече уважение, 
влияние и като цяло повече „права и сво-
боди“. Ще видите, че вече няма да ви е 
приятно някой да взима решения вместо 
вас, да ви натяква, че е решаваш фактор 
в живота ви, а вие сте само „придружа-
ващо“ и „обслужващо“ лице. Спокойно мо-
жете вече да преустановите тези унижа-
ващи ви взаимоотношения 

НАЙ-ТРУДНИТЕ ВИ ДНИ ще са 1, 9, 
11, 12 и 16 май. За мъжете Раци тези 

напрежения могат да се реализират в от-
ношенията с властни началници.  

НАМАЛЕТЕ ТЕМПОТО След толко-
ва емоции и пренареждане на света 

около вас е добре след 24-ти да се затво-
рите в „черупката“ си и да направите 
анализ. Съберете сили. Периодът от 24-
ти до 31-ви е подходящ за осмисляне на 
бъдещи планове, но няма да имате сили да 
започнете нищо ново. По-добре изчакайте 
да дойдат по-активни дни, когато ще 
имате повече енергия. 

НА ВЪРХА

Любовен момент за 
всички Раци
е пълнолунието, което настъпва в Скор-

пион. Издигате се на върха на приливна-

та си вълна: получавате заслужени придо-

бивки, похвали, комплименти и окуражава-

не да продължавате да вървите в същата 

посока. В любовта също ще имате успе-

хи – влюбвате си, но и някой друг се влюб-

ва във вас. Сега имате неустоимо маг-

нетично привличане. Моментът е особе-

но вдъхновяващ за творческите лично-

сти. По-чувствителните Раци все пак да 

внимават, защото енергията на Скорпи-

она е толкова силна, че ако не се използва 

правилно, може да стане причина за раз-

дразнения и притеснения (най-малкото ще 

страдате от безсъние).

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
1-ви, 9-и, 11-и, 12-и и 16-и са напрегна-

ти дни за всички Раци. Отстоявайте пра-

вата си както в работата, така и в лич-

ния си живот.

От 16-и до 23-ти сте много силни в ек-

ипната работа. Възползвайте се от това 

предимство. 

На 17-и ще имате успехи на всички нива, 

най-вече в любовта и в творческите на-

чинания.

След 24-ти си починете. Не се напря-

гайте излишно най-вече от 27-и до 29-и 
включително.

AVON СЛЕД 125 ГОДИНИ
Най-голямата козметична компания за директни продажби в света AVON отбеляза своята 125-годишнина със специал-
но медийно събитие. През 2011 г. основен фокус на АVON в България ще бъде кампанията за борба с домашното насилие 
над жени. 
Според данни от проучване на „Европейското женско лоби“ в рамките на Европейския съюз всяка пета жена е жертва на 
домашно насилие, но минимален процент от всички тях се осмелява да обсъжда открито проблема си. Психологическа-
та бариера, страхът и безпомощността са основните бариери пред жертвите. Ето защо в глобален план AVON целена-
сочено работи за информиране, образоване и предпазване на потенциалните жертви на насилие. 
През цялата 2011 г. Андреа Джанг, изпълнителен директор на AVON, ще посети 12 световни града, където ще бъдат да-
рени средства на различни неправителствени организации с цел подпомагане на жертвите на домашно насилие и тех-
ните семейства. В началото на годината глобалният посланик на AVON Рийз Уидърспун и Андреа Джанг анонсираха съз-
даването на 1-милионен фонд на надеждата за борба с насилието срещу жените, който поставя началото на мащабен 
глобален проект за подпомагане на жертвите на домашно насилие.
„Бизнесът, особено голям бизнес като нашия, носи голяма отговорност за бъдещето на децата ни. Ето защо ние в AVON 
посветихме тази година на борбата срещу домашното насилие, тъй като жените и децата ни заслужават да живеят 
по-добре“ – сподели по време на събитието Себастиан Бако, управляващ директор на AVON за Дунавския регион.

Себастиан Бако, управляващ директор на 
AVON за Дунавския регион, и Валентина 

Бешевишка, маркетинг мениджър на AVON 
за Дунавския регион, разрязаха празнич-

ната торта
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АКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ Усещате 
едно постоянно, много вълнуващо на-

прежение, защото общо 4 планети от 
хармоничния ви знак Овен в момента ви 
дават сили, енергия и идеи. Отдавна не 
сте имали толкова силен импулс за дейст-
вие, какъвто ще почувствате от 1-ви до 
15-и включително. Инициирайте нови на-
чинания, особено през първата половина на 
май. Не изпускайте благотворното влия-
ние на Юпитер в Овен, който ви дава 
своята подкрепа до 4 юни. 

ПЛАНИРАЙТЕ ПЪТУВАНИЯ Целият 
май е подходящ за това. Задвижете 

и ключови проекти, от които сте сигур-
ни, че ще спечелите в бъдеще. 

ИЗМЪЧВА ВИ НЕУДОВЛЕТВОРЕ-

НОСТ Успоредно с динамиката ще 
усещате и вътрешна тежест, провокира-
на от неудовлетворение от сегашната ви 
работа. Но Слънцето, което минава през 
знака Телец от 1-ви до 21-ви, както и но-
волунието в Телец ще ви заредят с импулс 
за развитие и най-вече за промени в рабо-
тата ви. До 4-ти включително няма да 

сте в много изгодни позиции на работата 
си. Чак след това можете да потърсите 
нова работа или да промените нещо ос-
новно в старата. Новолунието в Телец на 
3-ти ще ви принуди да направите „реви-
зия“ на професионалното си развитие до-
сега и ще ви стимулира да смените посо-
ката и направлението. Много силни в 
това отношение са 9 и 11 май, когато ви 
препоръчвам да действате по-активно.

ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗОЧАРОВАНИЯ 
има вероятност да преживеете на 1 

май. Отношенията ви с досегашната ви 
интимна половинка ще охладнеят. И макар 
че това ще е временно, все пак бъдете 
внимателни, защото това е важен сигнал, 
че нещо започва да се променя и в любов-
ния ви живот. Не си насрочвайте важни 
срещи за този ден. Хрумва ви оригинална 
идея или пък получавате оригинално пред-
ложение, за което ще разберете, че е мно-
го изгодно за вас, още през следващите 
няколко дни.

НАПРЕЖЕНИЯ РАЗНИ От 16-и до 
края на месеца бъдете нащрек, защо-

то и Меркурий, и Венера преминават то-
гава в нехармоничния ви знак Телец, което 
е сигнал, че общуването, любовта и близ-
ките отношения ще станат по-напрегна-
ти. В търговията, при подписването на 
договори и при събиране на информация 
също ще срещате трудности. Ще ви се 
наложи да се стараете повече. 

НЯКОЙ ЩЕ СЕ ОПИТА ДА ВИ МА-

НИПУЛИРА На 16-и и 17-и, когато е 
пълнолунието в Скорпион, сте много уяз-
вими. Лесно ще се поддавате на манипу-
лации. Подвеждате се по едно илюзорно 
предложение. Не е изключено някой да ви 
излъже много сериозно, особено ако сте 
обвързани емоционално или участвате в 
някаква сделка или съвместен проект. 
Имайте предвид, че сега нищо не изглеж-
да такова, каквото е на пръв поглед. Ве-
роятни са напрежения и кризи с близки 
хора, както и домашни проблеми. Ако 
дълго сте отлагали проблеми за решаване 
с роднините или пък ремонти или плаща-
ния по дома, сега те няма да търпят 
отлагане.  

ПОСТАВЯТ ВИ УСЛОВИЯ на 20-и и 
21-ви. Притискат ви, макар че не 

сте готови да приемете въпросните усло-
вия, но пък и нямате сили да им се про-
тивопоставите. Много трудни ще са за 
вас 22, 23, 24 май. И особено 23-ти, когато 
ще ви изненадат емоционални и любовни 
разочарования. Не е изключено да се ска-
рате с добър приятел. По-добре се въз-
държайте да избухвате, защото може да 
изгубите ценна подкрепа. 

БЪДЕТЕ СТАРАТЕЛНИ на 29-и, 30-и и 
31-ви, защото ще следят работата 

ви под лупа. Вложете повече от себе си, 
за да докажете професионализма си. Опи-
тайте се да не се дразните от чужди ам-
биции. 

Разширявате 
хоризонта си
От 1-ви до 15-и е добре да обърнете вни-

мание на нещата, които ще разширят хо-

ризонта ви. Вземете изпити и/или зачоти, 

приключете курсова работа, направете си 

реклама. Колкото повече контакти акти-

вирате, колкото повече се образовате и 

повишавате ценза си, толкова по-бързо ще 

привлечете късмет и ще създадете усло-

вия за голямата положителна промяна, ко-

ято ви предстои. Ключовите думи за вас 

сега са „образование“, „пътувания“ и „кон-

такти“ (предимно с чужденци). Ако може-

те, пътувайте още през този месец или 

поне си подгответе документите и събе-

рете информация.

Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
На 1-ви ви хрумва интересна идея или 

ще ви направят интересно предложение. 

Очакват ви временни разочарования в лю-

бовта. 

От 1-ви до 15-и наблегнете на пътува-

нията, образованието, контактите с чуж-

денци и рекламата. Популяризирайте себе 

си и дейността си.

На 16-и и 17-и бъдете нащрек – някой 

може да ви подведе, внушавайки ви нещо 

невярно. 

На 22-ри, 23-ти и 24-ти очаквайте разо-

чарования от приятели и любими хора.

На 29-и, 30-и и 31-ви бъдете перфектни 

във всичко, което вършите, не допускайте 

да ви дразнят и предизвикват.

ОТБЛЯСЪЦИ

ИНОВАЦИЯТА НА ЛАБОРАТОРИИ KLORANE
Сресването, сешоарът, замърсяването и слънчевите лъчи увреждат кутикулата и повдигат люспи-
те є, като по този начин є пречат интензивно да отразява светлината. За да преоткрие незабав-
но видим и траен блясък, безжизнената коса има преди всичко нужда от грижи и предпазване. Тай-
ният извор на постоянен блясък в косите, открит от лаборатории KLORANE, е восъкът от магно-
лия. Tози ценен восък по повърхността на листата на магнолията е в основата на силния им блясък.
Той им помага да поддържат оптимално ниво на хидратация, предпазва ги ден след ден от външни-
те агресии и от вредните ефекти на UV лъчите, като ги отразява. Благодарение на биомиметич-
ната структура на хидролипидния филм, който този восък създава, той перфектно изглажда люс-
пиците на косъма, предпазва го от външните агресии и му гарантира добрата хидратация. Този 
екстракт с доказана и патентована ефикасност е в основата на новата гама продукти с восък от 
магнолия „Интензивен блясък“ на KLORANE. Трите продукта от гамата – шампоанът, маската и 
водата за блясък – разполагат с повече от една съставка за активиране на изключителен блясък, 
които разпределят восъка от магнолия цялостно и целенасочено по кутикулата на  косъма. Ино-
вация във формулата им позволява да придадат интензивен блясък на всички типове коса, без да я 
утежняват.
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ОПРЕДЕЛЯТЕ ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИ-

ТЕТИТЕ СИ След новолунието в Телец 
на 3-ти завинаги се прощавате с някои 
свои илюзии, които дълго време държаха 
ангажирано съзнанието ви. На 2-ри, 3-ти и 

4-ти събитията ще ви накарат да пред-
приемете „изкореняване“ на някои свои 
слабости и „детски болести“ и да стъпи-
те здраво на краката си. Колкото по-бър-
зо го направите, толкова по-градивен ще 
е за вас периодът до края на този месец. 
Сега подготвяте периода си на израства-
не, който започва през юни и ще продъл-
жи цяла една година. 

НЕ БЪРЗАЙТЕ ДА ОТКАЗВАТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ на 16-и и 20-и, пре-
ди да сте помислили достатъчно внима-
телно. Сега трябва да действате целена-
сочено. Не се разсейвайте с ненужни дей-
ности, защото това „ще окраде“ енергия-
та ви. Преодолейте и вродената си сла-
бост да се взирате прекалено в детайли-
те, защото така губите поглед върху ця-
лата картина. 

УСПЕХИ В КАРИЕРАТА И МАТЕРИ-

АЛНИ ПРИДОБИВКИ ви очакват 
през периода от 1-ви до 21-ви, когато Слън-
цето е в хармоничния ви знак Телец. То ви 
насърчава и да помислите по-отговорно за 
бъдещето си. Старанията и трудът ви 
ще бъдат оценени и адекватно възнаграде-
ни. Няма да можете веднага да се фоку-
сирате върху най-важното за вас сега, за-
щото ще сте емоционално разпилени (ще 
ви тормозят стари теми за приключва-
не). Но е време да започнете „разчиства-
нето“, като първо ликвидирате емоцио-
налните и финансовите си зависимости. 
Подходящи дати за това са 1, 9 и 11 май. 

ПОСТАРАЙТЕ СЕ ДА ИЗПЛАТИТЕ 

ДЪЛГОВЕТЕ И СМЕТКИТЕ СИ от 
1-ви до 15-и, защото това много ви тежи 
и ви тегли и задържа на такива енергий-
ни нива, на които не можете да се реали-
зирате, защото са губещи. 

НАЙ-СИЛНИЯТ ВИ ПЕРИОД Е от 
16-и до 21-ви. Не се разсейвайте и не 

отлагайте взимането на бързи решения. 
Подайте документи (ако се налага) и про-
учете възможностите за работа и обуче-
ние в чужбина. Сега ще ви попадат много 
подходящи книги и други информационни 
източници, които ще променят коренно 
вижданията ви за света и ще ви стиму-
лират да промените вашия личен свят. 
Особено на 16-и, когато ще получите много 
ценна информация. 

СУЕТЛИВИ И НЕСПОКОЙНИ ста-
вате след 21-ви, когато Слънцето е 

вече в Близнаци. В работата си навлизате 
в конкурентен период, когато ще трябва 
с нокти и зъби да защитавате позицията 
и идеите си. Това ще ви се наложи още 
на самия 21-ви, когато индиректно ще бъ-
дат тествани вашата интелигентност и 
адекватни реакции. 

ДЕЙСТВАЙТЕ ПО-ИЗБИРАТЕЛНО И 

ОБМИСЛЕНО от 21-ви до 31-ви, за-
щото има риск да пропилеете много енер-
гия за нищо. Цялото ви внимание и усилия 
ще са погълнати от много срещи и кон-
такти. Но важното е правилно да под-
реждате приоритетите си – особено на 
21-ви и 22-ри. Тогава се постарайте да ре-
дуцирате контактите си с хора, които 
само ви губят времето. Много ще сгреши-
те, ако през тези дни не се предпазите 
от излишно общуване, което със сигур-
ност ще ви разконцентрира и няма да мо-
жете да свършите по-важни дела. Време-
то е прекалено ценно, за да го пилеете 
така безразсъдно. Няма кой друг да се по-
грижи и да почисти пространството око-
ло вас от паразитни връзки и контакти. 

МНОГО СИЛНИ ДНИ за всички Деви 
са 23, 29, 30 и 31 май. Подхождайте 

спокойно и уверено към всяка работа или 
житейска ситуация – имате потенциала 
да се справите блестящо.

Инвентаризация 
на идеите и целите
През юни Юпитер навлиза в хармоничния 

ви знак Телец и ви дава кураж за напре-

дък, дарява ви с размаха и мащаба, от ко-

ито дълго време се нуждаехте. За да се 

чувствате по-добре тогава, е нужно от 1 

до 21 май да направите „инвентаризация“ 

на идеите и целите си. Най-важен и гради-

вен ще бъде стремежът ви към свобода и 

завладяване на нови пространства и хори-

зонти. Обмисляте да запишете ново об-

разование или да повишите квалификаци-

ята си, пътувайки в чужбина. Много Деви 

ще се захванат да изучават и чужд език. 

Особено след 16-и, когато вече и Венера и 

Меркурий навлизат в земния Телец и ви по-

магат да се фокусирате повече и да сте 

по-продуктивни. Потръгва ви и в учение-

то, в работата, търговията и в любовта. 

Отправят ви изгодни предложения.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
След 3-ти се настройвате по-философ-

ски към живота. Замисляте и подготвя-

те големи промени, загърбвате незначи-

телните подробности и действате със 

замах.

От 1-ви до 15-и изплащате дълговете 

си и спокойно започвате да мислите за 

бъдещето си.

След 16-и получавате импулс да натру-

пате нови знания и да пътувате.

2, 3, 4, 16, 20, 21, 23, 29, 30 и 31 май ще 

са успешните ви дни.

От 21-ви до 31-ви ограничете излишни-

те контакти, бъдете максимално конку-

рентни в работата си.

ПОХВАЛНА ИНИЦИАТИВА

НАЦИОНАЛНА АНТИ-АБОРТ КАМПАНИЯ
„Не оставяй живота си на случайността“
Стартира през април. Тя се организира от Българско дружество по акушерство и гине-
кология (БДАГ) и Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСПСЗ). 
Целта є е да се повиши културата на младите хора в България, по-голяма осведоменост и 
предоставяне на надеждна и достоверна информация относно начините за предпазване. 
По време на кампанията стартира нов уеб сайт www.antiabort.bg, от който младите 
хора могат да научат повече за сексуалния живот, начините за предпазване от нежелана 
бременност и най-често предаваните полови инфекции. 
По време на пресконференцията проф. Тодор Чернев, проф. Стоимен Иванов и доц. Милко 
Сираков – представители на БДАГ и БАСПСЗ – представиха данни за броя на абортите 
у нас, нивото на сексуалната култура сред младите хора и методите против нежелана 
бременност и по какъв начин тази статистика би могла да бъде променена. 
От 17 април в 60 училища в страната бяха проведени над 165 лекции, водени от лекари, 
представители на Българското дружество по акушерство и гинекология. 
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ВСЕ ОЩЕ СТЕ В СТРЕС И НАПРЕ-

ЖЕНИЕ При вас продължава да за-
глъхва ехото на напрежението от предход-
ните два месеца. Май свикнахте със стре-
са и с постоянната липса на пари, спокой-
ствие и хармонични отношения. Някой по-
стоянно иска нещо от вас, а вие самите 
сте в положение „иска ми се нещо, но не 
знам точно какво“. От 1-ви до 3-ти ще си 

изяснявате точно този въпрос – какво ис-
кате всъщност от живота.

ТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСИТЕ И ЗДРА-

ВЕТО СТАВАТ АКТИВНИ след 3-ти. 
В главата ви ще се въртят понятия като 
„инвестиции“, „управление на средства“, 
„здраве“ и „разпределение на енергийните 
ви ресурси“. На 4-ти, 5-и и 6-и например е 
добре да се погрижите за здравето си. 
Минете на диета, отделете повече време 
за активна почивка. 

ВИЕ СТЕ ПАРТНЬОРИ МЕЧТА Те-
мата за партньорствата също ще е 

актуална за вас през този месец, но най-
активно от 1-ви до 15-и включително. 
Прекалено много планети по това време 
се намират в противоположния ви знак 
Овен и това ви кара постоянно да сте 
под „дъжд“ от провокации и противопос-
тавяне от страна на другите. Но по 
този начин получавате пък своите уроци 
и бързо набирате житейски опит. Разпо-
ложените в Овен Меркурий, Венера, 
Марс, Юпитер и Уран фокусират прека-
лено много вниманието ви в сектора на 
взаимоотношенията, общуването и дого-
варянето в бизнеса. 

СЪДБОВЕН ДЕН На 1 май към стели-
ума (струпването) на планети в Овен 

се присъединява и Луната, която ускорява 
всяко едно събитие. Това ви е най-напрег-
натият ден в месеца, но за сметка на 
това и най-полезният. От събитията, 
разговорите и преживяванията на този 
ден ще можете да се ориентирате какво 
точно иска съдбата от вас и в каква по-
сока да вървите в бъдеще. Както гласи 
латинската мъдрост, „Съдбата води този, 
който я следва с желание, и влачи този, 
който се съпротивлява“. Тъй като и Са-
турн, планетата на житейските уроци, 
все още се намира във вашия знак, е на-

ложителното да трупате опит, но добро-
волно, а не принудително. 

ОСЪЗНАВАТЕ СВОИ СТАРИ ГРЕШ-

КИ И ЗАБЛУДИ през периода от 1-ви 
до 11-и включително. Както и пропуснати 
възможности за реализация.

ПРОБЛЕМИ В ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕ-

НИЯ се очертават не само на 1 май, 
но и на 9-и и 11-и. Проявата на пренебреже-
ние към вас ще ви подейства стресиращо 
и отрезвяващо. Докато вашата управлява-
ща планета Венера се намира в Овен до 
16-и, и парите, и любовта ще са доста 
проблемни. Не взимайте важни решения, 
не харчете много пари и не се ангажирай-
те с непосилни обещания.  

НА ПОЗИТИВНА ВЪЛНА СТЕ след 
21-ви. Напрежението с партньорите 

(и в личния живот, и в бизнеса) отслабва. 
Слагате в ред документацията си и се за-
лавяте здраво за работа. За учещите се 
и занимаващите се с научна и интелекту-
ална дейност това е чудесен период за 
натрупване на знания и за взимане на из-
пити. 

УСТАНОВЯВАТЕ ИЗГОДНИ БИЗ-

НЕС ОТНОШЕНИЯ през периода от 
21-ви до 31-ви. Общувате по-динамично. 
Предприетите сега инициативи за ново 
образование, взимане на изпити, заверки, 
както и дипломиране и писане на диплом-
ни работи и доклади ще дадат много тра-
ен и удовлетворяващ резултат. Само на 
22-ри се пазете да не се поддадете на 
илюзиите си или пък да повярвате в не-
чии неизпълними обещания. Разсеяни сте. 

БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ са 30-и и 31-
ви. Свържете се с важни личности, 

от които зависи бъдещата ви работа. 
Каквото предприемете сега, ще се разви-
ва благоприятно в бъдеще. 

Взимате важни 
финансови решения
Новолунието в Телец на 3-ти ви „затруп-

ва“ с предложения за съвместен бизнес, ин-

вестиции и взимане на кредити. Във фи-

нансово отношение не си позволявайте да 

правите необмислени крачки до 15-и вклю-

чително. Едва след 16-и периодът ще е 

по-благоприятен за тези дейности. Под-

ходящи дати за важните решения, свърза-

ни с инвестиции и финанси, са 20-и и 21-ви. 

Възможно е около тези дати да ви предло-

жат и добро финансиране, но за сметка на 

ипотека или друг вид обвързване (емоци-

онално например). Отношението към па-

рите е вид енергия. Когато я смесите с 

енергията на личните отношения, неща-

та могат да излязат от контрол, ставате 

прекалено уязвими. Ако ви предстоят под-

писване на сделки и финансови операции, 

постарайте се да ги сключите след 16-и.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
От 1-ви до 11-и включително ще осъз-

наете своите стари грешки и заблуди.

На 1, 9 и 11 май ще имате проблеми в 

личните отношения.

От 1-ви до 16-и ще са проблемни сфери-

те на финансите и любовта.

От 21-ви навлизате в позитивен пери-

од. Наблегнете на общуването, пътувани-

ята, образованието и събирането на ва-

жна информация. Така ще разширите сфе-

рите си на влияние.

БЕЗ БОЛКА

„АКТАВИС“ С НОВ ОБЕЗБОЛЯВАЩ ПРОДУКТ
От началото на март най-голямата фармацевтична компания в България – „Актавис“, пусна на па-
зара нов продукт от категорията на обезболяващите. Новото лекарство, което се продава в ап-
течната мрежа без лекарско предписание, е „Ибудолор“ (съчетание от думите „ибупрофен“ и „до-
лор“, което на латински означава болка). Пускането на „Ибудолор“ на пазара е сред най-значимите 
събития в корпоративния календар на фармацевтичната компания за 2011 г. Лекарството е ефек-
тивна защита и помощ при широк кръг от симптоми – главоболие, зъбобол, менструални болки, 
болки в мускулите и ставите, висока температура, мигрена и други. Продуктът се предлага в две 
опаковки – с концентрация на ибупрофен от 200 и от 400 мг. Опаковката от 200 мг е предназначе-
на за случаите, когато болката е лека до средна. От своя страна опаковката от 400 мг предлага 
максимално допустимото за продажба без рецепта количество ибупрофен. Това я прави подходяща 
за случаите на по-силно изразена болка – например зъбобол или менструална болка. В аптечната 
мрежа опаковката от 200 мг се предлага на цена от само 2 лв. А опаковката от 400 мг струва 3 лв.
„Ибудолор“ се предлага във формата на филмирани таблетки, благодарение на което не причинява 
дразнене на стомашната лигавица. „Ибудолор“ е ефективното и достъпно решение при болка, въз-
паление или висока температура. 
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БЕЗ КАПКА ЕНЕРГИЯ СТЕ От 1-ви 
до 21-ви Слънцето се намира в про-

тивоположния на Скорпиона знак Телец. 
Слънчевият оптимизъм е твърде далеч 
сега от вас и затова всичко ви  изглежда 
черно. Това традиционно ви е най-трудни-
ят период през годината. На всичкото 
отгоре ще имате и много работа. А 
всъщност ще искате да си мислите само 
за любов, защото Телецът активизира 
точно тази тема. Най-много промени оч-
аквайте в работата или в учебното заве-
дение, ако все още се обучавате. 

ТРЯБВА ДА СТЕ СИЛНИ И АДЕК-

ВАТНИ Особено тези, които от-
скоро са на ново работно място и искат 
да се утвърдят. Работете с темпото на 
останалите си колеги от 1-ви до 15-и. Бъ-
дете максимално концентрирани и целе-
насочени, особено през първите три дни 
от месеца, защото тогава се създават 
много изгодни ситуации за вашето про-
фесионално израстване и утвърждаване. 
На 1 май не си губете времето с нищо 
друго освен със своите амбиции и лични 
планове за бъдещето. Възможно е незна-
чителна случка да ви даде ценна идея и 
да ви стимулира за действие. Непремен-
но си записвайте идеите, които ви хрум-
ват днес. Повечето от тях ще са мно-
го оригинални и важни за бъдещото ви 
развитие. 

НЕ СТЕ ВЪВ ФОРМА, но направете 
всичко възможно това да не си про-

личи. Точно сега трябва да сте адекват-
ни, активни и дори нападателни (но само 
ако се наложи) в работата. Не изпускай-
те нищо от поглед от 1-ви до 3ти – нито 
в работа, нито в личния живот. 

РЕАЛИЗАЦИЯ В НОВА СРЕДА Ново-
лунието в Телец на 3-ти, от една 

страна, ви подтиква да се простите с ня-
кои хора от близкото си обкръжение, а 
от друга, ви провокира да се реализирате 
в нова, много различна среда от досегаш-
ната. Помислете как да разширите сфе-
рите си на влияние. Денят е благоприятен 
да внесете корекции във вече добре уста-
новени взаимоотношения (както лични, 
така и служебни). 

ПОСТАВЕТЕ СЕ НА МЯСТОТО НА 

ДРУГИЯ Например на вашите парт-

ньори. Погледнете ситуацията през техни-
те очи. Ако сте на ръководна длъжност 
или сте публична личност, променете пове-
дението си и начина си на ръководене. Не, 
това не означава да станете надменни. 

ТЪРЖЕСТВУВАТЕ На пълнолунието 
в Скорпион на 17 май, както и един 

ден преди и след него вие ще тържеству-
вате с достойна победа и придобивки. По-
лучавате признанието, което чакате от-
давна и за което сте се трудили, но също 
и увеличение на заплащането. Не се при-
теснявайте да си поискате заслуженото и 
заработеното и не се срамувайте да при-
емете това, което ви се дава. Излишната 
скромност в момента няма да ви разкра-
сява чак толкова. Продължавайте смело 
напред и затвърждавайте позициите си. 

ПРОВЕРКА НА ПАРТНЬОРСТВАТА 

На 20-и, 21-ви и 23-ти използвайте ця-
лата си налична дипломатичност и толе-
рантност. Това всъщност не са конфлик-
тни дни, просто от вас ще се изисква да 
действате по-гъвкаво. През този период 
от 11-и до 21-ви повечето планети ще ви 
гледат от позицията на Телеца и ще ви 
принуждават да бъдете търпеливи. Това 
вие го умеете, дано само не се изтощите. 
Хубавото е, че каквото създадете през 
този период, ще ви донесе стабилност и 
успех в бъдеще. 

СЕКСУАЛНО ПРИВЛЕКАТЕЛНИ 

СТЕ на 24-ти, 25-и и 26-и. Лесно ще 
се решавате на прегрешения, но дано да 
си заслужават. Не се подценявайте и не 
участвайте в неравностойни връзки, пък 
били те само сексуални. 

ПОСЛЕДНИТЕ ТРУДНИ ДНИ ЗА МЕ-

СЕЦА ще са 29-и вечерта, 30-и и 31-
ви. Очаквайте провокации от всякакъв ха-
рактер, но запазете добрия тон. 

Нова любов
След 3-ти в живота ви може да се поя-

ви нов човек, но само ако сте подготвени, 

тоест ако не сте настроени негативно и 

критично. Скорпионите имат силна енер-

гия и когато решат, че не им е комфорт-

но, не им върви или не искат да виждат 

никого около себе си, успяват да изградят 

такава енергийна „стена“ около себе си, 

че стават непристъпни за околните. Сега 

не го правете, ако искате да срещнете 

любовта на живота си. До 16-и наистина 

имате много благоприятни възможности 

да допуснете нови хора както в работата 

си, така и в по-близкото си обкръжение. 

След 16-и това стане по-трудно, защото 

планетата на любовта Венера навлиза в 

конфликтния ви знак Телец и ви прави мно-

го критични и взискателни към партньори-

те. В този ден и Меркурий влиза в Телец, 

което затруднява и усложнява общуване-

то ви. Тогава ще сте силни само в екипна-

та работа. Както винаги!

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
 След 3-ти е възможна смяна на интим-

ния партньор и въобще – промени в поле-

то на партньорствата. 

 На 17 май ще получите своя заслужен 

успех.

 От 11-и до 17-и трябва да проявите 

търпимост както в работата, така и в 

личните отношения.

BG ЗДРАВЕ

РЕВОЛЮЦИОННО ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЕОПОРОЗАТА
На наскоро проведен научен симпозиум под патронажа на н. пр. Джеймс 
Уорлик, посланик на САЩ в България, бе представено ново революцион-
но лечение  на остеопорозата. 
„Остеопорозата е сериозен и значим проблем за цялото общество. За 
съжаление заболяването е широко разпространено и касае почти всяко 
едно семейство“ –  заяви н. пр. Джеймс Уорлик. 
В симпозиума взеха участие изтъкнати специалисти в областта на рев-
матологията и ендокринологията. Проф. Анна-Мария Борисова, предсе-
дател на Българското дружество по ендокринология, проф. Рашо Рашков, 
председател на Българското дружество по ревматология и национален 
консултант по ревматология, изнесоха доклади за костния метаболизъм 
и новите възможности в лечението на остеопорозата, доц. Михаил Боя-
нов, председател на Асоциацията по клинична денситометрия, говори за 

предизвикателствата в лечението на остеопорозата.   
Специалистите разясниха и специфичния начин на действие на инова-
тивното лечение на остеопороза, който се различава от познатите 
до момента. Това е първата и единствена одобрена терапия, която е 
насочена към т. нар. RANK лиганд, който е основен регулатор на осте-
окластите (клетките, които разграждат костите). Лечението пома-
га да бъде спрян този процес, причиняващ загуба на костна тъкан по це-
лия скелет.
В България повече от 450 000 жени имат постменопаузална остеопоро-
за. Въпреки наличието на възможности за лечение много от тези жени 
получават фрактури поради нарушено следване на терапията. С дока-
зана ефикасност, с удобен прием два пъти годишно, под формата на по-
дкожна инжекция, това лечение предлага на жените, страдащи от ос-
теопороза, нова алтернатива.
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ПРЕЛИВАТЕ ОТ ЕНЕРГИЯ И ЕНТУ-

СИАЗЪМ Във върхова форма сте. 
Уран се намира в Овен вече почти два ме-
сеца и оттам ще ви поднесе големи про-
мени както в любовта, така и в отноше-
нието ви към работата и семейството. 

СЛОЖЕТЕ В РЕД ЕМОЦИОНАЛНИЯ 

СИ ЖИВОТ Месецът е решителен в 
тази посока, понеже все още планетата 
на късмета Юпитер се намира в хармо-
ничния ви знак Овен. През последната 
една година ви даваше възможност да раз-
ширите приятелския си кръг, да подобри-
те емоционалния си живот и дори да взе-
мете решение да имате дете. През май 
настъпва пикът на промените в емоцио-
налната сфера.

ДИНАМИЧНИЯТ ПЕРИОД е от 1-ви 
до 21-ви, когато ще можете с лекота 

да се справяте с ежедневието си. След 
това настъпват трудни и напрегнати 
дни. Използвайте месеца максимално, дока-
то усещате благоприятното въздействие 
на Юпитер – вашата управляваща плане-
та. Тя ви дава възможност да действате 
с голям размах. Поканете в живота си 

късмета, любовта и благоденствието. 
ОПТИМИЗМЪТ, КОЙТО ВИ Е ОБ-

ЗЕЛ, ви представя пред света по въз-
можно най-добрия начин. Опитайте се да 
използвате позитивното си настроение и 
творчески порив не само за забавление и 
любовни романи, а и за напредък в работа-
та. За много от вас тези теми ще бъдат 
много съчетани. Любов, приятелство, заба-
вления и текуща работа ще се преплитат 
и дано, докато флиртувате и се забавля-
вате, не изпуснете важни моменти за из-
растване на работното място. 

ЕДИН ОТ НАЙ-СИЛНИТЕ ВИ ДНИ 

ЗА МЕСЕЦА е 1 май. Марс и Юпи-
тер се срещат в Овен и създават отлич-
ни обстоятелства да заявите желанията 
си и с увереност „да вземете“ това, кое-
то ви се полага. Използвайте експанзив-
ността, характерна за знака ви, и не се 
безпокойте, че някой ще ви обвини в лип-
са на деликатност. Все пак бъдете внима-
телни, защото е възможно разочарование 

на любовния фронт или пък неуспех в уп-
равлението на финансите. 

ПОВИШЕНИЕ може да очаквате на 
2-ри, 3-ти и 4-ти. Погрижете се за 

добрата си кондиция, която ще ви е необ-
ходима, за да посрещнете промяната. Ако 
безработните бъдат по-активни, точно в 
тези дни могат да получат назначение. Не 
го отказвайте, дори и сега да не ви из-
глежда привлекателно, след време то ще 
се трансформира в перспективно. 

ДРУГИТЕ УДАРНИ ДНИ са 9-и, 10-и, 
11-и, 12-и. Върви ви в работата и 

любовта. Приятелските ви връзки и вза-
имоотношенията с децата се развиват 
чудесно. 

БЪДЕТЕ НА ВИСОТА до 15-и включи-
телно. Вземете всичко, което ви се 

предлага. На 17-и очаквайте вести отда-
леч. Научавате важна информация, но вни-
мавайте, защото и ваши тайни могат да 
излязат наяве. 

В ОТЛИЧНА КОНДИЦИЯ СТЕ до 21-
ви. След тази дата е вероятно да се 

почувствате уморени и раздразнителни за-
ради навлизането на Слънцето в Близнаци. 
Партньорствата излизат на преден план. 
Сега трябва да се научите да съвместя-
вате придобитото с ангажиментите. 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛЕН е 22-ри. Пазе-
те се от заблуди и манипулации. Пазе-

те семейството си от чужди набези, но и 
вие не се заглеждайте повече встрани, за-
щото късметът ви постепенно отслабва. 

ТРУДНИ И ЕМОЦИОНАЛНИ ДНИ 
ще бъдат 24-и вечерта, 25-и и 26-и. 

Семейни грижи, болести, капризи. Това ви 
очаква, но ще се справите бързо. Бъдете 
състрадателни! 

ЗАВЪРШВАТЕ УСПЕШНО МЕСЕЦА 
На 30-и и 31-ви доказвате своя профе-

сионализъм и надеждност.

Не отлагайте
Чаровни и изкусителни сте от 1-ви до 15-

и. Влюбчиви сте и преливате от идеи. Ло-

гично е в подобно състояние да привли-

чате към себе си положителни събития. 

В този период имате и последен шанс да 

стартирате свое хоби или друго зани-

мание, съответстващо на вашите пред-

стави за използване на свободното вре-

ме. Запишете се на танци, плуване, фит-

нес или каквото друго ви харесва. Непре-

менно направете нещо за себе си, особено 

ако отдавна имате желание да го стори-

те. Сега е предпоследният подходящ мо-

мент за дълго време напред. Същото важи 

и за започването на важна работа, нов 

проект. Следващият срок е до 21-ви. Не 

отлагайте старта на важните неща, за-

щото постепенно ще започнете да губи-

те позиции.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
 1 май е много силен ден за вас. Започ-

вате да усещате всички чудесни възмож-

ности, които ще ви предостави този ме-

сец. 

 От 2-ри до 4-ти е възможно да получите 

предложение за нова работа, повишение 

или просто да се случи така, че микрокли-

матът в офиса да се подобри.

 От 1-ви до 15-и действайте смело на 

любовния и служебния „фронт“. Ще ви 

върви. 

 След 21-ви забавете темпото и бъде-

те деликатни в общуването с партньори-

те, които изведнъж ще станат доста ка-

призни.

РЕВОЛЮЦИОННО ОТКРИТИЕ

ПЕРФЕКТНИЯТ БАЛАНС В БОЯДИСВАНЕТО НА КОСИ

L`Oreal Paris създаде идеалния баланс в боядисването – дълготраен цвят, който перфектно покрива бели-
те коси и едновременно с това запазва естествените светли и по-тъмни тонове на косата. Тайната? 
Силата на чистия пигмент, уловен в микровъздушна пяна, която боядисва, без да натоварва косъма – 
Sublime mousse by Casting
Резултат? Естествени, живи и блестящи нюанси с най-красивите тонове от естествената коса. И без 
нито един бял косъм!
Пухкавата пяна е лесна за нанасяне – само с лек масаж, като при използване на шампоан. Ще остане-
те приятно изненадани от лекотата на текстурата на муса. Попива бързо в косата и стига дори най-
труднодостъпните места (тила например). Деликатният плодов аромат ще превърне боядисването в 
истинска наслада. 
Sublime mousse by Casting се предлага на пазара в 12 деликатни и естествени цвята. Цена: 9,90 лв.
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НАПРЕДВАТЕ БАВНО – в началото 
на май по-трудно, но за сметка на 

това уверено. Ще получите всичко, което 
пожелаете, стига да проявите послович-
ната си упоритост. Слънцето ви гледа 
благосклонно от земния и щедрия на бла-
га Телец до 21-ви и създава много добри 
условия да придвижите важните си дела 
напред. Само в емоционалната сфера ще 
се бавите и ще изоставате, защото пре-
калено много планети са се струпали в 
конфликтния ви знак Овен. Не се и опит-

вайте от 1-ви до 15-и да решавате набо-
лели лични и любовни проблеми, защото 
ефектът ще е нулев. 

ДОМЪТ И НАСЛЕДСТВАТА са теми-
те, които ще ви „приземят“. Не ги 

пренебрегвайте – точно сега има много 
наложителни неща, които чакат точно 
вас да ги свършите. Особено такива, 
свързани с наследства, земи, продажби и 
даване на имоти под наем. Май е послед-
ният месец тази година, когато Юпитер 
засяга тази тематика във вашия живот 
и в който ще успеете да се справите 
блестящо. Няма да е лесно и самите вие 
не сте настроени на тази вълна. Прека-
лено емоционално подхождате към всеки 
проблем, който засяга семейството и 
роднините ви, но ще има обстоятелства, 
които ще ви принудят да действате ре-
шително и рационално още през първите 
дни на май. С по-възрастните вкъщи има 
риск да се скарате сериозно от 1-ви до 
15-и. Не се опитвайте да ги превъзпита-
вате, а да ги разберете.

СТАВАТЕ ПО-ПРОДУКТИВНИ И 

КОНКУРЕНТНИ на 11-и, когато 
Марс преминава в хармоничния ви знак 
Телец. Очакват ви три много благоприят-
ни дни от 11-и до 13-и включително, кога-
то ще задвижите дълго отлагани дела. 
Най-сетне се създава възможност да за-
почнете съвместна работа с надеждни 
партньори. 

ВРЕМЕННО ЗАГЪРБЕТЕ ЛЮБОВ-

НИТЕ ПРОБЛЕМИ, защото и без-
друго Венера и Марс – двете планети, 
които имат отношение към любовта и 
любовните връзки – са в конфликтния ви 
знак Овен до 15-и включително. Мерку-
рий, и той е там и допълнително внася 
дисхармония в личните ви отношения. 
Струпването на толкова планети в Овен, 

включително и на „бунтаря“ Уран, ви 
прави напрегнати и не достатъчно гъвка-
ви. Каквото от важните задачи – ремон-
ти, подписване на важни документи и 
премествания – можете да отложите за 
след 16-и, когато Меркурий навлезе в Те-
лец, направете го. Тогава всичко ще ста-
ва по-лесно и ще бъде по-надеждно. 21-ви 
и донякъде 22-ри са отличните ви дни за 
действие в тази посока. Други подходящи 
дати са от 23-ти до 26-и, както и 30-и и 
31-ви.

НАВЛИЗАТЕ В СИЛЕН ПЕРИОД 

след 16-и, когато може да поглезите 
и душата, и тялото си. Общувайте с 
приятели, за да се разтоварите. Забавля-
вайте се – нещо, което вие много рядко 
си позволявате. 16-и, 20-и, 21-ви и 23-ти 
са ви дни за радост, контакти, хубави 
придобивки и скъпи покупки. Получавате 
много силен тласък за действие и под-
крепа от приятели на 17-и. Денят е мно-
го подходящ и за публични изяви, за кон-
такти с обществени организации и 
структури. Това, което ви е отказвано 
до този момент, го получавате сега – 
особено признание и популярност (ако 
имате публична професия). Започване бав-
но, но сигурно да се изкачвате по стъл-
бата на успеха. Всичките си сили и вни-
мание трябва да фокусирате в работата, 
защото там ви се отваря късметът. Пе-
риодът е подходящ да поискате увеличе-
ние на заплатата си или да си потърси-
те допълнителна работа. 

ШАНС ДА СИ НАМЕРИТЕ НОВА, 

ПОДХОДЯЩА ЗА ВАС РАБОТА по-
лучавате през периода от 17-и до 31-ви. 
На 25-и бъдете отворени за всякакви 
предложения. Отваря ви се и път в чуж-
бина, пряко или косвено свързан с рабо-
тата ви. 

Подарък от съдбата
Звездите ви правят хубав подарък на 

3-ти, на новолунието в хармоничния ви 

знак Телец. Очаквайте поне една приятна 

изненада или придобивка. За много Кози-

рози това може да е нова любов, нов прия-

телски кръг, желано забременяване или ра-

дости и успехи, които ще преживеете по-

край вашите деца. За съжаление няма да 

можете веднага да осъзнаете този бла-

готворен момент поради много напрег-

натите аспекти в огнения и конфликтен 

Овен. През първите две седмици на май 

няма да можете дори да се зарадвате на 

тези събития, защото те ще ви изглеж-

дат много илюзорни и далечни.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
 Новолунието в хармоничния ви Телец 

на 3 май ви прави големи късметлии.

 От 1-ви до 15-и обърнете повече внима-

ние на напрежението и проблемите вкъ-

щи. Не влизайте в конфликти.

 От 11-и до 13-и стартирайте важна ра-

бота.

 16-и, 20-и, 21-ви, както и 23-ти са дни 

за контакти, любов, творчество и хубави 

придобивки.

 От 16-и до 31-ви се фокусирайте върху 

работата си. Отлично време за повиша-

ване на квалификацията и доходите.

ИНОВАЦИИ

GLOBUL – ИСТИНСКИ ЗЕЛЕНА КОМПАНИЯ
GLOBUL е сред собствениците на първите официално 
регистрирани електромобили в България. На церемо-
ния в централния шоурум на „София франс ауто“, офи-
циален вносител на „Пежо“ за България, г-н Ясен Гуев, 
директор „Корпоративна политика“ на GLOBUL, полу-
чи ключовете за електромобил Peugeot iOn oт кмета 
на град София, г-жа Йорданка Фандъкова. 
Електромобилът ще бъде използван за нуждите на слу-
жителите от дирекция „Човешки ресурси и админи-
страция“ в централния офис на оператора в столи-
цата. Заедно със Societe Generale Експресбанк и реклам-
на агенция „Аргент“ GLOBUL е сред първите български 
компании, които внедряват автомобили, задвижвани 
само от електричество в своя автопарк. 
„Гордеем се, че GLOBUL е сред първите ползватели на 

електромобил от подобен клас в България. Надяваме се 
в близко бъдеще повече компании да последват нашия 
пример“ – сподели по време на церемонията г-н Гуев. 
Той припомни, че GLOBUL е първият български опера-
тор, който измерва екологичния отпечатък от всички 
аспекти на дейността си и прилага комплекс от мерки 
за ограничаването му в рамките на дългосрочната си 
стратегия за екологична устойчивост GLOBUL Green.
Peugeot iOn e 100% електрически автомобил, който съ-
четава маневреност, високо ниво на сигурност и ком-
форт с невероятната безшумност и липсата на вред-
ни емисии на електрическия двигател, при това без да 
липсват и обичайните удобства на обикновените ав-
томобили, като сервоволан, светлини за мъгла, клима-
тик, радио CD, съвместимо с МР3 и Bluetooth, електро-
управляеми стъкла и др.
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НАВЛИЗАТЕ В НАПРЕГНАТ ПЕРИ-

ОД Още в началото на май ще ви за-
трупат конфликти, наложени от конку-
ренцията. Ще се справите успешно с пре-
дизвикателствата, ако разпределите вре-
мето и ангажиментите си. Бъдете и по-
търпеливи. Ще ви се налага да балансирате 
между домашни и служебни ангажименти. 

НАПРЕЖЕНИЕТО В РАБОТАТА Е 

ВИСОКО Много срещи и оператив-
ки, повечето от които само ще изцеждат 
силите ви и ще ви изнервят, без да по-
стигат друг резултат. Прякото ви обкръ-
жение ще е прекалено шумно и ще ви из-
тощава допълнително. Отложете всички 
срещи, които могат да бъдат отложени.  

ИЗБЯГВАЙТЕ ОЖИВЕНИТЕ И ЗА-

ДИМЕНИ ПРОСТРАНСТВА в периода 
от 1-ви до 15-и. Тази обстановка ще отне-
ма от енергията ви и може да застраши 
здравето ви. Бъдете бдителни в общуване-
то на 1 май. Ако срещите на този ден са 
неизбежни, то не споделяйте нищо за сво-
ите планове. Има опасност да привлечете 
лош късмет. 

ИЗГЛАДЕТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯТА 
Има вероятност взаимоотношенията 

ви с близкото ви обкръжение да се вло-
шат в периода от 1-ви до 15-и. Братя и 

сестри, колеги, приятели, състуденти, съ-
ученици и съседи – ако имате недоразуме-
ния с тях, опитайте се да ги изгладите 
по най-деликатен начин, защото след 16-и 
нещата може и да се влошат. 

В ОЩЕ ПО-КОНФЛИКТЕН ПЕРИ-

ОД НАВЛИЗАТЕ след 16-и. Конкурен-
цията ви е по петите, всички предявяват 
претенции към вас, дори ви критикуват – 
особено в работата. Бъдете изрядни най-
вече на 16-и, 17-и, 20-и, 21-ви и 23-ти. Това 
са най-напрегнатите ви дни, тогава се 
придвижвайте с повишено внимание и в 
пряк, и преносен смисъл. 

ПО-НИСКИ ОТ ТРЕВАТА И ПО-ТИ-

ХИ ОТ ВОДАТА бъдете на 17-и, ко-
гато е пълнолунието в конфликтния за 
вас Скорпион. Ще ви наблюдават под 
лупа, но за жалост ще виждат само не-
съвършенствата ви. Не е добър ден за 
презентации, разговори с шефове и уреж-
дане на документи. Внимавайте и с шо-
фирането. В любовта също може да се 
появи напрежение. Не заблуждавайте 
партньора си. Споделете какво ви тежи, 
защото единствено това може да спаси 

отношенията ви. 
НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НОВА ИНТИМНА 

ВРЪЗКА ИЛИ ДЕЛОВИ ОТНОШЕ-

НИЯ в периода от 16-и до 31-ви. От вас 
ще се изисква бърза и точна реакция, но 
вие едва ли ще може да я дадете. Разли-
чията между вас и евентуалните ви парт-
ньори ще се набиват на очи. 

ИМПУЛС НА ПОЛОЖИТЕЛНА ПРО-

МЯНА ще почувствате след 21 май, 
когато Слънцето навлиза в хармоничния ви 
знак Близнаци. Ще направите голяма грешка 
обаче, ако се доверите на хора, които сла-
бо познавате. След 22-ри силите ви започ-
ват да се възвръщат, а творческият ви по-
тенциал – да расте. Остава само емоцио-
налното напрежение, защото Венера и Марс 
все още са в конфликтния ви Телец и ви 
провокират сами да си създавате проблеми. 
На 23 май ще бъдете ревниви и мнителни и 
ще търсите проблеми и там, където изоб-
що ги няма. Използвайте максимално пло-
дотворно дните от 23-ти до 28-и включи-
телно, когато ще ви хрумнат чудесни идеи. 
Бъдете по-активни в общуването, особено 
с приятели. 

ЧУДЕСЕН И ВДЪХНОВЕН ДЕН е 
25-и. Ако имате интересни хрумва-

ния във връзка с важна работа, споделе-
те ги тогава. На този ден идеите ви ще 
бъдат одобрени, а вие – оценени, както 
подобава. 

ПОСЛЕДНИТЕ ВИ ТЕЖКИ ДНИ за 
месеца са 30-и и 31-ви. Хубавото е, че 

трудностите, които те ви носят, ще 
преодолеете с лекота. През този месец 
минахте през какво ли не. Все пак бъдете 
нащрек! Първо, в работата, защото ви 
наблюдават, и второ, в личните отноше-
ния. Там също ви наблюдават! Бъдете ес-
тествени. Така печелите сърцата на окол-
ните и в трудни, и в хубави моменти.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ 
 На 2-ри и 4-ти се погрижете за домаш-

ния уют и обърнете внимание на близки-

те си хора. 

 От 1-ви до 15-и ограничете контакти-

те си и бягайте далеч от шумните и за-

димени пространства.

 16-и, 17-и, 20-и, 21-ви и 23-ти са напрег-

нати дни. Заредете се с търпение. 

 От 24-и до 28-и сте много продуктив-

ни, а оригиналните ви идеи ще бъдат оце-

нени.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ IN MEMORIAM

Вашият дом е вашата 
крепост сега
Възможно е да се проявят проблеми с род-

нините на 2-ри, 3-ти и 4-ти. Тогава е но-

волунието в Телец, нямате енергия и ви е 

трудно да се противопоставите или защи-

тите. Използвайте тези дни за усамоте-

ние и анализ. Спокойствието и комфортът 

ще ви помогнат да се съсредоточите. Под-

редете дома си, направете го уютен, за-

щото сега той е вашата истинска кре-

пост. Колкото до проблемите с близките у 

дома, лесно ще се справите с тях, като им 

осигурите внимание и любов. Не им давай-

те поводи да се чувстват изолирани, като 

дълбоко потънете в себе си.

Дете с децата и зрял човек за всички останали – такъв бе Тоше Проески приживе. И точно защото беше ис-
тински, той винаги ще бъде обичан и почитан не само в родната Македония, където името му напълно 

заслужено се споменава редом с това на  Майка Тереза, но и във всички балкански държави. Удивително е колко 
силен инструмент в ръцете на хората е вдъхновението. Вече трета година след кончината на певеца негово-
то вдъхновение сплотява екипа на българския и на международния форум за Тоше Проески за благотворителни 
акции под наслов „Тошин мост на любовта“.
Те не са поредната фондация, а просто хора от седем балкански държави, различни по език, религия и професия, 
но еднакви в желанието си да направят нещо, макар и малко, в името на някой друг, така както правеше Тоше.
В България първата акция се проведе през октомври 2008 г. в домовете  за деца, лишени от родителска грижа, 
в Пловдив и с. Зелениково. Следващата акция бе за рождения ден на Тоше – на 25.01.2009 г. в дома за деца „Надеж-
да“, София.
Последва 29-ата  благотворителна акция на феновете на Тоше, провела се  през март миналата година в дом 

за деца „Детелина“, Плевен. А на 2 април тази година помощ получиха домът за възрастни хора „Др. Стефан Смядовски“ в Шумен  и домът за деца „Слънце“ 
в Каспичан. „Нашите имена нямат значение, има значение човекът, заради когото всичко това се случва днес – Тоше Проески. Пожелаваме си повече хора да се заразят от 
магията на добрите очи и добрите дела, да спрат да се вторачват в проблемите си и да обърнат внимание на онези, които не са имали техния късмет“ – сподели Искра Ра-
цова от Български и международен фен клуб форум на Тоше Проески.
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ИМАТЕ НУЖДА ОТ ЕНЕРГИЯ Пос-
тарайте се да избягвате срещите с 

негативно настроени хора. От 1-ви до 11-и 
вземете мерки и за вашите бъдещи печал-
би и по-успешна реализация. Най-силни дни 
в това отношение ще са 1, 9 и 11 май. То-
гава се фокусирайте върху печалбите. Ак-
тивизирайте се максимално в работа и се 
възползвайте от всяка благоприятна въз-
можност, за да подобрите социалния и 
материалния си статус. След 3-ти много 
внимателно подбирайте хората, с които 
общувате. 

ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ ще завърже-
те на и след новолунието на 3-ти. 

След тази дата е добре да започнете ново 
обучение или да насрочите важно за вас 
пътуване. 

БЪДЕТЕ КОНЦЕНТРИРАНИ В РАБО-

ТАТА СИ и разпределяйте правилно 
времето си на 5-и и 6-и. Важните срещи и 
разговори насрочете за 16-и, 20-и и 21-ви. 
Залежала домакинска работа ще свършите 
успешно на 7-и, 8-и и 9-и. 

ЮПИТЕР ВИ ВЛИЯЕ БЛАГОТВОР-

НО до края на месеца. Сега той се на-
мира в Овен и оттам подобрява здравето 
ви и ви създава условия да заработите по-
вече пари. През целия месец действайте 
целенасочено, за да подсигурите бъдещето 

си. Трупайте нови знания, повишавайте 
квалификацията си, провеждайте важни 
разговори с високопоставени личности, из-
гответе си строен план за действие. Не 
жалете време и сили. Правете малки, но 
сигурни крачки към набелязаната цел. До-
брата новина е, че още на 1 май ще полу-
чите импулс за конкретни действия и 
силна мотивация да успеете. Въпреки че 
една новина ще ви извади от равновесие 
на същата дата. Този път – за добро, за-
щото ще ви амбицира да действате.

СЛЕДЕТЕ КИЛОГРАМИТЕ СИ Внима-
вайте през целия месец, защото сте 

склонни към напълняване, и то трайно. 
Подбирайте разумно храната си – преди да 
решите какво да ядете, много внимателно 
преценете качеството є и калориите, ко-
ито ще погълнете чрез нея. През този ме-
сец организмът ви е настроен да се запа-
сява. Обмяната на веществата ви е заба-
вена. Ходете повече пеша – поне по поло-
вин час на ден. За вас препоръчително е 
плуването. Ако имате възможност, се под-
ложете и на различни водни процедури 
(подводен масаж например). Йогата и фит-
несът ще окажат чудотворно въздействие 
на някои от вас. В менюто ви трябва да 

преобладават рибата, пресните салати и 
продуктите, съдържащи калций (обезмасле-
но мляко и извара). Наблегнете и на хра-
ните, които съдържат витамини от В-
групата. Тези предупреждения и съвети ва-
жат за целия месец май, но най-вече за пе-
риода от 1-ви до 15-и включително. 

В КОНФЛИКТЕН И ДОСТА СУЕТ-

ЛИВ ПЕРИОД навлизате след 21-ви. 
Дано дотогава да сте успели да отхвър-
лите по-сериозната си работа. Още на 22-
ри много от плановете ви се объркват. 
Но не бързайте да се отчайвате, защото 
това положение е временно. Отнасяйте се 
много внимателно с всички и всичко око-
ло вас от 22-ри до края на месеца. Желани-
ето ви да повишавате тон може много да 
ви навреди. Точно поради тази причина 
трябва да сте с двойно по-изострено вни-
мание на работното си място. 

В СЕМЕЙНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ОЧ-

АКВАЙТЕ НАПРЕЖЕНИЕ от 21-ви 
до 31-ви. Много е вероятно да ви се нало-
жи да правите преустройства, премества-
ния, почистване и подреждане на дома – 
все неща, които са много далеч от ваши-
те желания и предпочитания в момента. 
Това също ще ви натовари и затормози. 
Ще свършите най-неотложното, но с нео-
хота. За да ви е по-леко, направете го на 
24-ти, 25-и или 26-и. Тогава ще имате по-
вече енергия. 

В РАБОТАТА ЩЕ ПРОЯВИТЕ НА-

ХОДЧИВОСТ на 29, 30 и 31 май. Ще 
направите впечатление на шефовете, ако 
действате, доверявайки на интуицията 
си. Постарайте да общувате с хора с по-
ложителна енергия, за да се заредите и 
вие положително. В непринудено общуване 
ще ви хрумнат оригинални идеи, които ще 
ви донесат добри пари още през следва-
щия месец. П
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Още един вдъхновяващ 
импулс
за действие получавате на пълнолунието 

в хармоничния ви знак Скорпион на 17-и. 

Това е важна дата за всички Риби, защото 

се създават предпоставки да започнете 

качествено нов етап в живота си. С мно-

го пътувания в чужбина, обучение или ра-

бота там. За някои това ще е успешно ди-

пломиране, а за други – импулс за повиша-

ване на образованието. Всичко, което ви 

се предложи или ви хрумне на този ден, ще 

е благоприятно за бъдещето ви.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАЙ
 От 1-ви до 15-и увеличете физическата 

активност и се хранете рационално, за да 

укрепите здравето си.

 От 21-ви до 31-ви се фокусирайте вър-

ху отношенията с близки и роднини и вър-

ху дребните проблеми вкъщи. 

 От 24-ти до 26-и ще сте най-продук-

тивни в работата. 

 На 29-и, 30-и и 31-ви релаксирайте сред 

природата. Умът ви ражда перспектив-

ни идеи.

ЗДРАВИ ЗЪБКИ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА КАРИЕСА
Милион и триста хиляди лева ще отпусне здравното министерство 
за национална програма за профилактика на оралните заболявания при 
деца от 0 до 18  години. Срокът є на действие е до 2014 г. Целите, кои-
то се поставят в програмата, са да се установи състоянието на орал-
ното здраве при децата чрез провеждане на национално проучване; да 
се повиши делът на децата, които имат знания и умения за опазване на 
своите зъби; да се намали зъбният кариес на първите постоянни зъби; 
да се окаже съдействие на регионалните профилактични програми. 
По предварителни данни от Националното проучване на зъбното здра-
ве на децата, проведено през 2010 г. в областите Пловдив и Смолян,  
98% от младежите в Смолян и 92% от връстниците им в Пловдив са с 
кариеси.
Средно по 6 болни временни зъба имат 5-годишните деца от Смолян и 

по 3 болни зъба – живеещите в Пловдив. Това съобщи на „кръгла маса“ в 
столицата проф. д-р Мария Куклева, национален координатор на Про-
грама за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 го-
дини в България. 
Програмата предвижда профилактика на кариесите да се провежда 
чрез съвременния метод на запечатване на ямките и фисурите на пър-
вите постоянни зъби (силанизиране). По този начин ще бъдат обрабо-
тени зъбките на голям брой деца на възраст от 6 до 8 години.
Предвижда се още разработване на методични ръководства за профи-
лактика на кариеса чрез здравословно хранене, правилна устна хигиена, 
както и издаване на информационни и обучителни материали за забо-
ляванията на зъбите и венците. За управление и координиране на дей-
ностите по изпълнение на програмата е сформиран национален коорди-
национен съвет по профилактика на оралните заболявания.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

4–17 май 

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 9, 10 и 11 май.  Коре-
ноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработват най-добре на 4, 12 и 13 май. 

 Мазните храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 5, 6, 14 и 15 май. 

 Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на 7, 8, 16 и 17 май.

17 май, 14.10 ч., 

Луната е 

в СКОРПИОН 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Напрегнато ще протече това пълнолуние, особено в емоционалната сфера. Всички проблеми и неудоб-
ни ситуации сега ще ви изглеждат още по-неприятни. Постарайте се да не използвате храната за успоко-
ително хапче, защото ефектът ще е обратен – тежест в стомаха и недоволство от себе си.  Днес е най-
добре да не ядете месо, тлъсти и пържени храни. Сладкишите и тестените изделия се усвояват мак-

симално добре от организма и може да ви се прияжда изключително само такава храна. Но ако имате се-

риозни проблеми с килограмите, най-добре е да ядете само плодове и зеленчуци. Днес всичко ще ви тежи 
като камък в стомаха, а най-лошото е, че се пълнее бързо и трайно.  Денят е подходящ за започване 
на решителна промяна на хранителния ви режим. Силата и мощното намерение на Скорпиона ще ви по-

могнат да се избавите завинаги от лоши навици, преяждането например.  Моментът е неподходящ за 
секс и за изясняване на лични отношения.

1–3, както и 

18–31 май 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ускорите 
отслабването, ако спортувате повече. 1, 18, 19, 27, 28 и 29 май са препоръчителни дати за занимания с 
фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 2, 3, 20, 21, 30 и 31 май са датите за скулптиране и оформяне на раз-
лични части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 25 и 26 май се препоръчват 
сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен самомасаж под душа. Водните процеду-
ри ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните клетки вода, ко-
ето води до изглаждане на целулита. 22, 23 и 24 май са дните на дихателни упражнения, разходки на чист 
въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробика.

3 май, 9,52 ч., 

Луната е 

в ТЕЛЕЦ 

НОВОЛУНИЕ

 Най-добрият ден за диети и пълно разтоварване. Времето е подходящо и за профилактика на орга-
низма. Гладуването е препоръчително, но точно при Луна в Телец (Телецът обича да си похапва и угаж-
да) ви е трудно да се лишите изцяло от храна, защото апетитът ви ще е вълчи.  За да не пропусне-
те чудесния ден за отслабване, яжте поне само зеленчуци – предимно картофи, моркови и ряпа. Не ги под-
правяйте обаче с много сол и мазнина. Най-внимателни със солта да бъдат хората, които страдат от 
високо кръвно налягане.  За вашата лунна магия по новолуние в Телец. Това е денят на Венера, която 
управлява Телеца – чудесен момент за създаване на нова интимна връзка, занимания с изкуство и подо-
бряване на финансовото състояние. Проявете постоянство и търпение за новите си намерения. Осво-
бодете се от ината. Това е най-вълшебният ден да направите и вашата бяла „магия“ за любов. Излезте 

сред природата и си откъснете клонче от билката бял равнец, изсушете го и го запазете при личните си 

вещи. Откъснат само на новолуние в Телец, което е един път годишно, белият равнец притежава силна 

магична сила и ще привлича към вас любов, симпатии и успехи сред срещуположния пол.

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 МАЙ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 7, 8, 9, 24, 25, 26 Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се омазнява по-бързо.

4, 5, 6, както и 10–17 – Ако искате косата ви да расте бързо.

1, 2, 3, както и 

18–23 и 27–31
– Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

2, 3, 4, 29, 30, 31 –
Ако имате проблем с кожата на главата, сърбежи или пърхот. 

Направете си маска в корените. Ефектът ще е поразителен.

10, 13, 15, 16, 22, 29, 30, 31 –
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще привлечете 

богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е

– 7, 8, 9, 24, 25, 26 –

2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 30, 31 – Къдренето ще е най-безвредно и се препоръчва за фини и деликатни коси.

10, 11, 20, 21, 22, 23 –
Най-трайно ще е при силни, здрави коси, които трудно се поддават на 

манипулации. Прическата ще ви стои добре.

Б
оя

ди
св

ан
е – 7, 8, 9, 24, 25, 26 –

2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 30, 31 –
За деликатни и изтощени коси – днес при боядисване те няма да изгубят блясъка 

си и да се изтощят от боята.

10, 11, 20, 21, 22, 23 – За интензивно и трайно боядисване на устойчиви коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

– 7, 8, 9, 24, 25, 26
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много 

болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 7, 8, 9, 24, 25, 26 Датите са неподходящи за епилация.

1, 2, 3, както и 

18–23 и 27–31
– Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

1, 2, 3, както и 

18–23 и 27–31
–

Датите са подходящи за механична епилация. 

Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

3–6, както и 10–14 – Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.

К
О

Ж
А

М
ан

ип
ул

ац
ии

 з
а 

пр
об

ле
м

на
 к

ож
а 

(п
ре

м
ах

ва
не

 н
а 

пъ
пк

и,
 

пе
т

на
, б

ра
да

ви
ци

 и
 

ле
ку

ва
не

 н
а 

ак
не

)

1–3, 

както и 18–31
– –

Парна баня
– 4–17 Има опасност да ви останат белези.

1–3, както и 18–31 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

1, 18, 19, 27, 28, 29 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

2, 3, 20, 21, 30, 31 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

4–17 –
Най-ефективни ще са процедурите на 4, 10, 11 и 13 май, 

когато кожата ще има нужда от много влага.

С
пе

ци
ал

ни
 

м
ан

ип
ул

ац
ии

 
с 

ко
ла

ге
н,

 
ел

ас
т

ин
 

и 
бо

т
ок

с

4–17 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 4–17, както и 20, 27 – –

Оформяне 
и лакиране

2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 

20, 21, 23, 27, 30, 31
– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

на
ж

-
ни

 и
 а

нт
иц

ел
у-

ли
т

ни

– 4–17 –

1–3, както и 18–31 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 1–3, както и 18–31 –

4–17 – –

С
А

У
Н

А

1–3, както и 18–31 – Ефектът ще е максимален на 1, 18, 19, 27, 28 и 29 май.
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СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
За да е празник шопингът, възползвайте се от датите, които ви препо-

ръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобразени с „настроени-

ето“ на Луната през май.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА: 

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-

зикални инструменти и аудиозаписи: 2, 3, 4, 14, 15, 25, 26, 30 и 31 май.

Недвижими имоти, мебели: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 20, 21, 30 и 31 май.

Автомобил, мотор или колело: 1, 5, 6, 10, 11, 18, 19, 27, 28 и 29 май.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 1, 27, 28 и 29 май.

Канцеларски материали и книги: 5, 6, 12 и 13 май.

Спортни стоки: 1, 10, 11, 18, 19, 27, 28 и 29 май.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 22, 23 

и 24 май.

Обувки и дрехи: 2, 3, 4, 14, 15, 20, 21, 30 и 31 май.

Бижута, злато, луксозни вещи: 10 и 11 май.

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 интервен-

ции на 17 май (пълнолуние), защото тогава ще има голяма кръвозагуба, 

както и на 3 май (новолуние), когато няма достатъчно лунна eнергия и 

жизнените функции са по-забавени. 

ДАТИ НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА на

1, 27, 28, 

29

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна кухина, 

зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия 

гръбначен стълб

2, 3, 4, 30, 

31
Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

5, 6 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

7, 8, 9 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

10, 11 Сърце, слезка (далак)
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

12, 13
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, черен 

дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система
Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

14, 15
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия 

гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна 

кухина, зъби

16, 17 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки

18, 19 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

20, 21 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен 

мехур

22, 23, 24
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, органи, 

свързани с нарушения на кръвното налягане
Сърце, слезка (далак)

25, 26 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 18 до 31 май. 

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: 7, 8, 16, 17, 25 и 26 май.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 5, 6, 14, 15, 22, 23 и 24 май.

На тези дни с поливането има опасност да провокирате появата на листни 

въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 25 и 26 май.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ МАЙ
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 18–31 май.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите: 7, 

8, 16, 17, 25 и 26 май. Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсявания и 

петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 5, 6, 14, 15, 22, 23 и 24 май. 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 

изберете датата, най-добре посетете зъболекаря 18, 19, 22, 23, 24, 25 и 

26 май.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: от 1 до 17 май, както и на 20, 21, 

27, 28, 29, 30 и 31 май. И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на 

зъболекар на 17 май (пълнолуние), защото кръвозагубата и болките ще са 

по-силни от обикновено, както и на 3 май (новолуние), защото съпроти-

вителните ви сили тогава ще са слаби и организмът ви ще е по-уязвим.

Лунните дни (ЛД) са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). 

Лунният ден започва с изгрева на Луната. Само първият лунен ден започва от новолуние и завършва с първия изгрев 

на Луната. Лунният месец може да бъде от 29 или от 30 дни. Понякога разликата в продължителността на първия 

и последния лунен ден варира от по няколко минути до цяло денонощие.

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
30 май 31 май 1 май

27-и ЛД (от 4.02 ч.) 

Ден за прекратя-

ване на контакти 

с лоши хора. Почи-

вайте и медитирай-

те. Ще имате про-

зрения.

28-и ЛД (от 4.35 ч.), 

както и 1.05.(от 5.04 

ч.) Дни, подходящи за 

покупка на жилище или 

начало на ремонт. Съ-

нищата не са верни.

28-и ЛД (от 5.04 ч.), 

както и 31.05 (от 

4.35 ч.) Дни, подходя-

щи за покупка на жи-

лище или начало на 

ремонт. Сънищата 

не са верни.

2 май 3 май 4 май 5 май 6 май 7 май 8 май

29-и ЛД (от 5.31 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 9.52 ч.) 

Чист и светъл ден. 

Припомнете си дет-

ството. Ще ви осе-

нят творчески идеи. 

Не започвайте нищо 

ново. Посветете този 

ден на всичко, което 

възвисява духа.

2-ри ЛД (от 6.37 ч.) 

Не се поддавайте 

на гнева, избягвай-

те конфликтите и 

изблиците на емо-

ции. Дeнят е подхо-

дящ за нови  начи-

нания.

3-ти ЛД (от 7.19 ч.) 

Енергетиката на 

този ден изисква да 

сте активни. Пасив-

ността е противо-

показна и опасна.

4-ти ЛД (от 8.09 ч.) 

Не взимайте прибър-

зани решения. Уса-

мотете се. Разходе-

те се сред природа-

та. Занимавайте се 

с дома и семейство-

то си. Колективна-

та работа няма да ви 

спори.

5-и ЛД (от 9.06 ч.) 

Делови ден. Подхо-

дящ е за пътувания 

и за планиране на 

генерални промени. 

Работете концен-

трирано. Не преяж-

дайте. Целеполага-

нето ще е успешно.

6-и ЛД (от 10.09 ч.) 

Смирете се. Дайте 

прошка. Не изразя-

вайте недоволство 

на глас. Подходящ е 

за подмладяващи коз-

метични процеду-

ри. Ден за гадаене и 

пророчества.

9 май 10 май 11 май 12 май 13 май 14 май 15 май

7-и ЛД (от 11.16 ч.) 

Ден за молитва. 

Сбъдват се жела-

ния.

8-и ЛД (от 12.26 ч.) 

Сега се активират 

фините и неуловими 

енергии в организма. 

Добре е да се гладу-

ва, за да се прочисти 

тялото.

9-и ЛД (от 13.37 

ч.) Не е успешен. 

Склонни сте към 

заблуждения и са-

моизмами. Добре 

е да дадете прош-

ка. Практикувай-

те йога.

10-и ЛД (от 14.50 

ч.) Не планирайте 

нищо важно. Изкъпе-

те се с гореща вода. 

Медитирайте.

11-и ЛД (от 16.04 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 

17.20 ч.) Дава се 

милостиня. Молит-

вите се чуват. Под-

ходящ е за взимане 

на важни решения.

13-и ЛД (от 18.37 ч.) 

Ден за активни кон-

такти, работа с ин-

формация и учене. 

Сами си пригответе 

и изпечете хляба. Не 

преяждайте.

16 май 17 май 18 май 19 май 20 май 21 май 22 май

14-и ЛД (от 

19.54 ч.) Много под-

ходящ за започва-

не на важна работа, 

за физическо нато-

варване, за работа 

с информационни из-

точници и свеще-

ни текстове. Отва-

ря се третото око. 

Прочистете органи-

зма си.

15-и ЛД (от 21.07 ч.) 

Сънищата са верни и 

важат за месец на-

пред. Лош ден за секс. 

Сатанински ден, у нас 

се пробуждат зли из-

кушения. Проявете ас-

кетизъм.

16-и ЛД (от 

22.14 ч.) Ден за по-

стигане на вътреш-

на хармония. Ста-

райте се да върши-

те само добри дела.

17-и ЛД (от 23.10 

ч.) Подходящ е за 

удоволствия, общу-

ване и физически на-

товарвания. И за 

брак по любов.

18-и ЛД (от 23.57 ч.), както и 21.05 (през 

целия ден) Изгонете лошите мисли. Прочис-

тете стомашно-чревния тракт – дните са 

подходящи за пълно гладуване.

19-и ЛД (от 0.35 

ч.) Запалете повече 

свещи у дома, напра-

вете анализ на по-

стъпките си. Ще ус-

пеете да се отърве-

те от чуждото вли-

яние.

23 май 24 май 25 май 26 май 27 май 28 май 29 май

20-и ЛД (от 1.07 ч.) 

Получават се духов-

ни знания и прозре-

ния. Не проявявайте 

гордост!

21-ви ЛД (от 1.34 ч.) 

Много активен твор-

чески ден. Отличен е 

за започване на нова 

работа, спортуване и 

пътешествия.

22-ри ЛД (от 1.58 

ч.) Ден на мъдрост-

та. Предайте на 

другиго своите зна-

ния. Посетете ас-

тролог.

23-ти ЛД (от 

2.21 ч.) Този ден 

е символ на само-

жертвата – просте-

те на другите, раз-

кайте се. Добре е да 

се пости. Не праве-

те секс. Почистете 

дома си.

24-ти ЛД (от 2.43 ч.) 

Активен, творчески 

ден. Използвайте го 

за укрепване на духа 

и тялото. Ден за нов 

строеж.

25-и ЛД (от 3.07 ч.) 

Всичко на този ден 

става с лекота, с 

вътрешен порив. 

Спонтанно могат 

да се появят те-

лепатия и ясновид-

ство. Днес не бър-

зайте!

26-и ЛД (от 3.32 ч.) 

Въздържайте се от 

активна дейност и 

постете. Пестете 

си енергията и мъл-

чете.

*30-ИЯТ ЛУНЕН ДЕН СЪВПАДА С ПЪРВИЯ ПРЕЗ МАЙ

30-и ЛД – 3.05 (от 6.01 ч.) Ден на хармония, любов, покаяние и прошка. Завършете 

всичко започнато през този месец и направете равносметка. Не започвайте нищо 

ново! Не правете и планове. Изчакайте до първия лунен ден. Избягвайте суетата, 

освободете се от всичко ненужно!
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО: Нона Йотова. Ешафод. Капан. Китка. Трир (Херсон). Камъш. Тарар. Пране. Ден. Етна. Угаин. Мат. Юрта. Амид. Кок. „Кин“. Умов (Николай). Стадо. АЛ. 

„ОТ“. Ин. Якир (Йона). Самоа. „Шкода“. Нот (Крис). Лоб. ДЗИ. Исе. Иг. Муле. Стока. Ламб (Лари). Белини (Винченцо). Адара. Ар. Флебит. Раса. Аск. Ерат (Кристи-

не). Шантунг. Ерн. Есен. Динар. Ауспух. Акация. Рафт. Уили.

ОТВЕСНО: Рокада. Транзит. Леса. Наметка. Мои. Оберек. Напън. „Идиот“. Икебана. Йаш. Юнона. Агалит. Кон. Ер. Ит. Ди. ТТТ. Шия. Покана. Иран. Вира. „Анар“. 

Дата. Астра. Крум. Дау (Герард). „Неа“. Ги. Нат. Падуа. Шлем. Рагу. Татри. Мляко. Улас (Николай). Су. Франко (Франсиско). Кобила. Кепи. Воин. Овоид. Сема. Рул. 

Дрейк (Франсис). Трасе. Бронхит.
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Подарък

Подарък

LUMENE
NATURAL CODE

NATURAL CODE

МАТИРАЩ ФОН ДЬО ТЕН

ЗА MАКСИМАЛЕН КОМФОРТ БЕЗ „ЕФЕКТ НА МАСКА”
Перфектно прикрива несъвършенствата: червенина и 
пъпки. Специална формула с хидратиращи агенти гаран-
тира дълготрайност и свежо излъчване през целия ден. 
Матира и предотвратява появата на блясък. Екстракт  
от живовляк предотвратява образуването на черни  
точки и комедони. Не запушва порите. Не оставя следи  
по дрехите. Не съдържа масла и пaрабени. 

за повече информация: www.olcombg.com
препоръчителна цена в  
търговска мрежа: 17,90 лв.

Вземете вашия

и получавате подарък

ГЛАНЦ ЗА УСТНИ

Vitamin C+ Time Freeze

ЕНЕРГИЯ И СИЯНИЕ  
ЗА КОЖАТА

СТЕГНАТ КОНТУР И 
ДЪЛБОК ЛИФТИНГ ЕФЕКТ

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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СПЕЧЕЛЕТЕ СПЕЧЕЛЕТЕ 
2 ПОЧИВКИ2 ПОЧИВКИ
В ГЪРЦИЯВ ГЪРЦИЯ
Как? – на стр. 3

ХЕЛЪН МИРЪНХЕЛЪН МИРЪН
Нейно величествоНейно величество

ИНТЕРВЮ С ПРОФ. НИКОЛА ГЕОРГИЕВ

„НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ“?!НАРОДЕЕ ВВЪЗРОДЕНИ“?!!!НАРОДЕЕЕ ВВВЪЗРОДЕНИ“?!!!!
НАКЪДЕ ВЪРВИШ,НАКЪДЕ ВЪРВИШ,

МЕНОПАУЗАТА
На прага на

Да поговорим за
ЧИКЛИТА
ТАЙ масажът 
и ЩАСТИЕТО

разговорникразговорник
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