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Какъв ще бъде 
първият ви 
указ, Ваше 
величество?
Опитайте да се дър-

жите така, все едно 

в гардероба ви виси 

кралска мантия. Из-

правете раменете си 

и вдигнете брадичка-

та. Подсказваме ви, 

че бихте могли да из-

правите стойката с 

танци.

Знам защо го правя!
„Колко още ще трябва да въртя педа-

лите в тренажорната зала, за да сва-

ля тези пет килограма?“ Ако мислите 

по този начин по време на тренировка 

– тя ще протече тежко. „Ще отслабна 

и със стройната си фигура ще изглеж-

дам наистина класно.“ Тези мисли по-

бързо ще ви отведат от пътечката 

във фитнес залата до червения килим 

пред кралския трон.

БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР през юнипрез юни

Кралицата и нейната свита...
Всяка от нас има нужда от своя свита, за да усеща короната върху главата си. Свита от... красиви 
думи, възхитени погледи, нежни докосвания. Необходим ни е дълъг шлейф от звуци, гласове, аромати 
и вкусове. За да се случи всичко това, не е необходимо да сте родена инфанта (титла на принцеса в 
Испания и Португалия – бел. ред.). Необходимо е просто да се обичате повече...

©
 M

IR
O

SL
AV

A 
AR

N
AU

D
O

VA
, C

IT
RU

SS
S0

8,
 W

AV
EB

RE
AK

M
ED

IA
 L

TD
, V

AL
ER

Y 
IZ

M
ES

TI
EV

, R
AL

U
C

A 
TU

D
O

R 
| 

D
RE

AM
ST

IM
E.

C
O

M

Огледалце, огледалце, я кажи...
Пред огледалото сме склонни да виждаме ситните бръчици, неправилната 

форма на носа или непослушните кичури коса, които наникъде не искат да 

застанат. Пробвайте да реагирате по друг начин. Мислете, че точно вие 

с вашата външност сте еталон за красота. Барбра Стрейзанд, Джак Ни-

кълсън и кралица Елизабет… Има толкова много популярни личности, кои-

то не се вписват в общоприетите норми за привлекателна външност, но 

са... очарователни. Вие сте уникални и колкото по-бързо осъзнаете това, 

толкова по-бързо вашата външност ще започне да работи за вас. И когато 

„попитате“ огледалото, то ще ви отвърне: „Сега, кралице, на света ти си 

първата по красота.“

Наемете президентския 
апартамент
Колкото и да ви струва това. Президентските апар-

таменти действително могат да ви предложат онази 

луксозна обстановка, на която са свикнали короновани-

те особи. И знаете ли кое е най-хубавото? Не е сигур-

но, че ще ви хареса. Възможно е да се случи и така, че 

с голямо облекчение да се върнете вкъщи.

Кралски подаръци
Ако не намирате друг начин да повярвате в това, че у 

вас дреме истинска кралица – направете си кралски по-

дарък. Купете си нещо наистина недостъпно и скъпо, за 

което дори не сте мечтали. Може да е дреха, която ни-

кога няма да облечете, обувки, които никога няма да обу-

ете, просто защото няма с какво да ги съчетаете... Или 

пък предмет, който изобщо не пасва на дома ви. Но на-

правете такава покупка. Забравете за момент принципа 

„Евтино, но ефектно“ и заложете на знатното качество.

Бела, брой 6 (160), 20114



М
ладостта си отива на 
автостоп. Без преду-
преждение, без финални 
надписи. Прималява ти, 

когато видиш русата є главица да се 
вмъква в някоя бърза кола. И край. 
Няма я. Отфучава нанякъде. 
А ти продължаваш да стоиш на 

магистралата. И да махаш… Махаш 
бръчки, махаш нерви, махаш илюзии… 
Махаш като автомат, без да усе-
щаш дори наежената страст за пъ-
тешествия. Махаш примирено и вяло. 
Не се надяваш много, че някой ще ти 
спре, но не искаш и да се откажеш 
от илюзията за приятна изненада, за 
полагащ ти се късмет, за удължена 
младост с вдигнат палец, на високи 
скорости. 
Младостта е бързо движение. Тя е 

самото движение. Въпреки спънките, 
които финансови и други банални об-
стоятелства є подлагат, тя не се 
спира. Не се задъхва след бягане. Ако 
няма пари за билет, хваща стопа и 
стига накрай мечтите си. Нищо не 
може да успокои пулса є, да опито-
ми дързостта є, да я уплаши, че ще 
бъде изнасилена от някой тираджия 
в храстите. Страхът и песимизмът 
са белези на старостта. 
Да, автостопът е безразсъдно млад. 

Възрастните автостопаджии изглеж-
дат жалки. Пї им отива да се ка-
чат на туристически автобус, да но-
сят куфар „Самсонайт“ вместо ра-
ница и да пристигат по разписание. 
Вместо това те изстискват послед-
ната енергия от палеца си, висейки 
по собствено желание на някой раз-
клон – далеч от спирки, опашки, ав-
тогари, гари и чакални. 
Това е последният им опит да се 

отскубнат от клещите на сигурнос-
тта, разумността и безсолното съ-
ществуване. Чакат своя последен 
влак, пълен с приключения, така да 
се каже, но на магистралата. 
Приличат на застаряващи рокери с 

поотеснели кожени панталони и гроз-
но пооредели коси. Стоят, защото се 
боят да се откажат. 

Понеже не им достига смелост, кри-
ят по един пистолет или поне по 
един паник спрей в сака си. За все-
ки случай...
Не знам кое е по-достойно в случая 

– да се качиш на някое нормално пре-
возно средство с предизвестено вре-
ме за пристигане и местоназначение 
или да продължаваш да изнудваш къс-
мета си, воден от окъснялото си же-
лание за свобода и безразсъдство. 
Битката с младостта, струва ми 

се, е винаги изгубена. Единствено-
то утешение е животът all inclusive, 

който е едновременно подходящ и из-
годен за хора в следавтостопаджийска 
възраст. Нощувка със закуска, обяд и 
вечеря плюс някои екстри, като без-
платни обиколки с бус до места в 
близост до хотела. Не звучи вълнува-
що, но пък не е гротескно.
* * *
Хоп, една кола спря малко по-ната-

тък. Затичваш се, отваряш вратата 
и виждаш дъщеря си с нахално руса-
та си коса на задната седалка. Про-
вървял є е стопът!

Мариана ЯНЕВА

АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ
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АВТОСТОПЪТ 
БЕШЕ МЛАД
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Какво ново в...

З
наете ли, че в Габрово на-
пример казват сакче на всяка 
найлонова торбичка? В много 
други части на България дума-

та „сак“ се употребява в значение-
то є на по-голяма чанта за багаж (и 
за път), нещо като куфар. А знаете 
ли, че думата sack има всички тези 
значения и в английския език? Англи-
чаните казват „сак“ на найлонови-
те пликчета, на хартиените пликове, 
които получават, когато пазаруват 
в супермаркетите, както и на по-
големите чанти. Откакто заживява 
в Англия и започва да изучава езика 
на Шекспир задълбочено, събеседни-
кът ми се сблъсква с много думи, ко-
ито съществуват в българския. На-
мира за интересно взаимодействието 
между двата езика, но не си мисле-
те, че е филолог, отишъл в Англия, 
за да търси наше в чуждото и об-
ратно... Не. Той е... пътешественик. 
И е... traveller.
Казва, че комбинацията между любо-

вта към пътуването и наличието на 
познати, готови винаги да помогнат, 
го изстрелва право в Южна Америка, 
Испания, Австралия, Боливия... Влюб-
ва се във всяко място, до което се 
е докоснал, и не престава да иска по-
вече. Да посети други страни, да се 
докосне до други култури и традиции. 
Не се определя като принадлежащ на 
дадена територия или националност, 
защото е свободен и освободен. Оби-
ча да разказва своите истории и пре-
живявания, защото самият той се е 

запалил по пътешествията от разка-
зите на другите. Още като дете бил 
пленен от сладките приказки на дядо 
си за други светове. Дядо му рабо-
тел като доктор на кораби, обико-
лил и опознал различни страни. Точно 
така пред внука му, с когото разго-
варям, заживява необикновеният свят 
на далечното. 

– УЧИЛ СИ ДВЕ ГОДИНИ В МЕ-

ДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В 

ПЛЕВЕН И ПОСЛЕ СИ ПРЕКЪС-

НАЛ. ЗАЩО?

– Отидох на студентска бригада 
през 2003 г. Работех във ферма за 
ягоди в Източна Англия. Не ми тряб-
ваше повече от седмица, за да проу-

мея, че няма да се върна в България. 
След 8 месеца се преместих в Лон-
дон, започнах да се срещам с различ-
ни и интересни хора, които пътуват 
по света. Постоянно споделяха свои-
те истории от пътешествия и свър-
зани с тях необикновени преживява-
ния. Това допълнително ми повлия. В 
началото на 2007 г. успях да събе-
ра пари и една вечер, докато гледах 
„Мотоциклетни дневници“ (филм за 
предреволюционния период на Ернесто 
Че Гевара, в който той и негов прия-
тел обикалят Южна Америка на мо-
тор), реших, че и аз искам да отида 
там. Купих си билет за Буенос Айрес 
и след 2 месеца бях там.

Сравнително 
езикознание ли?

Цвятко Джаралийски

от Митка ХИТРОВА

(Пълния текст четете в раздела неМИЛИ-неДРАГИ на хотел РОДИНАТА на www.bela.bg)
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Хая не е име на китайка, нито на богиня, нито въобще е име. Хая е обратното на „нехая“. 
А на тази страница БЕЛА ще изразява своето хайство или нехайство. Според случая...

ХХХХая не е
А на т

Теодора СТАНКОВА

ПО-ПО-НАЙ 
ОТ НАЙЛОНА

Нова такса „торбичка“ влиза в сила от есента. 
Цената на най-тънките шумолящи найлонови плик-
чета като за начало ще се увеличи на 15 стотин-
ки. През следващите години тя ще расте още: за 
една бройка през 2012 г. ще плащаме 35 ст., през 
2013 г. – 45, а през 2014 г. – 55 ст. 
Правителството очаква формирането на крайна 

цена на найлонките да мотивира гражданите към 
по-ниско потребление на тези опаковки и да сти-
мулира употребата на други разновидности – тек-
стилни, хартиени, деграленови (опаковки с ускорено 
декомпозиране в природата). 
Може ли обаче екотаксата да възпре използването 

на найлоновите торбички? Защото в Румъния на-
пример ефект от налагането є е имало за период 
от само една година след въвеждането є. И докол-
ко е мотивирана замяната на полиетиленови тор-
бички с друг вид? 
В отделни градове като Кюстендил вече опита-

ха да се борят, като замениха полиетилена с де-
грален. Промяна, освен тази, че цената на нови-
те торбичките е по-висока, не се забелязва – след 
вече тригодишна забрана за употреба на найлонки 
Кюстендил не е по-чист. Войната срещу епидемия-
та от търкалящи се навсякъде торбички е загубе-
на. Замяната на полиетилена с дeгрален не помогна 
за визуално намаляване на торбичките в природа-
та. Нищо че периодът на разграждане на дегралена 
е приблизително 15 години, а този на полиетилена 
– от порядъка на 100 до 400 години. Просто вмес-
то полиетилен по клоните на нацъфтелите овошки 
в Кюстендилско в момента жизнерадостно се вее 
шарен дегрален.
Алтернативните хартиени торбички изглеждат 

като съвсем лесен избор. Но има безброй много де-
тайли, скрити на дъното на всеки хартиен плик. 
Хартията идва от дърветата – много, много дър-
вета. Тази промишленост е внушителна, а процесът 
от производството до стигането на торбичката в 
магазина е дълъг, мръсен и се отразява изключител-
но тежко на околната среда.

Според доклад, поръчан от британското правител-
ство, найлоновите торбички били по-малко вредни 
за околната среда от хартиените. И пак според 
този доклад те били 200 пъти по-щадящи за кли-
мата от тези, направени от памук. Защо? Защото 
при производството на найлонови торби се отделя 
значително по-малко количество въглероден двуокис 
– по количество той представлява само една тре-
та от онова, отделяно при производството на хар-
тиени и платнени торби. С други думи, британци-
те ни убеждават, че найлоновите торбички са по-
еко и от хартиените, и от платнените! 
Явно проблемът не е в найлоновите пликчета, за-

щото такива използват навсякъде по света. Но не 
навсякъде можете да ги видите разпилени по улици-
те и пред блоковете, както е у нас. Със сигурност 
изваждането им от търговската ни мрежа няма да 
реши проблема с безкултурието на българина и рес-
пективно със замърсяването. 
Защото според българския гражданин логичното 

продължение на „живота“ на една найлонова тор-
бичка е… на клоните на дърветата. У нас пътят 
на битовите отпадъци минава през перилото на 
терасата или през прозореца на автомобила. Така 
че дори и да си прибере екотаксата, държавата ще 
си остане мръсна. 
Но имайте предвид, че една найлонова торбичка 

(здрава или скъсана) ще надживее и вас, и децата, и 
внуците, и правнуците ви… Престъпно спрямо по-
коленията след нас е да изхвърляме безразборно по-
добни боклуци сред природата. 
Какво ще кажете да се откажем от найлонките 

и да си нарамим добрите стари платнени торби? 
Според изчисления на правителството след поскъп-
ването на найлоновите торбички домакинствата, 
които се откажат да ползват еднократните поли-
етиленови торбички, ще пестят пари. През тази 
година само 36 лева, но през следващата те могат 
да станат 255 и да стигнат даже до 400 лева в 
края на 2014 г. 

ХАЯХАЯХАЯ

Бела, брой 6 (160), 2011 7



МОДАМОДАМОДА

Като МарленеМарлене
Жени в панталони?! Това не го е имало масово преди 30-те 
години на миналия век. След това идва Дитрих, става известна 
кинозвезда и дава име на един панталон. На един чудесен за 
лятото панталон, който е много модерен през този сезон.

Бяла 
свобода
В какъв цвят си 

представяте, че е 

свободата? Имен-

но в бял. Впрочем 

бялото не е точ-

но цвят, но какво-

то и да е, дизай-

нерите никога не 

го пропускат за 

през слънчевата 

половина на годи-

ната. Крачолите 

тип камбана изис-

кват в раменете 

да има малко пове-

че обем. Блузата 

може да е прилеп-

нала по тялото, но 

ръкавите є тряб-

ва да са буфан.

Дете на 
природата
Ще се слеете с пей-

зажа, ако облечете 

памучен широк пан-

талон на едри цве-

тя и кораловочер-

вена блуза (цве-

тът е много шик и 

страшно модерен 

през това лято, но 

все пак трябва да 

се съчетава поне 

с един от цветове-

те върху пантало-

на). Напомняме ви, 

че обемът отдолу 

се уравновесява с 

обем отгоре, който 

в случая е постиг-

нат с рюшове и на-

бори по блузата.

Дама на 
пътя

Въздушни, не-

брежни, но и мно-

го женствени – 

всичко това са 

ленените широки 

панталони в кре-

маво или светло-

бежово. Бялото не 

е препоръчително 

за път, защото се 

цапа бързо. Кафя-

вият кожен колан 

(от естествена 

кожа, разбира се!) 

и кърпата на гла-

вата, съобразе-

на по цвят с то-

алета, са ефект-

ни допълнения към 

панталона.

Градско 
шофиране

„Скъпа, искаш ли 

да покараш колата 

ми?“ От устата 

на мъж това из-

речение звучи не-

вероятно за чува-

не. Но не и ако сте 

облечени така – 

кремав Марлене 

панталон на фино 

синьо каре, подхо-

дяща жилетка и… 

къса, много къса 

коса, ала гарсон, 

разбира се. В този 

случай шансът ня-

кой мъж да ви отс-

тъпи колата си 

се увеличава три-

кратно.
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Разговор 
без продъл-
жение
„Не, съжалявам, 

нямам никакво 

време. Срокове-

те ме притис-

кат. Да, време-

то е хубаво, виж-

дам, но не мога 

да дойда с вас.“ 

На заетите де-

лови дами им ос-

тават много 

малко радости. И 

една от тях е да 

са облечени еле-

гантно и удобно. 

Тъмносин панта-

лон на райе ала 

Марлене Дитрих 

и бяла блуза с 3/4 

моцарт ръкави – 

класика в жанра 

бизнес облекло 

през лятото.

По-бързо, 
ако може!
Красотата на 

тези полупроз-

рачни лилави пан-

талони се разгръ-

ща, когато уско-

рите крачка. Ако 

сте с шапка, при-

държайте я да не 

падне, когато за-

бързате ход. За 

да не ви е топло, 

докато припкате 

по градските ули-

ци, облечете бяла 

кенарена лежерна 

туника. Белите 

сандали на висок 

груб ток стоят 

много секси под 

такива широки и 

ефирни крачоли.

Шопинг 
по никое 
време

Тя току-що си 

е купила нещо 

хубаво. И е об-

лечена хубаво 

– с копринен 

яркозелен пан-

талон в сво-

бодна кройка 

и прозрачна 

блуза с удъл-

жена задна 

част. Слънче-

вите очила са 

задължител-

ни, ако сте ре-

шили да прека-

рате в шопинг 

няколко часа.

Той закъс-
нява за 
срещата

Ще ви е по-про-

хладно да го ча-

кате в бял ленен 

широк панталон 

и проветрива 

блуза с къс ръ-

кав и драперии 

отпред. Съче-

танието меж-

ду бяло и кафяво 

е много благо-

родно. Сандали-

те задължител-

но трябва да са 

от естестве-

на кожа. За да 

изглеждате по-

елегантно, из-

берете свет-

локафява чанта 

плик.
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ТУНИКАТА

ак ц е н т и

Т
униката е незаменима точно в 
жегите. Обяснимо защо – еф-
ирна и прохладна дреха е. Кожа-
та ни я харесва на допир. За-

това краят на тази мегамодна тен-
денция не се вижда. Напротив. И през 
това лято туниката ни се предста-
вя в пълния си блясък – в разнообраз-
ни кройки и цветове. За да ни накара 
да се почувстваме отново свободни 
като хипита и леки като вятър!
През този сезон, който е под зна-

ка на лудешките 70 години на мина-
лия век, никой не може да устои на 
чара на тези жизнерадостни на цвят 
и леки като перце блузи. С тях дори 
и жените с момчешки тела изглеж-

дат по-женствени. А по-пълните се 
доверяват на туниката да скрие про-
блемните им зони – корема и горна-
та част на ръцете.

По отношение на цветовете и 
десените туники има всякакви – 

семпли и едноцветни; семпли и едно-
цветни, но отрупани с камъни, пайе-
ти или капси; такива с психеделични 
пейсли (декоративен индийски мотив 

с капковидна форма) щампи; от еле-
гантни или от по-груби материи. Ко-
гато кажем „туника“, всичко е позво-
лено! Фаворит е щампираният вари-
ант от фин шифон или коприна. 

И още два плюса на туниката – 
достъпна е като цена и се ком- бинира с почти всичко: клинове, тес-

ни и широки дънки, бели панталони и 
поли, шорти, максиполи…

За обувките също не е нуж-
но да мислите много – с туни-

ка може да обуете както елегант-
ни сандали на високи токове, така 
и тип римлянки с равна подметка, 
удобни мокасини или класически обув-
ки тип балерина. Сандалите на кор-
кова платформа са много подходящи 
за сафари стила, който включва ке-
нарени туники.

Ода за

Но все пак трябва да имате няколко неща предвид, преди да облечете 
туника: 

1. Туниката стои най-добре на тесни и прилепнали панталони или клинове. В 

комбинация с по-широки панталони рискувате тялото ви да изглежда без-

формено заради добавения обем и отгоре, и отдолу. 

2. Внимавайте с шарените поли в А-кройка, както и с максиполите – те се 

комбинират с по-семпли и по-прави като кройка туники! 

3. Много приятно, ефектно и удобно е съчетанието между права дънкова пола 

и широка туника.

4. От аксесоарите най-подходящи са сламената шапка или пък все още мо-

дерното борсалино и дългите филигранни хипи колиета.

Характерна пейсли щампа
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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 юнската БЕЛА и потърсете 

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

ЧЕТЕТЕ БЕЛА
И СПЕЧЕЛЕТЕ

В
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ



КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

З
а първи път терминът „целу-
лит“ се изрича от европейски 
лекари през 1920 г., но ста-
ва популярен едва през послед-

ните 50 години благодарение на соб-
ственичката на салон за красота в 
Ню Йорк Никол Ронсар, която пуб-
ликува във „Вог“ статията „Целу-
лит: тези бучки и подутини, от ко-
ито не можехте да се избавите до 
днес“. Г-жа Ронсар става милионерка 
и поставя началото на нов отрасъл 
в козметичната индустрия. Впослед-
ствие това понятие става междуна-
родно и милиони жени по света за-
почват да водят ожесточена борба с 

„портокаловата кожа“.
Днес се знае, че от целулит стра-

дат основно представителките на 
слабия пол, че за жалост той не е 

запазена марка само за пълните жени 
(от тези специфични неравности по 
кожата се оплакват и суперслабите). 
Знае се също, че целулитът се при-
чинява от хормонален дисбаланс, не-
правилно хранене и заседнал начин на 
живот…
Няма нищо чудно в тази осведоме-

ност – списанията не пестят стра-
ници, за да съветват как да победим 
този „бич женски“, и да разказват за 
чудодейното действие на разни препа-
рати и методи за изглаждане на ко-
жата. Козметичните концерни всяка 
година изкарват на пазара нови анти-
целулитни средства… Но проблемът 

ПлажниятПлажният
beautybeauty    сезон    сезон

ЗАПОЧНАЗАПОЧНА
© YANLEV | DREAMSTIME.COM

Целулитът си остава за 
жените враг номер едно, 
особено по това време 
на годината. Въпреки 

многобройните методи за 
неговото премахване. Все пак 

има и много надеждни…
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продължава все пак да си съществу-
ва. Защо? 

Причината се крие в неразбиране-

то, че борбата с целулита не е ра-

бота за седмица, а за цял живот.

Ако сте настроени решително и се-
риозно да дадете отпор на целулита, 
спортът, диетите, масажите и мезо-
терапията трябва да станат нераз-
делна част от вашето бъдеще. БЕЛА 
проучи какви процедури се предлагат 
днес в клиниките и салоните за кра-
сота и кои са най-ефективните. 

Ръчен масаж
Той е идеалното средство за справя-

не с целулит в начален стадий. Най-
важното при него, както и при вся-
ка друга антицелулитна терапия, е да 
сте редовни. Методи за масажиране 
има стотици, но ги обединява едно – 
всички те са насочени към подобрява-
не на обменните процеси в подкожна-
та мастна тъкан, което в резултат 
помага кожата да изглежда по-опъна-
та и по-еластична. За суперефекти-

вен се смята тай масажът, който 
разгражда и извежда мазнините от 
тялото, подобрява лимфодренажа и 
лекува отоците. 

Но най-приятното от всичко е, че 

тай масажът притъпява апетита.

Близко до ума е, че най-добрият 
тай масаж се прави от професиона-
листи от Тайланд, които напоследък 

работят и в България. В продължение 
на час, докато лежите на кушетка, 
масажистът обработва проблемните 
ви зони с лакти, колене и предмиш-
ници. Наричат този масаж пасивна 
йога, защото осигурява добро физиче-
ско натоварване на тялото, без да се 
налага самите вие да правите нещо. 
Максималният отслабващ ефект се 
постига за сметка на специфичния 
натиск и използването на специален 
крем за топене на мазнини, в съста-
ва на който влизат различни треви 
и билки от Тайланд и който продъл-
жава да действа в дълбоките слое-
ве на кожата и след приключване на 
масажа. Процедурата е леко болезне-
на, но си струва да я изтърпите, за-
щото още след първия сеанс може да 
почувствате, че дънките са ви ста-
нали по-широки. 
Ако не търпите на болка, тогава 

можете да изберете някоя по-релак-
сираща процедура, по време на коя-
то вие ще си почивате, а тялото ви 
ще работи. Например в спа салони-
те има антицелулитен масаж на ос-

новата на специална козметика. Се-
ансът включва няколко етапа. Пър-
во, масажистът ви прави гомаж (пи-
линг). След това обновената кожа на 
тялото се намазва с етерично мас-
ло и се масажира нежно. После се 
пристъпва към нанасяне на глинена 
маска върху проблемните зони, коя-
то изсъхва мигновено и е със стя-
гащ ефект. За да проникнат полез-
ните вещества от маската по-бър-
зо в кожата, се прилага и бодире-
пинг (увиване на проблемните зони 
с фолио за 20–30 мин). Понякога се 
използва и термоодеяло с цел да се 
създаде ефект на микросауна, да се 
предизвика изпотяване, което да до-
веде до намаляване на обиколката и 
на целулита. 

Най-накрая тялото се намазва с 

крем, съдържащ липокиназа, която 

активизира процесите на разграж-

дане на мазнините в адипоцитите 

и по този начин подпомага и ели-

минирането на токсините.

Резултатът от такъв един масаж 
е видим, ако се направят не по-мал-
ко от 8 процедури – по 1 на сед-
мица. А „аванса“ от плътна и глад-
ка кожа ще го получите веднага след 
първия сеанс. 

Що е то LPG?
В края на 70-те години на миналия 

век французинът Луи-Пол Гите пре-

живял инцидент, след който по тя-

лото му останали доста белези. За 

възстановяването му лекарите пре-

поръчали масаж. Инженер Гите изо-

бретил апарат, който замествал 

идеално услугите на опитния маса-

жист. Нарекъл го с първите букви на 

своите три имена – LPG. По-късно 

лекарите установили, че масажира-

нето с такъв апарат значително на-

малява целулита.

Действието му се основава на прин-

ципа на ендермологията – дрениране 

на подкожната мастна тъкан чрез 

вакуум. В резултат се подобрява 

кръвообращението, намалява дебели-

ната на подкожния мастен слой, ко-

жата се стяга, а целулитът не прос-

то намалява, а може да бъде излеку-

ван изцяло. 

Ендермологията е безболезнена про-

цедура. Този вид масаж е чудесна 

подготовка на кожата за последва-

ща мезотерапия и компреси с водо-

расли. И ако съчетаете тези проце-

дури, резултатът ще бъде бърз и по-

видим.

Техника за самомасаж 
вкъщи
За постигане на оптимални резул-

тати правете антицелулитния ма-

саж сутрин преди закуска и му отде-

ляйте всеки ден по около 20 минути. 

Седнете удобно, поставете единия 

крак по-високо от другия (опрете го 

на ниско шкафче или стол) и започне-

те да го масажирате с кръгови дви-

жения, започвайки от стъпалата и 

постепенно придвижвайки ръце наго-

ре към бедрата и седалището. 

Антицелулитният масаж на ръцете 

започва от дланите и постепенно се 

насочва към подмишниците. 

Гърбът се масажира под талията по 

направление към корема, а коремна-

та стена се обработва с леки кръго-

ви движения по посока на часовнико-

вата стрелка. 

Ако по кожата ви се появи леко за-

червяване, можете да преминете към 

следващата зона за масажиране. По-

засегнатите от целулит участъ-

ци е добре да масажирате по някол-

ко пъти. За постигане на оптимални 

резултати веднага след приключване 

на масажа на кожата нанесете ан-

тицелулитен крем.
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Мезотерапия
Днес мезотерапията се смята за 

един от най-ефективните методи за 
изглаждане на целулита. Благодарение 
на нея активни вещества, разгражда-
щи мазнините, се транспортират в 
дълбоките слоеве на кожата – там, 
където съставките от кремовете за 
мазане не могат да стигнат. В зави-
симост от степента на измененията 
на мастната подкожна тъкан дерма-
тологът избира индивидуален курс на 
лечение по класическата схема: раз-

граждане–елиминиране–оздравяване.
За корекции на локалните мастни 

натрупвания (най-често около талия-
та, корема, бедрата и седалището) с 
успех се използва препарат, съдържащ 
смес от фосфатидилхолин и дезокси-
холат, която, забележете, напълно (!) 
разтваря мастните клетки. Поетап-
но процедурата изглежда така. Пър-
во, зоните се третират с въпросния 
препарат, който се вкарва в дълбочи-
на, на нивото на подкожната мастна 
тъкан – именно там, където е необ-
ходимо разграждане на хипертрофира-

лите мастни клетки. След това ко-
жата се обработва с антицелулитен 
коктейл, чиито компоненти (най-чес-
то кофеин, L-карнитин и органичен 
силиций) са с противооточно, липоли-
тично и съдово действие. 

Коктейлът се вкарва с помощта 

на пистолет с въртящ се барабан, 

на който на еднакви разстояния 

една от друга са разположени спе-

циални игли.

Мултиточковото въздействие на 
иглите само по себе си гарантира 
стимулацията на синтеза на колаген 
при минимално увреждане на повърх-
ността на кожата. По време на об-
работката на кожата с този писто-
лет на нейната повърхност се обра-
зуват дупчици, през които предвари-
телно нанесеният мезотерапевтичен 
коктейл прониква в дълбоките є сло-
еве, за да се бори с целулита. 
Лимфодренажният масаж е незаме-

ним за подпомагане на въвеждането 
на съставките, разграждащи мастна-
та тъкан, за елиминиране на токси-
ните, за намаляване на оточността, 
както и за нормализиране на обменни-
те процеси в зоната на въздействие. 
Затова в деня след сеанса по мезо-
терапия се препоръчва лимфодренаж, 
който може да бъде изпълнен както 
ръчно, така и апаратно. 
След мезотерапия обикновено на 

мястото на убожданията кожата се 
зачервява и леко се възпалява, а поня-
кога се появяват и синини. Но това 
са предвидими реакции, от които не 
бива да се страхувате. Те даже слу-
жат като критерий за ефективност 
на проведените процедури: колкото 
по-изразителни са синините и зачер-
вяванията, толкова по-голямо количе-
ство мастни клетки е напуснало за-
винаги вашите бедра и ханш. Когато 
зачервяването отмине, можете да на-
правите следващата процедура. Обик-
новено всички описани по-горе непри-
ятни симптоми изчезват в рамките 
на 7–10 дни.
Понеже мастните киселини се ели-

минират през черния дроб и бъбреци-
те, противопоказния за провеждане-
то на дадена процедура се явява па-
тология на черния дроб и бъбреците 
(в това число жлъчнокаменна и бъ-
бречнокаменна болест), бременност и 
лактация. 
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Мезотерапията не е подходяща и 

за хора с непоносимост към соя и 

соеви продукти, за пациенти със 

захарен диабет и за онкоболни.

Средно за един курс пациентите гу-
бят по 5 см от обиколката на съ-
ответна зона. Ефектът става ви-
дим след втората-третата процеду-
ра. Продължителността на лечението 
зависи от състоянието на целулита 
– може да са ви достатъчни само 3 
процедури, но може да се наложи да 
направите и 10. Лекарите уверяват, 
че ако водите правилен начин на жи-
вот, ефектът от мезотерапията се 
запазва за цял живот, а това, съгла-
сете се, не може да не ви зарадва.

Апаратни методи
Те имат много плюсове: ефектив-

ни са, почти нямат противопоказа-
ния и са абсолютно безболезнени. Тре-
тирането на локалните мастни от-
лагания с 

ултразвук 
с ниска честота 

е един от популярните апаратни ме-
тоди. Първо ще ви направят лек пи-
линг, след това ще нанесат крем (ов-
лажняващ или липолитичен), а след 
това козметикът ще пристъпи към 
масаж, който продължава 40 мину-

ти. По време на масажа пациентите 
в повечето случаи заспиват, което 
доказва, че процедурата е безболез-
нена. Ултразвукът разбива клетката. 
Впоследствие тя се емулгира, тоест 
става течна, и се изхвърля от орга-
низма по пътя на самоочистването. 
След курс от 10 процедури (препоръ-

чително е да се прави по 1 процеду-
ра на седмица, за да успее кожата да 
се стегне и да не увисне след отслаб-
ването) се гарантира загуба на 4 см 
обиколка, а също последващо отслаб-
ване в рамките на половин месец след 
сеансите. Резултатът ще е по-траен, 
ако правите и поддържащи процедури 
в течение на 3 месеца след сеанса.
Ако целулитът ви е в начален ста-

дий, процедурата дава много добър 
ефект, но ако случаят ви е по-те-
жък, даже с помощта на апаратните 
методи, честно казано, е невъзможно 
да се спасите от този проблем. 
Противопоказанията за провеждане-

то на тази процедура са хипертония, 
варикозно разширени вени, камъни в 
бъбреците и наличие на имплантати.
Както е известно, в борбата с це-

лулита всички средства са добри, но 
за да се сдобиете с желания и дълго-
траен резултат, при това без да си 
навредите, преди да проведете която 
и да било процедура, задължително се 
консултирайте с лекар.

Антицелулитна диета
Най-важното правило е храната да е разнообразна. В менюто ви трябва да при-

състват продукти с високо съдържание на манган и калий. Например стафиди и 

смокини. В тях има достатъчно количество калий, който не позволява на излиш-

ните течности да се натрупват в организма. 

Белтъчините от животински произход трябва да консумирате преди 17.00 ч. Ако 

не можете да си представите живота без богата трапеза на вечеря, поне изби-

райте бързо преработващи се белтъчини – риба или скариди. Що се отнася до 

сладкото, добре е да го хапвате преди 16.00 ч. Соленото пък задържа вода в ор-

ганизма и затова се препоръчват не повече от 2 г сол на ден. Солта трябва да 

е натурална (най-добре морска), с минимално съдържание на натрий. Вечер огра-

ничавайте консумацията на плодове с тъмен цвят и на червено вино – танино-

подобните вещества в него също провокират задържането на вода. 

Не бива да пиете вода, докато се храните. По-добре пийте половин час преди 

или час след хранене, иначе ще затрудните работата на храносмилателните со-

кове. Половин час след приема на белтъчна храна е добре да изпиете чаша вода 

с разтворен в нея сок от лимон, защото лимонът ускорява разграждането на 

белтъчините до крайни елементи. 

И най-важното е всеки ден да изпивате достатъчно количество течности. 

Ограничавайте се в пиенето след 19.00 ч. обаче, защото приетата тогава вода 

е възможно да се застои в организма. 



ла б о р а т о р и я

С
помняте ли си каква беше 
тенденцията в рекламата 
доскоро? Винаги с буквата 
„С“ отпред! С повече вита-

мин С, с повече природни съставки, 
с по-наситен вкус... Напоследък оба-
че медалът се обърна към нас от-
към другата си страна. Рекламната 
дума е „без“! Без захар, без мазнини, 
без оцветители, без соя, без добав-
ки, без консерванти... В козметика-
та все по-често ни привличат с над-
писа, изписан с главни букви – „БЕЗ 

ПАРАБЕНИ“. 
Щом е „без“, това намеква, че пара-

бените са нещо лошо, вредно и мяс-
тото им не е в козметиката. Ако 
наистина е така, тогава защо изоб-
що ги слагат в нея? Биокозметика-
та ли е единствената алтернатива и 
има ли скрити уловки в 

(НЕ)НАПИСАНОТО 
НА ЕТИКЕТИТЕ 

Надали всяка жена си дава ясна 
сметка за броя козметични проду-
кти, който ежедневно ползва. Някои 
от нас се ограничават със сапун, пас-
та за зъби, лек крем, шампоан и чер-
вило, други полагат върху кожата си 
много повече от тях всеки ден. 

ПРИЕМА СЕ, ЧЕ СРЕДНО НА ДЕН ИЗПОЛЗВАМЕ 

ПО 12 ПРОДУКТА, СЪДЪРЖАЩИ ПРИБЛИЗИ-

ТЕЛНО 180 ХИМИКАЛА! 

При такова количество продукти 
можем да предположим, че и нат-
рупването на минимално съдържа-
ние от която и да било съставка 
би могло да даде някакъв страни-
чен ефект. 
Имаме ли основание да се стремим 

всячески да избягваме козметиката, 
съдържаща парабени, и вредят ли на 
здравето ни по някакъв начин те, 
попитахме инженер-химик Зафир ЗА-

ФИРОВ, работил и като технолог в 
родна козметична фирма. 
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– КАКЪВ ПРОДУКТ СА ПАРАБЕ-

НИТЕ? 

– Парабените са естери на хидро-
ксибензоена киселина, откъдето идва 
и наименованието им. В тази група 
влизат метилпарабен (Methylparaben 

E218), етилпарабен (Ethylparaben E214), 
пропилпарабен (Propylparaben E216) и 
бутилпарабен (Butylparaben). По-редки 
съединения на парабена са исобутил-
парабен (Isobutylparaben), исопропилпа-
рабен (Isopropylparaben), бензилпарабен 
(Benzylparaben) и техните натриеви 
соли. Всички парабени, използвани в 
промишлеността, са синтетично до-
бити, въпреки че някои са идентични 
с тези, откривани в природата. Полу-
чаването на парабените от нефтоп-
родукти доведе до значително увели-
чение на ръста на производството и 
в резултат на това сме свидетели на 
днешния огромен комерсиален поток 
при търговията с козметика, парфю-
мерия и средства за лична хигиена. 

– ЗАЩО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ТОЛ-

КОВА ШИРОКО КАТО КОНСЕР-

ВАНТИ В КОЗМЕТИЧНАТА И 

ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕ-

НОСТ? 

– Защото това са вещества без 
цвят, мирис, аромат и вкус, които 
лесно се смесват с всяка консистен-
ция, прекратяват напълно ензимната 
активност в продукта и той по-
лучава дълъг живот. Парабените са 
се превърнали в консервираща систе-
ма на всяко средство, предназначе-
но за красота и чистота. Използват 
се широко и в хранително-вкусовата 
промишленост.

– МОГАТ ЛИ ПРИРОДНИ СЪС-

ТАВКИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ 

ВМЕСТО ТЯХ? 

– Най-често като заместител на 
парабените се употребяват риган, 
розмарин, семена от грейпфрут, ма-
щерка, екстракт от лавандулово мас-
ло. Непрекъснато се правят опити за 
други формули и комбинации, които 
да имат свойството на естествен 
консервант. Но когато купувате по-
редния продукт, погледнете етикета 
и ако видите някъде R-фраза (от R-

phrases, или предупредителни тексто-
ве за опасност – бел. ред.), спомнете 
си, че всички тези синтетични веще-
ства биха могли да застрашат здра-
вето ви. (За сведение, R24 означава 
„токсичен при контакт с кожата“, а 

R38 – „дразни кожата“ – бел. ред.)
– ВРЕДЯТ ЛИ НА ЗДРАВЕТО? 

КАКВО НАТРУПАНО КОЛИЧЕ-

СТВО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПАС-

НО? 

– Едно неотдавнашно проучване 
(проведено през 2004 г. от универ-
ситета в Ридинг, Великобритания – 
бел. авт.) сочи, че парабените са от-
крити в проби от тумори на гърда-
та. Съществува убеждението, че па-
рабените в дезодоранти и други коз-
метични продукти мигрират в тъка-
ните на гърдата и допринасят за раз-
витието на тумори. Също така те 
се свързват и с нарушения в мъж-
ката репродуктивна система като 
рак на тестисите, влошена сперма-
тогенеза и проблеми с простатата. 
Важно е да се знае, че парабените 
имат естрогеноподобно действие и 
разстройват хормоналния баланс. До-
казано е, че ксеноестрогените (чуж-
дородни естрогени, които попадат в 
организма с храната и водата) уве-
личават риска от рак на гърдата. 
Но все пак няма доказана причинно-
следствена връзка с рака, доколкото 
не съществува научно доказателство 
в подкрепа на всяка връзка с каква-
то и да било форма на рак. Спо-
ред други изследвания обаче се смя-
та, че стабилните, неразградими мо-
лекули на парабените продължават да 
действат и след като проникнат в 
тъканите, после – в кръвообращение-
то, и накрая – в органите на човека, 
като ограничават нормалната ензим-
на активност на тялото. 

Официално становище
През 2009 г. американската Асоциа-

ция за храните и лекарствата (FDA) 

излезе със становище, че „няма 
причина потребителите да се 
тревожат от употребата на 
козметика, съдържаща парабе-
ни“. Агенцията също така твърди, 

че те са напълно безвредни и в хра-

ната. Така че ако все пак сте решили 

да избягвате парабените, това, кое-

то можете да направите, е да чете-

те внимателно количеството, в кое-

то те се съдържат в определен про-

дукт, или да използвате само нату-

рална козметика с природни консер-

ванти! 

Разговора води София СЕМЧЕВА
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стъпки към
по-младежки вид

„Изглеждаш млада!“ е комплимент, който 
всяка жена иска да чуе. Има поне седем 
начина да направите така, че той да бъде 
отправен и по ваш адрес.

1 Основи на основата
Учени от университетската кожна клиника в Гьотин-

ген показали на участниците в един експеримент 

компютърно анимирани женски лица. Оказало се, че 

лицата с неравномерен тен били оценявани като дос-

та по-възрастни (понякога дори с 20 години) от био-

логичната си възраст. Ето защо пудрата и фон дьо 

тенът са козметичните продукти, които всяка ува-

жаваща себе си жена трябва да притежава. От-

делните пигментни петна се тушират най-добре с 

щифт коректор в коралов цвят. Избягвайте силно-

то матиране и нанасянето на прекалено много пудра, 

защото тя ще изсуши кожата ви и ще направи бръч-

ките по-видими. По-свеж би изглеждал тенът ви с 

кремообразен мейкъп. По цвят фон дьо тенът и ру-

жът ви трябва да са с един нюанс по-светли от ес-

тествения цвят на кожата ви. По-тъмните тонове 

ще направят лицето ви да изглежда по-старо. Не за-

бравяйте, че теракотената пудра стои добре само 

на леко загоряло лице. В другите случаи е по-добре да 

изберете такава с розовеещ оттенък и да използва-

те кремообразен руж в лек прасковен цвят.

С напредване на годините или заради някои инфекции 

(херпес например) контурът на устните е възмож-

но „да се заличи“ на някои места. Розовият конту-

рен молив за устни също е едно от задължителни-

те неща, които трябва да носите в чантата си, ако 

искате да изглеждате по-млади.

2 В рамката на бретона
Всеки добър фризьор ще потвърди, че прическата с бретон е подмладяваща. Най-малкото защото бретонът прикрива „ми-

словните“ бръчки между веждите. Но все пак трябва да решите кой точно от разнообразните бретони ще ви отива. В мо-

мента много модерен е XXL бретонът, който изцяло покрива веждите. Той стои добре на лица с всякаква форма, особено ако 

е сресан на страничен път и леко е отделен от челото.

Сивите коси обаче трябва да се поддържат постоянно боядисани. И е по-добре да изберете по-светъл цвят боя за коса, ако 

искате да изглеждате по-освежени. Внимавайте с шоколадовокафявите нюанси, особено ако нямате такъв цвят на косата 

по рождение. Шоколадовокафявото състарява, когато прави отчетлив контраст с кожата.

Бела, брой 6 (160), 201118
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Захарта прави бръчки
Освен това ни прави дебели, „награждава“ ни с кариеси 

и по принцип не се смята за здравословна. А причината 

да причинява и бръчки е един неконтролируем процес, на-

речен гликация, който протича в нашите тела – молеку-

лите на захарта се съединяват с белтъчните молекули 

и образуват лепкави съединения, носещи подобаващото 

съкращение на латински AGE (съкратено от advanced 

glycation endproducts – изпреварващи глюкационни край-

ни продукти). Излишъкът от AGE, който се натрупва 

от нездравословната и богата на захари храна, е мно-

го вреден за тялото. Той повишава риска от сърдечносъ-

дови болести. „Захаросването“ на организма има и ди-

ректно въздействие върху кожата, тъй като колагено-

вите влакна не са нищо друго освен белтъчини. Вслед-

ствие на реакцията между захарите и белтъчините съ-

единителната тъкан става нееластична и това причи-

нява образуването на бръчки. За съжаление не само ра-

финираната захар от газираните напитки и сладкиши-

те ускорява сбръчкването на кожата, а също и плодова-

та захар (фруктозата). Впрочем напоследък с нея, уж 

за по-здравословно, се подслаждат много „естествени“ 

алтернативи на „изкуствените“ храни и газирани напит-

ки. Купешките плодови сокове съдържат доволно коли-

чество плодова захар например. Затова, когато трябва 

да правите избор между един портокал и портокалов сок 

от кутия, по-добре изберете портокала.

И накрая една добра новина – има храни, които ни гаран-

тират подмладяване. Няма нищо по-хубаво за кожата от 

морковите, доматите, броколите, червените чушки, чер-

вената ряпа, боровинките, малините, сливите и пресни-

те зелени подправки. Причината е, че в плодовете и зелен-

чуците освен захари се съдържат и вторични растител-

ни вещества, които са известни със своите защитни за 

клетките на човешкия организъм функции.

5

Поне по 30 мин спорт на ден
Че спортът влияе добре на сърдечносъдовата система и на 

фигурата, не е тайна. Но той поддържа млад нашия… ум. До-

казано е, че движението провокира образуването на нови нерв-

ни клетки в мозъка, подобрява паметта и способността ни за 

възприемане и научаване. Спортуването ни помага и чисто ви-

зуално да изглеждаме по-млади, тъй като то поддържа стави-

те гъвкави, а оттам и движенията ни изглеждат по-плавни – 

като на млади хора. Стойката ни също се подобрява. А както 

е известно, изправената стойка е преимущество на младите 

и енергичните. Да не пропуснем да добавим, че и кръвоснабдя-

ването на кожата се активизира, от което тенът ни изглеж-

да доста по-сияен. Достатъчно е да спортувате само по 30 

минути на ден, за да се възползвате от всички тези основни и 

допълнителни ефекти на движението върху тялото. Да ви при-

помним кои са най-полезните спортове: плуване, джогинг, пила-

тес, каране на колело и йога.

6
Стресът състарява най-много

Хроничният стрес увеличава вероятността от поява на вся-

какви болести. Доказано е, че продължителният стрес принуж-

дава тялото да остарява по-бързо, и то на всички нива. Едно 

скорошно научно изследване доказва, че при хора, подложени на 

голям стрес, дори имунните клетки са с до 10 години по-ста-

ри от клетките на хора на същата биологична възраст, кои-

то не са били изложени на стрес. Всъщност остаряването се 

дължи на съкращаването на дължината на теломерите (нещо 

като защитни капачки на хромозомите). Психическото нато-

варване става видимо върху кожата. Тя изтънява вследствие 

на директното въздействие на перманентно увеличеното ко-

личество кортизол (по-известен като хормон на стреса). За-

това не е зле да развиваме съзнателно устойчивостта си към 

стреса. На първо време – като си създадем правилен режим на 

труд и почивка и като избягваме контактите с хора, които ни 

изкарват от нерви.

3
Младежката мода не подмладява

Понякога истината е трудна за понасяне, но въпреки това е за предпочитане – само младостта може „да носи“ всякакви дре-

хи! С напредване на възрастта трябва да избираме по-внимателно облеклото си. Класическият спортен тоалет на тийней-

джърите – дънки, развлечена щампирана тениска и суичър с качулка – отива на много малко майки. След навършване на 30 го-

дини е по-разумно да се съобразяваме с някои правила при обличането. Първото е, че малкото е много, което означава, че 

ако сме облекли хипи блуза на едри цветя, трябва да я комбинираме с нещо по-семпло надолу. Принципно пуризмът в облеклото 

е за предпочитане след определена възраст. Второто правило е да поставяме акценти – с цветни обици например, огърлица 

или червен шал, а защо не и ярко червено червило… Подобни детайли освежават целия аутфит.

По-внимателно с винтидж модата! Отново актуалните блузи с жабо и буфан ръкави изглеждат доста женствено наисти-

на, но само ако ги носи жена под 35-годишна възраст. И още нещо – смелостта да се обличаме в по-ярки цветове е похвална, 

но все пак по-зрелите дами биха изглеждали по-добре в по-пастелни цветове, преливащи се тон в тон. Сивото, бежовото и 

кафявото не са неподходящи цветове, а точно обратното. Ако чантата ви е ярко жълта, всичко е наред.

7
Гените не са цялата ви съдба

„Това е от гените“, твърдят повечето младолики хора. Естествено, това е вярно, но отчасти. Някъде около 20 до 40% е де-

лът на гените в процеса на остаряването. Въпреки това учените продължават да търсят в червеи, квасни гъбички и миш-

ки гените на остаряването с надеждата да открият пътя към вечната младост. Наскоро калифорнийският молекулярен би-

олог Синтия Кенион постигна голям успех. Експериментът є с кръгли червеи C.elegans доказал, че при изключването на опре-

делен ген продължителността на живота на червеите се увеличавала. И обратно – чрез добавяне на малки количества глико-

за към храната на червеите тя постигнала активиране на изключения ген и съответно съкращаване на живота на червеите. 

Но дали откриването на този ген ще ни даде ключ към постигане на вечната младост? Едва ли. Защото при хората нещата 

са много по-сложни, отколкото при един червей. Но Синтия Кенион все пак ни предупреждава да изключим въглехидратите от 

менюто си. Или поне да ги намалим до минимум, ако искаме да изглеждаме млади. Дали това ще доведе до някакъв резултат, 

времето ще покаже.

Бела, брой 6 (160), 2011 19
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Стари прически по НОВ начин

Късо и бухнало 
Подстрижката Къса, но с екстрадълъг бретон, за-

почващ от темето.

Идеална е за къса коса с всякакво качество. 

Хитрини за оформяне на прическата Слоят коса 

на темето е навит на букли, което придава женстве-

ност на иначе прекалено мъжката подстрижка. За да 

издържат буклите по-дълго във форма, нанесете мал-

ко втвърдител за букли на влажна коса. След като по-

изсъхне, навийте косата на средно едра маша, като 

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…

(Продължение от миналия брой)

държите машата паралелно на темето. После с пръсти изтеглете 

буклите от задната част на главата към челото. За финал тупирай-

те леко краищата на изтеглените букли и ги фиксирайте с лак за 

коса. 

Ценен съвет За да изглежда прическата още по-красиво, можете 

да добавите и един допълнителен кичур коса, по възможност от ес-

тествена коса. Той може безпроблемно да се прикачи със специални 

клипсове и да се маскира наоколо с букли. 

От какво се нуждаете за стилизиране на тази прическа 
вкъщи: втвърдител за букли под формата на спрей, кичур естестве-

на коса за прикрепване, лак за коса със суперсилна фиксация.

Блясък от 70-те години на миналия век
Подстрижката Дълъг боб (с дължина до раменете), скосен в по-

следната долна третина.

Идеална e за естествено чупливи коси – от фини до супергъсти. 

Ако косата ви по природа е леко чуплива, това ще придаде естествен 

обем на прическата. Но тази фризура е подходяща също и за прави, 

но плътни и гъсти коси. 

Хитрини за оформяне на прическата Ако косата ви е права, на-

несете пяна за обем с помощта на гребен и я изсушете на едра кръг-

ла четка. Как точно да я изсушите? Кичур по кичур, като държите 

всеки един перпендикулярно и далеч от темето, а на самото теме 

сушете срещу косъма. 

Ако косата ви е естествено начупена, пътят за постигане на при-

ческата минава през два етапа. Първо, вълните и чупките се изглаж-

дат с помощта на сешоар и едра кръгла четка, като предварително 

сте напръскали косата със спрей втвърдител. Този продукт ще уле-

сни стайлинга. След това всеки кичур се обработва с преса за из-

правяне на коса. Независимо дали косата е права, или чуплива по рож-

дение, прическата ви ще бъде много по-трайна, ако накрая я тупира-

те близо до корените и я фиксирате локално с лак за коса. Най-накрая 

разтъркайте в шепи малко антифриз серум и прекарайте длани по ко-

сата, за да придадете блясък. Отново напръскайте цялата прическа 

с лак за коса.

Ценен съвет Пресата за изправяне прекарвайте много бързо по ня-

колко пъти през кичура, а не бавно и със задържане, за да не увреди-

те косъма.

От какво се нуждаете за стилизиране на тази прическа 
вкъщи: пяна за обем, втвърдител за коса под формата на спрей, го-

ляма кръгла четка, преса за изправяне на коса, антифриз серум, лак за 

коса.

Сплетена
Подстрижката Филирана в краищата дълга коса.

Идеална е за силни, тежки и прави коси, както и за фини коси с леки 

естествени вълни или букли.

1
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МАРИН ХУБЕНОВ – АРТ ДИРЕКТОР
 коафьор на годината за 2008 г. 

  от списание Coiffure Beauty
 личност на 2009 г. за регион Източна 

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

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

    L’Оreal Professionnel

 фризьорски услуги 
 маникюр и педикюр 

 козметика – процедури 
за лице и тяло 

 Dermosonik – метод 
за намаляване на целулита 

 грим

ВЕЧЕ С НОВ ОБЛИК

УСЛУГИ

НОВО

София, ул. „Константин Иречек“ 11
тел.: 02/ 953 11 82, 481 54 86, моб. 0887 427 506

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

БЛАЖЕНСТВО ЗА КОСАТА ВИ

Хитрини за оформяне на прическата Напръскайте косата с продукт, който 

предпазва косъма от третиране с висока температура, след което кичур по ки-

чур я оформете на букли с помощта на средно дебела маша. Старайте се да не 

навивате буклите само в една посока (например само наляво), а да редувате една 

букла, завита наляво, и една – надясно. Освен в краищата, буклите трябва да из-

глеждат по-отпуснати и по-прави. Плитката започва над дясното ухо, минава 

косо през тила и „се изгубва” в буклите, струпани в лявата страна. Накрая раз-

трийте вакса (колкото грахово зърно) между дланите си и изтеглете много неж-

но всяка къдрица с намазаните с вакса пръсти. Ако косата ви е много дълга и не 

сте много сръчни в плетенето на плитка, можете да извикате на помощ някоя 

приятелка.

Ценен съвет Преди да пристъпите към плетенето на плитката, леко тупирайте 

косата на темето, за да не се слегне съвсем, след като направите плитката.

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

спрей преди преса или сешоар, маша за коса със средна дебелина, вакса.

Софт пънк
Подстрижката В стил пикси – къса на тила, къса отстрани, дълга на темето. 

В този случай на темето косата е оформена с т. нар. филажна ножица (онази, на-

зъбената). Така тя остава по-плътна в основата, с малко повече обем и изтъня-

ва към краищата. Това е 

причината прическата да 

изглежда много пънк.

Идеална е за наистина 

гладки и фини коси, които 

трудно се поддават на 

стилизиране, но може да 

се направи и на всички ос-

танали видове коси. 

Хитрини за оформяне 
на прическата За су-

перлесно оформяне прос-

то нанесете с пръсти по 

цялата коса матираща 

вакса. За да стърчи ко-

сата отпред, повдигне-

те бретона и го среше-

те назад с пръсти, като 

преди това сте разтрили 

малко от ваксата между 

дланите си. 

Ценен съвет Ако ко-

сата ви е по-светла на 

цвят, по-добре заменете 

ваксата с гел за пости-

гане на мокър ефект. Ге-

лът сплъстява косата и 

по този начин цветът из-

глежда малко по-тъмен.

От какво се нуждае-
те за стилизиране на 
тази прическа вкъщи: 
матираща вакса.
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хр а н е н е

С
поред философията на будизма да се храниш 
осъз нато, означава… да можеш да задаваш въпро-
си на самия себе си. За будиста осъзнатото хра-
нене е лесна и достъпна задача за всяка медита-

ция. За да я усвоите и вие, първо трябва да се научите да 
различавате видовете глад. Така ще можете да избирате 
най-подходящата за вас храна в съответния момент. 

Какво ни храни
Ако пренебрегнем разсъжденията за смисъла на поста и 

за неговото влияние върху духовността, можем да от-
бележим, че пости съществуват практически във вся-
ка култура. Твърде е възможно тогава обичаят известно 
време да се отдава предпочитание на растителната хра-
на наистина да подобрява самочувствието ни и да носи 
ползи за здравето – както на отделния човек, така и на 
обществото. 
Трябва да признаем, че, да, естествените отношения с 

храната при нас отдавна не са в равновесие. Всякакви 
плодове и зеленчуци са достъпни за нашите съвременни-
ци през всички сезони; масово пием консервирано прясно 

мляко и консумираме продукти, претърпели сложна про-
мишлена преработка… Но въпреки това ние все пак мо-
жем да регулираме отношенията си с храната по начина, 
по който са го правили предците ни. Както и да се на-
учим да доставяме на нашия организъм оптималното ко-
личество храна. При това, основавайки се не на препо-
ръките на религиозни или научни авторитети, а опирай-
ки се изключително и само на нашите собствени усеща-
ния и желания. 

Популяризираната от будизма идея за осъзнато 

хранене (mindful eating) предполага, че това, 

което ние наричаме чувство на глад, 

може да има различна природа.

В будизма различните видове глад се асоциират с раз-
лични органи на тялото – очи, нос, уста, стомах, клет-
ки на нашия организъм (или тялото като цяло), мозък 
(нашето съзнание, умът) и сърце (което бие „в такт с 
нашите чувства“). Днес идеята за „глада на сърцето“ не 
звучи странно и е позната на повечето ни съвременни-
ци – човек, който изпитва емоционален глад, обикновено 

© ANDREY KISELEV | DREAMSTIME.COM

Осъзнати хапки

Бела, брой 6 (160), 201122



е склонен да го засища с… храна.

Да чувстваш и да се наслаждаваш
В същността си осъзнатото хранене е лесна медитация, 

която може да бъде усвоена, ако успеете да различите 
кога какъв вид глад изпитвате (вж. упражнението, описа-

но в карето). Чак тогава можете да изберете и храната, 
която е най-подходяща за вас.
Според будизма, за да осъзнаете храненето си, трябва 

да можете сами да си зададете няколко въпроса по от-
ношение на чувството за глад и след това да им отго-
ворите. След като изследвате всичките седем вида глад 
(предполага се, че това няма да ви отнеме повече от 10 
мин), можете да седнете на масата за хранене. 
Ако искате да подобрите отношението си с храната, а 

и да отслабнете с няколко килограма, е препоръчително 
да направите упражнението повторно – някъде по среда-
та на съответния прием на храна. Възможно е след това 
да констатирате, че гладът на стомаха вече е заситен, 
но очите или носът ви продължават да са гладни. Или че 
езикът ви иска още нещо вкусничко. 

Най-важното, което трябва да запомните, е, 

че целта на тази медитация не е да постигнете 

контрол над глада, а само да регистрирате 

и да осъзнаете различните видове глад, 

които изпитвате.

Наблюдавайте се, осъзнайте особеностите на своя глад 
и ги приемете. Това просто упражнение ще ви научи по-
стоянно да сте във връзка с тялото си и да разбира-
те неговите нужди. То ще развие чувствителността ви 
към фините процеси, които протичат в организма ви, и 
ще ви помогне да получавате по-пълно удовлетворение от 
храната и по-ярки усещания от живота.

СЕДЕМТЕ ВИДА ГЛАД
Будисткият монах Фра Синлапаче Сантикаро предлага уп-

ражнение, с чиято помощ да разпознавате кой от седемте 

вида глад е най-типичен за вас и кой от тях изпитвате във 

всеки конкретен момент, когато ви се прииска да сложите 

нещо в уста.

Сложете пред себе си чиния с храна (количеството няма 

значение). В началото е добре да провеждате тази ме-

дитация насаме, за да не се разсейвате. Гледайки храна-

та, си задайте въпроса „Кой е гладен в мен?“. Поемете 

дълбоко въздух и „погледнете“ навътре в себе си. Въз-

можно е да почувствате…

…Глад на очите
Разгледайте храната пред себе си. Обърнете внимание на 

цвета є, формата, текстурата и повърхността є. Запи-

тайте се доколко е силен гладът на очите ви по отноше-

УПРАЖНЕНИЕТО
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ние именно на тази храна. Опитайте да оцените това по 

десетобалната система – от „съвсем не я искам“ до „бих я 

изял веднага“.

...Глад на носа
Помиришете храната. Първо от разстояние, а след това я 

приближете съвсем до носа си. Отдръпнете чинията на из-

вестно разстояние, за да освежите възприятието си, след 

което повторете обонятелния „тест“. Задайте си въпроса, 

доколко вашият нос иска именно тази храна, и отново оцене-

те този тип глад по десетобалната система. 

…Глад на устата/езика
Преди да пристъпите към хранене, задайте същия въпрос 

и на езика си, който е отговорен за вкусовите усещания. 

Насочете цялото си внимание към рецепторите на езика. 

Представете си какво биха изпитали те и доколко храна с 

точно този вкус би им харесала.

…Глад на стомаха
Точно стомахът ни „подсеща“, че е настъпило време да се 

храним. Гладът ни се превръща във вълчи, ако, увлечени в ня-

каква работа, се случи да пропуснем хранене. Но все пак по-

вечето от нас не дочакват истинския „глад на стомаха“ и 

започват да ядат доста по-рано. 

Опитайте се да определите доколко е гладен стомахът ви, 

като му зададете същия въпрос.

…Глад на клетките
Може да се нарече и „глад на тялото“. Определя доколко 

организмът ни се нуждае от тези хранителни вещества, 

които се каним да му предложим. Опитайте се да насо-

чите вниманието си към организма като цяло и да опре-

делите степента на неговия глад по отношение на тази 

храна.

…Глад на ума
Сега се опитайте да се вслушате и в това, което умът ви 

„казва“ за тази храна. Той обикновено разсъждава така: “Не 

трябва да ям това, защото е вредно!“ или „За мен е полез-

но да ям това…“. Ръководейки се именно от съжденията на 

ума, ние често пренебрегваме други „гласове“ – а именно на 

носа, очите, езика и тялото, които помагат на всички живи 

същества да правят оптимален избор на храна и да оста-

нат здрави. Слушайки гласа на ума си, трябва също да опре-

делите степента на неговия глад по отношение на дадена-

та храна, и да го вземете под внимание. 

…Глад на сърцето
Този тип глад винаги се свързва с чувства. С усещането за 

недостиг на нещо, за наличието на емоционална празнина, 

която искаме да запълним. Именно това, което будисти-

те наричат „глад на сърцето“, е в основата на много хра-

нителни разстройства. Склонността „да похапваш заради 

неприятности“ е характерна за много от нас. Някои психо-

лози дори смятат, че я придобиваме буквално с майчиното 

мляко. Тясната връзка между храната и усещането за пси-

хически комфорт и безопасност се утвърждава в нас от 

младенческа възраст, по време на кърменето. Задайте си и 

въпроса, има ли пръст тук в момента „гладът на сърцето“. 

И се опитайте да оцените отговора си също по десето-

балната система.

Хората, които спазват строга веге-

тарианска диета и са се отказали 

не само от месото, но и от всякакви про-

дукти с животински произход, се излагат 

на риск от развитие на атеросклероза. А 

това на свой ред повишава опасността 

от сърдечни пристъпи и инсулт. 

Известно е, че любителите на месото 

значително по-често страдат от сър-

дечносъдови проблеми. Но вегетариан-

ците също не са застраховани от тях, 

защото не получават в достатъчно ко-

личество важни хранителни вещества, 

в това число желязо, цинк, витамин В12 

и ценната мастна киселина омега-3. Ве-

гетарианската диета не може да га-

рантира на организма необходимите 

количества мазнини и мастни кисели-

ни. В резултат се понижава нивото на 

„добрия“ холестерол и се повишава ри-

ска от сърдечносъдови заболявания. Ле-

карите твърдят, че за профилактика 

на тези заболявания веганите трябва 

да увеличат приема на омега-3 и ви-

тамин В12 на таблетки. Идеални из-

точници на тези вещества са сьомга-

та и другите мазни риби, гръцките оре-

хи, морските дарове, яйцата и прясното 

мляко, но те не влизат в менюто на хо-

рата, които не ядат месо.

Проста профилактика
Ежедневната консумация на пресни и 

сварени зеленчуци и подправки е полез-

на не само за храносмилането. В кръс-

тоцветните зеленчуци (зеле, броколи, 

брюкселско зеле), а също и в листните 

салати се съдържат много ценни и спе-

цифични вещества – т. нар. индоли. Те 

са мощни антиканцерогенни съедине-

ния, които помагат за понижаването на 

риска от злокачествени образувания в 

млечните жлези, правото черво и други 

органи. Това са констатации на учени-

те от Центъра за изследване на ракови-

те заболявания в Сиатъл, които извели 

формулата на тройната профилактика 

– „Яжте зеленчуци, контролирайте те-

глото си и се движете повече“. Тези три 

прости неща ще ви помогнат да пони-

жите риска от рак с цели 30%.

ДИЕТИЧНИ НОВИНИ
Вегетарианците са в групата на риска
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Водещ експерт в грижа за тялото , COLLISTAR преоткрива възможностите на нощта, 
създавайки революционни продукти, които се възползват от биохимичните 

процеси, протичащи в кожните тъкани през нощта, за да редуцират мастните 
натрупвания и да премоделират силуета.
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за корем и бедра

SUPERCONCENTRATED 
ANTICELLULITE NIGHT 
TREATMENT °
СУПЕРКОНЦЕНТРИРАНА НОЩНА 
АНТИЦЕЛУЛИТНА ГРИЖА °
с Micro-Patch®

Уникален и изключително успешен 
продукт. Той работи за вас, дока-
то спите. 
Благодарение на иновативния 
Micro-Patch® обгръща тялото с 
невидим „оформящ филм”, който 
задържа в кожата активните 
съставки и ги освобождава посте-
пенно през нощта. Само няколко 
капки върху зоните с целулит, и 
още на сутринта резултатът е 
вече видим. 
Maxi size опаковка – 89 лв .
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INTENSIVE BUST 
VOLUMIZING NIGHT SERUM

ИНТЕНЗИВЕН НОЩЕН СЕРУМ 
ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА БЮСТА

с растителни стволови клетки

Този изключителен серум гарантира супер-
интензивен увеличаващ ефект благода-

рение на VOLUFORM® – активен комплекс, 
стимулиращ адипогенезата през нощта и 
натрупването на подкожна мастна тъкан 

в областта на бюста. Екстракт от расти-
телни стволови клетки от Centella Asiatica 

стимулира синтеза на колаген и еластин, 
придавайки на тъканите повече тонус и 

компактност. Още след първите нанасяния, 
на сутринта бюстът изглежда по-стегнат. 

А при продължителна употреба, нощ след 
нощ, е с видимо променен силует – по-обе-

мен и повдигнат. За перфектни резултати 
се препоръчва съвместната му употреба 

с дневните продукти Bust Lifting и Push-Up 
Bust Cream. Maxi size опаковка – 83 лв .

INTENSIVE ABDOMEN & HIP 
TREATMENT NIGHT

НОЩНА ИНТЕНЗИВНА 
МОДЕЛИРАЩА ГРИЖА 

ЗА КОРЕМ И БЕДРА

с растителни стволови клетки

Изключителна формула, възполз-
ваща се от специфичните био-
химични процеси, протичащи в 

кожните тъкани през нощта, за 
да придаде нов силует на зоната 

корем–бедра. Прецизно подбрани-
те компоненти гарантират бър-
зи и видими резултати. Тайната 
на успеха е в комбинирането на 
дрениращата мощ на стволови 
клетки, извлечени от ехинацея, 

и редуциращите свойства на 
екстракт от коралово водорасло, 

който се бори с натрупването на мастни депа 
през нощта. Добавянето на Micro-Patch® гарантира 

ефективността на продукта през цялата нощ. Така 
за кратко време коремът е плосък, талията – тън-
ка, а бедрата – оформени. Ефективен и при самос-

тоятелна употреба. За постигане на перфектни 
резултати се препоръчва съвместната употреба с 

Intensive Abdomen & Hip Treatment Day.
Maxi size опаковка – 75 лв .

ОТ ЛАБОРАТОРИИТЕ

IN ITALIAN 

PERFUMERIES

Събудете се с перфектно тяло

° Козметика срещу несъвършенствата, причинени от целулит.  Препоръчителни продажни цени.



О
стрите проблеми от зъбен произход са най-често 
болката и подуването, характерни за всяко възпале-

ние. Често пациентите използват за облекчаването 
им свои си прийоми и лекове, които нерядко водят 

до неприятни последици.

ПРИЕМАНЕТО НА АНАЛГЕТИЦИ 
от всички възможни групи е първата възможна грешка 
при самолечение. Всички аналгетици намаляват времен-
но само симптома болка. Хроничната им употреба води 
до увреждане на органите и системите и до намалява-
не на силата на ефекта им. Аналгинът доказано потис-
ка образуването на белите кръвни клетки и оттам сри-
ва имунитета. 

НЯКОИ АНАЛГЕТИЦИ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВРЕДНИ ЗА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА 
СИСТЕМА, А ВСИЧКИ УВРЕЖДАТ ЧЕРНИЯ ДРОБ.

ПИЕНЕТО НА АНТИБИОТИЦИ 
без рецепта е още по-опасно. Да, те потискат микробния 
растеж, но различните антибиотици влияят на различни 
групи микроби и задължително се приемат по определена 
схема. Иначе от тях ефект няма. Човешкият организъм 
сам започва да си произвежда т. нар. резистентни щамо-
ве (микроби, нечувствителни към определен антибиотик), 

които дори започват да се хранят с този медикамент. 
Антибиотикът, който се е превърнал в храна за тях, 
вече е неефективен, и трябва да се премине на по-силен 
и широкоспектърен, който е и по-вреден, и много по-скъп. 
В българските аптеки все още се продават антибиотици 
без рецепта дори от т. нар. резервен списък (от най-ново 
поколение с широк спектър, спрямо които се предполага, 
че няма още резистентни микроби). Но точно благода-
рение на безотговорното им купуване и пиене те много 
скоро стават неефективни. 

ПРЕДИ 60 ГОДИНИ ПЕНИЦИЛИНЪТ Е УБИВАЛ ПОЧТИ ВСИЧКИ МИКРОБИ, 
А ДНЕС ИМА ЩАМОВЕ НА ТУБЕРКУЛОЗА, КОИТО НЕ СЕ ВЛИЯЯТ ОТ НИКАКЪВ 
АНТИБИОТИК И ЧОВЕК БАВНО УМИРА.

При подуване се използват и т. нар. 

БАБЕШКИ МЕТОДИ

като смучене на слива и жабурене с ракия. Смученето 
има положителен ефект, защото ускорява изтичането на 
гнойта, която е причина за подуването и болката.

НО ЗЪБ, ЛЕКУВАН С АНАЛГЕТИК, АНТИБИОТИК И… СЛИВА, СЪС СИГУРНОСТ Е 
ЗА ВАДЕНЕ. ПО-ДОБРЕ ТОГАВА ГО ИЗВАДЕТЕ, ВМЕСТО ДА СЕ МЪЧИТЕ. 

Алкохолът под 70° е храна за микробите! Неслучайно за 
третиране на рани бабите пазят т. нар. първак ракия (с 
градус над 70). Под този градус микробите превръщат 
етанола в захар и се хранят с него. А жабуренето има 
само психологически ефект. Само психологически ефект 
има и поставянето на аналгин или аспирин в отворен бо-
лящ зъб. Аспиринът е киселина и може да усили болката. 
Локалното приложение на аналгетиците е с нулев ефект, 
защото по-често те раздразват раната.
За жалост страхът от зъболекар и финансовите пробле-

ми на хората са причина за масовото обеззъбяване и по-
нижаване на качеството на живот на повечето българи.

Д-р Цветан ПЕШЕВ, 
стоматолог

у с м и в к а т а

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

НА САМОСИНДИКАЛНОТО 
ЛЕКУВАНЕ
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з д р а в н а  к у л т у р а

Н
ай-разпространените сред 
пътешествениците са бо-
лестите, предаващи се от 
мръсни ръце, некачествена 

вода или храна. Това са остри чревни 
разстройства, салмонелоза, дизенте-
рия, холера, хелминтоза, вирусен хепа-
тит А и Е, полиомиелит и др.
Тези болести могат да продължат 

от няколко дни до месеци, но ня-
кои от тях – и цял живот. Зато-
ва е много важно внимателно да сле-
дите за  

ХИГИЕНАТА НА ХРАНЕНЕ 
Винаги мийте ръцете си преди 
ядене, дори ако това не е пълно-

ценен обяд, а малка закуска.
Измивайте също плодовете и зе-
ленчуците, дори и тези, които 

се белят – портокали, банани и др. 
На път никога не се запасявайте 
с храни, които бързо се развалят 

– рохко сварени яйца, риба и морски 
дарове или месо, приготвено алангле. 

Никога не обядвайте на случайни 
места – на пазари, на улицата. 

Влизайте само в надеждни заведения 
за обществено хранене с добра репу-
тация. Ако нямате информация, кои 
са те, по-добре си приготвите нещо 
сами. А ако ви се наложи да обяд-
вате в съмнително заведение, изби-
райте меню с най-малък риск – само 
блюда, в които продуктите са били 
подложени на продължителна термич-
на обработка. 

За пиене и за миене на проду-
ктите използвайте само бутили-

рана или преварена вода. 
За съжаление обаче винаги има опас-

ности, които е трудно да се избе-
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БОЛЕСТИТЕ 
НА ТУРИСТА

ВСЯКА ГОДИНА РАЗЧИТАМЕ, 
ЧЕ ПО ВРЕМЕ НА ЛЯТНАТА ПОЧИВКА ЩЕ 
ВЪЗСТАНОВИМ ИЗЧЕРПАНИТЕ СИ СИЛИ. 
НО СМЯНАТА НА ОБСТАНОВКАТА ЧЕСТО 

НИ ПОДНАСЯ НЕПРИЯТНИ ИЗНЕНАДИ 
КАТО РАЗНИ ЕКЗОТИЧНИ БОЛЕСТИ. 
ЗНАЕТЕ ЛИ КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИТЕ 

ОТ ТЯХ?
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гнат. В националната кухня на много 
южни народи има ястия, от които 
туристите страдат ежегодно. При-
чината е, че някои от рибите и мор-
ските деликатеси съдържат отрова и 
изискват специална обработка. 
Освен това в зависимост от сезо-

на някои видове морски продукти мо-
гат временно да се окажат отровни, 
а това невинаги може да се предвиди. 
Например при определени климатични 
условия в крайбрежните води на тро-
пиците започва активно размножава-
не на микроорганизма 

СИГУАТЕРА, КОЙТО СЪДЪРЖА 
СИЛНА ОТРОВА

Този микроорганизъм служи за храна 
на малките рибки, които на свой ред 
се превръщат в храна на по-големи-
те. И в крайна сметка сигуатокси-
нът се оказва в чинията на туриста, 
който е нетърпелив да опита екзо-
тичната национална кухня. Действи-
ето на отровата се усилва при упо-
треба на алкохол с храната. В зави-
симост от вида на отровената риба 
отравянето се нарича по различен на-
чин, но най-често за него се употре-
бява думата „сигуатера“.

РАЗБИРА СЕ, НЕ СЕ НАЛАГА ДА СЕ ОТКАЖЕ-

ТЕ ОТ КОНСУМАЦИЯ НА РИБА И МОРСКИ ПРО-

ДУКТИ, ДОКАТО СТЕ НА ПОЧИВКА. НО ТОВА, 

КОЕТО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА НАМА-

ЛИТЕ РИСКА, Е ДА НЕ КОМБИНИРАТЕ РИБНИТЕ 

БЛЮДА С АЛКОХОЛ, ОСОБЕНО АКО ПОЧИВАТЕ 

НЯКЪДЕ ОКОЛО ТРОПИЦИТЕ.

Най-честите рибни отравяния са с 
риба тон и скумрия. Но не само във 
връзка със сигуатоксина, а защото 
тези риби могат да съдържат голя-
мо количество хистамин – вещество, 
виновно за някои алергични реакции 
на организма. Особено се увеличава 
рискът, ако тези риби се консуми-
рат топло пушени, а също и ако са 
били съхранявани в замразен вид. Ко-
гато ядете риба от семейството на 
скумриите, бъдете внимателни, осо-
бено ако сте склонни към алергич-
ни реакции. 
И имайте предвид, че токсичното 

влияние на хистамина не се влияе от 
топлинната обработка, от консерви-
рането или от замразяването. Ни-
кой, освен учен от лаборатория, не 
може да разбере при обикновен оглед 
дали рибата, която купува, съдържа 

токсина. 

ПРИ СИМПТОМИ НА 
ХРАНИТЕЛНО ОТРАВЯНЕ 

като гадене и повръщане е необходи-
мо да се направи промивка на стома-
ха. Изпийте около литър топла вода 
и се опитайте да предизвикате пов-
ръщане. Във водата добавете калиев 
перманганат, докато се оцвети леко 
в розово. 
След това, за да почистите ток-

сините в стомаха и червата, е пре-
поръчително да изпиете и активен 
въглен (1 таблетка на 10 кг телес-
но тегло) или прахче смекта (3 пъти 
дневно по 3 г, разтворени във вода). 
И колкото може по-бързо потърсете 
лекарска помощ.

ОПАСНАТА ФАУНА

Обитавайки градските простран-
ства, ние сякаш забравяме за съ-
ществуването на четириноги в при-
родата. Ако отидете на къмпинг, е 
възможно да попаднете в компания-
та на различни гризачи, белки, миш-
ки, таралежи, еноти и др. Не забра-
вяйте, че всички диви животни мо-
гат да бъдат преносители на бяс – 
болест със стопроцентов летален из-
ход. Заразата може да се предаде не 
само при ухапване. Вирусът на бяса 
може да проникне във вашия органи-
зъм през лигавицата (особено при на-
ранена цялост на кожата), ако вър-
ху нея е попаднала слюнка от заразе-
но животно. 

В СЛУЧАЙ ЧЕ ВИ УХАПЕ ДИВО ЖИВОТНО, ИЗ-

МИЙТЕ ВЕДНАГА НАРАНЕНОТО МЯСТО СЪС 

САПУН ПОД СТРУЯ ТЕЧАЩА ВОДА И КОЛКО-

ТО СЕ МОЖЕ ПО-БЪРЗО ПОТЪРСЕТЕ ЛЕКАРСКИ 

ПУНКТ ЗА БЪРЗА ПОМОЩ, ЗА ДА ВИ ПОСТАВЯТ 

ВАКСИНА ПРОТИВ БЯС.

Запомнете, че бесът не се лекува 
и винаги завършва със смърт, ако не 
вземете мерки навреме. Особено опас-
ни са ухапванията в областта на гла-
вата и шията.
Ако сте на почивка с домашния лю-

бимец, не забравяйте да го ваксинира-
те предварително против бяс. Сред 
природата вашите домашни любимци 
(котки или кучета) могат да влязат 
в контакт с дивите си събратя, от 
които има опасност да се заразят с 
бяс, а след това да заразят и член 
от семейството ви.  

Дивите птици често са носители 
на орнитоза. При човека заболяване-
то се проявява като пневмония, коя-
то може да се развие в усложнения за 
сърдечносъдовата система. Освен на 
орнитоза пернатите се явяват носи-
тели на всевъзможни паразити, част 
от които е опасна и за човека. Зато-
ва по-добре да наблюдавате от раз-
стояние прекрасния свят на дивата 
природа, без да влизате в пряк кон-
такт с милите и безобидни на вид 
зверчета. 

ЛОШИТЕ НАСЕКОМИ 
Много насекоми се явяват преноси-

тели на различни опасни заболявания. 
Комарите например пренасят 

повече от 50 различни болести, в 
това число и малария. Мухите са 
разпространители на множество сто-
машно-чревни, а също и на паразитни 
и инфекциозни болести, в това число 
и полиомиелит. Известната в тро-
пическите страни муха це-це е пре-
носител на сънна болест, поразява-
ща нервната система. Кърлежи-
те пренасят голямо количество опас-
ни болести. 
Трансмисивните (предаващи се от 

насекоми и кърлежи) заболявания съ-
ществуват от незапомнени времена. 
Днес основната защита в борбата 
с насекомите е правилното използва-
не на репеленти. Отделните репелен-
ти имат различно временно действие, 
което е указано на опаковката. След 
това намазването или напръскването 
с тях е наложително да се подно-
вят. 

ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ РЕПЕЛЕНТИ СА ТОК-

СИЧНИ И ЗА ЧОВЕКА, ЗАТОВА ТРЯБВА ДА ИЗ-

МИВАТЕ РЪЦЕТЕ СИ НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД 

НАНАСЯНЕ НА СРЕДСТВОТО И ПРЕДИ ХРАНЕНЕ 

И ДА ИЗБЯГВАТЕ КОНТАКТ С ОЧИТЕ.

Въпреки успехите на медицината 
в числото на опасните за живота 
трансмисивни заболявания си остава 
маларията – болест, разпространява-
на от комари, проявяваща се с теж-
ки пристъпи на треска и разрушаване 
на клетките на кръвта.
Ако пътувате до места, където 

маларията е възможно заболяване (в 
момента това са около 100 страни 
в света), се консултирайте с лекар, 
който ще ви назначи профилактичен 
прием на противомаларийни препара-
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ти седмица преди пътуването. Лекар-
ството трябва да се приема по вре-
ме на цялата отпуска и още месец 
след завръщането ви вкъщи.
В продължение на три години след 

пътуването трябва да помните, че 
все още има опасност от заболяване-
то и ако вдигнете температура, ви-
наги съобщавайте на лекаря, който 
ви преглежда, че сте били на почивка 
в рисков регион.

ВАКСИНАЦИЯ

Преди да пътувате в чужбина, е 
желателно да се предпазите от раз-
пространените по тези географски 
ширини заболявания, като се ваксини-
рате. В редица случаи тези ваксина-
ции са задължителни. 
Туристите, отиващи на тропиците, 

трябва да имат комбинирана вакси-
на против дифтерия и тетанус (при 
възрастните тя се прави не по-чес-
то от 1 път на 10 години) и против 
полиомиелит (прави се в детска въз-
раст). Списъка с „опасните“ страни 
и необходимите ваксини за там мо-
жете да уточните с туроператора.
Четейки списъка с всевъзможни ек-

зотични заболявания, се чудите как 
оцеляват местните в гъмжило от 
инфекции и паразити. 

ВСЪЩНОСТ МЕСТНИТЕ ЖИТЕЛИ ИМАТ СВОЕ-

ОБРАЗЕН ИМУНИТЕТ КЪМ МНОГО ОТ ОПАСНИ-

ТЕ ЗА НАС ЗАБОЛЯВАНИЯ. ТЕ ИЛИ НЕ БОЛЕДУ-

ВАТ ОТ СЪОТВЕТНАТА БОЛЕСТ, ИЛИ Я ПРЕКАР-

ВАТ В МНОГО ЛЕКИ ФОРМИ.

Например сред представителите на 
черната раса е много разпространено 
заболяването сърповидноклетъчна ане-
мия, при което еритроцитите (чер-
вени кръвни клетки, съдържащи хе-
моглобин) се деформират, приемайки 
форма на полумесец. Тази болест е на-
следствена и както се оказва, служи 
като защитен механизъм срещу мала-
рия. Хората с такава анемия не бо-
ледуват от малария, тъй като ма-
ларийните плазмодии не са в състо-
яние да се развиват в деформирани 
еритроцити.
За неподготвения организъм на ев-

ропееца южните болести могат да се 
окажат много сериозни. Затова, от-
правяйки се на курорт, се налага да 
се съобразите с правилата на новото 
място, които дори и местните жи-
тели съблюдават:

Никога не ходете боси и не ля-
гайте без постелка на горещия 

пясък на плажа. Не мислете, че за-
ради високите температури пясъкът 
е практически стерилен. В южните 
страни са разпространени различни 
видове хелминти (паразитни червеи), 
способни безпрепятствено да проник-
нат от морския пясък в организма 
на човека без дори да увреждат ко-
жата.

Избягвайте къпане в сладководни 
естествени и изкуствени водо-

еми в тропическата зона. Колкото и 
привлекателна и прохладна да изглеж-
да, сладката вода в южните страни 
е гъстонаселена с паразити и пато-

генни микроорганизми. 
Не се къпете в морето веднага 
след буря, тъй като има опас-

ност да ви опари медуза. Никога не 
докосвайте непознати морски съще-
ства – много от тях са отровни. 
Ако все пак имате „сблъсък“ с мор-
ски обитател, профилактично из-
пийте някакъв противоалергичен или 
обезболяващ препарат и спешно по-
търсете медицинска помощ. Не се 
препоръчва да отмивате остатъците 
от отрова по тялото си със студе-
на вода, по-добре обработете поразе-
ното място със спирт. Практически 
всички отрови от морски тропиче-
ски животни се разрушават при на-
гряване. Затова след почистване по-
топете поразената част от тялото 
в гореща вода. 

Ако ви предстои посещение на 
коралов плаж, набавете си специ-

ални обувки и се къпете само в обо-
рудваните за къпане зони. Набождани-
ята от корали са изключително бо-
лезнени и трудно зарастват.

ОЩЕ ДОСАДНИ 
НЕПРИЯТНОСТИ

И най-накрая – от море можете 
да се приберете и с най-обикнове-
на простуда, ако сте злоупотребили 
с морските бани. В горещото време 
не прекалявайте със студените на-
питки – рязката температурна раз-
лика може да доведе до развитие на 
ангина. 
Циреят е друго заболяване, което 

много хора донасят със себе си след 
отпуска. За да избегнете тази участ, 
спазвайте строга хигиена при бръсне-
не или депилация. При избор на дезо-
дорант отдавайте предпочитание на 
спиртосъдържащите.
Какво да направите, ако, прибирай-

ки се вкъщи от отпуска, почувства-
те слабост? Много от екзотични-
те болести в началото имат същи-
те симптоми като до болка познати-
те ни простудни заболявания, зато-
ва могат да бъдат диагностицирани 
неправилно. За да насочите внимани-
ето на лекаря към правилно диагно-
стициране на състоянието ви, непре-
менно го информирайте къде и кога 
сте били на почивка, какво сте пили 
и яли, къде сте се къпали и какви бо-
лести са разпространени сред мест-
ните жители. ©
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У
чени сметнали, че през жи-
вота си един средноста-
тистически човек измина-
ва около 140 000 км пеша. 

Основното натоварване при ходене е 
върху краката и по-точно върху хо-
дилата. За да ги запазите здрави, се 
постарайте да изключите навреме 
вредните фактори, които могат да 
провокират болки и болежки разни. 
Основните „врагове“ на нашите хо-

дила са излишните килограми и непра-
вилно подбраните обувки. Ако посто-
янно носите обувки на високи токове 
и с остри и тесни носове, с времето 
ходилата се деформират. Кои са най-
разпространените оплаквания?

ОТКЪДЕ СЕ ВЗЕ ТОВА 
НА ПЕТАТА МИ?!

ИЗРАСТЪК НА ШПОРОВАТА КОСТ 
Тази деформация е резултат от 

абнормно увеличаване на костната 
плътност заради прекалено натрупва-

не на костно вещество (остеофит). 
На рентгеновата снимка този израс-
тък много прилича на шпората на пе-
тел. Той оказва натиск върху окол-
ните тъкани и при ходене провокира 
нетърпима пронизваща болка, сякаш 
някой забива гвоздей в петата ви…
За да облекчите това състояние, 

носете удобни обувки със средно ви-
соки токове – това ще ви помогне да 
намалите натоварването върху пети-
те и да намалите болката. 

ПОМНЕТЕ, ЧЕ ЗА БЕЗОПАСНИ ЗА ЖЕНСКОТО 

ЗДРАВЕ СЕ СМЯТАТ ТОКОВЕТЕ, ВИСОКИ ДО 5 

СМ. ПО-ВИСОКИТЕ ОБУВКИ ОСТАВЕТЕ САМО 

ЗА СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ.

Още един начин, който облекчава 
болката от израстъка на шпоровата 
кост – носене на ортопедични стел-
ки в обувките, които се продават в 
специализираните магазини. Но ако и 
тази мярка се окаже недостатъчно 
ефективна, задължително се обърне-

ДА УДАРИМ ПО НЕДЪГА!

Израстъкът на шпоровата 
кост е близко разположен до оп-

орната повърхност на петата. 

При ходене той упражнява на-

тиск върху сухожилието и зато-

ва възниква болка.

Ударновълно-
вата тера-
пия (УВТ) много 

бързо отстраня-

ва болката при 

диагноза израс-

тък на шпорова-

та кост и даже 

разрушава кост-

ното отлагане 

– причина за за-

боляването.

те към лекар. Вече има резултатни 
начини за лечение на този недъг.

Новокаин-хормонални блокади. 
Така се наричат инжекциите с кор-
тикостероидни хормонални препарати. 
Понякога, за да се спасите от болка-
та, трябва да си направите няколко. 

Ударновълнова терапия (УВТ). 
Методът разчита на кратковремен-
ното въздействие на вълни с високо-
енергийни вибрации върху поразения 
участък. Тази шокова терапия по-
добрява кръвообращението, намалява 
болката, разбива костните образува-
ния, без при това да засяга здравите 
участъци на меката тъкан. Ефектът 
се усеща едва след 2–3 процедури.

Рентгенотерапия. Върху израс-
тъка на шпоровата кост се въз-
действа с ниско дозиран точно фо-
кусиран рентгенов лъч. Той блокира 

СТЕЛКИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ

Стелки, пълни с 
гел (възглавнич-
ки), предназначени 

специално за обувки 

на висок ток, нама-

ляват натиска вър-

ху пръстите и пре-

дотвратяват де-

формирането им.

Деформира-
ният пръст 

на стъпалото 

прилича мно-

го на накрай-

ника на чук.

С КРАК НА
СТРЕМЕТО

70% 

ОТ ЖЕНИТЕ 

СТРАДАТ ОТ 

БОЛКИ В 

ХОДИЛАТА

УСТОЙЧИВИ 
ИЛИ ИЗЯЩНИ ТОКЧЕТА 
НА ОБУВКИТЕ? 
ИЗБОРЪТ Е ВАШ.
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МАШИНАТА Е 
БЕЗПЛАТНА, 
ЗАПЛАЩА СЕ 

САМО КАФЕТО, 
КОЕТО 

КОНСУМИРАТЕ!

ЕСПРЕСО ФОРТЕ

РИСТРЕТО

КАФЕ ФОРТЕ

КАФЕ ЛЕДЖЕРО

ДЕКАФЕНАТО

С
А

М
О

 С
Е

Г
А

 –
С

А
М

О
 С

Е
Г

А
 –

Б
Е

З
П

Л
А

Т
Н

А
 П

Р
О

Б
А

!
Б

Е
З

П
Л

А
Т

Н
А

 П
Р

О
Б

А
!

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ДА 
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всички нервни окончания на петата и 
болката изчезва. Процедурата е без-
болезнена, с продължителност около 
10 мин и фактически няма противо-
показания. Курсът на рентгенотера-
пията включва обикновено 10 сеанса 
(всичко зависи от възрастта на па-
циента, размера на израстъка и него-
вата локализация).

АКО НА ПРЪСТА МУ 
Е ПРЕКАЛЕНО ТЯСНО

ЧУКООБРАЗЕН ПРЪСТ
Това е още един „страничен ефект“ 

от носенето на тесни обувки на висо-
ки токове. Най-често от този недъг 
страда вторият пръст на крака. За-
ради силното сгъване той постепенно 
се деформира – крайната му фаланга 
увисва надолу, а средната му част се 
повдига нагоре. По форма започва да 
наподобява наконечник на чук. Често 
по такъв пръст се образуват болез-
нени мазоли, с които е невъзможно да 
се справите само с помощта на гри-
жите на педикюристката.
В начален стадий заболяването може 

да се лекува консервативно – на паци-
ента се препоръчва да носи ортопе-
дични обувки с широки и високи бом-
бета, за да се намали натискът върху 
деформирания/деформираните пръсти. 
Възможно е ортопедът да ви предпи-
ше и носенето на специални шини и 

ленти, за да изправите пръста. Ако 
тези методи не дадат ефект, мо-
жете да подобрите състоянието на 
пръста с помощта на операция, при 
която се отстранява деформирана-
та става. 

ТАЗИ КОСТИЦА 
МАЙ Е ИЗЛИШНА!

HALLUX VALGUS
Така на латински наричат деформа-

цията на палеца на крака. Казано по-
просто – това е издатина на самия 
палец. Появилата се излишна кост на 
палеца прави цялото стъпало по-ши-
роко и предизвиква болка.
Основна причина за образуването є 

се явява наследствената предразполо-
женост, която се заключава в сла-
бост на ставно-мускулния апарат на 
стъпалото. При своевременно посе-
щение при ортопед е възможно кон-
сервативно лечение, което се изчерп-
ва с индивидуален подбор на специал-
ни стелки, топли вани за краката, 
масажи и лечебна физкултура. Така 
може да се стабилизира и даже да 
се задържи развитието на заболява-
нето. Ако, без оглед на всички пред-
приети мерки, краката ви болят не-
търпимо, а костицата продължава да 
расте, трябва да се предприеме опе-
рация. Но до този момент, естест-
вено, не е добре да се стига.

ДА ИЗБЕГНЕМ ОПЕРАЦИЯТА

Hallux valgus 

При този не-

дъг палецът 

се отклонява 

встрани, по-да-

леч от други-

те четири пръ-

ста. Мазоли се 

появяват точ-

но под самите 

пръсти, върху 

стъпалото.

Струва си да потърпите Носене-

то на специални ортопедични шини 

създава дискомфорт, разбира се, но 

затова пък в много случаи позволява 

да се избегне оперативната намеса.

ВНИМАНИЕ – МНОГО ВИСОК ТОК!
Лекарите са открили връзка между носенето на обувки със супервисоки токове и 

безплодието. Когато токовете са по-високи от 8 см, жената неволно се накла-

ня назад. Това положение на тялото създава допълнителен натиск на тазовите 

кости и води до застой на кръв в органите на малкия таз. Важно е да знаете, че 

ако това се случва постоянно, е възможно да имате проблеми със зачеването.
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А
ко не от догодина, то от 2013 г. се очаква тю-
тюнопушенето в България да бъде напълно преус-
тановено на обществени места. Дали това е пра-
вилно решение или не и дали въобще ще бъде гла-

сувано от парламента, не се знае. А и не е тема на тази 
статия. Знае се обаче, че животът без никотин ще до-
несе повече ползи на жените, отколкото на мъжете. Уче-
ните са категорични, че цигарите вредят повече на сла-
бия пол. Но ако вземем под внимание психологическите 
изследвания, които доказват, че високото ниво на зависи-
мост към никотина е обусловено от инфантилност, нез-
рялост и ниско ниво на самоконтрол над емоциите, по-
потърпевши по тези точки май все пак са мъжете. Но 
нека установим какви са точно 

разликите между пушачките и пушачите
За женското тяло 3 цигари са толкова вредни, кол-
кото 6 за мъжкото. 
Мъжете по-често от жените умират от типич-
ните заболявания на пушачите, като сърдечносъдо-

ви болести и рак на белия дроб. Но това е така, защо-
то пушачите са повече от пушачките и при това дър-
пат някак по-мъжки (разбирай по-страстно и по-силно) 

от цигарите. 
Но в световен мащаб делът на жените, които пу-
шат, постоянно се покачва. Световната здравна ор-

ганизация предвижда до 2025 г. трикратно увеличаване на 
бройката на пушачките. От своя страна това води и ще 
доведе до още по-голямо увеличаване на смъртните случаи 
от т. нар. болести на пушачите сред жените. 

© SEPRIMORIS | DREAMSTIME.COM

РАЗЛИЧНО

ЖЕНИТЕ
ПУШАТПУШАТ
Социологически и 
психологически профил 
на пушачките

В ЦИФРИ

 44% от българите пушат. Над 3 милиона 

българи пушат цигари, което прави около 44% 

от населението на страната.  52% от мъже-

те са активни пушачи, а при жените този про-

цент е 37.  60% от българките пушат по вре-

ме на бременност. Лекарите съветват да е 

минала поне една година от спирането на ци-

гарите, преди една жена да забременее.  Ново 

проучване сочи, че кожата на една 45-годишна 

жена пушач е като тази на 65-годишна. Ста-

тистиката сочи още, че България е на 9-о мяс-

то в света по брой деца, които пушат.
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Казано с черен хумор, след като жените искат 
да пушат като мъже, значи ще трябва да се 
примирят и да умират като… мъже.

Заради огромните здравословни вреди, които пушене-
то нанася на женския организъм, жените, които пу-

шат като мъже, умират и по-млади. Ракът на пикочния 
мехур при жените е в тясна връзка с тяхната биография 
на пушачки. Освен това безплодните жени преобладават 
сред пушачките. И нещо още по-неприятно – пушачките 
по-рано влизат в менопауза. 

Пушекът на другите
Според данни на германския център по изследване на 

рака 70% от смъртните случаи вследствие на пасивно 
пушене са на жени. 

Димът, който един непушач вдишва 
от околната среда, съдържа повече канцерогенни 
вещества от дима, който един пушач доброволно 
вкарва в белите си дробове от цигарата.

На най-много цигарен дим се излагат пасивните пушачи 
през свободното си време – в кафенетата, ресторанти-
те и дискотеките. 

В началото бе социумът
Мотивите на жените да започнат да пушат много се 

различават от тези на мъжете. Обкръжението в по-го-
ляма степен е определящо за поведението на пушачите 
момичета, отколкото на пушачите момчета. 

За момичетата пушенето има 
голяма социализираща роля. То им създава 
усещане за принадлежност към група. 

Затова пушещите приятели и приятелки влияят много 
по-силно на момичетата, отколкото на момчетата. 
Родителите, които пушат, имат по-голямо влияние вър-

ху дъщерите си, отколкото върху синовете си. Особе-
но през първите пет години от живота на дъщерите – 
точно през този период рискът и дъщерята да пропуши 
някой ден нараства с 5 до 8%.

По други причини
Стресът е най-важната причина, поради която една 

жена посяга към цигарата. Пушенето създава усещането 
за отпускане и помага на жените да прогонят негатив-
ните мисли от главите си. 

Но пък самото пушене може да се превърне 
в някакъв момент във фактор, отключващ стрес.

Колкото сме по-напрегнати, толкова повече пушим, но 
цигарите не ни помагат да се освободим от стреса, а 
напротив, създават ни допълнителния стрес, че сме запо-
чнали да пушим повече, а това все пак е вредно.
Едно британско научно изследване установило, че ни-

ско образовани жени, които определят себе си като не-
значителни и невлиятелни, обикновено стават страстни 
пушачки. Факт е, че образованите жени пушат по-мал-
ко от необразованите. Работещите също пушат по-мал-
ко от безработните. Рекламната индустрия отдавна раз-
чита на тази статистика – крайните квартали на го-

лемите градове са наводнени с билбордове и пана, рекла-
миращи цигари. 

А най-интересният факт е, че жените, 
които сами отглеждат децата си (без помощ от детски 
градини, ясли, баби и дядовци), също пушат повече.

Сравнени, разбира се, с онези, които получават помощ 
при отглеждането на малките. Този факт е свързан най-
вероятно с нечовешкото натоварване, на което са подло-
жени самотните майки и онези, които не получават ни-
каква помощ от съпрузите си в това отношение.

Жестът на ръката с цигара
Пушенето е много повече от консумация на никотин. 

Психиката също е зависима. И точно по тази точка има 
основни полови различия. Кенет Пъркинс от университета 
в Питсбърг направил следния експеримент: помолил жени 
и мъже да носят очила за плуване и клипсове на носовете, 
докато пушат. Ароматът на цигарите, това, как изглеж-
дат и как точно изглежда пушекът, който издишваме през 
устата – всичко това било сведено от Пъркинс до нула. 
Тестът доказал, че по този начин жените пушат зна-

чително по-малко от мъжете, така че Пъркинс направил 
извода, че женското поведение по време на пушене не се 
влияе толкова от никотина, колкото от съпътстващи-
те го усещания. 

Казано по-просто, жените пушат заради жеста, 
а не заради цигарата.
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При мъжете е точно обратното – никотинът има ва-
жно значение по време на пушене. Въпреки това никоти-
нозаместващите терапии помагат на жените, които ис-
кат да откажат цигарите, много по-малко отколкото на 
мъжете, решили да се простят с тютюнопушенето.

Страхът от напълняване
Пушачките много повече от пушачите се страхуват 

да не напълнеят, след като откажат цигарите. Желани-
ето за контрол на теглото чрез тютюнопушене е оп-
ределящо при повече от 40% от жените и само докъм 
25% от мъжете. Най-много то влияе на младите моми-
чета. От страх да не напълнеят те дори започват да 
пушат все повече и по-често в сравнение са връстници-
те си момчета. 

Впрочем при момичетата страхът от напълняване често 
се явява и причина за посягане за първи път към цигарите.

Никотинът стимулира обменните процеси в организма, 
което означава, че тялото на пушача изгаря повече ка-
лории. Освен това цигарите притъпяват апетита. Зато-
ва хората, решили да откажат цигарите, страдат дос-
та често от глад и по-често от вълчи глад. Но не всич-
ки, отказващи цигарите, напълняват. Това се случва само 
при 60% от случаите. При това теглото не се покачва 
с повече от 3 до 4 килограма (само в 10% от случаите 
– с до 10 килограма). 

По-трудно отказване
На жените по-трудно им се удава да откажат цигари-

те. Особено на пушачките от по-ниските социални сло-
еве. (NB! В следващия брой на БЕЛА очаквайте подробна про-

грама за отказване на цигарите. Все на някого се надяваме да 

бъдем от полза!) Първо, жените трудно взимат решение 
да се откажат от тютюнопушенето. Второ, ако са го 
взели, по-често се провалят при реализацията му и от-
ново пропушват. На какво се дължи това? На специфич-
но женската депресия, в която изпадат представителки-
те на слабия пол. 

Тъй като никотинът влияе и върху менструалния цикъл, 
жените имат по-лоши шансове да оставят цигарите 
от мъжете, особено ако са взели решението по време 
на цикъл.

Една четвърт от жените пуши дори по време на бре-
менност, с което увеличава риска от спонтанен аборт, 
от увреждане на плода и дори от внезапна смърт на пло-
да. Но все пак на повечето жени им се удава по-лесно 
да изхвърлят кутиите с цигари от чантите си, когато 
забременеят.

Леки женски цигари?!
Половината от пушачките в Европа (особено по-въз-

растните жени) пушат т. нар. light цигари. Тайната им 
мисъл е да опазят здравето си. Но няма по-голяма изма-
ма от „здравословните“ леки цигари. 

Light цигарите въобще не са по-малко вредни от нормални-
те. Те не съдържат по-малко вредни вещества, а са снаб-
дени със специални перфорирани филтри, през чиито дупки 
по-голямата част от никотина се освобождава в атмос-
ферата, а не в белите ви дробове.

Но пък тези филтри принуждават пушачите да дърпат 
по-силно и димът от цигарата да навлиза по-надълбоко 
в белите дробове. Това е причина за поява на тежка и 
трудно лечима форма на рак на белите дробове.

Наваксани ползи
Забраната за пушене на обществени места, която в 

България от някои се очаква с нетърпение, а от други – 
с гняв и недоволство, всъщност ще бъде от най-голяма 
полза за жените пушачки. 

Първо, защото голям процент от заетите в хотелиер-
ството и ресторантьорството са жени. Точно те ще 
получат шанс за чисто от тютюнев дим работно място. 

Например ако една бременна сервитьорка непушачка до 
този момент се е страхувала да работи до края на бре-
менността си поради нездравословната среда на труд, 
след въвеждане на забраната в сила спокойно може да си 
отдъхне. 
И още един факт, на който, ако искате, вярвайте, ако 

искате – не. В другите държави, където тази забрана 
вече е въведена, значително е намалял броят на пациен-
ти със сърдечносъдови заболявания. Няма как България да 
направи изключение, ако това е вярно. 

ТРЕВОЖЕН ОГЪН И ДИМ 
 Цигарите увреждат повече женския мозък Тю-

тюнопушенето се отразява върху мисловните способно-

сти на жените по-силно, отколкото на мъжете според 

твърдения на учени от университета в Айова. Те обясня-

ват това с женския хормон естроген.

Опити с животни показват, че никотинът понижава ниво-

то на този хормон в кръвта. А това понижение се отра-

зява и върху функциите на мозъка. Най-силно недостигът 

на естроген може да повлияе върху мозъка по време на ме-

нопаузата, когато производството му в организма и по 

принцип се понижава. Изследователите посочват в пуб-

ликация в изданието Journal of Studies on Alcohol and Drugs 

(научно списание за изследвания върху зависимостта и зло-

употребата с алкохол и наркотични вещества), че с влия-

нието си върху нивото на естрогена никотинът е в със-

тояние да наруши практически всички мозъчни функции, а 

не само способността за организиране и планиране, вър-

ху която са били съсредоточени тестовете в рамките на 

проучването.

 По-къс живот Средностатистически всяка цигара 

скъсява живота на пушача с около 11 минути. Средно тю-

тюнопушенето съкращава живота на пушача с около 7 го-

дини. То предизвиква преждевременно стареене на кръво-

носните съдове, което започва от самото начало на пу-

шенето.

Броят на хората под 70-годишна възраст, които умират 

от болести, причинени от пушене, са много повече от 

тези, които умират от рак на гърдата, СПИН, катастро-

фи и зависимост от наркотици, алармират експерти.
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О
строумието и чувството за хумор са дарове от 
бога и най-хубавото им е, че не е необходимо да 
носиш в джоба си каквато и да била изстрадана 
диплома от университет, за да ги притежаваш. 

Но е доста трудна работа да накараш българина искре-
но да признае качествата на човека срещу него, та камо 
ли и да го изрази гласно. В реалията BG това е някак 
невъзможно. Може би защото сме територията на кри-
латите фрази 

„Кой е па тоя?“ и „Какво па толкова?“ 
И особено могъщи се оказват хапливите остроумия. 

Колкото по-острозъби са, толкова по-добре. Но какво 
представляват те и включват ли в себе си коварната, 
но все пак фина ирония?
В галерията ми от житейски образи има една жена, ко-

ято е убедена, че най-висшата форма на интелигентност 
е умението да затапваш човека срещу себе си. Чувала 
съм я не един и два пъти да се хвали, че когато някой є 
каже нещо, не се досеща като повечето от нас след два 
дни какво да му отговори, а го изстрелва веднага. Верую-
то на моята позната е, че колкото по-отровно иронизи-
раш един човек, толкова си по-умен. Дали е така?

Да се обърнем към корените на думите
и това, което вековете са ни завещали като отноше-
ние към тях. На старогръцки думата „ейронеиа“ означа-

ва „привидно невежество“. Традицията свързва иронията 
със Сократ – изказаното от него винаги е имало някакъв 
подтекст. За появилите се доста по-късно романтици 
от немската школа иронията е „съзнателна преструвка“. 
Хегел пък определя романтиците като високомерно гле-
дащи на света от позицията на „божествената си гени-
алност“. Според Киркегор иронията е противоположност 
между вътрешно и външно; между онова, което се мисли, 
и онова, което се изразява с думи. За него тя е 

вид интелектуално лицемерие
Едно е ясно – иронията хапе, дори и да е остроумно 

поднесена. В иронията винаги има осмиване, тънка поди-
гравка с подтекст, опакована във външно одобрителна и 
утвърждаваща оценка. А сарказмът хапе още повече, но 
неприкрито. Той е насмешка с явния привкус на жлъч, зло-
ба и гавра. „Да бъдеш убийствено язвителен е като да се 
мразиш неосъзнато“ – прочетох някъде наскоро.  
Дали ние, българите, се мразим неосъзнато? Дали правим 

разлика между всеопрощаващия смях и както го е казал 
Иван Хаджийски – „злъчните пръски и слюнки“? Може 
би да. След като имаме герои като Хитър Петър и Ан-
дрешко. А може би съвсем не ни пука. Важното е да си 
го излеем, защото 

много, много ни се е насъбрало 
И върху нас са се изливали много от „злъчните пръски 

и слюнки“. Пък и ироничното остроумие е начин да се 
почувстваме оригинални. За чужда сметка, разбира се! Но 
пък кой се натиска сметката да е негова?! Едно е без-
спорно – и в шегата, и в иронията, и в сарказма е впле-
тено чувство на превъзходство и огромно самочувствие. 
Е, дай боже, всекиму! Нищо че според психолози в хумора 
се оглеждало безпокойството на нашето съзнание – оно-
ва, което не можем да изразим рационално – и че хумо-
рът бил израз на най-дълбоките наши страхове. Не дай 
си боже! Добре че никой не знае и не се и замисля колко 
коварни психологически корени има 

механизмът на присмеха 
Нашенската българска междуличностна „игра“ на остро-

умие и иронизиране е с твърде комплексарски правила. Но 
все пак е печелившо да действаме според един от „пос-
тулатите“ от теорията на пиара: „Не е важно какво ти 
се случва, важното е как ще реагираш.“ За предпочитане 
е да е бързо и остроумно. 

Албена УВАКОВА

САМОПОЗНАНИЕСАМОПОЗНАНИЕСАМОПОЗНАНИЕ
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Колко е важно да бъдеш
ИРОНИЧЕН
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С
трахът, че си сам, е от-
звук на болката по голямо-
то майчино отсъствие. И 
ако до възраст година, годи-

на и половина тревогата след раздяла 
с майката е нормално явление в дет-
ското развитие, след този период 

непоносимостта 
на самотата 

е сигнал за афективни отклонения, 
дължащи се на преживени травми. 
Най-често той е свързан с дълга раз-
дяла с майката (заради професионал-
на заетост или хоспитализация) или с 
„общуване“ с майка, която присъства 
физически, но не и психически. Има 
нещо нередно в това вече пораснали-
те деца да се нуждаят от физическо-
то присъствие на друг човек до тях, 
за да повярват в любовта. 

„Ако ме обича, трябва винаги да е 

до мен“ е тяхното верую. Те нито 

за миг не си представят, че могат 

да разчитат на някого, който е да-

леч от тях, с когото ги разделят 

километри.

Нещо повече, трудно  си спомнят 
за случай, в който са получавали по-
мощ от родител или приятел, ако 
той не е бил близо до тях.
„Страх ме е да живея сама. Роди-

телите ми са в провинцията и не 
мога да разчитам на тях. Чувствам 
се изгубена, захвърлена“ – споделя моя 
клиентка.
Зад зле понасяната самота може да 

се крие и 

друг, 
неразпознат страх 

Хора, които изпитват безпокойство 

от тъмнината, тишината, дори от 
самите себе си, търсят физическото 
присъствие на друг човек като кон-
трафобиен обект, който ги успокоя-
ва и им помага да се борят с тре-
вогите си. 

Само в присъствието на другия 

те се осмеляват да мислят и да 

изричат на глас страхове, фанта-

зии и желания.

Със сигурност знаете за хора, вече 
на възраст, които не гасят лампите 
нощем, когато им се налага да оста-
нат сами вкъщи. Ако въобще се ос-
мелят да останат сами…
Не на последно място страхът от 

самотата може да се дължи и на ре-
ални страхове. 

Ако сме били подложени 
на агресивни действия 
като обир или преследване, да оста-
нем сами, ще е непосилно за нас.

Насиленият човек винаги се стра-

хува, че насилието върху него може 

да се повтори. Затова той отказ-

ва да остане и за минута сам.

Истината е, че на всеки от нас му 
се налага понякога да бъде сам. Дори 
е необходимо да оставаме насаме със 
себе си, за да чуем и да разберем по-
добре онова, което нашепва вътреш-
ният ни глас. Защото афективна зря-
лост означава умелото редуване на 
моментите на самота с тези на об-
щуването с другите.

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“.

Самотата ме тревожи
„Не се чувствам никога самотен/а, когато ми се налага да остана дълго време сам/а.“ 
Тези думи могат да бъдат изречени от човек, който не се страхува да се изправи 
сам пред своя вътрешен свят. Те са синоним на зрялост и спокойствие. У други обаче 
самотата предизвиква тъга, безпокойство и усещане за изоставеност.
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

КЛАУДИЯ 
КАРДИНАЛЕКАРДИНАЛЕ

с неприлично много късметс неприлично много късмет
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Т
я зарадва всички: и участници-
те, и гостите на 15-ия „София 
филм фест“, където сме свик-
нали с присъствието на големи 

режисьори (Алан Паркър, Вим Вен-
дерс, Отар Йоселиани, Джери Шац-
бърг, Мика Каурисмаки, Иржи Мен-
цел), но не и на звезди актриси от 
ранга на Клаудия Кардинале. А и по-
нятието „звезда“ в наши дни девал-
вира от нелепа и безсмислена употре-
ба. Срещата с истинска звезда вече 
е рядкост, бих казала – разкош. На 
пресконференцията с Клаудия Карди-
нале през март последва още една из-
ненада, която отбеляза не кой да е, а 
известният германски режисьор Фол-
кер Шльондорф, посрещайки актриса-
та при влизането є: „Това е фан-
тастично съвпадение – и двамата се 
оказваме тук по едно и също време, 
за да представим едновременно и кни-
гите си, и филми, чиито премиери са 
се състояли отдавна.“ Той зададе и 
първия въпрос:

– С КАКВО Е СЪПРОВОДЕНО 

ТОВА ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА ВАС – С 

РАДОСТ ИЛИ С НОСТАЛГИЯ?

– Не съм склонна към носталгия. С 
усмивката си печеля всичко. Тя е най-
голямото ми оръжие. На фестивала в 
Кан миналата година стояхме заедно 
с Мартин Скорсезе и Ален Делон. Бя-
хме поканени да представим рестав-
рираното копие на „Гепардът“. През 
по-голямата част от времето очите 
на Ален бяха пълни със сълзи. Явно 
носталгията го стискаше за гърло-

то. Затова пък в последвалия разго-
вор не пропусна да отбележи: „Не си 
спомням толкова пъти да сме се це-
лували с теб на екрана.“ (Смях в зала-

та!) С Ален явно сме чудесни парт-
ньори в работата, а и в живота си 
останахме добри приятели. Сега, ко-
гато се виждаме, си казваме: „Могли 
сме навремето да бъдем и романтич-
на двойка…“

Тази реплика върна присъстващите 

към шедьовъра на Лукино Висконти 

„Гепардът“ (1963 г.), сниман по нове-

лата на Джузепе Томази ди Лампеду-

за, където двамата многократно се 

целуват, при това – напълно обусло-

вено драматургично. Повторното ми 

гледане на тази творба, с чието рес-

таврирано копие бе отбелязана Ита-

лианската гала на фестивала, за-

твърди у мен някогашното усещане 

за нейната естетическа филигран-

ност и непреходност. 

С чаровната си усмивка 73-годишна-

та актриса озари сцената в Зала 1 

на НДК, на която получи от кмета на 

Столичната община Йорданка Фан-

дъкова наградата на София за своя 

изключителен принос в киното. На 

отправения є от зрител въпрос „До-

колко красотата помага и в как-

ва степен пречи на една актриса?“ 

последва мигновен отговор:

– Честно казано, никога не съм се 
мислила за красавица. До сестра ми, 
която бе истинска хубавица, изглеж-

дах като диваче. В детството си на 
всички винаги отговарях с „не“. Бях 
„момче“, което се биеше с останали-
те момчета. По-късно започнах да из-
ползвам и „да“, но по-рядко... За мен 
е важна духовната красота, а не как 
изглеждам. Може би по тази причи-
на никога не съм се събличала пред 
камерата. Убедена съм, че голотата 
убива и еротизма в киното – за него 
също е необходимо въображение. „Же-
ната трябва да съхранява мистерия-
та си“, съветваше Висконти. Когато 
режисьорите настояваха да се събле-
ка на екрана, просто казвах „не“ и 
толкоз. Щом не приемам нещо, взи-
мам си чантата и си тръгвам.

Може би най-забавна в живота е амбицията на човек 

да се намеси в мнението на съдбата. Ще цитирам по 

този повод любима моя английска поговорка: „Единственият 

начин да разсмееш господ е да му разкажеш утрешните си 

планове!“ Но ние упорито се опитваме да коригираме народ-

ната мъдрост и се чудим на неуспеха си...

След като официално ни предупредиха, че Клаудия Кардинале 

ще гостува на „София филм фест“ само два дни и индивидуал-

ни срещи на представители на медиите с нея ще бъдат не-

възможни, аз се примирих и озаптих желанието си за разго-

вор с такава уникална кинозвезда, каквато досега не е при-

съствала на този форум, пък и на редица други. На организи-

раната пресконференция в зала „Мати“ на НДК седнах въз-

можно най-отпред, за да мога поне там да усетя на живо 

присъствието є. Нейното скромно, духовито и комуникатив-

но поведение събуди респект у всички ни. Искрено съжалих за 

невъзможността да осъществя отделна среща с нея. Но… 

съдбата се намеси навреме. След като няколко часа по-късно 

се прибрах вкъщи, установих, че съм си забравила мобилния 

телефон на масата в залата. Без да се надявам много-много, 

че ще го намеря, се върнах да проверя за всеки случай. Изне-

нада! Телефонът спокой-

но си лежеше на масата, 

а наоколо нямаше хора. 

Грабнах го с радост и по-

бързах да си тръгна. Ко-

гато бях почти до врата-

та, чух глас: „Сеньора?“ 

Инстинктивно се обър-

нах и не повярвах на очи-

те си. Клаудия седеше 

сама на една маса в очакване на българския мениджър, кой-

то я съпровождаше. Не чаках втора покана – като ракета се 

врязах в нейната компания, поласкана, че ме е запомнила. И 

потънах в неочакван, искрен, емоционален, невероятно заба-

вен разговор на отличен френски език, който ми спря диша-

нето. Тя говореше бързо, сякаш на един дъх, а аз напрегнато 

се стараех да не пропусна нещо, тъй като всеки миг очак-

вах да ми отнемат партньорката, която никога повече няма-

ше да срещна в живота си. И досега тя не ми излиза от ума. 

Постарах се да извадя от паметта си всички думи, които си 

разменихме, във възможно най-автентичния им вид.
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– СЪС СЪЩОТО „НЕ“ ОТГОВА-

РЯТЕ И КОГАТО ВИ ПРЕДЛАГАТ 

ЗА ПРЪВ ПЪТ ДА СЕ СНИМАТЕ В 

КИНОТО? (Продължавам разговора 

насаме с нея.) 
– Така е. Мечтата ми бе да бъда 

детска учителка. Въпреки това, ко-
гато ме питаха каква мисля да ста-
на, като порасна, провокативно от-
връщах: изследователка, откривателка 
на нещо, без да знам на какво. Мечта-
ех си за живот, изпъстрен с приклю-
чения. Убедена бях, че мога да надмог-
на всички предизвикателства. В нача-
лото възприемах киното просто като 
игра. С него реализирах мечтата си да 
пътувам навсякъде по света. Но впо-
следствие филмовата ми кариера се 
разви доста бързо, без особена наме-
са от моя страна. Явно съдбата бе 
решила така. Подобно на един често 
повтарящ се мой сън (качвах се в дви-
жение на огромен бял влак, някъде из 
родния ми Тунис, умирайки от страх, 
че не знам как да сляза от него), 
така и тук се „качих“ в ход, между 
две гари... Навремето, когато за първи 
път видях камера, италианците в Ту-
нис можеха да се наслаждават на два 
филма: „Пътят“ на Фелини и „Чув-
ство“ на Висконти – двама велики 
майстори, които впоследствие щяха 
да играят ключова роля в актьорска-
та ми кариера. Странно предзнамено-
вание! Когато навърших 20 години, се 
превърнах в малката годеница на Ита-
лия – героиня от приказка, която ка-
раше девойките да мечтаят...

– БЪРЗО ОПОЗНАВАТЕ И ОБ-

РАТНАТА СТРАНА НА ПРИКАЗ-

КАТА, СЛЕД КАТО СТАВАТЕ 

СИМВОЛ НА ДЪРЖАВА, ЧИЙТО 

ЕЗИК ЕДВА СТЕ ГОВОРИЛИ...

– Изпитанията ми не бяха малко. 
Но не съжалявам за никое от тях. 
Най-напред, защото човек не знае си-
лата си, докато не му се наложи да 
се сражава. Пък и не е ясно дали без 
тях щях изобщо да се отдам на кино-
то. Неприятностите започват тък-
мо когато повярваш, че си успял. За 
добро и за зло имам силен характер, 
който е задължителен за тази профе-
сия. В нея човек се преобразява пред 
камерата, но после отново трябва да 
бъде себе си. Хвърляйки поглед към 
миналото, трябва да си призная, че 
имах късмет, и то неприлично много. 
Не става дума за късмета да ме харе-

сат, да ме снимат, без който, разбира 
се, нямаше да съм това, което съм, а 
за онзи – да се озова от родния ми 
Тунис право на „планетата“, на която 
шестваха гении. Съдбата ме срещна 
с уникални личности, които същевре-
менно бяха и добронамерени, проник-
новени, способни да намерят верните 
думи, за да ми обяснят роли, които 
особено в началото бяха твърде дъл-
боки за възрастта ми.

Наистина големият є късмет е, че 

живее в е благословената епоха, ко-

гатов Италия една актриса е мо-

гла да работи с изключителни режи-

сьори, сценаристи и оператори. Днес 

е трудно да си представим какво би 

била Клаудия Кардинале без Вискон-

ти, Фелини, Пиетро Джерми и Сер-

джо Леоне; без Луиджи Коменчини, Ма-

уро Болонини, Франко Дзефирели, Абел 

Ганс, Валерио Дзурлини, Нани Лой, Лу-

иджи Дзампа, Дамяно Дамяни, Марко 

Белокио, Паскуале Скуитиери, Фран-

ко Роси, Марко Ферери, Лиляна Кава-

ни, Кристиан-Жак, Клод Льолуш, Ри-

чард Брукс, Вернер Херцог... Може би 

начална учителка, може би друго. Във 

всеки случай не и онова, което е сега. 

Разбира се, не бива да пренебрегва-

ме и заслугата на партньорите є от 

ранга на Бърт Ланкастър и Ален Де-

лон, Жан-Пол Белмондо и Омар Шариф 

(благодарение на когото изпълнява 

първата си роля в киното – прислуж-

ница на главната героиня във френ-

ско-тунизийската продукция „Гоа“ от 

1958 г., тип „ориенталска приказка“). 

Шансът є протяга ръка още кога-

то тя е на 17 години и спечелва кон-

курс за най-красива италианка в Ту-

нис и получава като награда пътува-

недо Венеция по време на кинофес-

тивала. Нейните родители сицили-

анци є дават френско образование и 

тя дълго време се възприема пове-

че като франко-тунизийка, отколко-

то като италианка. По време на ед-

носедмичния си престой във Венеция 

привлича вниманието на представи-

тели на италианската филмова ин-

дустрия. Първият филм, който гледа 

там, е „Бели нощи“(1957 г.) на Вискон-

ти, вдъхновен от романа на Достоев-

ски. И днес говори с вълнение за дели-

катната любовна история в него, ко-

ято я е впечатлила. „Дали пък съд-

бата тогава не ми прати знак?! – 

пита се сега Клаудия Кардинале. – 

Същият режисьор, който седем го-

дини по-късно щеше да ме направи 

звезда, ме въвеждаше в света на 

киното.“ Не бива обаче да се прене-

брегват двете є основни качества: 

тя умее да слуша и обича да работи. 

След двумесечно обучение в извест-

ния Експериментален филмов център 

в Рим, където е приета с първа на-

града в категорията темперамент, 

младата актриса подписва договор за 

7 години с компанията Vides, в който 

фигурират странни клаузи, като на-

пример че няма право да се омъжва, 

да си подстригва косата, да си сменя 

цвета на маникюра или да напълнява! 

Въпреки това един от продуцентите 

– Франко Кристалди, успява да стане 

неин ментор и впоследствие получава 

право да се ожени за нея. „Боже, как-

во благоволение!“ – бихме възкликнали 

ние в ХХІ век. 

– Всъщност никога не съм се омъж-
вала в класическия смисъл на думата. 
Имала съм само двама партньори в 
живота си. По характер съм дивач-
ка. Вероятно африканските ми коре-
ни си казват думата. Моите роди-
тели са потомци на три поколения 
сицилианци в Тунис. Може би затова 
много ми харесват тишината и пус-
тинята! Останалото са медийни блъ-
фове и спекулации. А от седемгодиш-
ния договор а la americana актьорите 
наистина страдаха безумно. 

– ИЗГРАЖДАЙКИ НАД 50-ГО-

ДИШНАТА СИ КАРИЕРА ОТ 130 

ФИЛМА, СТЕ РАБОТИЛИ С ИЗ-

КЛЮЧИТЕЛНИ РЕЖИСЬОРИ. 

КАК СЕ ОТНАСЯХА ТЕ КЪМ 

ВАС?

– Винаги съм обичала да обсъждат 
професията ми, да ме критикуват 
аргументирано, а не да ровят в моя 
личен живот. В младостта си живеех 
в покрайнините на Рим и снимах по 
четири филма годишно. Непрестанно 
бях задъхана. Често си мечтаех да се 
върна при братята и сестрите си в 
Сицилия, да опитам отново вкуса на 
цитронадата, аромата на меденките 
и жасмина... Но мечтите отстъп-
ваха пред правилата на снимачната 
площадка, пред образа на тази, коя-
то градя, а не – която съм. Никога 
не съм имала ваканция; не съм пъту-
вала на почивка. 
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– А ВИНАГИ СТЕ ОБИЧАЛИ 

СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИ-

МОСТТА…

– Така е. За мен те са нещо по-зна-
чимо от сигурността и комфорта. 

– КОЯ Е ТЪМНАТА И КОЯ Е 

СВЕТЛАТА СТРАНА НА ВАШИЯ 

ЗАНАЯТ?

– Актьорът сменя кожата си по-
често от змията. Както знаете, жи-
вотните са уязвими, когато сменят 
кожата си. И с нас е същото. В мо-
мента на преобразяването ни е не-
обходимо да се усамотим на сигур-
но място, за да сме защитени. Това 
е тъмната страна на нашия занаят. 
Но има и светла: свободата, с която 
разполагаме да изживеем хиляди живо-
ти, сменяйки кожата си.  

– ПРЕЖИВЕЛИ ЛИ СТЕ ГОЛЯМА 

ЖИТЕЙСКА ДРАМА?

– Не бих казала. По характер съм 
непоправим оптимист. 

– ВСЪЩНОСТ ОТ ДРАМАТА ВИ 

СПАСЯВА КИНОТО: И ВАС, И 

СИНА ВИ, И СЕМЕЙСТВОТО ВИ.

– Така е. Веднъж чух по радиото, 
че режисьорът Марио Моничели тър-
си за ролята на Кармела (сестрата 
на главния герой Фериботе – карика-
турен образ на сицилианец, ревниво 
бранещ честта на сестра си, която 
непрестанно следи и държи под ключ) 
в комедията „Неизвестни извършите-
ли“ (1958 г.) някаква девойка, срещ-
ната на снимачната площадка, която 
обаче се запиляла в Тунис. Продуцен-
тите му обещали да я издирят. В 
този момент никой не се досещаше, 
че сърцето на героинята, в която не-
волно се бях превърнала, се раздираше 
от истинска мелодрама...

– ФИЛМЪТ ВЕДНАГА Е НА-

ГРАДЕН НА ФЕСТИВАЛИТЕ В 

САН СЕБАСТИАН И ЛОКАРНО, 

УЧАСТВА В КАН И В НАДПРЕ-

ВАРАТА ЗА „ОСКАРИТЕ“ В ХО-

ЛИВУД. НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ 

ТОЗИ УСПЕХ?

– През 1958 г. Италия искаше да се 
смее. А този филм беше ужасно сме-
шен. Тогава италианската комедия се 
продаваше по целия свят... До седмия 
месец на бременността си се снимах 
в три филма: другите два след този 
бяха „Три чужденки в Рим“ на Клау-
дио Гора и „Първата нощ“ на Албер-
то Кавалканти. Пред камерата тру-
пах роли на девойка, а скоро щях да 
стана майка. Под прожекторите оба-

че си оставах все същата.
– В ПЕРИОДА 1958–1973 Г. СЕ 

СНИМАТЕ В ПЕТНАДЕСЕТИНА 

ФИЛМА, Т.Е. ПО ТРИ ТВОРБИ 

ГОДИШНО, А ПОВЕЧЕ ОТ ПО-

ЛОВИНАТА СА ДЕЛО НА НАЙ-

ГОЛЕМИ ИТАЛИАНСКИ РЕЖИ-

СЬОРИ. КАК УСПЯВАХТЕ?

– Продуцентът Франко Кристалди, 
с когото работих, си имаше своя 
стратегия – да ме снима в по-мал-
ки роли, но при най-големи режисьори. 
По онова време италианското кино 
бе на върха на славата си. Кинема-
тографията ни бе втората в све-
та след холивудската и произвеждаше 
между 250 и 300 филма годишно. 

– ЛЕСНО ЛИ ПОЛУЧИХТЕ ПРЕ-

КРАСНАТА РОЛЯ НА АСУНТИНА 

(ЖЕНА ОТ НАРОДА, ДОМАКИ-

НЯ, ОМЪЖЕНА ЗА КРАДЕЦ) В 

КРИМИНАЛНИЯ ФИЛМ С ЕЛЕ-

МЕНТИ НА СОЦИАЛНА ДРАМА 

„ЗАПЛЕТЕН СЛУЧАЙ“? ТОЗИ 

ОБРАЗ СЕ ОКАЗА ЕТАПЕН В КА-

РИЕРАТА ВИ…

– Докато бях в Лондон, Пиетро 
Джерми ме бе харесал по фотографии 
за тази роля на римска камериерка: 
бъбрива, натрапчива и жестикулираща. 
Тя бе точно противоположна на при-
родата ми. Огромно усилие ми струва-
ше да се изразявам като нея. Именно 
тук открих процеса на превъплъщение 
под напътствията на един от най-го-
лемите режисьори, който сцена след 
сцена ми обясняваше емоциите; дори 
ме научи да плача пред камера. За пър-
ви път в кратката си дотогава ка-
риера усетих физически последици от 
тази алхимия, която променя душата 
на актьора. Вечер се прибирах емоцио-

нално изчерпана. А сценарият бе прос-
то бижу. Така че, макар да беше вече 
шестият ми пореден филм, до онзи 
момент нямах усещането, че съм вля-
зла в някоя от ролите си. Киното все 
още не ме бе покорило. Тъкмо тук по-
лучих озарениe – пестеливият на думи 
режисьор ме накара да разбера, че не 
можеш просто да се явяваш на сни-
мачната площадка с ръце в джобове-
те; трябва да вложиш от себе си, да 
се поизпотиш... 

– ДЪЛГО ВРЕМЕ СЛЕД УМЕЛАТА 

ВИ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ТОЗИ 

ФИЛМ ЗА МНОЗИНА ПРОДЪЛ-

ЖАВАХТЕ ДА БЪДЕТЕ „ЗВЕЗДА 

В ЕПРУВЕТКА“, „ТВОРЕНИЕ НА 

ПРОДУЦЕНТИ ПИГМАЛИОНИ“. 

КАК СЕ ОСВОБОДИХТЕ ОТ 

ТАЗИ РЕПУТАЦИЯ? КОЙ ВСЪЩ-

НОСТ РЕЖИСИРА ЖИВОТА ВИ?  

– Самата аз. Още в младите си 
години възприех девиза „Ако искам, 
мога!“, който спазвам до ден днешен. 
За да ме възприемат като пълноцен-
на актриса, необходими бяха огромен 
труд и търпение. Сред многото пре-
небрегващи ме писания като по чудо 
се появи проблясък – първият ми по-
дарък от професията бе една истин-
ска критика, подписана от младия 
тогава писател и авангарден режи-
сьор Пиер Паоло Пазолини, който ме 
възприемаше като актриса. Тези него-
ви няколко реда убедиха по-възрастна-
та от мен с 30 години Ана Маняни 
да ме приеме радушно. А тя бе дос-
татъчно авторитетна!

(Продължава в следващия брой)

Интервю на Олга МАРКОВА,

доктор на кинознанието

Снимки Личен архив, 

„София филм фест“
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Н
еговите песни са изключително популярни в страни-
те от бивша Югославия, а и по света. За мнозина 
Тоше Проески е обединител на балканските народи 
в може би най-тежките времена за региона. Новина-

та за смъртта му разтърсва цяла Югоизточна Европа и 
предизвика масова скръб, подобна на тази около смъртта 
на Елвис Пресли и Джон Ленън. Македонският парламент 
отменя своето заседание за един ден, стотици фенове се 
стичат на площада в Скопие, за да почетат паметта му. 
Денят на погребението му (17 октомври 2007) е ден на 
национален траур и всички флагове в Македония са спус-
нати наполовина. С какво толкова точно Тоше предизви-
ка такава покруса?
Той не просто певец. Приживе всички гледат на него 

като на символ на мира и на завръщането на надежда-
та за 

НОВО, ДОБРО НАЧАЛО НА РАЗМИРНИТЕ БАЛКАНИ 
Неслучайно през 2004 г. той е избран за посланик на 

УНИЦЕФ за региона (Тоше става най-младият посланик в 
света), а песента му „За Овој Свет“ (англоезичната вер-
сия This World) е избрана за химн на организацията. През 

същата година Проески участва в конкурса „Евровизия” 
и въпреки, че е класиран едва на 14-о място, оставя пре-
красни впечатления у зрители и музикални специалисти. 
А и песента му „Ангел си ти“ се превръща в световен 
хит. Всъщност Тоше почти няма песен, която да не е 
станала тотален хит. През годините той 

РАБОТИ С ГОЛЕМИ ИМЕНА 
като Есма Реджепова, Джана Нанини, Григор Копров и 
Джеф Бек. Изнася редица благотворителни концерти в 
Македония, а и в целия Балкански регион. Почитатели-
те му у нас едва ли ще забравят неговите изпълнения 
на „Зайди, зайди ясно слънце“, „Йовано, Йованке“ и „Море 
сокол пие“. На 5 октомври, няколко дни преди 

НЕЛЕПАТА МУ СМЪРТ В АВТОМОБИЛНА КАТАСТРОФА 
Проески изнася концерт на националния стадион в Ско-
пие, където се стичат над 30 000 фенове от всички бал-
кански страни, за да чуят песните му и прочутата му 
фраза „Ве сакам сите“. Концертът е част от дейността 
му за УНИЦЕФ и приходите 
от него отиват за обновява-
не на училищата в Македо-
ния, както и за подпомагане 
на сираци и деца в неравнос-
тойно положение. Благотво-
рителната кауза продължава 
и след смъртта му с ежегод-
ните концерти и прояви в 
памет на Тоше Проески.

i
n  m e m o r i a m

В нашите сърца Тоше Проески е много 

повече от талантлив изпълнител с 

харизма на сцената. Ние го носим в себе 

си като проява на по-добрата част от 

самите нас. Защото краткият му жи-

тейски и творчески път бе пример за 

хуманност и себераздаване. Тоше пока-

за, че не се изисква много, за да бъдеш 

добър човек.

При все че абсолютно заслужено носеше 

„титлата“ най-голяма звезда на Балка-

ните, той остана докрай земно момче, 

което всеки можеше да срещне на ули-

цата, да поговори с него или да го пре-

гърне. Обикновено момче, благослове-

но с два безценни таланта – да пее и да 

обича хората, без оглед на вяра и наци-

онална принадлежност. Любовта си към 

хората доказваше ежедневно, появявай-

ки се изневиделица в поредния детски 

дом, или до леглото на поредното бол-

но дете – без шумотевици и без медии, 

пърхащи около него. Огромната част от 

неговите жестове бяха невидими, за-

щото за разлика от повечето т. нар. 

„звезди“, за които благотворителност-

та е просто добре насочен пиар, той я 

правеше от сърце. Ако не беше си оти-

шъл така нелепо, едва ли щяхме да има-

ме дори идея за истинските мащаби на 

обичта, подкрепата и надеждата, които 

е дарил на десетки хора.

Той прегръщаше всеки непознат така, 

сякаш прегръща най-скъпото си съще-

ство. Усмивката му – приветлива, за-

качлива, ангелска – сгряваше всяко сър-

це. Погледнете тази усмивка и ще раз-

берете думите на великата българска 

поетеса Дора Габе: „Една усмивка само 

и вече друг е тоя свят“. 

Гласът замлъкна, но ехото още се чува... 

Вече трета година откакто микрофо-

нът на сцената остана празен, ние про-

дължаваме това, което той много от-

давна започна. Удивително е колко силен 

инструмент в ръцете на хората е вдъх-

новението. Задружната работа и общо-

то вдъхновение продължават да спло-

тяват екипа на Българския и Междуна-

родния форум за Тоше Проески, който 

вече трета година е част от между-

народните благотворителни акции под 

надслов „Тошин мост на любовта“. 

P.S. Нашите имена нямат значение, има 

значение човекът, заради когото всичко 

това се случва днес… ТОШЕ ПРОЕСКИ.

ОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ МУ В БЪЛГАРИЯ

За радостта от една усмивка

Тоше
символ на благотворителност и мир
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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



В
исоката дума „мисия“ има житейски измерения. 
Сашо Секулов е определен от думата „писател“. 
Макар сам да казва, че все още не го е разбрал за 
постоянно. Преди това е научил, че свободата е 

най-важното нещо и че „свобода“ и „живот“ са синоними. 
Затова е пуснал на свобода думите и вероятно по тази 
причина думите му са особено въздействащи и отговорни. 

– КОГА РАЗБРА, ЧЕ ЩЕ СТАНЕШ ПИСАТЕЛ?

– Пишещ човек съм от време на време – в празното 
време между отделните книги се готвя за тези момен-
ти. Писането е като варенето на ракия… Зреене на пло-
дове. Събиране на плодове. Ферментиране на плодове. По-
чистване на костилките на плодове. Варене на плодове. 
И накрая се раждат плодове. 

– КАКВО ЩЕ РАЗКАЖЕШ ЗА ЖИВЕЕНЕТО 

С КНИГИТЕ?

– Не знам нищо за живот извън книгите. Има ли такъв? 

Ако е така, това е първата ни среща с извънземните.

– С КАКВО Е ИНТЕРЕСНА ЛИЧНОСТТА 

НА АВТОРА?

– По правило писателят не е равен на книгите си. Сле-
дователно личността му не представлява особен интерес. 
Друг е въпросът, че в цивилизацията на безогледната ин-
формация книгите се рекламират най-успешно чрез фигу-
рата на автора. През неговата лична история. Стига се 
до абсурдни случаи, в които има писателска фигура, има 
и тиражи дори, а… няма книги. От личен опит знам, че 
личността на писателя често пъти лежи с гърди върху 
амбразурата на собствената му творба и успешно пречи 
на нейното възприятие. В българската литература вече 
има достатъчно примери на автори, които добре се раз-
казват на публиката. Превърнали са се в единствената си 
творба, която дописват, редактират, преиздават и раз-
пространяват непрекъснато. Така придобиват измамното 
чувство за лична реализация. Вратите на лайфстайл из-
данията се отварят пред тях, а пък портата на изку-
ството се затръшва зад гърба им. Мога да изброя коле-
ги, чието сдържано житейско и професионално поведение 
ме респектира и окуражава: Емил Андреев, Теодора Димо-
ва, Елена Алексиева, Галин Никифоров, Деян Енев, Кера-
на Ангелова, Милен Русков, Недялко Славов... Така че бих 
искал да харесват света в книгите ми, а не мен самия. 
Преди 25 години, разбира се, бе обратното.

– ПРОМЕНЯ ЛИ СЕ ЛИТЕРАТУРНИЯТ ВКУС НА 

БЪЛГАРИНА?

– За да се промени едно нещо, то трябва да съществува. 
Масов литературен вкус в България не съществува, защо-
то такъв не се изгражда в тоталитарно общество. Сега 
сме чистилището на пазара и продажбите. Ще минат още 
към 30 години и ако няма война или нова революция, ще 
имаме понятия „български литературен вкус“. Отбелязвам 
за протокола, че всяка революция разгонва фамилията на 
литературния вкус. И на добрия вкус по принцип.

– СЛУЧВАЛО ЛИ СЕ Е ДА ЧУЕШ НЕЩО ЗА СЕБЕ СИ, 

КОЕТО ДА НЕ ТИ ХАРЕСА?

– О, това е труден и ненаучен и до днес урок! Да те 
подложат на квалификации в анонимни форуми, без да 
имаш възможността да разбиеш нечия мутра, е отврати-
телно. Тези форуми са издания на фашизираната тъпота, 
обилно гарнирана с комунистическа злост. Към рецепта-
та за публична вендета задължително трябва да прибавим 
скромната площ на държавата, провинциалния є рефлекс и 

ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ
Александър Секулов:

„Книгите, за разлика от хората, 
имат щастлива съдба“
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националния мързел. Българското общество в момента се 
е потопило в блатото, диша през тръстикови стъбла и 
чака някой воин на духа, за да изскочи с тиня върху очи-
те и да му отсече главата. По света хората са мислещи 
тръстики, а у нас – дишащи с тръстики.

– КАКВО Е ДА СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН 

ПИСАТЕЛ У НАС? 

– Навсякъде по света професионален писател те правят 
продажбите. Комерсиалността. В големите езици и голе-
мите народи обаче има ниши, читателски слоеве, които 
са достатъчни, за да осигурят тиражи и на истинските 
книги. Плюс бързите преводи в чужбина. В този смисъл 
чиновникът Йовков не е професионален писател, но Люд-
мила Филипова е. Има хора, които през цялото време мо-
гат да бъдат писатели. В собствените си очи и в очите 
на обществото. Има и такива, които са писатели в оп-
ределени моменти. В следващите се отдалечават от себе 
си, гледат се с насмешка и не играят тази обществена 
роля, запазвайки свободата си. Определено предпочитам 
вторите. Същото се отнася и до стила. Моето разби-
ране е, че всяка книга идва със свой език, който трябва 
да имаш куража и търпението да научиш. 

– КОИ СА ТВОИТЕ МЯСТО И ВРЕМЕ ЗА ПИСАНЕ?

– Що се отнася до времето, явно не пиша през зима-
та. Както и на места без хоризонти. Или без брегове. 
А и без тепета…

– КАК ИЗБИРАШ ЗАГЛАВИЯ ЗА КНИГИТЕ СИ?

– Призовавайки цялото търпение, което мога да изстис-
кам от иначе нетърпеливата си личност. Понякога име-
ната на книгите са готови много преди да ги напишеш. 
Сякаш са матрица, която произвежда собствен живот. 
Понякога пишеш с едно име, а накрая го сменяш. 
– Кога една книга е стигнала до читателите?
– Когато се препрочита. Книгите, за разлика от хора-

та, винаги имат щастлива съдба. Имат втори прочит. 
Някои имат и вечно възвръщащи се прочити.

– КАКВО НАУЧИ ЗА СЕБЕ СИ, НАПИСВАЙКИ 

„ОСТРОВЪТ“? ТОВА, ЧЕ ПИШЕШ ЗА ДЕЦА, ПРАВИ 

ЛИ ТЕ ПО-ДОБЪР РОДИТЕЛ, ИЛИ ОБРАТНОТО?

– Първото, което открих с изненада, бе, че децата от 
10– до 17-годишна възраст отсъстват от българската ли-
тература. Сякаш са емигрирали предварително. Появяват 
се някъде на 18–20-годишна възраст, говорят на сленг и 
за дрога. Но са описвани ужасно повърхностно и елемен-
тарно. И мрачно. Което от писателска гледна точка е 
лесна задача. Мракът, страхът и отчаянието, черното, 
са лесни за описване. Прииска ми се да напиша бяла книга 
за ненаранената материя на 13-годишните. Защото поня-
кога точно паяжинните нишки те възпират от полет в 
пропастите. А и кой е казал, че е норма да си нещаст-
но влюбен, да си нещастен по принцип? Второто е, че 
не мога да пиша за деца. Може героите да са деца, може 
книгата да се възприема възторжено от читателите на 
тази възраст, но не съм готов да опростявам езика и 
разказването, да го елементаризирам или инфантилизирам, 
да се промъквам пълзешком към някакъв осреднен предпо-
лагаем вкус. За разлика от дебненето при лов в савана-

та в литературата трябва да си винаги изправен и да 
виждаш надалече. Така и тебе те виждат добре. По-до-
бър родител те прави единствено детето, освен ако не 
си минал в кръгова отбрана от всяка възможност да си 
добър изобщо. Писането на книги с герои деца е един-
ствено възможната форма на благодарност към детето 
ти и на смирение пред Господ, който ти е подарил тази 
възможност.

– КАКВА НАГЛАСА КЪМ СВЕТА ПОЗВОЛЯВА 

НА ЧОВЕК ДА СЕ ЗАНИМАВА ЕДНОВРЕМЕННО 

С ТОВА ДА ПИШЕ КНИГИ И ДА ПРАВИ КРЪЧМИ? 

– Вероятно стремежът към цялост, копнежът по 
целостта. Няма друга човешка дейност, която да е тол-
кова близка като технология и дух до писането на кни-
ги от варенето на ракия. Бруленето на плодове, събира-
нето им от земята, трупането им в съдове, примесени 
с треви, листа, малки буболечки и пръст, чакането, на-
стъпването на шептящото гниене, което разказва при-
казки, бавният огън, зачервените лица на майсторите, на-
дигането на душата и превръщането є в дух по серпен-
тините към небето и най-накрая сълзите на Господ по 

Един от главните герои на „Островът“

С художниците Атанас Хранов (вдясно) и Димитър Келбечев (вляво)
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нас и по себе си, които се стичат в стъклените дама-
джани и в прежаднелите гърла, за да ни примири в едно 
всички: майстори, събирачи, плодове, дървета, Господ, му-
шици, пръст… И какво по-естествено тогава от разказ-
ващия истории да направи места, в които хората да са 
щастливи да разказват и да чуват истории?! Кръчмата 
е място за разказване. Един от двата храма за изповяд-
ване. Между тях е площадът на нашия живот.

– КОИ СА НАЙ-ИНТЕРЕСНИТЕ ХОРА, 

С КОИТО СИ СЯДАЛ НА ЧАШКА? 

– Онези, истинските хора, с които съм седнал на чаш-
ка, никога не стават от масата на сърцето. Надявам се, 
и аз от тяхната. Те, моите приятели, не сядат на маса, 
за да забравят, а да си спомнят по-добре. Пият не за да 
спуснат черно забрало пред очите си, а за да видят как 
през млечната мъгла над Пловдив, над трептящата ман-
тия на дъжда в Балкана хижарят кара магарето си по 
хребета на планината. Това изостряне на погледа, тази 
особена проницателност отвъд тайните на битието е 
характерна за моите приятели. Тяхното сядане на маса е 
просвещение, акт на просветляване, особена и необяснима 
радост от споделеното битие. В някаква форма е и све-

щенодействие, празнуване на живота, усилване на свързва-
щите ни нишки. Да ги изброявам по име, означава да си 
позволя да забравя някого, на чиято история съм се смял 
до сълзи, а не съм запомнил името му. С всекиго на маса 
сме си подарили време и сме го додали към онова, което 
ни е определил Господ. Всички да са живи и здрави!

– МАЛКА ЛИЧНА ИСТОРИЯ, 

КОЯТО БИ РАЗКАЗАЛ?

– Годината е 2007. С художника Наско Хранов ни канят 
да направим изложба за „Аполония“ – картини и истории 
върху винил. Слагаме є гръмотевичното заглавие „Плаващи-
ят град и мъжете от черен пипер“ и потегляме към Со-
зопол. Там ни посреща тип с шарени гащи, каскет и чук 
– невъобразимо софийско чекне. „Вие ли сте?“ – „Ние сме“ 
– отговаряме. „Ами, оставете винилчетата, аз ще ги бо-
дна тук по дуварите.“ Оставяме винилчета да бъдат бод-
нати с чук, тел и пирончета. Наско решава да се гмурне 
с харпун край скалите на Гръцкото училище, в което се 
провеждат изложбите. Уговаряме се в пет часа следобед 
да се видим на откриването. Точно в пет съм на линия, 
облечен спортно-елегантно, леко изтръпнал. Първа излож-
ба все пак, дебют някакъв. Вече са се събрали зам.-мини-
стри на културата, организатори, художници, бохеми. Кой 
в костюм, кой преметнал шалче. От Наско – нито сле-
да. По едно време, малко преди началото на церемонията, 
виждам, че тълпата се разстъпя и умълчава. В образува-
ния шпалир бодро пристъпя художникът Хранов в неопрен, 
с харпун в ръка и две рибета. Кимва другарски на колеги-
те и уточнява, че хвърля един панталон и идва. Бил без 
часовник под водата! Изложбата се открива при неверо-
ятна буря. Страшен вятър, ураган. Идва време да излезем 
навън и да открием нашата част. Обаче „нашата част“ 
я няма. Вятърът я издухал в морето. Щото, нали, загла-
вието е „ Плаващият град...“. Търся с очи онзи с каскета 
и чука, дето беше „боднал винилчетата“, но и него сякаш 
вятърът го бе издухал. Кулминацията настъпи, когато ни 
питаха кога и къде могат да видят изложбата. Ние се 
споглеждаме и гордо отсичаме: „Никъде и никога.“ Щото, 
нали, е плаваща изложба. Та такааа... Връщаме се една ве-
чер по созополските улици и изведнъж високата фигура на 
Наско спира и леееко се накланя назад, за да надникне в 
едно дворче, където домакините и задружен чешко-полски 
синдикат от туристи боцкат салати върху дълга маса с 
мушама. „Ааа, Секуле, я, виж!“ – изстенва художникът. До 
него, като в анимационен филм, се накланям и аз. Върху 
масата, добре опънат, е нашият винил. Чистото произве-
дение на изкуството. Вместо мушамичка! Хайде, това – 
както и да е! Обаче ми изрязали текста. Да не им пречи 
на пиенето! Оставили само картината на Наско. До мен 
високият художник щеше да се счупи от смях. Мисля, че 
още се смее. На другата година направихме пет покривки 
за маса от винил, но този път сложихме текста в среда-
та. Всяка вечер разстилахме различна покривка, а на края 
на вечерта я подарявахме на тези, които пиеха с нас. 

– КАКВО ЩЕ ПРАВИШ ПРЕЗ ТОВА ЛЯТО?

– Не знам, но искам да е с приятели.
Интервю на Теодора СТАНКОВА

Снимки Личен архив 

Масата, на която е написан романът „Островът“

Големият български романист Емил Андреев, издателят Светлозар Же-
лев и Александър Секулов на премиера на „Карти и географии“
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П
рез последните години моторният спорт се превър-

на в един от най-известните и обичани спортове у 

нас. И това не е случайно. България е страна с тра-

диции в организирането и провеждането на състезания по 

мотокрос. Със спечелените над 100 приза мотоклуб Crazy 

Fox Motors си е заслужил челното място сред българските 

клубове.

КЛУБЪТ КЛУБЪТ 
разполага със спортно оборудване – мотоциклети, ATV за 

всеки от състезателите, кемпер с оборудвана мобилна ра-

ботилница и гараж. 

През 2008 г. във Варна отваря врати и магазин Crazy Fox 

Motors. Със своята полощ от 2250 кв. м магазинът е като 

един 

ХИПЕРМАРКЕТ ЗА МОТОРИХИПЕРМАРКЕТ ЗА МОТОРИ
Клубът е директен вносител и зарежда стоката си напра-

во от лидерите в областа – Холандия, Германия, Австрия и 

Италия.

През 2009 г. Crazy Fox Motors съвместно с основния си спон-

сор „Булминерал“ ООД започва изграждането и на мотопи-

ста „Джанавара“. Съоръжението е проектирано от Freddy 

Verherstrae. Негово дело са голяма част от трасета за мо-

токрос в Европа и Америка, печелили награди за трасе № 1 

в света. 

ПИСТАТА ПИСТАТА 
се намира в гр. Варна, район Аспарухово, в местността 

Джанавара, на 5 км от центъра на града. Предвижда се дъл-

жината на пистата да бъде 1800 м. Обособени са места за 

боксове, паркинги за състезатели и зрители. Клубът разпо-

лага със строителна техника и механизация за поддръжка 

на трасето. 

Клуб Crazy Fox Motors разполага и с 

УЧИЛИЩЕУЧИЛИЩЕ
където под вещото ръководство на треньори – бивши и на-

стоящи състезатели, израстват бъдещи таланти на мо-

торния спорт. 

Crazy Fox Motors мащабното мащабното 
мисленемислене

www.crazyfox.bg

Булминерал ООД, гр. Варна, бул. Сливница 26

Crazy Fox Motors Team е създаден е от 

любители на екстремните спортове, 

състезатели по мотокрос и ендуро. 

Негов председател е Николай Гочев – 

вицерепубликански шампион ATV. 

Отборът е с 28 състезатели от раз-

лични дисциплини и възрастови групи.

Един от изявените състезатели на 

клуба е Георги Усачев. Занимава се с 

мотоспорт от една година, но и преди 

да се захване с професионални трени-

ровки, карането на мотор му е страст 

и хоби – заради адреналина и тръпка-

та. Кара Suzuki LTR 450. Останалото 

ще научите от него.

– ЗАЩО ИЗБРА ТОЗИ СПОРТ?
– Заради тръпката и адреналина. 

– КОИ СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ТИ 
ПОСТИЖЕНИЯ?

– Първата ми награда е от републикан-

ския шампионат „Супер мото“ за мина-

лата година – трето място.

– ИМАШ ЛИ МЕЖДУНАРОДНИ 
УЧАСТИЯ? 

– Да, в източноевропейския шампио-

нат в Македония, където се класирах 

втори.  

– КАК СЕ ПОДГОТВЯШ ЗА СЪС-
ТЕЗАНИЕ?

– Подготовката ми се състои повече 

във физически тренировки – тичане, 

фитнес. Акцентирам още на техника-

та на каране. Важни са и храненето и 

психическата нагласа. 

– КАКВИ СА АМБИЦИИТЕ ТИ ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА МОТОСПОР-
ТА? 

– Обичам да карам за удоволствие, но 

се надявам да имам успехи и да печеля 

в състезания. 

CRAZY FOX MOTORS TEAM

Георги Усачев
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ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

– Никога не съм се возила на автостоп, защото винаги ме е 

било страх, че ще ме изнасилят.

– Аз пък не съм чувала за такъв случай от нито един от многото 

ми приятели, които пътуват на стоп.

– Колата е много неудобна за изнасилване. 

– Ти пък! Няма да бъдеш оставена в колата. Ще те закара някъде, 

ще те завлече на някоя полянка, ще те отупа и ще те изнасили.

– Четох едно изследване, че когато хората се качат в колите си, сякаш нямат 

лица, изгубват самоличността си, стават едно с автомобила си и поради тази 

анонимност дават воля на агресията си.

– Автостопът е разбулване точно на тази анонимност. Ти си на пътя и се показ-

ваш. Другият, който спира, също ти се показва. 

– Ако вярваш, че нищо лошо няма да ти се случи – наистина нищо лошо няма да 

ти се случи, докато пътуваш на стоп. Важното е да не те е страх.

– Не бих качила никого на стоп, защото се чувствам застрашена и беззащитна, докато шофирам. 

– Пътувам и не ме е страх, защото си имам прибор с мен. 

– Какво?!

– Пистолет. 

– Пистолееет?!

– Виждате ли, че е опасно да качваш стопаджии? Може да са въоръжени.  

– Аз по едно време май носех някакъв нож, когато пътувах на стоп. 

– На някой готин мъж бих спряла, пък нека да ме удуши.

– Еее, стига глупости. Не говори така!

– Ти затова ли си купи кола – за да возиш мъжаги?

– Жалкото е, че готиният пич няма да пътува на стоп.

– Какъв е профилът на стопаджията? Млад човек ли е?

– Аз нямам нищо против да пътувам на автостоп, нищо че не съм толкова млада. Но ме мързи да отида до 

края на града, защото вече животът ми е по-уседнал. 

– Дааа. Какво готино начално изречение: „Автостопът започва в края на града.“

– Ами, автостопаджиите са готини, но в същото време не бих се омъжила за мъж, който пътува на стоп.

– Автостопът е приключение. Ако си уморен, ако не ти се занимава – няма 

да пътуваш на стоп. Както и ако всичко хипарско в теб вече си е отишло.

– Ние гледаме на автостопа като на нещо екстремно, а на Запад това е ре-

гламентирана и спокойна дейност. Има си правила.

– Докъде сте пътували на стоп?

– До морето. Най-често използваната дестинация при такъв начин на 

придвижване.

– Ама, ти пътувала ли си на стоп? 

– Хе-хе-хе! Ако искаш, мога само известните личности, които са ме возили, да ти изброя. Гала. Вози ме от Атолука до Со-

фия, и то при положение, че беше с мъжа си, майка си и детето си, което беше малко тогава. А ние бяхме две мацки. Майка є 

седна отзад с детето, а ние – до нея. Много беше мило. Освен това ме е возил митрополитът на Ловешката епархия. Мно-

го е готин.

– Веднъж от Равда до Бургас съм пътувала на стоп и ни взе Георги Мамалев. 

– Мисля, че тези, известните, много качват на стоп.
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– А брат`чедката я беше возил бившият министър на транспорта и съобщенията Ни-

колай Василев. Тя обаче, понеже не гледа телевизия, не го разпознала. Бил много готин. 

Извинил є се, че иска да слуша някакво предаване по Дарик радио. 

– Той си е изпълнявал служебните задължения. Смятам, че е дълг на бившите и настоящи-

те министри на транспорта да взимат стопаджии.

– Дори и да не е опасно, да взимаш стопаджии е ангажиращо, защото трябва да си общуваш с 

тях. А ти може да искаш да си сам в колата. 

– Да. Ние например Гала я почерпихме със смола, която бяхме събрали в Атолука. Бяха ни казали, че 

е много полезна, и ние си събрахме в една кутийка. Изкефих се на това, как тя с любопитство изяде 

няколко парченца. А те биха могли да бъдат и отровни, да речем.

– Има и такива, които взимат стопаджии точно защото искат да имат компания. 

Така веднъж с едно мое гадже пътувахме с тираджия. На мен ми стана много неудобно, 

защото приятелят ми заспа. Представяте ли си? Човекът ни взел, за да си говорим, а 

той заспа. Аз през цялото време гледах да поддържам разговора, но беше трудна работа. 

– Това е плащането за возенето. Той ви е качил за компания и с говоренето ти си му се 

отплатила.

– За мен автостопът е общуването в неговия оптимален вариант. От типа „каквото дойде“. То е нещо като тест за 

това, дали можеш да общуваш с всякакви хора. Дори и невербално.

– Като бях в немската гимназия, всяка седмица пътувахме на стоп, но поради липса на пари. Защото парите за билет ги 

изхарчвахме през седмицата за кебапчета и вафли. Оттогава имам усещането, че когато пътуваш на стоп, защото нямаш 

пари, стопът много върви. 

– Понякога имаш пари, но искаш да ги спестиш, понякога наистина нямаш...

– После бях в една компания, с която всяка година ходехме на автостоп до Мелник. Беше много забавно – с китарите... като 

някакви битници бяхме. И цял ден пътуваме до Мелник. Разделяхме се на групи. Определяхме си някакъв кръстопът, на кой-

то да се чакаме. Имахме пари да стигнем по друг начин, но това ни беше традиция. Беше много забавно и това ми е един от 

най-хубавите спомени от студентството.

– А махали ли сте на всички коли, или само на определени? 

– Аз само на определени. Но вероятно зависи колко бързаш и колко си отчаян. Защо-

то, ако си чакал много, ти писва и започваш да махаш на всички. 

– А за международно пътуване само тирове трябва да спираш. 

– Абе, махаш на всички и който ти спре…

– Едно време нямаше голяма разлика между колите. Или москвич, или жигули…

– Когато пътуваш на автостоп, комфортът не ти е на първо място. Искаш да стигнеш… С какво, с 

кого – няма значение. Важното е да стигнеш.

– Автостопът е отглас от онова време, когато бяхме с отключени врати. 

– Да. Едно време вратата ни беше отворена и всички съседи влизаха и викаха: какво правиш, тук ли си? 

И аз съм влизала в съседите, когато няма никой. Влизам, гледам – няма никой – и си излизам. Помните ли 

го това време?

– Мен много ме беше срам да стоя с вдигнат палец и винаги когато съм пътувала на стоп, съм разчитала други-

ят да маха. 

– Чела съм един роман „Дори и каубойките плачат“. Там имаше една професионална автостопаджийка, на която палецът є 

беше деформиран от стопа…. Хубава книга. Сещам се и за „Пътеводител на галактическия стопаджия“. Май автостопът е 

вдъхновил много писатели.

– Защо се възражда автостопът?

– Криза е. Затова.
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А
втостопът е от онези мал-
ки пакости, подобни на пре-
писването и подсказването, 
които започваме да вършим 

в ученическите си години. Правим ги 
тайно и разчитаме, че никой няма да 
разбере и да ни накаже. Продължава-
ме ги в студентските години, но то-
гава е различно, защото вече не се 
страхуваме, че някой може да ни из-
даде на нашите. За много хора пъ-
туването на автостоп свършва заед-
но с получаването на университетска 
диплома. Не знам защо. Вероятно сме 

научили това, от което сме имали 
нужда. С подсказване или с преписва-
не сме минали изпитите 

намерили сме си 
едно „у дома“ 

и сме останали там, почти без да 
мърдаме от разписанието на влакове 
и самолети. 
Да тръгнеш на стоп, ако никога 

не си го правил, може да те накара 
някакво изключително събитие, кое-
то ще наблюдаваш или в което ще 
участваш. Тогава всичко в теб ври 

и кипи от трепетно очакване, което 
не угасва, дори да се наложи да пъ-
туваш със семейство, което тихо и 
кротко с 90 км в час отива на по-
чивка с детето си. 
Трябва да е било преди 13 години. 

Живеех в общежитие и делях стая с 
едно момиче от Бургас. Първият ми 
автостоп беше по линията Пловдив–
София и по-конкретно до една от 
многобройните сгради на БАН. Препо-
давателят ми по руска класическа ли-
тература имаше публична защита на 
дисертацията си. Защитаваше една 
изключително интересна теза, свър-
зана с късното творчество на Дос-
тоевски. Беше направил откритие в 
достоевистиката. Искахме да оти-
дем. Влакът, с който трябваше да 
пътуваме аз и мадамата от Бургас, 
беше отменен. Нямаше време, нямах-
ме кола 

оставаше ни само 
автостопът

Като скътани пари в дебитната 
карта на пътя и като последна на-
дежда. Противно на предубеждения-
та и страховете, които имат хора-
та към това пътуване – автостопът 
не е заплаха. Той е спасение. Публична 
защита на волята за път. От онзи 
ден помня не само събитието, към 
което се бяхме отправили. Автосто-
път не е просто начин да стигнеш 
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до някъде. Той е средство да запом-
ниш пътя. Целия. 
Отдавна не съм пътувала на автос-

топ, но знам, че винаги мога да тръг-
на. Проверявам го по дрехите. Един 
прекрасен начин да разберете дали да-
дено нещо е вашето, е, като прове-
рите дали имате дрехи за него. Ако 
нямате ниски обувки и раница – зна-
чи скоро не сте пътували така. По-
някога автостопаджиите приличат 
на бегълци. Все едно са тръгнали на-
бързо отнякъде и са облекли, какво-
то сварят. Проверявам го и по това, 
че обичам високите скорости на жи-
вота, както и по това, че не съм 
забравила онази мисъл (май беше на 
Василий Немирович-Данченко), която 
приятелката ми от Бургас непрекъс-
нато ми повтаряше в студентските 
ни години – „Търсачите на далечното 
живеят и умират в морето“. 
По пътя от първия ми автостоп 

досега се е променило само едно. Вече 
знам, че най-хубавото нещо на това 
да имаш дом е да имаш и път...

Мирослава ИВАНОВА

„Аз съм „про“, т. е. „за“ такова пътуване. Странна свобода е автостопът... 

Най-готиният ми стоп е едно нощно пътуване. Бяхме с една приятелка и пъ-

тувахме цяла нощ. Точно на изгрев слънце стигнахме Кара дере...“

Стоян Хитров, 27 г., 

графичен дизайнер

„Спомням си един стоп до Пловдив. Пътувах с две приятелки, гъркини. Взеха 

ни, стигнахме в Пловдив и катастрофирахме. Едното момиче беше със счу-

пена ключица. Накрая останахме да спим в къщата на лекаря, който є гипси-

ра ръката. Боже, каква случка беше. Бях я забравила.“

Надежда Минкова, 42 г., 

фризьорка

„С автостопа бягам от скука, винаги е приключение и забавление, и то... без-

платно.

Веднъж пътувах с eдин пич, който живее със своето семейство близо до Ва-

рна. В някакъв незастроен район, абе, направо в гората, край тяхната нямало 

други къщи. Каза ми, че работи вкъщи и освен със семейството няма редов-

ни контакти с хората. Не спря да говори от Абланица до София. Много умен 

и интересен човек с прогресивни идеи и възгледи относно възпитанието на 

децата, литература, философия. Много ме впечатли и определено ще запом-

ня приятното си пътуване с него.“ 

Мима Минкова, 24 г., 

студентка

Техният „най-“ автостоп



БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

В
сички се изчервяваме – ня-
кои повече, някои по-мал-
ко. Случва се под влияние на 
силни емоции – гняв, срам, 

радост, учудване или любопитство. 
Има щастливци, които не придават 
значение на въпросния феномен, но 
има и такива, за които руменината 
при емоционални реакции 

СЕ ПРЕВРЪЩА В 
НЕПРЕОДОЛИМ ПРОБЛЕМ

Изчервявали сме се, когато като 
ученици са ни изпитвали пред дъс-
ката, изчервяваме се и сега, когато 
вниманието на много хора е насочено 
към нас или някой ни изненадва с из-
ненадващ конкретен въпрос. Или пък 
тогава, когато разговорът се фокуси-
ра към интимни за нас теми. Всичко, 
което ни засяга лично, ни… обагря 
в червено. Притесняваме се, опитва-
ме се да се преборим с тази природ-
на склонност, но нищо не помага. На-
против, ставаме по-червени и по-чер-
вени. Тогава е възможно да настъпи 
най-страшното – да се откажем от 

амбициите си, да избягваме публични-
те изяви и големите компании. Въз-
можно е да възникнат усложнения в 
служебния и интимния ни живот. А 
изчервяването е 

ЕСТЕСТВЕН ПРИРОДЕН 
МЕХАНИЗЪМ

Изчервяваме се в момента, когато 
капилярите ни се разширяват – фи-
зиологична реакция, която помага на 
организма бързо да понижи темпера-
турата на кожата. При различните 
хора той протича с различна скорост 
и интензивност. Когато ни е топло, 
кръвоносните съдове се разширяват, 
бузите ни се зачервяват и отдават 
топлина. Когато е студено – съдове-
те се свиват и ние сме по-скоро бле-
ди. След определено време, прекарано 
на студ, когато кожата ни започне 
да замръзва, отново е възможно за-
червяване като компенсаторна реак-
ция – така понякога се зачервяваме 
и от студа. 
Някои хора се изчервяват повече от 

други. Зависи от темперамента, осо-

беностите на кожата, както и от 
телосложението. Обикновено зачервя-
ването се наблюдава върху тези учас-
тъци от кожата, които непосред-
ствено контактуват с околната сре-
да – лице, уши, шия, деколте. Само 
че ние не се зачервяваме само кога-
то реагираме на атмосферните усло-
вия, а и когато някой ни заговори или 
ни направи комплимент. Разширяване-
то и свиването на капилярите се ре-
гулират от симпатиковия дял на ве-
гетативната нервна система. Той ре-
агира на стреса, атмосферни условия, 
физическо натоварване и интереса на 
другите хора към нас и действа неза-
висимо от волята ни, като привеж-
да организма в състояние на „бойна 
готовност“ – учестява сърцебиенето, 
повишава адреналина и напряга мус-
кулите. Обратно – парасимпатикови-
ят дял на същата система отслаб-
ва тези защитни реакции и помага на 
организма да се отпусне. Изглежда, 
наистина сме безпомощни, като се 
има предвид, че процесите, регулира-
ни от вегетативната нервна систе-

ВЪЛНЕНИЕТО
ЦВЕТЪТ НАЦВЕТЪТ НА
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„ИЗЧЕРВЯВАШ СЕ?! ТОВА Е 
ТОЛКОВА МИЛО.“ АКО СТЕ ОТ 
ХОРАТА, КОИТО ТВЪРДЕ ЧЕСТО „СЕ 
ОБАГРЯТ“ В ЧЕРВЕНО, ЗНАЕТЕ, ЧЕ 
ПОДОБНИ „КОМПЛИМЕНТИ“ НЕ 
ПОМАГАТ. ДОРИ ДА НЕ ИЗПАДАТЕ 
В ПАНИКА, КОГАТО ЛИЦЕТО ВИ 
ПЛАМТИ, СЪС СИГУРНОСТ СЕ 
СРАМУВАТЕ ОТ ТОВА. ВЪПРОСЪТ 
Е КАК ДА ПРЕСТАНЕМ ДА СЕ 
ИЗЧЕРВЯВАМЕ ОТ ТОВА, ЧЕ СЕ 
ИЗЧЕРВЯВАМЕ…

èç÷åðâÿâàíåòî
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ма, не могат да се контролират от 
волята ни. 

ЖИВОТНИТЕ 
НЕ СЕ ИЗЧЕРВЯВАТ 

– изчервяват се само хората, и то 
когато са сред други хора. Интерес-
ното е, че бебетата не се изчервя-
ват, възрастните хора – също. Като 
че ли повече от всички други се из-
червяват подрастващите. Случва се, 
когато неочаквано осъзнаем, че ни 
гледат. Дори мисълта за това, как 
ни възприема другият човек, може да 
предизвика у нас вълнение, с което не 
сме способни да се справим. Неясно 
откъде се промъква срам, съпроводен 
от чувството, че всичките ни недос-
татъци са извадени на показ. Чувст-
ваме се жалки, смешни и неадекват-
ни на начина, по който искаме да из-
глеждаме. 

ДЛЪЖНИ СМЕ 
ДА ИЗГЛЕЖДАМЕ УВЕРЕНО

за да бъдем успешни. За целта чес-
то се обгръщаме в непроницаема бро-
ня. Само че тези „доспехи“ са скрое-
ни от картон и не съответстват на 
нашата чувствителна и многообраз-
на вътрешна природа. Точно в това 
вътрешно пространство се зараж-
дат руменината и срамът. Крити-
ката, комплиментите, внимателният 
поглед или усмивката – всичко това 
ни съобщава как ни възприемат ос-
таналите хора. Въпросът е, че ние 
често бъркаме и тълкуваме искрена-
та усмивка на някого като насмеш-
ка. Или пък приемаме лично нещо, 
което изобщо няма отношение към 
нас. Колкото по-тревожни и неувере-
ни се чувстваме, толкова по-голяма 

е вероятността от подобни греш-
ки. Под тяхно влияние може да въз-
никне страх от общуване, към кой-
то специалистите отнасят и специ-
фичния страх от изчервяване – ерит-
рофобия.
За да се изчервят, на страдащите 

от еритрофобия им е достатъчно 
само да им бъде споменато за това: 
„Ти какво?! Още ли се изчервяваш?“ 
За всички тези хора има една хуба-
ва новина. Ако е невъзможно да бъде 
отменена природната склонност към 
изчервяване, то с еритрофобията мо-
жем да се борим и да сведем въз-
действието є до едва доловим дис-
комфорт. Можем да се научим да жи-
веем с нея или въпреки нея. За целта 
е необходимо 

ДА СИ ПОЗВОЛИМ 
ДА СЕ ИЗЧЕРВЯВАМЕ 

Психолозите учат пациентите си да 
не избягват тревожните ситуации. 
За целта е разработена система на 
постепенно влизане в тях – от по-
прости към по-сложни. По време на 
групова когнитивно-поведенческа те-
рапия като начало може да ни пред-
ложат да заговорим съседа например 
за времето. Ние, естествено, ще се 
изчервим дори и тогава. Но въпреки 
това, следвайки инструкциите, тряб-
ва да продължим разговора и да се 
убедим, че нищо страшно не ни е 
донесло нашето изчервяване и нищо 
страшно няма да ни се случи. Няма 
да се стигне дотам, че да искаме зе-
мята да се отвори и ние да потънем 
в нея. Вместо това съседът любезно 
ще отговаря на въпросите ни и от 
своя страна ще ни пита за нещо. И 
така няколко пъти, докато ситуаци-

ята не стане обичайна за нас. След 
това може да се премине към по-
вълнуващи сюжети за общуване. Ако 
имате възможност да се наблюдава-
те и анализирате при публична изява 
– ще забележите, че 

ВЪЛНЕНИЕТО НЕ 
НАРАСТВА ДО БЕЗКРАЙ

След един определен момент то за-
почва да спада от само себе си. Това 
означава, че бихме могли да го прене-
брегнем и отново да продължим с до-
клада си (или пък с разговора си). А 
ако пък осъзнато си кажете наум „Аз 
чисто и просто се изчервявам“, цве-
тът на вълнението ще изчезне още 
по-бързо.
Едно от разпространените мне-

ния за човека, който се изчервява, е, 
че той е неудачник, когото другите 
смятат за неудачник. В действител-
ност обаче подобно снизходително и 
лошо отношение не се проявява чес-
то. Въпросното твърдение по-скоро 
се е загнездило в главата на страда-
щите от изчервяване. Обратното – 
доказано е, че хората, които не скри-
ват и не се стесняват от руменина-
та на лицето си, могат да заинтере-
суват, затрогнат и очароват околни-
те... Британски психолози са доказа-
ли, че такива хора предизвикват съ-
чувствие и съпричастност, на тях 
по-лесно им прощават грешките, от-
колкото на тези, които се извиняват 
или изразяват своето притеснение по 
друг начин. 
Така че когато някой ви каже „Из-

червяваш се?! Това е толкова мило“, 
бъдете уверени, че това е съвършено 
искрено. Вие просто сте един симпа-
тичен събеседник.

Мислим, че...
…Околните са настроени критично, готови са да ни 

осъдят и за най-малкото несъвършенство.

РЕШЕНИЕТО Старайте се да отделяте фактите от пред-

положенията. „Той ме погледна“ (факт). „Аз се притесних“ 

(факт). „Показах се пред него като глупачка“ (предположе-

ние). А спектърът на предположенията може да бъде мно-

го широк. Защо не възприемете това предположение: „Той е 

във възторг от цвета на очите ми.“ 

Мислим, че...
…Много е важно да изглеждаме идеално в очите на 
другите. Толкова сме взискателни към себе си, че приема-

ме като недостатък онова, което другите са отбелязали 

просто като наша особеност. 

РЕШЕНИЕТО Научете се да произнасяте това, което 

чувствате, на глас. Ако се почувствате неловко, оповесте-

те го: „Притесних се...“ Когато се намирате в нова компа-

ния, просто кажете: „Имам една много характерна особе-

ност, която вероятно точно в този момент забелязвате 

– често се изчервявам.“ След като изречете това, бихте 

могли спокойно да си се изчервявате, без да се налага да се 

борите със себе си. 

ПРОМЕНЕТЕ ВЪЗПРИЯТИЕТО СИ...

Бела, брой 6 (160), 2011 55



ЕТИКЕТЕТИКЕТЕТИКЕТ

©
 D

EN
IS

 R
AE

V 
| 

D
RE

AM
ST

IM
E.

C
O

M

В някои справочници по бизнес 
етикет можете да открие-
те, че погледът е много ва-
жна част от деловия имидж. 

Дори гласът. От съществено значе-
ние е и първото впечатление, което 
правите. 

Но винаги най-знакови 
са дрехите 

както и да звучи това. Те притежа-
ват страшната сила да отварят вра-
ти, но и да затръшват порти. Зато-
ва и правилата за тях са най-строги. 

В интернет пространството можете 
да прочетете радостни възгласи, че де-
ловият дрескод става все по-разчупен и 
по-разчупен. Аз обаче ви предлагам да се 
върнем към строгостта на правилата. 

Защото, кой каквото ще да казва, 
деловият дрескод си остава тери-
тория на табута и забрани. Особе-
но в мъжкото облекло, което спо-
ред мен по принцип и без каквито и 
да било етикети си е скучно и дос-
та безлично.
Когато става въпрос за гардероба 

на деловия мъж, винаги е в сила едно 
правило: „Купете най-доброто!“ 
Независимо дали работата ви пред-

полага строга елегантност или по-не-
брежен стил, никога не забравяйте, 
че един успяващ мъж трябва да има 
в гардероба си 

поне три костюма 
Това е допустимият минимум – един 

официален, един работен и един ле-
тен. 

Цветовете също са строго определени – 
черно, кафяво, бежово, тъмносиньо 
и сиво с различните му сребристи 
и стоманени оттенъци. 

Тук, разбира се, етикетът бива по-
беждаван във времето от властелин-

ката на човешките емоции, наречена 
мода. А пък според британците кафя-
вото трябва да се забрави от мъжа 
в деловия свят. Но общото правило е 
цветовете да не са прекалено ярки и 
екстравагантни, за да могат да вну-
шават авторитет и сигурност. 
Когато става въпрос за ризи 

бялото винаги 
е най-безопасно 

Те трябва да са с дълъг ръкав и под 
ръкава на сакото да се подава тън-
ка ивица от маншета им. Често де-
ловите мъже се спират на бледосини 
и раирани ризи.
Сакото на костюма е с едноредно 

или двуредно закопчаване според мода-
та и предпочитанията, но дължината 
му винаги е точно установена. За да 
я определите, станете прави и от-
пуснете ръце свободно до тялото си. 
Краищата на пръстите ви трябва да 
достигат финалния ръб на сакото. 

Панталонът обикновено е в цвета на 
горната част на костюма и правилната 
му дължина е, когато отпред пада 
свободно върху обувката, а отзад 
покрива петите и стига до тока є. 

Традиционният английски делови кос-

УСПЕХУСПЕХ

Дрехите на
извоювания

Препоръки за гардероба на деловия мъж

– Ти какво ще си помислиш, ако ти 

кажат, че съм назначил на рабо-

та в брокерската си компания чо-

век, дошъл на интервюто без риза, 

като теб?

Крис Гарднър е седнал и свежда 

глава към охлузените си работни 

дрехи, изцапани с бялата боя, с коя-

то предишния ден е освежавал ми-

зерната си квартира. Замисля се и 

отговаря: 

– Ще си помисля, че този човек си-

гурно е имал страхотни панталони.
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тюм включва в себе си и жилет-
ка, под която не бива да се виждат 
нито ризата, нито коланът.
И колкото и семпла и до скука не-

обременена да изглежда модата за 
мъже, то 

вратовръзката си е 
цяла философия 

Може би точно защото мъжете 
през вековете не са били обличани по 
особено разнообразен и различен начин. 
А може би защото тя е връхният ак-
цент и фокус на вниманието във все-
ки тоалет. 

Според известния с остроумието си 
Оскар Уайлд възелът на вратовръзката 
може да разкаже за характера и 
склонностите на собственика є много 
повече от местните клюкарки. 

Във времето широка популярност са 
добили три вида възли. За универсален 
се смята двойният или полууиндзор-
ски възел (Half Windsor). Той е голям и 
може да се направи със или без сгъв-
ка на средата. Най-лесният и най-мал-
кият е т. нар. фоур-ин-хенд (Four-in-

Hand). А за най-елегантен се брои пъл-

ният уиндзорски възел (Windsor), кой-
то е и най-голям. 

Дължината на вратовръзката трябва 
да стига да колана на панталона или леко 
да прикрива горната част на токата.

И при вратовръзките е важно да се 
избягват ярките цветове и щампите, 
а що се отнася до колана, носенето 
му е задължително. 
И една малка, но съществена под-

робност, която можете да открие-
те, ако се заровите в справочници-
те по бизнес етикет – никога не се 
поливайте с огромни количества пар-
фюм или афтършейв.

Сигурно вече сте се досетили. Ре-
пликите, цитирани в началото и края 
на статията, са от филма „Преслед-
ване на щастието“, който излезе на 
бял свят през 2006 г. Натъкнах се на 
много противоречиви отзиви за него в 
интернет. Едни казват, че е страш-
но тежък и тягостен, други – че ги 
е „стиснал за гърлото“. Филмът е по 
действителен случай и героят на Уил 
Смит – Крис Гарднър – се превръща в 
жива легенда на „Уолстрийт“, а впо-
следствие и в милионер. Но преди това 
изживява ужасни неща, включително и 
това по принуда да преспи заедно с 
5-годишния си син в тоалетната на 
метрото, защото няма пари да си пла-
ти наема. В целия филм той не сме-
ни дрехите си, защото беше тягостно 
беден. Носеше бяла риза, тъмно сако, 
тъмен панталон и тъмна вратовръзка. 
Аз много харесах дрехите му. Всъщ-
ност кой ли не харесва дрехата на из-
воювания успех! Не на подарения!

Албена УВАКОВА

– Крис, ела за малко. 

Крис си оправя вратовръзката и 

сакото и влиза в офиса на шефове-

те си.

– Здравей, Крис! Хубава риза! Седни! 

– Господине, днес съм облякъл риза, 

защото е последният ден от изпи-

тателния ми срок на стажа в  ком-

панията ви.

– В такъв случай, Крис, облечи риза 

С в Р

и утре. Защото утре е първият ти 

работен ден тук.



1. Лечение с шампанско 
Според статистиката французите 

пият шампанско повече от всички дру-
ги народи. Поне по три бутилки го-
дишно изпива всеки французин. Любо-
питно е, че чашите с пенлива течност 
се вдигат и с лечебна цел. Леко за-
грятото шампанско французите пият 
вместо чай или греяно вино (характер-
ни сгряващи напитки на други народи). 

2. Не в супермаркета, 
а на пазара
Французите обикалят открити-

те пазари всяка събота и купуват 
месо и екологично чисти (отгледани 
в специални ферми) плодове и зелен-
чуци. Традицията е стара, а днешни-
те французи са я наследили от пър-
вите френски майстори кулинари, ко-
ито сами избирали и купували необхо-
димото за своите ястия от пазари-
те. Добрите продукти са гаранция за 
отличните вкусови качества на при-
готвената храна. Сега супермаркети-

те са запазена територия за по-нис-
шите слоеве от населението, които 
нямат кой знае колко голяма култура 
на храненето и не се грижат добре 
за себе си. У нас също има пазари и 
продуктите там често са много по-
качествени, отколкото тези в голе-
мите вериги магазини. Впрочем, осо-
бено в по-малките градове, българи-
те живеят като истински французи, 
пазарувайки месо, плодове и зеленчуци 
от пазари, на които продават сами-
те производители. Остава само вмес-
то в найлонови пликчета да ги носят 
в истински кошници. Много е шик. 
Интересно е, че вегетарианството 

във Франция не е много разпростра-
нено, но пък в страната съществува 
неписано правило да се изяждат по 5 
плода и 5 зеленчука на ден.

3. Стимулирано 
майчинство
Жените в страната на виното и лю-

бовта раждат средно по 2 деца, което 

е цяло геройство, като се има предвид 
фактът, че 80% от жените в дете-
родна възраст работят. Французойка-
та не разчита на помощта на баби в 
отглеждането на децата. Грижата за 
малките се поема от частни или дър-
жавни детски градини и ясли. Полити-
ката по този въпрос е такава, че же-
ната бива стимулирана да излиза рано 
от работа, да прекарва вечерите с де-
цата си и да не є минава през ума, че 
е лоша майка. 

4. Свобода за децата
За разлика от нас французите не 

гледат на децата си като на инвести-
ция за старостта. Младото поколение 
расте не защото трябва един ден да 
се отчете и отблагодари на родите-
лите си с внуци или материална по-
мощ. Не. В децата се влага всичко 
(грижи, време и пари) с една-единстве-
на цел – колкото се може по-рано те 
да станат самостоятелни и да оста-
вят родителите си на спокойствие. 
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Долче вита по френски

НАЧИН НА ЖИВОТНАЧИН НА ЖИВОТНАЧИН НА ЖИВОТ

Ако останалите народи живеят добре, то французите умеят да живеят по-добре. 
На какво се дължи неподражаемият им вкус към живота? Предлагаме ви някои от 
съставките, с които те забъркват своята френска рецепта за сладък живот.
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5. Учтива форма
Във френския език, както и в бъл-

гарския, съществува учтива форма. 
Според етикета в офиса е препоръчи-
телно общуването на „вие“, както и 
използването на madam или monsieur, 
съответно при разговор с жена или 
мъж. Обръщението към непознати, 
дори когато те са деца, отново е в 
учтива форма. 

6. Целувки с непознати
Не от излишък на сексуална енер-

гия, а заради правилата на етикета 
французите се целуват по 2 пъти при 
среща дори с непознати. Парижаните 
в частност се целуват по 4 пъти, 
като се започва от лявата буза на 
(не)познатия. Не на шега работата 
в офиса стартира половин час по-
късно. Закъснението се дължи точно 
на този ритуал, който изисква вре-
ме. Смята се, че целуването сближава 
служителите повече, отколкото попу-
лярните напоследък тим билдинги. 

7. Велосипед под наем
Французите са по-заклети колоез-

дачи от холандците единствено по 
време на Тур дьо франс. Но и те 

обичат да карат колело. Факт, кой-
то по своеобразен начин компенси-
ра тяхната национална неприязън към 
тренировките в затворени простран-
ства и особено във фитнес зали. Па-
риж е една от първите европейски 
столици, по чиито улици се появи-
ха автоматични стойки за велосипе-
ди под наем на изключително ниска 
цена (1 евро на ден). Подобни съоръ-
жения вече съществуват и в други 
европейски градове, като Милано, Бу-
дапеща, Амстердам, Лондон, Берлин, 
Виена и пр. 

8. Стачкуване
Стачкуването във Франция е закон-

но, често и много ефективно. Фран-
цузите, които не участват в про-
тестни действия, приемат с голямо 
разбиране всички възникващи по вре-
ме на стачка неудобства. Тази толе-
рантност е породена от разбиране-
то, че онези, които се борят за сво-
ите права, в повечето случаи успя-
ват да извоюват справедливост за 
всички. 

9. Любов по... 
всички закони
На места френският наказателен 

кодекс звучи като любовен роман. 
Например в случай на crime passionnel 
(престъпление в състояние на афект, 
предизвикан от гняв, яд, ревност)  се 
признава за смекчаващо вината об-
стоятелство. Насилието обаче се на-
казва жестоко. Пострадалият от по-
бой веднага трябва да подаде жалба, 
на него му се предлага убежище, а на-
падателят отива в затвора. 

10. Шал вместо палто
Вероятно зимата там е мека, но 

защо пък да не заимстваме този мо-
ден френски навик и да не носим де-
бели и топли шалове вместо манта и 
шлифери поне през есента?! По-удоб-
но е и е по-шик. 

11. В музей през нощта
Нощ на музеите е френско изобрете-

ние. В Париж нощи на музеите се ор-
ганизират през май и през октомври. 
Музеите са отворени цяла нощ за без-
платни посещения. Напоследък подобни 
инициативи се организират и у нас. 

12. Купуване на 
замразена вечеря
„Фастфуд“  не е популярна дума 

във Франция. За сметка на това пък 



известните вериги хранителни мага-
зини предлагат огромно разнообразие 
от замразени продукти, както и го-
тови и полуготови ястия. Повечето 
французи предпочитат да се хранят 
в собствените си домове и ако не им 
е останало време за ходене на паза-
ра и за готвене, посягат към... замра-
зеното. Защо пък не? С чаша хубаво 
вино всяко ястие е вкусно.  

13. Да плащаш по-малко 
за ток
Преди няколко години френското 

правителство предложи на граждани-
те да монтират по покривите на къ-
щите си фотоелектрически (слънче-
ви) батерии и да продават произве-
дената електроенергия на държавата 
на цена 0,43 евро/кВт, а след това 20 
години да я купуват, но на по-ниски 
цени – 0,15–0,25 евро/кВт. Договорът 
е валиден за 20 години. За монтира-
нето на подобна система французите 
могат да получат кредит, част от 
който правителството връща. Но 
дори и без установена правителстве-
на политика по този въпрос, във вся-
ка страна могат да бъдат поставени 
слънчеви батерии върху покривите на 
къщите или вилите. 

14. Безплатни 
консултации
На французите принадлежи рекор-

дът по пестеливост – до 17% от 
годишния доход на човек от населе-
нието отиват за спестявания. За да 
спестят пари обаче, французите гу-
бят много време. Много услуги, за 
които другите европейци обикнове-
но плащат, могат да бъдат получени 
и безплатно (безжичен интернет, ви-
сше образование във всяка страна на 
света, юридическа консултация, меди-
цински анализ), което изисква време. 
Хората обикновено плащат, защото 
обичат всичко да става на секунда-
та. Затова не си губим времето да 
търсим начини за получаване на нещо 
безплатно.

15. Хранене без музика
В повечето от парижките бистра 

и кафенета не звучи музика. Очевид-
но това е в чест и памет на Хемин-
гуей, Сартър и други писатели, кои-
то са използвали столичните кафене-
та като работни кабинети. Подоб-
ни места доказват, че единствената 
фонова музика могат да бъдат чо-
вешкият говор и звукът от тракане-
то на приборите. Ако като постоя-
нен клиент ходите всеки ден в едно 
и също заведение, бихте могли да по-

молите салонния управител да изклю-
чи музиката. 

16. Без срам 
от бедността
Във Франция колкото се приема за 

необичайно и невъзпитано да се ин-
тересуваш от доходите на събесед-
ника, толкова се смята за нормално 
да се говори на отвлечени финансови 
теми. Принципът „Живей според въз-
можностите си“ сякаш е запечатан 
в главите на французите на ниво ко-
лективно несъзнавано. Колкото сво-
бодно французите се фукат с произ-
ход и връзки, толкова свободно и без 
никакъв срам те съобщават: „Фали-
рах и временно съм безработен.“ Но 
по-важното е, че въпросният безра-
ботен никога не би пръснал пари за 
iPhone, както би направил един безра-
ботен българин със спестявания… Но 
е много глупаво и плебейско да живе-
еш над възможностите си. 

17. Посрещане на гости 
Ако французин ви покани на гости, 

бъдете сигурни, че няма да ви наста-
ни да спите на дивана в хола, а ще 
ви предложи самостоятелна стая за 
гости с удобствата на хотелска (при 
това на хотел над три звезди). В 
гардероба ще има празни закачалки и 
ще бъдете снабдени с минерална вода, 
термокана, както и пакетчета чай и 
кафе. Поучете се! Ако каните гос-
ти, погрижете се да имат всичко, на 
което могат да разчитат във всеки 
хотел, за да не им се налага да изпа-
дат в неудобната ситуация да ви ис-
кат хавлиена кърпа например.

18. Столицата? 
Не, мерси! 
Французите, които живеят в про-

винцията, смятат парижаните за 
сноби и не се стремят към техния 

живот. И всичко това въпреки фа-
кта, че Франция, както и България, 
е много централизирана страна и це-
лият основен бизнес е концентриран 
в Париж. Друг интересен факт: мла-
дите специалисти са на мнение, че 
е далеч по-добре да изкарваш пари-
те си в Швейцария (където заплати-
те са два-три пъти по-високи), Гер-
мания или Великобритания. А тези с 
MBA (Master of Business Administration 
– специалист по управление на пред-
приятие) предпочитат да поработят 
няколко години в Австралия, където 
разполагат с малко собствени специ-
алисти и може да се направи карие-
ра по-бързо, отколкото където и да 
било другаде. 

19. Говоренето с акцент 
Във Франция има 27 региона, все-

ки от които има свой акцент и свое 
вино. И ако в България се присмиваме 
на мекия говор от някои краища на 
страната, то французите се подигра-
ват на парижкия начин на говорене. 

20. Мъст за съседите
Французите много ревностно пазят 

своята територия и не се притесня-
ват да се жалват в различни инсти-
туции, когато съседите им са прека-
лено шумни или пък им създават ня-
какъв друг вид дискомфорт. Същест-
вуват и други начини. Например на 
сайта www.sos-bruit.com са публику-
вани официални постановления, как-
то и житейски съвети за решава-
не на подобни проблеми. Сайтът е за 
търпеливите. На тези, които са из-
паднали в ярост, препоръчваме да ку-
пят компактдиск на френската ком-
пания Atypyk. На него са записани звук 
на работеща дрелка, писък на дете, 
трясък на врата... Накратко казано, 
цели 20 от най-дразнещите шумове, с 
които бихте могли да озвучите жи-
лището си и... да излезете на разход-
ка с кучето си. 

21. По-малко, но от 
най-доброто
Колкото и да е странно, парижа-

ни по-малко следят модните тенден-
ции (които при това сами са из-
мислили), отколкото своите българ-
ски клиенти. Те дори и по време на 
разпродажбите (а в Париж дата на 
това щастие се обявява на сайта 
shoppingbyparis.com/fr) излизат от ма-
газина с една-единствена покупка, ко-
ято действително ги украсява, а не 
с куп парцали на привлекателни цени. 
Купуват малко, но качествени дрехи 
и ги носят по-дълго време.  

Един британец 
за ФРАНЦУЗИТЕ
Години наред британецът Питър 

Мейл пише книги за живота в Южна 

Франция. Говори се, че когато изпи-

ли повече от бутилка френско вино, 

Мейл и продуцентът Ридли Скот 

стигнали до идеята за филмиране 

на романа на Мейл „Добра година”. 

Действието се развива в Про ванс, 

където и авторът на книгата, и 

продуцентът на филма притежават 

лозя. Така се ражда и филмът, който 

показа на своите зрители, че живо-

тът има аромат.
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З
ащо мъжете вече не приличат на себе си, е любима 
тема на жените. Защо са станали едни такива сла-
би, неприспособими, безпомощни и не искат да бъ-
дат отговорни за нищо? От своя страна (доколко-

то ни е известно) мъжете не водят разговори за това, 
колко войнствени, твърди и силни са жените. Как ми-
слите? Защо се случва така? Действително ли мъжете 
са станали толкова безотговорни и слаби и ако все пак 
това е вярно, то каква е причината?
Обърнете внимание какви жени обичат да говорят по 

темата. Трудно е да си представим тиха и кротка жена, 
която умее да бъде в сянка, да се изказва по горните въ-
проси. Ако е попаднала на мъж, който е мек, послушен 
и несамостоятелен – тя смята, че той трябва да бъде 
точно такъв, и го слуша и приема такъв, какъвто е. 
Силните жени обаче наистина имат проблеми. Те дейст-

вително трудно си намират мъж. Защото той трябва да 
бъде силен и да постига успехи поне колкото тях. Въз-
никва въпросът, дали тези жени първо са станали желез-
ни делови дами и после са обявили, че няма мъже, които 
да са подходящи за тях? Или пък причината да станат 
такива е фактът, че те поначало не са готови да игра-
ят второстепенна роля, не приемат света такъв, какъв-
то е, защото им харесва да се опитват да го променят. 
Ако е вярно второто, нуждаят ли се наистина тогава 
тези жени от силни и решителни мъже? 

ТЕОРЕТИЧНО „СИЛНИТЕ“ ЖЕНИ 
СА ГОТОВИ ДА СЕ ПОДЧИНЯТ 

но само в случаите, когато мъжът приема техните ре-
шения. Тогава излиза, че силният мъж е този, който ви-
наги приема безгрешните решения на жената. А какъв 
силен мъж е този, моля ви се?! Силният мъж отказва. 
Той взима решение и не се интересуват дали жената е 
съгласна с него. 
Жената, която казва „Да, скъпи“ независимо от това, 

дали я устройва решението на мъжа, силно се различава 
от жените, които казват „Да, скъпи“, но само в случаи-
те, когато мъжете говорят именно това, което те биха 
искали да чуят. Тогава защо жените търсят или непре-
къснато говорят, че търсят силни мъже? Може би за-
щото 

НЕПРЕКЪСНАТО СЕ ОПИТВАТ ДА ГИ ПОДЧИНЯТ

Само помислете върху изразите, с които често се опис-
ват отношенията между мъжете и жените: „Пробле-
ми на личния фронт“, „Отношенията с противоположния 
пол“, „Гордейте се със своите любовни победи“. Както 
говорим, така мислим и така се държим. И как да нямаме 
проблеми с тези, които избираме да наричаме с очевид-
но противопоставящата дума „противоположен“ вместо 
просто с думата „другия“ пол. И за какви победи става 
дума? Нима отношенията с другия трябва непременно да 

бъдат „фронт“? 
Получава се така, че 

дори жената да срещне 
мъж, който да съответ-
ства на всичките є крите-
рии за сила, за да определи 
дали той е за нея, тя тряб-
ва да общува с него. И как се 
държи? Както тя си знае и как-
то умее. 

ЗА МЪЖА ИМА ТРИ ПЪТЯ

Първият е да се подчини на това влияние и по този на-
чин да потвърди женското твърдение, че мъжете са сла-
би. Вторият е да си тръгне, понеже много справедливо 
е отсъдил, че ако любовта е фронт, то загубата и на 
двете страни е гарантирана и нищо няма да излезе от 
тази война. И третият е да остане и да води истинска 
битка с намерение да докаже, че той има свое право и 
свое мнение. Но доста често този, който се старае да 
доказва силата си, не е уверен в нея. Ако човек знае, че 
е силен, то за него е ясно, че околните също разбират 
това, а ако пък не го разбират, то това си е абсолютно 
техен проблем и за какво тогава да се стремят да до-
казват каквото и да било. Излиза, че дори и да срещнат 
биткаджии (тоест мъже, избрали третия път), то же-
ните пак нямат шансове да се убедят, че на света съ-
ществуват и силни мъже. 
Помислете и върху следния изключително несправедлив 

факт. Думата „женствен“, употребена по адрес на мъж, 
звучи направо унищожително, нали? Защо обаче 

НАС, ЖЕНИТЕ, НЕ НИ Е СРАМ 
когато се наричаме мъжки момичета. Защо продължава-
ме да вдигаме тежко, да ремонтираме домовете си сами, 
да теглим заеми, да плащаме непосилни сметки и да не 
търсим помощ? Докога? Няма ли да се намерят толко-
ва силни жени, че да изкрещят: „Слаби сме!“ Няма ли 
най-сетне да се върнем при пола си и да разберем, че не 
може да има истинско „усещане за мъж“, без да има ис-
тинско „усещане за жена“. 

Усещане за мъж
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ИНТИМНОИНТИМНОИНТИМНО

В леглото мъжете също са из-губили ориентир. Естестве-
но е да са тревожни в сек-
са, след като вече си имат 

работа с изискващи и разкрепостени 
жени. Най-мъчителните им страхове 
са да не би да не се окажат на ви-
сота или да не би да бъдат използ-
вани само като „уреди“ за удоволст-
вие в секса. 
Очевидно е, че днес мъжественост-

та дава дефекти заради вътрешни 
съмнения. Доказателства за плашеща-
та мъжка неувереност са зачестили-
те приеми при сексолози и психоте-
рапевти. Разцъфтяват и продажби-
те на виагра и други стимулатори на 
мъжкото либидо... 
Борбата за постигане на нов баланс 

на силите в отношенията между по-
ловете, както се оказва, изтиква мъ-
жете встрани от правия сексуален 
път. Тази борба им налага да се раз-
делят с идеята за доминиране в об-
ществото и да преразгледат отноше-
нията си с жените и по-точно – на-
чина си на ухажване и съблазняване. 

И в социален, и в личен план мъжете 
са загубили яснотата си на действие. 
Много адамовци загубиха също само-
чувствието и самоуважението си, след 
като престанаха да печелят повече 
пари от евите. Преди в общуването с 
жените съществата от мъжки пол се 
ръководеха от установени правила, а 
днес няма на какво да се опрат.

Готовността 
се вижда

Повечето проблеми и тревоги на 
мъжа са свързани с въпроса „Ще бъда 
ли на висота в леглото?“. Мъжът се 
страхува най-много от разочаровани-
ето и/или иронията в женския по-
глед. Сексуалните провали са непоно-
сими най-вече за мъжете, които смя-
тат, че пенисът е венецът на божи-
ето творение. 
Към пенисите си повечето мъже се 

отнасят нарцистично. Фройд обясня-
ва това с факта, че „природата на 
този орган е да служи за продълже-
ние на рода“. Без фалоса сексуалното 
общуване и зачатието са невъзмож-

ни. Фалосът символизира всемогъще-
ството на мъжа, но е най-слабото, 
най-уязвимото място в мъжката фи-
зиология. Мъжът не може да упраж-
нява контрол над либидото си. Кога-
то има сексуално желание, то придо-
бива форма в буквалния смисъл на ду-
мата. Мъжкото либидо е очевадно и 
не може да се имитира. 
При жената е обратното. Тя може 

както да прикрие своите щения, така 
и да ги симулира. Откритото и на-
гледно заявяване и демонстриране на 
готовност за секс от страна на мъ-
жете обаче много възбужда жените. 
Но тази нагледност има и обратна 

страна: в някои ситуации мъжът се 
оказва безпомощен.
Жените правят грешка, като обоб-

щават: „Всичко свърши много бързо, 
значи той не ме обича.“ Например след 
дълго прекъсване на общуването меж-
ду двама души актът често завършва 
много бързо или обратното – оказва 
се безкраен. Сексуалната близост изис-
ква „тренировки“. Взаимната настрой-
ка един към друг се постига постепен-

МЪЖЕ
за обичане
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Мъжете днес се съмняват в себе си повече от преди. И не знаят как да ухажват жените. 
Плаши ги женското либидо – силата му и законите, на които се подчинява, си остават 
загадка за противоположния пол. Мъжът днес повече от всякога е фиксиран върху своя пенис 
и брои за лична драма всяка неуспешна или неосъществена своя ерекция.
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но. Затова не е вярно, че свикването 
с партньора убива секса. Напротив – 
то подхранва близостта. 

От секса към 
романтиката

Сексът е необходимо, но не е дос-
татъчно условие в любовните отно-
шения. Когато мъжът се намира в 
състояние на сексуална възбуда, той 
още не знае дали ще може да се влю-
би. В тази ситуация телесният кон-
такт му помага да си изясни собст-
вените чувства. 
Мъжете са по-близко до телата си 

от жените и по-добре ги чувстват и 
разбират от нас. Жените обичат да 
определят чувствата си с думи. При 
мъжете близостта се ражда задължи-
телно в сексуалното общуване и от 
него. Дълбоко в себе си те са роман-
тици, дори и да забравят да ни под-
несат цветя за някой празник. И още 
– мъжете много рядко се държат яз-
вително и жестоко като жените. Те 
просто се разтапят, когато правят 
любов, без да се притесняват да по-
кажат своето желание, а значи и сво-
ята привързаност. 
Често мъжете искат дете и даже 

няколко, така че жената да стане за-
висима от тях. По този начин те 
заявяват желанието си за продължи-
телно партньорство. А жената, об-
ратно, съкращава програма „репродук-
ция“ от плановете си, ако є се е от-
ворила вратичка да се реализира не 
само в семейството, но и извън него. 
По-често тя не е склонна да пропус-
не такава възможност.

Момче за една вечер
Мъжът често се затваря в себе си, 

анализира своето поведение, иска да 
разбере как по-добре да удовлетвори 
партньорката си. И се изнервя, кога-
то животът го сблъска с жени, кои-
то искат да се държат по мъжки. „В 
живота ми имаше период на въздър-
жание от секс – разказва 40-годиш-
ният Георги. – Физическият контакт 
и даже самата мисъл за него ме от-
вращаваха. Допреди това се срещах с 
момичета, които ме използваха като 
вещ и след секса ме захвърляха като 
непотребна хавлиена кърпа. Ползва-
ха ме като сексуална играчка, като 
момче за утеха. Имах чувството, че 
ми пиеха енергията – сексуалната ми 
енергия, мъжествеността ми...“ 
Съвременните жени все по-често се 

поддават на импулса „мъжът ми е ну-
жен сега и веднага“. Те търсят по-
редния трофей. Те имат нужда от 
пенис, а не от чувства. Когато жена-

та казва „искам те“, тя отнема въз-
можността на мъжа да се наслажда-
ва на неизвестността, разбулва тай-
ната, лишава телесната близост от 
сакралност. 
Според статистически данни 20% 

от американските мъже предпочитат 
виртуалния секс. Защото за тях е 
важно да контролират ситуацията. 
Когато седнат зад компютъра, те се 
чувстват всемогъщи: могат да упра-
вляват всичко, а тях – никой. Парт-
ньорката им отсреща не знае какви 
са те в действителност и затова са 
неуязвими за нейната критика и не-
одобрение.

Дълго ли, кратко ли…
Човечеството е свикнало да прие-

ма, че не е задължително любовта да 
трае цял живот. Ние вече не стра-
даме толкова дълго и дълбоко, когато 
приключваме любовна връзка. За това 
немалка заслуга имат мобилните те-
лефони, скайпът, социалната мрежа – 
с тяхна помощ е лесно да се запоз-
наеш с някого и също толкова лесно 
да се разделиш с него. Виртуалният 
секс, сексът за една нощ… Всички 
те са функция на нежеланието на хо-
рата да полагат усилия, за да се опо-
знават. Те нарочно не искат да нау-
чават много един за друг, за да не се 
влюбят, за да избегнат усложненията. 
Лошото е, че след 5–6 подобни по-
върхностни връзки те омръзват. 
Мъжът все пак се нуждае от от-

ношение и признание. Днес неговата 
задача е по-сложна – той трябва не 
само да се хареса на жената, но и да 
я накара тя да каже „да“ и да я за-
държи. Мъжете от епохата на „раз-
вития феминизъм“ искат да са добри 
любовници и внимателни партньори. 
За тях е важно да могат да кажат: 
„Тази жена избра мен, тя ми се дове-
ри, готова е да ми роди деца…“ За 
сведение, повечето бракове, сключени 
през първата половина от живота, 
напоследък се разпадат по инициати-
ва на жената. 
Принуден да се откаже от безуслов-

ното лидерство във връзката и в се-
мейството, мъжът обаче вече не се 
смята длъжен и да отговаря повече 
за сексуалното удоволствие на парт-
ньорката си и постоянно да играе ро-
лята на мачо, за да є се хареса. Едно 
време той сякаш е играел на мъж, 
преструвал се е. А днес има право да 
бъде себе си – жив, истински, поня-
кога раним…

Защо мъжете обичат 
да гледат порно
Първо, защото ги възбужда. И вто-

ро, по-важното – порнофилмите съз-

дават впечатление, че мъжът има 

власт над ерекцията си. Когато гле-

да филм за възрастни, мъжът кон-

тролира своята възбуда – определя 

сам кога да свърши. 

Психолозите са на мнение, че порно-

графията е полезна за младите мом-

чета, защото чрез тези филми те 

разбират как жената стига до края 

на своето удоволствие. Но е и опас-

на, защото може да създаде лъжливи 

представи за „нормалните“ размери 

на половите органи, за леснината на 

позите и за продължителността на 

сексуалния контакт.

Любовта на мъжа 
е като вълнђ 
При него след издигането неизбежно 

следва период на потъване, на спад, 

който жените често възприемат 

като разлюбване. За мъжа любовно-

то чувство наистина не е на пър-

во място. Той се чувства по-уверен 

в любовта, ако е социално реализи-

ран. И за това си има обяснение. Ние 

всички – и мъже, и жени – мечтаем 

отново да намерим изгубения рай на 

младенческото всемогъщество. Но 

за мъжа тази врата към детството 

се затваря веднъж и завинаги, след 

като той се отдели от своята май-

ка. За жената тя може да се отвори 

отново по време на майчинството, и 

то не само веднъж. На това се опи-

ра и идеята от психологията за май-

чинството като висша степен на 

наслада. Именно заради тази насла-

да жените така трудно преживяват 

раздялата с детето си и така силно 

искат да забременеят. 

За мъжа има само един начин да се 

приближи до рая – да стане фалос, 

тоест абсолютно всемогъщ. А към 

това водят два пътя: да станеш ве-

лик човек, властелин на ума; или да 

направиш толкова деца, че да се по-

чувстваш буквално като прародител 

на човечеството. 
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

Бракпо желаниепо желание

САМО ЗА ЖЕНИ

И С НЕГОВИТЕ МАЙКА И ТАТКО СЪЩО!
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аскоро срещнах една позната, която от много го-
дини мечтаеше да се омъжи и за която този тъй 
дългоочакван момент най-сетне бе наближил. След 
по-малко от месец є предстоеше сватбената цере-

мония, но нещото, което истински я притесняваше, беше 
не колко точно ще е прелестна като булка, не какво точ-
но ще е времето или колко доволни ще са гостите от 
избрания от нея ресторант, а как ще се развият отно-
шенията є с бъдещия є съпруг. Дали ще запазят любовта 
и доверието помежду си през годините и най-важното – 
дали до дълбока, предълбока старост (доколкото години 
е жива, де) той ще я носи на ръце. От мен тя очаква-
ше точно такова потвърждение и смело търсеше сред 

познатите и приятелите си човек, който с гаранция да 
є го даде. Сигурна съм, че несемейните от приятелите 
є са били по-убедителни в аргументите си, че това ще 
се случи. Може би защото самите те силно се надяват 
на същото в своите бракове. А пък семейните са били 
по-умерени в обещанията и по-силни в репликите си, че 
всичко, ама наистина всичко в брака е въпрос на посто-
янен компромис.
Когато се разделихме, си спомних за 

ОНЗИ ПРЕДБРАЧЕН ДОГОВОР 
за който психоложката Ли Шелби казва, че е мечта на 
всяка жена, и който изглежда горе-долу така:
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Като се замисля, никой от нас не би подписал подобен 
документ, ако му го поднесат преди сватбата. Но в съ-
щото време всички ние още преди брака живеем с подоб-
ни очаквания. Истината е, че ако всички радости в жи-
вота ни зависеха от брачния ни партньор

ТОВА НАИСТИНА БИ БИЛО КАТАСТРОФА

Шелби твърди, че в дългогодишната си практика се 
е срещала с доста хора, които се чувствали постоян-
но щастливи или постоянно нещастни в зависимост от 
това, дали са семейни, или не са. Истината не е скрита 
в брака обаче. Човек или умее да се наслаждава на живо-
та, или не. Създаването на семейство по никакъв начин 
не влияе на този факт, както не оказва влияние и въз-
растта. Дали сме стари или млади, сами или семейни – 
ние и единствено само ние правим живота си щастлив. 
Никой не би могъл да го стори вместо нас. Разбира се, 
че можем да бъдем добри приятели със съпруга си, ако 
създадем семейство, но какво значи да сме „единствени-
ят му приятел“?!
Често, когато се появи проблем, сме склонни да отла-

гаме решението му във времето, да се правим, че той 
просто не съществува, или се съгласяваме да си живеем с 
него. По-правилно обаче е да се накараме да правим оно-
ва, от което най-много се боим и което до това време 
сме избягвали. Или с други думи, да се изправим срещу 
проблема и категорично да си кажем, че ще излезем от 
него с решение, което после във времето ще проверяваме 
дали е било най-доброто.
Една немалка част от проблемите в семейството идва 

от 

ОБЩУВАНЕТО С РОДИТЕЛИТЕ НА СЪПРУГА 
или на съпругата, разбира се, но родителите на жената 

няма да са тема на тази статия. 

НАЙ-МАЛКОТО ЗАЩОТО НЕПИСАНО ПРАВИЛО Е, ЧЕ МЪЖЕТЕ ПО-ЛЕСНО СЕ 
ПРИОБЩАВАТ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО НА ЖЕНИТЕ СИ, ОТКОЛКОТО ЖЕНИТЕ КЪМ 
СЕМЕЙСТВАТА НА СВОИТЕ МЪЖЕ. 

За мъжете, да излязат от родното гнездо завинаги и да 
се впишат адекватно в семейството на съпругите си, е 
задължителна полова инициация. Докато жената през це-
лия си живот остава близка със старото си семейство, 
за да черпи сили да поддържа „в изправност“ своето соб-
ствено. Според Шелби трудността на общуването на же-
ните с новите им роднини идва от това, че те НЕ об-
щуват като с приятели, а като с членове на семейство-
то. Шелби дава прекрасен пример, уточнявайки, че никога 
не би отишла в дома на приятелката си и не би є каза-
ла, че задължително трябва да подреже листата на фи-
лодендрона си или пък че скоро трябва да отиде на фри-
зьор. Съвети на приятелите си даваме едва когато те ги 
потърсят от нас. По същия начин трябва да се държим 
и с новите членове на семейството ни, а и те – с нас. 
Ако свекърва ви прекали с наставленията и съветите си, 
дайте є да разбере, че я смятате за приятелка, а на при-
ятелката си не бихте позволили да ви говори така… 

АКО ПЪК СЛУЧИТЕ НА НОВИ РОДСТВЕНИЦИ 
които са дълбоко и постоянно обидени на целия свят и 
единствената им грижа е да открият виновник за свои-
те нещастия (а вие сте най-подходяща за това), то пре-
кратете своевременно всякакви контакти с тях. Ако ня-
мате сили да го направите, приемете поне близко до сър-
цето си следните напътствия:

1Примирете се с факта, че хората са различни. 
Всеки има своя жизнен опит, пълен с грешки и въз-

ходи; собствена скала на симпатии и антипатии; собст-
вена ценностна система и цел в живота. Вероятно един-
ственото общо помежду ви е един и същ човек, когото 
обичате (но пак по различен начин!). Не е нужно да се 
чувствате виновни за това, че не си приличате. Ваше 
право е да си останете такава, каквато сте – без да се 
променяте, за да се напаснете към ситуацията.

2Помнете, че повечето ви проблеми в основата 
си крият неосъзнат страх. Ако го разгадаете, ще 

ви е по-лесно да общувате и да живеете. 

3Никога не забравяйте за взаимното уважение, 
защото в противен случай ще натрупате огромен 

небостъргач от обиди и разочарования. Не забравяйте и 
за уважението към себе си.

4Внимавайте какво си пожелавате. Понякога, кол-
кото и да ви е криво, това е мъжът, когото най-

много сте искали и това е бракът, който сте чакали. 
Общуването с новите членове на новото семейство пък 
е такова, каквото вие сте си го направили.

5Усмихнете се на себе си! Та нали до вас е точно 
желаният мъж – реален и пълен с недостатъци. За-

щото онези от мечтите и приказките няма как да дой-
дат и да ви носят на ръце.
Ако пък всички тези съвети ви се струват неизпълни-

ми, ако наистина твърдо вярвате в силата на цитирания 
по-горе предбрачен договор, тогава просто не бързайте 
да се омъжвате. Животът на необвързаните крие немал-
ко предимства, а и няма да ви се налага да увеличавате 
кръга на роднините си, с които волю-неволю ще трябва 
да се съобразявате.

Венета МЛАДЕНОВА, психолог

1. С настоящия договор потвърждавам желанието си да 

преотстъпя на теб своя живот и властта над него.

2. Аз провъзгласявам своето право да бъда щастлива, 

като предварително знам, че ти си съгласен това да е 

така.

3. Аз ще стана единственият ти приятел и няма да 

имаш никакви други приятели. 

4. Очаквам от теб да започнеш да удовлетворяваш всич-

ки мои потребности. 

5. В отговор ще се опитвам да удовлетворя всички твои 

потребности. Това ми дава право да те съветвам и да 

те контролирам, знаейки какво е най-доброто за теб.

7. По причина, че се явяваш най-важният човек в моя жи-

вот, то ако някога не се чувствам добре, безусловно ще 

е по твоя вина. От такива съображения ти възлагам от-

говорността да се грижиш за доброто ми настроение.

Нашите подписи потвърждават написаното:

ТОЙ:..........................   ТЯ:.........................

Бела, брой 6 (160), 2011 65



М
оже причина за това да 
са мръсните съдове, ко-
ито съпругът оставя на 
масата, вместо да ги сло-

жи в мивката или дори (О, боже, има 
ли такова щастие?!) да ги измие. Или 
пък за това, че вие пак сте забрави-
ли да кажете на мъжа си, че любима-
та му маминка се е обаждала шест 
пъти днес и е помолила той спешно 
да се свърже с нея веднага щом се 
прибере вкъщи. Причините за големи-
те скандали могат да се окажат съ-
вършено дребни и недостойни за вни-
манието на една умна жена и един 
интелигентен мъж. Но колкото и да 
е странно 

ТОЧНО ЗАРАДИ ТАКИВА 
ДРЕБОЛИИ 

се разгарят непотушими скандали, ко-

ито са в състояние да превърнат в 
кошмар иначе много щастлив брак. 
Напрежението расте, вие си крещи-
те един на друг, разменяте си обид-
ни думи и се стига дотам, че в две 
различни стаи гледате по телевизия-
та един и същ филм. 
Понякога скандалите за битови 

дреболии показват, че в семейство-
то съществуват сериозни проблеми. 
И изяснявайки въпроса с мръсните 
чинии, вие на практика изяснявате 
кой е по-силен. Извън зависимостта 
от дълбоките причини на конфликта, 
възползвайте се от нашите препоръ-
ки. Те ще ви помогнат да се радва-
те на добрите и нежни отношения, 
които в противен случай бихте мог-
ли да изгубите.  
Христина е на 36 години и в нейно-

то семейство скандалите възникват 

от това, кой от двамата родители 
да помага в уроците по английски на 
сина, който е петокласник. 

„Миналата година записахме сина ни в 

училище, в което английският се препо-

дава на много високо ниво. Мъжът ми 

с всички сили настояваше за тази про-

мяна и уверяваше, че ще му помага да се 

справи с програмата. Но какво стана? 

Съпругът ми се прибира по-късно вкъ-

щи и се налага аз да помагам на сина 

ни, а истината е, че съпругът ми владее 

езика далеч по-добре от мен. Всеки път 

се опитваме да се договорим, че това е 

негово задължение и че той трябва да 

намира промеждутъци, в които да по-

мага на сина ни. Това, разбира се, не се 

случваше и започнаха скандалите, кои-

то винаги завършваха с моите викове: 

„Ти не ми помагаш за детето!“ На това 

ми отговаряше, че той приготвя сина 

© AMBRO10 | DREAMSTIME.COM
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ни за сън почти всяка вечер, на което 

пък аз отвръщах, че го прави само за-

щото аз сто пъти съм го помолила за 

това.“ 

Подобни разговори на „високо ниво“ 
могат да продължат до безкрайност, 
докато съпрузите непрестанно вадят 
нови и нови аргументи, за да защи-
тят своите тези. Рано или късно 
много от участниците в такива спо-
рове разбират, че губят все повече 
и повече време и нерви, но не могат 
да излязат от порочния кръг. Какво 
съветват психолозите? Необходимо е 
да осъзнаете, че 

ВАШАТА ГЛАВНА ЦЕЛ НЕ Е 
ДА ПОБЕДИТЕ В СПОРА 

Вашата главна цел е да направите 
така, че спорът да бъде прекратен. 
Само това на практика можете да 
смятате за победа – над вашата раз-
дразнителност, умора и неблагопри-
ятни житейски обстоятелства. 
Обикновено, ако един от участни-

ците изгуби в спора, то другият го 
е спечелил. Но в семейния спор полю-
сите не са толкова силни, тъй като 
в крайна сметка вие двамата сте в 
една лодка, нали? Без оглед на факта, 
кой действително е взел връх в спо-
ра, вие и двамата го губите. Най-чес-
то бурните спорове завършват с ду-
мите на един от съпрузите „Добре. 
Прави, каквото знаеш“ или „Добре. 
Убеди ме“. Но в действителност ни-
кой никого не е убедил. Съпрузите се 
измъчват един друг и разногласията 
им си остават. Този от тях, който 
е излязъл от спора уж като победен, 
остава с особено неприятно чувство, 
което съвсем скоро го принуждава да 
повдигне спорния въпрос отново и на 
още по-висок тон. Ето защо, ако по 
време на разговора ви се удаде въз-
можността да намалите напрежение-
то и да направите така, че темата, 
която е повод за разногласие, да из-
чезне, това действително може да се 
нарече победа. Разбира се, не е толко-
ва просто да се откажете от жела-
нието да вземете връх в съпружески-
те спорове. Но нима в щастливите 
семейства не се полагат усилия?

ПЪРВА СЕРИЯ

СЕДНЕТЕ УДОБНО 
Следващия път, когато ви се при-

иска да напомните на мъжа си, че 
не трябва да се разхожда из вкъ-
щи с обувки, защото децата ви още 
пълзят и вие вече не десет, а сто 
пъти сте го помолили за това... 
Като начало седнете и кажете на-
пример следното: „Искам да погово-
рим.“ Внимавайте какво правите с 
ръцете си. Не ги размахвайте за-
плашително и не показвайте следи-
те по пода. Жестовете понякога за-
местват и най-тежките думи. Ако 
внимавате как държите ръцете си, 
ще си помогнете да се успокоите. 
Освен това мъжът ви ще разбере – 
вие не сте изпаднали в истерия и 
наистина искате да разговаряте с 
него спокойно. А значи това, което 
искате да обсъдите с него, е наис-
тина важно. 

ВТОРА СЕРИЯ

ЗАДАВАЙТЕ ПРАВИЛНИТЕ 
ВЪПРОСИ

ако искате да разберете истински-
те причини. След като сте се наста-
нили удобно и спокойно срещу съпруга 
си, опитайте да не започвате разго-
вора с обвинения. Вероятно вие има-
те предположения защо той постъп-
ва така: „Мързи го да си сваля обув-
ките и изобщо не мисли за децата...“ 
Но задачата ви е да разберете него-
вите истински мотиви. Кое го кара 
да постъпва точно така? Говорете и 
питайте така, сякаш нямате и поня-
тие защо наистина той постъпва по 
този начин. Естествено, ще ви бъде 
трудно да се преборите с гнева и 
обидата. Но постарайте се да напра-
вите всичко възможно тези емоции 
да не прозвучат в гласа ви. 
За жалост обикновено се оказва, 

че истинската причина за поведени-
ето на съпруга е точно такава, ка-
квато вие я предполагате. Той няма 
никакви други дълбоки причини за 
поведението си, които да го оневи-
няват. Когато на въпроса си полу-
чите отговора „Просто забравих, а 
и съм толкова уморен“, не избухвай-
те. Кажете му само: „Не разбираш 
ли, че децата са непрекъснато на 
пода и всичко пъхат в устата си? 
Идваш от улицата, където е тол-
кова мръсно. И какво да правя сега 
– трябва пак да чистя.“ Да, знаем, 

че достатъчно много пъти сте из-
ричали същото. Но обърнете внима-
ние на тона си. Ако думите ви са 
твърди, но тихи и спокойни, разго-
ворът ви няма да прерасне в скан-
дал. Така имате шанс съпругът ви 
да разбере, че сте разстроена и заг-
рижена за децата. Ако избухнете 
гневно, горните важни неща няма да 
станат ясни. И когато усетите, че 
той наистина се вслушва в думи-
те ви, пристъпете към най-важна-
та част от програмата – стигне-
те до компромис. 

ТРЕТА СЕРИЯ

ПРЕДЛОЖЕТЕ ВАРИАНТИ 
НА РЕШЕНИЕ

Няма как да стигнете до тази най-
важна фаза, ако не минете през ос-
таналите. В случай че просто крещи-
те и изкарвате другия най-виновния 
и грешен човек на този свят, няма 
как да спечелите. Именно затова спо-
ровете възникват отново и отно-
во. След като изслушате аргументи-
те на другия за това, защо постъпва 
така, предстои ви най-трудната за-
дача. Всеки от вас трябва да пред-
ложи няколко варианта за решение на 
проблема.  
„Хайде да помислим какво можем 

да направим, че да не забравяш да 
се преобуеш, когато си дойдеш вкъ-
щи.“ Предложете свой вариант и по-
молете съпруга си също да предложи 
нещо. По този начин вие не го при-
нуждавате да постъпва така, както 
на вас ви се иска. Освен това не ре-
шавате вместо него. Просто го мо-
лите проблемът да бъде преодолян, 
защото той е силният, а вие не се 
чувствате добре. 

P. S. Знаете ли как бил решен въ-
просът с обувките? Просто тези 
двама души отишли заедно в един 
мебелен магазин и купили ново шкаф-
че за обувки, което и двамата харе-
сали много. После го сложили на та-
кова място в антрето, че било не-
възможно да не събуеш обувките си и 
да ги сложиш вътре. Също така било 
удобно. И не изисквало никакви усилия 
от страна на таткото, който всяка 
вечер се връща уморен от работа. 
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Преди години в една реклама за 
уиски се казваше, че традици-
ите не са това, което бяха. 
Пример за променения стерео-

тип беше двойка младоженци, току-
що сключили брак – булката беше об-
лечена в малка черна секси рокля. Днес 
традициите още по-категорично не са 
онова, което бяха. Съвремието ни е 
задръстено от подменени норми, види-
ми, разбира се, само за онези, живели 
„преди“ и способни да сравняват. 
Несъмнено институцията „брак“ е 

претърпяла радикални промени. За 
времето от онази стара реклама до-
сега булките станаха дръзки не само 
по отношение на сватбеното си об-
лекло. 

Булки даже почти няма
Кадърът „мама, татко, аз и ку-

чето“ вече е по-скоро изключение 
на витрините на фотоателиетата. 
Вместо това там се мъдрят ликове 
на секси красавици. 
Тъжно, но мисля, обективно заклю-

чение е, че ролята на брака и се-
мейството в съвременното общество 
по-скоро се състои в това да потис-
ка нетрадиционните семейства: са-
мотните майки, самотните бащи, са-
мотните баби, лели, децата от до-
мовете за сираци или просто нежела-
ни деца, приемните семейства, семей-
ствата на трудов договор – на полу– 
или пълен работен ден, семействата 
на хомосексуалистите, семействата 
на разделени, разведени, скарани, мра-
зещи се, изневеряващи, отчуждени, оз-
лобени, отегчени, отчаяни родители...
Почти не остана място за онези 

образцови здрави бракове 
и семейства, каквито са имали (а ня-
кои все още имат) може би само на-
шите баби и дядовци. 
Какво задържа двама души заедно 

в продължение на петдесет и повече 
години? Вътрешна или по-скоро външ-
на е силата на „привличането“? 
Със сигурност и двете. Връзките не 

се разпадат и не оцеляват без сти-
мули отвън. Баналните обич, разби-
рателство, търпение и неизбежните 
компромиси са толкова мощни сти-
мули, колкото и появата на децата, 
да кажем – повод за всички оправда-
ния. Или пък отношенията с родите-
лите на брачния партньор, които уж 
ни мислят само доброто, но доста 
често само „зло“ творят. И накрая 
– най-мощният фактор е общество-
то в лицето на целомъдрените съседи 
или на родата. Всички тези фактори 
определят кое е редно и кое не е… 
Не отричам, че все още има и здра-

ви бракове, и хармонични семейства. 
Има и деца с късмет, които растат 
на уютно и сигурно място, пълно с 
любов и обещания за безметежно бъ-
деще. Те на свой ред ще имат ста-
билни семейства, в които ще отгле-
дат деца, които ще създадат...
И така нататък 

докато не се появи някоя 
„черна овца“ 

– най-често жена, надъхана с фемини-
зъм и влюбена в сериите на „Сексът 
и градът“, която да реши да се опъл-
чи на съседката, родата, общество-
то и да не се омъжи. И понеже по-
често такива жени нямат избор или 
по-скоро нямат голям избор, те изби-
рат да шокират всички с нов модел 
семейство – на самата жена. 

Подвидовете на нетради-
ционното семейство

Варират най-често в зависимост 
от това, какво решава биологични-
ят баща (ако е известен) – до как-
ва степен би участвал в живота на 
това семейство. 
Какъвто и да бъде изборът на съвре-

менните родители – да останат заед-
но или поотделно да отглеждат деца-
та си, – той, изборът, със сигурност 
е обсъждан и критикуван от обще-
ството. А обществото в същността 
си е един голям свръх аз, признаващ за 
нормални единствено семействата и с 

майка, и с баща. Ако единият елемент 
липсва – напълно или частично, – зна-
чи нещо не е наред. Нещо не е наред 
в тази градивна единица, нещо не е 
наред в обществото въобще. Вместо 
да възпитава у младите добрия дух на 
патриархата, вместо ясно да дефини-
ра ролята на мъжа – да се грижи, и 
на жената – да сплотява семейство-
то, нетрадиционното семейство по-
скоро развращава подрастващия, учей-
ки го на нови, смели и все пак приети 
за неудачни модели. 
Детето в едно нетрадиционно, но 

типично за съвременното общество 
семейство според мен 

често е наричано 
„горкичкото“ 

защото си няма някого и, видите ли, 
е ощетено откъм полагащите му се 
дози обич, а най-вероятно и откъм 
самочувствие. 
Даже днешните реклами, внушаващи 

ни уж нови традиции, май отчаяно 
се опитват да ни върнат към ста-
рите, като неизменно ни показват на 
екрана усмихнати семейства от онзи 
тип, дето преди беше подходящ за 
слагане във фоторамка. 
Както казах, ролята на „нормално-

то“ семейство вече е само да потис-
ка другите, различните, на които им 
се е случил друг живот, в който не-
щата не са се подредили съвсем като 
в реклама...
Със сигурност съвременното обще-

ство все още е далеч от наисти-
на напредничавото, дори революционно 
мислене да приеме за „нормално“ всич-
ко съществуващо. Наивно мечтая за 
момента, в който ролята на семей-
ството (във всичките му успешни и 
неуспешни форми) ще бъде да предла-
га на участниците в него (независимо 
от броя и пола им) и най-вече на деца-
та (заради които изобщо има такова 
понятие „семейство“) да се чувстват 
сигурни и щастливи от това, че не са 
сами в намръщеното общество. 

Виктория КРУМОВА

Брачни и семейни роли сега
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ТРАФИКТРАФИКТРАФИК

П
ознавам я отдавна и знам, че 
никога не е викала Неволята. 
Умна, способна и решителна е. 
Има силно желание за развитие 

и също толкова силна воля да прави 
добро. Неслучайно избра да завърши 
детска и организационна психология в 
СУ „Св. Климент Охридски“. Профе-
сионалната є сфера не є се стори 
достатъчна и тя реши да работи и 
като доброволец. 
Не говорихме за това, има ли малко 

и голямо добро, но прочетете това 
интервю, за да разберете какво озна-
чава... организирано добро. Предста-
вям ви една млада жена и стара моя 
приятелка – Мариета Радулова. 

– МЕРИ, КАК БИ ОБЯСНИЛА НА 

ЕДНО ДЕТЕ КАКВО ОЗНАЧАВА 

ДОБРОВОЛЧЕСКИЯТ ТРУД?

– Това е да правиш нещо, което ти 
е приятно и в свободно за теб вре-
ме. Доброволците вършат нещо по 
собствена воля. Няма доброволци по 
принуда. 

– КАКВИ СА МОТИВИТЕ, КОИ-

ТО ДВИЖАТ ТЕЗИ ХОРА?

– Вероятно повечето хора смятат, 
че желанието да помогнеш на другите 
е водещият мотив. Според мен оба-
че най-силен у тези хора е мотивът 
за самопознание и собствено разви-
тие. Повечето хора, които съм сре-
щала по доброволческите лагери, са 
били движени от желанието да опо-
знават света, да разширяват кръго-
зора си. А развивайки себе си, те ре-
ално и помагат. 

– НА КАКВА ВЪЗРАСТ ЕДИН ЧО-

ВЕК МОЖЕ ДА СТАНЕ ДОБРО-

ВОЛЕЦ?

– След 18 години според българско-
то законодателство. А ако е инте-
ресно до каква възраст човек може 
да бъде доброволец, виждала съм и 
80-годишни. 

– ДА СИ ПРЕДСТАВИМ, ЧЕ НЯ-

КОЙ ПРОЧИТА ТОВА ИНТЕРВЮ 

И У НЕГО ВЪЗНИКВА ЖЕЛАНИ-

ЕТО ДА СТАНЕ ДОБРОВОЛЕЦ. 

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ?

– Не е много лесно човек да стане 
доброволец. Не можеш просто да си 
кажеш: „Помага ми се и ей сега оти-
вам да помагам на тези дечица.“ Все-
ки, у когото възникне подобно жела-

МАРИЕТА РАДУЛОВА:

„Доброволците 
са търсещи хора“
ние, трябва да се обърне към организа-
циите, които се занимават с обучение 
и подбор на доброволци. За да изпъл-
няваш определена дейност, трябва да 
бъдеш обучен, както и да се срещаш с 
други доброволци, с които да обменяш 
опит. Това е необходимо, особено ко-
гато става дума за доброволческа ра-
бота, свързана с хора – деца или въз-
растни. У нас вече съществуват око-
ло 40 подобни организации. 

– НЯКОЙ БИ СИ КАЗАЛ: „НЕ 

МОГА ЛИ ДА СИ ПОМИСЛЯ 

КАКВО ДОБРО ДА НАПРАВЯ 

САМ, ВМЕСТО НЯКОЙ ДА МЕ 

ОРГАНИЗИРА?“ КАКВО Е ОП-

РАВДАНИЕТО НА СЪЩЕСТВУ-

ВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ?

– Ако искаш да свършиш нещо до-
бро, би могъл да го направиш, без ня-
кой да те организира. Но ако искаш 
да направиш нещо добро за по-голяма 
идея, например да спасиш кафявите 
мечки, как да го направиш?! Не мо-

жеш да отидеш в гората и да тър-
сиш мечка. Можеш също да занесеш 
лакомства на децата в някой социа-
лен дом, но дали по този начин ще 
останеш в техните спомени и ще ус-
пееш ли да ги научиш на нещо? За ка-
узи, които надскачат индивидуалната 
човешка добра воля, е редно да има 
организации, които да дават насоки. 
Иначе всеки би могъл да върши до-
брини сам и колкото поиска. 

– ТИ КАК СТАНА ДОБРОВОЛЕЦ? 

– Неочаквано. Беше през 2000 г. Оба-
диха ми се от една организация и ме 
попитаха дали съм съгласна да бъда 
координатор от българска страна на 
доброволчески лагер в социален дом 
„Стойките“. Трябваше им човек, кой-
то владее английски език и има опит 
в работа с деца. Приех с голям енту-
сиазъм и това беше един от най-ху-
бавите ми лагери. Доброволците бяха 
малко – само пет души, но за сметка 
на това много качествени хора, кои-
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то работеха с децата прекрасно. Един 
такъв лагер остава много трайни и 
добри следи в живота на човека. 

– ЗНАМ, ЧЕ СИ СВЪРЗАНА ОС-

НОВНО С ИНИЦИАТИВИТЕ НА 

Си Ви Ес БЪЛГАРИЯ? КАКВИ ВИ-

ДОВЕ ДЕЙНОСТИ СИ ИЗВЪРШ-

ВАЛА?

– Участвала съм почти във всич-
ко, свързано с дейността на органи-
зацията, във всякакви инициативи и 
обучения. До миналата година вина-
ги съм била в лидерски позиции и ос-
новно съм участвала в лагери, които 
съм ръководила. В един момент оба-
че си казах: „Абе, искам да съм нор-
мален доброволец.“ Не да бъда ръко-
водител и да се грижа за другите, а 
да съм обикновен доброволец. Лагерът 
в Ботсвана беше първият ми такъв. 
Африка е моя стара мечта. Исках да 
участвам в екологичен лагер, който 
да няма общо с моята професионална 
сфера – децата. Темата беше „Ме-
ниджмънт на паркове“. Така че си из-
брах един лагер в резерват и не съ-
жалявам. Очарована съм от Африка и 
от красивата є природа. 

– ХМ, ВЕЧЕ РАЗГЛЕДАХ НЯ-

КОИ ТВОИ СНИМКИ... НА МЕН 

ПЪК АФРИКА НЕ МИ ИЗГЛЕЖ-

ДА ПРИВЛЕКАТЕЛНА. НЯКАК 

НЕ СЪВПАДА С ПРЕДСТАВИТЕ 

МИ ЗА КРАСИВ ПРИРОДЕН ПЕЙ-

ЗАЖ...

– Като малка много обичах да чета 

книги за пътешественици и много се 
впечатлявах, особено от тези за Аф-
рика и Северна и Южна Америка. В 
Африка живеят едни от най-големи-
те и най-красивите животни на пла-
нетата и аз исках да ги видя. Така че 
може да се каже, че фауната е воде-
ща в определянето на пейзажа като 
красив. Резерватът за бели носорози, 
в който отидох, беше прекрасна въз-
можност да видя всички животни, ко-
ито ме вълнуват, както и да опоз-
ная хората. Ние имаме една изградена 
представа за африканците, която мно-
го често не отговаря на истината. 

– ЗА КАКВО СИ ГОВОРЕХТЕ С 

МЕСТНИТЕ ХОРА?

– За обичаи, за храни... Много си го-
ворехме за взаимоотношенията меж-
ду мъжете и жените. Там общество-
то все още е много патриархално. 
Но жените имат доста сериозна во-
деща роля в социалната сфера напри-
мер. Тема, която не сме засягали и 
към която местните са много чувст-
вителни, е тази за СПИН. Ботсвана 
е една от страните с най-много слу-
чаи на СПИН и предполагам, че това 
е нещо, за което те не обичат да 
говорят. 

– В КАКВО ТОЧНО СЕ ИЗРАЗЯ-

ВАШЕ РАБОТАТА ТИ ТАМ?

– Във всеки лагер работата е раз-
лична и тя е описана предварително, 
както са описани и условията, при 
които доброволецът ще живее. На-

шата основна дейност беше да про-
чистваме пътеките на резервата от 
ниската дървесна и храстовидна рас-
тителност в саваната – т. нар. буш 
(от английски – буквално означава 
храсталак). Това трябва да се прави 
редовно, защото бушът расте много 
бързо и превзема всичко. Основната 
цел на тази задача е противопожар-
ната безопасност. При големите по-
жари, които възникват в буша, пъте-
ките имат роля на стопер на огъня. 
Другата причина за това прочиства-
не е необходимостта пътеките да са 
достатъчно големи, за да се размина-
ват два джипа и да могат туристи-
те, отишли там, да не си драскат 
джиповете. Това има основание, защо-
то дърветата там са основно акации 
със страхотни бодли, които оставят 
неприятни следи и върху колите, и 
върху хората. Ние бяхме въоръжени 
с брадви, триони, ножици, ръкавици. 
Към края на лагера имахме над 3 ки-
лометра прочистени пътеки. 

– КАЗВАШ, ЧЕ ЧЕСТО СИ БИЛА 

В ЛИДЕРСКА ПОЗИЦИЯ. В КАК-

ВО СЕ ИЗРАЗЯВА РАБОТАТА НА 

РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПОДОБЕН 

ЛАГЕР? 

– Предполага се, че лидерът отго-
варя всичко, което се случва в лаге-
ра, да се случва както трябва. Ако 
доброволците имат някакви изисква-
ния, той трябва да ги задоволи. Ръко-
водителят представя на вниманието 
на доброволците плана за дейността, 
която трябва да извършват. В пове-
чето случаи сме изготвяли плана за-
едно с доброволците. По-демократич-
но и екипно е. Отчетът на лагерите 
се прави от лидерите и организации-
те. В края на лагера всеки доброво-
лец в писмена форма прави оценка на 
лагера и дейността му и дава свои-
те препоръки. 

– ИМА ЛИ ВСЕ ПАК НЕУСПЕШ-

НИ ЛАГЕРИ И ДОБРОВОЛЧЕСКИ 

ИНИЦИАТИВИ?  

– Случвало се е, когато лидерът 
не успее да поведе лагера. Лидерът 
трябва да е човек, който да обеди-
нява хората. Не може да си доброво-
лец сам за себе си. Другият вариант 
на неуспешни лагери е, когато моти-
вацията на доброволците не е свър-
зана със самия проект, а с друга тя-
хна цел, например пътуване в съот-
ветната страна. Има дестинации, ко-Лагерът в Ботсвана. Доброволците сами приготвят храната си
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ито са трудни за достигане, трудни 
за получаване на виза. През последни-
те години виждаме доброволци, кои-
то използват лагерите, за да отидат 
на мястото, зарязват лагера и тръг-
ват да пътуват. Тук въпросът опира 
до внимателния подбор на добровол-
ците, който се осъществява от ор-
ганизацията. 

– А ПОДЛЕЖИ ЛИ НА НЯКАКВИ 

САНКЦИИ ОТ СТРАНА НА ОРГА-

НИЗАЦИЯТА ТАКЪВ ЧОВЕК?

– В такива случаи обикновено пред-
варителният депозит, внесен от до-
броволеца, не се връща. Освен това 
името му попада в един своеобра-
зен черен списък, което означава, че 
в бъдеще не би могло да се разчи-
та на него. 

– ЗАЩО СЕ ВЗИМА ТОЗИ ДЕПО-

ЗИТ? 

– Депозитът е нещо като гаранция, 
че човекът няма да промени решение-
то си. Ако се случи нещо такова, па-
рите остават за организацията, коя-
то е положила труд – осъществила е 
комуникации, издала е визи и пр. 

– КАК СЕ ФИНАНСИРАТ ТЕЗИ 

ОРГАНИЗАЦИИ?

– Използват проектно финансиране. 
– КАК Е ВЪЗНИКНАЛО ДОБРО-

ВОЛЧЕСТВОТО?

– Мога да кажа как е възникнала 
международната мрежа за доброволче-
ски труд и мир – Ес Си Ай (SCI – 
Service Civil International). Било е във 
времената след световните войни, 
когато хората са започнали взаимно 
да си помагат, за да построят от-
ново своите домове. Но корените на 
доброволчеството вероятно са мно-
го стари.

– ВЕРОЯТНО СА БИБЛЕЙСКИ 

СТАРИ...

– Идеята за взаимопомощ е стара и 
съществува по цял свят. 

– КАКЪВ Е СТАТУСЪТ НА ДО-

БРОВОЛЦИТЕ? ЩАСТЛИВИ 

ХОРА ЛИ СА, УСПЕШНИ ЛИ СА, 

БОГАТИ ЛИ СА, ЗАВЪРШЕНИ 

ЗРЕЛИ ХОРА ЛИ СА? И СЛУЧ-

ВА ЛИ СЕ ДА ИЗПОЛЗВАТ ТАЗИ 

ДЕЙНОСТ ЗА ТЕРАПИЯ?

– За мен категорично доброволците 
са щастливи хора и другото описа-
ние, което бих им дала, е „търсещи 
хора“. Не знам доколко са постигнали 
и намерили себе си, защото това е 
процес. Но в доброволческата работа 

те продължават да се търсят, тър-
сят и другите, и по-скоро начините, 
по които могат да си взаимодейст-
ват с тях. В този смисъл за част 
от тях доброволчеството може би е 
и терапия (в смисъл че им помага в 
намирането на решения на различни 
проблеми, предлага им развитие). Та-
къв тип терапии обикновено е успе-
шен. За разлика от медикаментозни-
те и всякакви други терапии. Докос-
ването до друг свят, друга култура, 
друг мироглед дава много повече. От-
варя пред теб неочаквани перспекти-
ви. Показва ти посоки, към които не 
си поглеждал никога или не си знаел, 
че те съществуват. 

– А БОГАТИ ХОРА ЛИ СА ДОБРО-

ВОЛЦИТЕ?

– Има една такава приказка, че до-

броволчеството е скъпо хоби. Склон-
на съм да се съглася. Действително, 
за да бъдеш доброволец, ти даваш 
от своето свободно време, и то не-
малко. За да пътуваш като доброво-
лец, освен своето свободно време ти 
влагаш и собствени финансови сред-
ства. Така че доброволчеството, осо-
бено когато човек отива в по-далеч-
на чужбина, изисква влагането на лич-
ни ресурси. Понякога за по-големите 
и по-отдалечени международни проек-
ти се плаща такса, която е част от 
издръжката на доброволеца. Част от 
сумата отива за самата организация 
и за самия проект. Говоря за далеч-
ни дестинации като Африка, Азия и 
Южна Америка. 

– ИМА ЛИ ХОРА, КОИТО СА ГО-

ЛЕМИ ИМЕНА В ТАЗИ ДЕЙ-

НОСТ? 

– Посланиците на добра воля са 
всъщност доброволци. Анджелина Джо-
ли, Брад Пит, Джордж Клуни. Точно 
като посланик на добра воля Христо 
Стоичков скоро обикаляше из афри-
канските страни. Това са хора, кои-
то освен от своето време отдават 
и от своята знаменитост. Те обика-
лят и дават възможност на хората 
да се докоснат до голям и известен 
човек, като по този начин им даря-
ват стимул за развитие. 
Разговора води Мирослава ИВАНОВА

Снимки Личен архив

Може да се каже, че фауната е водеща в определянето на пейзажа като красив
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В
ъпреки че за индигови деца се 
говори оживено едва от ня-
колко години (преди това те 
бяха в речника само на мал-

цина), никой не може да каже има ли 
си начало това явление. В различните 
книги се срещат разнообразни и чес-
то дори противоречащи си отправни 
точки. За едни „индигото“ е новата 
раса, за други пък – естествен про-
цес, започнал в края на средновекови-
ето... Най-надеждно изглежда да по-
търсим истината при човека, за ко-
гото се твърди, че използва термина 
за първи път изобщо. Казва се Лий 
Каръл, автор е на 15 книги, които 
са и бестселъри. Твърди, че още на-
времето възникнала лека заблуда, тъй 
като хората го обвързват с умения-
та му на „канал“. Затова и индигови-
те деца били възприети веднага като 
духовно постижение. А това не е за-
дължително...

Лий КАРЪЛ е известен със сеанси-
те си с Крион – енергийно същество, 
което говори чрез него. Посланията 
му са чути в цял свят. Двамата 

в комплект гостуват дори в ООН. 
Наскоро Крион изпрати специално съ-
общение и за българите. „Страната 
ви е като плодородна земя за засаж-
дане на новото – се казва в него. – В 
нея лежат шамански енергии от ве-
кове, енергии, които очакват точно 
тези времена...“

Дали новите времена са 
и индигови

– Лий Каръл е споделял неведнъж. 
Честно казано, в интервютата, ко-
ито дава напоследък, дори не говори 
по тази тема. Отбива въпросите, ко-
ито му задават, с обяснението, че е 
казал вече прекалено много по нея.
Когато за първи път говори за ин-

диговото като цвят, той описва 
едно чудно състояние на американка-
та Нанси Тап. Самата тя притежава 
способност, която лекарите наричат 
синестезия. Това състояние позволява 
на хората да виждат цветове, напри-
мер когато звучи музика... Цветове 
Нанси вижда и около хората. Понеже 
е психолог, разработва стройна сис-

ЕЗОТЕРИЧНОЕЗОТЕРИЧНОЕЗОТЕРИЧНО

Интелигентност без цвят

Кирлианова аура на човек с биоинформационни способности

Авторското право за фотографията на 
кирлианова аура е на д-р Игнат Игнатов

Индиговосиньото носи 
белезите на новото време 
дори когато е само за 
самочувствие…

тема за хорските характери в зави-
симост от уникалния им цвят. Пре-
ди около 40 години започва да вижда 
нов цвят само около деца – и точно 
тук се намесва индиговото.
Индиговите деца са наистина 

деца на новото съзнание 
– признава Каръл. Но не е задължи-
телно това да е обвързано с някак-
ва по-висша степен на духовно раз-
витие, подчертава той. Хората тър-
сят в тях невероятното, обвързват 
го с цвета на аурата им, но индиго-
вото не се наблюдава в аурата, то е 
израз на самата им същност. 
Много системи се опитват „да раз-

крият“ децата индиго сред нас.
Затова и залагат на фотографията 

на аурата. Важно е да се знае, че съ-
ществуват поне две основни систе-
ми за „разбулване“ на собствената ни 
аура. Всъщност класическият похват, 
който се използва от учените, се 
нарича кирлианова фотография. Сред 
модерните форми се появяват и уре-
ди като аура камерата, които обаче 
имат и много недостатъци.
Всичко това ни разказва д-р ИГНА-

ТОВ, който е основател на Научно-
изследователския център по медицин-
ска биофизика. Ученият има и своя 
собствена разработка в областта на 

цветната кирлианова 
фотография 

Твърди, че е лесно да се разпознае 
феноменалното – за него на първо 
място свидетелства един специфичен 
цвят, който не се наблюдава в други-
те аури. Експериментите му с енер-
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гийни лечители или рейки мастери 
показват, че те притежават устой-
чива аура, която грее в циан. „В нау-
ката обаче деца индиго не съществу-
ват“ – веднага контрира интереса ни 
ученият. Това обяснява нежеланието 
му да снима аурата на деца.
Д-р Игнатов е сред големите кри-

тици на аура камерата, която според 
него не дава реално изображение. Не 
може да отрече обаче, че този уред е 
по-достъпен. Истината за невероят-
ните ни способности допълнително 
изостря любопитството и така ду-
ховен център „Сириус“ начело с Деян 

КОЛЕВ не крие амбицията си дори 
да събере на национална среща българ-
ските деца индиго.
И докато при физика Игнатов сним-

ката на аурата е забулена от сери-
озността на научната мистерия, то 
при Колев тя е процедура, неотнема-
ща и минута. И около теб започва да 
трепти съзнанието на новото време. 

Децата индиго 

имат различни 
потребности

от неиндиговите деца. Как трябва да 
се отнасят околните към едно дете 
с променено съзнание? Приемайки, че 
новите деца са различни, ние трябва 
да се вгледаме в различните им спо-
собности, в различното им поведение 
също така. Фотография – била тя и 
на аура – не променя абсолютно нищо 
и дори би могла да внесе още обър-
кване... Защото чрез нея рискуваме да 
създадем изкуствен образ, забравяйки, 
че реалният живот се подчинява на 
съвсем различни правила.
Точно за тези правила говори Лий 

Каръл, когато обяснява как функцио-
нира индиговият механизъм. Първата 
точка, която трябва да запомним, е, 
че човешкото съзнание е в една не-
престанна еволюция. Индиговите деца 
са потвърждение на тази еволюция. 
Важен е начинът, по който тя се 
изразява.
„Повечето от нас са линеарни – 

твърди Каръл. – Така са ни възпи-
тали просто родителите, училище-
то, университетът... А индиговият 
човек гледа на света като на кон-
цепция, в която линеарните парче-
та възпитание се разпадат от само 
себе си. Казвате на детето си на-
пример „Седни и млъкни“, а то прос-

то не възприема това като насоче-
на към него реплика... Защото иска 
обяснение, иска да види същността 
на проблема... Иска да си изгради кон-
цепция за света. В това всъщност 
се състои и 

прословутата 
чувствителност 

на децата индиго. Те са в разрез с на-
чина, по който ние сме свикнали да 
комуникираме. При тях докосването 
е в дълбочина, просто долавят вед-
нага смисъла на нещата... Просто са 
различни.“
Няма значение дали са гениални ма-

тематици, вегетарианци по рождение 
или миротворци – важното е да им 
освободим пространство, за да раз-
гърнат онова, което носят със себе 
си. Така вместо аурата им ще видим 
концепцията за нещата. Обещаваме 
ви, че цветовете на тази концепция 
ще са много весели!

Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор 

на списание „Усури“

Снимки Личен архив

Лий Каръл: 
„Индиговите деца са 
деца на новото 
съзнание“

„Те не са задължително духовни деца 

или пък деца с различна аура. Всъщ-

ност те много често са тези, които 

създават проблеми! Крион ни каза, че 

ще навлезем в „еволюцията на човеш-

кия дух“. Това означава, че човешко-

то съзнание е в еволюция. Децата са 

първите, които носят тази промяна, 

и те са различни. Те пристигат на зе-

мята с много по-концептуално мисле-

не в сравнение със старото линеар-

но мислене. Повечето от нас все още 

са линеарни – родителите, училища-

та, работата: това винаги са били 

места с линеарно мислене, с линеарно 

съзнание. Затова проблемите, които 

наблюдаваме с младите хора, са поч-

ти изцяло у дома, в училище, на рабо-

та. И между другото това са наши 

проблеми, не техни. Попитайте ги, и 

ще видите какво ще ви кажат.“

Деян Колев: 
„Промяната е кодирана 
в съзнанието им“

„Някои си спомнят преражданията в 

Слънчевата система – повечето са 

от Марс. Други идват от Орион, Си-

риус, Плеяди, Андромеда, Артур... Все-

лени, галактики – те използват раз-

лични имена, но като им покажа ат-

ласа, и се ориентират. Пропътували 

са големи разстояния заради проце-

сите, които произтичат на Земята.“

Д-р Игнат Игнатов: 
„Никой не е доказал 
съществуването на 
деца индиго!“

„Индигови деца“ е термин от популяр-

ната литература, в науката не може 

да се прави подобна категоризация, 

не съм срещал сериозно научно из-

следване. Това е особеното на уче-

ните, че фактически, за да има даде-

но твърдение, трябва да има доказа-

телство. На този етап това е само 

твърдение. Имало е много твърде-

ния, включително в науката, които в 

крайна сметка се доказват или от-

хвърлят, но дотогава те са хипотези 

– в това няма нищо страшно. Опася-

вам се единствено, че тук се работи 

с живи хора, с деца, чиято психика 

е уязвима. Аз не бих се занимавал с 

деца, това е много сложна работа... 

Трябва да има и психолог!“
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З
мей Горянин, но не онзи, възпят в народното 
творчество, стана причината да се запътя към 
спокойния и кокетен български манастир „Седем-
те престола“. Разбира се, преди мен и тази ин-

тересна литературна личност Змей Горянин не кой да е, 
а Иван Вазов неведнъж е приключвал честите си разход-
ки с „музи“ на това място. Монасите обичат да показ-
ват на посетителите чардака, на който е творил и чер-
пел вдъхновение патриархът на българската литература. 
Пътят до манастира минава през витиеватото Искърско 
дефиле и е еднакво проходим и с влак, и с кола.

ОСЕНОВЛАШКИЯТ МАНАСТИР 
известен повече като „Седемте престола“, се намира в 
красивата част на Средна Стара планина, в полите на 
връх Измерец. Построен е в живописната долина на срав-
нително малката река Габровница – един от най-чисти-
те и пълноводни, а и пълни с риба притоци на Искъра 
днес. Официалното име на манастира е „Рождество Бо-
городично“.
Тъй като разстоянието от София дотам е 86 км, дес-

тинацията е доста популярна за разходки през уикенда.
Историците смятат, че манастирът е съграден по вре-

ме на Второто българско царство, приключило с падане-
то на България под османско владичество през XIV век. 
Според повечето учени светата обител е построена по 
време на управлението на Петър Делян, цар на Западна 
България (включваща не само Софийския и Видинския ре-
гион, а и цялата северна част на страната). Намира се 

В БЛИЗОСТ ДО ЕЗИЧЕСКО СВЕТИЛИЩЕ 
в крепостта „Калето“, останки от която (части от ка-
менна стена) и днес могат да се видят, след като се 
поеме по стръмна пътека, започваща от манастира. Това 
място славяните през IX век превърнали в църквата „Св. 
Благовещение“. Днешната порта на „Седемте престола“ е 
взета именно от тези останки. 
Но да се върнем към Петър Делян, царя на Западно-

то българско царство, чийто брат княз Дамян бил уп-
равител и воевода на Враца. Третият знатен брат княз 
Георги станал монах, приел име Гаврил и се установил 
в Белово, Пазарджишко, където построил манастир с 
църква. Печенегите го прогонили при брат му Дамян във 
Враца и докато били заедно, построили манастира „Се-
демте престола“ на сегашното му място под „Калето“. 
Те са първите му ктитори (спомоществовател, почетно 

наименование на лице, дарило земя за градежа на манастир, 

църква или параклис – бел. ред.), а отец Гаврил – първият 
игумен. Цар Петър Делян местил столицата си от Ви-
дин в Ниш и Пирот и накрая – в „Седемте престола“, 
където умира. Погребан е в артиката (сводово преддве-

рие – бел. ред.) пред манастирската църква, станала по-
следен дом и на братята му, което се потвърдило при 
разкопки през 1924 г.
През 1737 г. султан Махмуд, наречен от българите Без-

божния, нарежда разрушаването на много манастири и 
църкви. Такава участ сполетява и „Седемте престола“ 
и той е 
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СРАВНЕН СЪС ЗЕМЯТА 
След руско-турската война от 1769 г. и подписаното 

мирно споразумение султан Абдул Меджит издава указ, 
който позволява на подчинените християни да упражня-
ват своята вяра и съответно да строят църкви и ма-
настири. Тогава манастирът е построен наново и върнат 
към живота от двама братя свещеници – Тодор и Марко 
от Тетевен – с помощта на майстор Стою от Троян. 
През 1848 г. отец Христофор основава килийно училище 
тук и става един от учителите. 
Историята е история, а легендата разказва, че „Седем-

те престола“ е 

ОСНОВАН ОТ СЕДМИНА БОЛЯРИ

(или от 7 братя според алтернативна версия), откъде-
то идва и името на обителта. Смята се, че седмината 
боляри дошли от Бесарабия през XI век и се заселили в 
Балкана със своите семейства, като създали 7 села в бли-
зост до манастира – Осеновлак, Огоя, Оградище, Буковец, 
Лесков дол, Желен и Лакатник. 
Както повечето български манастири, и „Седемте прес-

тола“ е ограден от висок каменен зид, а 

ПРЕЛЕСТНАТА ЦЪРКВА 
веднага те грабва, като влезеш в двора є. Макар че е 
ниска в сравнение с другите манастирски сгради, тя по-
разява с особената си външна архитектура, която е ряд-
кост не само у нас, но и в Европа. Оказва се, че архи-
тектурният є план доказва, че началото е през ХІ век, 
когато България е скъсала връзката с Византия и създава 
собствен стил в църковното строителство.
Две сгради със стаи за посетители правят възможно 

нощуването тук. Те също са старинни, от времената, 
когато стаите се казвали одаи, и са построени от бо-
гомолците от съседните села – затова носят и имена-
та им. Разбира се, днес има всички удобства за гости-
те на манастира.
Камбанарията е с две камбани (датиращи от 1799 и 

1940 г.) – едната с дървено, а другата с метално кле-
пало. Металното е направено през 1799 г. от железните 
врати на крепостта „Калето“ по поръчение на Софроний 
Врачански – любителите на историята могат да видят 
надписа на него. По-късно то е възпято от Вазов в сти-
хотворението „Клепалото бие“. Манастирският двор е 
малък, но прилича на малък рай със своята добре поддър-
жана градина, с многото цветя, цъфтящи храсти, с ог-
ромното си алое и прастарите си дървета, едно от ко-
ито е едновековна секвоя.
Църквата е уникална 

СЪС СЕДЕМТЕ СИ ОЛТАРА

– нещо, което няма аналог в друг български храм. Първи-
те два са в притвора и се виждат при самото влизане, 
но не започвайте от тях – те всъщност са последните 
и имат особена роля. Влезте още навътре през втората 
двойна врата и ще се окажете в 

ПЪРВИЯ ЦЕНТРАЛЕН ОЛТАР 
посветен на иконата „Рождество Пресвяти Богородици–
Осеновска“, донесена от първия игумен Гаврил от Света 

гора Атонска през XI век. Тя има интересен път – през 
XIV век е взета от Шишмановата сестра Мара и от-
несена в София при мощите на свети Иван Рилски. Век 
по-късно е пренесена в Рилския манастир от Мария Сръб-
кинята – жена на Баязид, и накрая е върната пак тук. 
До нея заедно с други църковни ценности лежат и мощи-
те на светите безсребърници Козма и Дамян. Вдигнете 
глава и вижте и уникалния дървен полилей „Хорото“, да-
рен на манастира през 1815 г. Направен е от 15 отдел-
ни „модула“ релефна оцветена резба. В средата на вся-
ка част са изографисани Исус, Богородица и апостолите. 
Вдясно е вторият престол на светите мъченици за вяра 

и родина – 7-те братя Макавееви. На празника им се пра-
ви водосвет и се ръси за здраве. Третият престол е пос-

ветен на св. първомъченик и архидякон Стефан – там са 
изографисани и 7-те първоизбрани дякони от апостолски-
те времена. Четвъртият престол е в чест на св. седмо-

численици – Методий, Кирил, Климент, Сава, Наум, Го-
разд и Ангеларий. Петият – на Козма и Дамян (според 
преданието той е посветен на тях по желание на княз 
Дамян, брата на основателя). Старинната дърворезба на 
иконостаса в този олтар е свързана със старозаветната 
история и разказва живота на Адам и Ева – Адам копае, 
Ева с хурка преде вълна, така, както са правили предци-
те ни в далечни времена. – На излизане от църквата ви-
жте последните два олтара. Отляво – шестия престол, 

който възвеличава архангел Гаврил, патрон на основате-
ля и пръв игумен на манастира. Отдясно – седмият, по-

следен престол, посветен на Св. Благовещение като възпо-
менание за малката църква на „Калето“, станала причина 
за основаването на манастира. 
Освен майсторските стенописи на повече от век, дело 

на самоковски зографи, „Седемте престола“ притежава и 
богата библиотека от старинни книги, сред които и 12-
те минея – подарък от руската императрица Екатерина 
Велика, както и още много тайни, които ще откриете 
сами. Зад църквата е 

ГРОБЪТ НА ЗМЕЙ ГОРЯНИН

който, съсипан от лагерите след 1944 г., прекарвал вре-
мето си тук и пожелал да остане вечно. Истинското 
му име е Светозар Димитров – един от най-лъчезарните 
български детски писатели.
Седем километра по-нататък (освен ако не седнете на 

сладка хапка и приказка в уютната кръчма пред манасти-
ра) е прочутата вече ферма за щрауси, в която има и 
малка зоологическа градина – забава за децата, които с 
радост яздят малките понита в нея. 
Разбира се, кебапчета и бира също има, към тях ще ви 

отведе безпогрешно най-странното божие създание – на-
половина бял и наполовина черен козел, напомнящ много на 
героя от една популярна тв реклама за уиски.
И докато вървите по стъпките на Вазов или към кръч-

мата, няма как да не чуете ромоленето на реката и 
шума на гората… Може даже да ви се прииска да се из-
качите до страховития старопланински хребет на Козни-
ца, но за това ще ви е нужно малко повече време от 
един уикенд. 

Надя ПЕТРОВА
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Британски сблъсък
Манията по комиксови екранизации продължава да тресе здраво Холи-

вуд. „Х-Мен: Първа вълна“ е поредният зареден с уникални ефекти и ге-

рои филм, който ни връща в началото на сагата за мутантите, готови 

за първи път да се покажат пред света. През 1962 г. Америка е на пра-

га на Трета световна война. От ситуацията се опитва да се възполз-

ва Себастиан Шоу – висш военен служител, който с помощта на своя-

та група от надарени със свръхспособности хора (разбирайте мутан-

ти) се надява да предизвика ядрен апокалипсис. Плановете му обаче се 

объркват от Чарлз Ксавие и Ерик Леншър. Бъдещите професор Х и Маг-

нето са добри приятели, които тепърва ще разкриват своите особени 

сили. Двамата се заемат да се разправят с Шоу, а също и да отсто-

яват правата на други мутанти като самите тях. Чарлз и Ерик оба-

че имат различни способи за действие и разногласията им ще станат 

причина за войната между X-Мен на професор Х и Братството на Маг-

нето. В ролите на заклетите врагове ще видим двама от най-талант-

ливите британски актьори – Джеймс Макавой (Чарлз Ксавие) и Майкъл 

Фасбендер (Ерик Леншър).

Една малка роля в холивудски хит извади от анонимност шотландеца 

Джеймс МАКАВОЙ. Преди да се снима в първата част на „Хроники-

те на Нарния“, той имаше само няколко тв участия. След ролята на при-

казливия фавн в екранизацията по романа на К. С. Луис предложенията 

за роли изведнъж рязко се увеличиха. Макавой, който именно заради по-

стоянните откази в началото на кариерата си обмислял да зареже ки-

ното и да се запише в армията, най-после получи възможност да покаже 

талант. Заедно с Кийра Найтли той се снима в шедьовъра „Изкупление“, 

а след него дойде главната роля в умопомрачителния екшън „Неуловим“. 

Едва ли някой е очаквал класен актьор като Джеймс да изпъкне в на пръв 

поглед стандартен холивудски хит, но той се справи повече от добре, а 

удиви и своята партньорка Анджелина Джоли. Ето че отново ще го ви-

дим във високобюджетна американска продукция в ролята, в която досега 

сме гледали Патрик Стюарт. За разлика от предишните филми за Х-Мен 

в този професор Х не се движи в инвалидна количка и има... доста коса. 

Основната цел на героя Чарлз пак е да помогне на други мутанти, които 

се страхуват от това, което са. 32-годишният актьор е толкова въоду-

шевен, че е готов да се снима и в евентуалното продължение на филма. 

„Имам идея за развитието на героя си. Говори се, че действието в след-

ващия филм ще се развива през 70-те години на миналия век. Нямам тър-

пение да разбера какво се случва с мутантите в тези бурни времена“ – 

допълва с усмивка той. 

Най-големите режисьори се надпреварват да привлекат вниманието на 

ирландеца с германски корени Майкъл ФАСБЕНДЕР. Преди десет годи-

ни той мечтае за големия си пробив, след като получава роля в продуци-

рания от Стивън Спилбърг сериал „Братя по оръжие“. Фасбендер дори се 

мести в Ел Ей в очакване на нови предложения за роли. Една година оба-

че той ходи безуспешно по прослушвания и в крайна сметка се завръща в 

Ирландия. Едва след потресаващото му превъплъщение като член на ИРА, 

който започва безсрочна гладна стачка, във филма „Гладът“ актьорът 

привлича вниманието на критиците. Заради подготовката му за ролята 

(Майкъл отслабва с близо 15 кг) го затрупват със суперлативи и му леп-

ват определението „британският Брандо“. Дочул за него, Куентин Таран-

тино му предлага възлова роля в своя филм „Гадни копилета“ (в оригинал-

ното заглавие на филма думата „копелета“ също е изписана грешно – бел. 

ред.). Ще го видим и в новите филми на Стивън Содърбърг и Дейвид Кро-

ненберг. Ридли Скот вече снима с него предисторията на „Пришълецът“, 

а Гай Ричи го е ангажирал за следващия си проект – „Екскалибур“. Най-по-

сле и Холивуд оцени таланта на Фасбендер, който се забавлява в роля-

та на злодея Ерик Леншър в новия „Х-Мен“. Героят му смята, че хората 

трябва да бъдат принесени в жертва в името на бъдещия, принадлежащ 

на мутантите свят. Това е и поводът за разрива с бившия му приятел 

Чарлз Ксавие. „И двамата имат огромен респект един от друг – обяснява 

33-годишният актьор. – Донякъде развоят на отношенията им ми прили-

ча на случилото се между Мартин Лутър Кинг и Малкълм Екс. Доводите 

и на двамата имат своите основания, но тези на Магнето са по-смисле-

ни от тези на Чарлз.“

Джеймс МАКАВОЙ

Майкъл Фасбендер

Кадър от „Х-Мен“
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Разлог – лятната музикална столица
Летните музикални фестивали все повече се налагат у нас. Сред тях като че 

ли с най-голям интерес се очаква първото издание на Elevation Festival. Някои 

от най-модерните и актуални имена от световната музикална сцена със си-

гурност ще привлекат доста публика в Разлог на 24 и 25 юни. За първи път у 

нас ще видим култовите британци от Jamiroquai; наложилите се през минала-

та година с хита Wonderful Life техни сънародници от Hurts; кралете на хип-

хопа Cypress Hill, както и групата на актьора Джаред Лито 30 Seconds to Mars. 

На двете основни сцени в Разложката долина ще се развихрят още Stereo MCs, 

Delinquent Habits, Dog Eat Dog, Cyanna, Parov Stelar, Gentleman & the Evolution и 

Morcheeba. Ще участват и много български групи като „Остава“, Tri O Five, 

Sepuko 6, Odd Crew, Y-MONYX и др. Към тях ще се присъединят и някои от ем-

блематичните за диджей сцената имена, както и целият екип на Metropolis.

Над 20 изпълнители ще се качат на сцените на Elevation Festival в рамките на 

два дни. Ще бъде даден шанс на една не дотам популярна наша група или на-

чинаещ изпълнител да се изявят редом със световните звезди. По подобие на 

много от световните музикални фестивали, които се провеждат извън град-

ска среда, за пълно удобство на меломаните, гостите на Elevation Festival ще 

могат да се настанят в предварително подготвен от община Разлог къмпинг 

лагер, а останалите фенове ще могат да ползват квартири и хотели на префе-

ренциални цени в курортните градчета. За улеснение на гостите на фестива-

ла ще бъдат организирани специални автобусни линии от големите български 

градове до Разлог и Банско. В рамките на двата дни ще бъде осигурен безпла-

тен превоз от двата курортни града до мястото на събитието.

Пълната програма на фестивала вижте на www.bela.bg.

В очакване на гласовитата 
Шинейд О’Конър
Бунтарка със скандална слава, изпяла една от най-великите балади на 

всички времена. Шинейд О’Конър може и да е истинска звезда, спечелила 

си милиони почитатели по целия свят и уважението от страна на Принс, 

Боно и Питър Гейбриъл. За мнозина обаче тя е „онази луда ирландка, която 

си позволи да скъса в ефир снимката на папа Йоан-Павел Втори“. Добрата 

новина за всички почитатели на изпълнителката на Nothing Compares 2 U е, 

че най-после ще я видим и у нас. Броени дни след излизането на новия є ал-

бум Home Шинейд ще пее в Зала 1 на НДК. Концертът на гласовитата ир-

ландка е на 22 юни и е част от десетото поредно издание на най-мащаб-

ния музикален фестивал у нас „Aрена музика“ 2011.
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„Някъде“
София Копола отново ни изне-

надва с различен поглед, този 

път към живота на холивудски-

те звезди. За последния си филм 

тя получи поредната си награда 

– „Златен лъв“ от миналогодиш-

ния фестивал във Венеция. Джо-

ни Марко (Стивън Дорф) е лошо-

то момче на Холивуд. Той води 

лъскав живот, изпълнен с алко-

хол, жени, бързи коли и скандира-

щи името му фенове. Погълнат 

от този свят, Джони губи връз-

ка с реалността. Всичко това се 

променя след неочаквано посеще-

ние на 11-годишната му дъщеря 

Клео. Крехката връзка на Джони 

с истинския свят започва да се възстановява, докато Клео е при него. 

Времето, прекарано с дъщеря му, насърчава Джони да преосмисли живо-

та си по начин, какъвто никога не е очаквал...

„Пътят на 
самурая“
С умопомрачителни бойни сце-

ни и черен хумор се отличава 

този филм, който комбинира по-

знатите спагети-уестърни с 

екшън традициите на Изтока. 

Майсторът на меча Янг отказ-

ва да изпълни последната си мок-

ра поръчка – да убие беззащит-

но бебе. Така той си навлича гне-

ва на бившите си събратя и е 

принуден да се крие в малко аме-

риканско градче. Тук Янг се за-

познава с местния пияница Рон 

(Джефри Ръш) и красиво моми-

че, което е безпогрешно при мя-

тането на ножове. И двамата са 

странни, и двамата крият своите тайни, но са чудесна компания за мла-

дия азиатец. Особено когато градчето се изпълва с кръвожадни убийци, 

които няма да се спрат пред нищо за дължимото отмъщение.

30 Seconds to Mars

Hurts
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„Други цветове“
В поредица есета и размисли Ор-

хан Памук споделя своите въз-

гледи за литературата, за зао-

бикалящия ни свят, за политиче-

ските реалии и за държавата на 

духа. Гостувалият преди броени 

дни у нас автор говори с обич 

и меланхолия за отечеството 

си, за терзанията, измъчващи 

духа на съвременния човек, и за 

твърдата си вяра в литерату-

рата като изцелителка на духа. 

В един свят на рушащи се цен-

ностни системи и липса на нови 

Памук търси истината в твор-

чеството на големите имена в 

световната литература, във 

вечните произведения на изку-

ството, в открития поглед към миналото и настоящето, в почтеност-

та към себе си и околните, в толерантността, взаимното опознаване 

и разбирането.

„Алеф“
В тази изненадващо открове-

на история Паулу Коелю разказ-

ва как една лична криза го кара 

да предприеме забележително 

пътуване за духовно обновле-

ние. За да си върне вдъхнове-

нието, страстта и радостта 

от живота, той решава да за-

почне всичко отначало и отново 

да влезе в контакт с хората и 

света. По време на пътешест-

вието си през Европа, Африка 

и Азия среща Хилал и осъзнава, 

че съдбите им са били препле-

тени в един друг живот, в дру-

го измерение. Заедно с нея той 

предприема мистично пътуване 

през времето и пространство-

то, през миналото и настоящето, за да намери себе си. Романът на по-

пулярния бразилски писател ни вдъхва смелост да поемем неизбежните 

предизвикателства на живота.

„Лора от сутрин 
до вечер“
Необикновена история, разказана 

по необикновен начин. Всъщност 

романът на Димитър Коцев–Шошо 

е изключително забавен и зареден 

с много настроение. Една сутрин 

Лора се събужда и като една Али-

са изведнъж се замесва в шантави 

приключения с няколко свои прияте-

ли. Повод за това са три чифта не-

обикновени зарчета, които (може 

би) сбъдват желания. Разбунила ду-

ховете преди няколко години, сега 

книгата излиза отново, илюстрира-

на с 1300 рисунки на Ясен Григоров. 

Повод за това е премиерата на ед-

ноименния филм, уловил съвсем точ-

но атмосферата на романа и запа-

зил ироничния му тон. Режисьор на 

лентата е Шошо, а в главната роля 

е певицата Миленита.

„Черният дъжд“
Тайният агент Даниел Лейдлоу 

повежда експедиция към най-да-

лечните краища на Амазония в 

търсене на легендарен град на 

маите. Групата, в която е и из-

вестен университетски профе-

сор, навлиза дълбоко в джунгла-

та. Никой не подозира, че вървят 

по следите на изчезнала преди 

седмици експедиция и че съкрови-

щето, което търсят, не е обик-

новен артефакт, а изключител-

но откритие, което може да пре-

образи света. Следени от без-

пощаден милиардер, заплашвани 

от жестоко индианско племе и 

от невидим враг, който оставя 

след себе си обезобразени тру-

пове, те отчаяно търсят връзка-

та между легендите на маите, номадското племе, което ги преследва, и 

вледеняващата тайна, погребана под древните руини.

Дългоочаквана среща с Лаура Ескивел
Тя е може би най-известната мексиканска писателка, чийто житейски 

принцип гласи „Чувствам, следователно съществувам“. Лаура Ескивел, спе-

челила с книгите си сърцата на милиони читатели, бе специален гост 

на церемонията по връчване на журналистическите награди M-Tel Media 

Masters 2011. В рамките на церемонията тя говори за влиянието на новите 

технологии върху начина, по който общуваме днес, и за това, дали, използ-

вайки технологиите, не губим способността си да се свързваме помежду 

си и с Цялото, както са можели древните. Ден по-късно Ескивел се срещ-

на със свои почитатели в книжарница „Пингвините“ и раздаде автографи. 

Специално за посещението є издателство „Колибри“ преиздаде бестселъ-

ра „Като гореща вода за шоколад“, а освен това писателката представи 

„Със скоростта на желанието“. Хронологично това е нейният трети ро-

ман и поредното чудновато чувствено повествование, в което героите 

с еднаква страст се мразят и обичат. Животът на телеграфиста Хуби-

ло е повече от прекрасен и за това допринася бракът му с красивата и бо-

гата Лус Мария. Но нещо се случва и ето че от идилията няма и следа. Хубило и Лус Мария са разделени, 

той е прикован на легло от болестта на Паркинсон, а дъщеря му Лювия, която се грижи за него, отчаяно 

се опит ва да изтръгне от баща си истината за раздялата на своите родители. С този роман, който бе-

лежи връхна точка в творчеството на Ескивел като разказвач, тя успява да ни внуши разтърсващо пос-

лание за силата на обичта.

Страниците подготви Петър ЗЛАТАНОВБела, брой 6 (160), 201178



 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:

Ухажване на 
дървените 
мебели 
Как лесно и бързо да се 

избавим от петната, 

драскотините и другите 

повреди по дървените 

мебели? Има много лесни 

начини, които можете да 

разберете от стр. 82.

Защо умират 
цветята
Или кое торене е правил-

ното

„Едно цвете умира от 

много любов. Люскаш му 

вода, люскаш му тор и 

то най-накрая умира от 

ужас...“ Това казала пре-

ди доста години на Албе-

на УВАКОВА една нейна 

приятелка. А на стр. 92–

93 Албена казва на нас 

как да торим цветята си 

така, че те да не умират.

Надве-натри, 
но вкусно
Гостуваме на ресторант 

Osteria di Sofia, където 

шеф-готвачът Калоян ИВА-

НОВ ни предложи истинско 

кулинарно пътешествие из 

Италия. Отдайте се на удо-

волствието да покапризни-

чите кулинарно по италиан-

ски на стр. 84–86. Пък и ще 

научите нещо практично – 

как винаги да ви се получа-

ват ризотото и пастата.

Приказки за марципана 

Ммм, вкусно: и сладко, и леко горчиво – като живота. За 

нас, българите, марципанът е свързан с думата „фалши-

во“, защото десетилетия наред по време на соца поколе-

ния нашенци растяха с мисълта, че марципанът е шоко-

лад… Надя ПЕТРОВА ще ви изтрие тази грешна предста-

ва от главите, ако прочетете статията є на стр. 90–91.
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Екология
на дома

Растителен орнамент
В тази стая темата за природата при-

съства и в най-дребните детайли: в на-

ситеното люляковолилаво на шкафа, в 

едрите цветя в пастелни тонове върху 

тапетите и дори на картината, окачена 

над шкафа…

Възможно ли е в едно жилище да 
бъдат използвани само естествени 
материали?! Да, разбира се. Даже е за 
предпочитане.

Дъбов под
За пода в кухнята и гостната вместо балатум или мокет 

изберете масивни дъбови дъски. Столовете в гостната и 

плотът, който разделя кухнята от помещението за сервира-

не на храната, също е по-еко да са дървени. Дори флорални-

ят рисунък на тапетите в спалнята внушава екологичност.
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Ваната, изработена от 
натурален камък, е облицована 

с тиково дърво. Останалите 
мебели в банята също са от тик

Дървени мебели
Забравете за гипсокартона, за пластма-

совите рафтове и шкафчета. Мебелите 

е добре да бъдат избрани в такива фор-

ми и конструкции, че да са лесно подвиж-

ни. По този начин ще можете да проме-

няте изгледа на жилището си спрямо на-

строението си. Какво ще кажете за една 

такава подвижна и оригинална дървена 

поставка за хавлиени кърпи в банята?!

Дори и когато 

става дума за 

душ-кабина, тя не 

може да се отлича-

ва по стил от дру-

гото обзавеждане 

на дома. Природни-

ят мотив във вид 

на огромно бяло 

цвете на стената 

присъства и тук.

Всичко – от 

входната вра-

та, през сте-

ните, та чак 

до дребните 

детайли в едно 

жилище – тряб-

ва да се отли-

чава с просто-

та и естест-

веност.

Закачалката от ко-
вано желязо в антре-
то е много артистич-
на и в същото време 
твърде екологична

www.perfectcomfort.eu

Вашият сън става по-дълбок. 
Температурата остава постоянна. 

Във Вашата спалня и всички 
останали стаи. Наслаждавайте 

се постоянно на оптимален и 
здравословен климат.

Релаксиращ сън в задушните нощи
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ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ

1. Петна върху лакираната повърхност на масата. 
2. Драскотини върху дървеното покритие.
3. Пръски от парфюм, дезодорант или лак за коса.

БЪРЗОТО РЕШЕНИЕ

1Премахване на петна от лакирана повърхност 
Ако на масата са се появили бели петна, вероятно 

сте поставили върху нея горещо блюдо, ваза с цветя с 
мокро дъно или просто сте забравили да избършете раз-
летия чай. За щастие този проблем може да бъде решен. 
Ще ви трябват тънка чиста хавлиена кърпа и ютия. 
Сложете кърпата върху петното, включете ютията на 
ниска степен (без да наливате вода в нея) и я притисне-
те към кърпата за няколко секунди. Внимавайте никаква 
част от ютията да не се докосва директно до лакира-
ната повърхност. Ютията ще нагрее лаковото покритие 
и ще освободи влагата, която е попаднала под слоя лак. 
Излишната влага ще попие в хавлиената кърпа. Пипнете, 
за да разберете дали „номерът“ се е получил. Ако е не-
обходимо, повторете процедурата. 

2Маскиране на драскотини
Ако лакираната повърхност често влиза в съприкос-

новение с метални предмети (приборите за хранене, клю-
чове и т. н.), на нея могат да се появят дребни и непри-
ятни драскотини. Те се виждат най-много в случаите, ко-
гато лакът е отстранен и се вижда по-светлата струк-
тура на дървото. Можете да маскирате тези драскоти-

ни с помощта на гръцки орехи. Гръцките или бразилски-
те орехи съдържат естествени масла, които потъмняват 
дървото и скриват драскотините от погледа. Разрежете 
една орехова ядка и натъркайте с нея драскотината по 
направление на рисунъка на дървото. След това полирайте 
с чист мек парцал. Правете това, докато обработваната 
повърхност не съвпадне по цвят с останалата. 

3Елиминиране на пръски от парфюм
В лаковете за коса и в парфюмите се съдържа 

спирт, който при продължително въздействие разтваря 
защитния слой на мебелния лак, от което той започва 
да потъмнява и губи блясъка си. Ако върху мебелите по-
падат пръски от спрея, изчакайте капките да изсъхнат, 
след което вземете леко влажен парцал и го напоете с 
нишадърен спирт. Внимателно обработете петното, за 
да отстраните лепкавия налеп. Изтъркайте го и на сухо 
нанесете няколко слоя полиращ препарат. Мястото, къ-
дето лаковата повърхност напълно е унищожена, може и 
да не поддаде на този начин на реставриране. 

ЗА ДА ВИ Е ПО-ЛЕСНО СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ

 Слагайте подложки под чашите за чай и под горещи-
те чинии. Покривката не е достатъчна за предпазване на 
дървените мебели от топлината. 
 Купете си маркер за отстраняване на драскотините от 
мебелите и средство за обновяване на повърхността им, 
което унищожава също петна от вода и алкохол, а също 
така ефективно прикрива дребните драскотини.

КАКВО ВИ Е НЕОБХОДИМО: 
 ТЪНКА ХАВЛИЕНА КЪРПА  ЮТИЯ  БРАЗИЛСКИ ИЛИ ГРЪЦКИ 
ОРЕХИ  МЕКИ САЛФЕТКИ  НИШАДЪРЕН СПИРТ  КИПНАТО НА 
КОТЛОНА ЛЕНЕНО МАСЛО  ПОЛИРАЩ ПРЕПАРАТ ЗА МЕБЕЛИ

УХАЖВАНЕ 
НА ДЪРВЕНИТЕ 
МЕБЕЛИ
КАК ЛЕСНО И БЪРЗО ДА СЕ ИЗБАВИМ ОТ 
ПЕТНАТА, ДРАСКОТИНИТЕ И ДРУГИТЕ 
ПОВРЕДИ ПО ДЪРВЕНИТЕ МЕБЕЛИ.
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С ъвременната жена със сигурност 
иска да има повече свободно време, 
което да отдели за себе си, за се-

мейството и за любимия. Време, което 
да използва както тя иска. Незаменимият 
є съюзник в тази „мисия” е… индустри-
алният дизайн, колкото и това да ви из-
глежда странно на първо четене.
Индустриалният дизайн и 

ИНОВАТИВНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ПРОСТРАНСТВОТО

позволяват на производителите на съ-
домиялни машини да поберат 14 ком-
плекта за хранене в 60-сантиметрова 
площ, или 10 комплекта – 45-сантимет-

рова. При това без да се правят компро-
миси с качеството на измиване, дори на-
против.
Сърцето на новата съдомиялна Hotpoint-
Ariston е 

МОТОРЪТ FLEXIPOWER 
който може да променя налягането на 
струята вода по време на работа в мно-
го широки граници в зависимост от сте-
пента на замърсеност на съдовете. Съ-
временната жена може да разчита на 
сензорите, които да определят колко са 
замърсени съдовете и да дозират вода-
та, налягането и температурата на из-
миване.
С много просто и елегантно 
решение горната кошница на 
уреда може да се повдигне с 5 см 
и да освободи място отдолу за 
голяма тава или тенджера. 
Новите телескопични системи и лагери 
гарантират, че напълно извадени и на-
пълно натоварени, кошниците се плъз-
гат лесно и леко.
Съдомиялните се самопочистват, като 
този процес е свързан и с дезинфекция, а 
това предпазва от образуването на не-
приятни миризми. Когато в къщата има 
бебе, на помощ можете да извикате 

ПРОГРАМАТА BABY CYCLE 
Тя облекчава младите майки с дезинфек-
цирането на бебешката посуда.
За да не притеснява сладките сънища на 

бебето, съдомиялната може да работи на-
пълно безшумно. Всъщност програмата 
Good Night може да се пуска и през деня – 
така майката няма да чува как домашни-
ят помощник работи вместо нея, осигуря-
вайки є повече свободно време.
Съвременната жена знае, че да използва 
съдомиялна е 

ПО-ИКОНОМИЧНО И ЕКОЛОГИЧНО 
защото при пълен цикъл уредът хаби 
само 10 л вода. При стандартно миене на 
съдовете в мивката това количество из-
тича само за измиването на 1 тендже-
ра. А какво остава за цели 14 комплекта 
съдове?! Екопрограмата на съдомиял-
ната позволява да се измиват нормал-
но тигани и съдове при намалена консу-
мация на електроенергия и вода. Не бива 
да пропуснем да споменем и енергийна-
та ефективност на уреда, която е от 
най-високия клас А+. Което подчертава, 
че съвременната жена е и екологично от-
говорна.

МНОГОБРОЙНИ 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ 

са добрите „плодове” на съвременния ин-
дустриален дизайн. Това са  програмите 
„Половин зареждане”, „Отложен старт”, 
„Накисване”, „Деликатна” (за кристални-
те чаши). И всички те са разработени с 
една-единствена цел – да оставят на съ-
временната жена повече свободно време 
за приятно използване.

МОЯТА ИДЕАЛНА КУХНЯ

Стартира играта „Моята идеална кухня INDESIT“, орга-
низирана от Indesit Company и списание „Бела“, коя-
то ще продължи 3 месеца (май, юни и юли). Внимател-
но четете статиите в рубриката „Експертиза“ (в 
раздела „Бела къща“ на списанието), както и инфор-
мациите за най-новите уреди на Indesit Company, 
които ще публикуваме периодично в сайта на списани-
ето – 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-верните 
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, фамили-
ята 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 поредният въпрос (от общо девет) да се 
появи на сайта ни много скоро. Постоянство, наблюда-
телност, 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

Иновативен дизайн за
повече свободно времеповече свободно време
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отвенето му идва от сърце-
то, а с пастата има особено 
нежни отношения.
Шеф-готвачът Калоян Ива-

нов стои зад успеха на неустоимите 
ястия в „Остерия ди София“. Има 
висше икономическо образование. Дъл-
ги години е тренирал борба и е бил 
национален състезател, но е избрал 
друго поприще. Знае, че човек може 
да изживее живота си по много на-
чини – да бъде спортист, шофьор, 
музикант, писател, но само един от 
тях ще го направи истински щаст-
лив. Калоян е млад, амбициозен, с же-
лание да върви напред, но по-важното 
е, че е намерил своя начин.
Трупал е опит в кухните на имени-

ти ресторанти в Австрия и е специ-

ализирал в Унгария при небезизвест-
ния кулинарен експерт Фаусто. 
Не крие, че предпочита да готви 

в чужбина, защото там оценяват 
по достойнство качествата на до-
брия готвач. За италианците казва, 
че имат особено преклонение и вкус 
към храната, виното и церемониите 
на маса. В сравнение с българите, за 
които мисли, че са по-непретенциоз-
ни към онова, което им се сервира. В 
Италия храненето е един от най-при-
ятните и уважавани ритуали в еже-
дневния живот, затова според Кало-
ян не е лошо да се поучим от тях. 
В работата си той влага много въоб-
ражение и има усет към подправките. 
И винаги се придържа към основното 
правило, на което се дължи успеха на 

италианската кухня: 

ОПРОСТЕНИ РЕЦЕПТИ 
И ПРЕСНИ ПРОДУКТИ 

Италианската кухня отдавна е из-
лязла от пределите на родината си. 
Хората от цял свят обичат да по-
хапват пица и паста. От Калоян раз-
бирам, че най-известният регион за 
производство на паста е Емилия-Ро-
маня. Болоня е мястото с най-вкус-
ните тортелини, лазаня и таляте-
ле. Кухнята на Сицилия се смята за 
първата истинска италианска кухня. 
Кулинарните традиции, създадени от 
римляните и атиняните, са обога-
тени от арабите с ориз, цитруси 
и много подправки. Сицилианците са 
прочути с превъзходното си ризото. 
Освен това са най-добрите произво-
дители на сирене и вино. Кухнята 
на Тоскана пък се отличава със сво-
ята простота: варива, сирене, сезон-
ни плодове и зеленчуци. Изключител-
но популярно е и тосканското про-
шуто. В региона на Венеция ястия-
та са повлияни от австрийската, ун-
гарската, словенската и хърватската 
кухня. Имат много тестени десерти. 
Известният сос песто с босилек, че-
сън, орехи и зехтин идва от Генуа. 
По-късно го пренасят и в Калабрия, 

НАДВЕ-НАТРИ, НАДВЕ-НАТРИ, 
НО ВКУСНОНО ВКУСНО
УДОВОЛСТВИЕТО ДА ПОКАПРИЗНИЧИШ ПО ИТАЛИАНСКИ

ГОСТУВАМЕ НА РЕСТОРАНТ 
OSTERIA DI SOFIA, КЪДЕТО 
ШЕФ-ГОТВАЧЪТ КАЛОЯН ИВАНОВ 
НИ ПРЕДЛОЖИ ИСТИНСКО КУЛИНАРНО 
ПЪТЕШЕСТВИЕ ИЗ ИТАЛИЯ.
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 
(за 3–4 порции):

 350 г пресни манатарки  чаша бяло вино 

 500 мл зеленчуков бульон  2 с. л. зехтин 

 40 г краве масло  сушени домати  пре-

сен босилек  мащерка  400 г ориз арборио 

(сварява се лесно и не се слепва)  80 г на-

стърган пармезан

където южняците са обогатили обил-
но вкуса му с люто. 
Освен по региони италианската кух-

ня е разделена 

И ПО СЕЗОНИ 
Това, че е толкова обичана от всич-

ки, се дължи на един важен факт – 
използването на свежи, характерни за 
съответния сезон продукти. 
Специално за читателите на „Бела“ 

Калоян се съгласи да приготви ризо-
то по сицилианска рецепта и паста 
от региона на Болоня. Буквално за 
минути изпод сръчните му ръце се 
появиха готовите блюда – радост за 
очите и небцето, а кухнята се изпъл-
ни с аромат, на който не може да се 
устои. Уверете се и вие.

ИТАЛИАНСКИ 
кулинарни шедьоври 
Любимата храна на италианците 

са макаронените изделия във всич-

ки форми и размери. А умението да 

се приготвя паста е основен кри-

терий за готварско майсторство. 

Пастата се прави от твърди сор-

тове пшеница. В традиционната 

италианската кухня има над 100 

вида паста. Неслучайно в Рим има 

музей, посветен на пастата. Ита-

лианците предпочитат да консу-

мират пастата алденте (напъл-

но сварена), да я усещат малко по-

жилава в устата си. Гарнират я с 

доматено пюре, масло, гъби, месо, 

сирена и зеленчуци. Използват се 

и много пресни подправки – чесън, 

мускатово орехче, каперси, маслини 

и ядки, които придават възхитите-

лен вкус на много ястия с паста-

та. Най-популярният вид макароне-

ни изделия са спагетите, както и 

канелоните – широки макарони.

РИЗОТО

Стъпка по стъпка

С манатарки и мащерка по сицилиански 

За по-нежен вкус
За да стане ризотото ви много добро, вслу-

шайте се в съветите на Калоян: 

 Бульонът, който добавяте в ориза, трябва да 

бъде горещ. Затова дръжте сварения зеленчуков 

бульон на тих огън близо до тенджерата, в коя-

то приготвяте ризотото. 

 Ризото се приготвя при непрекъснато бърка-

не – всяко зрънце трябва да мине през дъното на 

тенджерата. 

 Ризотото никога не се готви предварително, 

приготвя се непосредствено преди сервиране. 

 Всяко зрънце ориз „изпива“ течност с обем 5 

пъти повече от неговия собствен и по този на-

чин поема всички допълнителни аромати, така 

че не е необходимо да използвате концентри-

ран бульон. 

 Зеленчуковият бульон се прави задължително 

от зеленчуци. Не от кубче! Приготвя се от праз 

лук, морков, целина, цяла скилидка необелен чесън, 

сол, черен пипер, букет зелени ароматни под-

правки – мащерка, магданоз и дафинов лист.

1
2

3
4

Манатарките се измиват и се отцеж-

дат хубаво от водата. Посоляват се, но 

с малко сол. Подсушават се внимателно 

върху салфетка.

Зехтинът се сгорещява в дълбок тиган 

или тенджера и в него за минута се пуска 

малко наронена мащерка, за да си пусне 

аромата. След което в този ароматен 

зехтин се запържват и манатарките.

В тенджерата се добавя и оризът и се разбърква 

така, че мазнината да покрие всяко зрънце. Запърж-

ва се за 2–3 мин при непрекъснато бъркане, докато 

цветът му се избистри (да стане леко прозрачен). 

Залива се с бялото вино (предварително затопле-

но), готви се на умерен огън още 1–2 мин и се бър-

ка, докато течността попие и оризът набъбне. 

Добавя му се малко бульон и се вари, докато не по-

пие. Бърка се постоянно. Преди да доливате още 

от течността, убедете се, че предишната порция 

бульон е попила. Готвенето отнема около 15 мин.

Когато оризът е готов, 

тенджерата се сваля от 

огъня и се добавят на-

рязаните сушени дома-

ти, маслото, пармезанът 

и малко прясна мащерка. 

Преди сервиране ястието 

се оставя за няколко мину-

ти да поеме ароматите.

При поднасяне 

се гарнира със 

сос песто и се 

поръсва с пар-

мезан.
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Текст Теодора СТАНКОВА

Прясна паста 
(Pasta Fresca)

В предимствата на прясната паста 

не е нужно да ви убеждаваме. 

Така че ако разполагате с време и 

желание – запретвайте ръкави. Кало-

ян ще ви научи как да си приготвите 

домашна паста. 

Продукти: 700 г семолино (итали-

анско едро смляно брашно), 300 г па-

рина (италианско бяло брашно), 1 с. 

л. зехтин, щипка сол, 10 жълтъка и 

2 яйца. 

Начин на приготвяне: 1. Браш-

ното се пресява и се изсипва върху 

дървена дъска за месене. Оформя се 

като кладенче. 2. Жълтъците, яйца-

та, солта и зехтинът се изсипват в 

„кладенчето“. 3. С помощта на вили-

ца първо се забъркват яйцата, след 

което с ръка се прибавя малко по 

малко от брашното – докато се из-

меси цялото брашно. 4. Тестото се 

меси поне 10 мин, докато стане глад-

ко и еластично. Месете, като натис-

кате с длани и избутвате със сила 

напред. 5. Дъската се поръсва с тъ-

нък слой брашно, за да не залепва за 

нея тестото. 6. Тестото се оформя 

на топка, покрива се с влажна кър-

па или прозрачно домакинско фолио 

и се оставя „да почине“ за около час. 

7. Така приготвеното тесто може 

да се разточи на тънка кора, да се 

остави да изсъхне за около 15–20 мин, 

след което да се нареже на желаните 

от вас видове паста. 

И още…
 Доста ще си улесните работата, 

ако разполагате с тестомесачка и с 

машина за рязане на паста.

 Понеже е доста твърдо, тестото 

може да настържете и на ситно рен-

де и да го оставите да изсъхне. Ще 

получите вкусното фиде, което не се 

разварява и запазва формата си.

Ниво за напредналиТАЛЯТЕЛЕ С АНШОА
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

 1 глава кромид лук  2 домата  капер-

си  маслини  аншоа (малка консерва) 

 2 с. л. зехтин  сол  черен пипер

Стъпка по стъпка

1

2

4

3

5

Аншоата и зеленчуците се наряз-

ват на дребно. И се запържват в 

сгорещената мазнина.

Овкусяват се със сол и пипер и се оставят на 

тих огън, докато течността изври и сосът се 

сгъсти.

През това време се сварява пастата. За да 

не се слепва тестото, е препоръчително 

водата да е осолена – на 5 л вода се сла-

гат 5 г морска сол. Когато пастата е пряс-

на, е достатъчно да се вари само 2–3 мин.

Сосът и сварената паста се смесват и ястие-

то се отстранява от огъня.

Според новите тенденции при сервиране на яс-

тията в италианската кухня порцията трябва 

да има „връх“. Пастата се поднася, поръсена с 

пармезан (пармезан се слага на всички пасти, в 

които има домати) и украсена с клонка босилек.
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НАШАТА МИСИЯ Всички, които работим във фирма „ЧИСТО“ АД, 
разбираме колко са важни чистотата и приветливата среда за 

вас, за вашето здраве и самочувствие, за мотивацията на вашите 
служители и за създаване на първо впечатление у посетителите на 
вашия дом или офис.

ПЕРСОНАЛ Персоналът ни е избиран внимателно в съответствие 
с вашите изисквания. Работното му време подлежи на съгласу-

ване с вашето. Качеството на работата на служителите ни постоян-
но се контролира от представител на „ЧИСТО“ АД.

ЕКОЛОГИЯ Фирмата ни работи с екологично чисти и сертифици-
рани препарати, безвредни за човешкото здраве.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ? Защото в работата си ние се 
доверяваме на последните постижения в областта на техника-

та, технологиите и материалите. Затова машините, с които работим, 
отстраняват от третираните повърхности прахта, космите и всички 
механични замърсявания. Филтрите им са конструирани да не про-
пускат вторичен поток от прах. Химикалите и абразивите, на които 
разчитаме в работата си, не оставят петна и не променят външния 
вид на вашия килим, мокет или под. След почистване последните 
остават почти сухи, което ги предпазва от мухлясване. А вие може-
те да използвате помещението си веднага след нашата намеса, не-
зависимо от сезона. 

НА НАШИТЕ УМЕНИЯ СЕ ДОВЕРИХА КЛИЕНТИ КАТО:  „ПРОКОН-
ТРОЛ“ АД  Бизнес център „АБАКУС“  ДАМС (Държавна аген-

ция за младежта и спорта)  НСБ ЕАД  НСК „ДИАНА“   НАЦИОНА-
ЛЕН ЦЕНТЪР ПО БОРБА  „ПУБЛИСИС МАРК“  DHL  „БЪРД БИЛ-
ДИНГ“ АД  ИНТЕРПРОМ ЕООД  ТДД НАП Благоевград  ДОЙЧЕ ЛИ-
ЗИНГ и др.

УСЛУГИ „ЧИСТО“ АД ПРЕДЛАГА:  машинно измиване, запечат-
ване и кристализация на твърди подови настилки  почиства-

не на прах и петна от килими, мокети (малки и големи по площ), 
завеси, пердета, щори и др.  машинно изпиране на тапицирани 
мебели (дивани, кресла и столове)  ефективно премахване на 
петна  изпиране на килими, мокети и пътеки на място, без опас-
ност от повреждане на паркета под тях  машинно почистване и 
полиране на паркети, ламинати, греси, теракот, гранит, мрамор и 
всякакви твърди настилки  измиване и полиране на прозорци – 
вътрешно и външно (по алпийски способ или с вишка)  измива-
не и импрегниране на фасади  почистване (еднократно, след ре-
монт, сезонно, периодично, редовно, ежедневно) на офиси, тър-
говски зали, хотелски обекти, канапета и столове в кафенета, ба-
рове и ресторанти, обекти след строителство, домове и офисни 
площи (след преместване, преди и след парти, след конференции, 
семинари и др).

МАШИНИ „ЧИСТО“ АД  РАЗПОЛАГА с машинен парк и почист-
ващо оборудване от най-висок клас: CLARC (КЛАРК)  САЩ; 

NILFISK („Нилфиск“) и ALTO ( АЛТО),  Германия; SANTOEMMA („Сан-
тоема“) и TTS (ТТС), Италия.

На вашето внимание – „ЧИСТО“ АД



Вкусно предложение

Продукти: 750 g ягоди
250 ml сок от касис/френско грозде
(от около 400 g плодове), 600 g захар
1 пакетче Гелфикс Екстра 2:1 Dr. Oetker
1 пакетче лимонена
киселина Dr. Oetker 

Приготовление:

Измийте и почистете касиса,
оставете да се отцеди и изстис-
кайте сока от плодовете -  от-
делете точно 250 ml. Измийте и
почистете ягодите, оставете ги
да се отцедят и ги нарежете на
дребно. 
Смесете ягодите, сока от касис
и лимонената киселина в под-
ходящ съд за варене. Смесете
2 с.л. захар със съдържанието
на пакетчето Гелфикс Екстра 2:1
и ги прибавете към плодовата
смес. Сложете сместа да заври
при средна температура, като
разбърквате непрекъснато. След
завиране прибавете останалата
захар и разбъркайте добре. Конфи-
тюрът трябва да ври около 3 – 5
мин. при непрекъснато бъркане. По
желание може да отстраните пяната. 
Свалете сладкото от огъня и веднага го
разпределете в предварително измитите
и подсушени бурканчета. Затворете добре
бурканчетата, обърнете ги  с капачката над-
олу и ги оставете около 5 мин.

Ягодов конфитюр с касис 



от Dr. Oetker!

С Gelfix на Dr. Oetker ще опозна-
ете модерния начин за приготвяне
на сладкa и конфитюри.

Сега това e за рекордно кратко време

без необходимост от стерилизация.

Очаквайте в следващия брой рецепта

за Бананов мармалад с дъх на ром.

Още предложения на www.oetker.bg.



М
мм, вкусно: и сладко, и леко 
горчиво – като живота. За 
нас, българите, марципанът 
е свързан с думата „фал-

шиво“, защото десетилетия наред по 
време на соца поколения нашенци из-
растваха кой с мисълта, че марципа-
нът е шоколад, кой с чувството, че 
нещо го прекарват със заместител 
на шоколад. Така беше у нас. През 
това време по света не спираха да 
му се радват и знаеха, че той няма 

нищо общо с шоколада
Не се знае името на откривате-

ля му, но в замяна има нелоши исто-
рии – някои направо приказни, – как 
и кога е станало това. Исторически 
погледнато, не е точно, но пък е дос-
та забавно.
Марципанът е популярен от средно-

вековието. Множество рецепти от 
това време звучат така – взимаш 
бадеми, слагаш ги в хаванче, добавяш 

захаросан мед и ги правиш на паста, 
в която разбъркваш и розова вода. 
Естествено, щом има розова вода 

намесен е арабският свят 
Нашествието на марципана започва 

през XIII век, когато венециански ри-
цари го донасят от Персия. За пър-
ви път европейци го приготвили във 
Венеция и го кръстили на патрона на 
града Сан Марко: на латински марци-
пан е panis martii, което се превеж-
да като Марков хляб или хлябът на 
Марко – както ви харесва.
Някои изследователи са стигнали 

до заключението, че думата „марци-
пан“ идва от арабското mawthaban 

(mautaban), преведено на български – 
„седнал Господ“. Така арабите нари-
чали византийска монета, на която 
Исус е на трон. Със същата араб-
ска дума наричали и 10-процентова-
та такса върху стоката, с която се 
търгувало. 

Около 1400 г. във Венеция живял 

сладкарят Марко 
Той имал малка дъщеря Мария, ко-

ято обичала да се мотае в краката 
му в работилницата и да забърква 
манджи на средновековните си кукли. 
Веднъж смесила мед със смлени от 
баща є бадеми и без да види той, 
сложила сместа на горещото огни-
ще. Баща є, като опитал (с извест-
но предубеждение и след настояване 
от нейна страна) изобретението є, 
вероятно го харесал, защото шум-
но обявил, че Мария е сладкар изо-
бретател. Веднага патентовал от-
критието и започнал да прави све-
щени декорирани бонбони, които на-
рекъл „хлябът на Марко“. Започнал 
да ги продава на богомолците точ-
но срещу входа на катедралата „Сан 
Марко“. И понеже били свещени, по 
време на голямата чума венецианци-
те не на шега ги хапвали като ле-
карство – с цел да се предпазят от 
болестта. Отначало марципанът се 
приготвял с мед 

по-късно – със захар
Марципанът бързо станал фаворит 

за европейците, любители на сладко-
то, освен това по онова време още 
не бил познат шоколадът, за да ги 
разсейва. За германския град Любек 
той се превърнал в просперираща ин-
дустрия. През 1407 г. беда сполетя-
ла гражданите на германските гра-
дове – студ и дъждове унищожили 
реколтата. Особено зле било в Лю-
бек, който на всичко отгоре бил об-
саден от врагове и храната свърши-
ла. Градският съвет наредил да се 
претърсят пристанищните складове 
и в един от тях – запуснат и заб-
равен – открили много мед и баде-
ми. Собственикът бил мъртъв от-

р е ц е п т а  с  м и н а л о

Приказки за марципанаПриказки за марципана
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давна. Отначало нищо не направи-
ли с откритите запаси, понеже се 
търсел хляб, а не сладкиш. Появил 
се обаче пекар мераклия и предложил 
да изпече вкусен хляб от бадеми и 
мед. Опи тът бил сполучлив – жите-
лите на Любек оцелели благодарение 
на марципана, живнали и даже отблъ-
снали врага. Така се родил 

прочутият марципан 
от Любек 

Истинската му кариера започва оба-
че през XVIII век, когато Йохан Ни-
дерегер приготвил бадемови сладки за 
продан. Славата се разнесла и любек-
ският сладкиш надминал брата си от 
Кьонигсберг – разликата е, че вто-
рият се прави със захарен сироп и в 
него се слагат захаросани плодове.
В Унгария също го познават от 

това време – захарта идвала от Из-
тока – от Леванте, както му каз-
вали, и била скъпа подправка. Затова 
марципанът във вид на статуи укра-
сявал масите на маджарските крале 
Сигизмунд и Матиас. Баварски пъте-
шественик писал, че през 1477 г. ка-
фяво-бял марципан бил сервиран като 
осмо блюдо на новогодишната вече-
ря след сватбата на крал Матиас, 
като пояснил, че кадърният сладкар 
дошъл от двора на неаполската кра-
лица Беатрикс.
В Дания, където сме свикнали „да 

има нещо гнило“, марципанът прис-
тигнал със стоката на смел до без-
разсъдство търговец, прекосил преди 
500 години Алпите от Италия.
С нарочна прокламация през 1701 г. 

град Лайпциг също се включил в ин-
ституционализирането на марципа-
на – гражданите били „свободни да 
избират“ между марципан или кейк 
като подарък за кръщенета и дори 
много богати кръстници „не трябва 
да плащат повече от 2 пари за мар-
ципан и 1 пара за кейк“. За средната 
и нисшата класа той бил забранен, 
понеже бил скъп.  През XVIII век пък 
наричали младите мъже, които се об-
личали с женски дрехи – по нашен-
ски травестити – marzipaner (думата 

„марципан“ в немски изрази има и иро-

ничен подтекст – деликатен, изнежен, 

мек; предполагам, че затова са ги нари-

чали така – бел. ред.).
Изобщо, ако си спомняте приказки-

те на Андерсен, Братя Грим и Хо-

фман, марципанът е 

символ на 
детското щастие 

Ще добавим – и не само на дет-
ското. Оказва се, че само 20 баде-
ма съдържат дневната норма на ва-
жния витамин Е, който пази мъжете 
от последиците на стреса, а жените 
подмладява.
Класическото оборудване за направа 

на марципан е каменно, мраморно или 
желязно хаванче, заменено в края на 
XIX век от машини. Най-разпростра-
неният и класически вариант на мар-
ципана е от бланширани и стрити 
бадеми и захар, като по стандарт 
тя не може да е повече от 2/5 от 
общата маса. Само така се получа-
ва истински марципан, толкова плас-
тичен, че да става на фигурки. Ба-
демът не може да се заменя с дру-
ги ядки, тъй като бадемовото мас-
ло е причината за пластичността на 
марципана. 
Разбира се, сладкари новатори за-

местват бадема с лешник, какао, орех 
или шам-фъстък, ароматизират с ли-
мон, портокал, ванилия или ягода, но 
лошо няма в това да импровизираш 
върху гениалната основна тема.
А за нас остава удоволствието да 

открием топлата вода и да се насла-
дим като първите хора на изкушение-
то – горчиво, сладко и вкусно в едно. 
Като живота.

Надя ПЕТРОВА

Изглед от града на марципана Любек

Продукти 
„Нидерегер“

Изобилие от пражки марципани

Бела, брой 6 (160), 2011 91



ц в е т а р  и  г р а д и н а р

„Е
дно цвете умира от 
много любов. Люскаш 
му вода, люскаш му тор 
и то най-накрая умира 

от ужас...“ Това ми каза преди дос-
та години една моя приятелка. Тогава 
бях абсолютно начинаеща цветарка. 
И беше изречено със смях и съвсем 
не без повод, защото направих абсо-
лютно глупашки дилетантски гаф с 
първото си цвете в живота – 

МАЛКО ФИКУСЧЕ СЪНИ 
(FICUS SUNNY) 

То няма абсолютно нищо общо с 
известния ни от едно време тради-
ционен фикус и е разкошно дребно-
листно висящо и увивно растение. 
Една цветарка се смя с глас, когато 
є обясних какво всъщност съм му 
причинила. Купих си го заедно с пре-
поръчания птичи тор като изключи-

телен и най-добър от всичките ви-
дове на пазара. Пресадих го и ведна-
га го полях с птичия тор. На след-
ващия ден пак го полях със същия 
тор. На по-следващия ден – пак. И 
в един миг на прозрение свише ре-
ших да прочета 

УПЪТВАНЕТО 
НА ШИШЕНЦЕТО 

Тогава се осъзнах. Хукнах при цве-
тарката. Оказа се, че това всъщ-
ност наистина е от най-хубавия тор 
на пазара, но и от най-силния. За раз-
лика от повечето други той се из-
ползва веднъж на 20 дни, а не според 
най-често срещаното правило – на 2 
седмици. Сигурно си мислите дали и 
как можете да ми се доверите след 
този блестящ мой старт в цветар-
ството! Е, само за ваше успокоение 
ще ви кажа, че след това завърших 
6-месечен курс по цветопроизводство 
и после работих известно време в 
оранжерия. През всичките тези мно-
гобройни години 

ИМАХ ЧЕСТТА ДА УМОРЯ 
ДОСТА РАСТЕНИЯ 

И винаги тичах да питам защо и 
какво съм сгрешила. Затова катего-
рично и определено можете да ми се 
доверите. 
И така, защо умират цветята? 

Причините са много, а правилата съв-
сем не са чак толкова многобройни и 
определено са простички и лесни за 
спазване.
Има една малка хитринка, с която 

ЗАЩО УМИРАТ ЗАЩО УМИРАТ 
ЦВЕТЯТАЦВЕТЯТА

ИЛИ КОЕ ТОРЕНЕ Е ПРАВИЛНОТО
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можете да си спестите пари и време 
за ежегодното пресаждане на цветя-
та, когато се налага. И тя е 

УМЕЛОТО И ВЕЩО ТОРЕНЕ 
ПО ПРАВИЛАТА 

Но за целта е необходимо да знаете 
няколко основни положения: 

Едно цвете никога не се тори 
веднага след като е пресадено. 

Обикновено се изчакват да минат 14 
дни, особено ако пръстта е обогате-
на. Защото в противен случай е въз-
можно корените му да изгорят.

Винаги четете упътването към 
опаковката, но за по-сигурно по-

питайте и цветарката какво точно 
трябва да направите. Защото в по-
вечето случаи на упътването е опи-
сан разтвор в съотношения, които 
може и да не разберете. А цветар-
ката може да ви каже простичко, че 
трябва да разтворите 1 капачка или 
1 чаена лъжичка в литър и половина 
вода, и с това да ви спести доста 
главоблъсканици, маене и чудене.

Най-често цветята се торят 
през две седмици. Но на паза-

ра ни има и торове, които се прила-
гат на всеки 7 дни и през всички се-
зони, включително и зимния. Такъв е 
торът от калифорнийски червен чер-
вей, който се смята за един от най-
добрите почвени подобрители и от 
най-ефикасните за цветята. Той се 
предлага и на гранули, които поръсва-
те и в резултат си спестявате уси-
лия за 3 месеца напред. Аз обаче съв-
сем не съм особено впечатлена от 
него. Моята малка тайна 

ЗА ПОЩУРЯВАЩИ САКЪЗЧЕТА 
И ПЕТУНИИ

е съвсем друга. Любимият ми тор е 
син прах и определено е евтин и не-
претенциозен. Още повече че е уни-

версален и се използва не само за 
цветя, но и за зеленчуци и овош-
ки. Но благодарение на този тор 
през лятото цветята ми на балко-
на увисват с повече от метър, не 
спират да цъфтят, а дръжките им 
стават удебелени и стабилни. Мно-
го хора са ме питали какво правя на 
цветята си, та са толкова хубави, 
и аз някак ревниво, като рибар, кой-
то пази тайната на улова си, пре-
мълчавах. Така де, и ние, цветарите, 
имаме своето 

„РИБАРСКО“ ПРАВО 
НА ЕЙ ТАКИВА 

ОГРОМНИ ЦВЕТЯ 
Сега вече знаете. Магията е малко 

пликче със син прах…
Запомнете обаче, че не всеки 
тор е подходящ за всяко рас-

тение. На пазара се предлагат и спе-
циализирани торове. Само за орхидеи 
например или само за палми; или пък 
само за цъфтящи, само за листно де-
коративни и т. н. Поинтересувайте 
се повече при цветарите. Те ще ви 
ориентират.

Най-често торенето започва 
през пролетта и приключва през 

есента. Зимният период е на покой. 
Но има и изключения. Затова четете 
внимателно упътването.

Когато торите стайни цветя, 
правете го сутрин, за да имат 

те възможност да абсорбират тора 
на светлина. А и по принцип поли-
ването на стайните цветя трябва 
да става сутрин. При балконските и 
градинските основното правило е да 
се съобразявате със слънцето. Нико-
га не ги напоявайте, когато то грее 
директно върху тях.
Правилното торене е много важно 

и както вече споменах, можете да 
спестите много от времето и пари-
те си за пресаждане на цветя. Може 
да ги предпазите от гибел, а може 
и да я предизвикате. Моето леген-
дарно фикусче съни, което преторих 
в зората на цветарските ми уси-
лия, геройски оцеля. Отглеждах го и 
му се радвах повече от 5 години, до 
момента, в който едно лято отидо-
хме на почивка и по ред причини из-
губих доста цветя, включително и 
него. Тогава разбрах, че то може да 
се отглежда не само като самосто-
ятелно цвете, но е абсолютно под-
ходящо за 

ПОКРИВАНЕ НА ГРОЗНАТА 
ПРЪСТ В ОГРОМНИ САКСИИ 
Защото е катерлив вид и малките 

му сърцевидни листенца се разстилат 
без проблем не само върху виждащото 
се в саксията, но дори и по тръба с 
мъх. Необходимо е обаче режимът му 
на поливане да е сходен с това на ос-
новното и голямо цвете. През всич-
ките тези години на цветарски въз-
ходи и падения разбрах и друго – съв-
сем не винаги загубата на едно цвете 
е сигнал за лоши умения и навици на 
стопанката му. Причините може да 
са много и съвсем да не зависят от 
вас, а от условията в стаята напри-
мер. Затова най-разумното, което мо-
жем да направим, е да се запознаем с 
цветето, преди да си го купим.

(Продължава в следващия брой)

Албена УВАКОВА

Кокетката фитония (Fittonia) 
е цвете, което може да ви умре без всякаква причина. Можете да я от-

глеждате по всички правила: добро осветление, без пряка слънчева свет-

лина; винаги влажна почва; ежедневно пулверизиране. И въпреки това тя 

да ви „изостави“. Това растение се предлага на пазара ни в едролистен и 

дребнолистен вариант в три вида багри – розови, бели и наситено цик-

ламено-червеникави жилки. Аз отглеждам моята от години и при мен тя 

реши да не проявява капризите на характера си. Но и в някои от справоч-

ниците пише, че може да умре без никаква логична причина, дори при съз-

дадени идеални условия за отглеждане. Но нека това не ви обезкуражава.
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за ЮНИ

Професионални Професионални 
астрологични анализи астрологични анализи 

за всеки зодиакален знакза всеки зодиакален знак

ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение, ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение, 
почистване на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекарпочистване на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекар

ЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

ЛУННИЯТ МЕСЕЦ ПО ДАТИ И ЧАСОВЕЛУННИЯТ МЕСЕЦ ПО ДАТИ И ЧАСОВЕ

ОВЕНОВЕН

Доходите ви се увеличаватДоходите ви се увеличават

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Късмет, любов, изобилиеКъсмет, любов, изобилие

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Сериозни трансформацииСериозни трансформации

РАКРАК

Трудни дниТрудни дни

ЛЪВЛЪВ

В зоната на сбъднатите желанияВ зоната на сбъднатите желания

ДЕВАДЕВА

Излизате от застояИзлизате от застоя

ВЕЗНИВЕЗНИ

Действайте смело!Действайте смело!

СКОРПИОНСКОРПИОН

Край на ограничениятаКрай на ограниченията

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Промени в сферата Промени в сферата 
на партньорстватана партньорствата

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Време за диети и спортВреме за диети и спорт

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Активен творчески периодАктивен творчески период

РИБИРИБИ

Конкуренцията се засилваКонкуренцията се засилва
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ПЛАНЕТАТА НА КЪСМЕТА ЮПИ-

ТЕР НАПУСКА ВАШИЯ ЗНАК в на-
чалото на този месец (на 4-ти) и отива 
да помага на Телците. Дано сте успели да 
се възползвате от всички налични възмож-
ности за развитие, утвърждаване и опре-
деляне на нова посока за растеж. Сега на-

влизате в период от 1 година, когато ще 
трябва да мобилизирате знанията и уме-
нията си, за да увеличите доходите си. 
Ще се наложи „да свалите“ идеите от 
„небето“ и да ги реализирате на земята. 

ДИНАМИЧЕН ПЕРИОД Още от 
1-ви до 5-и ще усетите голямо „за-

вихряне“ около себе си. Най-важният ден 
за вас е 2 юни, когато е новолунието в 
Близнаци. Тогава има и слънчево затъмне-
ние, което ще ви изненада с изпитания в 
сферите на обучението, комуникацията, 
събирането и обработката на информа-
ция, кратките пътувания и отношенията 
ви с братя, сестри и съседи. Всичко, ко-
ето ще ви се случи в началото на месе-
ца, ще е с кармичен оттенък (опит, през 
който непременно трябва да минете). 
Слънчевото затъмнение носи силен заряд 
за ново начало. Ще усетите необходи-
мост да разширите кръга си на общуване 
и да натрупате нова информация. Става-
те по-продуктивни и комбинативни. Съ-
ветвам ви обаче да не бързате с нищо 
от 1-ви до 5-и. На 3-ти и 4-ти трябва да 
бъдете смирени и предвидливи – тогава 
ще се възпламенят всички тлеещи про-
блеми около вас. Вършете само най-нале-
жащата работа. Не предприемайте и пъ-
тувания, а само ги планирайте. 

НОВО ОБУЧЕНИЕ След 5-и обстоя-
телствата ще ви подтикнат да за-

пишете ново обучение. Започването на 
нови езикови или квалификационни курсове, 
както и довършване на обучението по 
вече започнати такива ще ви осигури по-
добро бъдеще. На 6-и и 7-и се ослушвайте 
внимателно за всяка нова възможност да 
се реализирате на ново поприще. Това са 

успешните ви дни, когато можете да раз-
читате на всяка една информация, стиг-
нала до вас. Ще имате успехи при кратки 
делови пътувания, особено ако ги предпри-
емете след 5-и. 

ТЕМАТА ЗА ПЪТУВАНЕТО, особе-
но зад граница, ще стане отново 

актуална след 14-ти, когато ще се нами-
рате във възход. Пригответе се за дина-
мични и преломни събития на 14,15 и 16 
юни. Особено на 16-и, когато настъпва 
пълнолуние в хармоничния ви знак Стре-
лец. На 16-и има пак затъмнение, но този 
път лунно. То ще ви подтикне да при-
ключите както важната си работа, така 
и някакъв етап от развитието си. Ще 
ви се отвори път в чужбина и шанс да 
намерите делови партньори извън грани-
ца. За учащите настъпва период на ди-
пломиране и приключване на важен етап 
от обучението. С лекота ще взимате 
изпити и ще пишете дипломни и курсо-
ви работи. Други от вас пък след 16-и 
могат да осъзнаят, че е време да се вър-
нат в родината си (от чужбина) и да 
приложат натрупаните опит, знания и 
средства на родна почва. 

БИТОВИ ПРОБЛЕМИ И АНГАЖИ-

МЕНТИ малко ще ви приземят след 
21-ви. На 22-ри не подписвайте никакви 
прибързани договори, особено ако са свър-
зани с имоти. Това ви е ден на заблуди във 
всяко едно отношение. 

УСПЕШНИТЕ ВИ ДНИ В КРАЯ НА 

МЕСЕЦА ще са 23-ти, 24-ти и 25-и, 
когато с лекота ще се справите с домаш-
ни ангажименти и ще хармонизирате от-
ношенията вкъщи. Набирате скорост и в 
службата и преборвате конкуренцията.

Доходите ви 
се увеличават
Добрата новина е, че през годината, в ко-

ято Юпитер ще е в Телец, вашите дохо-

ди ще се увеличат. Ще получите нови въз-

можности за печалба чрез реализация на 

знанията и уменията ви. Дори и трайно 

безработните ще си намерят подходяща 

работа и ще усетят подобрение на мате-

риалния статус. Енергийното поле, кое-

то Юпитер управлява, отговаря не само 

за доходите, но и за вашето здраве, то-

нус и добро настроение. Самочувстви-

ето ви също значително ще се повиши. 

Ще станете по-уверени в себе си и смело 

ще започвате нещо ново. Конкретно през 

юни най-активни в привличането на пове-

че възможности за печалба ще бъдете от 

1-ви до 21-ви. Най-силните ви дни ще са 1, 

2, 6, 7, 14 и 15 юни.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
От 1-ви до 21-ви получавате шанс да 

увеличите доходите си, да повишите са-

мочувствието и да подобрите здраве-

то си.

1, 2, 6, 7, 14 и 15 юни са силните ви дни, 

когато можете да повишите стандарта 

си на живот.

От 1-ви до 5-и взимайте много внима-

телно решения. След това се пригответе 

за реализацията им – започнете обучение, 

общувайте повече, пътувайте.

На 22 юни се пазете от заблуди. И не 

подписвайте договори, особено ако се от-

насят до имотни въпроси.

ЧЕРВЕНОТОinfo
ЧЕРВИЛО ЕМБЛЕМА
За грима червилото Rimmel Lasting Finish Lipstick е нещо като малката черна рок-
ля за модата. То придава емблематичен, неподвластен на определено време и 
стил външен вид. Днес червилото Lasting Finish е още по-изразително от когато и 
да било. Обогатена с 50% по-дълготрайни и силни цветни пигменти, най-новата 
формула на червилото осигурява до 25% по-силно цветно въздействие, отколкото 
традиционните червила. Новото Lasting Finish обещава свежест с 8 часа продължи-
телност – при това само с едно-единствено нанасяне. Познатата капачка на но-
вата гилза е подчертана с допълнителен метален сребърен пръстен с гравиран 
надпис Rimmel. Така червилото се превръща в бижу, което гордо можете да изваж-
дате от дамската си чанта, ако се наложи. Предлага се в разнообразие от нюан-
си – от класически Pink Blush (006) до сочния Sugar Plum (085), през телесния Undressed (240) до напълно червения Temptation (166). Всички те са дълготрайни и под-
ходящи както за различни цветове на кожата на лицето, така и за всякакво настроение. Междувременно лицето на Rimmel, холивудската актриса и певица 
Зоуи Дешанел, изглежда зашеметяващо с нюанса Heartbreaker (016) в новата реклама на Lasting Finish.
Новото червило на Rimmel Lasting Finish Lipstick предлага перфектна комбинация от цвят, покритие, блясък и комфорт благодарение на усъвършенстваната си 
формули и на технологията „Защита на цвета“, която осигурява до 25% по-силно цветно въздействие в сравнение с това на другите червила. 
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НАЙ-БЛАГОПРИЯТНИЯТ ПЕРИОД 

ОТ ГОДИНАТА Каквото „посеете“ 
през този месец (разбирайте, каквото за-
мислите и осъществите), дълго време ще 
ви носи благополучие, късмет и успехи. 
През този месец се активизира вашата 
вродена сила да творите материални бла-
га чрез духовни дейности. Това ще се слу-
чи благодарение на планетата на успеха, 
късмета и изобилието Юпитер, която 
влиза в знака Телец на 4 юни. През юни ви 
помагат още Меркурий, Венера и Марс, 
които също са в Телец. Целият този ан-
самбъл от планети във вашия знак успява 
така да ви раздвижи, че дори и най-муд-
ните и неинициативни натури ще усетят 
вятъра на положителната промяна. 

ТРАНСФОРМАЦИОНЕН МЕСЕЦ На 
2 юни има слънчево затъмнение в 

Близнаци, а на 16-и – лунно затъмнение в 
Стрелец. Тези астрономични и астрологич-
ни събития ще изиграят трансформираща 
роля в живота ви. Само не очаквайте 
късметът и изобилието сами да се изси-
пят в краката ви. Нещата няма да ста-
ват по-лесния начин. Казвам ви го, за да 
не останете разочаровани. Вярно е, че 
почти всички планети са на ваша страна, 
но и вие трябва да положите усиля, за да 
допуснете новостите в живота си. Още 
от 1-ви до 5-и от вас ще се очаква да про-

мените гледната си точка и подхода си 
към събитията. Ставате по-смели, мисли-
те мащабно и в перспектива. 

ДОБРИ НОВИНИ ЗА ЛЮБОВТА От 
1-ви до 9-и, докато Венера е в Телец, 

ще успеете да установите нови връзки – 
както любовни, така и приятелски. Хора-
та, които ще се появяват около вас сега, 
ще са много важни за бъдещето ви. От 
1-ви до 9-и е време да сложите в ред и 
финансите си. Ще решите важни финан-
сови въпроси и по този начин ще осигури-
те бъдещето си. 

ПО-АКТИВНО ОБЩУВАНЕ От 1-ви 
до 16-и и Меркурий е в Телец, което 

прави периода отличен за набавяне на нуж-
ната информация, свързване с важни хора 
и подписване на важни документи. Пъту-
ванията и обсъждането на бъдещи делови 
проекти ще са много плодотворни сега. 
Меркурий в Телец е много практичен и 
проницателен и ще ви помага да вземете 
най-добрите и печеливши решения. 

ОСВОБОЖДАВАТЕ СЕ ОТ СТАРИ 

МОДЕЛИ НА ПОВЕДЕНИЕ На 16-и 

има пълнолуние и лунно затъмнение в зна-
ка Стрелец. Тези астрологични събития 
ще ви помогнат да изгоните обсебващите 
и тежки мисли от главата си и да завър-
шите трудния път на трансформация. Не 
очаквайте да стане лесно, ще минете през 
психологическа криза, но чувството на об-
лекчение и лекота след това ще е огро-
мно. В рамките на следващите няколко 
дни – от 16-и до 21-ви включително – е 
добре да приключите с всички зависимо-
сти, които до този момент са ви тежа-
ли. На първо място, финансовите, разбира 
се. Добре ще бъде да си върнете дългове-
те, ако можете, както и да прекратите 
обсебващите сексуални връзки. След това 
ще сте други – по-силни и по-уверени! 

ПАЗЕТЕ СИ ГЪРБА ОТ ФАЛШИВИ 

ПРИЯТЕЛИ на 5, 6, 7, 12, 13, 19 и 20 
юни. Не се доверявайте на никого. Върше-
те си работата сами.

ВАЖНИТЕ РЕШЕНИЯ СА ВЗЕТИ 
След 21-ви си отдъхвате – важните 

решения са взети, поуките са направени, 
посоката е определена. Концентрирайте се 
само върху най-неотложната делова работа 
– това вие го умеете. Последователност 
не ви липсва, но сега тя ще ви е безценен 
помощник. От 21-ви до 30-и имате шанс да 
укрепите позициите си и да разширите 
сферите си на влияние. Вече усещате сво-
ята сила и предвкусвате възхода. Повярва-
ли сте в предстоящите успехи. Насладете 
се на момента. Сега вие сте на ход – не 
си губете времето с дребнавости и съне-
ния. Няма от какво да се страхувате. 

НАЙ-СИЛНИТЕ ВИ ДНИ В КРАЯ НА 

МЕСЕЦА са 26-и, 27-и и 28-и – тога-
ва до каквото се докоснете, ще го пре-
връщате в сбъдната реалност. Нови хора 
влизат в живота ви, които ще са важни 
за бъдещето ви. 

Подредете 
приоритетите си
на 1-ви и 2-ри, когато ще се наложи да по-

гледнете под различен ъгъл на вашите 

ангажименти. На 2-ри ще ви е най-труд-

но, защото може да ви се наложи да рис-

кувате в работата. Повтаряйте си наум: 

„Няма развитие без риск!“ Новостите ще 

влязат в живота ви през периода от 1-ви 

до 16-и. Постарайте се тогава да дейст-

вате максимално разумно, особено през 

първата половина на този срок – от 1-ви 

до 8-и, когато още няма да се е устано-

вила и успокоила енергията, провокирана 

от слънчевото затъмнение, и няма да сте 

достатъчно обективни.

Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
От 1-ви до 16-и поемате разумна доза 

риск. Навлизате в много силен период, 

проявете инициатива.

На 5, 6, 7, 12, 13, 19 и 20 юни си пазете 

гърба от псевдоприятели. Не споделяйте 

нищо с никого днес.

От 21-ви до 30-и утвърждавате пози-

циите си.

От 26-и до 28-и се запознавате с важни 

за бъдещето ви хора.

ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ

3D ПРЕЖИВЯВАНЕ ВКЪЩИ – ТОЧНО КАТО В КИНОСАЛОН 
С представянето на иновативната серия 3D телевизори LG даде възможност на потребите-
лите да се наслаждават на качествено 3D кино вкъщи заедно със своите семейства и приятели. 
Продуктите се отличават с по-ясна картина, по-широк ъгъл на видимост, възможност за кон-
вертиране на 2D съдържание в 3D без допълнителни устройства и се предлагат с удобни и стил-
ни леки очила. LG Cinema 3D идва в България само два месеца след официалната си премиера на 26-
ите награди на независимото американско кино (Film Independent Spirit Awards).
LG Electronics България ще предложи четири модела Cinema 3D телевизори от края на април: LW650S, 
LW5500, LW570S и LW4500. Гамата Cinema 3D включва няколко размера от 42 до 55 инча, като кли-
ентите ще могат да направят своя избор съобразно с нуждите и наличното място в дома си.
Телевизорите от гамата Cinema 3D са първите, които предлагат триизмерна картина без треп-
тене заедно с по-удобни очила, по-ярка картина и по-широк ъгъл на видимост благодарение на 
технологията на дисплея Film Patterned Retarder (FPR). FPR позволява по-добро разделяне на изобра-
женията между лявото и дясното око. Съответно след „съединяването“ им с помощта на специ-
алните очила се гарантира 3D картина с изключително високо качество и без размазване, което 
е традиционен проблем при триизмерното кино.
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ЗАПОЧВАТЕ МЕСЕЦА ПОЗИТИВ-

НО И ДИНАМИЧНО След Телеца 
вие сте вторите, на които се предсто-

ят най-големите промени през този ме-
сец. На 1 юни ви се удава шанс да под-
сигурите своята стабилност. Преодоля-
вате самоограниченията си. Денят е 
подходящ за ходене по институции и за 
общуване с началници. Сдобивате се с 
яснота по много въпроси. Висящи пробле-
ми се решават от само себе си. На 2-ри 
и на 3-ти събитията ще са твърде дина-
мични и трансформиращи. На 2-ри е но-
волунието в Близнаци, което ви подтик-
ва да започнете нов период в живота си. 
Това ваше решение ще се подсили и от 
слънчевото затъмнение, което от всички 
зодии най-силно въздействие ще окаже на 
вашата, защото се случва в Близнаци. 

НЕ ДЕЙСТВАЙТЕ ПРИБЪРЗАНО В 
изгодна позиция в работата сте 

през целия месец. Показвате се в най-до-
брата си светлина. Не се напрягайте из-
лишно на 8-и и 9-и и не избързвайте с 
действията си. По-добре прикрийте на-
меренията си и подгответе почвата, за 
да се развият събитията благоприятно. 
Няма да сте достатъчно добре информи-
рани или уверени сега. 

ВЪЗМОЖНИ СА СТОМАШНИ ПРО-

БЛЕМИ или други здравословни оп-
лаквания вследствие на напрежение и лип-
са на достатъчно почивка вечерта на 9 
юни, когато Венера навлиза в Близнаци. 
Но пък тази планета веднага фокусира 
вниманието ви върху любовта и личните 
отношения. 

ЛЮБОВНИ РАЗОЧАРОВАНИЯ очак-
вайте на 10-и. Не завързвайте нови 

връзки, нито пък решавайте наболели про-
блеми в любовта точно днес. Ще си при-
чините душевна болка, защото ще бъдете 
излъгани в надеждите си. Денят не е до-
бър и за финансови операции, както и за 
близко общуване с приятели и съмишлени-

ци. Успехи в любовта очаквайте на 13-и и 
на 18-и. На 13-и сте много влюбчиви! А на 
18-и ще скрепите своя съюз, ще спечели-
те своя партньор, като му докажете сво-
ите силни и трайни чувства. Денят оба-
че не е добър за делова работа, бизнес 
сделки и даване на смели обещания – оч-
акват ви непредвидени обрати. 

БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ от 10-и до 
13-и се очертават за всички Близна-

ци, които се занимават с изкуство, час-
тен бизнес или консултантски услуги. Как-
то и за работещите в сферата на рекла-
мата или правото. 

ТРУДНИТЕ ВИ ДНИ пък са 14-и, 
15-и и 16-и. Особено 15-и, когато има 

пълнолуние и лунно затъмнение в нехармо-
ничния ви знак Стрелец. Тогава ще се на-
ложи да направите труден избор. От 
нещо ще трябва да се откажете, а няма 
да сте готови за това. Намерете сили 
да приключите с теми, които отдавна 
ви гнетят. Не се стремете да задържа-
те миналото. Напреженията ще са пре-
димно в сферата на партньорствата – 
не само на интимните, но и на деловите. 
Променете подхода си, бъдете гъвкави, 
няма да може да продължавате по ста-
рия начин. 

РАБОТЛИВИ СТЕ След 21 юни Марс 
навлиза в знака Близнаци и ви прави 

много работливи. Активизирате се в пъ-
туванията и контактите. На 22-ри не си 
насрочвайте важни срещи, денят е кон-
фликтен. Успешните ви дни са от 27-и до 
30-и, когато с лекота ще доразвиете но-
вите идеи и възможности, които привля-
кохте по време на слънчевото затъмнение 
на 2 юни. Потръгва ви и в любовта, и в 
работата. На 27-и действайте много сме-
ло, за да не пропилеете късмета си. 

Важно начало на месеца
Слънчевото затъмнение ще активизира 

важни събития в живота ви. Особено осе-

заеми и бързи ще са промените за роде-

ните на 2 юни, както и за родените на 

30 май, 1, 3 и 4 юни. Но всички Близнаци е 

добре да са особено предпазливи на 2-ри 

и 3-ти този месец, защото ще им липс-

ва обективност. Изчакайте, за да се ори-

ентирате по-добре в събитията, които 

се задават към вас. На 3-ти има най-го-

лям риск да изпаднете в заблуди и илюзии. 

Внимавайте при боравенето с пари и до-

кументи, както и при подписване на до-

говори и сключване на сделки, пътуване и 

пазаруване. За вас 4-ти е денят на голе-

мите прозрения, смелите постъпки и ори-

гиналните идеи. Вслушайте се във вся-

какви предложения и съвети, но най-вече 

във вътрешния си глас. Очаквайте до вас 

да стигне важна информация, която ще 

ви даде идея да запишете ново обучение, 

да стартирате нов бизнес или партньор-

ство. Очаквайте и внезапни покани за ин-

тересни пътувания.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
На 2 юни получавате тласък да започ-

нете нещо ново. Откриват ви се перспек-

тивни възможности за развитие, от кои-

то ще успеете да се възползвате до края 

на месеца – най-вече през периода от 
27-и до 30-и.

На 3-ти бъдете по-предпазливи, когато 

работите с пари, документи, когато под-

писвате договори при търговски сделки, 

както и при пътуване и дори пазаруване.

На 14, 15 и 16 юни ще имате изпита-

ния в сферата на партньорствата. Нала-

га се да промените подхода си към парт-

ньорите.

ПО-БЯЛА УСМИВКА

АБСОЛЮТНА СВЕЖЕСТ С BLEND-A-MED 3D WHITE FRESH!
Новата паста за зъби 3D White Fresh е създадена, за да подобри предимствата на избелва-
нето на зъбите и свежестта на устата, за да постигнете ефекта на най-неустоимата 
усмивка. Революционната технология Hydra-Fresh™ и избелващите частици ефективно 
действат на зъбите, езика и венците, за да осигурят до 6 пъти по-дълготрайни резулта-
ти при почистване на зъбите. Пастата съдържа силикати, които премахват петната по 
емайла и го полират, както и частици, които предотвратяват появата на нови петна.
Разбира се, никой „ритуал“ за разкрасяване няма да е пълен, ако в него липсва грижата за 
блестящата усмивка чрез подходящите паста и четка за зъби. Снопчета на четката за 
зъби Oral-B 3D White Fresh са оформени като чашка, така че да задържат добре пастата за 
зъби, която от своя страна да премахне петната. Дизайнът на четката е разработен 
със специална част за оптимално почистване на езика, за да придаде свеж дъх в устата 
при редовна употреба, да премахва ефективно плаката и да масажира венците.
Пастата за зъби 3D White Fresh може да се намери в два свежи ментови аромата: Extreme 
Mint Kiss и Cool Water. Препоръчителни цени: паста за зъби Blend-a-med 3D White Fresh – 4,03 
лв.; четка за зъби Oral-B 3D White Fresh – 4,25 лв.

Бела, брой 6 (160), 201198

б
л и з н а ц и  (21.05 – 21.06)



info

В НЕХАРМОНИЧЕН ПЕРИОД СТЕ в 
периода 1–21 юни. Завършвате края 

на годишния си цикъл, а за вас това е 
доста трудно, защото трябва да се спра-
вите с всички емоции и събития, които 
сте преживели през последните 12 месеца. 
Ще се отдадете на самоанализ. Важното 
е да извлечете поука от положителния 
опит. Въпреки че се чувствате уморени, 
опитайте се да се концентрирате върху 
себе си. 

ЗДРАВЕТО ВИ Е УЯЗВИМО от 1-ви 
до 15-и. Пазете най-вече стомашно-

чревния тракт, като внимавате с какво 
се храните. 

ТРУДНИ ДНИ за вас ще са 1, 2 и 3 
юни (до обяд). Новолунието и слънче-

вото затъмнение на 2-ри ви провокират да 
се потопите в спомени и тайни и да се 
сетите за дълго отлагани намерения. 

ПОВЕЧЕ ЛЮБОВ И СЪСТРАДАНИЕ 

ще се изисква да проявявате от 2 
юни до края на месеца. Не е зле да напра-
вите дори само символични жестове на 
пожертвование за другите. Бъдете особе-
но деликатни към възрастните, децата и 
болните хора във вашето обкръжение. На 
3-ти от обяд, 4-ти и 5-и вече ще сте с 

по-позитивна настройка и с по-ясна визия 
за живота си. Помогнете на хора, които 
се нуждаят от помощ. Така ще потуши-
те и чувството за вина, което не ви 
дава покой. 

НЕ ОТЛАГАЙТЕ НИЩО, дори и не-
приятното. На 8-и и 9-и с лекота от-

хвърляте залежала делова работа. 
ТРУДНОСТИ В ОБЩУВАНЕТО се 
очертават на 10-и и 11-и. Особено на 

10-и, когато ще казвате едно, а ще ми-
слите съвсем друго. Денят не е добър за 
водене на дела и преговори. 

ПРОМЕНИ В РАБОТАТА Налага се 
да фокусирате вниманието си само 

върху работата от 14-и до 16-и. Там назря-
ват промени, които ще изискват цялото 
ви внимание. Много е важно да сте моти-
вирани в това, което правите, и да от-
стоявате позициите си. Много Раци обаче 
няма да издържат на напрежението и на 
16-и, когато са пълнолунието и лунното за-
тъмнение в Стрелец, ще решат да напус-
нат работа или да сменят сферата, в ко-
ято са се изявявали професионално. Луна-
та е вашата управляваща планета и вина-
ги по пълнолуние ставате много чувстви-
телни. Сега и лунното затъмнение ще уси-
ли тази ваша чувствителност. Това явле-
ние ще се окаже нещо като пробен камък 
за вас – ще ви подтикне да разберете, че 
посоката, в която се движите сега, не е 
вашата посока. 

НА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ ЩЕ СЕ РАД-

ВАТЕ след 16 юни, когато имунната 
ви система ще е много силна и ще помог-
не на организма ви да се самовъзстанови. 
Тези от вас, които са имали здравословни 
неразположения, сега ще се радват на по-
добрение в състоянието и на изцеление. 
Попадате на подходящите лекари, консул-
танти, лекарства и билки. 

ПОСЛЕДНИТЕ ТРУДНИ ДНИ за вас 
са 18, 19 и 21 юни. Въздържайте се от 

всякакви важни дела, особено ако са свър-
зани с подписване на документи. 

ВРЪЩАТЕ СИ ТОНУСА На 21-ви ве-
черта Слънцето навлиза в Рак и от 

следващия ден ви прави много по-оптимис-
тично настроени. Бъдете внимателни на 
26-и и 28-и, защото ви предстоят важни 
събития, които ще доведат до вашата 
положителна промяна, но ще трябва да 
минете през криза. Само не избързвайте, 
отложете действията си за други дни.

ОПТИМАЛНА ХИДРАТАЦИЯ

Период на 
трансформация и 
катарзис
ще преживеете от 1-ви до 21-ви. Преодо-

лявате много от съмненията си, прощава-

те се с чувството си за вина, което на-

последък много ви тормозеше. На 2 юни 

ще се случат събития, които ще ви вър-

нат за кратко към минали събития и си-

туации. Определено ще има какво да до-

вършвате – както в емоционален, така и 

в чисто физически план. Някои от вас ще 

получат и новини отдалеч, които ще им 

напомнят за занемарени задължения. Но 

за други след 2 юни ще се отворят въз-

можности за пътуване в чужбина и по-

продължителен престой там. Ще се убе-

дите, че не е никак лесно да подредите 

вътрешния си свят. Проблемите обикно-

вено идват от това, че ни е трудно да 

обвиним самите себе си за случилото се в 

живота ни. Вместо това обвиняваме дру-

ги хора и събития и дори започваме „бит-

ки“ с тях. Много е важно да осъзнаете, че 

всичко, което ще ви се случи през пери-

ода от 1 до 21 юни (дори и на пръв поглед 

незначителни събития), ще има за цел да 

ви накара да осъзнаете своята истинска 

същност и да прекратите вътрешните 

битки със себе си.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
От 1-ви до 21-ви получавате шанс да из-

гладите вътрешните противоречия, да се 

помирите със себе си и да приключите ва-

жен етап от живота си.

След 2-ри проявявате любов и състрада-

ние и отваряте душата си.

След 16 юни ще направите пробен ана-

лиз, дали да продължите с настоящата си 

работа, активират се възстановителни-

те ви сили.

След 22-ри навлизате в нов оптимисти-

чен етап, на 26-и и 28-и ви предстоят от-

ново трансформации, но ще е за добро.

НОВИЯТ ЛОСИОН ЗА ТЯЛО NIVEA EXPRESS HYDRATION 
попива изключително бързо в кожата и хидратира за часове. Формулата му е ултралека. Съдържа морски мине-
рали. Продуктът е разработен специално за нуждите на нормална към суха кожа. Той поддържа кожата нежна и 
еластична, като я обгръща с лек аромат на син лотос и оставя чувство на свежест след нанасяне. 
Лосионът за тяло Express Hydration, освен че е ефективен дълго време, се абсорбира от кожата изключително 
бързо. С това удовлетворява желанието на много жени да се облекат незабавно след нанасянето му. 
„Много потребители смятат, че интензивният лосион за грижа за тялото не може да попива бързо. Лосион-
ът Express Hydration с технологията Hydra IQ доказва точно обратното. Той оптимизира доставянето и раз-
пределението на влагата вътре в самата кожа. Не оставя лепкави следи по повърхността й и няма нужда да 
чакате, преди да се облечете“ – твърди д-р Фолкер Калмайер от изследователския център на „Байерсдорф“.
Новата иновативна технология на NIVEA Hydra IQ съдържа оптимална комбинация от глицерин и глюкоза – 
две жизненоважни натурално идентични за кожата субстанции. Сега всички хидратиращи лосиони за тяло 
на NIVEA (подхранващо мляко за тяло, мляко за тяло Smooth Milk, лосиони за тяло Express Hydration, Happy Time 
и SOS Care Repair) съдържат технологията Hydra IQ.
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ВРЪЩАТЕ СИ САМОЧУВСТВИЕТО 

И УВЕРЕНОСТТА Постепенно ста-
рите теми, събития и най-вече хора от 
обкръжението ви ви освобождават от 
присъствието си. Това рязко повишава ва-
шия тонус и жизненост. Много от запле-
тените ситуации в живота ви се реша-
ват от само себе си, без вашата активна 
намеса. Още на 1-ви осъзнавате благопри-
ятните си нови позиции. От 1 до 7 юни 
сте в много ползотворен период. Намира-
те се в зоната на сбъднатите желания, 
планове и мечти, на реализираните добри 
приятелства и на любовта, разбира се. 
Важните събития за месеца – новолуние-
то и слънчевото затъмнение на 2 юни – ак-
тивизират в благоприятен аспект точно 
тези теми в живота ви. Тъкмо сте усе-
щали самота и несподеленост, и ето ви 
приятна изненада от съдбата. Бъдете 
много контактни и отворени за срещи и 
събития, които ще подпомогнат голямата 
промяна в живота ви. 

ПЛАХИ И ПРЕДПАЗЛИВИ СТЕ все 
още от 1-ви до 5-и. Но от едно на 

пръв поглед незначително малко събитие 
или обаждане ще усетите прилив на сили 
и увереност и най-вече силна мотивация 

за действие. Дълго отлагани ваши желания 
сега са на път да се сбъднат. Голяма роля 
за това ще изиграят ваши приятели и съ-
мишленици. Обединете усилията си за съв-
местна работа с тях. 

ОТХВЪРЛЯТЕ МНОГО РАБОТА на 
6-и и 7-и. Това са и дните, в които 

някои от вас ще се срещнат и с нови 
хора в живота си, с някои от които ще 
развият и сериозни романтични отноше-
ния. 7-и е отличен ден за подписване на 
договори, споразумения, вадене на разреши-
телни и лицензии. Сега вече може да раз-
гърнете творческата си енергия. 

ВЪЗХОД В КАРИЕРАТА Така както 
до този момент сте се чувствали не-

признати и отхвърлени в работата си, в 
един момент нещата се обръщат във ваша 
полза. На 4 юни навлизащият в Телец Юпи-
тер ще донесе на много Лъвове желаните 
пост, повишение и уважение. През тази го-
дина много от вас ще намерят своята 
нова професионална реализация. Тоест ще 
се захванат с това, което харесват, оби-

чат и умеят да вършат с лекота. 
ХАРМОНИЯ В ЛЮБОВТА След 8 юни 
с лекота ще общувате с околните. 

Романтичните ви и близки отношения ще 
се хармонизират. Усещате приятелска, до-
бронамерена подкрепа. 

ОЧАКВАЙТЕ ДОБРИ НОВИНИ ЗА 

ВАШАТА РЕАЛИЗАЦИЯ на 9 юни. 
Добре е да насрочите важните си срещи 
и разговори за тази дата. Точно тогава 
правите първата си стъпка към нова и 
желана посока. 

ПЪЛНОЛУНИЕТО И ЛУННОТО ЗА-

ТЪМНЕНИЕ на 16-и ще ви провоки-
рат да приключите важни творчески про-
екти, както и важен етап от възпитани-
ето на децата ви. Но най-вече ще сте 
склонни да приключите една безперспек-
тивна любовна връзка или пък близко при-
ятелство, което не е оправдало доверие-
то ви. В живота ви се появяват нови 
хора. Старото си отива. Ако сте хора на 
изкуството, непременно трябва да при-
ключите с вече започнати творчески про-
екти и да се насочите към реализирането 
на нови идеи. 

НАПРЕГНАТИ ДНИ ще са 18, 19 и 20 
юни, защото ще трябва да се зани-

мавате с несвойствени за вас неща, кои-
то обаче ще са спешни. Постарайте се да 
приключите всичките си ангажименти, 
които ви тежат. Бъдете лоялни към 
партньорите и роднините си. 

НАВЛИЗАТЕ В ТРУДЕН ПЕРИОД 
след 22-ри. Силите и ентусиазмът ви 

напускат и не бива да се напрягате и на-
силвате с нищо. Време е за малко почивка. 
Направете анализ на постигнатото. Но не 
изпускайте от внимание професионалната 
сфера – на 26-и и 27-и бъдете много адек-
ватни в работата. Проверявайте всичко, 
което работите, по няколко пъти. 

Жените Лъвици 
намират любовта
Тъй като бракът и партньорството с 

престижна и бляскава особа в предста-

вите на жените Лъвици се отъждествява 

със социална реализация, има голяма веро-

ятност точно сега много представител-

ки на зодия Лъв да намерят своя мечтан, 

красив, успешен „цар“, т.е. партньор! Само 

на 10-и бъдете по-внимателни, защото 

това е денят на лъжите и измамите, на 

големите илюзии и неизпълнените обеща-

ния както в любовта, така и в близките 

приятелства и в сферата на финансите. 

Много ще сгрешите, ако проявите гор-

дост, високомерие или егоизъм днес. До 

21-ви следвайте само сърцето си и не си 

губете времето с безсмислени битки.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
От 1 до 7 юни сте в зоната на сбъдна-

тите желания. Радвате се на силен им-

пулс за обновление.

След 4 юни получавате шанс да си на-

мерите нова работа или да си спечелите 

признанието на околните на сегашната.

След 9-и ще ви върви в любовта. Нами-

рате желания човек.

На 10-и се пазете от гафове – както в 

любовта и приятелството, така и във фи-

нансовите отношения с някого.

След 22 юни сте в неизгодна позиция. 

Успокойте темпото.

ЮБИЛЕЙ

„ЕГМОНТ“ – БЪЛГАРИЯ, НА 20 ГОДИНИ
Всичко започна с един мишок. Но не кой да е, а Мики Маус. Нулевият брой на любимото на хи-
ляди български деца (от различни поколения) списание „Мики Маус“ излиза на български език за 
пръв път точно преди 20 години – на 24 април 1991 г. И защото 20 години са си 20 години, из-
дателство „Егмонт“ – България, зарадва своите читатели с няколко празнични инициативи.
Такъв юбилей не може да мине без специални гости. А кой е по-подходящ от самия Мики Маус? 
Да, точно той пристигна от Дисниленд в София за рождения ден на списанието заедно с един 
добър приятел – Доналд Дък. В Сердика център всяко дете можеше да се срещне и снима с лю-
бимите си герои. Малчуганите се забавляваха и със специално организирани за тях състезания 
и получиха много награди.
„Егмонт“ – България, благодарение на което у нас излязоха книгите за Хари Потър, поредици-
те „Здрач“ и „Пърси Джаксън“, събра двадесетте изминали години история, издания и споме-
ни в една много специална изложба, наречена „Цветно на бяло“. 60-те пана бяха подредени на 
Моста на влюбените до НДК в София. 20 години в 60 пана. Книгите, списанията и албумите, 
показани в тази изложба, бяха представени с цитати: червени, сини и зелени послания върху 
чистото бяло.
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ПРЕОДОЛЯВАТЕ ТРУДНОСТИТЕ И 

ИЗЛИЗАТЕ ОТ ЗАСТОЯ Месецът 
ще е много динамичен, но от работа и 
напрежение вие не се боите. От 1-ви до 
21-ви Слънцето влиза в конфликтния ви 
знак Близнаци. Периодът не може да се 
нарече комфортен за вас. Постоянно ще 
трябва да преодолявате съмненията и 
нервността си, както и непредвидени 
трудности. Но точно тази напрегната 
обстановка ще ви зареди с енергията и 
мотивациите, от които се нуждаете, за 
да продължите смело напред. Не се от-
казвайте, защото в близко бъдеще стъп-
вате на здрава почва и на нов, по-светъл 
път. Най-трудно ще ви бъде през първи-
те три дни на юни, когато стартират 
процесите на голямата промяна. 

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ДОБРИТЕ 

ШАНСОВЕ ЗА ИЗЯВА на 8, 9, 12, 17 
и 18 юни. Време е за обучение, пътувания 
и подписване на договори. Важен момент 
в живота ви ще са и пълнолунието и 
лунното затъмнение на 16 юни в нехармо-

ничния за вас знак Стрелец. От 14-и до 
17-и включително ще трябва да сте вни-
мателни в общуването с партньорите 
си. Внимавайте какви са техните посла-
ния и изисквания към вас. Това ще ви 
ориентира дали сте поели в правилната 
посока на развитие. Добрата новина е, че 
успявате да си извоювате нови „права и 
свободи“, приключвате досадни и ограни-
чителни отношения. Това се отнася за 
всички видове контакти и партньор-
ства. 

НЕДОРАЗУМЕНИЯ В ЛЮБОВТА 
След 9-и, когато Венера навлиза в не-

хармоничния ви знак Близнаци, не допус-

кайте глупави недоразумения или двой-
ствени отношения да разклатят стабил-
ните ви връзки. До края на месеца не се 
впускайте в нови романтични отношения 
– ще бъдат белязани с конфликтност. 
Тъй като Венера освен за любовта отго-
варя и за финансите, от 9-и до 30-и бъде-
те много разумни в харчовете си. 10-и е 
най-трудният ви ден, когато ще се нало-
жи да балансирате между любов, прия-
телство и финансови проблеми. На 18-и 
получавате малко пари, но все пак не се 
разпускайте. 

НЕ СИ ИЗПУСКАЙТЕ НЕРВИТЕ на 
19-и. Не допускайте да ви засегне 

критиката на някого. Бъдете сигурни, че 
тя не е основателна, а е израз на чуж-
дата неувереност и страх, погрешно на-
сочени към вас. На 21 юни и Марс навли-
за в Близнаци и ви предизвиква към кон-
курентни борби. Това е сигурен знак, че 
не трябва да сте доволни от постигна-
тото. Продължавайте да се стараете и 
развивате, защото конкурентите са по 
петите ви. 

КОНФЛИКТНИ ДНИ са 21-ви и 22-ри, 
когато не бива да мислите за мнени-

ето на другите. Просто правете най-до-
брото, на което сте способни. 

МАТЕРИАЛНИ И МОРАЛНИ ПО-

ОЩРЕНИЯ След 23-ти вече навлиза-
те в спокойни води. На 26-и и 27-и получа-
вате морални и материални стимули за 
положения от вас труд. Уверявате се, че 
посоката е вярна. 

ЕНЕРГИЯ ЗА ТВОРЧЕСТВО На 27-и 
имате много енергия за нови творче-

ски проекти. Продължете напред, нищо не 
отлагайте, сега е времето за изливане на 
стабилни основи. Вътрешната съпротива 
и външните трудности са преодолени. 

Много напрегнати 
и объркани
ще се чувствате на 1 и 2 юни, но особе-

но на 2-ри, когато са най-важните съби-

тия за месеца – новолунието и слънчево-

то затъмнение в Близнаци. Оглеждайте 

се за знаци на съдбата, вслушвайте се в 

интуицията си. Ако получите някое инте-

ресно предложение през периода от 1 до 7 

юни, когато въздействието на затъмне-

нието е най-силно, приемете го, без да се 

притеснявате. Впоследствие това реше-

ние ще промени живота ви към по-добро. 

На 2-ри получавате силен импулс за про-

мяна. Ако го използвате разумно, ще ус-

пеете значително да подобрите живота 

си през следващите две години и поло-

вина. Първите резултати ще видите още 

в рамките на първите 9 месеца. Слънче-

вото затъмнение ще стартира сериоз-

ни промени на работното ви място. Чув-

ството ви на неудовлетвореност от ни-

ските доходи в момента ще ви изкара от 

инерцията. Време е да започнете да пра-

вите онова, което ви носи повече удо-

волствие, пари и спокойствие. След 3 юни 

вече имате необходимото самочувствие 

и мотивация за това.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
От 1-ви до 7-и ще сте подложени на го-

леми промени – задават се новости на ра-

ботното място, захващате се с нов биз-

нес или пък с работата, която ви е на 

сърце.

След 9 юни внимавайте в сферата на 

любовта и приятелството. Възможно е 

недоразумения и двойствени отношения 

да влошат връзките ви. Харчете разумно 

парите си.

На 8, 9, 12, 17 и 18 юни се възползвайте 

от отличните възможности за изява. Вре-

ме е за ново обучение, пътуване или пък 

подписване на важен договор.

На 27-и кипите от енергия. Хрумват ви 

оригинални идеи. Дайте им шанс да се ре-

ализират.

НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ КНИГА

УНИКАЛНО ФОТОТИПНО ИЗДАНИЕ НА „АНИНИ ПРИКАЗКИ“
За осмия рожден ден на своята дъщеря Ани Стефан Цанев набрал текста на приказките собственоръчно на 
пишеща машина, а Климент Денчев оживил страниците с цветни рисунки. Така получената книга авторът 
подвързал в книговезка работилница и подарил на малкото си момиченце. Точно фототипно копие на тази 
книга издава PRO BOOK.
Написана през 1973 г. и претърпяла няколко различни издания, сега „Анини приказки“ излиза в тираж 7001 ек-
земпляра – по един на всеки хиляден жител на 7-милионна България. Всеки е номериран, което го прави колек-
ционерска рядкост.
Защо трябва да бъдат преиздавани тези приказки? Защото вече почти 40 години тази книга продължава да 
бъде интересна на децата от различните поколения, да провокира тяхната фантазия и да остава непод-
властна на времето. И заради уникалните рисунки на незабравимия Климент Денчев – бате Климбо. Илюстра-
циите са напълно различни от тези, които познаваме от днешните софтуерно създадени анимационни филм-
чета и книжките с картинки. Съвсем просто е – в тези почти половинвековни рисунки има настроение. В тях 
живеят усмивката на бате Климбо, слънцето на детското лято и смехът на блесналите детски очички. 
Официалната премиера на книгата, която е посветена на годишнина от рождението на Климент Денчев, е 
на 27 май в рамките на тазгодишния Панаир на книгата.
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ДЕЙСТВАЙТЕ СМЕЛО! В момента 
властва енергията на Близнаците, а 

това е вашата сродна стихия. Успявате 
да излезете от фазата на колебания и 
преценки и пристъпвате към действие. 
Нито един ден не е за изпускане от 1-ви 
до 21-ви включително. Най-важният и 
преломен период, който ще ви даде насо-
ка за по-нататъшното развитие, е от 
1-ви до 3-ти. На 1 юни може да скрепите 
с документ или разговор важно сътрудни-
чество. Денят ви носи стабилност и са-
мочувствие. Контактът с по-възрастни 
и авторитетни хора ще бъде благоприя-
тен. Разчитайте на подкрепата им. Пре-
поръчително е на този ден да приключи-
те важни задачи, да приключите отдавна 
започната работа. Оставете новите на-
чинания за след 2 юни, когато започва съ-
вършено нов етап в живота ви. 

СИЛЕН ТВОРЧЕСКИ ИМПУЛС ще 
получат всички Везни през този ме-

сец. Някои от вас коренно ще променят 
мирогледа си. Философията и чуждите ре-
лигии също ще ви привличат. Дните ви за 
прозрения, съприкосновение с новото зна-
ние и запознанства с важни хора са 4, 7, 

9, 12 и 13 юни. 
КРАЙ НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА 

На 4 юни планетата на експанзията и 
късмета Юпитер навлиза в Телец и ви по-
мага да се измъкнете от продължителен 
финансов колапс. Получавате пари, големи 
подаръци и наследства. Процесът на тази 
финансова стабилизация ще продължи още 
година. Добре ще бъде да помислите как 
да инвестирате парите си или поне как 
да спестите някаква сума от тях, която 
ще ви осигури в бъдеще. 

ПРИДОБИВАТЕ ПОВЕЧЕ САМО-

ЧУВСТВИЕ И УВЕРЕНОСТ На 9 юни 
и Венера навлиза в знака Близнаци, което 
още повече напомпва вашето самочувст-
вие и ви прави много по-уверени. Впрочем 
Венера е вашата управляваща планета. За-
това ви потръгва и в любовта. Личните 
ви отношения се хармонизират, заздравя-
вате връзките си с приятелите и най-ва-
жното – стабилизирате се във финансово 
отношение. 

СИЛНИТЕ ВИ ДНИ В ЛЮБОВТА са 
13-и и 18-и. Активизиране в тази сфе-

ра очаквайте и от 14-и до 16-и включител-
но, когато са пълнолунието и лунното за-
тъмнение. Тези явления ще ви провокират 
окончателно да приключите със стари и 
залежали делови ангажименти, както и да 
се освободите от някои натрапчиви ситу-
ации или модели на поведение в ежедневи-
ето си. Обстановката около вас ще се 
промени в благоприятна посока и ще ви 
стане по-ведро и леко на душата. 

БЪДЕТЕ ПО-ВНИМАТЕЛНИ след 22 
юни, защото енергията ви намалява 

и започвате да чувствате умора и раздра-
знителност. А и околните стават по-
взискателни към вас. Първите ви трудни 
дни са на 23-ти (от обяд), 24-ти и 25-и, ко-
гато ви съветвам да бъдете максимално 
толерантни и да се вслушвате в мнение-
то на партньорите си. 

ХУБАВИТЕ ВИ ДНИ са 28, 29 и 30 
юни, когато ще видите реални резул-

тати от усилията си. 
ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ПРИЗНАЕТЕ 

АВТОРИТЕТА НА НЯКОГО на 28 
юни, когато ви очаква доста напрежение. 
Ако успеете да потиснете гнева си и да 
го осъзнаете като спънка пред развитие-
то си, ще разчистите пътя си за напре-
дък за дълго време напред.

Свежа енергия от 
новолунието в Близнаци
Това новолуние ще бъде придружено и от 

слънчевото затъмнение в Близнаци. Най-

силно ще усетят положителните промени 

родените на 5 октомври. Както и на 3, 

4, 6 и 7 октомври. Положителният ефект 

на новолунието и слънчевото затъмнение 

се засилва и от преминаването на Мерку-

рий в хармоничния ви знак Близнаци. Това 

е планетата на ума, интелекта, комуни-

кациите, събирането и обработването на 

информация. Тя ще ви помогне да осъзна-

ете напълно посланията, които ви изпра-

щат звездите. На 2-ри и 3-ти направите 

план за действие. Привличате правилните 

хора и информация, попадате в най-подхо-

дящите ситуации. Очаквайте много кон-

такти и задгранични пътувания. Много от 

вас ще запишат ново образование, което 

ще им помогне успешно да продължат на-

пред. Сега е времето за взимане на изпи-

ти, за написване на курсови и дипломни 

работи, приключване с изследвания и на-

учни трудове, явяване по конкурси, пода-

ване на документи за кандидатстване за 

образование или нова работа, подготовка 

на визи и проучване за пътуване в чужби-

на. За всичко това имате зелена светлина 

през целия месец, но най-лесно ще ви е от 

1-ви до 21-ви.

Й Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
От 1-ви до 3-ти получавате силен им-

пулс за развитие. Още на 1-ви ще се по-

чувствате сигурни, ще получите призна-

ние и ще спечелите приятели и съмишле-

ници.

След 4-ти навлизате в благоприятен 

финансов период.

От 14-и до 16-и приключвате стари 

теми в живота си. Обстановката около 

вас се разведрява.

23-ти, 24-ти, 25-и и 28-и са трудните 

ви дни, когато ще се наложи да промени-

те бързо намеренията си.

ПЕРФЕКТНАТА UV-ЗАЩИТА

АЗ ИЗБРАХ AVЃNE
Продуктите от гамата Avѓne „Слънце“ осигуряват широкоспектърна UV защита благо-
дарение на уникалната комбинация от активни съставки SunSitive® protection (фотозащи-
тен комплекс, претокоферил – антиоксидант, който защитава клетките от свободни-
те радикали – и термална вода Avѓne с успокояващи и противовъзпалителни свойства). 
Гамата Avѓne 50+ също осигурява ефикасна слънчева защита благодарение на ексклузивна-
та комбинация от активни съставки в продуктите (SunSitive® protection – плод на науч-
ноизследователската дейност на лаборатории Pierre Fabre – фотостабилен фотозащи-
тен комплекс UVB-UVA, претокоферил – прекурсор на витамин E и антиоксидант – и 
термална вода Avѓne, която успокоява кожата).
Безвредността, фотостабилността и ефикасността на гамата Avѓne 50+ се изразяват 
чрез видима защита в сърцето на кожата, доказана с помощта на изследвания ex vivo.
Последно поколение на слънцезащитната гама Avѓne 50+ е толкова… плоска, че се побира 
във всеки джоб. Независимо къде сте, при всякакви обстоятелства, продуктът ви е ви-
наги подръка! Неговата уникална комбинация от активни съставки SunSi tive® protection ви 
осигурява и широкоспектърна UV защита.
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ПРОМЕНЯТЕ КОРЕННО ОТНОШЕ-

НИЕТО СИ КЪМ ЖИВОТА Ще се 
изправите смело срещу своите най-дълбо-
ко спотаявани страхове, неувереността и 
притесненията си за бъдещето. За щас-
тие още през първите дни на юни успявате 
да разбиете собствените си стари пред-
стави и мисловни модели. Преживявате 
нещо като отпушване на мислите, при ко-
ето освобождавате голямо количество 
градивна творческа енергия. Тя пък ще по-
виши самочувствието ви. Трансформаци-
онният период и при вас е провокиран от 
новолунието и слънчевото затъмнение в 

Близнаци на 2 юни. 
МНОГО ЩЕ ВИ Е НАПРЕГНАТО от 
1-ви до 3-ти включително. Всички съ-

бития и настроения през тези три дни 
ще ви показват, че животът е по-лесен и 
хубав, отколкото си го представяте. Го-
лемите изводи и поуки ще ги чуете от 
устата на ваши роднини и партньори. 
Преживявате нещо като катарзис, който 
ще ви „рестартира“ и ще ви освободи от 
един капан, който сами си бяхте заложи-
ли. От 3-ти на обяд започвате да гледате 
с други очи на света. 

ПО ПЪТЯ НА ОБНОВЛЕНИЕТО След 
5 юни вече няма да има сила, която 

да ви спре по пътя нагоре и напред. Ум-
ножават се благоприятните възможности 
за подобряване на финансовото ви състо-
яние. Най-вероятно това ще се случи бла-
годарение на ваши партньори. Доходите 
ви нарастват, успявате да си платите 
дълговете на приятели и да погасите бан-
кови кредити. Периодът е много благопри-
ятен за инвестиции и управление на сред-
ства, особено ако имате частен бизнес. 

ШАНС ЗА ЗАЧАТИЕ От 2-ри до 21-
ви включително нараства вероят-

ността ви да заченете, като най-благо-
приятните дни са от 2-ри до 5-и включи-
телно, 12-и, 13-и и 21-ви. Това са и дните 
на най-голямата ви трансформация. Пре-
ливате от творчески идеи и интуитив-
ни прозрения. 

НЯМА ДА ВИ Е ЛЕСНО В ПАРТ-

НЬОРСТВАТА от 1-ви до 9-и – и в 
любовните, и в деловите. Но все пак по-
лагайте усилия, защото вече са се акти-
вирали благоприятните сили, които ще 
подпомагат изглаждането на отношения-
та ви с партньорите. На 4 юни Юпитер 
– планетата благодетел – навлиза в знака 
Телец и подобрява значително отношения-

та ви с хората. Заради Юпитер в най-
скоро време очаквайте нови хора в обкръ-
жението си.

ПОД ВЕНЧИЛО В рамките на една 
година много Скорпиони ще минат 

под венчило. Освен нови любовни връзки 
Юпитер ще ви донесе и необходимите и 
правилни партньори за съвместен бизнес, 
ще ви импулсира към стартиране на по-
престижна кариера и ще стимулира връз-
ките в клиентите. Придобивате повече 
увереност и авторитет. Тези благоприят-
ни тенденции набират сила постепенно 
след 4 юни, като най-пълно ще се разгър-
нат след пълнолунието на 16 юни. Тогава 
окончателно ще се простите с неосъ-
ществимите си желания и мечти, ще 
станете по-практични и точно тогава ще 
изпитате истинското щастие.

ПРИКЛЮЧВАТЕ МНОГО И ДОСАД-

НИ АНГАЖИМЕНТИ след 16-и. Про-
щавате се и със свои вредни навици – ти-
пично по скорпионски – набързо. Напълно 
обновени продължавате напред. 

ТРУДНИТЕ ВИ ДНИ СА 18 вечерта, 
19 и 20 юни, когато ще ви изненадат 

неприятно семейни скандали. На 26 и 27 
юни пък ще се наложи да впрегнете цяла-
та си дипломатичност, за да задържите 
хората, на които държите, особено в биз-
неса. Не се поддавайте на провокации. 

ОТПУСНЕТЕ СИ ДУШАТА Като 
цяло от 22-ри навлизате в хармоничен 

период. Отваря ви се път надалече. По-
следният ви труден и типично скорпион-
ски ден е 28 юни, но тогава „битките“ ви 
ще са само вътрешни. Това ще е послед-
ното изчистване на нежеланите неща във 
вашия вътрешен свят. На 30-и вечерта 
ще имате хубави романтични преживява-
ния. Отпуснете му малко края, заслужава-
те си „възнаграждението“. 

Край на ограниченията
През следващите дни до 5-и включител-

но ще ви се удаде да се простите с огра-

ниченията и самоограниченията. Забра-

вете временно за думата „трябва“. В мо-

мента, в който се освободите от притес-

ненията и съмненията си, ще ви потръгне 

в живота. Вашите собствени намерения 

и желания в определена посока до такава 

степен са били силни, че са ви действали 

като спирачки. Радостната вест за вас 

е, че сега животът ви започва да протича 

по-лесно, по-спонтанно. На душата ви ще 

е хубаво. Възвръщате си добрата форма и 

оптимизма. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
 От 1-ви до 5-и се освобождавате от 

ограничаващи ви мисли и ставате много 

креативни.

 От 2-ри до 5-и, както и 12-и, 13-и и 21-
ви са благоприятните дни за зачеване на 

дете. Това са дни на много голяма тран-

сформация, творчество и интуитивни 

прозрения.

 На 18-и вечерта, 19-и, 20, както и на 
26-и и 27-и се постарайте да бъдете мно-

го дипломатични с хората.

ЗА МОРКОВИТЕ И СЛЪНЦЕТО

CARROTEN – СИГУРНА ЗАЩИТА И ЕСТЕСТВЕН ТЕН
Неизчерпаем източник на енергия и живот, слънцето се свързва с лятото – най-безгрижния и щастлив период на 
годината. Общоизвестно е и благоприятното въздействие на слънчевите лъчи върху човешката психика и настро-
ение. В същото време обаче продължителното излагане на слънце крие и редица опасности. 
Carroten предлага пълна гама иновативни слънцезащитни продукти. С екстракт от морков, естествени съставки 
и витамини A&E за сигурна защита, Carroten ви осигурява разкошен и очарователен загар. Като експерт в слънцеза-
щитата и грижата за кожата под слънцето Carroten съблюдава последните иновации и открития в козметичния 
сектор и следва всички изисквания и препоръки на Европейския съюз относно безопасността на слънцезащитните 
продукти.
Зад същността на продуктите Carroten стоят дългогодишни проучвания и изследвания в тази област. Благодарение 
на това Carroten предлага продукти за всякакви нужди и за всеки тип кожа – за сигурна защита и естествен тен, за 
възстановяване и предотвратяване на преждевременното стареене на кожата, за деца и за възрастни, за жени и за 
мъже, за водата или на брега.
Тази година Carroten разшири своята гама с новите видове олио Omega Care, които осигуряват великолепен тен и съ-
щевременно надеждна защита от слънцето. 
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МЕСЕЦЪТ ЗАПОЧВА ТВЪРДЕ НА-

ПРЕГНАТО за вас, няма да имате 
и минута свободно време. Дори и да сте 
си свършили деловата работа за деня, 
постоянно ще усещате вътрешно напре-
жение. Целият период от 1 до 21 юни ще 
е пълен с напрежение. В най-лоша форма 
ще се чувствате през първите три дни 
на юни, когато Луната се намира в Близ-
наци – твърде изнервяща позиция за вас. 
Ще имате усещането, че целият свят е 
настроен срещу вас и всички имат ня-
какви претенции към вас. Тогава ще бъ-
дете неорганизирани и разсеяни. Съве-
тът ми е да сте максимално пасивни и 
да не участвате в никакви битки. Мно-
го неудовлетвореност и разочарование 
ще се натрупат у вас през тези три 
дни. Но новолунието и слънчевото за-
тъмнение на 2 юни в знака Близнаци ще 
ви активират в сферата на партньор-
ствата, брака, любовните връзки, дого-
ворите и законите.

ПЪЛНОЛУНИЕТО ВЪВ ВАШИЯ 

ЗНАК на 16-и ще внесе много положи-
телни емоции в живота ви. На първо мяс-
то, в работата ви. Още на 14-и ще се из-
явите много ярко. Сега е моментът да 
потърсите съмишленици, да се поинтере-
сувате от бъдещи съвместни проекти. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ВЪНШ-

НИЯ СИ ВИД Сега всяка промяна ще 
е благоприятна, особено от 14-и до 16-и. 
Купете си нови дрехи, запишете се да 
спортувате, посетете някой салон за кра-
сота. На 16-и освен пълнолуние има и лунно 
затъмнение, което ще ви помогне да на-
правите положителни и необратими про-
мени, които ще бъдат приети с овации 
от околните. Сега сте особено привлека-
телни и магнетични. Направете си рекла-
ма и демонстрирайте способностите си. 
Ще бъдете видени и оценени. 

БЛАГОПРИЯТНИ ПРОМЕНИ НА 

РАБОТНОТО МЯСТО Още от 4 юни 
отношенията с колегите, както и здра-
вето ви трайно се подобряват. Промяна-

та идва с навлизането на вашата упра-
вляваща планета Юпитер в знака Телец. 
Ще пожелаете да подобрите условията 
на труд, ще потърсите повишение. По-
степенно микроклиматът на работното 
ви място ще става все по-благоприятен. 
До една година ви гарантирам, че ще бъ-
дете и повишени. Заплатата ви също ще 
бъде повишена. Много безработни Стре-
лци ще успеят да си намерят работа 
точно сега. Някои от вас ще променят 
коренно навиците и дневния си режим 
към по-здравословни. Започвате да обръ-
щате повече внимание на здравето си, 
както и на здравето на ваши близки и 
роднини, което също се подобрява. Част 
от тези положителни промени ще усети-
те още от 9 юни, както и на 18-и и 25-и, 
когато ще ви се случат важни и знакови 
събития – както в работата, така и в 
личния ви живот. 

СТАРАЙТЕ СЕ ДА СТЕ БЕЗУПРЕЧ-

НИ След 21-ви Марс навлиза в Близ-
наци и там в комбинация с Венера ще ви 
създава много проблеми с конкурентите 
ви и дори с партньорите ви в работата. 
До края на месеца трябва да сте безу-
пречни във всичко, което правите. Защи-
тавайте завоюваните територии, ще 
бъде жалко да ги загубите. В никакъв 
случай не допускайте да участвате в 
конфликти, които ще ви извадят от 
равновесие. Точно тогава ще си проличат 
слабите ви страни. Дните, в които 
трябва да сте особено внимателни, са 
21, 22, 23, 28, 29 и 30 юни. Но ако сте дос-
татъчно концентрирани, това могат да 
бъдат и твърде успешни дни, защото 
тогава ще проверите за надеждност хора 
насреща си, както и собствените си сили 
и възможности. Придобивате самочувст-
вие и борбеност. 

Промяна в 
партньорствата 
отдавна се каните да направите, но не-

прекъснато сте я отлагали. На 3-ти ще 

се сблъскате с нечия неискреност. На 

тази дата не ви съветвам да подписва-

те важни документи и да се срещате с 

важни за вас хора. Обстановката на 9-и 

е коренно различна. Затъмнението ще е 

провокирало чувството ви за естетика и 

хармония в личните отношения. Ще се ам-

бицирате да изясните и да изгладите от-

ношенията си и ако във връзката има дос-

татъчно потенциал, то вие успешно ще 

а задържите, като я трансформирате в 

по-здрава и по-любовна. Същото се отна-

ся и за деловите отношения – прекъсва-

те всички нелоялни делови партньорства, 

сменяте съдружници. След 12 юни се съз-

дават благоприятни условия да намерите 

нови клиенти и партньори. Засега в любо-

вта ще трябва да поизчакате и да не се 

стремите към нови връзки, защото на 9 

юни Венера навлиза в Близнаци и ще беле-

жи новите ви отношения с конфликтност.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
 След 2 юни се активизират промени в 

партньорствата ви.

 От 14-и до 16-и се погрижете за външ-

ността си, променете имиджа си, напра-

вете си реклама. 

 На 21, 22, 23, 28, 29 и 30 юни бъдете на-

щрек. Дните са конфликтни. Ще се съз-

дадат възможности да проверите за на-

деждност хората срещу себе си.

НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ ФИЛМ

„ЛОРА ОТ СУТРИН ДО ВЕЧЕР“
е филм за приятелите, очарованието на изненадите и главоболията, които могат да ти донесат сбъдна-
тите мечти. Той разказва за едно необичайно приключение, което се случва в големия град. Филмът е съ-
временен и динамичен, забавен и непринуден. В рамките само на един луд ден Лора става героиня в напрег-
нато преследване от чудати персонажи заради дребни предмети, чиято стойност и смисъл тя дори не по-
дозира. Заедно със зрителя тя трябва да разкрие загадката на магическите зарчета, като по пътя ще раз-
бере още много неща за себе си, приятелствата и всичко останало. 
„Лора от сутрин до вечер“ е филм, който иска да се усмихнеш и да не се стягаш толкова. Героите на филма 
не са никакви герои. Те са твои приятели, симпатични непознати, неприятни познати, странни птици и 
любими хора. Филмът не е никакъв филм. Това е градско приключение, в което участваш и в което ще про-
дължиш да участваш дори след като си тръгнеш от киното.
Ако сте чели едноименния дебютен роман Димитър Коцев–Шошо, който е сценарист и режисьор на филма, 
нямате нужда от убеждаване на гледате филма, който е по кината от 3 юни. В ролите ще видите Милена 
Николова–Миленита, Христо Петков, Димо Алексиев, Ива Гочева, Георги Петров, Мартен Роберто, Юлиан 
Ковалевски, д-р Антонина Ковачева, Радена Вълканова, Йордан Биков, Радослав Парушев–Чарли.

Бела, брой 6 (160), 2011104

ст р е л е ц  (23.11 – 21.12)



info

ХУБАВИ СЪБИТИЯ И ДОБРИ НО-

ВИНИ ви очакват през първата поло-
вина на юни. Ако успеете да се възползва-
те максимално от добрите възможности 
в началото на месеца, то след това дори 
и трудния период, който настъпва за вас 
след 18-и, ще успеете да обърнете в своя 
полза, тъй като ще се чувствате по-уве-
рени и спокойни с новите си завоювани 
позиции. В началото на месеца и работа-
та, и любовта ще вървят добре почти 
успоредно. Това много ще ви тонизира и 
ще изгони всички мисли на съмнение и 
страх от главата ви. От 1-ви до 3-ти ще 
се случат важни събития в работата и в 
здравословно отношение. 

ВРЕМЕ ЗА ДИЕТИ И СПОРТ Период-
ът от 1-ви до 9-и включително е под-

ходящ за провеждане на диети и спорту-
ване. Направете си профилактичен преглед 
при лекар. Ако имате здравословни пробле-
ми, сега, по новолуние, се активизира спон-
танното им и успешно лечение. На 7, 8 и 9 
юни ще попаднете на добри лекари и ще 
получите верни диагнози. Сега е момен-
тът да се откажете от лоши навици. 
Това го искате отдавна, но все го отла-
гате. Намерете повече време за почивка, 
посетете салони за красота и спортни 
зали. Поне нещо мъничко направете за 
себе си – за душата и за тялото си, – 
защото сега ще има най-голяма полза от 
това и ефектът ще е траен. Не отлагай-
те, защото в края на месеца ще ви тряб-
ват много сили. 

ЗА ДЕЛОВА РАБОТА Е ПОДХОДЯЩ 

ПЕРИОДЪТ от 2 до17 юни включи-
телно.

НАПРЕЖЕНИЕ В ЛИЧНИЯ ЖИВОТ 
ще изпитате на 4-ти, 5-и, 10-и и 11-и 

(особено семейните Козирози), но с малко 
повече такт и търпение бързо ще туши-
рате нещата. 

В ЛЮБОВТА ЩЕ ВИ ВЪРВИ от 1-ви 
до 9-и включително. Това ще ви напра-

ви енергични и издръжливи на житейските 
несгоди. Навлизащият на 4 юни в хармо-
ничния ви знак Телец Юпитер ще ви по-
мага трайно и продължително в любовта 
и приятелските връзки. Освен това ще ви 
прави и по-креативни. До една година мно-
го от вас ще намерят любовта на живо-
та си или ще се сдобият с мечтаната ро-
жба. Юпитер засяга и зоната на късмета 
и разумния риск – ще имате успех във 
всякакви видове лотарийни игри, ще успе-
ете да си купите и мечтаните по-луксоз-
ни стоки, да отидете на почивка, да се 

отпуснете и да се забавлявате – нещо, 
което не е типично за вас. 

ПРЕКРАСЕН ДЕН ЗА КОЗИРОЗИТЕ 
е 9-и. Следете внимателно какво ви се 

случва, защото ще има много скрити пос-
лания за вас, както и директни предложе-
ния, разбира се. В живота ви се появяват 
влиятелни личности и благодетели, зараж-
дат се голямо приятелство и любов. 

КЪСАТЕ С МИНАЛОТО На 14, 15 и 16 
юни ще се намирате в процес на при-

ключване на важни теми, събития и хора 
от вашето минало. Внимавайте, защото 
може да се докарате и до състояние на 
емоционална нестабилност. Извлечете си 
поуките, но не се задълбочавайте в самок-
ритика. Хубавото е, че веднъж завинаги 
ще се освободите от вгорчаващи живота 
ви емоции. 

НАВЛИЗАТЕ В НАПРЕГНАТ ПЕРИ-

ОД след 18-и до края на месеца. Бъде-
те максимално концентрирани във всичко, 
което вършите. На 18 и 19 юни може да 
преживеете внезапен обрат по време на ва-
жни преговори. Денят кой от двата ??? 
виж предишното изречение е силно кон-
фликтен. Вие сте нестабилни. Внимавайте 
как шофирате и не влизайте в пререкания 
с никого – губещите ще сте вие. Анало-
гично труден ден е и 21-ви. Не оформяйте 
никакви документи тогава и не провеждай-
те важни разговори. Както и на 18, 19 и 21 
юни, когато също ще трябва да внимавате, 
когато шофирате и особено ако работите 
с режещи инструменти и машини. Възмож-
ни са неприятни инциденти. 

След 21 юни вниманието ви се измест-
ва върху партньорствата. Ако имате 

частен бизнес, бъдете нащрек спрямо съ-
дружниците си на 26-и и 28-и. С интимния 
партньор – също, особено ако сте си поз-
волили да му изневерите. Има риск да бъ-
дете разкрити! 

Търсите си нова работа
На 2 юни има новолуние и слънчево за-

тъмнение в Близнаци, което ще ви под-

тикне да си потърсите нова работа, как-

то и да помислите как да сте по-ефек-

тивни на настоящото си работно място. 

Ще промените личната си настройка към 

работната среда и колегите си, както и 

към самата работа. След 3-ти е много ва-

жно да направите основно почистване на 

дома и офиса си. Не го правете наведнъж, 

защото бързо ще се уморите и затормо-

зите. Например 4-ти и 5-и са отлични дни 

за това.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
 След 2 юни ще се радвате на трайни 

подобрения в работата и в здравослов-

но отношение. Откажете се от вредните 

навици. Сега е моментът.

 От 1-ви до 9-и ще ви върви в любовта. 

Периодът е подходящо за спазване на дие-

ти и за провеждане на важно лечение.

 След 18-и навлизате в труден етап, 

внимавайте най-вече на 18, 19, 21, 26 и 
28 юни.

ПОЛСКА МОДА

RESERVED И CROPP И В БЪЛГАРИЯ
LPP SA е полска компания, чиято сфера на дейност е насочена към изработката и разпространението 
на дрехи. Фигурира на Варшавската фондова борса от 2001 г. Главният офис на компанията се нами-
ра в град Гданск. Шест марки са собственост на LPP SA в момента. Най-голямата от тях е RESERVED 
– марка, символ на качество и актуалност в облеклото от 2000 г. насам. Това са стоки за жени, мъже 
и деца, достъпни в 330 магазина в 10 страни в Европа. CROPP е младежка марка, създадена през 2004 
г. Днес CROPP се предлага в 270 магазина в 10 страни в Европа. HOUSE и MOHITO са най-новите мар-
ки на LPP S.A. Първата е насочена към младите потребители, за които са важни добрите взаимоот-
ношения с връстниците и начините за приятно прекарване на свободното време. Предназначена е 
за тези, които се вдъхновяват от музиката и я смятат за неразделна част от живота си. В момен-
та HOUSE има 190 магазина в Полша и още 110 в чужбина. Марката MOHITO, предлагаща дамска мода, 
се появява на полския пазар през август 2008 г. и присъства изискано и стилно в 56 магазина в Евро-
па. Компанията предлага стоките си главно в Централна и Източна Европа (Полша, Чехия, Словакия, 
Унгария, Литва, Латвия, Естония, Украйна, Русия и Румъния). Плановете є за развитие предвиждат 
разширение на магазинната мрежа (до 223 кв. м в края на 2008 г., което е равно на общо 384 магазина с 
марките RESERVED и CROPP) и разпространение на пазарите в страни като България и Хърватска. 
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НАМИРАТЕ СЕ В АКТИВЕН ТВОР-

ЧЕСКИ ПЕРИОД, който ще ви до-
несе положителни емоции. Динамични и въ-
одушевени сте и успявате да загърбите 
дребните трудности и проблеми. Събити-
ята от първите три дни на юни ще ви 
върнат младежкия ентусиазъм и вкус към 
живота. 1 юни е важен ден за вас. Общу-
вайте с хора, от които зависят професи-
оналното ви израстване, обучението и бъ-
дещето като цяло. Това е денят точно 
преди новолуние и е особено подходящ за 
започване на важни дела и за довеждане 
докрай на отдавна замислени проекти. 
Дава ви се възможност да приключите с 
чест и достойнство голям период от раз-
витието си до момента. 

ОТПУСНАТИ И ЛЕКО РАЗСЕЯНИ 
ще се почувствате на 2-ри. Тогава е 

новолунието в хармоничните ви Близнаци. 
Предусещате хубави неща за бъдещето. 
Близките ви хора ще се превърнат в про-
водник на интересна и ценна информация 
за бъдещото ви развитие. 2-ри и 3-ти са 
дните ви за наблюдение, интуитивни про-
зрения и събиране на информация. Пред-
стоящите промени и предчувствието за 
тях ви правят по детски нетърпеливи. 
Слънчевото затъмнение ще активизира 

благоприятно сферите на творчеството, 
изкуството и децата, но най-важни за вас 
в момента са любовта, приятелските 
връзки и хармонията. 

ТВОРЧЕСКИЯТ ВИ ПОТЕНЦИАЛ 
се разгръща на 10-и, 11-и, 18-и, 19-и, 

20-и, 28-и, 29-и и 30-и. През тези дни с 
лекота ще се разделите с хора, с които 
вече общувате трудно, и с лекота ще 
установявате нови, по-щастливи връзки. 
Ще бъдете много продуктивни и инициа-
тивни, оригиналният ви ум ще се прояви 
с пълна сила. Дните са добри и за явя-
ване на конкурси, състезания и интервю-
та. В периода от 3-ти до 16-и ще сте в 
отлична форма за общуване и доказване 
на най-добрите си качества. След 21-ви 
също сте много борбени и инициативни, 
защото Марс навлиза в хармоничните ви 
Близнаци. 

ЮПИТЕР, ПЛАНЕТАТА НА КЪСМЕ-

ТА, разрастването, пътуванията и 

богатството, се премества от Овен в Те-
лец на 4 юни. Телецът не е хармоничен за 
вас знак, но това не означава, че Юпитер 
няма да ви донесе блага. Просто трябва 
да положите малко повече усилия в срав-
нение с другите знаци. Ще бъдете стиму-
лирани да проявите инициатива. Движете 
се в посоката, към която имате интерес, 
и не чакайте успехите ви „да паднат“ от 
небето. Такива почти символични усилия 
спрямо успеха през следващата една годи-
на ще трябва да положат освен вас и Лъ-
вовете, и Скорпионите. Вероятно е през 
следващата година да имате лични отно-
шения или работа точно с хора от тези 
зодии и взаимно да си помагате и да вър-
вите напред. 

БЛАГОПРИЯТНИТЕ ПРОМЕНИ В 

ДОМА ВИ ще бъдат провокирани от 
същата планета. Юпитер ще ви донесе 
добри вести, свързани със семейството. 
Не забравяйте обаче, че трябва да бъде-
те лоялни и грижовни към близките си, за 
да успеете да разгърнете хармонията, ко-
ято потенциално съществува. Вечерта на 
5-и, на 6-и и 7-и, както и на 12-и и 13-и про-
явете разбиране към околните. Така ще 
допринесете за цялостно подобрение на 
микроклимата в личните и роднинските 
отношения. Задават се възможности за 
нов дом, замислете макар и малък ремонт. 
Ще имате и хубави придобивки за бита, 
които видимо ще подобрят условията ви 
за живот. 

ДАЙТЕ ВОЛЯ НА ЖЕЛАНИЯТА И 

ФАНТАЗИИТЕ СИ на 14, 15 и 16 юни. 
Тогава с успех ще дадете ход на отдавна 
задържани намерения. След 21-ви трябва 
да се съсредоточите в текущата си ра-
бота. Проявете усърдие, особено на 26-и, 
27-и и 28-и, за да не изгубите добрите си 
позиции. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
 На 1-ви е добре да доведете докарай за-

почната работа, ще имате успех и под-

дръжка от авторитети.

 След 9-и самочувствието ви се подо-

брява, повишават се доходите ви, любо-

вта и хармонията идват при вас.

 На 6-и, 7-и, 12-и и 13-и се фокусирайте 

върху целите си и работете в екип. Не се 

дразнете от дребни неща.

 След 21-ви сте изключително активни. 

Амбициите ви нарастват.

ЗВЕЗДЕН ПРАХ

Самочувствие, 
самочувствие 
и пак самочувствие
Още на 9-и ще започнете да усещате бла-

гоприятното влияние на Венера, която на-

влиза в хармоничните ви Близнаци. Това 

събитие не само ще подобри самочувст-

вието ви, но и ще повиши доходите ви. 

Най-силната страна на Венера, освен фи-

нансовата и творческата, са любовта и 

хармонията, които носи в личните връз-

ки. На 13-и и 18-и очаквайте изненадващи 

и щастливи събития в тази сфера. Появя-

ват се нови хора, успявате да задълбочи-

те настоящи връзки и да ги видите в нова 

светлина. Материалното ви състояние 

ще се подобри, а парите си ще изкарвате 

с работа, която ви е по сърце.

СТАНКА ЗЛАТЕВА СЪС ЗВЕЗДА НА АЛЕЯТА НА СЛАВАТА
На Famous алея на славата заблестя 21-вата звезда, която носи името на най-силната жена в Бълга-
рия – Станка Златева. Първата българка, световна шампионка по борба, стъпи на червения килим 
под аплодисментите на журналисти, фенове и приятели. Специално за церемонията пристигна и 
нейният треньор Симеон Щерев. 
След като сложи подписа си на своята Famous звезда, Станка получи и умалено копие на символа на 
славата от истинско злато. Почетния плакет є връчи Константин Марков, член на Famous жури-
то. Организаторите традиционно є подариха и бутилка от любимото уиски на Шотландия, чийто 
етикет беше персонализиран – The Famous Stanka Zlateva. 
Четирикратната световна и олимпийска вицешампионка по борба благодари на треньора си Симе-
он Щерев, на федерацията по борба и на спортен клуб „Левски“ за подкрепата. Тя призна, че много 
щастлива я прави фактът, че женската борба започва все повече да се харесва, и скромно добави: „Искам да кажа, че ще направя всичко възможно, което се 
изисква от мен до Олимпийските игри, ако мога да взема медал, пък макар и златен!“
Звездата на Станка Златева е деветата спортна звезда на Famous Алеята на славата. Преди нея свои звезди са получили световноизвестните спортисти 
Христо Стоичков, Димитър Бербатов, Стефка Костадинова, сестри Малееви, Веселин Топалов, Албена Денкова и Максим Стависки. Идеята да събере на 
едно място всички личности, прославили страната ни по света, е на любимото уиски на Шотландия  The Famous Grouse Scotch Whisky.
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УСАМОТЕТЕ СЕ в периода от 1-ви до 
3-ти. Намерете време спокойно да об-

мислите бъдещите си стъпки. Необходимо 
е да стигнете до най-съкровените кътче-
та на душата си, за да намерите отгово-
рите, които са ви необходими. Най-добра 
възможност за това ще ви се отвори на 
2-ри. Не избързвайте с взимане на реше-
ния и подписване на документи на 3-ти. 
Тогава е новолунието, както и слънчевото 
затъмнение в нехармоничния ви знак Близ-
наци. Възможно е да почувствате слабост 
и липса на мотивация. 
Разсеяни сте, правите грешки във всичко, 
дори и в това, което много добре знаете 
и умеете. През първите три дни на месе-
ца е най-добре да бъдете почти незабеле-
жими за останалите и много честни към 
себе си. Опитайте се да преодолеете оне-
зи неща, които не харесвате у себе си и 
които открито ви пречат. Помнете, че 
двете явления – затъмнението и новолу-
нието – крият в себе си и потенциал за 
започване на нещо ново. 

ВСИЧКИ ПРОМЕНИ В ДОМА пра-

вете след 3-ти. След тази дата ще 
бъде успешно и оформянето на докумен-

тите за земи и наследства. В живота ви 
се завръщат реални ситуации от близко-
то ви минало, които ще ви накарат от-
ново да преразгледате въпросите относ-
но своите имоти и наследства. Ако има-
те юридическа работа по тези поводи, 
постарайте се да действате много бър-
зо в периода от 3-ти до 9-и включително. 
Ако не успеете да оформите документи-
те в рамките на посочените няколко 
дни, то отложете това за следващия 
месец. 

ТРУДЕН ПЕРИОД ще имате след 
9-и. Несполуките ще засягат личния 

живот и по-специално любовните ви от-
ношения. Задават се и финансови пробле-
ми, които няма да можете веднага да 
решите. Внимавайте с харчовете и ин-
вестициите, особено на 10-и. Страдате 
от ниско самочувствие в периода от 9-и 
до 21-ви. 

ПО ТРУДНИЯ НАЧИН ОТСТОЯВАТЕ 

ПОЗИЦИИТЕ СИ В РАБОТАТА от 
14-и до 16-и. Тогава има две важни астро-
логични събития – пълнолунието и лунно-
то затъмнение в нехармоничния ви Стре-
лец. Налага се да действате бързо, профе-
сионално и уверено. Завършвате важен 
етап в кариерата си, пренасочвате се към 

нови територии. Около вас се разместват 
цели житейски пластове, които ще ви 
проправят нов път в професионално от-
ношение. 

В ПО-СПОКОЕН ПЕРИОД навлизате 
след 21-ви. Слънцето се премества в 

хармоничния ви знак Рак и ви носи пове-
че енергия, душевен комфорт и творче-
ски подем. Хубавите ви дни са 23-ти и 
26-и. Но бъдете внимателни и не се от-
пускайте напълно, защото продължава да 
съществува опасност от напрежение. От 
21-ви Марс, планетата на действието и 
амбицията, навлиза в нехармоничния ви 
знак Близнаци. Освен енергия и тяга за 
развитие тази позиция на Марс ще при-
тегля към вас и конфликтност. Бъдете 
подготвени за напрежение в работата в 
периода от 21-ви до 30-и. И внимавайте 
то да не се пренесе и у дома. Ще успе-
ете да предотвратите безсмислени скан-
дали, ако се занимавате с почистване и 
подреждане на дома. 

КОНКУРЕНЦИЯТА СЕ ЗАСИЛВА и 
постоянно ще трябва с някого и с 

нещо да се състезавате. Особено тежък 
в това отношение е 22-ри. Пазете се от 
нелоялни постъпки от страна на околни-
те, както и от големи заблуди, на които 
може да станете пленници. Останалите 
критични дни в това отношение са 28-и, 
29-и и 30-и. Интересното е, че на 22-ри е 
възможно да срещнете и голяма подкрепа, 
но успехите са гарантирани само на хора-
та със свободни и творчески професии. 
Бъдете много внимателни и проявявайте 
необходимото съмнение, преди да се впус-
нете в нова връзка или съвместна работа. 
На 30-и вечерта (след 19.00 ч.) можете да 
се отпуснете и да преживеете прекрасни 
романтични моменти. Притегляте любов 
към себе си. П
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Хубаво събитие 
за всички Риби
То настъпва на 4 юни и продължава една 

година напред. Вашата втора планета уп-

равител Юпитер (първата ви планета уп-

равител е Нептун) се премества от ог-

нения и прибързан Овен в целенасочения и 

последователен Телец. Вашата голяма ин-

туиция ще ви помогне веднага да усетите 

това трансформационно събитие.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ
 От 1-ви до 21-ви бъдете постоянно кон-

центрирани както в работата, така и в 

другите си житейски ангажименти. Вся-

ко разсейване ще има силен негативен ре-

зултат. 

 След 9-и не си правете експерименти в 

интимната и финансовата сфера.

 След 21 юни положението около вас ще 

се разведри, но отново трябва да бъдете 

внимателни в работата и тактични в об-

щуването, за да не привличате агресия и 

критики към себе си. 

 Периодите 1–3, както и 14–16 юни ще 

са трансформационни за вас.

АХ, МОРЕТО

ОТКРИВАНЕ НА НОВИЯ СЕЗОН  В „СОЛ МЕЛИА ГРАНД ЕРМИТАЖ“ 
С невероятно балканско парти водещата хотелска верига „Сол Мелиа България“ откри новия сезон 2011 за България. Дома-
кин на грандсъбитието бе хотел Melia Grand Hermitage в Златни пясъци. Туроператори от цялата страна, корпоративни 
клиенти и приятели на компанията получиха актуална информация за предстоящите новости във всички хотели на ве-
ригата. Сред изненадите на партито бяха нестинарско и огнено шоу, гигантска торта, интернационална кухня, предста-
вяща различни балкански народи, а за доброто настроение на гостите се погрижи легендарният оркестър „Карандила“.
„Сол Мелиа България“ управлява общо 5 хотела на Черноморското крайбрежие: „Мелиа Гранд Ермитаж„ в к.к. „Златни пясъ-
ци“, „Сол Луна Бей Ризорт“ в Обзор, „Сол Несебър Бей“, „Сол Несебър Маре“ и „Сол Несебър Палас“ в Несебър. Това са 4-ри и 
5-звездни хотелски комплекси с общ капацитет от над 2000 стаи, което се равнява на повече от 35% от капацитета на 
международните хотелски вериги по Българското Черноморие. 
Според Томас Наваро, мениджър на „Сол Мелиа България“, хотелският сектор в Европа се възстановява бързо от рецесия-
та. Като цяло прогнозите за предстоящия туристически сезон за България са доста оптимистични. Според национална-
та статистика броят на чуждестранните туристи, посетили България в периода януари–февруари 2011 г., се е увеличил 
с 6% спрямо същия период на 2010 г. Най-много са били туристите от съседните ни държави – Гърция, Македония, Румъ-
ния, Сърбия и Турция. Приходите от международен туризъм през месец януари 2011 г. възлизат на 109,1 млн. евро, което е 
с 5% повече в сравнение със същия период на 2010 г. 
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

3–15 юни 

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 5 (след 18.04 ч.), 6, 7, 14 

и 15 юни.  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработват най-добре 
на 8 и 9 юни.  Мазните храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 3 (до 

11.37 ч.), 10 и 11 юни.  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на 3 (след 

11.37 ч.), 4, 5 (до 18.04 ч.), 12 и 13 юни.

15 юни, 23.15 ч., 

Луната е 

в СТРЕЛЕЦ 

ПЪЛНОЛУНИЕ и 

ЛУННО 

ЗАТЪМНЕНИЕ 

в Стрелец

 Пълнолунието в Стрелец ще ви донесе оптимистично настроение и нови възможности. Но от гледна 
точка на диетите и здравето трябва да сте много внимателни както на 15-и, така и на 16-и, защото влия-
нието на пълнолунието ще се разпростре и на следващия ден. Луната в Стрелец ще изостри апетита ви 
и лесно ще губите чувството си за мярка. Налага се да се храните осъзнато. Избягвайте месото, пър-

женото, тлъстото и соленото. От тях първо ще пострада фигурата ви, а после – и здравето ви. Бъде-
те по-внимателни, ако имате проблеми с килограмите, холестерола, високо кръвно налягане, болен черен 
дроб или жлъчка. Ако преядете, има риск да се стигне до здравословни проблеми.  Препоръчително е 
днес да ядете само плодове и зеленчуци. Диетичният режим ще се отрази благотворно на черния дроб и 
на кръвта ви, защото ще им дадете възможност да се самоочистят.  Избягвайте храните и дрехите 
в червен цвят – заменете ги с такива в зелен или син цвят.

1, 2, както и 

16–30 юни 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ускорите 
отслабването, ако спортувате повече. 23 (след 11.25 ч.), 24 и 25 юни са препоръчителни дати за занимания 
с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 16, 17, 18 (до 14.48 ч.), 26, 27 и 28 (до 10.57 ч.) юни са датите за скул-
птиране и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 

21, 22, 23 (до 11.25 ч.) и 30 (след 19.14 ч.) юни се препоръчват сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспи-
нинг или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите 
токсините и задържаната между мастните клетки вода, което води до изглаждане на целулита. 1, 2, 18 

(след 14.48 ч.), 19, 20, 28 (след 10.57 ч.), 29 и 30 (до 19.14 ч.) юни са дните на дихателни упражнения, разходки 
на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробика.

2 юни, 0.04 ч., 

Луната е 

в БЛИЗНАЦИ 

НОВОЛУНИЕ и 

СЛЪНЧЕВО 

ЗАТЪМНЕНИЕ 

в Близнаци

 Това е най-подходящият ден за диета. Не натоварвайте ръцете и раменния си пояс и стойте само в 
чисти и проветриви помещения. Движете се повече. Активира се самоочистването на организма. Осво-
бождавате се от токсини и излишни килограми. Най-добре е днес да пиете само течности. Ако не може-

те да издържите, консумирайте ядки, риба (най-вече риба тон, сельодка и сьомга). До обяд добре ще се 
усвояват и салати, подправени със зехтин.  На този ден се обновяват жлезите с вътрешна секреция, 
а те се повлияват добре от качествените мазнини, които се разграждат без остатък. Освен днес и 
на 3-ти (до 11.37 ч.) другите дните за успешната преработка на мазнините са 10 и 11 юни (от фазата на 

намаляваща Луна) и 1, 2, 18 (след 14.48 ч.), 19, 20, 28 (след 10.57 ч.), 29 и 30 (до 19.14 ч.) юни (от фазата на на-

растваща Луна). Тогава е добре да подправяте салатите си с микс от следните мазнини: масло от гроздо-

ви семки, ленено масло, зехтин и слънчогледово олио. Така ще подпомогнете не само жлезите с вътрешна 
секреция, но и цялата съдова система.  За вашата лунна магия по новолуние в БЛИЗНАЦИ. Времето 
е подходящо да заздравите контактите си и да създадете нови, както и да пътувате. Започнете ново 
обучение и образование, дайте ход на всичко, което ще развие вашия интелект, сръчност и остроумие. 
Моментът е подходящ за стартиране на писмена дейност.

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 ЮНИ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

–
3 (след 11.37 ч), 4, 5, 12, 13, 21, 22, 

23 (до 11.25 ч.), 30 (след 19.14 ч.)

Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

6–11, 14, 15 – Ако искате косата ви да расте бързо.

1, 2; 16-20; от 23 (след 

11.25 ч.) до 30 (след 19.14 ч.)
– Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

26, 27 – При сърбежи или пърхот. Маска в корените ще е поразително ефективна.

8, 11, 14, 19, 24, 27, 28, 29 –
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

–
3 (след 11.37 ч), 4, 5, 12, 13, 21, 22, 

23 (до 11.25 ч.), 30 (след 19.14 ч.)
–

8, 9, 10, 11, 26, 27, 28 (до 10.57 ч.) – Къдренето ще е най-безвредно и се препоръчва за фини и деликатни коси.

16–20 –
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 –

3 (след 11.37 ч), 4, 5, 12, 13, 21, 22, 

23 (до 11.25 ч.), 30 (след 19.14 ч.)
–

8, 9, 10, 11, 26, 27, 28 

(до 10.57 ч.)
–

За деликатни и изтощени коси – днес при боядисване те няма да изгубят блясъка 

си и да се изтощят от боята.

6, 7, 16–20 – За интензивно и трайно боядисване на устойчиви коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди –

3 (след 11.37 ч), 4, 5, 12, 13, 21, 22, 

23 (до 11.25 ч.), 30 (след 19.14 ч.)

Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много 

болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

–
3 (след 11.37 ч), 4, 5, 12, 13, 21, 22, 

23 (до 11.25 ч.), 30 (след 19.14 ч.)
Датите са неподходящи за епилация.

1; 16–20; 24–30 (до 19.14 ч.) – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

1; 16–20; 24–30 (до 19.14 ч.) – Подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

6, 7, 8, 9, 10, 11 – 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, 2, както и 16–30 – –

Парна баня
– 3–15 Има опасност да ви останат белези.

1, 2, както и 16–30 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

23 (след 11.25 ч.), 24, 25 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

16, 17, 18 (до 14.48 ч.) – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

3–15 –
Най-ефективни ще са процедурите на 6, 7, 8 и 9 юни, 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

3–15 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 3–15, 17, 24 – –

Оформяне 
и лакиране

3,6, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 

24, 25, 26, 27
– –

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

– 3–15 –

1, 2, както и 16–30 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 1, 2, както и 16–30 –

3–15 – –

С
А

У
Н

А

1, 2, както и 16–30 – Ефектът ще е максимален на 24, 25, 26 и 27 юни.
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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 ЮНИ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, музи-

кални инструменти и аудиозаписи: 10, 11, 21, 22, 26, 27 и 28 (до 10.57 ч.) юни.

Недвижими имоти, мебели: 3 (след 11.37 ч.), 4, 5, 16, 17, 18 (до 14,48 ч.), 26, 

27 и 28 (до 10.57 ч.) юни.

Автомобил, мотор или колело: 1, 2, 3 (до 11.37 ч.), 6, 7, 14, 15, 26, 27, 28 

(след 10.57 ч.), 29 и 30 юни.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 23 (след 11.25 ч.), 24 и 

25 юни.

Канцеларски материали и книги: 1, 2, 3 (до 11.37 ч.), 8, 9, 28 (след 10.57 ч.), 

29 и 30 юни. 

Спортни стоки: 6, 7, 14, 15, 23 (след 11.25 ч.), 24 и 25 юни.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 18 

(след 14.48 ч.), 19 и 20 юни.

Обувки и дрехи: 10, 11, 16, 17, 18 (до 14.48 ч.), 26, 27 и 28 (до 10.57 ч.) юни.

Бижута, злато, луксозни вещи: 6 и 7 юни.

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ

ДАТИ НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА на

23 (след 11.25 ч.), 

24, 25

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на 

целия гръбначен стълб

26, 27, 28 (до 10.57 ч.)
Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни 

връзки
Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

1, 2, 3 (до 11.37 ч.), 28 

(след 10.57 ч.), 29, 30
Плевра, бронхи, бял дроб, ръце Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

3 (след 11.37 ч.), 4, 5;
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен 

мехур
Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

6, 7 Сърце, слезка (далак)
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

8, 9

Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна 

жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна 

система

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

10, 11
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на 

целия гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби

12, 13 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали
Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни 

връзки

14, 15 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

16, 17, 18 (до 14.48 ч.) Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен 

мехур

18 (след 14.48 ч.), 

19, 20

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
Сърце, слезка (далак)

21, 22, 23 (до 11.25 ч.) 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 на 1 и 2 юни и от 16 до 30 юни!

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: 3 (след 11.37 ч), 4, 5, 12, 13, 21, 22 и 23 (до 

11.25 ч.) юни.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1, 2, 3 (до 11.37 ч.), 10, 11, 18 (след 

14.48 ч.), 19, 20, 28 (след 10.57 ч.), 29 и 30 юни.

На тези дни с поливането има опасност да провокирате появата на листни 

въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 21, 22 и 23 (до 11.25 ч.) юни.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ЮНИ
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, 2, както и 16–30 юни.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите 3 

(след 11.37 ч.), 4, 5, 12, 13, 21, 22 и 23 (до 11.25 ч.) юни. Това са т. нар. дни на 

водата. Всички замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 1, 2, 3 (до 11.37 ч.), 10, 11, 18 

(след 14.48 ч.), 19, 20, 28 (след 10.57 ч.), 29 и 30 юни.

Тогава по стъклата след избърсване ще остават упорити бели „облачета“.
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КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и венците, как-

то и поставянето на коронки и мостове могат да се окажат много мъчи-

телни, ако не сте улучили подходящия лунен момент. 

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не е спешен и е възможно сами да си из-

берете датата, най-добре посетете зъболекаря на 1, от 18 ( след 14.48 ч.) 

до 22 юни, както и на 28 (след 10.57 ч.), 29 и 30 юни.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: от 2 до 15 юни, както и на 16, 

17, 18 ( до 14.48 ч.), 23, 24 и 25 юни. И в никакъв случай (освен в спе-

шен!) не ходете на зъболекар на 15 юни (пълнолуние), защото кръвоза-

губата и болките ще са по-силни от обикновено, както и на 2 юни (но-

волуние), защото съпротивителните ви сили са слаби и организмът е 

по-уязвим.

Лунните дни (ЛД) са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). 

Лунният ден започва с изгрева на Луната. Само първият лунен ден започва от новолуние и завършва с първия изгрев 

на Луната. Лунният месец може да бъде от 29 или от 30 дни. Понякога разликата в продължителността на първия 

и последния лунен ден варира от по няколко минути до цяло денонощие.

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
1 юни 2 юни* 3 юни 4 юни 5 юни

29-и ЛД (от 5.16 ч.), 

както и 30.06 (от 

4.48 ч.) Опасни, са-

танински дни. Пре-

поръчват се пост и 

въздържание. Не пла-

нирайте и не започ-

вайте нищо ново. За-

палете свещ вкъщи 

и окадете навсякъде.

1-ви ЛД (от 0.04 ч.) 

Чист и светъл ден. 

Припомнете си дет-

ството. Ще ви осе-

нят творчески идеи. 

Не започвайте нищо 

ново. Посветете 

този ден на всич-

ко, което възвися-

ва духа.

3-ти ЛД (от 

6.59 ч.) Енергети-

ката на този ден 

изисква да сте ак-

тивни. Пасивност-

та е противопоказ-

на и опасна.

4-ти ЛД (от 8.01 ч.) 

Не взимайте прибър-

зани решения. Усамо-

тете се. Разходете 

се сред природата. 

Занимавайте с дома 

и семейството си. 

Колективната рабо-

та няма да ви спори.

5-и ЛД (от 9.08 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 юни 7 юни 8 юни 9 юни 10 юни 11 юни 12 юни

6-и ЛД (от 10.18 ч.) 

Смирете се. Дайте 

прошка. Не изразявай-

те недоволство на 

глас. Подходящ е за 

подмладяващи козме-

тични процедури. Ден 

за гадаене и проро-

чества.

7-и ЛД (от 11.28 ч.) 

Ден за молитва. 

Сбъдват се желания.

8-и ЛД (от 12.40 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 13.52 ч.) 

Не е успешен. Склон-

ни сте към заблуж-

дения и самоизмами. 

Добре е да дадете 

прошка. Практику-

вайте йога.

10-и ЛД (от 

15.05 ч.) Не плани-

райте нищо важно. 

Изкъпете се с горе-

ща вода. Медити-

райте.

11-и ЛД (от 16.19 ч.) 

Много мощен ден. 

Активира се вселен-

ската жизнена енер-

гия кундалини. Добре 

е да прочистите ор-

ганизма си. Внима-

вайте с режещи ин-

струменти.

12-и ЛД (от 

17.34 ч.) Дава се 

милостиня. Молит-

вите се чуват. Под-

ходящ е за взимане 

на важни решения.

13 юни 14 юни 15 юни 16 юни 17 юни 18 юни 19 юни

13-и ЛД (от 18.47 ч.) 

Ден за активни кон-

такти, работа с ин-

формация и учене. 

Сами си пригответе 

и изпечете хляба. Не 

преяждайте.

14-и ЛД (от 19.56 ч.) 

Много подходящ за 

започване на важна 

работа, за физиче-

ско натоварване, за 

работа с информа-

ционни източници и 

свещени текстове. 

Отваря се третото 

око. Прочистете ор-

ганизма си.

15-и ЛД (от 20.56 ч.) 

Сънищата са ве-

рни и важат за ме-

сец напред. Лош ден 

за секс. Сатанин-

ски ден, у нас се про-

буждат зли изкуше-

ния. Проявете аске-

тизъм.

16-и ЛД (от 21.48 ч.) 

Ден за постигане 

на вътрешна хармо-

ния. Старайте се да 

вършите само до-

бри дела.

17-и ЛД (от 

22.30 ч.) Подходящ 

е за удоволствия, 

общуване и физиче-

ски натоварвания. 

И за брак по любов.

18-и ЛД (от 23.05 ч.) 

Изгонете лошите 

мисли. Прочистете 

стомашно-чревния 

тракт – ден за гла-

дуване.

19-и ЛД (от 

23.34 ч.) Запале-

те повече свещи 

у дома, направете 

анализ на постъпки-

те си. Ще успеете 

да се отървете от 

чуждото влияние.

20 юни 21 юни 22 юни 23 юни 24 юни 25 юни 26 юни

20-и ЛД – 20.06 (от 23.43 ч.), както и 21.06 

(през целия ден) Получават се духовни знания 

и прозрения. Не проявявайте гордост през 

тези два дни!

21-ви ЛД (от 0.03 ч.) 

Много активен твор-

чески ден. Отличен е 

за започване на нова 

работа, спортуване 

и пътешествия.

22-ри ЛД (от 0.46 ч.) 

Ден на мъдростта. 

Предайте на другиго 

своите знания. Посе-

тете астролог.

23-ти ЛД (от 

1.09 ч.) Този ден 

е символ на само-

жертвата – прос-

тете на другите, 

разкайте се. Добре 

е да се пости. Не 

правете секс. По-

чистете дома си.

24-ти ЛД (от 

1.34 ч.) Активен, 

творчески ден. Из-

ползвайте го за ук-

репване на духа и 

тялото. Ден за нов 

строеж.

25-и ЛД (от 2.02 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!

27 юни 28 юни 29 юни 30 юни

26-и ЛД (от 2.33 ч.) 

Въздържайте се от 

активна дейност и 

постете. Пестете 

си енергията и мъл-

чете.

27-и ЛД (от 3.11 ч.) 

Ден за прекратяване 

на контакти с лоши 

хора. Почивайте и 

медитирайте. Ще 

имате прозрения.

28-и ЛД (от 3.55 ч.) 

Ден за покупка на 

жилище или начало-

то на ремонт. Съни-

щата са верни.

29-и ЛД (от 4.48 ч.), 

както и 1.06 (от 

5.16 ч.) Опасни, са-

танински дни. Пре-

поръчват се пост и 

въздържание. Не пла-

нирайте и не започ-

вайте нищо ново. За-

палете свещ вкъщи и 

окадете навсякъде.

*ЗАБЕЛЕЖКА: 2-РИЯТ ЛУНЕН ДЕН Е 

НА СЪЩАТА ДАТА КАТО ПЪРВИЯ – 2 ЮНИ, 

НО СТАРТИРА от 6.03 ч. 

Не се поддавайте на гнева, избягвайте 

конфликтите и изблиците на емоции. Де-

нят е подходящ за нови начинания.
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО: „Беда на колела“. Грес. Ребус. Тарама. Иск. Тикал. Чудак. Рамка. Кабаре. Иконом. АЛ. Сом. Тапия. Номер. Леха. Ароче. Каро. Имел. Орк. Скат. Тинол. ТА. 

Ас. Си. АНТ. Кочан. Рак. „Нин“. Бокс. Мач. Пано. Емилия. Сакар. Ни. Горанов (Орлин). Дем. Резил. Пота. Абатиса. Ото (Николаус). Венера. „Оле“. Аденит. Кеневир. 

Рил. Рани.

ОТВЕСНО: „Перикола“. Икона. ОПЕК. „Декамерон“. Чичероне. Набаб. Хоросан. „Матен“. „Нулата“. Клин. Минаре. Фас. Ра. Ло. Ав. Чеп. Ива. Тоту (Одри). Бор. Ладия. 

Дал. Мерак. Сетер. Лакон. Ами. Чам. Но. Сал. „Арома“. Стая. Парад. Аг. Американ. Баре. Ер. Рим. „Рома“. Трон. Зона. Леска. Чета. Аконитин. Скалпел. Секс. Илоти.
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СПЕЧЕЛЕТЕ СПЕЧЕЛЕТЕ 
2 ПОЧИВКИ2 ПОЧИВКИ
В ГЪРЦИЯВ ГЪРЦИЯ
Как? – на стр. 11

КЛАУДИЯ КАРДИНАЛЕ
с неприлично много късмет

Да поговорим за

АВТОСТОПА

ИНТЕРВЮ С АЛЕКСАНДЪР СЕКУЛОВ

„КНИГИТЕ, за разлика от хората, 
имат щастлива съдба“

РАЗЛИЧНО

ЖЕНИТЕ
ПУШАТ

И с неговите родители също

БРАК по
ЖЕЛАНИЕ

ИЗЧЕРВЯВАНЕТOИЗЧЕРВЯВАНЕТO
БОЛНА ТЕМА
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