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По-здравословно – по-добре
БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР през юлипрез юли

Приятелски 
отношения с 
ултравиолета
Безопасно слънце няма. Най-

добре е да правите слънчеви 

бани в движение. Не прекаля-

вайте с покафеняването. Ле-

кият равномерен загар може и 

да не е толкова впечатляващ, 

но пък е наистина по-полезен.
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Да си здрав, означава да усещаш удоволствие от всеки изживян ден. Ето ги и съставките 
на здравословния начин на живот – профилактика, балансирано хранене и, естествено, 

спорт.  Юли ви приканва да се погрижите за здравето си.

Или работете, 
или яжте
Това, от което трябва да бя-

гате далеч, са чипсовете, 

хамбургерите, консервирани-

те храни и всичко, изпечено с 

„апетитна златиста коричка“. 

Последното може и да изглеж-

да привлекателно, но нищо по-

лезно не дава на тялото.

И моля ви, не обядвайте, до-

като работите пред компю-

търа. Мозъкът не е толкова 

съвършен. Той може „да сми-

ла“ добре или само интелек-

туалната, или само истинска-

та храна. Но да прави и двете 

заедно, не му се получава ни-

как добре.

Старайте се да се 
наспивате
Средностатистически се нуждаете от 

поне 8 часа сън. Безсънието и честите 

събуждания през нощта са лоши призна-

ци. В тези случаи можете да използвате 

средствата на фитотерапията. Недос-

тигът на сън се натрупва и после ще 

ви е по-трудно „да запълните“ липсите. 

Потребността ви от наспиване рас-

те в геометрична прогресия. А продъл-

жителното безсъние може да доведе до 

развитието на разни болести, за които 

е неприятно дори само да се говори.

Лятото е върхът
Може би пък вие не сте от онези, които искат да прекарат от-

пуската върху шезлонг, „на моренце“ и с „целия Манхатън в един 

коктейл“. Какъв кич? А? И колко предсказуемо? 

Ако искате да имате „върховно“ лято, планините има какво да ви 

предложат. Вариантите са многобройни, но все здравословни. От 

екскурзионни летувания в Родопите, рафтинг по Струма до тре-

кинг в Алпите и Хималаите. Дестинациите, височините и труд-

ността на маршрутите избирате сами според възможностите 

си. Дори да нямате партньор за „върховните“ си намерения, би-

хте могли да се присъедините към група, търсеща приключения. 

Още по-голямо удобство (и сигурност) ви гарантира фактът, че 

фирмите, които организират подобни начинания, включват в це-

ната услугите на квалифицирани планински водачи. Те ще преце-

нят колко дълго можете да ходите и докъде можете да стигнете.

Позитивна 

настройка

Старайте се да се радвате на живо-

та даже и ако ви се струва, че нямате ни-

какъв повод за това. Търсете положителното 

във всичко. Вали дъжд. Прекрасно. Значи дър-

ветата и тревите няма да изсъхнат. Духа
 вя-

тър. Още по-добре, з
ащото ще отнесе всич-

ки вредни вещества от градския въздух и
 

той ще се насити с повече кислород. 

И по-често се усмихвайте. Смехът 

от сърце е оздравителна ви-

брация.

Бела, брой 7 (161), 20114



АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

ържава със седем букви, родина на 
хамбургера.“ Америка, разбира се. 
Доста се поизмъчих обаче, преди да 
ми хрумне тази еднозначна и лесно 

разпознаваема метафора с хамбургера. Я, сега вие 
се опитайте да „вкарате“ Америка в една дума. 
Предвиждам, че няма да ви е лесно. Е, точно за-
това тази страна не се поддава нито на спо-
койно описване, нито на безпощадно критикуване, 
нито на безрезервно обичане, нито пък на сил-
но мразене… Защото е мащабна, разнопосочна и 
своенравна. Защото всемогъществото на амери-
канската илюзия е по-голямо от територията 
на страната (9 826 630 km2 – за протокола). 
Цяла Америка не може да бъде видяна и раз-

брана отблизо. Има хора, които от години жи-
веят там и пак не знаят що за страна е тя. 
Америка се схваща цялостно само ако сте дос-
татъчно отдалечени от нея. И я гледате с ши-
роко отворени, а не с присвити очи. 
Представете си я като грамаден слон, върху 

който са накачулени 300 милиона човеци… Как-
во вижда всеки един от тях – участък от ко-
жата на слона, стъкълце от калейдоскопа, бук-
ва от отговора в кръстословицата. 
Впрочем Америка не е отговор, а венец от 

въпроси и затова може да бъде измисляна до 
безкрайност. Истинското є лице може да ви 
се покаже само ако разплетете воалетката от 
противоречия, спусната пред него. 
Да, Америка е страната на затлъстелите 

хора, но и на най-много биомагазини на гла-
ва от населението. Да, американското образо-

вание може и да се сочи от някои като пъл-
на скръб, но защо тогава потокът от чуждес-
транни студенти към американските универси-
тети не секва?! Да, Америка, както казват ня-
кои, може и да е полицейска държава, но уста-
новените ред и дисциплина там никак не пре-
чат на хората да са мобилни, амбициозни и ус-
пяващи, без да се притесняват, че някой с при-
вилегии ще отнеме полагащото им се място.
Глобалното върховенство на Америка се дъл-

жи на това, че тя е диалог, а не монолог. И 
на това, че поощрява дързостта на опита да 
направиш нещо, каквото и да било, без да си 
никой. 
Америка е бъдещето, защото е млада и от-

ворена. И тези хубави думи по неин адрес въ-
обще не изключват изричането и на лоши. За-
щото Америка също така може да бъде кичоз-
на, изпразнена от съдържание, наивна, пискливо 
любезна, грандоманска. Буквално като извадена 
от тъп американски филм. Но пък има такова 
стойностно американско кино, за което повече-
то от нас не са и чували! 
А замисляли ли сте се с какво достойнство 

и снизхождение Америка понася всички критики 
и обвинения, всички неприятни сравнения и уни-
зителни метафори за себе си, които в крайна 
сметка не я изразяват напълно? Това означава 
да си сигурен в превъзходството си. 
Само си представете какво би станало с на-

качулените човеци, ако слонът просто реши да 
кихне… 

Мариана ЯНЕВА ©
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Какво ново в...

от Мирослава ИВАНОВА

Л егендите. Знаем ги от ненаписаните книги на народ-
ната мъдрост, които ни учат на простите истини. 
Много от тях са възникнали от нашия човешки по-

рив да си обясним едни от най-чудните творения на при-
родата. И често за тяхна илюстрация служи самата при-
рода. Ако искате да разгледате „картините“ на легенда-
та, която сега ще ви разкажа, трябва просто да се от-
правите в посока град Трън. На около три километра от 
града се намира живописното ждрело на река Ерма. 
Легендата за ждрелото разказва за двама влюбени – Раца 

и Рангел. Раца била от богато семейство, но останала си-
рак и живеела само с майка си. Рангел бил от бедно се-
мейство и сирак от малък. Станал овчар и се научил да 
свири на кавал. Когато ходел с овцете и свирел, цяло Зне-
поле слушало в захлас неговите мелодии. Раца и Рангел се 
влюбили един в друг и започнали да се виждат тайно в 
една плевня. Един ден покрай плевнята минал търговец, 
чул смеха на Раца, познал я и казал на майка є, че дъще-
ря є води греховна любов. Майката много се ядосала и 

затворила Раца в дома си. Точно в този ден със спесте-
ните си пари Рангел купил от един панаир на Раца скъп 
армаган – огърлица. Каквато била уговорката им – той я 
чакал в плевнята. Тя обаче не дошла. Рангел отишъл до 
дома на Раца и тя успяла да му каже, че майка є е раз-
брала за тяхната любов и не є разрешава да излиза от 
вкъщи. Тогава Рангел є предложил да избягат заедно и Раца 
се съгласила. Било вече късно и двамата влюбени решили 
да се скрият в плевнята и да продължат на следващия 
ден. Майката на Раца обаче тръгнала подире є. Стигнала 
плевнята, чула смеха на дъщеря си и още повече се ядо-
сала. В гнева си започнала да кълне двамата влюбени – да 
се превърнат на камък, така че никога да не могат да се 
прегърнат и целунат, а между тях да тече река, така че 
никога да не могат думичка да си кажат. В същото вре-
ме над селото се извила страшна буря и докато селяните 
се усетят какво става – двамата влюбени се превърнали 
в скали, разделени от река – сълзите на майката, която 
и до ден днешен не им дава нито да се прегърнат, нито 
да се целунат. Сега лявата скала се казва Раца или Църк-
вището, а дясната – Рангел или жилав камък.

(Пълния текст четете в раздела БГ МАРШРУТИ на www.bela.bg)

„ Ж И В И “  К А Р Т И Н И
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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...

ПИАРИСТИКА

Изгледах поне четири пъти скритата камера 
на Васа Ганчева, която взима подкуп (извинете – 
хонорар!), за да напише похвално слово за някак-
во тв предаване. Васа Ганчева нито искам да я 
съдя, нито да я оправдавам. Тя е грешка в пре-
вода на разваления диалог между журналистика, 
пиар, реклама и аудитория (за читателската, а 
не за целевата говоря). И за жалост не е един-
ствена грешка. 
Дори аз като журналист не мога да опреде-

ля къде днес минава тънката разделителна ли-
ния между една оценъчна статия – за събитие, 
продукт или личност – написана компетентно, 
от професионален журналист, който произвежда 
мнение по съвест (без значение дали е положи-
телно или отрицателно), и един пиар (без зна-
чение платен или не), който произвежда нароч-
но мнение. 
Няма ли опасност активната журналистика да 

се превърне един ден в ленива пиаристика, ако 
не определим и не спрем да пресичаме тази де-
ликатна граница? 
Другият болен въпрос е „Колко?“. Колко точно 

пари трябва да получава един незаменим профе-
сионалист (колумнист, разследващ журналист или 
коментатор) под формата на хонорар, та да не 
му мине и през ума да иска и да приема подку-
пи (хм, допълнителни „хонорари“, де)? Но отго-
ворът му не може да бъде намерен в условия на 
финансова криза. 
То е ясно, че брачният съюз между пиар и жур-

налистика не може да бъде прекратен току-та-
ка, тъй като икономическите ползи са общи за 
„семейството“. Но и няма нужда от „развод“. 
Има нужда само от прочистване на каналите 

за протичане на информация между пиар специа-
листите и журналистите. Те според мен са за-
пушени, а някои от тях въобще не работят. 

Използва се само един, че е по-лесно – да се пус-
кат платени или неплатени пиар съобщения и 
статии в медиите. При това в повечето слу-
чаи по копи-пейст системата, което е порочна 
и дори безрезултатна практика. 
Всеки уважаващ себе си пиар специалист ще ви 

каже, че ветрилото от възможности на взаимо-
действие между журналистиката и пиара може 
да бъде разпънато много по-широко. Така е на 
теория. Но на практика се изисква полагане на 
усилия и от двете страни и повече креатив-
ност и елегантност при създаването на пиар 
текстове. 
Ще се превърне ли пиарът в журналистиката 

на бъдещето, един господ знае. Но всеки уважа-
ващ себе си журналист е добре да не забравя, 
че неговият господ е читателската аудитория. 
Дори когато пише поръчани текстове, е необхо-
димо да оставя отпечатъка на мнението си в 
тях, своята честна оценка (впрочем това го мо-
гат само най-добрите). 
Журналистът трябва да си остава лидер на 

мнение във всяко написано от него изречение. И 
всяко написано от него изречение трябва да е в 
пъти по-качествено и от най-качествения пиар. 
Тогава няма опасност върху свободата на слово-
то да останат петна. 
Журналистическата етика днес е в криза по-

ради всеобщата финансова криза. Но журналис-
тиката може само да спечели (в буквалния сми-
съл), ако промени тона на диалога с пиара, ако 
повиши цената на говорене и писане и продаде 
изгодно достойнството си (стига да є е оста-
нало). Защото позиция, разменена срещу дъвки, 
гребенчета и семки, е семкаджийска. И в край-
на сметка никого не обслужва ефективно. Ех, 
Васа, не 1000 лева, а поне 3000 трябваше да по-
искаш, мисля.

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

от Мариана ЯНЕВА
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МОДАМОДАМОДА

Свободната 

кройка на ръкава, 

набраното деколте 

и тънката коприна 

правят тази рокля 

идеална за градски 

разходки през деня.

СОЧНИ
РОКЛИ

В летния гардероб на всяка жена трябва да има 
поне една шикозна рокля. Ние избрахме осем 

актуални модела. От вас се очаква само 
да уцелите кой е вашият.

Красотата на 

този елегантен 

модел от атлаз 

е в… гънките 

под талията. 

Роклята, 

особено в този 

цвят, е идеална 

за романтична 

среща.

Дискретен набор

Балонен силует

Ярки щампи

С подобна 
рокля в стил 

от 70-те 
години на миналия век – с дълги, широки ръкави с набор 

на китките и 
пояс от плат вместо колан – ще изглеждате 

много 
женствени. Необичайният 

рисунък подсилва този 
ефект.
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Рокля туника

На стилизирани 

цветя

Модна драпировка

Изчистена кройка

Акварел и блясък

Ярко розова (по-
скоро цикламена) 
къса, но широка 

рокля, допълнена от 
златисти аксесоари, 

е чудесен вариант 
и за разходка по 

слънчевите улици, и 
за коктейл.

Този семпъл 

модел рокля във 

вишневочервено 

изглежда много 

изискано. Тунелният 

набор отпред и по 

деколтето, както 

и прилеп ръкавите, 

стеснени в 

краищата, я правят 

малко по-спортна. На 

този цвят отиват 

много златни или 

златисти бижута.

Малка, къса, но 

червена рокля 

без ръкави… 

Екзотичните 

бели щампирани 

цветя я правят 

по-закачлива. 

Червеното се 

съчетава със 

светлобежови 

аксесоари. А точно 

тези сандали са 

суперактуални 

през това лято.

Точно това 
дълбоко 

синьо е много 
изискан цвят. 
Копринената 

тъмносиня 
рокля с дължина 

малко над 
коляното с 
драпирано 
деколте е 

фаворитът за 
бизнес коктейл.

Зелена 

копринена рокля 

с „акварелни“ 

щампи, 

съчетана 

ефектно със 

сребриста, 

обсипана с 

пайети къса 

жилетка, 

подходяща за 

по-дъждовните 

летни дни.
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ак ц е н т и

Най-новите банскиНай-новите бански

С
лед филма „Аватар“ сякаш всичко стана 3D. Дизайнерите 

дори ни предложиха щампи върху банските костюми с 3D 

ефект! Наред с тези екстравагантности банските костю-

ми през това лято изобилстват от разцветки, животински окраски 

и всевъзможни други щампи.

Много актуални са щампите на морска тематика: вълни, моряшки 

ивици, котви, водорасли, риби, костенурки, корали и кораби. 

Отново идват на мода и ретро банските на точки, като размерите 

на точките могат да варират от почти незабележими до огромни.

На мода остават също и едноцветните модели, като за най-акту-

ални се смятат черният, розовият и белият цвят.

Неоновите цветове, особено турскосиньото, слънчево жълтото 

и наситено виолетовото, създават чудесни условия шоколадовият 

тен да изпъкне още повече. Доверете се на силните цветове! 

Що се отнася до моделите, банският от оскъдни две части (осо-

бено с горнище, което се връзва през врата) е най-търсеният. Но 

и горнището тип бандо (с твърда чашка и банели) стои добре. И 

при двата модела най-важното е презрамките да са достатъчно 

надеждни, за да не ви изиграят лоша шега. Но кой знае, може пък да 

е на късмет, ако се скъсат в най-неподходящия момент. Но за всеки 

случай вие внимавайте за това при покупката на бански! 

Ако не сте от много смелите, изберете класиката – красив че-

рен цял бански с причудливи детайли, като златисти апликации или 

ивици, по него.
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

С 
радикални цветове сенки за очи и очна линия зре-

лите жени не е добре да експериментират въоб-

ще. По-спокойните цветове не по-зле ще подчерта-

ят вашата индивидуалност. 

 Със сенки за очи в ярки цветове дамите над 40-го-

дишна възраст ще изглеждат, меко казано, цирка-

джийски. Перлените сенки за очи пък излишно ще 

подчертаят не толкова идеалните им клепачи и ще 

влошат положението. 

 Важно е добре да разнасяте сенките и да не злоу-

потребявате с количеството им.

ГРИМ
с особено предназначение

Правилно нанесеният 
грим може не само да 
скрие недостатъците 
и да подчертае 
достойнствата ви, но той 
е и най-провереният начин 
да изглеждате по-млади от 
годините си.

ЗАКАЧЛИВО

Никога не забравяйте за спиралата – 
гъстите дълги мигли правят погледа ви 

по-дълбок и изразителен
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Естественият ма-

киаж е идеален как-

то за млади момичета, 

така и за по-зрели дами.

 Според изтъкнати ви-

зажисти дамите, прех-

върлили 40-ата година, 

трябва да избягват то-

нални кремове с плътни 

текстури и пудрите. 

 Ако не можете да се 

откажете от пудрата, 

използвайте я само в 

централната зона на ли-

цето, но в никакъв слу-

чай не по периферията 

му и в областта около 

очите, където кожата е 

склонна към сухота. 

 Хайлайтер (коректор 

със светлоотразяващи 

частици – да не се бър-

ка с пудра или с фон дьо 

тен – бел. ред.) нана-

сяйте на най-подвижни-

те участъци на лицето, 

където и най-често се 

образуват бръчки: гор-

ната част на скулите, 

междувеждието, назола-

биалните линии.

Яркото червило винаги при-

влича вниманието към уст-

ните, затова трябва да е в иде-

ално състояние по всяко време.

 За да не се стече в малките 

бръчки около устните, преди да 

го използвате, нанесете слой 

тонален крем върху устните в 

качеството му на основа. 

 Имайте предвид, че матови-

те червила в тъмни и студе-

ни оттенъци не само визуално 

намаляват устните, но и като 

цяло състаряват. 

 Винаги използвайте молив за 

устни – той оптически ще уде-

бели устните ви, които с въз-

растта, уви, стават по-тънки. 

Но използвайте молив за устни 

в подходящ цвят (цветът му не 

бива да се забелязва, след като 

нанесете червилото).

Червеното червило с правилен оттенък ще направи 
образа ви завършен и изтънчен

СТРОГО

ЕСТЕСТВЕНО

Розовият или 
прасковен 

руж съживява 
лицето и го 

освежава 
ненатрапчиво

ПОВЕЧЕ ВЛАГА ЗА КОЖАТА 
ПРЕЗ ЛЯТОТО

Това е задачата на продуктите от нова-

та хидратантна линия Juicy & Beauty на 

Dermacol.
Овлажняващите кремове, пълни със сочни 

плодове, възвръщат влажността на кожа-

та, изпълват я с енергия и я проясняват за 

цели 24 часа. Добре хидратираната кожа е 

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

ма и по-устойчива към влиянията на външ-

ната среда. 

Хидратантните кремове съдържат  също 

витамин Е и маслото ший. Кремовете са 

леки и подходящи за всички типове кожа.  

Резултатът е красива, добре овлажнена и 

подхранена кожа.

ВСИЧКО ЗА КРАСОТАТАВСИЧКО ЗА КРАСОТАТА

Официален вносител „Ралица“ ООД:

1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35,

тел. 02/980 33 15, факс 02/980 48 99,

Е-mail: dinpg@techno-link.com.

JUICY & BEAUTY
Хидратантен крем 

с японска вишна

Кремът за лице с 

екстракт от цвето-

вете на японска виш-

на е с възстановява-

щи, укрепващи и овлажняващи свойства.

JUICY & BEAUTY
Хидратантен крем 

с манго и смокиня

Кремът за лице с 

екстракт от смоки-

ня и аромат на ман-

го освежава кожата и подобрява нейната елас-

тичност.

JUICY & BEAUTY
Хидратантен крем 

с кайсия и йогурт

Кремът за лице с 

масло от кайсия оси-

гурява грижа за фи-

ната и деликатна 

кожа.  Екстрактът от йогурт влияе благот-

ворно, хидратира и подхранва кожата.



П
рез последното десетилетие в 
асортимента на много козме-
тични марки се появи деко-
ративна козметика с различ-

ни овлажняващи съставки. Съвремен-
ните помади, сенки и тонални сред-
ства овлажняват кожата, подхранват 
я и се борят с признаците на ста-
реене. Например на пазара вече има 
тонален крем за кожа, склонна към 
възпаления, който съдържа салицило-
ва киселина; съставки, които ексфо-
лиират мъртвите клетки и частици-
те от повърхността на кожата; екс-
тракт от морски водорасли, контро-
лиращ производството на кожен се-
бум, и дори агенти, коригиращи при-
знаците на стареенето. В резултат 
на редовното използване на тонален 
серум например бръчките се изглаж-
дат, кожата става по-равна, по-добре 
отразява светлината и изглежда да-
леч по-млада. Пчелното млечице, кое-
то забавя процеса на стареене, влиза 
пък в състава на много червила. То 
е с уникални лечебни и възстановя-
ващи свойства, ускорява обмяната на 
веществата на клетъчно ниво, сти-
мулира клетъчната регенерация благо-
дарение на богатото си съдържание 

на минерали и микроелементи (мед, 
калций, желязо, фосфор), аминокисели-
ни и витамини от групата В. Сред 
другите активни съставки, които се 
срещат в продуктите на декоратив-
ната козметика, са хиалуроновата ки-
селина, пептидите, колагенът, елас-
тинът и др. Възниква резонният въ-
прос, в състояние ли е тази козме-
тика да замени средствата за еже-
дневна грижа? Уви, не, и това го по-

твърждават експертите. Такава коз-
метика поддържа ефективността на 
средствата за обгрижване, но не се 
явява тяхна стопроцентова алтерна-
тива, тъй като на първо място те 
са създадени за гримиране и чак на 
второ място – за решение на специ-
фични проблеми: да повишават ниво-
то на влагата в кожата, да я защи-
тават от слънчевите лъчи или да из-
глаждат бръчките. За постигане на 
оптимален резултат е по-добре да 
използвате средствата за гримиране 

паралелно със специалните продукти 
за обгрижване. 

ВИЗУАЛЕН ЕФЕКТ
За аnti-age могат да се сметнат също 

продуктите, които визуално създават 
ефект за гладка и опъната кожа. Ле-

ките тонални кремове, съдържащи 
микроскопични светлоотражателни 
частици, придават на кожата сияние, 
идващо сякаш отвътре. А гланцови-

те червила образуват огледално по-
критие, което визуално изравнява по-
върхността на устните. Силиконови-

те топченца в състава на тоналните 
основи незабележимо запълват нерав-
ностите на кожата и скриват бръч-
ките, а златистите и прасковените 

пигменти неутрализират бледността, 
която неизбежно се появява с напред-
ването на възрастта. 

ЧЕТЕТЕ ЕТИКЕТИТЕ
Преди да си купите някакъв коз-

метичен продукт, внимателно изуче-
те неговия състав и тогава навяр-
но ще откриете точно онова, което 
ви е нужно. 

Витамин С подобрява синтеза на 
колаген, който на свой ред благопри-
ятства намаляването на бръчките. 
Витамин С също така е и мощен ан-
тиоксидант, който ликвидира нанесе-
ните от свободните радикали повре-
ди по кожата. Действието на вита-

мин Е е насочено към защита на кле-
тъчните мембрани от нашествието 
на свободни радикали. Той също така 
поддържа кожата оптимално овлаж-
нена. Ретинолът възстановява връз-
ките между клетките на епидермиса, 
а също и укрепва малките кръвоносни 
съдове, в резултат на което бръчки-
те намаляват, а цветът на лицето 
става много по-добър. Но не забра-
вяйте, че ретинолът е беззащитен 
пред слънчевите лъчи, което означава, 
че ежедневно трябва да използвате 
слънцезащитна козметика (със слън-
цезащитен фактор, по-известен като 
SPF). Защото без защита от слънце-
то всички anti-age грижи, които пола-
гате, ще са абсолютно безполезни.

МОЖЕ ЛИ ДЕКОРАТИВНАТА КОЗМЕТИКА, СЪДЪРЖАЩА ХИДРАТИРАЩИ 
АГЕНТИ, АНТИОКСИДАНТИ, СОЯ И ДРУГИ АКТИВНИ СЪСТАВКИ, 

ДЕЙСТВИТЕЛНО ДА ВЪРНЕ ВРЕМЕТО НАЗАД?

КАК С ПОМОЩТА НА ДЕКОРАТИВНАТА КОЗМЕТИКА 
ДА ИЗГЛЕЖДАМЕ ПО-МЛАДИ

Напредването на възрастта не е повод да се откажем от грима или обратно – 

да прекаляваме с него. Адекватната оценка на промените, случващи се с кожа-

та, ще ни помогнат да изберем правилния за възрастта ни грим. 

 ВЕЖДИ Естествената точна линия на веждите може да съживи погледа, да 

придаде на лицето изразителност. В никакъв случай не оскубвайте веждите си 

обаче на тънка черта и не ги боядисвайте отгоре с черен или друг тежък цвят 

като тъмнокафявото. Достатъчно е да ги минете с молив в цвят, много бли-

зък до естествения цвят на косата ви, а след това внимателно да ги срешете с 

четка, за „да замажете“ контраста. 

 КОЖА Маскирането на бръчките и едрите пори е напълно възможно. Ще ги 

направите по-малко забележими, ако нанесете фон дьо тен на силиконова осно-

ва, който ще запълни идеално неравностите и ще направи бръчките по-малко ви-

дими.

 ОЧИ Перлените сенки за очи, както и тези в неонови цветове е по-добре да 

изключите от арсенала си за гримиране. Нанесете слой кремообразни сенки в 

неутрален, естествен оттенък като основа, а отгоре – по-светъл тон върху це-

лия клепач. След това покрийте клепача с по-наситен оттенък на цвета, а външ-

ния ъгъл на окото подчертайте с най-тъмния. 

 УСТНИ Първо ги очертайте с контурен молив, леко размажете чертата с пръ-

сти в посока към центъра на устните, за да не стои контрастно, след което за-

пълнете устните със слой червило в естествен цвят с ефект на леко влажни 

устни или коприна.

УРОЦИТЕ НА ГРИМЬОРА
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азкошната коса е мечта на всяка жена. С нежела-
ното окосмяване по тялото обаче ни се иска да 
се разделим. Ако може, завинаги! Има начин да го 
направим…

В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ

Бръснене
Макар резултатът от тази процедура да е краткотра-

ен, тя е любима на много жени. Бръсненето е бърз и без-
болезнен начин за обезкосмяване, освен това не изисква 
специална подготовка. 

+ Съвременните самобръсначки са удобни (най-вече с 
удобни дръжки) и качествени. И на външен вид са 

красиви – има ги във всички цветови гами и форми. Нож-
четата са изключително тънки, затова порязванията с 
тях са сведени до минимум, а неприятното стържещо 
усещане при бръснене е изцяло изключено. Процедурата е 
достъпна за всички. Незаменима е по време на пътуване.

– Резултатът е краткотраен. 1–2 дни след бръснене-
то се появява неприятно усещане.

Електроепилация
Пазарът предлага изключително богат избор на електри-

чески епилатори. Днес манипулацията е безболезнена бла-

годарение на охлаждащия ефект на много от тези ма-
шинки. Различните накрайници на уреда позволяват обез-
космяване не само на краката, но и в зоната на подмиш-
ниците и бикините. 

+ Този метод е сравнително евтин. Инвестирайки 
веднъж в такъв уред, вие можете да го използвате 

години наред. Ефектът от процедурите е с продължи-
телност 2–4 седмици, а новопоникналите косъмчета са 
тънки и слаби.

– Въпреки новите разработки на все по-съвършени мо-
дели електроепилатори премахването на окосмяване-

то в областта на бикините и подмишниците с тези уре-
ди продължава да е болезнено. След епилацията е възмож-
но да се появят раздразнения и враснали косми. Електро-
епилаторът не трябва да се използва по време на бре-
менност и при разширени вени. 

Кола маска
Тя е различна по състав в зависимост от смолите, ко-

ито са в състава є. Прилага се по два начина – студена 
и топла. Можете да използвате и готови лепкави ленти 
за различните зони на тялото – крака, ръце, подмишници, 
бикини. Или пък готови кола маски в бурканчета (прода-
ват се със специални шпатули за нанасяне). Но по прин-
цип класическата готова кола маска е прекалено гъста, 
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за да отстрани упорити и твърди косми. Водоразтвори-
мата е по-подходяща в случая (особено за обезкосмяване 
на ръце и крака).

+ Ефектът от този вид обезкосмяване се смята за 
един от най-дълготрайните, защото космите се от-

скубват заедно с корена. Ако редовно използвате кола 
маска за обезкосмяване, с течение на времето новопо-
никналите косми ще изтънеят и ще започнат да рас-
тат по-бавно. 

– Този вид епилация изисква време. Кола маската тряб-
ва да се затопли, кожата трябва да се подготви 

предварително. Участъкът от тялото, който ще се об-
работва, се почиства със скраб, за да бъде процедурата 
по-ефективна. Много често след епилация с кола маска 
се появяват враснали косми. В областта на бикините и 
подмишниците са възможни раздразнения, които отшумя-
ват след ден-два. Освен това, за да можете да изпълни-
те процедурата, трябва да си „отгледате“ косми с дъл-
жина 4–6 мм, което е неприятно все пак.

 Докато взимате душ, използвайте скраб за тяло или ма-

сажирайте кожата с остра ръкавица или четка.

 Използвайте козметични продукти за третиране на ко-

жата след епилация. Те влияят на скоростта на растеж 

на нежеланите косми – забавят делението и узряването на 

клетките на космения фоликул. 

 Как правилно да ги премахвате? Ако забележите, 

че имате враснали косми, направете топъл влажен ком-

прес на мястото. След това с пинцета внимателно прих-

ванете връхчето на косъма и го изтеглете. Поразения 

участък намажете с антисептик или го наложете с лед.

Срещу враснали косми

1 Какъвто и начин на епилиране да предпочетете, пре-

ди да се подложите на третиране, почистете внима-

телно кожата.

2 Не използвайте електроепилатор, ако по кожата има 

макар и малка драскотина или рана.

3 За да избегнете изгарянията и други неприятни кожни 

реакции, не нагрявайте прекалено кола маската. След-

вайте времето за загряване, посочено в инструкцията за 

използване на продукта.

4 Остатъците от кола маска можете да почистите с 

каквото и да било етерично масло. След това изплак-

нете мястото с хладка вода, за да успокоите кожата.

5 Преди бръснене си вземете топъл душ, така че кожа-

та да се отпусне и космите да омекнат. Бръснете по 

посока на растежа.

6 Не се излагайте на слънце и не ходете на солари-

ум веднага след епилация. Изчакайте 1–2 дни. Кожа-

та след епилация е доста раздразнена и тенът ви може да 

стане на петна.

Полезни съвети
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В КОЗМЕТИЧНОТО СТУДИО

Сладката епилация
Тя напоследък доби популярност под наименованието шу-

гаринг (от английското sugar – захар). Това е абсолют-
но натурален метод и е подходящ за дами с чувстви-
телна кожа.

+ За разлика от кола маската захарната паста захва-
ща и изтегля със себе си космите, без да полепва по 

кожата и да я наранява и разтяга при издърпване. Една 
и съща зона може да бъде обработена няколко пъти. При 
епилацията с топла кола маска се стига до излишно на-
гряване на кожата с риск от изгаряне. Работната тем-
пература на захарната паста е 37 °С. Това е приятна и 
комфортна температура, която не създава риск от изга-
ряне. И това не е всичко. Захарната паста така захваща 
косъма, че при отскубване той се отделя от стената на 
фоликула (края на корена), като се разрушава част от ма-
тричните клетки, изграждащи самия фоликул и отговорни 
за процесите на фоликулярен растеж и отделяне. В резул-
тат на това космите стават тънки и губят пигмент.

– За да се подложите на захарна епилация, космите ви 
трябва да са с дължина не по-малка от 4 мм.

Лазерна епилация
С помощта на лазерната епилация е възможно да се 

простите с нежеланото окосмяване завинаги или поне за 
няколко години напред (възможно е хормонален дисбаланс, 
например при бременност, да даде тласък на нов растеж 
на космите).
Как лазерът премахва космите? Енергията на лазера 

прониква в косъма и разрушава фоликула, въздействайки 
му с топлина. След процедурата подкожната част на кос-
мите излиза на повърхността, а след това в продълже-
ние на половин седмица космите опадат. Първоначалният 
курс е 3–4 сеанса, след което е необходимо да ги повто-
рите след 2 месеца. 

+ Процедурата е почти безболезнена, макар че не е 
зле да обработите кожата в зоната на бикините с 

анестезиращо средство. Ако след време космите отново 
израснат, те вече са почти незабележими – меки и мно-
го светли. Има и късметлийки, които с помощта на ла-
зерната епилация се отървават от нежеланото окосмя-
ване завинаги. 

– Процедурата е неефективна за светли, рижи и бели 
косми. Бъдете внимателни при избора на козмети-

чен център – непрофесионално извършена лазерна епилация 
може да причини изгаряния по кожата или пигментация. 

Не я бъркайте с фотоепилацията
Системите за фотоепилация (IPL) използват пулсова свет-

лина. Те не са лазери. Пулсовата светлина се прилага и с 

други цели в козметиката – фотоподмладяване, заличава-

не на разширени капиляри, лечение на акне и пигментации. 

Дерматолозите се кълнат обаче, че най-ефикасен за обез-

космяване е лазерът. Пулсовата светлина е принципно и 

по-рискова за кожата.

ELOS eпилация
Тази новост в козметологията обещава премахване на 

нежеланото окосмяване завинаги, при това безболезнено. 
За разлика от другите салонни методи тази технология 
се прилага дори и на светли и побелели косми.
За Европа този метод се смята все още за нов, но в 

Израел, Канада и Япония той е популярен вече повече от 
10 години. Същността на процедурата е скрита в ней-
ното наименование – ELOS се разшифрова като електро-

оптична синергия.

Този метод изпреварва обикновените лазери и светлин-
ни системи по отношение на надеждността и дълготрай-
ността на действието си. Въздейства с два вида енер-
гия: биполярна радиочестота и светлинен спектър. Пър-
воначално се разчита на светлинната енергия – пигмен-
тът, съдържащ се във всеки косъм, даже и побелял и по-
сивял, я привлича. След това радиочестотната вълна раз-
рушава космения фоликул. Светлинната енергия е недос-
татъчна да премахне косъма, затова се прилага биполярна 
радиочестотна вълна. 
Най-добре е да се подложите на ELOS епилация по вре-

ме на активната фаза на космения фоликул. За целта 3–4 
дни преди процедурата избръснете гладко космите, кои-
то искате да отстраните, за да може към момента на 
въздействието тяхната дължина да е няколко милиметра. 
След един сеанс можете да се сбогувате с 10–15% от 
космите по тялото си.

Разлики и прилики
 Също като лазерната епилация, и ELOS епилаци-

ята отстранява космите завинаги, но ще ви тряб-
ва да се подложите на повече сеанси. Схемата на 

третиране за ELOS епилацията се изготвя индивидуал-

но от специалист. Стандартният курс с ELOS епилация е 

8–10 сеанса с интервали от месец между тях. Така че ако 

индивидуалните особености позволяват, можете да пре-

махнете ненужните косми едва след около половин година.

 За разлика от фотоепилацията с ELOS епилаци-
ята е възможно да се премахнат косми с всякак-
во оцветяване. При фотоепилация сивите и по-свет-

ли косми не се повлияват. Седем дни след ELOS процедура-

та може да се излагате на слънце с фотозащитен крем и 

да се подлагате на допълнителни козметични процедури, а 

след фотоепилацията излагането на слънце е забранено в 

рамките на 2 и повече седмици преди и след процедурата.

 За разлика от електроепилацията (отстранява-
не на космите един по един с помощта на електро-
игла) ЕLOS епилацията е безболезнена, не оставя зачервя-

вания по кожата, не изисква специални грижи след процеду-

рата, гарантира 100% премахване на окосмяването.

+ Кожата не се прегрява и не се травмира. След про-
цедурата епилираната зона не е раздразнена. Без опа-

сение можете да се излагате на слънце и да се подлагате 
на всякакви козметични процедури.

– Имайте предвид, че ако сте бременна, страдате от 
хипертония, онкологично заболяване или алергия към 

слънце, ELOS eпилацията ви е противопоказна.
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1. ЧЕЛО ИЗГЛАЖДАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ БРЪЧКИ

Поставете средния пръст и показалеца (и на двете ръце) 
точно в центъра на челото. С двата пръста (и на двете 
ръце) масажирайте бръчките със спираловидни движения в 
посока от центъра на челото към слепоочията. Върнете се 
по същия път (пак със спираловидни движения) в центъра 

на челото и повторете масажа, но този път като натискате малко по-сил-
но с пръстите върху кожата. 

2. НОС НАМАЛЯВАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА 
НА „СЕРИОЗНИТЕ“ БРЪЧКИ В МЕЖДУВЕЖДИЕТО

Изходната точка е средата между най-издадената част на 
„гърба“ на носа и горния край на веждите. Със средния 
пръст и показалеца на едната ръка масажирайте срещупо-
ложната надлъжна страна на този участък с поглаждащи 

движения, насочени само надолу. След шестото поглаждащо движение смене-
те ръката и масажирайте другия надлъжен участък още шест пъти пак само 
надолу. Изпълнете целия масаж три пъти. 

3. ОТСТРАНИ НА НОСА ПОЧИСТВА ЗАПУШЕНИТЕ ПОРИ

Със средните пръсти на двете ръце масажирайте зоните 
от двете страни на носа в посока нагоре-надолу. За да раз-
читате на ефективно почистване на порите чрез този ма-
саж, когато изпълнявате масажните движения нагоре, уве-
личете натиска с пръстите върху кожата. Това ще осво-

боди натрупалия се в порите себум и ще активизира кръвообращението в 
тази зона. Направете общо 6 движения нагоре и надолу.

4. ОКОЛООЧЕН КОНТУР ИЗПЪВА БРЪЧКИТЕ И 
ИЗСВЕТЛЯВА ТЪМНИТЕ КРЪГОВЕ 

Затворете очи. Със средните пръсти и показалците на 
двете ръце осъществете натиск в продължение на три 
секунди в най-вдлъбнатите точки на вътрешните ъгли на 
очите. След това със същите пръсти обиколете очите (за-

почнете отгоре) с поглаждащи движения. Това ще активизира протичането 
на лимфата и ще облекчи отоците. Накрая изтеглете пръсти към слепоочи-
ята и задръжте натиска там шест секунди.

САМОМАСАЖ ПРОТИВ БРЪЧКИ
АКО ГО ПРАВИТЕ ЕЖЕДНЕВНО ИЛИ НАЙ-МАЛКОТО ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО, ТОЙ ЩЕ 
АКТИВИЗИРА РЕГЕНЕРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В КОЖАТА И ЩЕ Я ОСВЕЖИ И НАПРАВИ 
ВИДИМО ПО-МЛАДА. СПАЗВАЙТЕ СТРИКТНО НАШИТЕ ИНСТРУКЦИИ.

аn t i - a g e
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подстрижка –
няколко 

стайлинга
ПЛАЖНИ БУКЛИ
Прическата е най-подходяща за дами с ес-

тествено къдрави коси. При този стайлинг 

косата се изсушава с дифузор. На темето се 

нанася пяна за къдрици и при сушенето точно 

там косата се намачква с пръсти, за да до-

бие тази форма.

НЕБРЕЖЕН БОБ
Най-важният момент тук е плавното степе-

нувано подстригване от двете страни. При 

този стайлинг влажната коса се навива на 

едри ролки и след като изсъхне, се сресва с 

пръсти.

БРЕТОН НА ОБОСОБЕНИ КИЧУРИ
Леко окръгленият и силно филиран бретон, 

както и контурните кичури създават този 

по-мек вариант на предишната прическа. Ко-

сата се третира с пяна за обем и се изсуша-

ва с помощта на кръгла четка навън с цел да 

се създадат повече обем и гъвкавост.

РЕТРО БОБ
Прическата е вдъхновена от модата на 70-те 

години на миналия век. Бретонът и контурни-

те кичури се изсушават изправени и леко по-

двити около лицето. Само няколко отделни 

кичура се оформят с вакса да стърчат навън.

АЛА МИРЕЙ МАТИЙО
Но може да оставите косата и абсолютно из-

правена, ако искате да заприличате на Ми-

рей Матийо.

XL БРЕТОН
„По-гладка, ако може“ е съкровено желание на 

много къдрокоски. Става с помощта на из-

глаждащ лосион, голяма кръгла четка и сешо-

ар. Накрая прекарайте пръсти през косата 

и лекичко я разрошете и объркайте, за да не 

стои прекалено изправена.

ОБЕМ АЛА 80-ТЕ
Става дума за 80-те години на миналия век. 

След изправянето със сешоар и кръгла четка 

сухата коса просто се начупва с помощта на 

маша. Не задържайте дълго машата, за да не 

се получат кръгли букли.
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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

Те са практични и мултифункционални – 
не се развалят нито от морския бриз, нито 
от солената морска вода. И  не изискват 
специална и трудоемка поддръжка – на 
почивка и прическите трябва да изглеждат 
по-фриволни и безгрижни…

НАЧУПЕНИ КРАИЩА
Фокусът в тази дълга до под раменете коса, 

подстригана на бретон, е върху краищата, ко-

ито са леко изсветлени и подвити на всички 

страни. Косата се стилизира с пяна за обем 

и едра маша само по краищата.

НА ПО-СИТНИ БУКЛИ
За да постигнете тази прическа, трябва да 

навиете търпеливо влажната коса на тънки 

ролки. Оставете косата да изсъхне на въз-

дух, като преди това обработите навитите 

на ролките участъци с втвърдител (за по-го-

ляма трайност).

СТЕЛЕЩИ СЕ ВЪЛНИ
Прическата е идеална за разходки по край-

брежния булевард вечер. Навийте косата на 

средно едри ролки и я оставете да изсъхне 

много добре на въздух. На финала впръскайте 

малко спрей за блясък.

НЕБРЕЖНО ПУСНАТА
За да постигнете тази прическа, изсушете 

цялата косата с едра кръгла четка навътре. 

След това фиксирайте само краищата със 

сешоара, като ги извиете с четката навън.



„Р
ешено е! От следващата 
неделя започвам да спор-
тувам.“ За жалост искре-
ният ни стремеж към ня-

каква физическа активност много чес-
то завършва с неуспех. Когато не ни 
стигат сили да се захванем със спорт 
или пък да продължим да спортуваме 
след продължително прекъсване, при-
бягваме към какви ли не мобилизира-
щи аргументи. Нямаме време, нямаме 
настроение и въобще изморяваме се 
от всичко... Но нека бъдем честни – 
каквото и да измислим, то ще е само 
оправдание. Въпросът е как да проме-
ним това положение? Като начало се 
опитайте да промените възгледите за 
спорта и за самите себе си. 

В детството ни е внушавано, че 
спортът е занимание, което е непре-
менно свързано със състезание, кон-
куренция и високи постижения. Това 
отношение само прибавя към физиче-
ската умора от тренировката и усе-
щането за психическа умора. Човек 
често пада духом и изобщо престава 
да се занимава със спорт. Част от 
вината за всичко това се пада на 

ученически комплекси
Ние имаме памет за оценките по 

физическо в училище и за списъка с 
нормативите... Заради това „спортно 
минало“ някои просто не могат да си 
представят как е възможно да се за-
нимават с някаква физическа актив-

ност по своя воля, а не защото така 
трябва. Ето какво ни сподели 36-го-
дишната Димитрина Петрова. 

„Часовете по физическо са ми не-

приятен спомен. Много се притесня-

вах, когато влизах в тях. Очаквах, че 

всички ще се смеят на очевидно не-

спортната ми натура. Ако напри-

мер сега отида на фитнес, едва ли ще 

имам чак толкова силни притеснения, 

но заради всичко, което съм преживя-

ла в ученическите години, ми е неком-

фортно да спортувам сега.“ 

Всички, които са имали подобни пре-
живявания в училище или пък са стра-
дали от наднормено тегло, развиват 

чувство за спортна 
непълноценност 

което може да бъде много трайно. То 
намира израз в твърдението: „Имам 
чувството, че във фитнес залата 
всички ме гледат и оценяват – спра-
вям ли се или не.“
Желанието на всяка цена да пре-

одолеем притеснението от неуспех 
ни пречи да се съсредоточим напълно 
върху изпълнението на упражненията. 
И тогава сме склонни да започнем да 
се обвиняваме за липса на достатъч-
но качества или пък старание. Ако 
пък ни се удаде да постигнем нещо, 
смятаме, че е станало случайно или 
пък задачата е била прекалено лесна. 
С други думи, ако случаят ви е този, 
трябва да се научите да се гордеете 
от собствените си победи, да не се 
притеснявате за мнението на другите 
и да поработите върху изграждането 
у себе си на морал на… победител. 

Причините за 
„фалстартовете“

Осъзнаваме ли истински защо иска-
ме да се занимаваме със спорт? От-
говорът на този въпрос не бива да 

ф и з к у л т у р е н  с а л о н
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съдържа предвидимите здравословни 
аргументи и тези, посочени в стати-
ите на женските списания. Те звучат 
долу-горе еднакво: за да сте в добра 
здравословна форма, да се предпазите 
от стреса и да съхраните по-дълго 
младостта и гъвкавостта на тялото 
си, трябва да спортувате… Не че 
тези твърдения не са верни, но опи-
тайте се да потърсите по-дълбоки 

причини, които могат да ви накарат 
да бъдете физически активни. Причи-
ни, които са свързани с вас самите. 

„СПОРТУВАМ, ЗА ДА СВАЛЯ ИЗ-

ЛИШНИТЕ КИЛОГРАМИ.“ Какво е 
това твърдение освен очевидна заяв-
ка за цел, която почти нищо не каз-
ва за истинските ни желания и дълбо-
ката ни мотивация. Стремежът да се 
спортува за отслабване е характерен 

за хора, неодобрявани като външност 
от родителите си в ранно детство и 
критикувани по този повод. Подобен 
вид мотивация обикновено е нетрайна 
или пък доста нестабилна. 35-годишна-
та Мила разказва как превърнала дома 
си в истинска фитнес зала, но след се-
дем месеца активно спортуване прекра-
тила изведнъж тренировките. 

„Дълги години правих всичко въз-

можно, за да контролирам как из-

глеждам. Майка ми също много вни-

маваше не само за своята фигура, но 

и за моята. В един момент усетих, че 

изпадам в зависимост от трениров-

ките. Самата мисъл, че трябва не-

прекъснато да усъвършенствам тя-

лото си, ме хвърли в отчаяние и де-

пресия. Спрях ги, защото исках да ме 

възприемат като красива, независи-

мо дали съм отслабнала, или напъл-

няла. Но и до днес дълбоко в душата 

си усещам и другото желание – отно-

во да стана пак спортна и слабичка 

като преди.“

Една част от нас иска движение 
и физическа активност, а друга – 
не. Например жената, която в дет-
ството си е била пухкаво момичен-
це, на което всички са се радвали, 
ще се превърне в жена, която харес-
ва себе си, независимо дали е пълна, 
или не. Защото в подсъзнанието є е 
запечатано убеждение, че да си пъл-
ничка, означава да предизвикваш одо-
брението на околните. На несъзна-
телно ниво тя си помага с мисълта, 
че така или иначе всички опити да 
се справи с излишните килограми ще 
приключват с неуспех, защото тя по 
природа си е такава.

Вглеждане в детайлите
Някои от нас просто нямат ника-

къв опит в това да се чувстват ком-
фортно в собственото си тяло. На 
тези хора по принцип им е трудно да 
се чувстват добре. За нормални те 
смятат провалите и лошото настро-
ение, а не успехите и оптимизма. За-
това им се опира да се стремят към 
нещо, което познават само абстракт-
но, на теория – а именно към удо-
волствието от спортуването. 
Като се движим, ние осъзнаваме, че 

тялото ни съществува. Днес ние по-
често игнорираме сигналите му, не му 

Ежеседмично ходете пеша по половин час всеки ден, или по 45 минути 

пет дни в седмицата. Разхождайте се бодро, в темпо, но не и чак задъхано и 

на предела на възможностите ви. Хубаво е да се поизпотите леко. 

Полезно за сърцето и белите дробове Разходките в темпо помагат на 

дихателната система, сърцето и кръвоносните съдове да работят по-добре. 

То е незаменимо за астматиците и за страдащите от бронхит. 

Балсам за ставите Вървенето пеша помага да съхраните еластичност-

та на ставите и сухожилията по-дълго време. Хората, които имат проблеми 

със ставите обаче, трябва да се консултират с лекар, преди да започнат да 

тренират нещо по-сериозно. 

Ползи за фигурата Стройни крака и стегнати бедра – това са ефекти-

те от ходенето. Да не забравяме и това, че повишеният разход на енергия 

подпомага нормализирането на теглото. 

Други плюсове Подобрява настроението и решава проблемите с безсъни-

ето. Ходенето е толкова естествено за човека движение, че с него бихме мог-

ли да се занимаваме, където и когато намерим за добре. Единствената еки-

пировка, която ни е необходима, са обувки с пружинираща подметка, от мека 

кожа. 

Как е най-правилно да се ходи? Много полезно е преди и след ходене да 

направите няколко упражнения за разтягане. Не се увличайте в прекалено бър-

зо ходене, а по-добре намерете своето оптимално темпо и го поддържайте. 

ДА ХОДИШ, КАКТО ДИШАШ

Ежеседмично е добре да карате колело 2 пъти по половин час. Ако не мо-

жете, тогава го правете 1 път в седмицата по 45 мин. В случай че изберете 

велоергометъра – карайте по половин час 3 пъти в седмицата с умерена ин-

тензивност. 

Полезно за сърцето и белите дробове Подобрява работата на сърдеч-

носъдовата и дихателната система. 

И за ставите Натоварването на ставите при карането на колело е зна-

чително по-малко, отколкото при много други аеробни тренировки. При това 

мускулите и сърдечносъдовата система не се натоварват по-малко. 

Ползи за фигурата Карането на велосипед повече от други активности 

натоварва седалищните мускули и бедрата. Повишеният разход на калории 

позволява да се избавим от излишните килограми. 

Други плюсове По време на разходките с колело се развива чувството за 

равновесие, тренират се зрението и слухът. А и това е чудесен начин да пре-

карате време сред природата с приятели и да откриете нови приятни места.

Как е правилно да се кара колело? Посъветвайте се със специалист, за 

да си купите колело по ваш размер. Трябва да докосвате земята с пръстите 

на краката, когато седите върху седалката. Правилната височина на седалка-

та се определя, като поставите ходило на педала в най-долното му положение: 

в тази поза вие трябва да усещате, че седите плътно върху седалката, без да 

местите таза. Разположете седалката и кормилото на едно ниво. 

НА КОЛЕЛО, КАКТО В ДЕТСТВОТО
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обръщаме внимание, защото животът 
ни е подчинен на работния график, 
а не на ритъма на собственото ни 
тяло. Именно този нарушен контакт 
ни пречи да получим удоволствие от 
спорта. И да станем бързо от ком-
пютъра, когато тялото ни „крещи“, 
че му се иска да се раздвижи. 
Налага се отново да потърсим връз-

ка с телата си и в крайна сметка 
– със самите себе си. За щастие по-
някога огънят на нашата решимост 
може да се разгори и от една мал-
ка вълшебна искра. Подобно спонтан-
но желание – да започнем да се дви-
жим – може да се сравни с любов от 
пръв поглед. Тази искра може да при-
пламне заради думите на човек, кой-
то означава много за нас, или зара-
ди желанието да се харесаме на няко-
го. Ако почувстваме истинска необ-
ходимост да поканим спорта в нашия 
живот, значи това решение е узряло 

в резултат на помирението ни със 
себе си. Много е важно взетото ре-
шение да стане част от нас, да бъде 
преживяно на дълбоко ниво. И тога-
ва няма да е необходимо да се при-
нуждаваме да спортуваме. Ще ни се 
струва, че винаги сме мечтали да се 
занимаваме сериозно с физическа ак-
тивност. И от неприятно задълже-
ние спортът ще се превърне в необ-
ходимо удоволствие. 

Към движението – 
с удоволствие

„Харесва ми“ – така с усмивка от-
говоря 62-годишната Антония, кога-
то я попитахме защо вече почти го-
дина и половина ходи на аква аеробика 
три пъти седмично. При това тя не 
е любителка на строгата дисциплина 
и никога през живота си не се е ув-
личала от спорта. Аква аеробиката 
тя възприема по друг начин: 

„Започнах да спортувам това, за да 

остана във форма и да не кача кило-

грами. Но после открих и други плюсо-

ве. Хареса ми да се движа осъзнато, да 

чувствам тялото си във водата и да 

се радвам на онова, което то умее. А 

пък и това е повод да изляза от вкъщи 

и да се видя с приятели съмишленици.“ 

И накрая нека признаем, че дори 
при най-запалените за физическа ак-
тивност хора мотивацията може да 
се пропука. Една пропусната разход-
ка или тренировка са допустими. Не 
се обвинявайте. Просто се стремете 
да си поставяте по-скромни задачи. 
Спортувайте по програма, която съ-
ответства на вашите моментни въз-
можности и която ще ви позволи да 
се справяте с натоварванията. Има 
и друг начин да преодолеете момент-
ната си нерешителност – предста-
вете си, че сте вече на мястото за 
тренировка, в движение сте, усещате 
мускулите си и вече изпитвате онази 
приятна умора... 
Спортът може да се превърне в 

ежедневна необходимост, подобна на 
миенето на зъбите или ежедневния 
душ. Само трябва да поискате да си 
доставяте това удоволствие.
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1–2 пъти седмично по 20 минути е добре да плувате 

малки дължини. 

Плуването е полезно за сърцето и белите дробове 

По време на плуване се задейства голямо количество мус-

кули, които предизвикват по-интензивна работа на сърце-

то и белите дробове. Можете да практикувате няколко ва-

рианта на дишане: през носа, през устата, със задържане 

на издишването.

За гъвкави стави Във водата вие ги натоварвате по-

малко, но без да намалявате натоварването върху мускули-

те и сърдечносъдовата система. 

Ползи за фигурата Благодарение на съпротивлението, 

което оказва водата върху тялото, плуването благоприят-

ства постепенното и пропорционално развитие на муску-

латурата. Когато това е съчетано и с правилно хранене – 

телесната маса намалява. 

Други плюсове Водата ни помага да се отпуснем и пси-

хически. 

Как е най-правилно да се плува? Не е нужно да се стре-

мите към високи скорости или рекорди. Не забравяйте да 

следите за това главата и тялото ви да бъдат на една и 

съща линия, в противен случай натоварването на гръбнач-

ния стълб и мускулите няма да се разпределят равномерно. 

КАТО В БЕЗТЕГЛОВНОСТ

Бела, брой 7 (161), 201124





Цветът на Цветът на 
ЗЪБИТЕЗЪБИТЕ

у с м и в к а т а

Ц
ветът на зъбите се възприема като основен ес-
тетичен показател за хубава усмивка. Той се 
определя от пигментите, вградени в емайла и 
дентина при развитието на зъбния зародиш. Но 

също и от натрупването на пигменти отвън (от кафе-
то, чая и цигарите например). 

Естественият зъбен цвят слабо се влияе от 

избелване и след избелване рецидивира, докато 

външните пигменти лесно се отстраняват и 

резултатите са идеални.

Основните зъбни цветове са четири. 

В зависимост от цвета 
на оттенъка

те биват: а) кафеникав, характерен за 2/3 от населени-
ето на Европа; б)жълтеникав, по-изявен при хората със 
светли очи и бяла кожа; в) сивкав, който най-често се 
дължи на продължително тютюнопушене; и г) червеникав, 
който притежава 1/3 от хората в Европа. 

Всеки цвят има и яркост 
която се измерва по скала от 1 до 4. B1 е най-светли-
ят цвят за естествени зъби, а C4 – най-тъмният. Цве-
тът се определя от расата и е свързан с цвета на ко-
жата, очите, косата. 

Много хора си мислят, че негрите имат много 

бели зъби, но при тях просто контрастът 

с кожата е огромен.

Много изкуствено седи светла металокерамика на хора 
с по-тъмен цвят на кожата. Има и специален цвят кера-
мика – т. нар. холивудско бяло, който е без оттенък и 
седи още по-неестествено в устата, но това е търсен 
от някои хора ефект.
Цветът се търси винаги на силна дневна светлина.

Нормално всеки зъб 
има 3 нюанса 

– основен, по-тъмен на шийката и прозрачен емайлов ръб. 
С възрастта емайлът става по-прозрачен и цветът на 
дентина започва да доминира. При млечните зъби емай-
лът е слабо минерализиран и е матов, непрозрачен, пора-
ди което дентинът не прозира под него. 

Цветът на млечните зъби се определя само от 

матовия емайл, който е с млечен цвят. Точно 

затова тези зъби се наричат млечни, а не защото 

са на деца, които пият мляко.

Зъбите може и да са изкуствено, но трайно структур-
но оцветени от някои пигменти, влезли в тях по време 
на изграждането им. При т. нар. 
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флуороза
която се появява при повишен прием на флуор с профи-
лактична цел или при хора, обитаващи райони, където съ-
държанието на флуор в питейната вода е завишено (на-
пример Бургас), зъбите са с жълто-кафяви петна по тях. 
Добрата новина е, че те рядко боледуват от кариес.

Друго често срещано оцветяване се получава 

вследствие на приема на тетрациклинови 

антибиотици от деца. Зъбите стават сиви, на 

ивици, но имайте предвид, че всеки антибиотик 

от тази група оцветява различно.

Антибиотикът много лесно се свързва с калция в кос-
тите и зъбите и образува с него траен комплекс. Затова 
такива антибиотици не се приемат с мляко и при прие-
ма им не се яде сирене.

Мъртвите зъби 
също са с променен цвят. По-тъмни са и са по-сиви от 
останалите. Това се дължи главно на пигмента хемоглобин 
от кръвта на мъртвата пулпа, на мумифицираните тъка-
ни и на просмукване на пигменти от веществото, с кое-
то зъболекарят запълва каналите на зъба. Това вещество 
се нарича каналопълнежно и някои негови разновидности 
оцветяват в червен оттенък мъртвите зъби. 

За щастие мъртвите зъби лесно се избелват 

и цветът им не рецидивира.

Друго често оцветяване, което променя естествения 
цвят на зъбите

се дължи на амалгамените пломби
Дори пломбата да се замени с бяла, често зъбът про-

дължава да сивее, защото среброто, живакът и техните 
окиси са проникнали в дълбочина на зъбната тъкан и са 
я оцветили в сиво. 

Такова оцветяване почти не се влияе от избелване 

и за да се отстрани, са нужни дълбоко изпиляване на 

зъба и отнемане на всички оцветени тъкани.

Това не е биологично и често се стига до пулпата и 
до умъртвяване на зъба. Амалгамените пломби са изклю-
чително трайни и не е добре да се заменят с бели, ако 
това е възможно.

Д-р Цветан ПЕШЕВ,

стоматолог

Ако проявявате желание лично да се убе-

дите в способностите на д-р Пешев като 

стоматолог, а не само да четете статии-

те му, можете да се обадите на телефони: 

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

шете час за посещение. Кабинетът се на-

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

1. Дано да ви е наблизо!

www.zabolekarbg.hit.bg



„И
маш ли още шоколад?“ 
– пита колежката, оче-
видно жертва на вълчия 
глад за сладко. Всеки или 

почти всеки го е изпитвал на гърба 
си. Но жените – по-често. Защото 
за този феномен е виновна женската 
циклична природа. 

Защо шоколад и защо 
точно следобед

Ако на обяд сте хапнали само сала-
та, обяснението за появата на сле-
добедния глад за сладко (обикновено 
някъде към 15.00 ч.) изглежда доста 
предвидимо. Просто храната на обяд 
е била прекалено малко. 
Последицата – нивото на кръвната 

захар спада и организмът се нуждае 

от „подкрепление“ отвън. При това 
– веднага! Близко до ума е, че ниво-
то на кръвната захар би се покачи-
ло най-бързо, ако изядем нещо мно-
го сладко (съдържащо захар). Затова 
ни се прияжда сладко – сладолед, пар-
че торта или поне бисквитка. Сан-
двичите и баничките също доставят 
много бързо необходимата на органи-
зма енергия. 

Но внимание! Когато задоволим този 
каприз на тялото си, се завъртаме 
в дяволски кръг – яденето на сладко 
много скоро причинява друга атака на 
необуздан глад за сладко.

Виновно е отново нивото на кръвна-
та захар, което рязко се покачва, след 
като сме консумирали сладкиши, но и 

също толкова рязко спада малко след 
това и по този начин провокира нови 
атаки на „сладък“ глад. Този ефект 
имат върху нас и силно подсладените 
напитки – лимонада, оранжада и др. 

Изводът 
Причината за глада за сладко е, че 

храната не ни е била достатъчна 

или пък сме яли неправилната храна. 

Най-виновни са продуктите от бяло 

брашно, сладкишите и силно подсла-

дените напитки.

Има ли спасение
Без паника. Атаките на вълчи глад 

не са безнадеждно непобедими. Пър-
вата стъпка към овладяването им е 
към салатата на обяд да прибавим 
и една филийка пълнозърнест хляб. 
Съдържащите се в пълнозърнестите 
продукти баластни вещества ще ни 
държат сити по-дълго време. 
Принципно е добре да приемаме по-

вече храни, които не са много ка-
лорични, но съдържат подобни заси-
щащи вещества. Преди всичко това 
са продуктите, съдържащи белтъчи-
ни (месо или риба, а ако сте веге-
тарианец – тофу и млечни произве-
дения), или храни, богати на фибри, 
като пълнозърнест хляб или неполи-
ран кафяв ориз. 

Плодовете и зеленчуците имат и едно 
допълнително предимство – те под-
държат в равновесие нивото на кръв-
ната захар. Междинните хранения (су-
трин, преди обяда и следобед, преди 
вечерята) също ни помагат да избег-
нем атаките на глада за сладко.

Плодовете и зеленчуците е най-до-
бре да комбинирате с белтъчини – на-
пример кисело мляко или извара с на-
рязани парчета ябълки или ягоди е су-
перкомбинация. От плодовете не бива 
да избирате презрелите. Ако много 
ви се ядат банани, спрете предпочи-
танието си на не много узрелите (с 
лека зеленина около дръжката). Тъй 
като колкото по-узрели са плодовете, 
толкова по-бързо се покачва нивото 
на кръвната захар. Перфектни за по-
хапване в офиса са сушените плодове 
и ядките. Алтернативата – филийка 
пълнозърнест хляб, намазана с малко 
прясно сирене и покрита с парче до-
мат или краставица. Това е перфект-

хр а н е н е
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ЯДЕ МИ СЕ ЯДЕ МИ СЕ 
НЕЩО СЛАДКОНЕЩО СЛАДКО

Или как да 
отслабваме 
по-правилно
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ната междинна закуска. 

Изводът 
Понякога обаче може да си хапнете 

просто нещо сладко – парче кейк или 

шоколад. Но нека парчето кейк да е 

малко и приготвено с нискомаслено 

кисело мляко например, а шоколадът 

да е черен. Дори и когато се глезим, 

трябва да се глезим здравословно. 

Правилна храна – правилно 
отслабване

Невинаги когато посягаме към кеси-
ята с желирани бонбони или към шо-
колада, сме подтиквани от вълчи глад 
за сладко. Яденето на сладко може и 
да е някакъв навик, който например 
е неразделна част от ритуала гледа-
не на телевизия вечер или пък да е 
функция на скуката, която изпитва-
ме (нали се сещате – ядене от няма-
не какво да правим). 

В тези случаи помага много да се раз-
мърдаме и да извършим някакво смис-
лено действие – да си сварим чай на-
пример, да си пуснем музика и да я из-
слушаме, да си вземем душ. Или още 
по-добре – да влезем във фитнес зала-
та и да поспортуваме.

Изводът 
Звучи много просто – срещу вълчия 

глад за сладко помага яденето. Важно 

е през определени интервали от време 

да слагаме по нещо в уста, което съ-

държа баластни вещества, като пъл-

нозърнести продукти, зеленчуци и пло-

дове. А понякога помага спортуването.

Вярно ли е, че цикълът 
е виновен? 

Да, но... 

Причината е, че хормоналната прена-
стройка в края на цикъла води до спа-
дане на нивото на кръвната захар при 
повечето жени.

С това, естествено, гладът ни за 
сладко започва да ни тормози непо-
бедимо. Ако обаче си хапваме редов-
но плодове, зеленчуци и пълнозърнест 
хляб, нивото на кръвната захар дори 
и по време на менструалния ни цикъл 
ще си остане в равновесие.

Изводът 
Гладът за сладко се потушава със 

системно похапване на съдържаща 

баластни вещества храна.

ГЛАД ЗА СЛАДКО, НЕПОМРЪДВАЩА НАДОЛУ СТРЕЛКА НА КАНТАРА, 

УПОРИТИ БРИЧОВЕ… ПРОСТОТО И ЛЕСНО ОТСЛАБВАНЕ СЕ СЛУЧВА 

ПО ДРУГ НАЧИН СПОРЕД ЕКСПЕРТИТЕ.

Шоколад срещу пристъпи на глад за сладко
М. Д. иска бързо да свали килограми, но има проблем – всяка диета, която започ-

ва, провокира силно чувство на глад и… силно главоболие. Главоболието отшумява 

само, когато си хапне нещо сладичко – понякога само парченце шоколад. 

 Принципно блокче шоколад по време на диета не вреди толкова, особено 

ако шоколадът е с високо съдържание на какао. Малки екстри е добре да си 

позволявате от време на време, за да си създавате усещането за нещо забране-

но, което неимоверно много усилва желанието за сладко. Преразгледайте и днев-

ното си меню, като си зададете два важни въпроса:

1. Колко часа има между храненията ви?

 Без значение, че доста диетолози препоръчват 3 хранения през деня, във ва-

шия случай (заради главоболието) няма да е зле да вкарате поне едно междинно 

хранене в дневния си хранителен режим. Изяждайте по едно кисело мляко с няка-

къв плод или по половин филия пълнозърнест хляб, намазан с извара и поръсен със 

зелени подправки. Или пък обилна порция зеленчуци, объркани с малко извара (без 

никакви други подправки).

2. Достатъчно ли вода пиете?

 Липсата на течности в организма също може да провокира главоболие. Пре-

поръчителното количество вода на ден е минимум 1,5 л (до 2 л), но разпределени 

равномерно през целия ден. Не е добре да пиете вода, докато се храните, нито 

да прекалявате с нея точно преди да заспите.

ПРОСТО ОТСЛАБВАМЕВъпроси и отговори



К
ак точно ядете? С радост или 
с тревога? Към адептите на 
правилното хранене ли се числи-
те, които прецизно избират ди-

етична, нискокалорична и витаминозна 
храна, или си позволявате безобразно да 
се натъпчете по всяко време на дено-
нощието? А може би сте напълно без-
различни към вкусовите нюанси и яде-
те просто за да попълните енергийни-
те си дефицити? Начинът, по който 
се отнасяме към храната, говори много 
за нас. Защото поглъщането на храна е 
един от методите за взаимодействие 
с околния свят. Така ние го тестваме 
на вкус, пълним телата си с енергията 
му. Човек, който е в състояние да се 
наслаждава на храненето, е по-склонен 
да се вслушва в себе си, отколкото 
към назидателните забележки и мнени-
ята на другите. Ето защо е така ва-
жно вкусът да се развива – това ни 
дава възможност по-добре да разбира-
ме себе си и по естествен начин да се 
поддържаме в добро здраве и сили. И 
не на последно място – по-пълноценно 

да се наслаждаваме на живота! 

Запознайте се 
с храната по-отблизо

ЗА КАКВО Е НУЖНО ТОВА? Е, не 
единствено за да определим дали вче-
рашното печено месо не се е развали-
ло например. Когато слагаме в уста 
хапка храна или преглъщаме, това сти-
мулира отначало нашите рецептори – 
вкусовите, обонятелните, тактилни-
те и температурните. После в ко-
рата на главния мозък протича про-
цес на разпознаване на онова, което 
ядем. По-късно в „играта“ се включ-
ват и подкоровите зони за удоволст-
вие и памет. Именно по този начин 
чувството за вкус информира мозъка 
опасна ли е за организма храната, ко-
ято влиза в него отвън. Преценката, 
какво може да се яде и какво – не, се 
развива в най-ранна възраст при чове-
ка. Ние знаем, че сапунът с аромат 
на кайсия не се яде, че недопеченото 
месо е по-добре да бъде допечено, пре-
ди да влезе в устата ни. Но вкусът 

не просто гарантира нашата безопас-
ност. Той ни позволява да определяме 
какви са разликите (дори и най-тън-
ките) между хранителните продукти 
и повишава нашата чувствителност 
към всичко ново. Впрочем японците 
например различават на вкус много по-
вече видове ориз от европейците.
С КАКВО ДА ЗАПОЧНЕМ? Сигур-
но предпочитате определени проду-
кти, които винаги купувате от едни 
и същи места. Защо обаче не се опи-
тате да опознаете по-точно техните 
достойнства и специфика? Пробвайте 
един след друг няколко сорта ябълки, 
портокалов сок, олио за подправка на 
салати, сирена за поръсване на спагети 
или няколко марки черен шоколад. Ко-
гато сте в отпуска, разходете се до 
местния пазар и купете там току-що 
хваната прясна риба или домати, от-
къснати преди малко от градината…

Подгответе желанието си
ЗА КАКВО Е НУЖНО ТОВА? Подда-
вайки се на импулса да изядем всич-
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Във всеки от нас живее по един гурман. 
Полезно е да развиваме чувствителността 
си в отношенията ни с храната. Така ще 
можем не само да обогатим палитрата на 
вкусовите си усещания, но и да разширим 
представите си за света въобще, да 
осъществим хармоничен контакт с него и 
със самите себе си.

да се възпита!да се възпита!
Чувствителният вкус може
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ко и веднага, ние не даваме възмож-
ност на вкуса ни да се разгърне. Спо-
ред диетолога Бернар Вайсфелд при 
такъв подход към храната човек от-
ново се превръща в бебе, кърмено от 
майка си. Остава му само да се раз-
плаче като бебе. Впрочем онова вре-
ме на очакване, което минава от пър-
вия „сигнал“ на бебето, че е гладно, 
до нахранването му помага на дете-
то да се развие емоционално. И при 
възрастните моментът на предвкус-
ване на храната е важен. Ако не се 
нахвърлим незабавно върху храната, 
ние си даваме шанс да разберем кол-
ко точно сме гладни и какво точно 
ни се иска да ядем. Ако не бързаме, 
ние сме способни да изядем толкова 
(и точно това), колкото (и каквото) 
ни е нужно, за да удовлетворим всич-
ки наши потребности.
С КАКВО ДА ЗАПОЧНЕМ? Първо от-
дайте дължимото на… опаковката 
или на начина на сервиране. Разгледай-
те и почувствайте аромата на хра-
ните. Заражда ли се у вас желание 
да продължите запознанството си с 
тази храна? Разтворете опаковката. 
Когато видите какво съдържа, из-
следвайте съдържимото с помощта 
на другите сензори – наред с вкуса 
оценете цвета и формата, тексту-
рата (твърда, течна), вдъхнете аро-
мата, послушайте например как бъл-
бука млякото или пък хрупат ядки-
те. Привлича ли ви тази храна, иска 

ли ви се да я изядете? Дайте си вре-
ме наистина да почувствате вкуса на 
пицата, даже ако тази пица е от ми-
кровълновата. И след всеки погълнат 
залък се питайте какво точно ви се 
иска сега, продължава ли храната да 
ви доставя същото удоволствие.

Доверете се 
на усещанията си

ЗА КАКВО Е НУЖНО ТОВА? Възпи-
танието ни отдалечава от нашите 
собствени усещания, принуждава ни 
да се подчиняваме на правила: „До-
като не си доядеш яденето, няма 
да станеш от масата!“, „Първо су-
пата, след това второто!“… Като 
възрастни ние сами себе си убежда-
ваме, че не обичаме варени зеленчу-
ци, не понасяме супи или предпочита-
ме бял пред черен хляб, въпреки че 
технологията на печенето му отдав-
на е друга. Често ние изпитваме чув-
ство на вина, срам или тъга, дока-
то ядем, тъй като сме загубили кон-
такта с тялото си, престанали сме 
да разпознаваме неговите сигнали. А 
дори и само от физиологична гледна 
точка чувството вкус е много инди-
видуално при всеки. Така например на 
някои хора захарта в кафето им по-
мага да почувстват вкуса на самото 
кафе, а на други, обратното – притъ-
пява вкуса към кафето. Ако се кон-
центрираме върху своите усещания, 
ние си даваме шанс не само да раз-
берем действително ли ядем с удо-
волствие, но и да осъзнаем своята 
уникалност и да повишим доверието 
към своя организъм. 
С КАКВО ДА ЗАПОЧНЕМ? За да се 
срещнете очи в очи със своите пре-
дубеждения към храната, се опитай-
те да си изясните откъде са се взели 
самите те. На какво ви напомня лю-
бимото ви блюдо? А храната, която 
днес не можете да понасяте? Какви 
асоциации те провокират у вас? Тре-
вога, провокирана от кървавочервения 
цвят на някой зеленчук?! Страх от 
опарване? Любимото ястие на вашия 
баща или по-голям брат?!... За всяко 
нещо си има причина… След това се 
съсредоточете върху аромата и от-
тенъците на вкуса и проследете как 
изплувалите в паметта ви образи се 
сменят с чисто физически усещания. 
Възможно е след това да последва 
преоценка на вашите възгледи.

Това влияе на ВКУСА 
РАЗЛИЧНО

 Пиене от кристални чаши или пи-

ене от пластмасови.

 Храна, изискано сервирана вър-

ху бяла покривка, или храна, сервирана 

върху мушама.

 Маса, сервирана на спокойно и 

тихо място, или маса, разположена на 

най-шумната градска улица.

 Хранене с приятели или пред 

бръмчащ телевизор.

 Красиво подредена в общо блюдо 

храна или в чинии или разхвърляна по 

масата както дойде.

 Избор на плодове и зеленчуци спо-

ред сезона или безразборен избор на 

плодове и зеленчуци. 

 Редовно готвене, особено заед-

но с децата, или купуване на гото-

ва храна.
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ГЛЕДНИГЛЕДНИ
ТОЧКИТОЧКИ

Армията на „очилатите“ Армията на „очилатите“ 
застрашително застрашително 
нараства – това е нараства – това е 
цената на цивилизацията цената на цивилизацията 
и отмъщение за и отмъщение за 
близкото общуване с близкото общуване с 
компютър. Всеки трети компютър. Всеки трети 
се оплаква от проблеми се оплаква от проблеми 
със зрението. Как да със зрението. Как да 
помогнем на уморените помогнем на уморените 
си очи?си очи?

з д р а в н а  к у л т у р а

Н
ай-разпространените про-
блеми при хора в работос-
пособна възраст (от 18 до 
50 години) са миопия (къ-

согледство), хиперметропия (далеко-
гледство) и астигматизъм. Можем да 
продължим списъка с пресбиопията, 
известна още като старческо дале-
когледство. Всички тези болести на 
очите възникват като физиологичен 
процес, развиващ се обикновено след 
35-годишна възраст. 
При възрастните хора далекоглед-

ството по правило има „стационар-
на“ форма. Тоест до навършване на 
определена възраст достига своя пик, 
след което не прогресира повече. 
Мнението на лекарите по отноше-

ние на 

късогледството 
се разминават. Някои специалисти съ-
ветват, когато миопията стигне 2 
единици, да се носят очила постоян-
но. Те смятат, че когато човек с не-

голяма степен на късогледство носи 
очила постоянно, то по време на че-
тене се пренапрягат мускулите, под-
държащи лещата. Други лекари препо-
ръчват очила при късогледство само 
когато се гледа надалеч, като смя-
тат, че при постоянно носене на 
очила миопията бързо ще прогресира.
Това, което може да помогне при 

късогледство, е 

специална гимнастика 
за очи

Тя е полезна, тъй като облекчава зри-
телната умора. Но основното за про-
филактиката на зрителното прена-
прежение и умора, това е правилният 
режим на натоварване на очите. То-
ест часовете на работа трябва да се 
редуват с 15-минутни почивки. Това 
не означава, че след 15 минути тряб-
ва да прекъснете работата си, за да 
играете компютърни игри или да ре-
дите пасианси. На очите им е нужен 
активен отдих – отделете поглед от 

монитора, погледайте през прозоре-
ца. Намерете максимално отдалечен 
предмет и се опитайте ясно да се 
фокусирате върху него. Това ще бъде 
едновременно и почивка, и гимнасти-
ка за очите. 
От изключителна важност е и ос-

ветлението. Ако работите на ком-
пютър, разстоянието от монитора 
до очите трябва да бъде от порядъ-
ка на 45–50 см.

Какво е астигматизъм 
Това е особеност на формата на 

роговицата. Нормалната роговица на 
здравото око има гладка сферична по-
върхност. При астигматизъм нейна-
та гладка сферичност се нарушава и 
добива различни кривини по различни 
направления: на места става по-плът-
на, на други – по-изпъкнала. По тази 
причина светлинните лъчи се фокуси-
рат върху ретината не в една, а в 
няколко точки и затова изображени-
ето се възприема от очите неясно. 
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По принцип астигматизмът се съче-
тава или с късогледство, или с дале-
когледство. За да се компенсират не-
равностите, се използват специални 
астигматични стъкла, които нивели-
рат разликите. 
Рядко може да се срещне човек с 

нулев астигматизъм. Астигматизмът 
до 1 диоптър е доста разпростра-
нен и се среща при 90% от хората. 
Но това е физиологичен астигмати-
зъм, който не се нуждае от оптиче-
ска корекция. За 

корекции 
става дума само при средна и по-ви-
сока степен на астигматизъм. 
Може ли да се предотврати асти-

гматизъм или да се забави неговото 
развитие? Астигматизмът е нещо, с 
което човек се ражда, това е вроде-
на особеност на структурата на не-
говите очи. Има и понятие „придо-
бит“ астигматизъм, който възниква 
вследствие на травма. Тогава е ясно, 
че той трябва да се коригира. 
А началната или слабата степен на 

далекогледство – в рамките на 1 ди-
оптър – при хора в активна възраст 
също не налага никаква корекция. Чо-
век може да не изпитва затруднения 
при четене, но с напредване на въз-
растта способността за акомодация 
(адаптация на очните мускули, умени-
ето бързо да се фокусират на пред-
мети, намиращи се на различно раз-
стояние) отслабва и всичко, което се 
намира наблизо, започва „да се размаз-
ва“ пред очите.
Нормално очният мускул получава 

мозъчен импулс, за да разгледа предме-
тите отблизо. И до 35-годишна въз-
раст това обикновено не е проблем. 
След това този мускул атрофира и 
се развива процес на пресбиопия или 

старческо 
далекогледство 

Но пациент с плюс 1 диоптър може 
спокойно да не носи очила дори до-
като шофира или гледа телевизия. И 
при работа с компютър, в случай че 
той спазва режим на зрително нато-
варване, не се налага зрението му да 
бъде коригирано. Въпросът за коре-
кция с помощта на очила или лещи 
възниква при средна или висока сте-
пен – от 2 и повече диоптъра.
Би било погрешно, ако пациент с не-

голяма степен на далекогледство (+1 
диоптър) веднага си направи очила. 
Особено ако този човек е под 35-го-
дишна възраст и не работи продъл-
жително на компютър, той напълно 
може да се справи и без очила. При 
по-продължителна работа с компю-
тър се препоръчват специални очила, 
които са с по-слаб диоптър, за да не 
се претоварват зрителните мускули. 

Избор на очила 
при „различни“ очи

Как да си изберем очила, ако очите 
са „различни“ – например дясното е с 
минус 2, а лявото – с минус 3 диоп-
търа? Този вид нарушения на зрение-
то се среща доста често. Природата 
е направила така, че максимално по-
носимата физиологична разлика меж-
ду очите не трябва да е повече от 
2 диоптъра, когато говорим за коре-
кция чрез очила. Въпреки това всичко 
е строго индивидуално. Затова, за да 
„тествате“ очилата, е необходимо да 
постоите с тях не по-малко от 10–
15 мин. Ако се чувствате комфорт-
но с тях, въпреки различните диоп-
три на стъклата, значи те са подхо-
дящите за вас. Има обаче много ню-
анси, с които лекарят е длъжен да 
се съобрази при изписването на та-
кива очила.
При късогледство средна степен – 

повече от 2 диоптъра – в допълне-
ние към очилата за гледане надалеко 
трябва да се изберат и очила за ра-
бота с компютър с до един и поло-
вина, два диоптъра по-малко. Напри-
мер ако зрението ви е минус 3 диоп-
търа, то очилата за работа тряб-
ва да са минус 1–1,5 диоптъра. Това 
е необходимо, за да не се пренапря-
гат очите. 
А при средна степен пресбиопия 

(старческо далекогледство) са подхо-
дящи т. нар. лекарски очила, които 
се носят на носа: обръщайки се към 
аудиторията, късогледият поглежда 
над очилата, но когато трябва да 
прочете текст, свежда поглед надолу 
и използва диоптрите. 

Лещи или очила 
Кое е за предпочитане? Много ле-

кари се обявиха срещу лещите напо-
следък. От физиологична гледна точ-
ка контактната леща може да бъде 
наречена най-правилното средство за 



корекция, защото прилепва плътно 
върху роговицата и по форма напо-
добява тази на анатомично правилно-
то око. Ако говорим за усложнения, 
те наистина е възможно да възник-
нат, но само в случаите, когато не 
се спазват правилата за „експлоата-
ция“ на лещите. Лещите имат оп-
ределени предимства. Те са удобни – 
при занимание със спорт и при всяка 
физическа активност. За да няма ус-
ложнения обаче, е необходимо очите 
да си почиват от носенето на лещи 
– вечер след работа, в почивните дни 
или по време на отпуска или вакан-
ция. Има различни видове лещи – за 
1 месец, за 2 седмици, за ежедневна 
смяна. Колкото по-кратък е срокът 
за използването им, толкова по-добре 
се чувстват очите. 

Хирургическа корекция 
на зрението

Процентът на усложненията при хи-
рургическа корекция на зрението не е 
висок – от 0,002% (1 усложнение на 
50 хиляди операции) до 0,001% (1 ус-
ложнение на 100 хиляди операции). Но 
всяка хирургическа намеса по принцип 
предполага някакъв процент риск. 
Специалистите съветват подобни 

операции да се правят само в случай 
на крайна необходимост, а не просто 
защото „очилата ми омръзнаха“. 
Съществуват и редица противопо-

казания към хирургическото вмеша-
телство. На първо място е възрас-

тта, особено ако става дума за ми-
опия (до 18-годишна възраст хирур-
гични операции са противопоказни в 
този случай).
Второ – бременност и раждане. 

През периода на лактация не трябва 
да се правят операции на очите. И 
по принцип е желателно при раждали 
жени да се прибягва до такива опера-
ции минимум година след раждането. 
Сред по-малко травмиращите мето-

ди в рефракционната хирургия е на-
правлението фемто-лазик (femto-lasik). 
Операцията се прави с 2 лазера: фем-
тосекунден и ексимерен. Вместо ме-
ханично въздействие върху тъканта 
на очите тук работят лазерни им-
пулси. Процентът на усложнения при 
този метод е чувствително намален, 
съответно и процентът на противо-
показанията намалява.

Риск по време 
на раждане

Рисковано ли е да раждат жени с 
висока степен на късогледство?
Силно изразеното късогледство е 

опасно, защото при него се разви-
ва дистрофия на ретината. Задачата 
на офталмолога при късогледство от 
средна или висока степен при бремен-
ни жени е да изключи риска от де-
генерация на ретината. Затова е не-
обходимо два пъти по време на бре-
менност – в първия и в третия ме-
сец – да се изследва очното дъно. И 
при опасност от отлепяне на рети-

ната се прибягва до раждане с цеза-
рово сечение.

При сухота и „пясък“ 
в очите

Днес много хора се оплакват от 
усещане на сухота в очите. Причини 
за този синдром могат да бъдат пре-
комерната работа с компютър, кли-
матичната уредба или сухият въздух 
в помещението. Тези външни факто-
ри въздействат преди всичко на слъз-
ната обвивка – разрушават я и рого-
вицата се оказва беззащитна. 
Има много медицински препарати, ко-

ито се подбират индивидуално за все-
ки пациент. За предпочитане е в съ-
държанието на „изкуствените сълзи“ 
да влизат натурални компоненти, близ-
ки по състав до човешките сълзи. 
Препаратът се предписва индивиду-

ално след лекарска препоръка. Капки-
те се използват в продължение на 
седмица, след което лекарят тряб-
ва да провери каква е динамиката – 
т. е. настъпили ли са някакви проме-
ни с очите.
Тези препарати се отнасят към 

средствата за заместителна терапия 
– когато собствените сълзи не дос-
тигат, се прибягва до тях. Те обаче 
въздействат само върху симптома. 
Необходимо е да се отстрани причи-
ната, водеща до дискомфорт – сухи-
ят въздух в помещението и т. н. В 
противен случай проблемът може да 
се превърне в хроничен.
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При късогледство е полезно да ядете храни, съдър-

жащи:  калций (извара, кисело мляко)  магнезий (зелена 

салата, спанак)  витамин С (лук, черна боровинка, цитру-

сови плодове)  витамин А (моркови, жълтъци, краве масло) 

 витамин Е (растителни масла, рибни мазнини).

Танците, тенисът, бадминтонът и плуването по-

магат за поддържане на очните мускули в тонус. 

При най-малък проблем с ретината трябва да се откажете 

от силовите видове спорт, каратето и бокса.

Съществува и т. нар. лъжливо късогледство. То въз-

никва след продължително четене. Тогава погледът се фоку-

сира на близките предмети, които са видни ясно и точно. А 

онези, които са по-далече, се раздвояват и размазват. Кога-

то очите са добре отпочинали, зрението се възстановява. 

Полезни съвети
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К
иселините, газовете и тежестта в стомаха за 
много от нас станаха нещо обичайно, което озна-
чава, че не ги приемаме на сериозно. Неприятното 
усещане за парене зад гръдната кост – резултат 

от изпускане на кисело съдържимо от стомаха в храно-
провода – по-често се появява при преяждане или злоупо-
треба с газирани напитки, а също и при стрес.
Киселините (по научному рефлукс) по-скоро безпокоят 

хората с повишена киселинност в стомаха, но се получа-
ват и при понижена киселинност, особено когато храна-
та по-дълго се задържи в стомаха. 

Пари по-силно от огън
Симптомите на киселините в стомаха са познати на 

повечето от нас, те се появяват в този момент, кога-
то част от храносмилателните сокове, съдържащи кисе-
лина, попадне в хранопровода. Парещата болка може да се 
усили от подуване на стомаха, оригвания, задух или труд-
но преглъщане. Но ако след няколко глътки вода всичко 
се нормализира, опасенията ви са излишни. 

Само не пийте сода бикарбонат 
за да облекчите състоянието си – лекарите не привет-

стват този метод. 

Содата бикарбонат неутрализира киселината на стомаш-

ния сок, но за много кратко време. Образувалият се при по-

падането на содата в стомаха въглероден газ раздразва 

стомашните жлези, които започват принудително да про-

извеждат повече киселина. Само за един или два часа след 

изпиването на содата киселината в стомаха ви става по-

вече, отколкото е била преди това. 

Болезненото парене на хранопровода, усещащо се даже в 
гърлото, кашлицата и възпалението на глътката вече са 
поводи за незабавно посещение на гастроентеролог. 

Не бива да нервничите!
Диагнозата рефлукс може да бъде установена само от 

лекар на базата на ендоскопски анализ на стомаха. Най-
честата причина за рефлукса се явява хернията на хра-
нопроводното отверстие на диафрагмата. Но има и дру-
ги фактори, като навика да преяждате; работа, изисква-
ща чести наклони на тялото напред; нарушение на функ-
циите на жлъчния мехур; бременност; безпокойство; не-
вроза и др. 

Спасителни растения
Благотворното въздействие може да потърсите при ле-

чебните растения, стимулиращи секрецията на жлъчен 
сок и работата на задстомашните жлези – копър, боси-

лек, лайка, маточина.

В борбата с киселините помага и алгиновата киселина, 
съдържаща се във водораслите. Съвременните алгинат-
ни препарати образуват върху повърхността на съдържи-
мото на стомаха лепкав гел, който не дава възможност 
на киселината да прави поразии. Тази бариера не влошава 
процеса на храносмилане. 

Това може да бъде избегнато
За предотвратяване на киселините се откажете от 

мазните храни, силното кафе, шоколада, пушените меса и 

сирена и от цитрусовите плодове. 

 Яжте често по малко, като внимателно дъвчете хра-
ната. Не се увличайте по сухите храни.  Ако имате из-
лишни килограми, постарайте се да ги стопите.  Заб-
равете за газираните напитки.  Наклоните на тялото 
напред също не са препоръчителни, ако страдате от ки-
селини.  Не лягайте да спите веднага след като сте 
се нахранили. 
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Ще забравите за

КИСЕЛИНИТЕ Най-новите методи 

да потушите „пожара“ 

в стомаха

Отворено отверстие 
при входа на стомаха

Обратно изхвърляне 
на съдържимото от 
стомаха в хранопровода

Киселото съдържимо 
на стомаха се 
надига нагоре

ДИЕТА, 

ХАПЧЕТА, 

ПОМОЩ ОТ 

БИЛКИТЕ

КЪДЕ ДА ТЪРСИТЕ 
ПРИЧИНАТА
Рефлуксът на стомаха 

и хранопровода (кисели-

ните) се появява, кога-

то в процеса на храно-

смилане стомашно съ-

държимото попадне об-

ратно в хранопровода 

заради постоянно от-

вореното отверстие 

на входа на стомаха.

с а м а  н а  с е б е  с и  д о к т о р
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К
олко пъти ви се е случвало, като се срещнете с 
успяла ваша съученичка или състудентка, да се 
изтезавате дни наред с въпроси от типа на „А 
защо аз не успях?“. Това ви се е случвало, нали? 

И то не веднъж. Или пък това: виждате едно популярно 
лице по телевизията и със странно чувство си спомняте, 
че заедно с този същия човек вие сте си играли на пър-
залката или сте си писали домашните. Но днес 

той или тя е успял/а, а вие – не 
При търсене на добър лекар например попадате в сайта 

на най-добрата лекарка, препоръчвана като такава, и се 
оказва, че тя е ваша отколешна съученичка. 

И пак се питате защо тя успя, а вие си останахте 
средностатистически неуспяла – ни по-малко, 
ни повече успяла, просто посредствена.

И в един момент тази посредственост започва да ви 
тежи, ама истински да ви тежи. Уж имате всичко – дом, 
работа, семейство, приятели 

а се чувствате безпощадно неуспели
И обикновено тогава започвате да провиждате, да от-

кривате у себе си все негативни качества и да се кори-
те: „Не бях добра в това...“; „Не притежавам еди-кое си 
качество“; „Ако бях постъпила по еди-какъв си начин, ня-
маше да съм на този хал“. Списъкът става все по-дълъг 
с времето и самочувствието все по-уверено започва да 
отстъпва към някой тесен и тъмен ъгъл, докато съвсем 
не се установи там. В съзнанието ви успява да се про-
крадне усещането за проблем, а повярвате ли си, че про-
блем наистина има, тежко ви. 

Самата дума „проблем“ като че ли е надарена 
със силата да дави в блатото на негативизма 
всички по-светли дела и мисли.

В такъв момент обикновено осъзнаваме, че може би по-
вече сме „флиртували“ с другите, а сме забравили една 
много важна персона, на която да отдадем дължимото и 
да є засвидетелстваме нужното внимание. Ние самите. 
Забравили сме да се усмихнем сутрин, да открием силни-
те си страни, да си повярваме. И най-вече да преследва-
ме настойчиво целите си.
В книгата си „Езикът на флирта“ британската психо-

ложка Хескел ни учи как да флиртуваме по-умело със себе 
си. Защото според нея това е най-лесният начин човек 
да постигне целите си и да изживее успешно живота си. 
Едно научно изследване сочи, че успешно флиртуващите 
хора притежават няколко обединяващи ги черти:

 Много добре знаят какви са и не се опитват да се 

правят на такива, каквито не са.

 Имат твърди убеждения относно себе си и околните.

 Винаги са готови за топло и сърдечно общуване.

 Знаят, че не всички ги обичат, но пък за сметка на 

това проявяват интерес към всекиго.

 Винаги са позитивно настроени.

 Весели и активни са като деца.

м и к р о ф о н  з а  п с и х о л о г а

със себе си

Стратегии за подобряване 
на самочувствието

Флирт
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За да се овладее изкуството на 

успешния флирт 
със себе си 

е необходимо да се направи така, че събитията да се 
случват заради самия човек, а не той да действа спрямо 
тях. За да стане това, е най-добре човек да се опита да 
си спомни само хубавото, което се е случило в живота 
му, и час по-скоро да изпъди лошите спомени.
Психолози са доказали, че тялото ни е в състояние да 

натрупа на физическо ниво спомени и за добрите, и за 
лошите емоции, които сме преживели. Тези спомени се 
пазят в клетките на организма ни и са в състояние да 
променят клетъчната структура. 

Ако човек постоянно пази спомени за ситуациите, 
в които например е бил подложен на критика, 
той отново и отново ще ги преживява.

Тези спомени ще станат причина за ненужна болка и от-
там – и за физически дискомфорт.
През 1982 г. психолози от Харвард провеждат интересен 

експеримент. Изследвайки слюнката на хора, които току-
що са гледали любовен филм, те констатирали, че ниво-
то на имуноглобулин А (предпазва от алергии, като обра-
зува защитен слой от вътрешната страна на червата и 
не позволява на алергените да проникнат през него) зна-
чително се покачва и успява да се запази високо в про-
дължение на около час след края на филма. Ефектът се 
усилвал, ако въпросният човек си спомнял за своя положи-
телен любовен опит по време на кинопрожекцията.
За съжаление обаче на такива положителни емоции чес-

то са способни само и единствено децата, а ние, въз-
растните 

намираме постоянно повод 
да критикуваме 

и да недоволстваме. Хескел прави опит да съпостави ут-
върждаващите мисли в главата на едно дете с черните 
и по-често критични мисли, които се раждат в главата 
на възрастен човек. (Виж таблицата.)
Очевидно е колко е необходимо старите, ограничаващи 

„възрастни“ убеждения да се заменят с нови, по детски 
положителни. Например:

 „Аз съм много стара“ може да бъде спокойно заменено 

с „Моята възраст говори за моята мъдрост“. 

 „Страхувам се от неуспехите“ пък може да бъде за-

местено с „Неуспехите ще ме научат на нещо ново“.

Ако вие самите сте щастливци, които отдавна са се 
избавили от негативните мисли, постарайте се да стои-
те далеч от хора, които излъчват негативизъм и посто-
янно се оплакват от нещо или някого.
Най-сигурният начин малко по малко да се превърнете в 

успешно флиртуващ със самия себе си е да станете чо-
век, за когото другите говорят, че е слънчев. 

А какви са слънчевите хора?

1.
Те във всичко успяват 
да открият хубавото.

2.
Във всичко намират поне 
трошица от смешното.

3.
Радват се на срещите си с нови хора и ги 
приемат като предизвикателство.

4.
Успяват да открият 
у другите доброто.

5.
Винаги са в готовност да се справят с пробле-
мите и ги приемат като житейски уроци.

6.
Държат се естествено 
и се обичат.

7.
Във всяко ново нещо 
откриват нови възможности.

Ако пък забравите нещо да изпълните от горния спи-
сък, то слънцето в сезона на все по-силното му стоене 
в нашето ежедневие ще ви подскаже какво да направите: 
да топлите, да топлите и пак да топлите другите. А 
те съответно ще ви се отплатят с... топлина. И най-
вероятното, което може да се случи, е да ви излезе пря-
кор Слънчевия човек.

Венета МЛАДЕНОВА, психолог 

ДЕТЕТО БИ 

ПОМИСЛИЛО

ВЪЗРАСТНИЯТ БИ 

ПОМИСЛИЛ

„Искам внимание!“ „Ако не съм толкова 

взискателен, ще спечеля 

вниманието на повече 

хора!“ 

„Имам нужда от любов!“ „Е, имам нужда от любов, 

но другите не са длъжни да 

ме обичат.“

„Интересно ми е 

и затова бързо ще 

продължа напред.“

„Не бива да бързам. 

Бързата работа – срам за 

майстора.“

„Аз съм център на 

света.“

„Кой съм аз изобщо?!“

„Когато срещам други 

хора, си общувам с тях.“

„Може би пък другите да не 

искат да общуват с мен?“

„Интересно е да гледаш 

хората в очите.“

„Не гледай хората в очите. 

Те могат да си помислят, 

че не ги харесваш. Ако ги 

гледам в очите, те могат 

да разберат мислите ми.“

„Ако падна, веднага ще 

стана.“

„Ох, мен пак ме застигна 

проблем. Няма смисъл да 

опитвам отново, най-

вероятно отново ще 

падна.“

„Ако искам нещо, 

веднага ще отида и ще 

помоля за него.“

„Не мога да моля никого за 

нищо. Не е хубаво да искаш 

да имаш всичко.“

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

В
ъзможно ли е колегата, с когото 
прекарваме една трета, а поня-
кога и повече време през деня, 
да бъде най-добрият ни прия-

тел? С основание мнозина биха се 
усмихнали скептично. Приятелските 
връзки на работното място са 

ТВЪРДЕ ДЕЛИКАТНИ И 
ТВЪРДЕ СПЕЦИФИЧНИ

Вярно е, че се случва да споделим с 
колега и нещо лично – на чаша вино 
или на кафе след работа. Но тези 
разговори са продиктувани по-скоро 
от нуждата ни да опознаем човека, с 
когото работим заедно. Да го пред-
разположим и той да сподели нещо 
лично. 

ЗАЩОТО ЗНАЕМ ДОБРЕ, ЧЕ Е НЕВЪЗМОЖНО 
ДА СЕ РАЗВИВАМЕ ПРОФЕСИОНАЛНО В СРЕДА 
НА БЕЗРАЗЛИЧИЕ И ВРАЖДЕБНОСТ. 

Но един вътрешен глас постоянно 
ни предупреждава: „Не смесвай рабо-
тата с личния живот!“
Въпреки предупрежденията ние се 

стремим да създадем истински прия-

телски връзки на работното място. 
И това е напълно възможно. Но как-
ви точно, зависи от 

ОСОБЕНОСТИТЕ НА 
НАШАТА ЛИЧНОСТ 

от начина ни на живот и от среда-
та, в която работим.
Ако сме израсли и възпитани от ро-

дители, които са ни обръщали доста-
тъчно внимание, удовлетворявали са 
нуждите ни, уважавали са желанията 
ни, личната ни територия и са по-
срещали с разбиране страховете ни, 
тогава ние с лекота бихме създавали 
приятелски връзки където и да било. 

ДОРИ И ДА СМЕНИМ РАБОТНОТО СИ МЯСТО, 
БИХМЕ ЗАПАЗИЛИ СЪЗДАДЕНИТЕ ПРИЯТЕЛСТВА 
И БИХМЕ ПРОДЪЛЖИЛИ ДА СЕ СРЕЩАМЕ 
СЪС СТАРИТЕ СИ КОЛЕГИ ПРИЯТЕЛИ.

И обратното – ако родителите ни 
са изповядали философията, че външ-
ният свят носи само опасности, че 
не е желателно да изразяваме емоции-
те си открито и че не бива да про-
тиворечим на техните заповеди, ние 
порастваме, естествено, с идеята, че 
другите са заплаха за нас и всяко об-
щуване по принцип е опасно. 

ТОГАВА Е НАПЪЛНО ВЪЗМОЖНО ДА НАТРУПАМЕ 
ТРУДОВ СТАЖ НА ЕДНО-ЕДИНСТВЕНО МЯСТО, БЕЗ 
ДА УСПЕЕМ ДА СЪЗДАДЕМ НИТО ЕДНА ИСТИНСКА 
ПРИЯТЕЛСКА ВРЪЗКА ТАМ.

Социалните и приятелски връзки се 
определят не само от характеристи-

ките на нашата личност, но и от 

КЛИМАТА, КОЙТО ЦАРИ В РАБОТАТА

Много често той може да се окаже 
и основен мотив за оставане на да-
дена професионална позиция независи-
мо от по-ниското заплащане на тру-
да. Запазването на нашето професио-
нално и личностно равновесие доста 
често се оказва водещо при избора ни 
на работно място. Знак за постигна-
та личностна хармония в работата е 
и желанието, охотата, с която съз-
даваме трайни приятелства там.

СЪРДЕЧНОСТТА И ЗАДУШЕВНОСТТА НА 
СОЦИАЛНИТЕ НИ ВРЪЗКИ И ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ 
В ПРИЯТЕЛСКИ ЗАВИСЯТ И ОТ НАЧИНА НА ЖИВОТ 
НА ВСЕКИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ТЯХ.

С напредването на възрастта се по-
явяват нови предизвикателства – се-
мейство, раждане на деца, грижите 
за тях. Общите проблеми ни сближа-
ват с колегите, които имат същите 
проблеми, и тогава обикновените про-
фесионални отношения прерастват в 
приятелства за цял живот. 
Ясно е, че не можем да оставим 

сърцето си пред входната врата на 
нашия офис и в края на работния ден 
отново да си го вземем. Работата в 
екип създава приятелства. И все пак 
трябва ясно да очертаем границите 
на подобни отношения, за да не се 
разочароваме в бъдеще.

Райна АНГЕЛОВА, психолог   

ПРИЯТЕЛСТВО НА

РАБОТНОТО МЯСТО
©
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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 площ 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 областта – 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 във Варна, район Аспарухово, в местността Джа-

навара, на 5 км от центъра на града. Предвижда се дължи-

ната 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



Е
дно 22-годишно създание, зо-
дия Водолей, с весели лунич-
ки и сладки трапчинки размес-
ти представите ми за любо-

вта след двучасов „любовен“ верба-
лен маратон. От борда на моите 42 
години тя, любовта, изглежда отча-
яно неосъществима, диагностицирана 
като нещастна и дори инвалидизира-
на. Но Еми успя да събуди в мен ко-
лебаещата се надежда, че любовта 
все пак може и да е щастлива, сти-
га да я намериш не навън, а вътре 
в себе си. Да се събудиш за истин-
ската любов, могат да ти помогнат 
една книга, един разговор с приятел 
или един семинар в Международна-
та академия за позитивна трансфор-
мация (МАПТ), на която Еми е поче-
тен член. Като студентка по психо-
логия Емилия Стойчева се интересу-
ва от всичко, което развива духа, от 
всичко, което прави човека и света 

по-добър. По тази пътечка на своите 
интереси тя стига при Ивомир – лек-
тор към МAПТ, и при Руслан – ней-
ната любов. Руслан, естествено, не 
присъства физически на женския ни 
разговор, но присъства в разговора ни 
като любовен вътък (термин от тъка-

чеството – нишки, които при тъкане се 

преплитат с основата – бел. ред.). 
– МОЖЕ ЛИ ЧОВЕК ДА СЕ НАУЧИ 
НА ЛЮБОВ НА НЯКАКЪВ СИ СЕ-
МИНАР?

– Не, 16-седмичният семинар „Теория 
на когиталността“ просто ми по-
могна да открия любовта в себе си. 
Всеки може да я открие, защото тя 
е наша изначална същност. Тя посто-
янно е в нас, но във времето е въз-
можно да загубим връзка с нея. Мал-
ките бебета я излъчват много сил-
но. С порастването, в зависимост от 
това, на какви рамки попадаме, или 
на какви филтри, както ние ги на-

ричаме в академията, постепенно за-
почваме да губим връзка с тази изна-
чална същност. 

– ТОВА, КОЕТО СИ ЧУЛА НА СЕ-
МИНАРИТЕ ПРИ ИВОМИР, ИМА 
ЛИ ДОПИРНА ТОЧКА С ПСИХО-
ЛОГИЯТА, КОЯТО ИЗУЧАВАШ?

– Допирните точки са много, но глед-
ните точки са различни. В универси-
тета ние научаваме нещата по опре-
делени методи. И тези утвърдени ме-
тоди насочват мисленето ни в даде-
на посока. На семинарите при Ивомир 
успях да погледна на онова, което съм 
научила в университета, в дълбочина.

– ТИ ВЯРВАШ ЛИ В ЛЮБОВТА ОТ 
ПРЪВ ПОГЛЕД ТОГАВА? АЗ ЛИЧ-
НО – НЕ, ЗАЩОТО СИ МИСЛЯ, 
ЧЕ ЛЮБОВТА Е РАБОТА. А ЗА ДА 
СЕ СВЪРШИ ТАЗИ РАБОТА, ЗА 
ДА ОБИКНЕШ НЯКОГО, ТРЯБВА 
ВРЕМЕ.

– Съгласна съм. С Руслан точно така 
се случи – запознахме се на курса за 
позитивна трансформация и в начало-
то пет месеца бяхме на „Здравей, Еми, 
как си?“ – „Ами, добре съм, Руслане, 
ти как си?“ – „Добре съм.“ – „Чао.“ 
Но веднъж с хората от курса отидо-
хме на двудневна екскурзия до Хисаря. 
Тогава прекарах повече време заедно с 
Руслан и успях да открия колко общи 
неща имаме помежду си. До този мо-
мент аз вярвах само в любовта от 
пръв поглед. По-късно, когато сме си 
говорили с Руслан, съм си признавала, че 
дори не съм си и помисляла, че нещо 
може да се случи помежду ни. 

– ХОРАТА НАПОСЛЕДЪК БЪРЗО 
СЕ ЗАПОЗНАВАТ, БЪРЗО СЕ СЪ-
БИРАТ И БЪРЗО СЕ РАЗДЕЛЯТ. 
СИГУРНО ЗАЩОТО НЯМАТ ТЪР-
ПЕНИЕ ДА СЕ ОБИЧАТ…

– За жалост липсата на търпение и 
по-скоро липсата на желание да да-
дем на човека срещу нас максимума 
от себе си и съответно да потър-
сим в него всички прекрасни неща, 
които той има и може да ни даде, е 
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пречка пред любовта.
– ПРЕДСТАВИ СИ, ЧЕ СИ СРЕЩ-
НАЛА РУСЛАН НЕ НА СЕМИНА-
РА, А НА НЯКАКВА ЕКСКУРЗИЯ. 
МИСЛИШ ЛИ, ЧЕ ПО-РАЗЛИЧНО 
ЩЯХА ДА СЕ РАЗВИЯТ НЕЩАТА 
МЕЖДУ ВАС И ЗАЩО?

– Да, смятам, че по друг начин щяха 
да се развият, защото точно на се-
минара аз открих тази любов вътре 
в себе си. 

Тази точно любов е голямата, 
тя е уникална и безусловна. Тя е 
изключителна отдаденост към, 
на и за себе си, както и към, на 

и за всичко останало.

Преди една година бях едно наране-
но момиче, да речем. Ако някое мом-
че ме заговореше или излезех на първа 
среща с някого, се държах предпазли-
во и свито, а понякога и дръпнато и 
иронично. Ако не бях чула за теори-
ята на когиталността и за семина-
ра, аз щях да бъда още дълго време 
в това състояние. 

– ТОЕСТ СЕМИНАРЪТ ТИ Е СПЕС-
ТИЛ ВРЕМЕ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ЛЮ-
БОВТА?

– Определено. Ако бях срещнала Руслан 
на някоя екскурзия, аз щях да се дър-
жа с него като дръпнатото момиче, с 
което не можеше да се говори преди. 
В академията през първите пет месе-
ца се държах с него точно така, но 
след това промених погледа вътре в 
себе си и започнах да виждам него по 
по-различен начин. Впрочем ние не из-
ползваме понятието „обич“ в академи-
ята, а „люботворене“. Защото оБИЧ 
съдържа думата бич и често хората 
виждат само бича в нея. (Смее се.) Та 
когато открих любовта в себе си, 
светът ми се промени. Аз не намерих 
просто Руслан, аз намерих любовта.

Любовният речник на Еми включва дос-

та неясни за мен понятия като „енергия“, 

„когиталност“, „чудеса“, „самодостатъч-

ност“, „медитация“. Затова често ми се 

налагаше да питам за уточнение. 

– НО И ДРУГИТЕ ХОРА СЕ ИЗРА-
ЗЯВАТ ТАКА: „АЗ ОТКРИХ ЛЮБО-
ВТА.“ 

– Разликата е, че те казват, че са 
открили любовта в лицето на… Не-
обходимо е да откриеш любовта въ-
тре в себе си. Можеш ли да я да-
деш, ти започваш да я откриваш и в 
другите хора. Те започват да ти се 

струват по-красиви, 
по-добри, по-чест-
ни… Когато започ-
нах да се променям, 
ме обзе желание да 
прегръщам всичките 
си приятели, когато 
ги видех… Исках да 
раздавам онова, което открих вътре 
в себе си… 

– А АКО РУСЛАН НЕ БЕШЕ ОТГО-
ВОРИЛ НА ЧУВСТВАТА ТИ?

– Ние на този курс и двамата стиг-
нахме до осъзнаванията си. Някак 
синхронно започнахме да раздаваме 
любов. И това беше уникално прежи-
вяване. И продължава да е.
Истинската любов е самодостатъч-

на. Когато я намериш вътре в себе 
си, си готов да я отдадеш напълно 
на човека срещу теб, но в същото 
време е добре да можеш без него. То-
ест ако знаеш, че той по някакъв на-
чин не отговаря на чувствата ти или 
просто се чувства задушен, трябва 
да можеш да го пуснеш, да му дадеш 
свободата, от която има нужда. 

– АМИ, АКО УТРЕ РУСЛАН ТИ 
КАЖЕ: „СРЕЩНАХ ДРУГА ЖЕНА. 
НА КРЪСТОПЪТ СЪМ. ХАРЕСВАМ 
ТЕ ОЩЕ, НО ИСКАМ ДА ПРОБ-
ВАМ И С ТАЗИ ЖЕНА.“ КАК БИ 
ПОСТЪПИЛА?

– Със сигурност бих му дала право-
то да опита.

– НЯМА ЛИ ДА ТЕ ЗАБОЛИ?
– Да, предполагам, че ще ме забо-
ли. Но, честно казано, сега точно не 
мога да си представя, че той ще ха-
реса друга жена. Дори сега, когато 
сме разделени, постоянно поддържа-
ме духовна комуникация. Ревнувам го 
само от една котка, която му се 
умилква непрекъснато. Само тя ми е 
конкуренция. (Смее се.)

– КОИ СА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩА-
НИТЕ ГРЕШКИ, КОИТО ДВАМА 
ДУШИ, КОИТО ТВЪРДЯТ, ЧЕ СЕ 
ОБИЧАТ, ПРАВЯТ И ЗАРАДИ КО-
ИТО СЕ РАЗДЕЛЯТ В КРАЙНА 
СМЕТКА?

– Хората ги е страх да бъдат себе 
си. Често се преструват, за да се ха-
ресат на другия. Играят роля, с която 
да се харесат – ще се обличам така, 
ще правя иначе, за да ми обръща вни-
мание… В стремежа да задоволят из-
искванията на другия, загубват себе си 
в един момент. Втората грешка е, че 

КОЙ Е ТОЙ? 

Неговите откровения (стихове и 

разкази) можете да прочетете в 

сайта www.otkrovenia.com 

(http://otkrovenia.com/main.php?action

=showuser&username=ivomir). Негови-

те колажи (картини с нулева стой-

ност, над 200 на брой) можете да 

откриете в www.novavtor.com. 

Основател е на фондация 

(www.galateafoundation.org), чиято 

цел е да подпомага децата, за да не 

се случи онова, което се е случило с 

неговия син (починал на 16 г. от лев-

кемия – бел. ред.). Станал издател 

на неизвестен тогава автор (Джон 

Кехоу), когото разпространил в име-

то на това хората да започнат да 

мислят позитивно. А сега е пред 

фалит. Написва революционни кни-

ги за когиталността и любовта – 

The Black Book и The White Book – за 

да предизвика мислене за доброто 

и щастието у цял един народ. Кни-

гите се разпространяват успешно 

в Чехия и САЩ (http://www.anag.cz; 

www.amazon.com), но не и у нас.

А какво представлява общата те-

ория на когиталността? Може-

те да прочетете в книга (с диск 

аудиолекции), написана в три час-

ти. Всичко описано в книгата Обща 

теория на когиталността не е 

чак толкова лесно да се приложи на 

практика. Това не е предложение за 

приятно изкарване все пак, а път, 

по който рано или късно всеки тръг-

ва. Обикновено точно тогава, кога-

то е стигнал до констатацията, че 

вече не вижда пътя. Този момент не 

е загуба на пътя, а просто кръсто-

път с много табели. Всеки би могъл 

да тръгне навсякъде, накъдето и да 

е. И тогава със сигурност ще стиг-

не някъде, където и да е! Ако обаче 

целта е да стигне до точно опре-

делено място, например до себе си, 

то необходимо е и посоката да бъде 

точно определена. За някои това на-

правление, този стремеж, носи име-

то Бог, за други – Вселена, за тре-

ти – Висш разум. Ивомир я нарича 

когиталност. Но названието е без 

значение, тъй като целта е една и 

само пътищата към нея са различ-

ни. От коя страна на хълма ще се 

стигне до върха, не е важно. Важно 

е единствено да продължаваме да 

вървим…

УЧИТЕЛЯТ ИВОМИР

„

“
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си създават очаквания за човека сре-
щу себе си, които им пречат да из-
питат истинската любов. Очаквания-
та ни водят до желание да променя-
ме партньора: „Ти трябва да си та-
къв и тогава ще те обичам.“ Поста-
вяме условия. Забравяме, че това е чо-
векът, когото просто трябва да лю-

ботворим. Страхът също пречи много 
на любовта да се покаже. Страхът, че 
връзката ще се разпадне, страхът да 
изразим себе си. Но, както казах, най-
много се страхуваме да не би другият 
да не ни хареса такива, каквито сме. 

– А МОЖЕ ЛИ ДА ОБИЧАШ НЯ-
КОГО, А ФИЗИЧЕСКИ ДА НЕ ТИ 
ДОПАДА, ДА НЕ ИСКАШ ДА СИ 
С НЕГО. 

– Не, истинската любов, за която го-
ворим, е във всички аспекти. В ника-
къв случай не изключва физическото. 

– ТОЗИ МЪЖ, КОЙТО СИ ИЗБРА-
ЛА, ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ ЛИ ТИ Е?

– И двамата сме говорили за това, 
че гледаме на живота като на нещо, 
лишено от очаквания. Ние си поста-
вяме цели, работим върху тях, за да 
ги изпълним, но нямаме очаквания по 
пътя си. 

– Е КАК ГО ПОСТИГАТЕ?
– Не е много лесно. Ще ти цитирам 
конкретен случай. Планирала бях ро-
мантична вечеря. Но той закъсня, за-
щото се улисал в среща с приятели. 
Като си дойде, вечерята беше изсти-
нала, а аз си бях легнала. Бях се по-
намусила. Но на следващия ден пре-
карахме заедно една прекрасна вечер, 
която нито той, нито аз очаквахме 
и планирахме. Тогава си казах, че на-
истина няма нужда от тези очаква-
ния, с които натоварваме себе си, 
другия и връзката. Да даваш свобо-
да на другия е много важно. Лично-
то пространство е нещо много цен-

но, от което всеки човек има нуж-
да. Не бива да му поставяте ултима-
туми. Като например: „Ще обръщаш 
внимание само на мен, защото си с 
мен тази вечер.“ 

– БИТЪТ НЕ ОМЕРЗЯВА ЛИ ЛЮ-
БОВТА?

– Да, ако забравим, че човекът до нас 
е точно онзи, на когото сме се въз-
хищавали в началото, у когото сме 
откривали толкова уникални неща. 
Не бива да го приемаме като даде-
ност, както правим впрочем и с мно-
го други неща в живота си. 

– МОЖЕШ ЛИ ДА ОБИЧАШ ДВА-
МА ДУШИ ЕДНОВРЕМЕННО?

– Не го вярвам, макар че любовта, 
която откриеш вътре в себе си, е 
за всички хора. Излъчваш я към всич-
ки хора. Но онази, голямата любов 
е предназначена за един човек. Да се 
отдадеш напълно на другия, е истин-
ско посвещаване. Но то не означа-
ва да бъдеш погълнат от другия, а 
да умееш да обичаш всичко – света, 
себе си и него. 

– КАКВО Е УНИКАЛНОТО В ТВО-
ЯТА ЛЮБОВНА ИСТОРИЯ С РУС-
ЛАН? 

– Че сме много искрени един към друг. 
Прескочихме сякаш етапа, в който 
влюбените се стремят да се покажат 
в най-добрата си светлина един пред 
друг. Напротив – видяхме се в най-ло-
шите си светлини още от самото на-
чало. И до днес си казваме слабости-
те в очите. За околните това изглеж-
да като нараняване, но за нас не е. 

– КАКВО Е ЗА ТЕБ РУСЛАН?
– Той е… Жужчо. Аз съм Жужи. 
(Смее се.) От пчеличка… Носим си 
и мед, но имаме и жила. Но ако ще 
говоря сериозно, имам чувството, че 
това е човекът, излязъл от мечти-
те ми. 

– КАКВО Е ТВОЕТО ПОСЛАНИЕ 
КЪМ ДРУГИТЕ ХОРА? КАКВО 
ТРЯБВА ДА КОРИГИРАТ У СЕБЕ 
СИ, ТА ДА ОТКРИЯТ ЛЮБОВТА?

– Първо е необходимо да се простят 
с очакванията си. И второ, когато 
намерят любовта, е нужно да пола-
гат усилия, за да я откриват всеки 
ден в очите на другия. Желанието 
постоянно да правиш нещо за чове-
ка до теб е необходимо да идва от-
вътре… Много хора забравят да го 
следват и затова връзката им започ-
ва да линее.

Интервю на Мариана ЯНЕВА

В
ъв връзка с поставена на курси-

стите задача „Как бихте опи-

сали пребиваването си на семинара 

„Теория на когиталността“ и какви 

резултати сте постигнали?“ Руслан 

Селенов отговаря така:

„….във всеки от нас има огън, който 

можем да запалим. (…) Колкото по-

вече разпалваме вътрешния си огън, 

толкова повече и другите могат да 

го усетят. Този огън е безжалостен 

като любов. Безжалостен, защото 

знае, че можем да се справим с всич-

ко. Огън на люботворенето, на безу-

словната любов към, на и за себе си, 

както и към, на и за всичко остана-

ло. И колкото го разпалваме, давай-

ки и на другите, толкова повече се 

изпълваме в същността си. Защото 

щастието е в раздаването. Да да-

ваш в името на това всички да изпи-

тат щастието. Да видиш пламъка 

в очите на другите, е най безценно-

то нещо, което някога си изпитвал. 

Защото това е вибрацията на изна-

чалното, на цялото, на когиталност-

та. И ако мислите, че аз съм го по-

стигнал, жестоко се лъжете. Но раз-

бирам, че е начало. Начало на един 

изпълнен с хармония живот. До това 

истинско начало стигнах в Между-

народната академия за позитивна 

трансформация. Сега разбирам, че 

да познаеш себе си, означава мно-

го много практика, преодоляване на 

страховете, които имаш. И най-вече 

доказване на егото, че то не е цен-

тър на света.“

ОТКРОВЕНИЕТО НА 
УЧЕНИКА РУСЛАН

Бела, брой 7 (161), 201144



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

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 юлската БЕЛА и потърсете 

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

ЧЕТЕТЕ БЕЛА
И СПЕЧЕЛЕТЕ

В
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ



П
оканих я на разговор по 
темата заекване, но бързо 
разбрах, че срещата ми с 
нея ще бъде като една от 

онези дълги и приятни разходки, ко-
гато се отдалечаваш повече от оби-
чайното. Колкото повече говорех с 
нея, толкова повече исках да говоря 
с нея. Има три издадени книги. Вър-
ви страстно по стъпките на аржен-
тинското танго. Пътува много и на-
далеч. И... заеква, но го долавям само 
с крайчеца на ухото си. Разбирам, 
че хората с такъв проблем живеят 
в своеобразен парадокс. „Ние можем 

да говорим гладко – казва ми тя, – ко-

гато сме сами. Много от нас с роднини 

или приятели и в неформална обстанов-

ка сме способни с часове да „произвеж-

даме“ гладка реч.“ 
Ежедневието на събеседничката ми 

е моделирано от презентации, кон-
ференции, заседания, представяния на 
книги, интервюта и всякакви други 
активности, свързани с говорене пред 
микрофон.

„Когато се чух за първи път да говоря 

по националното радио, се разплаках... 

Преди това не бих могла да си предста-

вя момент, в който, първо, някой ще се 

заинтересува от мен и дейността ми, за 

да ме запише по радиото, второ – аз ще 

се осмеля, и трето – ще чуя интервюто. 

Беше изключително и се чувствах така 

не от суета. Същото беше и когато ми 

платиха първия хонорар за презента-

ция. Бях страшно щастлива и горда. Ка-

зах си: „Господи, никога не съм си пред-

ставяла, че ще получа пари за това, че 

ще говоря.“ Тогава пък не съм предпола-

гала, че по-късно непрекъснато ще имам 

презентации и ще се случва да изкарвам 

много повече пари от това, че говоря, 

въпреки че пак заеквам.“ 

ПРЕЛОМЪТ ПО ОТНОШЕНИЕ 
НА ЗАЕКВАНЕТО 

настъпил в нея, когато била на 22 
години. До този момент, както каз-
ва Ирина, „страдах неистово и пред-
почитах това никога да не се беше 
случвало с мен“. Впрочем генерално 
причината за заекването не е уста-
новена. Има теории, които наблягат 
върху психологически, неврологични 
или генетични аспекти на възниква-
нето му, но няма конкретна доказа-
на причина за появата му. Интересно 
е и че човек не проговаря, заеквайки. 
Проблемът се появява по-късно при 
децата, но много малък процент от 
заекващите деца остават и заеква-
щи възрастни хора. Затова е изклю-
чително важно при появата на такъв 

БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА
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Ирина Папанчева е била замест-

ник-кмет на София (2006–2007 г.) 

и отговорник за политики, медии и 

комуникации в Европейския форум 

на хората с увреждания в Брюк-

сел (2008–2009 г.). Координатор е 

на EQUAL-SEE – Експертиза за ка-

чество на услугите в Югоизточ-

на Европа. Основател, пръв пред-

седател и понастоящем член на 

управителния съвет на Сдруже-

ние за инициативи по заекване-

то. Съучредител и член на управи-

телния съвет на Агенция за соци-

ално включване. Акредитиран кон-

султант и магистър по европей-

ска интеграция и развитие – ев-

ропейска политика и социална ин-

теграция, от Свободния фламанд-

ски университет в Брюксел (Vrije 

Universiteit Brussel – VUB). Журна-

лист. Лектор и обучител на наци-

онални и международни конферен-

ции и семинари.

Визитка

НА ИРИНА

РЕЧТАРЕЧТА
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проблем в детството да има правил-
но отношение от страна на роди-
телите. Друга интересна подробност 
е, че на всеки трима заекващи мъже 
се пада една заекваща жена. Както 
Ирина обича да се шегува, заекващи-
те жени са рядкост и това ги прави 
още по-изключителни.
Днес събеседничката ми е благодар-

на за това, че е срещнала толко-
ва прекрасни хора от цял свят, кои-
то също заекват, и е имала толкова 
страхотни преживявания с тях. 

„Не знам каква щях да бъда сега без за-

екването, но знам, че моят съзнателен и 

професионален интерес към хората с ув-

реждания тръгна точно от това. Знаех 

какво е да си различен по такъв начин и 

какво е да си дискриминиран. Това разви 

у мен много силен стремеж към изучава-

не на правата на хората с увреждания и 

отстояването им. Следващата стъпка 

беше да информирам и да дам сила и на 

други да отстояват своите права. За-

щото зачитането на правата на хора-

та с увреждания не зависи само от окол-

ните, а и от самите тях.“ 

Последната инициатива на Ирина е 

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ 
ЗА ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ 

Самата тя е основател и председа-
тел на асоциацията. Терминът „под-
крепена заетост“ означава услуги, ко-
ито дават възможност на хората 
с увреждания да бъдат трайно нае-
ти на работа на отворения пазар на 
труда с реално заплащане. Тези услуги 
предлагат различни видове подкрепа, 
като намиране на работа и коучинг, 
осигуряване на помощни средства, ко-
ито да улеснят лицата в изпълнени-
ето на задачите им, специализирано 
обучение за извършване на работата, 
индивидуална подкрепа и супервизия. 
Изследванията показват, че подкрепе-
ната заетост дава по-добри резулта-
ти за работниците от по-традицион-
ните форми на защитена заетост и 
че може да бъде приложена към всич-
ки хора с увреждания. 
Питам Ирина как би убедила един 

работодател да наеме например чо-
век, който заеква, на комуникативна 
длъжност. Тя ми отговаря, че чове-
кът, който заеква, винаги ще се ста-
рае да компенсира този факт. Той би 
бил по-усърден и по-дисциплиниран от 
останалите. Заекването развива у хо-

рата с такъв проблем стремеж да 
покажат, че могат. Работата за тях 
е поле, в което да докажат, че имат 
качества. Много от тях са изключи-
телно квалифицирани, говорят някол-
ко езика и имат няколко магистра-
тури. Професионализмът няма нищо 
общо с начина, по който произнасяш 
думите. Сред хората, които заекват 
има блестящи професионалисти във 
всички области, включително и на ко-
муникативни длъжности. 

„Освен това – продължава тя – хора-

та, които заекват, се запомнят мно-

го по-лесно от хората, които говорят 

нормално. Когато съм на конференция и 

дойде време за въпроси, всички вече са 

уморени и трудно се концентрират и из-

слушват въпрос, зададен от някой глад-

ко говорещ. В един момент ставам и 

аз. Започвам да заеквам, задавайки въ-

прос или правейки изказване... В момен-

та, в който започна да говоря, изведнъж 

всички се фокусират, слушат и съот-

ветно после дори ми ръкопляскат. Случ-

вало се е след такава моя изява при мен 

да идват хора и да търсят професиона-

лен контакт.“

Изразявам пред нея на глас възхище-
нието си, че е успяла да превърне за-
екването в оръжие. Не, това е гроз-
на дума. Превърнала го е в ефект, в 
достатък. 

„Ако не бях направила това, какво то-

гава?! Да се самосъжалявам?! Да стоя 

в ъгъла?! Да си избирам професии, кои-

то не са свързани с говор, защото заек-

вам?! Това не означава, че няма момен-

ти, в които ми е неприятно и когато са-

мочувствието ми спада... Но бързо ги 

преодолявам и си казвам: „ОК. Днес заек-

вах повече, тези хора ще си кажат „гор-

кото момиче“ и какво от това? Нека да 

си мислят, каквото искат. После ще има 

дни, в които няма да заеквам толкова, и 

пак ще се чувствам спокойно. Това е по-

ложението. Но това не е примирение, а 

приемане.“

От Ирина запомних още, че големи-
те житейски драми за повечето хора 
с различни видове увреждания, са 

ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ДРАМИ 
Онези, които всички ние преживява-

ме в личен или професионален план. 
„Заекването е една точица от цяла-

та ми идентичност. То не е нещо, пред 

което всичко останало може да се изгу-

би“ – усмихва се Ирина. Казва още, че 
харесва у себе си любопитството, 
това, че е съхранила детинската си 
почуда от живота. 
Знаете ли? Ако сте успели да я чу-

ете през моите уши, много вероятно 
е вече да сте си казали: „И аз искам 
да заеквам.“ Най-вече заради това, че 
е извървяла онзи дълъг път от вре-
мето, когато като малка е страдала 
неистово, че има този проблем, но го 
е оставила зад красивата си стройна 
осанка и е извикала: „Аз мога да го-
воря! Аз мога да говоря!“ 
Ние сме жени, ако продължим да чу-

ваме гласа на нейния път и ако сме 
честни, по-скоро бихме си казали: „И 
аз искам да бъда кралица!“ 

Мирослава ИВАНОВА

„Когато 
имам презен-
тация и за-
стана пред 
аудиторията, 
несъзнава-
но аз все още 
съм малкото 
момиченце, 
което стои 
пред класа и 
заекването 
ми е много 
силно.“

 Не допълвайте изреченията 
на заекващия. Само човекът, кой-

то заеква, знае какво иска да каже. 

Допълването обикновено го напря-

га още повече и изпраща послание за 

липса на търпение от ваша страна, 

дори когато намерението ви е било 

съвсем друго. 

 Не прекъсвайте, изчаквайте, 
когато се получи пауза, защо-

то паузата може да е знак за рече-

ви блок. 

 Не се притеснявайте от това, 
че човекът заеква. Той е събесед-

ник като всички останали. Просто му 

е необходимо повече време, за да се 

изкаже. Това нищо друго не означава. 

Не означава, че е нервен, че е сте-

снителен, че е комплексар, а просто 

само че заеква.

КЪМ СЛУШАТЕЛИТЕ
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Ралф Файнс

Н
езависимо от сложността на 
всяка своя роля Файнс винаги 
стига до дълбочината и същ-
ността є. Стига и до сърцата 

на зрителите, а заради хамелеонските 
му способности критиците не спи-
рат да го затрупват с аплодисменти. 
Едно от най-ласкавите твърдения за 
него е, че той е един от малкото ак-
тьори, които е 

удоволствие да гледаш 
на забавен каданс 

Дори за секунда в погледа и жес-
товете му няма и капка преиграване. 
Вярно, че не всички негови герои са 
симпатични и приятни за гледане, но 
Ралф прави така, че да не откъсвате 
очи от него. Съчетанието от инте-
лектуална, чувствена и стилна игра 
го превръща в един от най-брилянт-
ните актьори на световно ниво. Но 
Файнс прави и повече – винаги вкар-
ва и нещо допълнително в образите 
си, което е залегнало в сценария, но е 
трудно да се разбере и изрази на екра-
на. Това опира до невероятния му та-
лант да изгражда пълнокръвни и слож-
ни човешки характери. Заложена в ге-
ните му, в преживяванията му от но-
мадското детство или в странното 
му семейство е способността на ан-
глийския актьор да пресъздава по не-
повторим начин слабостите на хора-
та, техните проблеми и особените 
състояния, през които минават. Геро-
ите му винаги са измъчвани от нещо 
– объркани, гневни, разколебани. 

Дори и злодеите му 
не са просто лоши 

а са уязвими, осъзнават своите сла-
бости, но не могат да се променят. 
Макар че се снима успешно и в лю-

ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

ПРЕДПОЧИТАНИЯТ ЗЛОДЕЙ
Възможно ли е да пресъздадеш цялата гама от емоции и чувства на един персонаж без никакви реплики? Именно 
това е част от таланта на големия актьор Ралф Файнс. Той винаги е толкова убедителен на сцената и екрана и 
го постига по удивителен начин – всички мисли и чувства на героите му са... изписани на лицето му.
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бовни драми, и в романтични комедии, 
като че ли всички помнят най-вече 
злодейските превъплъщения на Ралф. 
Сред върховете в кариерата му са 
образите на побъркан нацист („Списъ-
кът на Шиндлер“), сериен убиец („Чер-
веният дракон“) или най-големия враг 
на Хари Потър. Ето че предстои фи-
налната част на любимата на мили-
они деца киносага, в която за чет-
върти път ще видим големия актьор 
като лорд Волдемор. Говори се, че 
той е фаворит за злодейската роля и 
в новия епос за Джеймс Бонд.
Майката на Ралф, Натаниел Туисле-

тън-Уикехам-Файнс, има основен при-
нос за неговата артистична кариера. 
Пък и не само за нея. Ралф е първо-
то дете в едно голямо семейство и 
връзката с майка му оставя отпеча-
тък върху целия му живот. Джини е 
артистична персона още от малка. 
Известна като бунтовничка в тий-
нейджърските си години, тя е опре-
делена като душевноболна и хисте-
рична и напуска училище, когато на-
вършва шестнадесет години. Това 
обаче не є попречва да издаде първия 
си роман, преди да стане майка. Ос-
вен Ралф (всъщност той държи да го 
наричат Рейф) Джини 

ражда още пет деца 
и осиновява едно

като всички се насочват към изку-
ството. Най-вече към киното – две-
те сестри на Ралф стават режисьор-
ки, брат му Магнъс е известен ком-
позитор, а най-малкият – Джоузеф, 
става звезда с ролята си във „Влю-
беният Шекспир“. Майка им от мал-
ки ги насърчава да рисуват, да че-
тат и да изпълняват пиеси вкъщи. 
Освен това, въпреки отчаяните им 
молби, децата не могат да гледат 
телевизия, защото в дома им нико-
га не е имало телевизор. Като най-
голям Ралф не се ползва от никак-
ви привилегии, но казва, че винаги се 
е чувствал част от отбора. Влияние 
върху него оказва и баща му, който 
се занимава с реставрация на къщи 
и ферми, които после продава. Зато-
ва семейството се мести постоянно. 
Ралф казва, че в детството си е жи-
вял на 15 различни места 

и логично няма 
много приятели 

Именно затова той не обича купони-

те и шумните забавления, предпочи-
та да се затваря в себе си, но тези 
преживявания в детството може би 
му помагат да изгради поредица уни-
кални и посвоему асоциални персона-
жи в бъдеще. 
Благодарение на баща си малкото 

момче се сдобива с нещо наистина 
ценно – копие на викториански теа-
тър. В него то разиграва първите си 
пиеси. Запален от баща си, бъдещи-
ят актьор дълго време носи в себе 
си идеята да се запише в армията. 
Пробва се и в колеж по рисуване, но 
в крайна сметка 

майка му го насочва 
към актьорството 

След като го гледа в училищна пи-
еса, Джини го насърчава да проче-
те всичко на Шекспир и така неща-
та си идват на мястото. „Майка ми 
беше много страстна жена и ни оку-
ражаваше да се раздаваме 200 про-
цента във всичко, с което се захва-
щахме. Тя ме вдъхнови да стана ак-
тьор и във всяко нещо, което пра-
вя, усещам присъствието є“ – при-
знава Файнс. Връзката между двама-
та е много силна, а според сестри-
те му той донякъде е наследил ней-
ната лудост. Макар и не чак толко-
ва емоционален, Ралф реагирал точно 
като майка си при тежки и стреси-
ращи моменти. Именно тези прежи-
вявания обаче му дават възможност 
да бъде толкова убедителен при вся-
ка своя изява.
Усетил призванието си, Файнс се 

записва в Кралската академия по дра-
матични изкуства, където негов ко-
лега е друга бъдеща звезда – Клайв 
Оуен. Тук среща и бъдещата си съ-
пруга – актрисата Алекс Кингстън. 
След завършването си, увенчано и с 
Шекспирова награда, младият актьор 
е приет 

в редиците на 
Кралската Шекспирова 

трупа 
Тук всяко негово участие се превръ-

ща в събитие и разнася славата му. 
За него чува популярният кинопроду-
цент Дейвид Пътнам, който му осигу-
рява първата роля в телевизията през 
1991 г. Година по-късно Ралф дебюти-
ра и в киното като Хийтклиф в нова 
екранизация на „Брулени хълмове“. Не-

говото изпълнено с дива яро с т изпъл-
нение привлича вниманието на Стивън 
Спилбърг, който издирва актьор за ро-
лята на изверга Амон Гьот в „Спи-
съкът на Шиндлер“. Голямата драма 
в живота на ненавиждащия евреите 
Гьот настъпва, когато той осъзнава, 
че е силно привлечен от едно еврей-
ско момиче. Начинът, по който Файнс 
пресъздава тази драма, допълнен от 
пълното му физическо преобразяване, 
е истински учебник по актьорско май-
сторство. Затрупан от награди и хва-
лебствия и останал само с номинация 
за „Оскар“, той вече е звезда. 

Триумфът му 
е помрачен 

от влошеното здраве на Джини. 
След няколко години отчаяни опи-
ти да пребори рака, майка му уми-
ра едва две седмици след като успя-
ва да го гледа в „Списъкът на Шин-
длер“. Трагедията за Ралф е голяма, 
а в допълнение на това и отношени-
ята му с Алекс се изострят заради 
непрекъснатите ангажименти на два-
мата. Наивно смятайки, че ако на-
правят връзката си официална, това 
ще ги сближи, те решават да се 
оженят. Но това не води до нищо 
добро. Файнс вече се налага като 
име в Холивуд и е търсен от режи-
сьори като Робърт Редфорд и Ка-
трин Бигълоу. В родината му пък 
му предстои поредното изпитание за 
всеки актьор – Хамлет. Изпълнени-
ето му е изключително и той ста-
ва първият актьор, отличен с „Тони“ 
за тази роля. По време на работата 
си по пиесата 

Ралф се влюбва в своята 
партньорка 

И за да бъде изненадата още по-го-
ляма, това не е Офелия, а... Гертру-
да. В ролята на негова майка в пиеса-
та е актрисата Франческа Анис, ко-
ято е с цели 18 години по-голяма от 
него. Химията между нея и актьора 
на сцената е толкова силна, че ня-
кои критици пишат, че все едно са 
гледали друга пиеса – „Едип цар“. Въ-
преки ироничните коментари и запла-
хите на съпругата му със самоубий-
ство нищо не може да раздели Файнс 
и Анис. Той се развежда с Алекс, тя 
напуска своя партньор от 22 години 
и двамата се превръщат в една от 
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най-популярните двойки в Англия, за-
сенчвайки друг актьорски дует – Ке-
нет Брана и Ема Томпсън. Ралф из-
ползва силните си чувства към Фран-
ческа като вдъхновение за новата си 
роля в шедьовъра „Английският паци-
ент“. Резултатът е едно от най-до-
брите му изпълнения, отново оста-
нало само с номинация за „Оскар“. И 
докато таблоидите продължават със 
спекулациите 

колко ще издържи тази 
абсурдна връзка 

двамата влюбени изглеждат повече 
от щастливи. Все пак те се разде-
лят 11 години по-късно, след като 
вестниците гръмват с новината, че 
Файнс е започнал разкрепостен флирт 
с една от стюардесите по време на 
кратък полет със самолет. 
Изиграл почти всички големи роли в 

театъра и едни от най-силните роли 
в киното напоследък, през тази го-
дина Ралф се престраши да се проб-
ва и като режисьор. Неговият дебют 
зад камера „Кориоланис“ е осъвреме-
нена версия на Шекспировата пиеса с 
участието на Джерард Бътлър и Ва-
неса Редгрейв, а главната роля той 
запазва за себе си. Филмът бе оценен 
подобаващо от критиците при пред-
ставянето му на тазгодишния фес-
тивал в Берлин. Още по-голям е ин-
тересът към 

най-новата роля 
на Файнс. Когато за първи път му 
предлагат да изиграе лорд Волдемор, 
той категорично отказва. За радост 
актьорът все пак променя мнение-
то си. „Първоначално въобще не бях 
въодушевен от света на Хари По-
тър. Но когато видях за какво ста-
ва въпрос, малкото момче в мен, ко-
ето изгаряше от желание да облече 
тази страховита мантия и да бъде 
лошо, ме накара да приема. А кога-
то видях ужасената реакция на де-
цата при появата на лорд Волдемор, 
се почувствах напълно удовлетво-
рен“, казва Файнс. Не по-малко ужа-
сени обаче са и неговите партньо-
ри в поредицата. „Когато се прео-
бразява във Волдемор, Ралф направо 
ми изкарва акъла“, признава Даниел 
Радклиф. 

Петър ЗЛАТАНОВ

„ХАРИ ПОТЪР И ДАРОВЕТЕ НА СМЪРТТА: ЧАСТ 2“
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е последната част от приключенията на най-популярния магьосник в киното. 

Това е и първият филм от популярната поредица в 3D формат. Явно изживяване-

то за всички фенове ще е още по-голямо. В епичния финал Хари Потър и негови-

те приятели се изправят в решителна битка със силите на злото, оглавявани от 

все по-силния лорд Волдемор. Битката между стените на училището за магьос-

ници „Хогуортс“ ескалира в истинска война, залозите са направени и никой не е 

в безопасност. Стигайки до последния си решителен двубой със зловещия лорд, 

Хари може би ще направи най-голямото си жертвоприношение.

Точно десет години след първия филм 

ДОЙДЕ ВРЕМЕ ЗА РАЗДЯЛА С ХАРИ ПОТЪР 
Една от най-доходоносните поредици с приходи само от голям екран от 6,5 млрд. 

долара се превърна във феномен въпреки критиките на църквата, всевъзможни 

обвинения към авторката Дж. К. Роулинг и донякъде слабите качества на първи-

те два филма. Всъщност първите филми си бяха прекалено детски и съответно 

прекалено сладникави. После обаче Хари, Рон и Хърмаяни пораснаха и съответно 

филмите ставаха все по-мрачни и страшни, за да стигнем до последните, които 

съвсем не са лековати приказки за магьосници. Умелите и мащабни рекламни кам-

пании засилиха интереса и на по-възрастната аудитория, която постепенно се 

приобщи към братството на Хари Потър. Сега големият въпрос е кой ще е него-

вият заместник, който ще кара милиони да чакат с трепет поредния филм за не-

говите приключения.

Бела, брой 7 (161), 201150



КЛАУДИЯ 

КАРДИНАЛЕ

с неприлично много късметс неприлично много късмет

(Продължение от миналия брой)

– ГОДИНАТА 1960 СЕ ОКАЗ-

ВА ВОДОРАЗДЕЛНА В ЖИВО-

ТА ВИ...

– Каква година! След „Хубавият Ан-
тонио“ на Болонини, където бях Бар-
бара – съпруга, която, вместо да по-
могне на своя мъж (ролята бе пове-
рена на Марчело Мастрояни) да пре-
одолее импотентността си, го обез-
куражава с враждебност, започнах 
работа с Висконти в „Роко и не-

говите братя“ над образа на поря-
дъчната девойка Джинета, която се 
омъжва за най-невзрачния от пети-
мата братя. Докато с първия от-
кривах мръсните бордеи на Флорен-
ция, вторият ме постави сред ис-
тински пъкъл в сивите и бездушни 
милански предградия. Макар и с не 
главна роля, „Роко...“ ме срещна с чо-
века, който щеше да бележи кариера-
та ми завинаги.

– ТОЙ КАЗВА ЗА ВАС: „КЛАУ-

ДИЯ Е КАТО КОТКА, КОЯТО СЕ 

ОСТАВЯ ДА Я ГАЛЯТ НА КАНА-

ПЕТО В ХОЛА. САМО ЧЕ ВНИ-

МАВАЙТЕ, КОТКАТА МОЖЕ 

МИГОМ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ТИ-

ГРИЦА И ДА РАЗКЪСА РЪКАТА 

НА УКРОТИТЕЛЯ...“

– Без да съм му доверявала нещо, Вис-
конти мигновено бе прозрял бесовете 
ми. Той обичаше някаква сянка да те-
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гне над част от миналото на актьор-
ите му, защото това им придаваше 
доза мистерия, необходима за изграж-
дането на героите. Това осъзнах, кога-
то ме избра след три години за ро-
лята на Анджелика Седара в „Гепар-
дът“. Тази адаптация по историческия 
бестселър на Лампедуза промени жи-
вота ми: изстреля ме в международна 
орбита. Същевременно беляза и Ален 
Делон, и Бърт Ланкастър до така-
ва степен, че създаде близост помеж-
ду ни, която бе прекъсната от смър-
тта на Бърт през 1994 г. До ден дне-
шен двамата с Ален сме изгнаници от 
една илюзия, която режисьорът създа-
де за нас. Завинаги ще си останем низ-
вергнати принцове, познали величието 
на едно кралство, над което властва-
ше безпрекословен, тираничен и жес-
ток, но също така щедър, вдъхновен, 
нежен и смайващо умен господар: Вис-
конти – най-великият режисьор на ак-
тьори от ХХ век. Магията на киното 
с него бе във всеки детайл на декори-
те, костюмите, аксесоарите. Може би 
най-добрият комплимент, с който го 
дариха, е назоваването му „камерата 
на Стендал“. От друга страна погле-
днат, „Гепардът“ би могъл да бъде въз-
приет като натюрморт, съживен със 
средствата на седмото изкуство. Но 
филмът, обявен от Мартин Скорсе-
зе за „крайъгълен камък в историята 
на киното“, е много повече от това. 
Той описва конкретно събитие в точно 
определена епоха. А същевременно по-
ставя универсални въпроси, като що е 

прогрес, справедливост... Занапред щях 
да се превърна в Анджелика – име, зву-
чащо като битка или по-скоро като 
победа, като олицетворение на новия 
свят, който за добро или зло взривява 
скованата от традициите Италия.

– УРОКЪТ НА ВИСКОНТИ КЪМ 

АКТЬОРИТЕ?

– Дисциплина, концентрация и вкус. 
Често повтаряше, че не ще да чува 
никакви жалби от актьорите. Да 
страдаш с усмивка на уста, беше 
част от занаята и от дисциплината, 
която налагаше. 

– НО ПРЕДИ НЕГО, ПАК ПРЕЗ 

1963 Г., ПРОФЕСИЯТА ВИ ОТПРА-

ВЯ НОВО УНИКАЛНО ПРЕДИЗ-

ВИКАТЕЛСТВО: ПАРАЛЕЛНО СЪС 

СНИМКИТЕ В „ГЕПАРДЪТ“ ДА 

СЕ СНИМАТЕ В РОЛЯТА НА КЛА-

УДИЯ В „ОСЕМ И ПОЛОВИНА“ 

НА ФЕЛИНИ. КАКТО СЕ КАЗВА, 

„ДАЙ БОЖЕ, ВСЕКИМУ!“.

– Да си призная, участието ми във 
филм на неговия най-изявен съперник 
не получи подкрепа от страна на Вис-
конти. След бялата бална рокля на 
Анджелика надянах блузата на момиче-
то от фонтана. От разкошните кес-
теняви вълни на сицилианската буря 
минах към русите кичури на модерна-
та нежност. Напуснах Палермо, за да 
се озова в „Чинечита“. Налагаше се да 
пропътувам цял един век за няколко 
часа, да забравя романтичната епоха 
и да се гмурна в хаоса но 60-те го-
дини (на миналия век – бел. моя). Но 
тогава бях неуморна, нямах стигане.

– КАК УСПЯ ФЕЛИНИ ДА ВИ 

ВЪВЛЕЧЕ В СВОЯТА ФАНТА-

ЗИЯ?

– С лекотата на импровизацията. 
Наричахме го „магьосника“ заради не-
вероятното му умение да ни включ-
ва в мечтите си. Той не изяснява-
ше проблемите, а ги поставяше пред 
нас като съставна част от блуждае-
нето си. Не знаех каква е ролята ми 
до самото начало на снимките. Дру-
гите – също.

– БИХТЕ ЛИ НАПРАВИЛИ ПАРА-

ЛЕЛ МЕЖДУ ДВАМАТА ГИГАН-

ТИ?

– Ще си позволя да цитирам Мастро-
яни. На въпроса, кой от двамата пред-
почита – Висконти, в чиято театрал-
на трупа е дебютирал, или Фелини, 
който го превръща в мегазвезда, – той 
отговаря: „Висконти беше обожавани-
ят учител, а Фелини – момчето от 
съседния чин.“ За мен също Висконти 
си остана Учителя. Възхищавах се от 
културата му, от любознателността, 
благодарение на която беше в тече-
ние на модната линия при роклите и 
костюмите, при грима и прическите; 
на нашумелите хитове от Сан Ремо и 
бестселърите на сезона. Беше луд по 
историята, литературата и музиката. 
Строг, понякога саркастичен, ироничен 
и безмилостен наставник, който не 
знаеше как да ни обясни любовта си 
и я изразяваше чрез хиляди подаръчета 
и бележчици, написани на неподражаемо 
елегантния му френски. За него подго-
товката на филма беше ключов етап. 
Най-напред се бе изградил като те-
атрал и оперен режисьор и продължа-
ваше да прави по 2–3 постановки го-
дишно. Отначало работехме без тех-
нически лица, като че ли репетирахме 
пиеса, насядали около масата със сце-
нариите в ръка, и четяхме репликите 
си. Висконти поправяше дикцията ни, 
макар че само той я чуваше, защото 
всички роли щяха да бъдат дублирани 
в италианската версия на филма. След 
това ни показваше как да се пласира-
ме в пространството и на свой ред 
изиграваше всяка от ролите. Най-на-
края, след всички уточнения, изяснени 
подробности и решения преминаваше 
към режисурата в същинския смисъл 
на думата. Художническият маниер на 
Фелини бе далеч от всичко това. Той 
залагаше на изненадата, на моментна-
та импровизация, на играта. Пишеше 
сценария ден за ден. Неизвестност-
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та, с която измъчваше журналисти-
те, му доставяше удоволствие. Сни-
маше, следвайки произвола на асоциа-
циите и лапсусите. Обожаваше да ра-
боти с най-причудливите и неприлич-
ни образи на сънищата. Събитията се 
подреждаха, следвайки логика, която ни 
убягваше. „Това е зрелище, което се 
колебае между психоанализата и етич-
ната самооценка“, подхвърлил веднъж 
той... С Висконти работехме в поч-
ти религиозна тишина, а снимачната 
площадка беше храм, в който славе-
хме изкуството. За Фелини глъчката 
бе необходимост, а тишината го пла-
шеше. Всъщност „Гепардът“ беше ис-
торията на Висконти или по-скоро на 
човека, който той е могъл да бъде в 
предходния век. А „Осем и половина“ – 
историята на Фелини с Мастрояни в 
ролята на негово алтер его. Мастро-
яни беше „наследникът“ му, актьорът, 
който бе мечтал да стане, съблазни-
телят, олицетворяващ мечтите на ве-
чния съпруг на Мазина. Аз бях изворът 
на вдъхновение, от който той черпи 
нови творчески сили. Бях героинята, 
която му се струва ту богиня, ту де-
мон... Хаосът, анархията му бяха необ-
ходими, както редът – на Лукино. Що 
се отнася до мен самата, приносът и 
на двамата бе неоценим. Висконти ми 
помогна да изразя силата и енергията, 
които носех у себе си, докато Фелини 
разкри моя собствен глас. Заложи на 
френския ми акцент, който смяташе 
за твърде женствен. Той ме накара да 
говоря, а гласът ми убеди Луиджи Ко-
менчини да не ме дублира на следваща-
та година в „Момичето на Бубе“, къ-
дето ролята на Мара ми донесе пър-
вата истинска актьорска награда – 
„Сребърната лента“ на италианските 
киножурналисти. Така че Висконти ме 
окрили, Фелини ме помири със самата 
мен. Те двамата и Ален Делон влязо-
ха в живота ми и никога не излязо-
ха от него.

– КАК УСТОЯХТЕ НА УХАЖВА-

НИЯТА НА МАРЧЕЛО МАСТРО-

ЯНИ? ТОЙ МАЙ НАИСТИНА Е 

БИЛ ВЛЮБЕН ВЪВ ВАС... МОЖЕ 

БИ НЕ СТЕ МУ ПОВЯРВАЛИ: НА-

РИЧАТЕ ГО BUFFONE (ОТ ИТА-

ЛИАНСКИ – СМЕШНИК – БЕЛ. 

МОЯ). 

– Mamma mia! Така е. Той явно ме ха-
ресваше. Но аз все си повтарях, че 
е от породата актьори, които не-
изменно се влюбват в екранните си 

партньорки. Надушвах опасност. И 
колкото повече ме ухажваше, толкова 
повече го избягвах. Никога не съм по-
падала в клопките му. По принцип ня-
мам любовни истории с партньори.

– А С ЕТАЛОНА МАРЛОН БРАН-

ДО? СЛЕД „НА КЕЯ“ НА ЕЛИЯ 

КАЗАН ТОЙ СЕ ПРЕВРЪЩА В 

КУМИР ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ПО-

КОЛЕНИЯ...

– Той беше и мой идол. Ако това 
„свещено чудовище“, както го нари-
чаха, ви попита „Можем ли да се ви-
дим веднага?“, отговорът няма как 
да бъде „не“, а само „къде?“. Кога-
то влезе в хотелската ми стая и 
се представи безцеремонно, сякаш не 
го познавам, щях да припадна. Ся-
каш всичко изчезна наоколо – оста-
наха само погледът му, осанката му, 
присъствието му. Но се държах по 
мъжки. Погледнах го, а той – мен. 
Веднага усети, че съм наясно. И два-
мата сме зодия Овен. Накрая се раз-
смяхме. Какво да се прави – Noblesse 

oblige (Благородството задължава.) 
– БИХТЕ ЛИ ОТДЕЛИЛИ РОЛЯ-

ТА, НАЙ-БЛИЗКА ДО ВАС?

– Обичам роли, различни от мен – 
те ме интригуват. Привлича ме про-
цесът на преобразяване пред камера-
та. Актьорската ми амплитуда е от 
проститутка до принцеса.

– В БЕЗСПОРНИЯ ШЕДЬОВЪР 

„ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ НА ЗА-

ПАД“ ИЗГРАЖДАТЕ ЯРКИЯ 

И ОЧАРОВАТЕЛЕН ОБРАЗ НА 

ДЖИЛ МАКБЕЙН…

– Макар и рядкост в каубойското 
кино, жените могат да създадат не 
по-малко силни и запомнящи се харак-
тери; да предадат по-адекватно емо-
цията на персонажа. Винаги съм нена-
виждала лифтингите и разкрасител-
ните процедури. Жените трябва да 
бъдат такива, каквито са в дейст-
вителност. Инак се превръщат в ро-
бини на комплекси.   

– КАКЪВ Е СТИЛЪТ НА РАБОТА 

НА СЕРДЖО ЛЕОНЕ?

– Преди заснемането на всеки кадър 
Хенри Фонда, Чарлз Бронсън и аз слу-
шахме по заръка на режисьора мело-
дията на хармониката, която съпро-
вождаше сцените и обясняваше усе-
щанията на героите по-добре от ду-
мите ни. За нас това бе съвсем нео-
бичаен подход и начин за намиране на 
доброто темпо. 

– С ОРГАНИЧНОТО ВИ ПРИ-

СЪСТВИЕ В УЕСТЪРНИТЕ ВИ 

ПРЕДРИЧАТ ЗНАЧИМА АМЕРИ-

КАНСКА КАРИЕРА, А ВИЕ ОС-

ТАВАТЕ ПРИВЪРЗАНА КЪМ 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИТЕ СИ 

КОРЕНИ.

– В САЩ „системата на звездите“ е 
като отделна каста. А аз съм норма-
лен човек и не обичам тази система. 
Харесва ми да живея в Европа, свър-
зана съм с нейната култура. Често 
съм посещавала Холивуд, но никога не 
съм имала желание да подпиша дого-
вор, за да се задържа по-дълго там.

– ПРЕДПОЧИТАТЕ ДА СНИМА-

ТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ, КЪДЕТО НЕ 

СЕ НАЛАГА ДА ВИ ДУБЛИРАТ. 

НЕСЛУЧАЙНО ЗА ИЗКЛЮЧИ-

ТЕЛНИЯ ВИ ПРИНОС В СВЕТА 

НА КИНОТО НЕГОВАТА РОДИ-

НА ВИ УДОСТОЯВА ПРЕЗ 2008 Г. 

С НАЙ-ВИСОКАТА СИ НАГРАДА 

– ОРДЕНА НА ПОЧЕТНИЯ ЛЕГИ-

ОН... ОТ ДРУГА СТРАНА, СРЕД 

НАЙ-ЛЮБИМИТЕ ВИ ПАРТНЬО-

РИ Е ЖАН-ПОЛ БЕЛМОНДО, С 

КОГОТО СЕ ЗАПОЗНАВАТЕ ПО 

ВРЕМЕ НА СНИМАНЕТО С БО-

ЛОНИНИ НА „ВИАЧА“ (1961 Г.). 

ДЕСЕТИЛЕТИЕ ПО-КЪСНО ОТ-

НОВО СЕ СРЕЩАТЕ В „БЕЛЯ-

ЗАНИЯТ“ НА ЖОЗЕ ДЖОВАНИ. 

КАКВО БИХТЕ КАЗАЛИ ЗА СЪВ-

МЕСТНАТА ВИ РАБОТА?

– С него се разбирахме с една дума. 
Чувствах се спокойна и сигурна. Може 
би защото и двамата сме твърдогла-
ви. При това заедно снимахме куп 
любовни сцени. Цареше веселба. До-
като режисьорът не извикаше „Каме-
ра! Работи!“, ние умирахме от смях и 
вдигахме врява. С Жан-Пол се чувст-
вах 10-годишна: бях готова да го пос-
ледвам и в най-глупавите игри. Искре-
но се забавлявах. Никога не съм усе-
щала свободата и младостта така, 
както ги усетих с този актьор. Смя-
там го за мой приятел и брат. 

– СПОРЕД ВАС КОЕ Е НАЙ-ВАЖ-

НО В КИНОТО?

– Сценарият и режисурата. Ако те 
събудят у мен съмнение, отказвам 
проекта. Никога сама не съм тър-
сила работа; досега са ми предлагали 
роли на всякакви жени: влюбени, леки, 
целомъдрени, лоши, наивни... Киното 
е едно невероятно приключение във 
времето и пространството, което 
те кара да мечтаеш и да мислиш. 

Интервю на Олга МАРКОВА,

доктор на кинознанието

Бела, брой 7 (161), 2011 53



С
ейнт Пол, Минесота, Уискон-
син, Северна и Южна Дако-
та… Това са само част от 
спирките на професионалната 

история на д-р Пол Джонсън преди 
София. 

– Г-Н ДЖОНСЪН, ЗА ПРЪВ ПЪТ РА-
БОТИТЕ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА 
САЩ. ЗАЩО В БЪЛГАРИЯ? КАК 
ПРИЯТЕЛИТЕ И БЛИЗКИТЕ ВИ 
ПРИЕХА ТОВА ВАШЕ РЕШЕНИЕ? 

– За хората, които ме познават, 

това мое решение беше като най-
екстремното нещо, което някога съм 
правил през живота си – нещо като 
да скоча с бънджи или като да шо-
фирам с неразумно висока скорост 
по магистрала… (Смее се.) В Амери-
ка имах много хубава и добре платена 
работа. Имам хубава къща… Така че 
това мое решение беше голяма изне-
нада за близките ми. 
Но съм щастлив, че съм тук. За 

мен и съпругата ми Териса е мно-

го стимулиращо преживяване да живе-
ем в България и да бъдем успешни в 
тази нова за нас среда. Много добре 
сме посрещнати в София и очакваме 
с интерес предстоящите няколко го-
дини, в които ще бъдем тук. 

– КАКВО СИ СПОМНЯТЕ ОТ ПЪР-
ВАТА СЕДМИЦА В БЪЛГАРИЯ?

– Дойдох в България миналата година 
точно на Деня на независимостта на 
Америка – 4 юли. На този ден Аме-
риканската търговска камара в Бъл-
гария беше организирала тук, в коле-
жа, грандиозно парти. През този пър-
ви ден тук се запознах с много инте-
ресни и важни личности – с американ-
ския посланик Джеймс Уорлик и с дру-
ги представители на дипломатическа-
та мисия на САЩ в България, с пре-
зидента на Американската търговска 
камара г-н Георгиев, с директори на 
различни американски фирми тук. Бях 
посрещнат много топло от учители-
те и от администрацията на Амери-
канския колеж. 
И ако трябва да съм откровен, 

това беше най-вълнуващият 4 юли в 
живота ми. 

– КАКВА БЕШЕ ПЪРВАТА ВИ СЕД-
МИЦА В КОЛЕЖА?

– След това незабравимо празнува-
не обаче последва една изключително 
трудна за мен седмица. Имах важни 
срещи и много работа покрай влиза-
нето ми в изпълнителни функции през 
тези първи работни дни. А се чувст-
вах изключително уморен и ходех на-
право спейки… (Смее се.) 

– А ДРУГО ПРАЗНУВАНЕ – ТУК, 
ПО БЪЛГАРСКИ, ЩЕ ОСТАНЕ ЛИ 
ПАМЕТНО ЗА ВАС? 

– Празникът по случай края на учеб-
ната година, организиран от състава 

ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

Някои смятат, че работата на президента на Аме-

риканския колеж е много лесна, защото името на 

колежа се свързва с висок образователен стан-

дарт и най-високи постижения в обучението. До 

каква степен е важен имиджът на едно училище? В 

кои основни насоки трябва да работи директорът 

му, за да има успех то? И още – защо Америка чес-

то пъти е определяна като най-добрата страна за 

живеене в света? По тези и други въпроси в наве-

черието на 4 юли разговарям с д-р Пол ДЖОНСЪН, 

президент на Американския колеж в София, спе-

циалист по управление на образованието.

ПЕДАГОГИКА
за НАПРЕДНАЛИ
с д-р с д-р ДЖОНСЪНДЖОНСЪН
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за народни танци „Боръ“. Това е клуб 
за балкански танци към Американския 
колеж, като освен ученици в клуба 
танцуват учители и родители. Ос-
танах впечатлен от начина, по кой-
то българите умеят да се веселят 
чрез танца. Беше страшно забавно – 
с много народни хорђ, български ман-
джи и домашна ракия. (Смее се.) 
Няма да забравя и една случайна сре-

ща в Копривщица. Със съпругата ми 
бяхме там за фестивала на народно-
то творчество. На улицата ме заго-
вори непозната жена, българка, родом 
от Копривщица. Оказа се, че е омъ-
жена за американец, живеят в Амери-
ка, но за лятото се беше върнала с 
децата си тук. Беше много мила и ни 
покани в дома на родителите си. Цял 
ден прекарахме заедно с това българ-
ско семейство, беше забавно и непри-
нудено. Едно наистина незабравимо и 
много българско преживяване за мен. 
Впечатлен съм – това не беше съби-
тие, организирано протоколно от ня-
кого, а случило се просто ей така, 
на улицата.

– В ТОЗИ БРОЙ НА „БЕЛА“ 
РЕШИХМЕ ДА ОТДЕЛИМ ПОВЕ-
ЧЕ МЯСТО НА ФИЛОСОФИЯТА И 
ДУХА НА АМЕРИКА. АМЕРИКА Е 
ДЪРЖАВА, СЪЗДАДЕНА ОТ ЕМИ-
ГРАНТИ, СЪСТАВЕНА ОТ МИЛИОНИ 
ЛИЧНИ ИСТОРИИ… КАКВО Е ВА-
ШЕТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА АМЕРИ-
КАНСКА НАЦИЯ? 

– Вярно е. Родителите ми също са 
емигранти – от Норвегия. Пристиг-
нали са в Средния запад като ферме-
ри. В семейството ми и до днес има 
наследствени фермери. 
Според мен това, което прави Аме-

рика силна толкова много години, са 
именно емигрантите, пристигащи с 
много амбиция и непоклатимата вяра, 
че ще успеят. В Америка се смес-
ват различни националности и съдби. 
Събираме се заедно и ставаме аме-
риканци. Непрекъснато има нов при-
ток на емигранти, които искат да 
бъдат успешни. Америка е колекция 
от различни националности, различни 
индивидуалности, които са способни 
да оставят настрана индивидуалните 
си различия и да живеят заедно. И 
в същото време това, което особе-
но много се цени в Америка, е инди-
видуализмът. Ние ценим, харесваме и 
показваме нашите различия, нашето 

многообразие. 
– ТАЗИ ГОДИНА СЕ НАВЪРШВАТ 
150 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО 
НА АМЕРИКАНСКИЯ КОЛЕЖ 
В БЪЛГАРИЯ...

– Когато една институция има дъл-
гогодишна традиция и успешно съ-
ществуване, това е доказателство, 
че работи правилно. Затова името 
на Американския колеж се свързва и 
с най-високи постижения в обучение-
то. През своята дългогодишна исто-
рия колежът е минал и през доста 
трудности, но всичко е преодоляно. 
Американският колеж привлича семей-
ствата в България и фактът, че има 
интерес към него, показва, че има об-
разователни нужди, които той посре-
ща в страната. 

– КАКВО ПРАВИТЕ ВИЕ, ЗА ДА 
БЪДЕ ТАКА ПОЛОЖИТЕЛЕН 
ИМИДЖЪТ МУ?

– Основната ми работа като пре-
зидент е да запазя този висок стан-
дарт на образование. Затова рабо-
тя в няколко направления. Първо, по 
отношение политиката за приема – 
старая се да приемаме най-добрите 
ученици. Работя обаче и в посока на 
подбора на квалифицирани преподава-
тели и административен персонал. 
И не на последно място – искам об-

разованието, което предлагаме, да е 
на достъпна цена – да не е само за 
заможните семейства в България, а и 
за деца с различен социален профил. 
А за имиджа на нашето училище 

най-добре говорят резултатите – на-
шите ученици са сред най-успешните. 
Те са и доказателство, че сме наме-
рили правилния подход. 

– КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ 
БЪЛГАРСКАТА И АМЕРИКАНСКАТА 
ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА? 
МНОГО БЪЛГАРИ ИЗБИРАТ ДА 
УЧАТ В АМЕРИКА…

– Основното различие е, че аме-
риканската образователна система е 
децентрализирана. Училищата в от-
делните щати имат свободата да ре-
шават сами как да реализират обра-
зователната си политика. В Бълга-
рия образованието е централизирано 
и Министерството на образованието 
диктува учебната програма. В Амери-
ка училищата са много по-гъвкави да 
решават как да провеждат учебни-
те си занятия. Затова в различните 
щати за един и същ випуск ученици 

образователният процес може да бъде 
много различен. 
Друга разлика е, че в щатските учи-

лища силно са застъпени клубните 
дейности, свързани с изкуство, кул-
тура, спорт. 

– УЧЕНИЦИТЕ НЕ СЕ ЛИ ЧУВСТВАТ 
ЗАСТАВЕНИ ДА УЧАСТВАТ В ТАКИ-
ВА КЛУБНИ ДЕЙНОСТИ САМО ЗА-
ЩОТО ТОВА ИГРАЕ ДОБРА РОЛЯ 
ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО ИМ?

– Не. Не смятам, че има тако-
ва заставяне на учениците, защото 
американската образователна систе-
ма предлага много голяма свобода за 
избор. Докато в основното и начал-
ното училище има някои задължител-
ни предмети, като музика и изобра-
зително изкуство, то в гимназията 
тези дисциплини са избираеми – уче-
никът сам прави своя избор. 
Често пъти родителите решават 

за децата си какви извънкласни фор-
ми да изберат. Но това е нормално. 
Всеки родител иска най-доброто за 
детето си. Вероятно родителите са 
еднакви навсякъде по света. И често 
са прекалено амбициозни. (Смее се.)

– В АМЕРИКАНСКИЯ КОЛЕЖ ОС-
ВЕН АМЕРИКАНСКИ УЧИТЕЛИ 
ПРЕПОДАВАТ И БЪЛГАРСКИ. КАК-
ВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ТЯХ? 

– След една година работа в колежа 
впечатлението ми е, че българските 
преподаватели имат много по-задъл-
бочено разбиране и познания по ма-
териала, който преподават. Чуждес-
транните преподаватели имат раз-
лични нива на задълбоченост по ма-
териала според натрупания от тях 
стаж през годините на преподаване. 
Заради тренинга, който те са полу-
чили в американската образователна 
система обаче, те имат предимство-
то, че са усвоили по-добри методи 
на преподаване и са гъвкави в прила-
гането им. 
Освен това трябва да се има пред-

вид, че американските учители са 
продукт на образователната систе-
ма, която представят. Самите те 
са били ученици в тази образовател-
на система, затова освен педагогиче-
ската им подготовка като учители 
те прилагат на практика и собст-
вения си опит, който са преживели 
като ученици.
Това, от което българските пре-

подаватели могат да се научат от 
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чуждестранните си колеги, са имен-
но тези методи за работа с учени-
ците, докато те могат да помогнат 
на американските си колеги при раз-
бирането на учениците – като чуж-
денци, попаднали в нов контекст, те 
невинаги имат разбирането на уче-
ниците. 

– ВИЕ КАК ПОПАДНАХТЕ В УЧИ-
ТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ? НЕ СТЕ ЛИ 
МЕЧТАЛИ КАТО ДЕТЕ ЗА НЕЩО 
ПО-РАЗЛИЧНО? 

– Всъщност никога не сам мечтал 
да стана нещо друго. Имам учители 
в семейството си. И от дете ме е 
теглело към науката. Обичах да уча, 
четенето беше мое любимо занима-
ние. Майка ми и баща ми също четя-
ха много – свободното си време се-
мейството ми обикновено прекарва-
ше в четене. 
Като ученик свирех в няколко рок 

банди, но по-важно за мен беше да 
се образовам. 
След което някак естествено дой-

де желанието да обучавам другите. 
И така, от любов към ученето ста-
нах учител. Обичам учителската про-
фесия. 
Професионалния си опит съм натру-

пал в различни щати, в по-големи и в 
по-малки градове. Работил съм като 
учител, като декан, като директор 
на училище. 

– КАК ВИ ПОМАГА ОПИТЪТ? 
– Мисля, че съм изградил свой стил 

на работа, който се опира на дълго-
годишния ми опит в управлението. 
Не обичам да диктувам решения. Ко-

гато има някакъв проблем за решава-
не, се срещам с колегите си, изслуш-
вам мненията им и след това взи-
мам решение. Винаги мога да разчи-
там на административния си екип 
от заместник-директора г-жа Анге-
лова и декана на колежа г-н Телис. 

– РАБОТАТА С УЧЕНИЦИ 
ПРОВОКИРА ЛИ ВИ ПОНЯКОГА 
ДА ПОВИШИТЕ ТОН, ДА СИ 
ИЗПУСНЕТЕ НЕРВИТЕ? 

– Не си изпускам нервите пред уче-
ници. Това е стратегия, която не ра-
боти. Но мога да бъда много строг 
и да изглеждам суров – това има 
ефект пред учениците. Случвало ми 
се е, когато бях млад и не знаех как 
правилно да реагирам в дадена ситу-
ация. 
Това, което най-много ме ядосва, е, 

когато ученик се държи жестоко и 
тормози друг ученик. 

– ОТ НЕЩО ОТКАЗАХТЕ ЛИ СЕ 
ЗАРАДИ РАБОТАТА?

– От голфа – занимание, което из-
исква много време и пари. Когато ра-
ботата ми стана по-отговорна, запо-
чна да поглъща времето ми и се на-
лага понякога да работя и през уикен-
да. Понеже не мога да се откажа от 
времето, което прекарвам със семей-
ството си, се отказах от играта на 
голф. Не ми остава и достатъчно 
време за приятелите… 

– СПОДЕЛЯТЕ ЛИ РАБОТНИ 
ПРОБЛЕМИ ВКЪЩИ? КАК 
ПРИЕМАТЕ ОДОБРЕНИЕТО И 
КАК – КРИТИКАТА? 

– Да, говоря за работата си вкъщи, 

особено сега, когато сме тук, в Бъл-
гария. Съпругата ми е търпелива, из-
слушва ме. Може да наблюдава рабо-
тата ми отстрани и да е обективна. 
Що се отнася до критиката – всеки 
иска да чуе, че добре си върши рабо-
тата, а има неща, които ние самите 
не забелязваме. 
Но истината е, че най-сериозната 

критика, която търпя от моята съ-
пруга, е по несериозни поводи. На-
пример за това, как шофирам или за 
това, че хъркам. И обикновено е пра-
ва. (Смее се.) 

– КОГА ЗА ПОСЛЕДЕН ПЪТ СЕ 
ПОЧУВСТВАХТЕ БЕЗГРИЖЕН?

– Не съм безгрижен човек – вина-
ги мисля за нещо, обикновено за ра-
ботата си… 
Освен това, когато човек има деца, 

никога не може да се почувства на-
пълно безгрижен. Той винаги се тре-
вожи и мисли за тях, дори и когато 
те са пораснали. Дъщеря ми Хана е 
на 22 години, синът ми Томас е на 
20. Почувствах се малко по-безгрижен 
и много щастлив миналата седмица, 
когато дъщеря ми завърши колеж, а 
синът ми завърши успешно учебна-
та година. 
Безгрижен ме прави и усещането, 

което изпитвам вечер, когато изля-
за на балкона вкъщи. Не мога да по-
вярвам, че съм в България, че съм в 
чужбина, че се справям. Това ми носи 
чувство на удовлетворение и ме пра-
ви щастлив. 

Интервю на Теодора СТАНКОВА
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– Темата за Америка е като 

темата за секса. Много е 

демократична, но всъщност малко 

хора знаят съществени неща по 

нея. Кажете ми например един 

национален герой на Америка?

– Какъв национален герой, като тя 

е на 500 години, ако броим, че я има, 

откакто Колумб я открива. 

– Когато нещо е на 100 години, 

американците го слагат в музей. 

– Това не е ли несправедливо 

изискване  – че трябва да минат 

години, за да имаш история и за да 

се натрупа историческо познание?! 

Ако вземем за пример човешкия 

живот… понякога ни трябват само 

три дни, за да натрупаме опит, 

който се трупа за 30 години. 

– Не е точно така. Времето си е 

време. 

– В Америка обаче е събран цветът 

на нациите. Тя с това е значима. 

– От общуването си с американци 

знам, че на тях животът им 

винаги е слънчев и весел. Те не си 

позволяват нещо да ги разстройва. 

Ако филмът, който гледат, е 

прекалено тъжен, те сменят 

канала. 

– Това харесва ли ти? 

– Изключително ми харесва. 

– Не е ли наивно и детско? 

– Напротив, по някакъв начин са 

стигнали  до тази простота и 

радост от живота. 

– А ако все пак има повод за тъга?

– Ами, приемат всичко философски. 

Култивират други усещания у себе 

си... 

– В Америка заетостта е стандарт 

– да работиш, да има с какво да 

се занимаваш, да общуваш. Това 

за тях е смисъл. Понякога те 

изкуствено се представят за 

много заети. Не съм посещавала 

американски офиси, но смея да 

мисля, че работя много повече от 

много американци. Те биха казали 

„Ооо, умирам от работа!“ на нещо, 

което аз просто смятам за много 

работа. 

– Значи обичат да казват, че са 

заети. 

– Те обичат да казват и че са 

весели. Те са култивирани в това да 

изглеждат радостни. За тях всичко 

е fun. В същото време те са доста 

недуховни. От тях не мога кой знае 

какво познание да почерпя. За мен 

е важно, като общувам с хората, 

да получавам познание – за света, 

за отношенията им със света... 

Иначе за какво да общувам? 

– Америка е страната на малките 

къщи и малките семейства... 

– И на дебелите хора, на които не 

им пука, че са дебели. 

– Когато бях в Америка, нямаше 

къде да си облека хубавите дрехи. В 

Ню Йорк всички се обличат в черно. 

Ако излезеш с бяла риза сутринта 

в този град, вечерта яката ти 
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ще е черна. Там се срещнах с една 

модна дизайнерка и тя го потвърди 

това за черния цвят. Самият 

град мирише на канал, по улиците 

се разхождат плъхове, големи 

колкото котки. Най-неприятното 

нещо, което преживях в Ню Йорк, е 

пресичането на пешеходна пътека 

на зелено. Тогава тълпата може 

просто да те убие. Това не ми 

харесва. Имам чувството, че и 

анонимността там е прекалено 

анонимна... 

– Защо са толкова големи 

плъховете в Америка? 

– Защото хората изхвърлят много 

храна. 

– А защо в България няма такива 

плъхове? 

– Защото хората им изяждат 

храната. 

– Ха-ха! По-добре плъх в Америка, 

отколкото българин в България 

значи... 

– „У нас хората нямат мечти, 

а имат проблеми.“ Имаше едно 

такова заглавие във вестник. 

– А американците имат ли мечти?

– Имат. Нали синоним на Америка е 

американската мечта. Сбъдната, 

разбира се. 

– Въпросът е дали наистина там 

мечтите се сбъдват. 

– Както каза един мой приятел, 

шанс имат малцина, другите 

са част от някаква лотария – 

която пак само единици могат да 

спечелят. 

– Може би това ни е грешката. 

Мислим, че Америка е сбъднала 

мечти на много хора, но те 

всъщност въобще не са толкова 

много. Просто Америка е голяма. 

– Американците се движат в 

коловози, от които те също 

трудно излизат. Те знаят, че в една 

фирма могат да се издигнат от 

най-долното стъпало до висини в 

йерархията, но само в рамките на 

определената фирма. Като че ли 

нямат големи луди готини мечти, 

а се движат по-скоро премерено и 

преценено.  

– Американската мечта е шаблон 

от филмите и затова хората 

мечтаят да отидат там. 

– На практика точно у нас се 

сбъдват американските мечти, 

защото в България някой случайно 

може да стане и министър-

председател. Ха-ха! 

– Всъщност американци няма. 

Винаги когато пиша за американски 

звезди, те се оказват я руснаци, я 

англичани... За Джони Деп знам, че 

е кореняк американец, така да се 

каже, защото една от бабите му е 

била индианка. 

– Какво е американското кино за 

теб? 

– Европейци са го направили. 

– Много хора не познават 

американското кино и го 

обвиняват, че то е пошло и ужасно, 

а то не е така. 

– Кажи един хубав американски 

филм, който си гледала напоследък?

– „Боецът“, който спечели два 

„Оскара“. Самата история е 

абсолютно обикновена, но е много 

добре разказана. 

– Можеш ли да направиш три 

метафори – за италианското, за 

френското и за американското 

кино? 

– За италианското ще кажа 

Фелини. Френското кино в 

неговите крайности, когато е 

прекалено естетско и отвлечено, 

много ме дразни. Харесват ми 

човешките истории. „Един мъж 

и една жена“ или „Нещата от 

живота“. Американското кино е 

взело най-доброто от най-добрите 

европейци, отишли в Холивуд още 

преди Втората световна война. 

– А какво ще кажеш за жанра 

мюзикъл, който е на голяма почит 

в Америка. 

– Ами, да, защото е изцяло 

американски. 

– Мюзикълът е доказателство, 

че американците могат да се 

забавляват.  

– Искаш ли да емигрираш в 

Америка? Там можеш да бъдеш по-

добър кинокритик. 

– Е, не искам. Както казват, 

писателят живее в езика си, 

макар че съм чела потресаващи 

рецензии от американски 

журналисти и критици, които не 

само че преразказват филма, но 

акцентират върху неща, които са 

наистина много смешни. 

– Америка е страна на формулите, 

в които всички се вписват или 

не се вписват. И леко кичозна е 

Америка. Това много ме дразни. 

В Америка кичът е навсякъде. 

Дори и в Ню Йорк, където е малко 

по-стилно като атмосфера. Те 

наричат това еклектика, но то си е 

чиста проба кич.  

– Ако пробиеш в Америка, ти си 

успял. Независимо дали става дума 

за музика, кино или литература. 

Там пазарът е огромен. Затова 

всички се стремят да превземат 

Америка. Не знам дали знаете за 

„Бийтълс“? Те са се опасявали, че 

един евентуален провал в Америка 

ще сложи край на тяхната кариера 

и в Европа. Други англичани преди 

тях „са се спъвали“ в Америка. 

Клиф Ричард не е успял там 

например. Но „Бийтълс“ успяват от 

раз да спечелят много. 

– Защо? 

– Защото се вдига голям шум. 

Това е една от първите големи 

кампании за онова време. Буквално 

са били преекспонирани в медиите. 

При пристигането на групата 

коментаторите са отмервали 

времето по „Бийтълс“. 

– Хм, Джон Ленън е убит точно в 

Ню Йорк. 
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Всяко добро
ЗАВИНАГИ

А
мерика е осъдена, за добро или за лошо, да бъде 
откривана. От всеки човек и всеки път. Завинаги. 
Може би защото няма друга толкова голяма дър-
жава в света, чието създаване е белязано от ней-

ното откриване. 
Със събеседничката ми се заговорихме за това, колко 

различно звучи директният превод на английски на някои 
български поговорки. Например „Всяко зло за добро“ звучи 
Every bad for good, което на английски всъщност означава 
„Всяко зло завинаги“.
Надя Захариева е програмен директор на програма „Из-

куства и култура“ във фондация „Америка за България“. 
Принципите, по които се работи тук, биха могли да се 
прилагат на много нива и от тях биха могли да се учат 
както отделните хора, така и различни организации, а и 
много от родните институции. По адрес на фондацията 
събеседничката ми често е чувала думите: „Вие сте ис-
тинското министерство на културата.“ Няма да комен-
тирам. Но искам да ви кажа, че само програма „Изкуства 
и култура“ на фондацията в момента работи по 75 про-
екта на стойност над 4 млн. долара. Работата на г-жа 
Захариева и нейните колеги е не да „превеждат буквал-
но“ от американски английски, а да „открият“ Америка 
на България. За добро.

– ГОСПОЖО ЗАХАРИЕВА, КАК ЗАПОЧНАХТЕ РАБОТА ВЪВ ФОН-
ДАЦИЯТА?

– Американците ме взеха буквално от студентската 
скамейка. През 1992 г. започнах работа в Българо-амери-
канския инвестиционен фонд. Същите хора, които упра-
вляваха фонда и неговите икономически начинания в стра-
ната, в момента управляват фондацията. Средствата, 
които бяха набрани от икономическата дейност на фон-
да, впоследствие бяха прехвърлени във фондация „Амери-
ка за България“. Изглежда, те търсеха добър администра-
тор. Аз бях 18 години инвестиционен банкер, но който 
носи изкуството в сърцето си. Предполагам, че за това 
са ме харесали. 

– ТОВА Е СЕРИОЗНА СМЯНА НА ПЕРСПЕКТИВАТА?
– Това е чудесна смяна на перспективата. Въпреки че 

бях доста изненадана от разликата между състоянието 
на бизнеса и състоянието на културата. За да бъдеш 
в бизнеса, ти трябва да си на европейско или световно 
ниво, иначе системата ще те изхвърли. Безкомпромисно. 

Докато в културата се оказа, че нещата са много по-
централизирани и на много места у нас социализмът е 
жив. Сблъсках се с един съвсем различен свят в една и 
съща държава. 

– ИМАТЕ ПРЕДВИД ИНСТИТУЦИИТЕ, КОИТО УПРАВЛЯВАТ КУЛ-
ТУРАТА?

– Да. В бизнеса всеки си прави сметката и управлява 
парите добре, в културата парите се управляват много 
зле. Затова ние се опитваме да подкрепяме частни иници-
ативи и да работим с частни фондации, защото те съз-
дават алтернативен модел на държавното финансиране. 
Всички сме наясно, че култура без държавно финансиране 
или изобщо без субсидии е невъзможна. Навсякъде по све-
та. Тези субсидии у нас не се управляват добре. 

– ВСЕ ПАК СИГУРНО ИМА И ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРИМЕРИ ОТ РА-
БОТАТА ВИ С ИНСТИТУЦИИ?

– Американският сезон в Народния театър е такъв при-
мер. Театърът получи грант, с който да плати правата 
и да построи декорите за четири американски пиеси по 
произведения, които са носители на „Пулицър“. Там неща-
та се получиха много добре. Изглежда, както и в бизне-
са, всичко зависи от хората, с които работиш. Поняко-
га и много пари да дадеш – нищо не се получава. А по-
някога с малко пари и с голям ентусиазъм нещата тръг-
ват и се получават. 

– А ОТДЕЛНИТЕ ТВОРЦИ? ТЕ ЗНАЯТ ЛИ СИ ЦЕНАТА СПОРЕД 
ВАС? 

– Ние финансираме и идеи или начинания на отделни 
творци. Това, което ме кара да си мисля, че не всички 
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си знаят цената и което ме притеснява, е, че когато 
дойдат при нас, казват: „Разберете ме правилно, аз не 
съм тръгнал да прося.“ Ние не гледаме на хората, които 
идват при нас, като на просители. Ние гледаме на тях 
като на партньори, като на хора, пълни с идеи и меч-
ти, които искат да осъществят. Изглежда, това е на-
садено от старата система, в която те са свикнали да 
им се дава, но не са свикнали да искат. Набирането на 
средства за кауза е определен вид труд, бизнес, за който 
трябва да имаш определен набор от знания и умения. Аз 
не го наричам просия. 

– КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА, ПО КОЯТО ХОРАТА МОГАТ ДА СЕ 
ОБЪРНАТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ КЪМ ВАС?

– Достатъчна е една страница описание на това, ко-
ето искат да направят. Ние не одобряваме проектите, 
защото те са добре написани. Ние одобряваме проекти-
те, защото зад тях стоят добри идеи, които съвпадат 
с това, което фондацията иска да прави в България. По-
някога има прекрасни идеи, които обаче не са в наши-
те приоритети. Така че трябва да се срещнат тези две 
неща – идеята да е добра и да съвпада с това, което 
фондацията иска да прави. 

– БИХТЕ ЛИ ОЧЕРТАЛИ ВАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ?
– Поощряваме представянето на американското изку-

ство. Втората посока, в която работим много усърдно, 
е образованието на деца в сферата на изкуството и кул-
турата, което би им дало възможност да открият своя 
талант в бъдеще. Подкрепяме и български събития, кои-
то не е задължително да имат американска връзка, но ко-
ито са важни за културния календар на страната. Такива 
са фестивалите „Аполония“ и „Варненско лято“, съборът 
в Копривщица... Но не ми харесва, че много често хора-
та се опитват да се нагаждат спрямо нас. Предпочитам 
фондацията да се нагажда спрямо идеите.

– КАКВО БИХТЕ ОТГОВОРИЛИ НА ОБВИНЕНИЯТА КЪМ АМЕРИ-
КА, ЧЕ ТЯ НЯМА ИСТОРИЯ И НЯМА КУЛТУРА?

– Това е все едно да обвиниш някого, че е млад. А ние, 
българите, като имаме толкова древна история?! Какво 
от това?! Фондацията подпомогна един проект за по-
чистване на Западната порта на комплекса „Сердика“. 
Знаете ли колко боклук се извади оттам? Боклук, в кой-
то е потънало нашето културно-историческо наследство. 
Ние не пазим, нямаме културата да извадим наяве съкро-
вищата, които имаме, и по достъпен начин да ги пред-
ставим на публиката. Музеите у нас са крепости на нау-
ката, но тази наука не се социализира с публиката. Няма 
да забравя едно посещение с борда на директорите в един 
музей у нас. Управителката беше научен работник. Цял 
живот се е занимавала с история и археология, изключи-
телен ерудит. Тя вървеше из залите, говореше, но не успя 
да привлече вниманието ни. Посетителите на един музей 
не са на нивото на научните работници, които работят 
там. Можеше например да каже с тази шепа монети, на-
мерени при разкопки, какво е можело да се купи навреме-
то. Или нещо друго, което да ни накара да почувстваме 

връзката с миналото. 
Но да се върна на вашия въпрос. Как да няма култура 

в Америка? Опитайте се да влезете например в Музея за 
модерно изкуство в Ню Йорк. Опашката, винаги когато 
отида, е по-дълга от опашката пред мавзолея на Ленин 
по времето на социализма. Или в Гугенхайм… Музеят е 
пълен с деца, които са седнали на възглавнички и рисуват 
елементи от картини на Кандински. Ето ви един пример 
за това, как в Америка децата от малки много целенасо-
чено се възпитават в изкуство. Впрочем ние започнахме 
съвместно с НБУ един проект за детски кътове в бъл-
гарските музеи.

– КАКВО Е АМЕРИКА ЗА ВАС? ПРЕДСТАВАТА НА ПОВЕЧЕТО 
ХОРА ЗА АМЕРИКА ИДВА ОТ ФИЛМИТЕ. 

– Америка не е Холивуд. И всички ние не сме нито Брад 
Пит, нито Анджелина Джоли. Америка за мен са хора-
та, с които аз съм работила през всички тези 20 години. 
Много директни хора. Ние, европейците, сме по-лицемер-
ни. Американците са изключително практични, иноватив-
ни и много организирани. В България бяха едни американ-
ски преподаватели, които работиха с децата от танцо-
вите училища. Единият от тях ни обясни, че на „Бро-
дуей“ имаш точно две седмици, за да си научиш ролята 
– игра, танц, пеене. Имаш една-единствена генерална ре-
петиция с целия личен състав, след което те „изхвър-
лят“ на сцената и действаш. Няма репетиции месеци на-
ред, после премиерата се отлага с две седмици, както е 
у нас…. Как ще я отложиш?! Това са пари! Това е една 
от причините, поради които ние се стремим да водим 
в България американски специалисти, които да работят 
с българските артисти във всеки смисъл. Да ги учат на 
манталитет – да бъдат коректни и точни. Не когато 
репетицията е обявена за девет, ти да идваш в десет, 
небрежно, с цигара в уста, защото си голяма звезда. Ос-
вен това в Америка филантропията е силно развита. А 
по-заможните българи все още предпочитат да удовлет-
воряват личните си потребности. Законодателството 
тук не е добро. А и през годините се натрупаха много 
порочни практики и липса на прозрачност. Нещо, на кое-
то ние държим много. Да бъдем прозрачни и да има от-
четност на всеки лев. 

– СЕГА СИ МИСЛЯ, ЧЕ ФИЛАНТРОПИЯТА ТОЛКОВА НЕ НИ Е 
ПРИСЪЩА, ЧЕ ТОВА, КОЕТО ВИЖДАМЕ У АМЕРИКАНЦИТЕ, ЧАК 
НИ ИЗГЛЕЖДА ФАЛШИВО. ЗАЩО ТАКА?

– Някои биха казали – заради разликата в стандарта е. 
Богат човек дава по-лесно. Но аз не съм много съглас-
на. Филантропията е в душата. Ако идеалът ти е да 
се ожениш за богат мъж, за да си купиш лъскава кола и 
да си направиш пет пластични операции, за каква филан-
тропия говорим.... Това е идеал, който… алтернативна-
та култура натрапва.

– АЗ БИХ КАЗАЛА ЧАЛГАТА...
– Няма как подобен идеал да възпита във филантро-

пия. 
Интервю на Мирослава ИВАНОВА
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Т
я непрекъснато се среща с мъже, 
с които не може да създаде се-
риозни отношения. Той постоян-
но излиза с егоистични жени, ко-

ито го използват. Повторението на 
тези неуспешни връзки и разочарова-
ния създава впечатлението, че отно-
во и отново играете в една и съща 
пиеса, в която се сменят само ак-
тьорите, а ролите, особено вашата, 
остават същите. „Татенцето“ – него 
го обичат, защото е щедър. „Благо-
детелят“ – той от сутрин до вечер 
е зает с това да обезпечава вечно 
недоволното си семейство. „Добрата 
самарянка“ – тя спасява страдащи-
те от депресия. „Самотната душа“ 
– безуспешно, но упорито се опитва 
да запълни липсата на любов. 
В последната категория попада и 

Миглена, редактор в модно списание. 
„Затворила съм се в себе си след три 

страстни връзки, които се случиха една 

след друга. Всеки път това беше любов, 

в която абсолютно се сливах с любимия 

човек и, всеки път любовта ни се оказ-

ваше обречена. Сякаш точно за мен е ка-

зано: „В любовта никой не ни мами, ос-

вен ние самите себе си.“ Още при запоз-

нанството си с някой мъж започва да ме 

гложди съмнението за бъдещи неприят-

ности с него.“ 
В любовта повече, отколкото във 

всяко друга сфера на живота, ние сме 
жертви преди всичко на самите себе 
си, а не на някого другиго. 

НЕ СЕ ВЪЗПРИЕМАЙТЕ 
КАТО ЖЕРТВА

„Главният урок от историята е, че 
ние не си извличаме поуки от нея.“ 
Това изказване с пълна сила е при-
ложимо към любовните ни истории. 
Защо сме склонни да се завързваме 
към скъсано въже и дори да скачаме с 
него? Каква е неведомата сила, която 

ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙЙТ ТОЙТОЙТЯ И ТТЯ И ТООООЙЙТТТТТЯ ИТЯ ИТЯ И ТОЙИ ТОЙТЯ ИТ И ТОЙИ ТОЙТЯ И ТТЯ И ТООЙЙТТТТИИТЯ ИТЯ ИТЯ И ТОЙ

Любов безсценарийсценарий
АКО ЛЮБОВНИТЕ ВИ ИСТОРИИ ЕДНА 
СЛЕД ДРУГА СВЪРШВАТ В ЗАДЪНЕНА 
УЛИЦА, НАЙ-ВЕРОЯТНО СЛЕДВАТ 
СЦЕНАРИЙ, НАПИСАН ОЩЕ В ДЕТСТВОТО 
ВИ. АКО ГО РАЗШИФРОВАТЕ, БИХТЕ 
МОГЛИ ДА СМЕНИТЕ СВОЯТА РОЛЯ И 
ДА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЮБОВНА ИСТОРИЯ С 
ЩАСТЛИВО ПРОДЪЛЖЕНИЕ.

©
 A

LE
XA

N
D

R 
ST

EP
AN

O
V 

| 
D

RE
AM

ST
IM

E.
C

O
M

Бела, брой 7 (161), 201162



ни влече към определен тип мъже или 
жени? Психолозите използват терми-
на „сценарий“. Той възниква като ре-
зултат на неосъзнатите ни решения, 
които приемаме в детството си, ня-
къде до и около 13-годишната си въз-
раст. В основата на този сценарий 
са отношенията ни с родителите и 
отношенията на родителите помеж-
ду им. Желанието любовният романс 
да бъде успешен само увеличава риска 
от поредното му крушение. 
Когато например виждат, че майка-

та и бащата се карат всеки ден и 
нямат пред очите си други примери, 
децата могат да си направят изво-
да, че враждебността е нормална за 
всяко семейство, и да вземат реше-
ние: „Не искам това да се случи и на 
мен. По-добре е да не създавам въоб-
ще семейство.“ 
Има и други източници на предреше-

но разочарование. Например предател-
ството на близък приятел или прия-
телка, преживяно в детството; вне-
запна смърт на близък човек или дру-
га, независеща от нас раздяла. На-
пример бащата получава назначение в 
друг град, семейството се преселва и 
приятелските връзки на детето се 
разпадат. Всякакви подобни събития 
разстройват много силно детето и 
са причина за следната интерпрета-
ция от негова страна: „Не завързвай 
близки отношения с никого, защото 
рано или късно те завършват с про-
вал.“ Резултатът от всичко това е, 
че като възрастни ние несъзнателно 
избираме партньори, които спазват 
дистанция, остават емоционално не-
пристъпни и следователно отношени-
ята ни с тях не се развиват докрай. 
Проблемът е, че не виждаме каква е 
собствената ни роля във всичко това 
и само се самосъжаляваме: „Винаги 
попадам на едни и същи.“ 
Психотерапевтите обаче не окура-

жават подобни оплаквания. „Ако все-
ки от тези хора престане да се въз-
приема като жертва, тогава тягата 
към страданието ще отслабне. Отка-
жете се от тази сладко-кисела роля 
и признайте без самообвинение своя-
та частична отговорност за собст-

вените си несполуки. За да избягате 
от вечното повторение на любови, 
трябва да престанете да се страху-
вате от него. Страданието може и 
да е отрицателен опит, но от друга 
страна, е възможно то да ни подгот-
вя да срещнем истинската любов.“

КОГА СТРАДАНИЕТО НИ ПРЕДПАЗВА

Някои жизнени етапи могат да бъ-
дат източници на големи страхове. 
Подвластни сме им в подрастваща 
възраст, когато търсим своето мяс-
то в живота, или пък на стари го-
дини, когато се страхуваме, че ще го 
загубим. Страхът да живеем и стра-
хът да умрем са свързани един с друг, 
взаимозаменяеми са и на практика са 
един и същ страх. Твърде е възмож-
но любовните терзания да маски-
рат такъв тип тревожност и да са 
призвани да я смекчават, когато те 
станат прекалено силни. Любовното 
страдание е подобно на дърво, за ко-
ето няма гора. То измества безпокой-
ството ни по други, по-сериозни по-
води и по въпроси, свързани със същ-
ността на битието ни. Любовното 
страдание е ненужно. То е нещо като 
декоративен заместител на другите, 
по-сериозни страдания. 
Специалистите казват: „Няма нищо 

по-раняващо за човека от това да 
си задава въпроси, кой е той и как-
во е неговото място в света. Смър-
тта, т. е. осъзнаването, че животът 
има край, както и обстоятелството, 
че човекът е винаги мъж или винаги 
жена, но никога двете заедно (т. е. 
осъзнаването на нашата непълнота), 
ни огорчават до дъното на душата 
ни.“ Източник на дълбоката трево-
га могат да бъдат размишленията по 
въпроси като състоянието на плане-
тата, войната и болестите. В подо-
бен контекст трудностите, с които 
се срещаме в любовта, могат да ни 
отклонят от по-тревожните мисли 
и да ни помогнат да се почувстваме 
живи и стойностни. 

ЗАВЪРШЕТЕ ЕДИПОВИЯ КОНФЛИКТ

Срещата на двама влюбени е онзи 
момент, в който те несъзнателно се 
намират, опознават и разбират един 
друг. Тя е онази възможност, благо-
дарение на която всеки от партньо-
рите може да изпълни това, което 
не му се е удавало да изпълни сам, 
отделно. Понякога не осъзнаваме от 
какво имаме нужда и кое точно ни 
носи страдание. Смяната на партньо-
ра не би имала смисъл без това осъз-
наване. Защото ще възпроизведем съ-
щия сценарий и ще преживеем същия 
неуспех и с новата си любов. 
Според психоаналитиците и добрите, 

и лошите отношения с родителите 
могат да станат източник на сери-
озни разочарования в бъдеще. И като 
възрастни ние продължаваме да сме в 
плен на едиповия комплекс. Провоки-
раме неуспех в отношенията с парт-
ньорите от любов към майка си или 
баща си, така да се каже. Дълбоко в 
душата си не се стремим наистина 
да срещнем друг човек, а някой, който 
прилича на любимия ни родител. Оп-
итваме се отново да преживеем връз-
ката си с любимия родител, която 
сме имали в детството, и да възпро-
изведем онези отношения, които са ни 
познати и ни носят увереност. 
Едиповият ни комплекс намира израз 

в стремежа ни да повторим модела 
на семейни отношения, който в дет-
ството ни сме смятали за добър. Или 
пък обратното – ако отношенията 
между родителите ни са ни изглежда-
ли ужасни, ние се стремим „да избя-
гаме“ от тях и да построим коренно 
различни, когато станем възрастни. 

ЗАБРАВЕТЕ ЗА ИДЕАЛНАТА ЛЮБОВ 
Несполучливите ни връзки говорят 

за това, че се страхуваме от успеш-
на връзка. За някои щастливата лю-
бов, колкото и да е парадоксално, се 
вписва в една определена схема. И 
дори тя да е източник на страдание, 

В ЛЮБОВТА ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО ВЪВ ВСЯКА ДРУГА СФЕРА 
НА ЖИВОТА, НИЕ СМЕ ЖЕРТВИ ПРЕДИ ВСИЧКО НА САМИТЕ 

СЕБЕ СИ, А НЕ НА НЯКОГО ДРУГИГО.

СМЯНАТА НА ПАРТНЬОРА НЕ БИ ИМАЛА СМИСЪЛ БЕЗ ТОВА 
ОСЪЗНАВАНЕ. ЗАЩОТО ЩЕ ВЪЗПРОИЗВЕДЕМ СЪЩИЯ СЦЕНАРИЙ 
И ЩЕ ПРЕЖИВЕЕМ СЪЩИЯ НЕУСПЕХ И С НОВАТА СИ ЛЮБОВ.
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ние вече сме свикнали с нея. Предпо-
читаме да се придържаме към невро-
тичните ориентири, които са ни съз-
давали чувство на сигурност в дет-
ството, вместо да се срещнем с ис-
тинската любов. Има хора, които са 
готови на всичко, само и само да не 
преживеят този щастлив опит. По 
простата причина, че се страхуват 
да потърсят себе си. 
Митът за идеалната любов е ста-

нал част от нашата култура. Още 
Платон говори за сливането с нашата 
идеална половинка тук, на земята. С 
онзи човек, който може да ни допълни 
и да ни даде всичко, което не ни дос-
тига. Но това е невъзможно, ако не 
можем да правим разлика между себе 
си и другия, ако не можем да живе-
ем като самодостатъчни си хора. Ако 
се стремим да намерим половинката 
си само защото изпитваме неистово 
чувство за липса, тогава любовта със 
сигурност ще е разрушителна. Таки-
ва отношения са подчинени. Те при-
личат на оксиморона „нежно насилие“. 
От това следва достатъчно неочак-
ваният извод, че ако желанието ни 
да направим връзката си успешна се 
превърне в натрапчива идея, ние уве-
личаваме риска от любовно крушение. 
Просто защото в този случай лю-
бимият човек се превръща в условие 
за постигането на нашето собстве-
но съвършенство (за което всеки сам 
трябва да се грижи). Тогава за самата 
любов не остава никакво място.

ИЗЛИЗАНЕ ОТ СЦЕНАРИЯ

По този път не съществуват зна-
ци. Никой не може да ни научи как 
да излезем от лошия жизнен сценарий. 
Но е в наша власт да създадем не-
обходимите условия за това. Когато 
разберем, че повторенията на любов-
ните разочарования не са случайни, и 
когато се възприемем като част от 
отговорността за това, трябва да 
заявим пред себе си: „Не само мои-
те партньори, но и аз допринасям за 
това всичко да се случва така, как-
то се случва.“ 
Задайте си въпросите: „какво ис-

кам всъщност; какво очаквам от вза-
имоотношенията ни; наистина ли ис-
кам те да бъдат продължителни, или 
само си давам вид, че искам това. В 
случая е важно не „да осъдите“ себе 
си за неправилни желания, а да се пос-
тараете да разберете какви са ваши-
те желания.

ПРОСЛОВУТОТО УПРАЖНЕНИЕ С ОГЛЕДАЛОТО
Ако го направите, може да се окаже, че никога по-рано не сте се вглеждали в 

себе си. 

1. Застанете пред огледалото и внимателно се разгледайте. Представете 

си, че до вас стои ваш наставник, мъдрец, чието мнение цените много. 

2. След това си представете, че до вас е човек, който е страстно влю-

бен във вас, но вие не можете да му отговорите. Обърнете внимание на 

това, как се променя изражението на лицето ви. Наблюдавайте очите, устни-

те... Опишете разликите, осмислете ги и ги анализирайте. 

3. Погледнете отново в огледалото и си представете, че до вас е този, ко-

гото обичате. Ще разберете каква искате да изглеждате в неговите 

очи. Може би очаквате, че ще се видите смела, загрижена или отстъпчива. За-

дайте си въпроса: „А какви черти на характера се старая да не показвам и 

защо? Заради свенливост, страх, егоизъм или упорство?“ 

4. Поговорете с близък човек, на когото се доверявате. Помолете го да 

бъде вашето „огледало“ за малко и подробно да ви опише как точно ви 

вижда.

Понякога околните забелязват у нас точно това, което искаме да скрием. Дори 

го забелязват от пръв поглед. Нека вашият близък човек започне с очевидни 

неща, като какъв е цветът на очите и овалът на лицето ви, и да завърши с 

предположение, какви чувства най-често се изписват върху лицето ви. Тази об-

ратна връзка може да ви подскаже в каква посока да се движите при търсене 

на половинката си. Но не се опитвайте да промените нормалното си естест-

вено поведение и действията си в точно противоположните. Това би било ан-

тисценарий, а не изход. Потърсете своя път. Припомнете си своите истински 

желания и цели. Това ще бъде по-ефективно средство за промяна, отколкото 

драстичното решение: „Всичко ще правя наобратно.“ 

ЛЮБОВНОТО СТРАДАНИЕ 
Е НЕНУЖНО. ТО 
Е НЕЩО КАТО 
ДЕКОРАТИВЕН 

ЗАМЕСТИТЕЛ НА 
ДРУГИТЕ, ПО-СЕРИОЗНИ 

СТРАДАНИЯ.
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ДЕЦАДЕЦАДЕЦА

– ПСИХОАНАЛИТИЦИТЕ ПРИДАВАТ 
ОГРОМНО ЗНАЧЕНИЕ НА СЕМЕЙНА-
ТА ИСТОРИЯ. СМЯТАТ, ЧЕ ТЯ ИГРАЕ 
ВАЖНА РОЛЯ В ПСИХИЧЕСКОТО ИЗ-
ГРАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО. А НАПОСЛЕ-
ДЪК ТЕ ЗАГОВОРИХА И ЗА РОЛЯТА НА 
УКРИВАНИТЕ В НЕЯ ТАЙНИ, НА Т. НАР. 
НЕИЗКАЗАНО. 

– Действително, семейната история 
е определяща за психическото изграж-
дане на детето. Под „неизказано“ ние 
имаме предвид темите табу, семей-
ните тайни, свързани с родословие, 
произход, кръвосмешение, криминално, 
военно престъпление и т. н. Изоб-
що всичко онова, което родителите, 
както и бабите и дядовците, обик-
новено укриват от детето с цел да 
го „предпазят“. Това обаче е илю-
зия. Всъщност премълчаваната тайна 
е травматична за детето. То въобще 
не се заблуждава, когато се натъкне 
на нея, и иска да получи веднага отго-
вор на своя първи и най-често после-
ден въпрос. Забраната да мисли върху 
въпросните обстоятелства не пред-
пазва истински детето, тя го сму-
щава много повече, отколкото дейст-
вителността, колкото драматична и 
мъчителна понякога да е тя. Впро-
чем всеки психоаналитик констатира 
в практиката си колко чувствителни 
са децата към потуленото в семей-

ната история… И нещо повече, „не-
изказаното“ е травматично не само 
за онзи, който директно го „пона-
ся“, но се явява още по-голяма преч-
ка за представителите на по-следва-
щите поколения, защото те вече не 
разполагат с необходимите средства 
и елементи, за да го обяснят и раз-
берат.

– В ЕПОХАТА НА КРАЕН ЛИБЕРАЛИ-
ЗЪМ ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО ВИЕ ПЛЕ-
ДИРАТЕ В КНИГИТЕ СИ, ЧЕ АВТОРИ-
ТЕТЪТ И ЗАБРАНАТА СА АБСОЛЮТНА 
НЕОБХОДИМОСТ ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕ-
ТО НА ДЕТЕТО. ЗАЩО?

– Ние живеем във време, което, като 
всяко друго, се опитва да коригира 
заблудите на предходното. И всяка 
генерация подновява поправянето на 
възпитателните грешки, от които 
е страдала. За жалост подобна ко-
рекция (или опити за корекция) про-
извежда понякога само едно карика-
турно залитане в обратната посока. 
Така например авторитаризмът по-
ражда лаксизъм (крайна толерантност 

– бел. ред.). Авторитаризмът, бидейки 
по дефиниция власт, която не се ос-
порва, отключва у родителите, кои-
то са го понасяли, лаксизъм без забра-
ни, чиито ефекти са даже още по-па-
губни за възпитанието. Несъмнено и 

единият, и другият подход са вред-
ни. Авторитаризмът – понеже заме-
ня словото с „твърдата ръка“, коя-
то, както подсказва изразът, дресира 
детето, все едно то е животинче. А 
лаксизмът – защото, точно наопаки, 
претендира да не се противопоста-
вя нищо на детето и фактически го 
изоставя подвластно на собствените 
му прищевки и капризи. Но детето 
се изгражда като личност, от една 
страна, благодарение на онова, което 
му се дава, но от друга – и на оно-
ва, което му се отказва.

ПАТРИК ДЕЛАРОШ:

„ЗАБРАНАТА И АВТОРИТЕТЪТ 
СА НЕОБХОДИМОСТСА НЕОБХОДИМОСТ ЗА ДЕТЕТО“ЗА ДЕТЕТО“

„ТЕ „РАМКИРАТ“ ДЕТЕТО, ПРЕДПАЗВАТ ГО ОТ РИСКОВЕ И ОТ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ СМУЩЕНИЯ“, ТВЪРДИ ПОПУЛЯРНИЯТ ФРЕНСКИ 
ДЕТСКИ ПСИХИАТЪР И ПСИХОАНАЛИТИК. И ДОУТОЧНЯВА: 
„ЮНОШЕСТВОТО ОСПОРВА АВТОРИТАРИЗМА НА „ТЕОКРАТИЧНИЯ 
БАЩА“ И НА „ВСЕМОГЪЩАТА МАЙКА“ И НАЛАГА НОВ ТИП 
РОДИТЕЛСКИ АВТОРИТЕТ.“

Патрик Деларош е парижки пси-

хиатър и психоаналитик, с пове-

че от 30-годишна практика в те-

рапията на младежи с проблеми. 

Написал е 13 книги за родители и 

специалисти, 5 от които вече са 

преведени на български. Възполз-

ваме се от неговото присъствие 

в София, за да му зададем някол-

ко наболели въпроса за възпита-

нието.

Визитка
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– А ДО КАКВО ВОДИ ВЪЗПИТАНИЕТО 
БЕЗ ЗАБРАНИ?

– Възпитанието без забрани отрича 
разликата между поколенията. Забра-
ната в действителност няма същия 
смисъл за детето, както за възраст-
ния. За възрастния липсата на забра-
на има смисъла на свобода. А при де-
тето тази липса го кара просто да 
се излага на опасности. Детето се 
нуждае от „рамкиране“, от поста-
вяне на граници и защото тяхно-
то отсъствие поражда тревожност 
у него. То има потребност от ро-
дители, които да го направляват, 
и до една определена възраст някой 
друг трябва да решава вместо него. 
Така че забраната в широкия смисъл 
на думата е важна в три области: 
за възпитанието (няма възпитаване 
без забрана); за живота в общество-
то (тоест извън семейната среда) 
и за психическото здраве. Може да 
се твърди, че всякакви леки или по-
сериозни психологически смущения у 
детето, като се почне от банал-
ната двигателна нестабилност, та 
чак до тежките разстройства на 
личността, произтичат от липсата 
на забрани. Те обаче не бива да се 
бъркат с наказанието.

– ДА НЕ БИ ДА ПЛЕДИРАТЕ ЗА ЗАВРЪ-
ЩАНЕ НА СТРОГОТО ВЪЗПИТАНИЕ ОТ 
АНГЛИЙСКИ ТИП?

– Не. Нека правилно бъда разбран – 
онова, което искам да кажа, е, че ав-
торитетът на родителите би след-
вало да бъде абсолютно достатъчен, 
за да накара детето да уважава тях-
ната забрана. И колкото по-стабилен 
е той, толкова по-малко на тях им 
се налага да формулират забрани. Ос-
вен това детето има нужда именно 
неговите родители, а не примерно ба-
бите и дядовците, да са тези, които 
да го принуждават да се подчинява.

– А КАК МЯСТОТО, КОЕТО МАЙКАТА 
И БАЩАТА ЗАЕМАТ В ДЕТСТВОТО, СЕ 
ПРОМЕНЯ В ЕТАПА НА ЮНОШЕСТВО-
ТО?

 – Тук ще трябва отново да гово-
ря за авторитета, за това, от кого 
той е представляван и как се тран-
сформира през юношеството. Неохе-
гелианският философ Александър Ко-
жев разграничава четири типа ав-

торитет, които аз доразработих и 
свързах със семейството. Първият 
тип, изведен от учението на Пла-
тон, се основава на идеята за спра-
ведливостта. Той е представляван 
от двамата родители, формулата му 
е „Равенство“. Вторият тип авто-
ритет, чиято основа е теокрация-
та, произтича от бащата „като на-
местник на бога“ и се формулира с 
„Така е, а не другояче“. Това е власт 
без обяснения. Третият тип авто-
ритет почива върху идеите на Ари-
стотел и посоката му на дейст-
вие е от по-големия към по-малкия, 
от учителя към ученика, или най-об-
що казано – това е авторитетът 
на възрастния, който знае повече за 
бъдещето от младия човек и ще го 
учи що е то животът. Формулата 
му е: „Следвай моя пример!“ В се-
мейството той може да бъде пред-
ставен както от майката, така и 
от бащата. Четвъртият тип авто-
ритет се основава върху Хегел и е 
„законът на по-силния“. Тук това е 
майката, защото тя има директен 
контакт и незабавна власт върху де-
тето, която при бащата е опосред-
ствана от словото. Бащата казва 
онова, което трябва да се направи, 
но не проверява, ако му се подчиня-

ват. Майката го казва и незабавно 
проверява дали е сторено. В първия 
случай детето се подчинява, ако го 
иска, а във втория – защото е при-
нудено да се подчини. Формулата е: 
„Прави, каквото ти казвам!“

– КАКВО СЕ СЛУЧВА С ЧЕТИРИ-
ТЕ ВИДА АВТОРИТЕТ ПРЕЗ ТИЙНЕЙ-
ДЖЪРСКИТЕ ГОДИНИ?

– Ако по време на детството и че-
тирите типа авторитет са пред-
ставени в семейния живот, то през 
юношеството два от тях постепен-
но изчезват. Или най-малкото биват 
оспорвани от юношата. Това са тези, 
които са носени от единия родител: 
теократичния баща (вариант 2); или 
всемогъщата майка (вариант 4). За 
сметка на това младежът настойчи-
во претендира за първия и за тре-
тия тип авторитет, упражнява-
ни от двамата родители и почива-
щи върху „справедливост“ и „бъде-
ще“. Ето спрямо този нов тип ав-
торитет предстои „да се сверяват“ 
и „да се нагаждат“ родителите, пък 
и децата, в периода на юношеството 
– в зависимост, разбира се, от всеки 
отделен случай.

Интервю на Розалина ДОЧЕВА
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Яли, пили и се веселили... Това не е началото на при-
казките, а краят им. И преминалата в небивала 
шумотевица сватба между Кейт и Уилям завърши 
точно така. Целият свят видя изчистения силует 

на бялата рокля, букета от типичните за сезона цветя и 
репетираната три пъти церемония в готическата кате-
драла „Свети Петър“, по-известна като Уестминстърско-
то абатство. Но никой по света дори и не зърна 

принцът и принцесата на масата 
Приказката приключи точно когато започна традицион-

ната английска следобедна закуска. Разбрахме само, че след 
това щели да се гощават и с риба, която е доста сери-
озно изпитание, ако трябва да се обезкостява, и че то-
стът щял да се вдига по време на десерта. Човечество-
то не видя как принцът и принцесата държат чашите и 
отпиват ли въобще от питиетата по време на тоста в 
тяхна чест. И това е логично, защото 

начинът на хранене е знаков за личността
и ни разкрива много повече, отколкото бихме се осмелили 
да си позволим. То е най-трудният предмет в училища-
та по светски маниери, а обноските на маса могат да се 
окажат решаващи в делова ситуация. И колкото и да съм 
запозната с правилата, винаги на важен обяд или вечеря 
съм малко скована и забравям, че храната има и вкус, за-
щото цялата съм концентрирана в разговора.
За да се получи веселието от приказките, а не непри-

ятно смълчана „веселба“ на масата, е необходимо да сме 
отработили доста навици и да сме запознати с 

някои тънкости 
Ако сервитьорът дойде и вземе прибор пред нас, то е 

само защото сме пропуснали ястие. А правилото е прос-
то: започва се с приборите от външната страна и така 
по реда на блюдата, като комплектът за десерта е по-
следен и е подреден, естествено, от най-вътрешната 
страна. Но често той се поставя и отпред, над чиния-
та – вилицата е винаги под лъжичката и зъбците є со-
чат надясно, а лъжичката е положена в обратната посо-
ка. За сладолед се дава отделна лъжичка. 
За да не допускате грешки, опитвайте от всички ястия 

в реда, в който ви ги поднасят. 
Първи в комплекта са лъжицата за супа и малката ви-
лица за ордьовър. Те се поставят съответно от най-

крайната дясна и лява страна.
Единственият нож без вилица на срещуположната 
страна, е този за маслото. Той стои от дясната 

страна, втори отвън навътре, веднага след супената лъ-
жица.

Най-лесен за разпознаване е ножът за риба, защото е 
подобен на шпатула. Той и вилицата, които му съот-

ветстват, стоят на трето място в комплекта. 
Приборите за месо са най-големи и са четвърти поред, 
от вътрешната страна на тези за рибата. 

Ако случайно изпуснете прибор на пода, в никакъв случай 
не се навеждайте да го взимате. Оставете го там, къ-
дето е паднал, и помолете сервитьора да ви донесе нов. 
Докато дъвчете, дръжте ножовете и вилиците ниско над 
чинията, с остриета, насочени надолу, а не ги подпирайте 

УСПЕХАУСПЕХА

ГраховотоГраховото
зърно назърно на

Как да направим добро впечатление, когато сме на маса
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на ръбовете на чинията. Те винаги се държат така, че 
върховете им да са на ниво, по-ниско от това на дръж-
ките им. Ако решите, че трябва да посолите ястието 
си, то тогава би следвало да поставите солта в края на 
чинията и да доближите съвсем леко до нея парченце от 
храната, забодено на вилицата, след което да притиснете 
полепналата сол внимателно с ножа, за да не падне.
Според американската традиция 

вилицата и ножът се ползват на зигзаг
Тоест вилицата се прехвърля от лявата в дясната 

ръка, когато парчето е отрязано. При европейския стил 
на хранене ножът през цялото време е в дясната ръка, 
а вилицата – в лявата. Но независимо на кой от конти-
нентите се храните, правилното движение при загребва-
нето на храната е насочено към вас. Етикетът забраня-
ва да се нарязва предварително всичко, което е в чиния-
та. Не трябва и да се пие, докато не е сдъвкана и пре-
глътната хапката. Когато в менюто е включена супа, то 
от чисто практични съображения чинията се накланя на 
срещуположната на тялото ни страна и от супата също 
се загребва в посока, противоположна на тялото ни. По 
този начин нежелателните пръски от течното ястие ще 
попаднат обратно в чинията, а не върху дрехите ви. Лъ-
жицата не трябва да се озовава цяла в устата ви – хра-
ненето се извършва от страничната є част. 

Сигнали за приключено хранене 
Ако поставите в чинията на кръст първо ножа и след 

това вилицата със зъбците нагоре, това означава, че сте 
станали за малко от трапезата и ще продължите да се 
храните. Знак за приключване на угощението са вилица и 
нож, поставени успоредно един до друг, с дръжки, сочещи 
надясно и леко извън чинията. Когато искате да покаже-
те край на консумацията на супа, поставяте лъжицата 
на долната плоска чиния, а ако няма такава – в дълбо-
ката. В миналото европейското добро възпитание е по-
велявало винаги да се оставя по мъничко храна, за да не 
се създава впечатление за лакомия.
Преди години се бях запалила да усъвършенствам сама 

вкъщи обноските си на маса. И тъй като не разпола-
гах с всички необходими прибори, хващах ножа и вилица-
та и се опитвах 

да разрежа грахово зърно на две 
без да разваля формата му. Е, много по-добре е, отколко-
то да проспиш младините си върху него „през двадесет 
дюшека и двадесет пухени завивки“ (нали се сетихте, че 
цитатът е от приказката на Андерсен „Принцесата вър-
ху граховото зърно“) с козметична цел. 
Бизнес етикетът, разбира се, дава съвсем друго решение 

на вечния проблем с това бобово растение. Той трябва да 
се яде само с вилица – със зъбците є се набождат някол-
ко зрънца и върху тях се притискат още няколко.
А моята безумна процедура преди време все пак се по-

лучи. Не с граховите зърна, а с мен, защото така губех 
апетит в отчаянието си, че всичкото това ми подейс-
тва като диета. И тази „диета“ работи от векове. Така 
че си струва човек сам да си я наложи, за да не изпада в 
конфузни ситуации. Защото на маса знакови са действия-
та. И едно е да знаеш, а чак четвърто – да го можеш.

Албена УВАКОВА



„Щ е си говорим за при-
родата“, уговаряхме 
Анета Сотирова, ко-
гато є предложихме 

тази среща. Сигурно много є се ис-
каше да се похвали какви точно кра-
соти растат в двора є на Лозенец, 
защото наистина бързо се съгласи... 
Макар че покрай земята, дърветата 
и пчеличките пак намерихме начин да 
се качим на сцената. И да постоим 
там в тишина.
Анета Сотирова е сред най-популяр-

ните актриси в нашия театър. Зао-
биколена е от аплодисменти вече де-
сетки години. Когато думите сек-
нат, а вниманието не е насочено към 
нас, обаче се ражда истинската є 
личност, признава актрисата. Важно-
то е да запазим усещането си за ес-
тествените неща, за природата. Така 
ще съумеем да постигнем и баланса, 
позволяващ ни да се чувстваме пълно-
ценни, смята тя. А заедно с това да 
се радваме на всичко – на вятъра, на 
птичките, на най-обикновената чуш-
ка, която режем в салатата си с… 
най-обикновена любов.

– ИМАТЕ ЛИ СОБСТВЕНА КОН-
ЦЕПЦИЯ ЗА ХРАНЕНЕТО?

– Абсолютно! Може да се каже, че 
две години закуската ми е попаре-
ни с гореща вода овесени ядки или 
трици с орехови ядки, ленено семе и 
мед, понякога и малко канела и малко 
ябълка... Пия чай и едно малко кафе 
еспресо. Правя и палачинки, но тол-
кова тънки, че са божествени. На-
стъргвам сиренце върху тях, слагам и 
сладко от Юндола, истинско... Нищо 
пържено не ям, това ми е непозна-
то, нищо готвено във вид на манджа. 
Много обичам спанак и зелен лук и 
ги задушавам на пара. Забравила съм 
вкуса на свинското. Понякога, когато 
попадна около Коледа в Банско, поглъ-
щам и някакви парчета месо – по-
сле се чувствам малко изцапана. Обо-
жавам подправки, джодженът е нещо, 
без което не мога! Кремсупи от мор-
кови, от тиква много обичам... На 
финала винаги капя тиквено олио в 
тях и то образува едно тъмнокафяво 
око по средата, което сякаш ми на-
мига... Обичам да си създавам празни-
ци с храната. Готвя си я сама и съм 

пристрастна към нея. Имам любовно, 
творческо отношение към храната и 
храненето. Готвейки, решавам най-до-
бре образа, който трябва да изиграя 
и на сцена. Двете неща – готвене-
то и сцената – се съединяват някак 
хармонично в мозъка ми в такъв мо-

мент. За мен, който няма вкус към 
храната, няма вкус към живота.

– В ТОВА ОТНОШЕНИЕ КОЕ Е 
НАЙ-ТВОРЧЕСКОТО ЯСТИЕ ЗА 
ВАС?

– Това са рибните продукти. Много 
смело експериментирам, лютото не 

ЕКОЕКОЕКО

АНЕТА СОТИРОВА:АНЕТА СОТИРОВА:

„Зареждам се 
от докосването

на земята“
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е за пренебрегване, много люти неща 
употребявам в кухнята. Смесвам вся-
какви видове пасти, добавям скариди, 
сепии... Без марината за мен храна-
та не е вкусна. Щом започна да гот-
вя нещо, моментално го „захлюпвам“ 
с някаква марината. Избягвам хляб – 
имам машина за правене на хляб и от 
време на време си го пека сама. Но 
тогава е задължително да го изям – 
толкова вкусен става. Затова само 
няколко пъти в годината вадя маши-
ната... Най-любимото и най-просто-
то нещо е глава кромид лук: смачк-
вам я, не я режа, отделям листата 
и сипвам зехтин и балсамов оцет. С 
една препечена филийка и чаша вино 
– това ми е достатъчно след пред-
ставление. Или пък хляб, зехтин, ри-
ган, някоя от вегетите и малко козе 
сирене. И пак с чаша червено вино... 
Много обичам и ориз. Измислям си 
всякакви неща с него. И кускус оби-
чам много! Готвя в малки съдинки, 
защото държа храната да е съвсем 
прясна и да стигне само за деня. Ако 
ми е останало, го замразявам, не пов-
тарям храна – гледам всеки ден да е 
съвсем различна.

– ДРУГАТА ЧАСТ ОТ ОСЪЗНАТОТО 
ГОТВЕНЕ Е ДА ОТГЛЕДАШ ПРО-
ДУКТИТЕ...

– Това се случва на брега на морето 
12 години – тази ще бъде 13-а. Коп-
нея да пипна земята с ръкавиците и 
пръстите си. Садя три вида дома-
ти, едните са жълти – няма по-вкус-
ни от тях! Няма по-хубаво нещо от 
земята, наторена с естествен тор. 
Бабите са ме научили какво точно 
гнездо да направя. Имам и помощник, 
но цветята ги садя сама, светотат-
ство е някой да опита да го поса-
ди вместо мен! Много е хубаво, усе-
щаш уханието на пръстта, на люти-
те чушки, на патладжана, на тиквич-
ките... Това е, което си садя на бре-
га, и то се случва, защото има слън-
це! Няма по-вкусно нещо от лятната 
салата с продукти, които си откъс-
нал току-що. Аз съм софийско дете 
и не знаех как се сменят сезоните. 
Една липа надничаше в стаята ми, 
запомнила съм мириса є, как се раз-
листват клоните є и как оголяват. 
Телецът в мен, пък и възрастта ми 
ме карат да се увличам по природа-
та – тя е свята. Все повече сте-
снявам кръга на общуване със себепо-

добните и съзерцавам природата. Тя 
те учи на много неща. Пчелите гово-
рят, мухите дори си казват нещо с 
жуженето. За птичките да не гово-
рим. Толкова много звуци има в при-
родата – вятърът, листата, пове-
ят... Сега цъфти магнолията на дво-
ра ми, уникално е... Ти разбираш, че 
това ще остане въпреки теб, ще се 
прероди в нещо още по-красиво – още 
по-голямо ще е това дърво, а ти все 
повече се смаляваш и отиваш надо-
лу към земята. Някаква такава фи-
лософия на радостно усещане, че си 
за кратко, и се радваш. Докато хо-
рата натоварват. Сцената е изклю-
чително енергийно поле, зареждането 
за мен е в самотата и съзерцанието, 
в докосването до земята и природа-
та или движение... А не в празносло-
вие! Не можем да бъдем вечно удиве-
ни, всичко се преповтаря – чувства, 
надежди, мечти. Още повече когато 
навлезеш в третата права на живо-
та, хората започват да разговарят за 
болести и проблеми, което е отчай-
ващо. Всеки от нас е като часовник 
със забавен механизъм и усеща, че тя-
лото му започва да се руши, затова 
по-добре е да не се обръща внимание, 
а да се води егоистичен, но полезен 
живот, за да си полезен за другите. 
Не бива да се натоварваме, защото 
сме създадени за радост. Аз смятам, 
че моята професия за това ме е съз-
дала – да вълнувам хората по няка-
къв начин. Единствено начинът ми на 
живот може да послужи за пример на 
други хора и това да ги стабилизира 
малко или повече.

– СЛУЧВА ЛИ ВИ СЕ Е НА СЦЕНА-
ТА ДА СИ ПРЕДСТАВЯТЕ, ЧЕ СТЕ 
НА МОРСКИЯ БРЯГ?

– На сцената – никога, там е пълна 
концентрация. Преди да изляза – вече 
38 години, усещам тръпка на вълнение 
как ще покоря, как ще се преборя, 
как ще се преодолея, т.е. героят ти. 
Огромно удоволствие ми доставя да 
играя Дорис във „Всяка година по съ-
щото време“, защото вече съм узря-
ла, минала през много етапи от жи-
вота като житейска мъдрост и вяра, 
обич, която всеки носи – смятам, 
че много неща казвам и те за моя 
радост стигат до зрителите. Това 
много ме радва! Няма нищо по-хубаво 
от това човек да си свърши работа-
та! Много се ядосвам, когато очак-

ваме това от някой друг... Измети 
си пред вратата, няма срамен труд! 
Не знам на кого искат да се отъжде-
ствяват хората – на телевизионните 
измислици или на лъскавите списания, 
в които фотошопът те е направил 
да приличаш на принцеса. Колкото по-
вече си себе си, толкова по-лесно ще 
живееш живота си. Прости са неща-
та! Когато се стигне до опростява-
нето им в този смисъл, някак започ-
ваш с благодарно чувство да го жи-
вееш живота. Трудностите са нався-

„Не се състезавай 
непрекъснато 
с другите“
казва актрисата от Малък градски 

театър „Зад канала“, когато заго-

варяме за изчезващия вид на био-

жените. „Не може да си на 18 годи-

ни и да получаваш за бала изкуст-

вени гърди или ботокс, който да ти 

парализира лицето. – Мисли Анета 

Сотирова и напомня още нещо: – Да 

не забравяме, че точно ботоксът е 

бил един от най-страшните газо-

ве в камерите на смъртта по време 

на Втората световна война! За мо-

ите 62 години смятам, че животът 

е прекрасен, когато вярваш на себе 

си, когато се смиряваш със себе си!“

В „Догодина по същото време“ 
преди 25 години...
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къде, но ние сме за определен период 
от време на тази земя. Всеки ден ни 
е подарен! Ето защо достойнството 
в оцеляването е в добронамереното 
отношение към нас самите. Трябва 
да се самоуважаваме и да се самооби-
чаме, това се предава и на другите. 
Никакво униние! Унинието е в теж-
ката нощ, когато бродиш из стая-
та и не можеш да заспиш, но тога-
ва отваряш книгите и четеш. Това, 
че хората престанаха да четат, също 
е много трагично. Но това е ново-
то време... С компютъра съм съвсем 
съзнателно на „вие“, но това е, за да 
имам думи за самата себе си. Знам, 
че е егоистично, но...

– ИМАТЕ ЛИ СЕТИВА ДА НАД-
НИКВАТЕ В БЪДЕЩЕТО, ДА ГЛЕ-
ДАТЕ ПРЕЗ ПРЕДМЕТИТЕ?

– Имам интуиция! Никога не съм 
могла да предотвратя това, което 
е трябвало да се случи, но интуи-
тивно съм усещала... Това е под въз-
действие на изключителната емо-
ционалност, това е чувството лю-
бов. Имам страшно любовно отноше-

ние към мъжа, с когото живея вече 
38 години, просто го обичам! Това 
е една потребност, която насила не 
става. Млади сме по дух и не се на-
лага да правя компромиси, което е 
много важно. Компромисът е наложи-
телен, ако си интелигентен човек. Да 
живееш в брачна връзка е, като да 
управляваш държава – особено когато 
са личности хората и имат свои от-
ношения, конкретни представи за да-
дени неща. Дипломацията за мен е в 
премълчаване и преодоляване на труд-
ността на всяка цена да се доказ-
ваш вкъщи. Чувствам се прекрасно 
– като абсолютната домакиня, жена 
и любовница... Не ме обижда, че съм 
свалила грима, че започвам да беля 
лук и да приготвям храната... Нищо 
не ме смущава! Дай боже, всеки да 
срещне правилния човек. Без обич не 
се живее!

– С КАКВО ЦВЕТЕ ИЛИ РАСТЕ-
НИЕ СЕ ОТЪЖДЕСТВЯВАТЕ?

– Те са толкова прекрасни, не мога 
да се отъждествя, много съм тленна, 
за да го правя... Например фрезиите 

ме карат да онемявам. Невероятно е 
как художникът природа ги е оцве-
тил. Най-нежното цветенце, толко-
ва тънка шийка и такава божестве-
ност. За мен фрезията е удивително 
растение. Много обичам и лавандула, 
мириса є, пчелите, които кацат вър-
ху нея... Обичам най-простите цве-
тя. Садя си сакъзчета, мушкато – 
те също имат много свежи и хубави 
цветове на топки, светят и греят... 
Тревата, върху която стъпваш, мъхо-
вете харесвам...

– МНОГО СЕ ГОВОРИ ЗА ЕКОЛО-
ГИЧНО СТРОИТЕЛСТВО, ЗА ВРЪ-
ЩАНЕ КЪМ АВТЕНТИЧНОТО... 
ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТОВА?

– За мен всичко е възможно! Ето, 
онзи ден спряха водата, точно бях по-
канила гости и разхвърлила продукти-
те. Имах само пет литра минерална, 
започнах да вадя легенчета, за да нали-
вам, да изплаквам, да изтръсквам – на-
трупах три пъти повече съдини, за да 
приготвя нещо малко... Ужасих се кол-
ко сме разглезени и как сме свикнали. 
Ако за миг токът или водата спр ат, 
изпадаме в паника. По това, което 
се случва в света, най-вече в Япония, 
разбирам, че сме неподготвени за една 
криза – човек свиква на всичко, но... 
Нека се връщаме към природата, но 
да не е с цената на страшна човеш-
ка мъка, т.е. ръцете ти да са изжу-
лени, ако трябва да цепиш дървата... 
Трябва цивилизацията да ни помага в 
по-чистия живот, но не да се връща-
ме назад, както жените край пътя, 
когато пътувам към Банско, а те ко-
паят с мотичките и садят картофи 
– това ми се струва нечовешко, като 
инквизиция. Като несъстоял се живот 
от миналото, пренесен в настоящето. 
Много е силен контрастът! Европа е 
унифицирана, градът и селото са едно 
и също нещо, докато тук е уникал-
на разликата на лъскавото, преднаме-
реното, силиконовото, измисления на-
чин на живот и тези мотички. Две 
епохи се сблъскват. И това не е за-
ради туристите. Много ми е тъжно! 
Това богатство – водоеми, минерални 
води – позволява да имаме прекрасен 
туризъм, хората да се върнат да пра-
вят сирене, кашкавал по калъп, да пе-
кат чушки и да правят лютеница в 
големи казани – но да е истинско, а 
не имитация.

Интервю на Красимир ПРОДАНОВ

Романтиката е най-великото изкуство
На него Анета Сотирова подчинява не само живота си, но и изявите си на сце-

ната. Преди 25 години тя се появява в пиесата „Догодина по същото време“ за-

едно с Тодор Колев в театър „София“. Толкова време по-късно магията между 

тях е все още жива, а продължението „Всяка година по същото време“ се пре-

връща в един от хитовете за отминалия сезон на „Зад канала“. Затова и є вяр-

ваме, като казва, че за нея няма по-хубаво нещо от това да докоснеш ръка, 

длан... „Сигурно е страшно архаично, но създава емоция за мен. Сексът не бива 

да е директен, груб, без духовност. Той е велико нещо. Ако човек не е срещнал 

алхимията, не знае до какво се допира.“

Със Стоян Алексиев в „Нерви за любов“ след 25 години...
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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



BG МАРШРУТИBG МАРШРУТИBG МАРШРУТИ

А
ко сте обикновен турист и искате да тръгнете по 
пътеките на разни туристически наслади, няма как-
во да правите в Бусинци. Тук няма хотел. Има му-
зей, но с лошо експонирана сбирка. Няма сувенирен 

магазин. Има едно-единствено място, където бихте мог-
ли да си направите снимка за спомен.
Ако обаче сте обикновени българи, които искат да нау-

чат повече за най-стария занаят, елате в Бусинци по мо-
ята малка пътечка от глинени парченца. 
Етнографите наричат грънчарството най-българският 

занаят. Подкрепят думите си с факта, че през XVIII и 
XIX в. 

С ГРЪНЧАРСТВО СА СЕ ЗАНИМАВАЛИ САМО БЪЛГАРИ

Свидетелство за това са списъците за издаване на май-
сторски тескерета, кондики, поменици, книги, които спо-

менават дарители и спомоществуватели. Някога в Трън-
ския край е имало фамилии, в които са проследявани 4–5 
поколения, през които занаятът се е предавал. До тънко-
стите му хората са се добирали сами. А после тайните 
на направата се предавали от баща на син. 

ЗАНАЯТЧИЙСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

преживява своя разцвет в епохата на Българското въз-
раждане. Това е и времето, когато Бусинци става един 
от основните центрове на грънчарския занаят. Центро-
вете на занаята са се утвърдили именно на базата на 
използваните технологии, както и според естетическите 
особености, характерни за даденото място. 
Днес Бусинци прилича на съдовете, излезли изпод ръцете 

на старите тукашни майстори. Не са натруфени, накип-
рени и важни, но въздействат силно. Обикновени форми и 

СН
ИМ
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ВТ
О

РЪ
Т

Лактус бацилус ГРЪНЧАРикус
ОТ БУСИНЦИ ДО ЖЕНЕВА

РЪКАТКА
Името є идва от старобългарската дума „ронка“ – ръка. В 

Трънския край наричат този съд „рукатка“. Носи се в ръка 

и е служил за пренасяне на храна и мляко. Формата му е 

удължена и обла, с дръжка, прикрепена в горната част на 

съда. 

Любопитно е, че с точно такъв съд роденият в близкото 

село Студен извор д-р Стамен Григоров пренесъл кисело 

мляко в Женева. Както е известно, ученият от Трънския 

край за първи път описва млечнокиселия микроорганизъм, 

който предизвиква ферментацията, необходима за бъл-

гарско кисело мляко. По-късно микроорганизмът е наречен 

лактобацилус булгарикус в чест на родината на неговия 

първооткривател. 

Днес предназначени-

ето на ръкатката е 

предимно декоратив-

но. Ваза, моливник 

или просто акцент в 

интериора. Като ми-

ниатюра я виждаме 

и във вид на сувени-

ри – ключодържатели, 

магнити и т. н.

Стомните са 
едни от най-
характерните 
съдове за бусинската 
керамика. С една 
от най-сложните и 
красиви форми се 
отличава стомната 
с пет гърла
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семпли украси. Скромни и красиви като някогашна българ-
ка. Подобно е свидетелството и на Константин Иречек, 
който през 1899 г. пише: „В първата странична долина 
на Знеполе се вижда селото Бусинци, център на особена 
грънчарска индустрия, която изработва зелено гледжосани 
съдове, по форма и орнаментика съвършено старинни.“
Една от най-сложните форми на съдовете, създавани 

тук, е тази на 

ДЯВОЛСКАТА СТОМНА 
Стомна с пет гърла, но само едно от тях е функцио-

нално. В стари времена тук дори имало ритуал, според 
който проверявали човека по това, дали ще улучи правил-
ната дупка. Било е отдавна, когато от глина се е произ-
веждало абсолютно всичко – от предмети, които обслуж-
ват бита, през водопроводите, та чак до покрива на къ-
щите. Правили са се дори казани за варене на ракия. 
В края на XVIII в. в трънското село е 

ИМАЛО ПОВЕЧЕ ОТ 300 РАБОТИЛНИЦИ

През 30-те години на XIX в. остават 120 работилни-
ци, през 60-те има едва 15-ина майстори. Преди годи-
на е починал и последният бусински грънчар. Няма кой 
да стъкне огъня на старите пещи, нито пък да завърти 
колелото на майстора. Трънските общинари се опитват 
да привлекат човек, който би могъл да работи и прави 

демонстрации тук. За жалост обаче той няма да бъде 
трънчанин, защото на практика в момента традицията 
е прекъсната. Впрочем похвално е основаването на музея 
на бусинската керамика през 2001 г. В стара къща зад 
музея посетителите могат да видят автентична стара 
грънчарска пещ. За подобни пещи са се използвали само 
сухи дърва от предишната година, защото само едно 
мокро дърво може да развали (напука) цялата продукция. 
В къщата има и две грънчарски колела. 
Единственото място, където бихте могли да си напра-

вите снимка, е 

КЪЩАТА НА ПЕТЪР ГИГОВ

Стария грънчар. Големия майстор. Най-известния в този 
край. Не се е женил. Живял е сам и е създал стотици и 
стотици „деца“ от глина. Ще познаете къщата по това, 
че цялата є външна фасада е покрита с глинени съдове. 
Няма как да не я забележите и сами и да не се отбие-
те от пътя. Спрете се тук и помислете върху думите 
на старите грънчари, живели тук: „Щом веднъж пипнеш 
глината и стига с любов да я захванеш – с нея умираш.“ 
Помислете и върху това: „И създаде Бог човека, взимай-
ки глина от земята, вдъхна му жизнено дихание и стана 
човекът жива душа.“ (Битие: 2/7) 

Мирослава ИВАНОВА

ГЛИНА И ФЪН ШУЙ
Древната китайска практика, свързана с хармонията и 

правилното циркулиране на положителната енергията чи, 

се съобразява с баланса на петте елемента в природа-

та – вода, огън, дърво, земя и метал. Земята, представе-

на чрез глинените съдове, е онази сила, която ви дава си-

гурност и чувство за ориентация. Ето защо много често 

специалистите по подреждане на предмети в простран-

ството съветват в дома да има глинени съдове.

МЪЧНИ СТЪПКИ
 Най-ранните глинени съдове са били формувани с ръце. 

След изнамирането на грънчарското колело хората започ-

нали да използват въртеливите му движения и „да източ-

ват“ съдовете с негова помощ. Източването на съда е 

истинска проверка за майсторлъка на грънчаря. 

 При украсата свободното движение на ръката следва 

кръгообразната форма на съда при въртенето на колело-

то. 

 След нанасянето на украсата (орнамента) свалените 

от колелото глинени съдове съдържат различно количе-

ство вода. При такова състояние е невъзможно те да бъ-

дат изпичани, защото неизбежното бързо изпарение на 

водата би ги разрушило. Затова съдовете се оставят из-

вестно време да съхнат. 

 Изпичането на съдовете е последен и отговорен етап, 

с който завършва производственият процес. При темпе-

ратура 500–600 °С се отделя химически свързаната вода, 

останала след сушенето, и глината се превръща в каме-

нообразна маса, неподлежаща вече на водно въздействие. 

След това съдовете се потапят в безцветна глазура пре-

ди повторното им изпичане. 

Неслучайно наричат занаята „карамъка“ (от турски, черна 

мъка – бел. ред.) Докато съдът не излезе от пещта, май-

сторът не знае какво е станало. Грънчарите казват, че 

най-вълнуващият момент е именно отварянето на пещта. 

Когато видят съдовете, минали през огъня, започват да 

си мислят: „Къде ли ще отидат? Коя ще им бъде къщата?“ 

В дългите перипетии на това своеобразно производство 

се включва посвоему всеки член на семейството.

Сградата на музея и част 
от експозицията
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Просто приятели за… секс
След палавия им скеч на церемонията по раздаване на ки-

нонаградите на MTV всички са на мнение, че Джъстин Тим-

бърлейк и Мила Кунис са нещо повече от приятели. Вярно 

че целта на двамата беше просто да направят реклама на 

съвместния им филм „По приятелски“, който донякъде ими-

тира случилото се с тях. В новата романтична комедия ге-

роите им са много добри приятели, които са изоставени от 

половинките си. Тогава Дилън и Джейми решават връзката 

им да премине на друго ниво. Дали обаче сексът ще им по-

могне да преодолеят проблемите си? Всъщност възможно 

ли е, когато отношенията между добри приятели станат и 

сексуални, това да не предизвика… доста усложнения? От-

говорите на тези въпроси ще научим скоро, но все още не 

е ясно дали Джъстин и Мила са двойка и в живота. Поне е 

ясно, че Джесика Бийл няма да гледа този филм. Само сед-

мица след като Джъстин скъса с нея, той се появи поразго-

лен в трейлъра на новия си филм. А разказите му, колко лес-

но се снимат секс сцени с Мила, само наляха масло в огъ-

ня. Разбира се, звездата от „Черен лебед“ твърди, че няма 

никаква вина за раздялата на бившата двойка. Но фактът, 

че и тя заряза своя партньор от осем години Маколи Кълкин 

покрай снимките на „По приятелски“, май говори друго…СН
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Няма как да не се превърнеш в звезда след участието си в най-попу-

лярната магьосническа сага на всички времена. Рупърт Гринт на-

истина се превърна в любимец на милиони деца като Рон Уизли, най-ве-

рния приятел и съученик на Хари Потър. Точно като героя си, и Рупърт 

има голямо семейство – един брат и три сестри, на които много дър-

жи. Със семейството му обаче се случват доста неприятни неща в 

последния филм от поредицата „Хари Потър и Даровете на смъртта: 

част 2“.

Само след участие в една училищна пиеса малкият Рупърт се пре-

страшава да се яви на прослушване за ролята на живота си. Той впе-

чатлява продуцентите на „Хари Потър“, след като рецитира свое соб-

ствено стихотворение, описващо героя му Рон в хип-хоп стил. Ес-

тествено, получава ролята, която като че ли е писана за него. Така за-

едно с Даниел Радклиф и Ема Уотсън още след премиерата на първия 

филм от поредицата той се превръща в един от най-популярните ак-

тьори на планетата. Всъщност Гринт е най-голям от тримата и за 

разлика от Даниел и Ема 

ПРИВЛИЧА НАЙ-МАЛКО ИНТЕРЕС 
от страна на медиите. Освен това първи опитва нещо различно в ки-

ното от това да се прави на магьосник. Ролите му извън тази в „Хари 

Потър“ не се радват на голям успех, но поне критиците се изказват 

ласкаво за опитите му да се развива като актьор. А Рон има нужда 

точно от това, за да продължи напред. След няколко малки изяви сега 

му предстои първата главна роля в „Еди Орела“ – филм за живота на 

Еди Едуардс, пър-

вия английски със-

тезател по ски-

скокове, участ-

вал на олимпийски 

игри. Преди това 

обаче ще го видим за последен път като Рон Уизли. Във финалната 

част героят му се представя в нетипична светлина. Досега Рон беше 

донякъде клоунът, с когото бяха свързани най-забавните моменти в 

поредицата. Този път обаче нещата са доста по-сериозни. „В пре-

дишните филми Рон постоянно е уплашен, но сега той е доста проме-

нен емоционално – казва Гринт. – Той вече е влюбен и това се проявява 

най-силно в този филм. Проблемите с някои членове на семейството 

му изкарват на повърхността неговата тъмна страна“. 

22-ГОДИШНИЯТ АКТЬОР 
е много доволен, че може да представи героя си в различна светлина. 

Той обяснява и че филмът е по-различен от останалите и дори го срав-

нява със „Спасяването на редник Райън“. Все пак за предишните фил-

ми актьорите са работили с хореограф по балет, а в този наблягат на 

битките с мечове. А с какви чувства Рупърт се разделя със света на 

Хари Потър? „Една част от мен не искаше това да свършва. Все пак 

всичките осем филма представляват голяма част от живота ми. Но в 

същото време това бяха десет години, в които непрекъснато снимах-

ме, така че е хубаво да се почувствам малко по-свободен.“

Рупърт като Рон за последно

СНИМКИ WARNER BROS/„АЛЕКСАНДРА ФИЛМС“

Бела, брой 7 (161), 201176



D
V

D

„Речта на краля“
Невероятно е умението на ан-

гличаните да се разровят из 

историята си и от това да се 

получи истински киношедьо-

вър. Направен съвсем непре-

тенциозно и почти без пари, 

този филм се превърна в касов 

хит, успя да развълнува пуб-

ликата по целия свят и отне-

се всички възможни награди за 

2010 г. Разбира се, след поре-

дица чудесни роли Колин Фърт 

дочака своя напълно заслужен 

„Оскар“. Едва ли има друг ак-

тьор, който с такава дълбо-

чина да пресъздаде драмата в 

живота на един заекващ мъж, 

който все пак ще се превърне 

в бъдещия крал на Англия Джордж VI. Не по-малко убедителни за Дже-

фри Ръш като неговия арогантен наставник по ораторски умения и Хе-

лена Бонъм Картър като всеотдайната му съпруга.

„Мачете“
Писнало ви е от безмозъч-

ни екшъни, в които мускулест 

красавец спасява света? Е, 

значи този филм е точно за 

вас. Вярно, в него кръвта и 

куршумите се леят в изобилие, 

диалозите изглеждат нелепи, 

но всичко е поднесено с убий-

ствено чувство за хумор. За 

режисьора на „Десперадо“ Ро-

бърт Родригес това е позната 

територия, но той най-после 

дава шанс на вечно пренебрег-

вания във второстепенни роли 

Дани Трехо да изиграе ролята 

на живота си. Той е прослову-

тият Мачете – бивш мекси-

кански полицай, около когото 

винаги е горещо. След като му скрояват капан, коравият мъжага, кой-

то няма какво да губи, се заема сам да накаже виновните, сред които е 

и един корумпиран сенатор (Робърт де Ниро).

„неЧестна игра“
Сериозен политически филм 

по вечно актуалната тема за 

надмощие в Близкия изток из-

глежда нетипичен за Холивуд. 

Особено когато с него се зае-

ма един от майсторите на ек-

шъна – Дъг Лайман („Самолич-

ността на Борн“). Той решава 

да разкаже истинската исто-

рия на агентката на ЦРУ Вале-

ри Плейм (Наоми Уотс), превър-

нала се в изкупителна жертва 

на безкомпромисната антите-

рористична политика на прави-

телството. След като съпру-

гът є (Шон Пен) си позволява 

да критикува властта, прикри-

тието на Валери е изобличено 

и животът є претърпява тотален срив. Все пак дори и най-близките є 

приятели не са предполагали с какво тя се занимава, а отношенията 

със съпруга все повече се изострят...

„Обитаемият 
остров“
Една от най-скъпите руски 

продукции с много специал-

ни ефекти и уникални декори 

е тази екранизация по еднои-

менния роман на Аркадий и Бо-

рис Стругацки. През 2157 г. чо-

вешката цивилизация изживява 

своя разцвет. Пилотът на раз-

узнавателен космически кораб 

Максим Камерер извършва при-

нудително кацане на неизвест-

на планета. Той научава, че 

планетата е претърпяла еколо-

гична катастрофа вследствие 

на непрекъснатите ядрени вой-

ни. Държавата, в която Максим 

попада, е подчинила народа си, 

като управлява чрез хипнотични излъчвания. Единствените, които не 

се поддават на тях, са т. нар. дегенерати. Принуден да воюва срещу 

тираничния режим, Максим трябва да оцелее, за да спаси планетата.
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Максим Ешкенази дирижира 
оркестър „Пасифик“
Най-добрият младежки оркестър в Калифорния ще гостува в три бъл-

гарски града – София, Пловдив и Варна. Под диригентството на Мак-

сим Ешкенази децата от Младежки симфоничен оркестър „Пасифик“ ще 

изпълнят музиката от култовите филми „Междузвездни войни“ и „Ка-

рибски пирати“, „Лебедово езеро“ на Чайковски и още „Слава“ на Ленард 

Бърнстейн, симфонична картина „Порги и Бес“ на Джордж Гершуин. 

Специално за българската публика малките изпълнители от област-

та Ориндж Каунти 

ще представят ръ-

ченица из сюитата 

„Тракийски танци“ на 

Петко Стайнов. На 

29 юни от 19,30 ч. в 

зала „България“ е пър-

вият от поредицата 

концерти.

HOUSE OF PAIN подгряват 
за SPIRIT of Burgas
Разтърсилата света през 90-те хип-хоп банда идва в София на 5 юли 

по покана на организаторите на фестивала SPIRIT of Burgas 2011. Кон-

цертът им в клуб Pork Pie в Борисовата градина ще ни подготви за 

морския фест между 12 и 14 август на плажа в Бургас. HOUSE OF PAIN 

превзеха музикалните класации с емблематичното си парче Jump 

Around. То се превърна в 

химн за милиони млади 

хора по целия свят, които 

и до днес свързват тийн-

годините си с музиката 

на ирландско-американ-

ската хип-хоп формация. 

Основател на бандата е 

Everlast, който поради за-

боляване пропусна минала-

та година участието си 

на SPIRIT of Burgas. Ето че 

тази година той ни води и 

бойните си другари.
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„Омагьосването 
на Лили Дал“
Съпругата на Пол Остър Сири 

Хуствет е написала трилър в 

стил Кафка. 19-годишната Лили 

Дал от малко градче в Минесо-

та е водена от амбицията си да 

стане втора Мерилин Монро, до-

като работи като сервитьорка 

в местната закусвалня. Цялото 

население на града сякаш е със-

тавено от зловещи ексцентри-

ци, сред които са заекващият 

задръстен Мартин, бивш съуче-

ник на Лили, който колекционира 

снимки на трупове, и художникът 

Едуард Шапиро, чиито стран-

ности тревожат жителите на 

градчето. Докато Лили репетира 

„Сън в лятна нощ“, из града упорито се носи мълва, че някой непрекъс-

нато разнася женски труп. Убедена, че за това е виновен Мартин, тя 

рискува живота си, за да се добере до истината.

„Стъклен дом – 
сезон 2“
Ако още не сте разбрали – ос-

вен турски сериали, у нас все 

по-популярни са и родните та-

кива. С претенциите да бъде 

първият от доста време насам, 

привлякъл рекорден брой зрите-

ли и следен с подчертан инте-

рес, „Стъклен дом“ наистина 

се превърна в явление. Същото 

може да се каже и за романа, 

който Ваня Щерева написа, вна-

сяйки доста промени в позна-

тите сюжетни линии. Ето че 

тя е готова и с продължението 

на историята за семейства-

та Ставреви, Атанасови, Же-

кови и Касабови, оплетени в много тайни и интриги около най-големия 

мол в София. След края на третия сезон на сериала тази книга е чудес-

на възможност да си припомните какво се случи с Камен, Боряна и ос-

таналите любими герои.

„Копелето 
на Истанбул“
Дни след появата на този роман в 

Турция през 2006 г. срещу авторка-

та Елиф Шафак е повдигнато об-

винение за обида срещу турската 

национална идентичност. Причина-

та е, че писателката позволява на 

измислените си герои да употребя-

ват думата „геноцид“ във връзка с 

арменския въпрос от 1915 г. Шафак 

е оправдана, а книгата є се пре-

връща в бестселър. Но не мислете, 

че „Копелето на Истан бул“ е поли-

тически роман. Не е и поредната 

художествено пресъздадена семей-

на сага. В деветата книга на Елиф 

Шафак можете да потърсите от-

говора на въпроса възможно ли е да градиш своето утре, без да си по-

знал своето вчера. 

А разпилените между редовете зрънца на нара се събират в златна 

брошка...

„Истината 
за храната“
Джил Фулъртън-Смит прави най-

голямото изследване за храна-

та, познато по света. За пръв 

път всички разпространени ми-

тове за храните са подложе-

ни на проверка в научни лабора-

тории и при реални условия, за 

да се установи веднъж завина-

ги кои отговарят на истината и 

кои са само измислица. Независи-

мо дали изследва спанака, соята, 

мастната киселина омега-3 или 

млечните продукти, авторът на 

тази полезна книга ни разкрива 

реалното въздействие на храни-

те върху нашия организъм. Също 

така показва какъв е действителният, научнодоказан ефект на хра-

ните върху имунната система, апетита, паметта и либидото ни. Ако 

още се питате полезно или вредно е червеното вино и кои храни са аф-

родизиаци, прочетете тази книга.

„Куест“
Потомък и прародител на зна-

менития детектив Ераст Фан-

дорин са въвлечени в жесто-

ка битка, от чийто изход зави-

си бъдещето на човечеството 

в тази своеобразна книга-игра. 

Галтън Норд, млад и многообе-

щаващ американски учен, поте-

гля на тежка мисия към Съвет-

ска Русия по времето на Ста-

лин. Възложено му е да открие 

тайната на експериментите, 

провеждани с човешки мозъци в 

секретни лаборатории, контро-

лирани от тайната полиция. 

Норд ще направи потресаващи 

разкрития, които водят далеч 

назад във времето, към война-

та с Наполеон и знаменитата 

битка при Бородино, в която участва и Самсон Фондорин, професор в 

Московския университет и гениален откривател.

„Да убиеш 
присмехулник“
Тази класическа история на Хар-

пър Ли, отличена с „Пулицър“, ос-

тава в световната белетристи-

ка като изключителен литерату-

рен феномен. Увлекателен и на-

писан с естествена прецизност, 

този южняшки роман и днес не е 

изгубил своя блясък. Брилянтното 

писателско перо на Ли прорязва 

времето и все още учи читателя 

на удивителен брой полезни исти-

ни за живота. Атикус Финч, глав-

ният герой в романа, е адвокат в 

един расово раздвоен град в Ала-

бама през 30-те години на ХХ век. 

Той се съгласява да защитава чер-

нокож мъж, обвинен в изнасилване-

то на бяла жена, и нищо не може да му попречи да се бори докрай. Ро-

манът е екранизиран с участието на Грегъри Пек, който печели „Оскар“ 

за ролята на Финч.
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 За всич ки, ко и то се су е тят око ло уреж да не то и о жи вя ва не то на но вия си дом
 За оне зи, ко и то ис кат да про ме нят не що, ма кар и мал ко, в ста ро то си жи ли ще 
 За лю би те ли те на цве тя та и гра ди нс ка та ра бо та
 За же на та, ко я то ос вен да ма има пре тен ци и да е и доб ра до ма ки ня
 За це ни те ли те на ку ли нар ни те из не на ди
 За кре а тив ни те и сръч ни те, ко и то мо гат да превър нат ни що то в не що

бела къща

В този брой:

Стягаме 
куфара
Последните дни пре-

ди семейната отпус-

ка винаги преминават 

в суетене. За да об-

лекчите задачата по 

стягане на багажа, 

внимателно прочете-

те нашите съвети на 

стр. 80–81. Все някой 

ще ви е от полза.

Америка като екзо-
тичен ресторант
ИЛИ ВКУСЪТ НА ДЕТСТВОТО 

НА ПАУЛА

Паула КОСТАНТИНО работи в ди-

пломатическата мисия на САЩ в 

България. Признава си, че в кухня-

та не влиза много често. Не за-

щото не обича да готви, а защото това е запазена тери-

тория за съпруга є, който е от Южна Италия и е страхо-

тен кулинар. Но за „туристите“ по вкусните маршрути на 

„Бела“ Паула все пак се съгласи да сготви хрупкаво пърже-

но пиле по стара американска рецепта. Подробно описание 

на приготвянето му ще откриете на стр. 88–90.

Как се избира 
мъжка риза?
За подарък на любимия често 

се купува нова риза. Как да я из-

берете така, че на мъжа ви да 

му е комфортно, а и ризата да 

се чувства добре върху тялото 

му, ще разберете от стр. 82. 

Рибна фиеста
Лято е! За да е леко на душата, трябва и на стомаха да 

му е комфортно. Да го поглезим с риба, сервирана като 

студено предястие и в салати. Това е възможно най-ле-

ката храна в жегите. Рецептите, които Надя ПЕТРОВА 

ви предлага на стр. 84–85, сякаш сами „викат“ по едно 

добре изстудено питие.

Размножаване чрез резници
Взимането на резници от градинските цветя през лятото е доста 

приятно занимание. Този начин за размножаване на растенията е 

много лесен и най-важното – безплатен. А колко точно вида резници 

има и как да ги вкорените, ще разберете от стр. 91.
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Последните дни преди 
семейната отпуска винаги 
преминават в суетене. За да 
облекчите задачата по стягане 
на багажа, внимателно 
прочетете нашите съвети. 
Все някой ще ви е от полза.

Да избегнете такива проблеми като забравени вещи и 
излишни блузки и рокли, съвсем не е трудно. Първото 
нещо, което трябва да направите, е да съставите списък 
с необходимите документи, вещи и лични принадлежности. 
Не сгъвайте дрехите, а ги навивайте на рула – по три-
четири дрехи заедно. Така ще поберете повече в куфара. 
Ако нещо не се събере, хвърлете затворения куфар 
няколко пъти на пода (но не прекалявайте със силата на 
хвърляне), за да се слегнат вещите в него. Така може и да 
се освободи още малко място.

Стягаме
КУФАРАКУФАРА

1 2СПЕСТЯВАНЕ НА МЯСТО Сложете бижутата в чорапите, а 

след това подредете самите чорапи в обувките, като ги на-

виете на руло. Да направите място за още едни симпатични 

сандали можете, ако обуете за из път най-обемните обувки.

КОНТЕЙНЕРИ Малките пластмасови контейнери е удобно да 

използвате за подреждане на часовника, пръстена, колиетата 

и други дребни бижута, които искате на всяка цена да вземе-

те със себе си. Така бижутата няма да се оплетат помежду 

си и да се повредят. 
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Нали никак не обичате да се движите насам-натам с тежък багаж, да гладите измачкани дрехи или да търсите из някой ку-

рортен град химическо чистене?! Основният съвет към всеки уважаващ себе си пътешественик гласи: колкото е по-лесно 

на път, толкова е по-добре. А ето как да го направите лесно.

1 Уточнете каква ще е прогнозата в района, в който отивате. Ако времето ще е преобладаващо топло, не взи-

майте повече от 2 дрехи „за всеки случай“ (ако се застуди).

2 За почивка са идеални дрехи от дишащи материи, които в същото вре-

ме не се мачкат – микс от памук и ликра например.

3 Вземете със себе си дрехи от стила, който сте свикнали да но-

сите. Макар и да ви се ще точно по време на отпуска да пробвате нов 

имидж, не рискувайте да сложите само къси поли в куфара, които ще ви 

е срам да облечете.

4 Леки панталони, шорти, пола и няколко блузи, 1 лека рок-

ля, бански и парео – ето това е необходимият минимум в куфа-

ра. Най-важното е всички дрехи да се съчетават помежду си. 

5 Ако отивате на море, сетете се, че вечер става хладно. 

Вземете със себе си и 1 жилетка (или лятно сако).

6 Сложете в куфара само дрехи, които при нужда да мо-

жете да изперете на ръка. И да изсушите бързо на слънце. 

7 Ще ви трябват 2 чифта обувки. Сандали за плажа и леки 

маратонки за разходки и екскурзии. Обувките на ток често си 

остават неизползвани в куфара през целия отпуск. Така че пак помис-

лете дали наистина ви трябват, преди да ги мушнете в куфара. 

3 4ПЪТНА КОЗМЕТИЧНА ЧАНТИЧКА За да съкратите вре-

мето за търсене на червилото, вземете отделна козметич-

на чантичка на почивката. Сложете в нея всичко необходимо. 

Бурканчетата с най-течните козметични средства не бива 

да бъдат пълни догоре. Иначе по време на полет могат да се 

разтекат заради колебанията във въздушното налягане.

ЧУВАЛИ С ЦИП ЗА ДРЕХИТЕ Те са много полезни по време 

на пътуване. Първо, можете да ги използвате за костюмите и 

роклите, които не искате да се измачкат, а после, да слагате 

в тях мръсните дрехи.

КАКВОКАКВО ДА  ДА ВЗЕМЕТЕВЗЕМЕТЕ СЪС СЕБЕ СИ СЪС СЕБЕ СИ
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Размерът
За да стои перфектно, трябва да знаем три обиколки 

в сантиметри – на гърдите, на талията и на врата. На-
пример на мъжка риза с размер S съответстват обиколки 
на врата 37–38 см, на гърдите – 114 см, и на талията 
– 108 см. Размер М: врат – 39–40 см, гърди – 116 см, и 
талия – 110–112 см. Размер L: врат – 41–42 см, гърди – 
122 см., и талия – 118–120 см. 

Качеството
За най-добри се смятат ризите от памук. Синтетика 

също може да присъства в качествената риза, но не в 
много голямо количество. Материята трябва да е плът-
на и приятна на допир. Деловите и официални ризи обик-
новено нямат джобове. Шевът трябва да е двоен, равен, 
без стърчащи конци. 

Цвят и фасон
Деловите ризи обикновено са светли на цвят. Официал-

ните могат да бъдат бели, черни или по-ярки. Деловата 
риза може да е и с рисунък – на ивици, на райе, на дис-
кретно каре дори. Но този рисунък не бива да се повта-
ря нито на костюма, нито на вратовръзката, тъй като 
е доста трудно да се съчетаят еднакви шарки на различ-
ни детайли в облеклото. 
Модата предполага различни кройки: от свободни кла-

сически до модерните вталени с различни съчетания на 
тъкани и цветове. 

Яката
Модерната яка тип „акула“ е обърната, със заострени и 

широко отворени краища под тъп ъгъл. Ризите с такава 
яка са най-подходящи към бизнес костюми. Яката тип „аку-

ла“ е сякаш измислена за вратовръзки с обемни възли. 
Най-разпространени са яките тип „кент“ – те са така 

да се каже, класиката при деловите ризи. Дългите краи-
ща на яката са обърнати надолу и образуват остроъгъ-
лен триъгълник. 
Яката „варио“ е обикновено без горно копче и може да 

се носи без вратовръзка – с пуловер, но и с костюм. А 
яката „батън-даун“ (с долно закопчаване) е с дълги, при-
крепени на копчета краища. Може да се носи както с 
тясна вратовръзка, така и без.

Пране
Обикновено ризите се перат при температура +40 °С 

в пералната машина. Силна центрофуга не се препоръчва, 
тъй като яката може да се деформира. При ръчно пране 
също не бива да извивате ризата с ръце. Ризата е дреха, 
която не може да се носи повече от един ден. Тя трябва 
да е „свежа“. Обърнете внимание, че се продават специ-
ални средства за пране на яки и маншети на ризи.

Сушене
Да сушите мъжките ризи в сушилнята, не е препоръчи-

телно. Най-добре ги окачете на закачалки и ги оставете 
да изсъхнат на въздух. Не ги пресушавайте, защото леко 
влажни се гладят по-лесно. 

Гладене
Най-трудно се гладят ленените ризи (от естествен лен) 

– ютията се загрява до 230 °С и се използва функцията 
„на пара“. Памукът изисква температура на гладене до 
150 °С, но ако е миксиран с лен, увеличете температу-
рата до 200 °С. Тъмноцветните ризи не се гладят от-
към лицевата страна, а там, където е необходимо, из-
ползвайте налягането на парата, без да докосвате юти-
ята до плата. 
Започнете гладенето от дребните детайли – яка, коя-

то се глади от ъглите към центъра, първо откъм гърба, 
а след това и откъм лицевата страна. Следват ръкави-
те – за тях е добре да използвате удобствата на гла-
дачните дъски. Ако гладите ръкава на равна повърхност, 
движете ютията от центъра към края му, като се ста-
раете да не оставяте гънки от самата ютия върху пла-
та. Маншетите се гладят по същия начин, както и яка-
та: първо от їпаковата, а след това от лицевата стра-
на. Гърбът и двете предници се гладят по нишката, за 
да не се разтегне тъканта. 
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Как се избира
МЪЖКА РИЗА?МЪЖКА РИЗА?
За подарък на любимия ние често купуваме нова 
риза. Как да я изберете така, че на мъжа ви да му е 
комфортно, а и ризата да му стои добре.
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ЕкологичнотоЕкологичното  
охлаждане е мисия възможнаохлаждане е мисия възможна

Някои уроци на нашите баби и майки от близкото мина-
ло май вече са излишни. Например пералните имат су-
шилни и не се учим как се подреждат дрехи на простора. 

Или как се подреждат храните в хладилника – месото да е бли-
зо до вентилатора, защото там е най-студено... Това знание 
също е излишно, защото новият хладилник с фризер на Indesit 
със система No Frost осигурява динамичен контрол на въздуха и 

ЕДНАКВА ТЕМПЕРАТУРА НАВСЯКЪДЕ 
чрез колоната MultiFlow, която създава въздушни кръгове око-
ло лавиците и постоянен поток студен въздух. Новите моде-
ли имат и системи за автоматично размразяване и бързо въз-
становяване на температурата. Така отпадат и следващите 
уроци да не държим вратата дълго време отворена и да раз-
мразяваме веднъж месечно. Новото поколение вентилатори на 
хладилниците гарантират 

40% ПО-БЪРЗО ДОСТИГАНЕ ДО ОПТИМАЛНАТА ТЕМПЕРАТУРА 
след като вратата е била отворена. До отделението за пло-
дове и зеленчуци не стига пряко студен въздух, което запазва 
продуктите свежи по-дълго време. Хладилникът е единствени-
ят уред вкъщи, който е постоянно включен и неговата 

КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 
е важна част от сметката за ток в края на ме-
сеца. Енергиен клас А+ на хладилниците Indesit 
означава, че те работят с минимален разход и 
спестяват до 15% енергия, в сравнение с хла-
дилници само клас А. Урокът „големият хладил-
ник харчи ток“ вече не важи.
Съвременният дизайн и технологиите позволя-
ват комбинираните хладилници да имат близо 
20 л повече вътрешен обем от своите предше-
ственици със същите размери. Което означава, 
че можем да поберем 

БЛИЗО 60 КУТИЙКИ ПОВЕЧЕ 
Вътрешното пространство е толкова добре организирано, 
че няма нужда да мислим много – всичко се вижда ясно, сти-
га се лесно, лавиците се почистват бързо. Специалното по-
критие на вътрешността предпазва от бактерии, мухъл и 
неприятни миризми. Новите лампи са поставени под такъв 
наклон, че осветяват по-добре и помагат да се ориентира-
ме лесно. 

МНОЖЕСТВО ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ 
на хладилниците едновременно пестят енергия и създават 
удобство – програма „Ваканция“ поддържа постоянна тем-
пература 12 °С, когато ни няма дълго време вкъщи. „Бързо 
охлаждане“ пък сваля рязко температурата и е много под-
ходяща след голямо пазаруване, когато пълним хладилника с 
продукти. „Бързо замразяване“ прави същото във фризер-
ната част. „Бързо охлаждане на бутилка“ сваля темпера-
турата само в най-горното чекмедже и със звуков сигнал пре-
дупреждава, че шампанското е готово за тост.
С толкова много помощници само в един хладилник, вече вие 
преподавате уроците на модерното домакинство. Уроци по 
екологичност и удобство, ергономия и добро настроение.

МОЯТА ИДЕАЛНА КУХНЯ

Стартира играта „Моята идеална кухня 
INDESIT“, организирана от Indesit Company и 
списание „Бела“, която ще продължи 3 месе-
ца (май, юни и юли). Внимателно четете ста-
тиите в рубриката „Експертиза“ (в раз-
дела „Бела къща“ на списанието), както и ин-
формациите за най-новите уреди на Indesit 
Company, които ще публикуваме периодично в 
сайта на списанието – www.bela.bg. 
Това ще ви помогне да отговорите правил-
но на трите въпроса за месеца, които ще се 
появяват периодично в сайта на сп. „Бела“. 
Най-активните, най-любознателните и най-ве-
рните читатели на списание „Бела“ ще имат 
най-голям шанс да спечелят  голямата награда.
Победителят, който ще бъде излъчен чрез 
жребий и обявен в началото на месец сеп-
тември, ще има възможност сам да избере 
своята награда: хладилник Indesit Icon или пе-
ралня Hotpoint-Ariston SunWash System, или съ-
домиялна Hotpoint-Ariston Eco.
Постоянство, наблюдателност, инициатив-
ност 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



ЗА ТАЗИ РЕЦЕПТА СА ПОДХОДЯЩИ ФИЛЕТА (НАЙ-ДОБРЕ БЕЛЕНИ) И ОТ МОРСКИ, И ОТ СЛАДКОВОДНИ РИБИ, СТИГА ДА 

НЕ СА МНОГО ГОЛЕМИ. 

ПРОДУКТИ:  300 г филета от платика  300 г филета от таранка (може и от херинга)  един морков, нарязан на жу-

лиени с помощта на белачката за зеленчуци  10-ина „розички“ от броколи  50 г кашкавал, нарязан на пръчици  някол-

ко пера лук  малко зелени подправки  маслини  1 лимон  сол, черен пипер, къри на прах  олио  малко бяло вино

ПРИГОТВЯНЕ: 1. Измийте добре рибните филета и ги оставете да се отцедят. Намажете с олио една тава (и по бордо-

вете). В малка купичка смесете олио, сол, къри и черен пипер. 2. Всяко от филетата намажете от вътрешната страна с 

тази смес и в единия му край сложете плънката, приготвена от малко зелени подправки, пръчица кашкавал, парче морков, 

броколи и перо от лук. Може да използвате също кисели краставички и други зеленчуци от туршия – както ви покаже въоб-

ражението. 3. Навийте всяко филе на руло, фиксирайте краищата му с клечка за зъби и забодете на нея резен лимон и ма-

слинка.

Налейте в тавичката половин чаша бяло вино и печете във фурна на 200 °С около половин час, до готовност на рибата. Сер-

вирайте я изстинала, като мезе.

в к у х н я т а

АЗИ РЕЦЕПТА СА ПОДХОДЯЩИ ФИЛЕТА (НАЙ ДОБРЕ БЕЛЕНИ) И ОТ МОРСКИ И ОТ СЛАДКОВОДНИ РИБИ СТИГА ДА

РИБНА     ИЕСТАfЛято е! За да е леко на душата, трябва и на стомаха да му е комфортно. Да го 
поглезим с риба, сервирана като студено предястие и в салати. Това е възможно 

най-леката храна в жегите. Рецептите, които ви предлагаме, сякаш сами „викат“ 
по едно добре изстудено питие. За здравословността на ненаситените мастни 

киселини, по-известни като омега 6 и 3, нищо няма да кажем. Само че повдигат 
либидото… И изберете прясна риба, ако не искате да си имате главоболия…

погл
най-ле

по 
кисе

л

Плато „Рибно асорти“

Бела, брой 7 (161), 201184



ТАЗИ ДЕЛИКАТНО СЛАДНИКАВО-КИСЕЛА САЛАТА 

ОБЕДИНЯВА ПО ИЗТЪНЧЕН НАЧИН ВКУСОВЕТЕ 

НА СКАРИДИ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ. ПРИГОТ-

ВЕНА Е С ПАСТА И МАЙОНЕЗЕНО-МЛЕЧНА ЗАЛИВ-

КА И НА ВИД Е МНОГО ИЗКУШАВАЩА, ПОНЕЖЕ 

СТАВА ЛЕКО РОЗОВА – КАТО ЗАЛЕЗ ПРЕД ЧАША 

С ВОДКА.

ПРОДУКТИ:  200 г белени скариди  1 малка 

глава червено цвекло  2 моркова  1 малък па-

щърнак (по желание)  1 ябълка  1 малка глави-

чка лук  1 малък лимон  1 портокал  1/2 връз-

ка магданоз  3–4 с. л. майонеза  3–4 с. л. сме-

тана (или гъсто кисело мляко)  1/2 пакет сва-

рени макарони (не спагети!)  сол и смлян кори-

андър

ПРИГОТВЯНЕ: 1. Сварете пастата ал денте 

(леко сурова и жилава), отцедете я и я прехвърле-

те в голяма купа да поизстине. През това време 

обелете морковите, пащърнака и цвеклото, измий-

те ги и ги нарежете на средно големи кубчета. 2. 
Нарежете обеления лук на тънки полумесеци. Ябъл-

ката, лимона (без да го белите) и портокала (обе-

лен) – на кубчета (с остър нож, за да не ги смач-

кате). Сложете зеленчуците и плодовете при пас-

тата, прибавете нарязания магданоз и скаридите 

и разбъркайте. 3. Разбийте в отделен съд майоне-

зата и сметаната и ги сипете в купата. Подпра-

вете със сол и кориандър и объркайте добре.

Преди сервиране охладете салатата за час-два в 

хладилник.

ПРОДУКТИ:  1 стрък целина, нарязан на сит-

но  1 накъсана на едро зелена салата  2 сред-

но големи настъргани моркова  3–4 филета ма-

ринована херинга  готов френски дресинг  2 

ч. л. сос чили или 2 нарязани люти чушки

ПРИГОТВЯНЕ: 1. Объркайте целината, моркови-

те, салатата и нарязаната херинга в салатиера-

та. Може да добавите нарязан кашкавал, маслини 

и сварено яйце, ако искате. Аз сложих и 1 нарязан 

на ситно стрък пресен лук, малко зърнеста горчи-

ца и черен пипер (няма да ги откриете в състав-

ките). 2. Полейте салатата с френския дресинг и 

соса чили или поръсете с нарязаните люти чушки. 

3. Ако искате сами да си приготвите дресинга, 

смесете 1 ч. ч. зехтин с 1 с. л. кафява захар, 2–3 с. 

л. оцет (балсамовият е за предпочитане), сол на 

вкус и сока от 1 лимон. Подправете с прясно смлян 

черен пипер и енергично разбийте в добре затво-

рен буркан с капачка на винт или в блендер. Сала-

тата става доста пикантна, но ако сте скарани 

с лютото, намалете количеството на острите на 

вкус подправки.

Салата със скариди и паста

Прочутата салата „Бисмарк“

Рецептите избра и сготви за вас Надя ПЕТРОВА
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за  д е с е р т

Шоколадова мус торта
с ягодис ягоди

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. За да направите блата, смелете в блендера бисквитите, ядките, портокаловата кора и мал-

ко пудра захар.

2. Налейте разтопеното краве масло (50 г) и отново включете блендера.

3. Готовата смес разпределете на дъното на форма за торта с махащо се дъно. 

4. Изравнете и уплътнете сместа. Приберете блата за 10 мин в хладилника, за да се стегне.

5. Натрошете шоколада на парчета, разтопете го на водна баня заедно с 50 г масло. Изчакайте 

да изстине.

6. Отново загрейте шоколада до 40 °С.

7. Разбийте жълтъците с малко пудра захар.

8. Отделно разбийте белтъците до получаване на еднородна лека пяна.

9. Внимателно, при постоянно бъркане налейте шоколада в жълтъците до получаване на едноро-

ден крем.

10. Добавете на порции и разбитите белтъци. Бавно ги разбъркайте в останалата маса. Под-

сладете муса с пудра захар на вкус.

11. Излейте сместа във форма и я оставете в хладилника за 5 часа.

12. Смелете 50 г ягоди в блендера с малко пудра захар, прекарана предварително през сито. В 

получения сос разбъркайте парчета ягоди. Тортата се украсява с разбита сметана и с ягодите, 

смесени с ягодов сос.

ЗА 8 ПАРЧЕТА:  450 г тъмен шоколад (70% какао)  8 яйца  кората на 1 порто-

кал   100 г ронливи бисквити  50 г краве масло (разтопено)  50 г краве масло 

(твърдо)  30 г кедрови ядки  250 г ягоди (може да ги замените със сладко от яго-

ди)  100 мл течна сметана (35% масленост)  пудра захар на вкус
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Вкусно предложение
от Dr. Oetker!

С Gelfix на Dr. Oetker ще опознаете
модерния начин за приготвяне на
сладкà и конфитюри.

Сега това e за рекордно кратко време

без необходимост от стерилизация.

Очаквайте в следващия брой рецепта

за Ябълково желе с лимон.

Още предложения на www.oetker.bg.

Продукти: 850 g банани, 150 ml сок от грейпфрут, 125 ml вода,
1 пакетче Гелфикс Класик 1:1, 1 kg захар, 4 с.л. ром

Приготовление: Нарежете обелените банани и ги намачкайте на
пюре до желаната консистенция. В подходящ за варене съд смесете
банановото пюре, сока от грейпфрут и водата като разбъркате добре.
Смесете 2 с.л. захар със съдържанието на пакетчето Гелфикс Класик 1:1
и ги прибавете към плодовата смес. 
Сложете сместа да заври при средна температура, като разбърквате
непрекъснато. След завиране, добавете останалата захар и разбър-

Бананов мармалад с дъх на ром 
кайте добре. Мармаладът трябва да ври около
3 мин. при непрекъснато бъркане. По желание
може да отстраните пяната. 
Непосредствено преди да свалите мармалада от
огъня разбъркайте в него рома. Веднага след
това го разпределете в предварително измитите
и подсушени бурканчета. Затворете добре бур-
канчетата, обърнете ги  с капачката надолу и ги
оставете около 5 мин. 



АМЕРИКА

в к у с н и  м а р ш р у т и

П
ризнава си, че в кухнята не 
влиза много често. Не за-
щото не обича да готви, 
а защото това е запазена 

територия за съпруга є, който е от 
Южна Италия и е страхотен кулинар. 
Затова и в семейството на Паула 
пастата и ризотото са на почит. 
От българските ястия семейство 

Костантино 

ФАВОРИЗИРАТ БАНИЦАТА 
Обичат както традиционната с 

АМЕРИКА КАТО

ЕКЗОТИЧЕН РЕСТОРАНТ
СН
ИМ

КИ
 С

АМ
УИ

Л 
М

И
ЛЕ

В
ИЛИ ВКУСЪТ НА ДЕТСТВОТО НА ПАУЛА

Паула Костантино работи в дипломатическата мисия на Съединените 

американски щати в България. В страната ни е от 2009 г. 

Спомня си, че първата седмица след пристигането си у нас останала 

шокирана от броя на бездомните кучета в Драгалевци, където живее. 

Но казва, че сега там е спокойно и обича да се разхожда из квартала с 

дъщеря си Франческа и болонката Джени. Очарована е от красотата на 

нашата природа и е любопитна да научи повече за нашите традиции и 

обичаи. Както и да се научи да играе хоро.

Визитка
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яйца и сирене, така и сладката с 
ябълки или тиква. Съпругът на Паула 
е италианец, я тя самата е със сме-
сено потекло. Родителите на майка 
є пристигат от Северна Германия, а 
семейството на баща є идва от Ан-
глия преди много години.
Американската нация е съставена от 

емигранти, от хора, които са донесли 
на това място своята култура, език, 
но и храна. И е трудно да се опреде-
ли какво е типично за американската 
кухня, защото тук са се стекли тол-
кова много култури. Това нашествие 
създава богато кулинарно разнообразие, 
пропито от уникални регионални ха-
рактеристики. „Америка е като екзо-
тичен ресторант – казва ми Паула, – 
където можеш да опиташ национални-
те ястия на много народи.“
На тези, които смятат, че амери-

канската кухня е само хамбургери и 
кока-кола, Паула е готова да възрази. 
Кухнята на САЩ отпреди колониал-
ния период е била богата и разноо-
бразна, с изобилие от съставки. С ев-
ропейската колонизация стилът на го-
твене се е променил и обогатил с мо-
дерни готварски рецепти от Европа. 
Вкусовете в страната на неограни-

чените възможности продължават да 
се насищат с нахлуването на вълни 
от емигранти от всички краища на 
света, особено от Латинска Америка, 
Азия и Африка. Затова американска-
та кухня е много различна в различ-
ните региони. Всеки американски щат 
има свои кулинарни особености. 

ИНДИАНСКИ КУЛИНАРНИ 
ТЕХНИКИ

Коренните жители на Америка – 
индианците, са ловували и са се хра-
нели с месо от различни животни – 
мечки, катерици, плъхове, мармоти, 
глигани, бобри, яребици, чучулиги и др. 
А също са разчитали и на богатия 
улов на риба – треска, херинга, ес-
етра и т. н. От индианците е оста-
нал най-често използваният метод за 
приготвяне на храната – печенето на 
грил/барбекю. Те са въртели месото 
на шиш над огъня, а зеленчуците са 
приготвяли директно върху пепелта. 
Индианците изобретили и метод за 
варене върху нагорещени скални камъ-
ни. Те дори създават глинена печка, в 
която приготвят царевичен хляб. 

FAST FOOD

се е превърнал в емблема за американ-
ския начин на хранене. Храните във 

ЗА 4 ПОРЦИИ: 
 1 пиле с кожата  8 с. л. 

олио/зехтин  1 ч. ч. бяло 

брашно  1 ч. ч. царевично 

брашно  1 с. л. сол  1 с. л. 

черен пипер

Стъпка по стъпка

ХРУПКАВО ПЪРЖЕНО ПИЛЕ 

1. Месото се нарязва на късове.

2. В дълбока 

купа се смесват 

бялото, 

царевичното 

брашно, солта и 

черният пипер.

Специална техника 
за транжиране
Месото се реже по ставите със спе-

циална ножица за месо. От едно сред-

но голямо пиле излизат 10–12 парчета. 

Когато парчетата са по-малки, ме-

сото се панира и опържва по-добре и 

вкусната хрупкава коричка го обгръща 

от всички страни. 

„По-икономично е да купите цяло пиле 

и да го транжирате вкъщи“ – съветва 

Паула. Споделя, че в семейството є тя 

и съпругът є предпочитат червеното 

месо, а дъщеря им – бялото. При тако-

ва разпределение всички са доволни.
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веригите за бързо хранене са вкусни 
и засищащи. Хамбургерът и хот-до-
гът отдавна са превзели Америка и 
са станали символ на американската 
кухня. Като към fast food културата 
трябва да прибавим и всички полуго-
тови, замразени храни, които стават 
за минути.
Но да не забравяме, че американска-

та кухня включва също вкусни и по-
лезни салати, ястия с пуешко месо, 
чудесни пайове и др. Най-често из-
ползвани за приготвяне на различни 
ястия са месата от елен, бивол, пуй-
ка. От тях приготвят супи, задуше-
ни ястия, колбаси. 
Измежду тези рецепти е и ориги-

нална рецепта за „Кентъки фрайд чи-
кън“ – здравословно пържено пиле, ко-
ято Паула се съгласи да представи за 
нас. Сподели, че избира именно това 
ястие, защото то е 

ВКУСЪТ НА НЕЙНОТО 
ДЕТСТВО

Паула си припомни начина, по който 
майка є е приготвяла вкусните хруп-
кави късове пилешко месо. 
Пърженото пиле може да се напра-

ви по различни начини – да се панира 
с течна или суха панировка, или с го-
тов панировъчен микс. По желание в 
панировката може да се добави люто, 
или някоя друга пикантна подправка 
според предпочитанията. 
Предварителната подготовка е до-

бре да започне няколко часа по-рано, 
за да се маринова пилето. Най-добре 
е да го мариновате от предишна-
та вечер. Така ще докарате по-лесно 
онзи специфичен вкус, който остава 
в устата ви, когато напуснете някое 
от заведенията за пържени пилета. 
Пилето се нарязва на късове, по же-

лание можете да махнете кожата, 
макар че в оригинална рецепта кожа-
та се запазва. 
Бутчетата и крилцата се почист-

ват. 

ПРИГОТВЯ СЕ МАРИНАТА

от 1–2 ч. ч. прясно мляко, сол на вкус 
и по желание 1/2 ч. л. лют червен пи-
пер. Пилешките късове се подреждат 
в дълбока купа и се заливат с мари-
натата. Добре е да обърнете месото 
поне един път, докато се маринова. 
Вече мариновани, късовете пилешко са 
готови да зацвъртят в тигана. 

Теодора СТАНКОВА

По-здравословно 
„пържено“ пиле 
Всички си даваме сметка колко 

важно е здравословното хранене. 

Затова Паула с усмивка уточня-

ва, че ако освен бързо и лесно ис-

кате да си приготвите и ниско-

калорично „кентъки фрайд“, може-

те да изпечете панираните пар-

чета пилешко месо във фурна. 

Но няма какво да се лъжем – пър-

женото е ужасно по-вкусно.

3. Парчетата пилешко месо се 

слагат в здрава найлонова торба, 

в която се изсипва панировката.

4. Торбата се 

разклаща, за 

да се овалят 

добре парчета 

от всички 

страни.

5. В тиган с незалепващо дъно се налива 

доста олио/зехтин и се сгорещява. За да 

сме сигурни, че мазнината е сгорещена, 

достатъчно е да проверим с няколко пръс-

ки вода. Зацвърти ли, пържим.

7. За по-пикантен вкус парчета-

та могат допълнително да се по-

ръсят с черен или с лют червен 

пипер.

8. Пилето се пържи до получаване на зла-

тисто-кафява коричка. След като се изва-

дят, парчетата се оставят да се отцедят 

от мазнината върху хартия и се поднасят 

в купа за сервиране.

6. Пилето се вади 

от торбата, отупва 

се от панировката и 

парчетата се нареж-

дат плътно в тигана. 

Пържат се на среден 

огън. Около 15 мин от 

едната страна – до-

като потече бистър 

сок, когато се пробо-

дат с вилица. Обръ-

щат се от другата 

страна и се пържат 

още 15-ина минути.
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Взимането на резници от гра-
динските цветя през лятото е 
доста приятно занимание. Този 

начин за размножаване на растения-
та е много лесен и най-важното – 
безплатен. 
Повечето храсти и широколистни 

дръвчета, както и някои пълзящи ви-
дове лесно се размножават чрез вко-
реняване на резници, взети през този 
сезон. Някои растения се размножа-
ват по-лесно от крехки и сочни рез-
ници, докато при други това става 
по-лесно с такива, които са започна-
ли да узряват в основата.

РЕЗНИЦИТЕ СА ДВА ВИДА

Меки Те се взимат от млади и крех-
ки издънки, които след вкореняване 
растат активно, но по-често увях-
ват.
От полусъзрели издънки Те се взи-
мат от нови издънки, които са пора-
снали напълно, имат оформени листа 
и основата им е започнала да се вдър-
вява. Лесни са за използване, защото 
са здрави и по-устойчиви на изсъхване, 
но пък пускането на корени от тях 
отнема по принцип по-дълго време.

ТРЕВИСТИ РАСТЕНИЯ

В повечето случаи, след като цъф-
тящите през пролетта тревисти 
растения прецъфтят, техният рас-
теж може да бъде окуражен с по-
чистване от прецъфтелите цветове, 
поливане или подхранване. 
Други видове лесно се размножават 

чрез резници. Много рано цъфтящи 
тревисти растения образуват издън-
ки в основата, което ги прави идеа-
лен материал за резници, взети през 
лятото. 

 Резниците трябва да са около 10 см 

дълги. Най-добре е да са от млади из-

дънки.  Отрежете издънката точно 

под мястото, където се събират лис-

тата, и махнете най-долните листа. 

 Растенията, които цъфтят през ля-

тото и ранната есен, могат да се раз-

множат през лятото с взимането на 

резници от образувалите се издънки и 

по-точно – от върховете им.

При седума и флокса може да се използ-

ват също части от стъблото.

ПЪЛЗЯЩИ И УВИВНИ

Принципно тези видове образуват из-
дънки с дълги стъбла между точките, 
в които се събират листата. Използ-
вайте върхове на стъблата или рез-
ници с цветни пъпки. Много пълзящи 
видове, като клематис, жасмин, лони-
цера, се размножават чрез резници от 
хоризонтално растящи издънки.

ХРАСТИ

Повечето храсти се размножават 
лесно от резници, взети през лято-
то. Най-подходящи са полусъзрелите 
издънки.

 Издънките се режат от растението 

под мястото, където се събират листа-

та, и се премахват най-долните листа. 

Резниците трябва да са дълги около 10–

15 см. Това важи за калината, азалията, 

лавандулата и някои други.  Други ви-

дове (като камелия и фатсия) се разви-

ват по-лесно от резници с листни пъп-

ки, дълги около 5 см.

ВКОРЕНЯВАНЕ

Резниците можете да сложите в 
прясна и влажна почвена смес, като 
ги покриете с полиетиленов плик, за 
да не излиза влагата и за да не увех-
нат.
По-бързо ще се вкоренят резниците, 

ако направите на полусенчесто място 
плитка леха, широка около 20 см и 

дълга половин метър, която с помо-
щта на телени обръчи и полиетилен 
да оформите като тунел.

 Почвената смес за резниците тряб-

ва да е добре отцеждаща се и прясно 

приготвена.  Полейте добре мястото, 

преди да набучите резниците на раз-

стояние около 10 см.  Проверявайте 

често резниците, за да избегнете увях-

ването или загниването им.

ПРЕЗ ЕСЕНТА 
засадете в индивидуални контейне-
ри вкоренените резници и пренесете 
младите растения в градината след-
ващата пролет. 

За да бъде успешно вкореняването на 

резници, винаги използвайте чист и 

остър нож или градинарски ножици. 

 Изберете здрави, избуяли издънки 

от растението, които нямат боле-

сти или вредители.  По възможност 

изберете издънки, които не цъфтят, 

а ако това не е възможно, махнете 

цветните пъпки, когато подготвяте 

резниците.  Сложете резниците в 

полиетиленова торба, за да избегне-

те загниването, и по възможност ги 

използвайте веднага след като сте 

ги отделили от растението.
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„С
амо цветята ме държат. Имам около тридесет 

саксии на балкона.“ Това ми каза преди време 
една позната, която съвсем между цветар-
ските си страсти се грижи и за две мом-

чета и съпруг. Понякога е много странна силата, която 
държи главите ни изправени в този живот. Ако бях чула 
това преди 15 години, нямаше да мога да го разбера по 
никакъв начин. Защото тогава нямах и грам представа 
от цветя и когато реших да си отглеждам нещо зелено 
на бюрото в офиса, си купих една солейролия. Тя е из-
вестна и под друго име – хелксине. Много дребнолистно 
и висящо растение. Тогава изобщо и не се интересувах 
как се казва, но много съвестно го поливах всеки ден по 
малко. И се чудех защо то умира. Не знаех, че дори и за 
най-влаголюбивите представители 

ВОДАТА СИ Е ДОСТА ОПАСНА 
и с нея винаги трябва да се внимава. 
Има едно неписано правило: по-добре е да засушите едно 

цвете, отколкото да го преполеете. Защото шансовете 
му за спасяване в първия случай са доста по-големи. Е, 
разбира се, ако вече сте го наквасили фатално, също има 
някаква вероятност да го спасите, но е доста сложнич-
ко. Трябва да го пресадите, като преди това постави-
те корените му под чешмата, отмиете пръстта и му 
направите „операция“. Много внимателно и вещо тряб-

ва да отстраните загнилите корени. Предупреждавам ви, 
че при тази процедура шансовете за успех не са особе-
но големи.

ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛИВАНЕ, КОИТО 
ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

Ако го поливате отгоре, ще разберете кога да спре-
те, когато водата процърцори в подложката. Добре 

е да оставите тази вода десетина минути, за да може 
то да си поеме необходимото му количество, и чак то-
гава да излеете остатъка.

Освен отгоре поливането може да стане и отдолу 
– директно в подложката. Повечето жени предпочи-

тат този начин.
Обикновено напояването с вода на стайни растения 
става сутрин или поне във времето преди обяд.
Когато цветето е изложено на директна слънчева 
светлина, поливането може да се извърши и вечер.
Добре е водата да е престояла едно денонощие, пре-
ди да се излее в саксията.

ВСЯКО ЦВЕТЕ ИМА РАЗЛИЧНА НУЖДА 
ОТ ВЛАГА

Как да разберем какъв е режимът на поливане на люби-
мото ни цвете?
Това не е кой знае каква философия, но дамите тряб-

ва малко или много да жертват маникюра си. Ако проче-
тете в наръчник, че растението трябва да се засушава 
между две поливания, това означава, че трябва да забоде-
те пръста си с целия нокът в почвата и да прецените 
дали е суха. За цветята, които виреят при непрекъсна-
то влажна почва, е достатъчно просто да се пипне от-
горе, върху повърхността, за да се разбере това. И ако 
някоя продавачка в цветарски магазин ви каже, че трябва 
да поливате някое растение един път седмично или нещо 
подобно, не стъпвайте повече в този магазин или поне не 
се консултирайте с нея за каквото и да било. Режимът 
на поливане зависи изключително от условията в стаята 
(температура, влага и светлина), така че е строго инди-
видуален и вие трябва да се съобразите с всичко това. 
Всъщност той 

ЗАВИСИ И ОТ ПОЧВАТА, КОЯТО СТЕ ИЗБРАЛИ 
за пресаждането. На пазара ни се предлагат много видове 
на различни фирми и обикновено скъпите, качествените и 
обогатените съхнат по-бавно и съответно задържат вла-
га по-дълго от останалите. Така че най-разумното е, пре-
ди да купите едно цвете, да разберете от някой спра-
вочник какви са неговите „тайни на успеха“ и да преце-
ните ще вирее ли то в жилището ви. А също така да 
се съобразите и със собствените си навици и с времето, 

ИЛИ КОЕ ПОЛИВАНЕ Е ПРАВИЛНОТО

©
 N

IK
O

LA
 S

PA
SE

N
O

SK
I |

 D
RE

AM
ST

IM
E.

C
O

M

ц в е т а р  и  г р а д и н а р

ЗАЩО УМИРАТ ЦВЕТЯТАЗАЩО УМИРАТ ЦВЕТЯТА

(Продължение от миналия брой)

Бела, брой 7 (161), 201192



с което разполагате. Защото има цветя, които е жела-
телно „да позабравяте“ да полеете, за да оцелеят. Такава 
е дифенбахията. Преди години имах един неин вид и въ-
преки че много добре знаех, че трябва умерено да се по-

лива, тя пак не оцеля. Уби я течението в апартамента, 
защото беше поставена до вратата на балкона. 

НЯКОИ СТАЙНИ РАСТЕНИЯ 
СА МНОГО КАПРИЗНИ 

и могат да загинат, въпреки че сте ги отглеждали по 
всички правила. На мен ми се случи това с един цикас – 
странното цвете, което се причислява към т. нар. сагови 
палми и не е типичен представител на рода си. А е и 
доста скъпичко. Но то може да бъде спасено, като през 
лятото се изнесе на балкона на директна слънчева свет-
лина. Това не го пише в книгите, но е практика, доказала 
ефективността си. Не са много видовете, които предпо-
читат през лятото да виреят на балконите ни. Такава е 
нолината, която удебелява ствол и се развива прекрасно 
на свеж въздух и слънце.
Отглеждането на цветя не е особено специално умение, 

но затова пък може да донесе много радост и успешно 
да ни разтовари от стреса на ежедневието. И тъй като 
аз съм фанатично запалена на тази тема, дори и когато 
гледам филми, търся да открия къде какви растения са 
аранжирани. Забелязала съм, че във всяка стая и във вся-
ко помещение, което е заснето на холивудска лента, ви-
наги и задължително има по един зелен акцент. Може би 
защото, както казва една позната, цветята са най-лесни-
ят начин да си създадеш усещането за разкош.

Албена УВАКОВА

Драцена маргината 
е цветето, за което трябва 

да положите особени усилия, 

за да го уморите. Невероятно 

издръжливо е и съм забелязала, 

че вирее дори и в най-тъмните 

и опушени кафенета. Издържа 

геройски и на преполиване, и 

на засушаване; и на жега, и на 

студ. В магазините можете да 

го откриете в два варианта 

– малко по-светло и една идея 

по-тъмно, с червеникаво-розови ивици по края на листата 

му. То е сравнително евтино и се предлага на пазара цело-

годишно. Много наподобява на палма, но всъщност не е и за 

съжаление другите видове от  рода на драцените не са чак 

толкова устойчиви и непретенциозни. Само драцена драко и 

кордилинето са сравнително лесни за отглеждане като нея. 

Може би затова тя често се среща на обществени места 

и най-често в заведенията. Това е растението, което съв-

сем спокойно можете да сложите в коридора си и да не се 

притеснявате, че ще го изгубите.
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за ЮЛИ

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

Забавете темпото. Изчакайте!Забавете темпото. Изчакайте!

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Променено общуванеПроменено общуване

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Погрижете се за здравето сиПогрижете се за здравето си

РАКРАК

Ставате много влюбчивиСтавате много влюбчиви

ЛЪВЛЪВ

Направете си изводитеНаправете си изводите

ДЕВАДЕВА

В оптимистичен период стеВ оптимистичен период сте

ВЕЗНИВЕЗНИ

Трансформации всякаквиТрансформации всякакви

СКОРПИОНСКОРПИОН

Любов, пари и творчествоЛюбов, пари и творчество

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Динамика и лекотаДинамика и лекота

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Връщате си дълговетеВръщате си дълговете

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Нова работа евентуалноНова работа евентуално

РИБИРИБИ

Много хубав месец!Много хубав месец!
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ЗАБАВЕТЕ ТЕМПОТО Действайте 
по-предпазливо. В момента Слънцето 

е в напрегнатия за вас знак Рак и ви пра-
ви тревожни. Напрегнатият ви период е 
доста дълъг – от 1-ви до 22-ри включител-
но. През това време и имунната ви систе-
ма ще а слаба, няма да имате достатъч-
но енергия, бързо ще се изморявате и ще 

сте много раздразнителни. Ще се налага 
да влагате двойно повече усилия и съобра-
зителност в действията си, за да предо-
твратите усложнения и недоразумения. 
Поглезете тялото си с плуване, йога или 
разходки. Идете на сауна и масаж.

НОВОСТИ В ДОМА И ОТНОШЕНИ-

ЯТА С РОДНИНИТЕ На 1 юли е ново-
луние в Рак, което най-осезателно ще по-
чувстват Овните, родени от 29 март до 
2 април. Днес фигурата на майката ще 
има огромно значение. Както и всичко, 
произхождащо от нейния род. На този ден 
има и слънчево затъмнение в 9-ия градус на 
Рака, което със сигурност ще провокира и 
по-трайни промени с вас и около вас. Още 
от 1-ви до 3-ти ще ви се наложи да проме-
ните гледната си точка или отношението 
си към важни житейски събития. 

КОМУНИКАЦИЯ ПО МЕД И МАС-

ЛО На 2-ри вечерта Меркурий навлиза 
в знака на хармоничния ви знак Лъв и ще 
ви подпомага в общуването и боравенето 
с информация и документи. След 4-ти ус-
пешно ще водите преговори за наеми, по-
купко-продажби. Пътуванията също ще са 
ползотворни. 

ПРОБЛЕМИ С ПАРТНЬОРИТЕ оч-
аквайте от 4-ти до 28-и, когато пла-

нетата на любовта и хармонията Венера 
навлиза в конфликтния ви знак Рак. Това 
временно ще влоши самочувствието ви. 
Има опасност от любовни разочарования, 
особено на 7-и и 13-и. Тогава бъдете много 
внимателни, защото сприхавостта ви 
може да прогони любими хора от вас. 

ХАРЧЕТЕ РАЗУМНО, защото цели-
ят период от 4-ти до 28-и е неблаго-

приятен по отношение на финансите. 
НЕОЧАКВАНО ДОБРИ ВЪЗМОЖ-

НОСТИ ви се разкриват на 5 юли. 
Денят е противоречив – от една страна, 

ще ви хрумнат ценни идеи, но от друга, 
ще имате задръжки да ги реализирате. Де-
нят не е добър за пътуване и подписване 
на договори, както и за подаване и бора-
вене с документи. Но прозренията, които 
ще ви осенят, както и уж случайно под-
хвърлените идеи и предложения от окол-
ните към вас могат да ви послужат като 
сериозен трамплин за бъдещето. Бъдете 
много концентрирани и нищо не пропус-
кайте! Настройте се положително, не си 
позволявайте да се отчайвате от времен-
ните проблеми. Много скоро те ще се ре-
шат благоприятно. 

НИЩО НЕ ОТЛАГАЙТЕ Периодът 
от 4-ти до 28-и е подходящ за взима-

не на изпити, предаване на проекти и оф-
ормяне на документи. Внимавайте на 29-и 
да не се поддадете на илюзии, особено ако 
работите в търговията. Пазете се от 
лъжи и кражби, отложете и пазаруването 
за други дни. 

ЗДРАВЕ Особено грижливи към здра-
вето си бъдете на 1, 2, 7, 8, 13, 14 и 

15 юли. На 23-ти получавате силен прилив 
на енергия, тонусът ви се подобрява. Ре-
шавате проблемите си и си освобождава-
те време за приятни неща. 

КЪСМЕТЛИЙСКИЯТ ВИ ДЕН е 27-
и. Тогава очаквайте добри новини. 

Започнете нещо ново. До края на месеца 
времето е подходящо за релаксация, заба-
вления и привличане на нови хора в живо-
та ви. Ще се радвате на любов и късмет, 
а някои от вас – и на нови приятели. 

РАЗДВИЖВАНЕ В ЛЮБОВНИЯ ВИ 

ЖИВОТ ще усетите чак след 28-и, 
когато Венера навлезе в Лъв. Ставате не-
устоими, влюбчиви, креативни и работос-
пособни. Ето и още една добра новина – 
след 28-и се стабилизират и доходите ви. 

Семейни недоразумения. 
Изчакайте
Още на 1-ви и 2-ри, когато и транзитно 

преминаващата Луна е в Рак, ще се очер-

таят темите и събитията, които ще ви 

занимават през юли. За повечето от вас 

проблемите ще имат семеен характер. 

Ще трябва да обърнете повече внимание 

на вашите близки и роднини, на належащи 

битови проблеми и оформянето на доку-

менти, свързани със семейни въпроси – за-

еми, придобиване на имоти и наследства. 

На 1-ви и 2-ри е добре да не предприемате 

никакви действия, защото сте в неизгод-

на позиция – нямате достатъчно енергия 

и мотивация. Пък и на 1-ви има слънчево 

затъмнение, а около слънчево или лунно 

затъмнение на човек му липсва нужната 

обективност – още една причина да заба-

вите действията си.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ 
От 1-ви до 3-ти изчакайте да се успо-

коят събитията, които назряват в дома и 

семейството ви.

От 1-ви до 22-ри имунната ви защита е 

слаба. Пийте витамини и не се натовар-

вайте.

След 23-ти навлизате в хубав период, 

нарастват вашата енергия и инициатив-

ност.

След 28-и привличате любов, прияте-

ли и пари, 

На 30-и и 31-ви релаксирайте и общувай-

те, очакват ви приятни изненади.

ПРОМЯНА И НАПРЕДЪКinfo
МЕБЕЛНИ САЛОНИ AIKO ОТКРИХА МАГАЗИН В БУРГАС 
Наскоро мебелни салони Aiko представиха официално новото си лого и цялостната концепция за ребрандиране на марка-
та. За новата си визия компанията преминава към по-динамичните и контрастни червен, бял и черен цвят, които от-
разяват развитието и плановете за разрастване на Aiko в последните години. С това се избягват студеният син цвят 

и характерното за дисконтовите концепции жълто. Преминаването от 
кирилица на латиница универсализира логото и отваря компанията към 
международните пазари.
Мебелни салони Aiko е българска компания с 18-годишна история и утвърдени 
позиции в сектора на търговията с мебели. През последните 3 години с динамичното разширяването на порт-
фолиото от стоки и услуги компанията следва политика на стабилно и постоянно разрастване – след двата 
магазина в София през 2009 г. веригата откри шоурум в Стара Загора, а сега и най-новия си магазин – мебелен са-
лон в град Бургас. 
Като част от своята политика за постоянно подобряване на нивото на обслужване и разширяване на гамата 
от предлагани услуги мебелни салони Aiko стартират и специална програма за лоялни клиенти Аiko Family Club. 

Клиентите ще имат възможност да натрупват оборот чрез покупките си и при 
достигане на определена сума да ползват процентни отстъпки при нови покупки.

Ето така изглежда новото лого 
на мебелната компания

Магазинът в Бургас се намира 
на бул. „Янко Комитов“ № 8
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НОВ ПЕРИОД В ОБЩУВАНЕТО, 
особено на работа, ще провокират 

събития, които ще се случат от 1-ви до 
3-ти. Стъпвате на по-здрава основа. След 
3-ти навлизате в един естествен период 
на отмиране на стари приятелства, слу-
жебни и делови партньорства и появата 
на нови. Най-важният ден за приключване 
на стари и ненужни отношения и за под-

писване на нови договори с нови партньо-
ри е 1-ви. В обкръжението ви се появя-
ват полезни хора. Бъдете отворени към 
новото и нестандартното. Най-вече към 
новите знания. 

СЛЪНЧЕВОТО ЗАТЪМНЕНИЕ, кое-
то се случва в Рак на 1 юли, ще въз-

действа най-силно на родените между 28 
април и 2 май. Не отказвайте предложе-
ния за пътувания и делови срещи до 22 
юли, защото те ще се окажат много не-
обходими и полезни за бъдещето ви. В ни-
какъв случай не се изолирайте сега, а на-
против – общувайте максимално активно. 
Препоръчително е да намалите деловата 
си активност чак след 23-ти. 

БЪДЕТЕ ДЕЛИКАТНИ В ДЕЛОВОТО 

ОБЩУВАНЕ На 2 юли Меркурий, кой-
то отговаря точно за общуването, обмя-
ната на информация и пътуванията, на-
влиза в нехармоничния ви знак Лъв и ще 
стои там до 28-и. Предупреждавам ви да 
бъдете по-внимателни при разговори и 
преговори на работа, както и при подпис-
ване на договори. Изслушвайте добре съ-
беседника. 

КОНФЛИКТНИ ДНИ са 5-и и в по-
малка степен 13-и. Тогава е добре да 

не насилвате нещата. Не се занимавайте 
с оформяне на документи. 

ЖЕЛАНИЯТА ВИ СЕ СБЪДВАТ на 
7-и. Ще имате необходимата под-

дръжка и успех, подписвате важни спора-
зумения и дългосрочни договори. Предход-
ният ден – 6 юли – е много подходящ за 
подготвяне на почвата за хубавите съби-
тия на 7-и. 

УСПЕШНИ ДНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 
са 13, 14 и особено 15 юли, когато ще 

видите реални резултати от работата 
си. Потърсете нови партньори, направете 
си реклама, разширете хоризонта си. 

ТРУДЕН ПЕРИОД настъпва за вас с 
навлизането на Слънцето в Лъв на 23 

юли. Ако можете да си го позволите, по-
добре си вземете отпуск от 23 юли до 23 
август. Ако не можете, тогава бъдете 
по-внимателни през този период, който 
ще е изключително напрегнат. Конкурен-
цията се активизира, ще имате усещане-
то, че някой следи всяка ваша стъпка. От 
23-ти до 31-ви не си позволявайте и най-
малката разсеяност и некомпетентност 
(дори и за дребни и незначителни неща), 
защото след това ще прераснат в големи 
недоразумения и проблеми, особено вкъщи. 
На 23-ти и 24-ти се справяте добре с пре-
дизвикателствата. 

ПРИЛИВ НА ЕМОЦИИ Постарайте 
се на 27-и да удържите силния при-

лив на емоции и събития, повечето от 
които – хубави и радостни, но в първия 
момент могат малко да ви изплашат, за-
щото носят духа на промяната. А про-
мяната ви прави несигурни. Днес си спом-
нете, че развитие без риск няма. Позво-
лете си малко риск. Говоря за премерен 
риск, разбира се. 

ЛЮБОВНИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ На 
28 юли Венера навлиза в конфликтния 

ви знак Лъв и ви носи недоразумения и на-
прежения в любовта и общуването с най-
близките. Може да се почувствате преда-
дени от партньори и приятели. 

В КРАЯ НА МЕСЕЦА, от 28-и до 31-
ви, бъдете много разумни при харчене-

то на пари. На 30-и и 31-ви сте в слаба 
позиция – уморени и отегчени. Битови и 
семейни проблеми ще напомнят за себе си 
и ще искат незабавната ви намеса за ре-
шаването им. Дистанцирайте се малко от 
деловата работа, опитайте се да се обър-
нете навътре към себе си. Погрижете се 
за домашния мир и уют.

Уникален ден
за вас е 1 юли, защото тогава стартира-

те важен период в живота ви, който ще 

се развива през следващите две годи-

ни и половина. Направете си предварите-

лен план, който да улеснява навлизането 

на нови хора в живота ви. Защото те ще 

ви подскажат верните идеи и ще ви да-

дат важна информация, благоприятства-

ща вашето собствено развитие. Период-

ът от 1-ви до 22-ри е подходящ да дока-

жете своите знания и умения, защото съ-

битията ще ви водят точно в тази посо-

ка. За да демонстрирате компетентност 

обаче, ще са ви необходими конкретни, 

практични знания, които трябва да придо-

биете в „движение“ – от книги или от ин-

тернет. Започнете някакво обучение от 

1-ви до 22-ри. Знанията, които получите 

сега, ще ви трябват през следващите ед-

на-две години.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ
От 1-ви до 3-ти очаквайте събития, ко-

ито ще променят начина ви на общуване. 

В живота ви се появяват нови хора.

От 1-ви до 22-ри периодът е отличен 

да научите нещо ново. Запишете се на ня-

какъв курс.

На 27-и не рискувайте безразсъдно! Ус-

пявате да реализирате замисленото.

На 30-и и 31-ви сте в слаба позиция. Ще 

се наложи да решавате спешни битови 

проблеми.

ПЕРФЕКТНА ГЛАДКОСТ

КОПРИНЕНА КОЖА С REMINGTON® I-LIGHT
С Remington® i-LIGHT епилацията в домашни условия е бърза и безболезнена с ефект до 12 седмици! 
Най-новият продукт за епилация е разработен с водещ дерматолог. Тази високоефективна иновативна система 
работи на принципа на IPL® (Intense Pulsed Light, интензивна пулсова светлина) – технологията, която се използва 
и в професионалните клиники за епилация. Вие можете да я използвате вече безопасно и в собствения си дом.
Трайност на ефекта: до 12 седмици.
Плюсове: Методът за обезкосмяване е подходящ за мъже и жени. Уредът може да се използва на почти всяка 
част от тялото с изключение на врата и лицето.
Бързина и леснина: i-Light използва светлинна енергия, която въздейства на космения фоликул и потиска повтор-
ното поникване на космите. Уредът е лесен за употреба. Първо обръснете областта, която ще се третира. 
След това поставете уреда върху чиста и суха кожа. Премествайте в нова област всеки път, след като лампа-
та присветне.
В сравнение с други модели на пазара i-Light светва на всеки 2 секунди и това води до супербързо отстраняване 
на космите. Системата е супербърза, тъй като чрез режима Multi-flash може бързо да се епилират по-големи пло-
щи, а със Single-flash могат да се третират конкретни места.
Препоръчителна продажна цена: 699.99 лв. във водещи вериги магазини.
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СПАД НА СИЛИТЕ е възможно да 
усетите през първите два-три дни на 

юли. На 1-ви, 2-ри и 3-ти ви се отварят 
нови възможности и ви хрумват идеи, как 
да подобрите начина си на живот. Нужда-
ете се от промяна, която да ви донесе 
повече сигурност, стабилност и редовни 
доходи. За ваш късмет през целия месец 
Марс, планетата, символизираща личната 
инициатива, действието и преследването 
на целите, се намира във вашия знак. Това 
ще е вашето интелектуално „оръжие“, за-
щото ще проявите активност в общува-
нето. Ще завържете нови връзки и ще об-
меняте с хората важна информация. През 
целия месец ще бъдете продуктивни, сти-
га да се концентрирате върху правилните 
неща. Не е зле постоянно да следите дали 
правилно разпределяте енергията си, защо-
то в противен случай можете да станете 
прекалено нападателни и конфликтни. 

ДНИ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ На 5-и, 11-и, 
12-и, 13-и, 18-и, 19-и и 20-и има риск да 

не успеете правилно да балансирате енер-
гията си. Съветвам ви да се наспивате 
добре. Не стойте в шумна и задимена сре-
да, защото това много ще ви изнерви. До-
бре е да помислите и за допълнителни ме-

тоди за разтоварване, като йога или друг 
спорт. На гореизброените дни обърнете 
внимание и на хранителния си режим. Не 
яжте храни, от които имате наблюдения, 
че енергията ви спада. През целия период 
от 1-ви до 22-ри е добре да обръщате вни-
мание какво ядете. За предпочитане е да 
се храните със свежа и „жива“ храна. 

ЛЮБОВНИ РАЗОЧАРОВАНИЯ ви 
очакват на 3-ти. Предстои ви да из-

яснявате отношенията си с някого и 
тревоги. Не инициирайте сами този тру-
ден разговор. На 4-ти ситуацията е много 
по-благоприятна за него. 

ДЕНЯТ ЗА НОВИ ИНИЦИАТИВИ И 

СРЕЩИ е 6 юли. Каквото ново нещо 
започнете сега, то ще се развива стабил-
но и плодоносно в бъдеще. Добри дни за 
вас са също 7-и и 8-и. Тогава с лекота ще 
общувате по делови въпроси. Обърнете се 
за помощ към приятелите и децата си. 

НЕ ДАВАЙТЕ ПАРИ НА ЗАЕМ на 7-и. 
И не предприемайте необмислени фи-

нансови „подвизи“, защото последиците 
ще са непредвидими. На 7-и може да има-
те неприятни разговори на лични теми. 
Не бъдете прекалено резки, ако държите 
на човека срещу вас. Може да кажете 
неща, които не мислите сериозно. 

УБЕЖДАВАТЕ НЯКОГО В СВОЯТА 

ПРАВОТА на 12-и. Интензивни дни ви 
очакват на 13 вечерта, 14 и 15 юли, когато 
ще видите първите резултати от усили-
ята, които положихте през първите две 
седмици на месеца. Реални постижения. 

НЕ СМЕСВАЙТЕ ЧУВСТВА, БИЗ-

НЕС ИНТЕРЕСИ И ПАРИ в едно. Ус-
ложненията са гарантирани. Успех ще 
имат Близнаците с частен бизнес. Ще на-
правите изгодни инвестиции, ако действа-
те самостоятелно. На 20, 21 и 22 юли вече 
имате нужните ви стабилност, пари и са-
мочувствие. 

ДИНАМИЧЕН ПЕРИОД В РАБОТАТА 
започва след 23-ти, който включва ре-

ални договаряния, сделки, пътувания, обуче-
ния и взимане на изпити. От 23-ти до 31-ви 
сте максимално активни. Всичко, което е 
свързано с комуникация, усвояване на зна-
ния и обмен на информация, ще ви се уда-
ва с голяма лекота от 23-ти до 28-и. 

НАСТРОЕНИ СТЕ ФЛИРТАДЖИЙ-

СКИ след 28-и. Намирате нови прия-
тели, но внимавайте да не изгубите на-
стоящите. 

ОБЪРКВАНИЯ И НЕДОРАЗУМЕ-

НИЯ ще ви преследват на 29-и. Сре-
щате хитри хора. Пазете се от кражби, 
внимавайте да не си забравите важни 
вещи някъде. 

ОТВАРЯ ВИ СЕ ПЪТ на 30-и. Чакат 
ви приятни промени и раздвижване 

в близкото ви обкръжение. Задават се и 
нови възможности за обучение и повиша-
ване на квалификацията. Не ги пропус-
кайте. 

Не потискайте 
желанията си
Не бива да потискате вътрешните си им-

пулси на 1-ви, 2-ри, 6-и, 7-и и 8-и. Не се оп-

итвайте да приглушавате емоциите и 

желанията си, защото това ще провоки-

ра процес на „загниване“ на вашата ини-

циативност. След време тези спотаени 

пориви и желания ще излязат на повърх-

ността като болестни симптоми и труд-

ни психически състояния. Слънчевото за-

тъмнение, което е на 1 юли, ще ви даде 

шанс да поставите начало на нова дей-

ност, на нова инициатива. В рамките на 

една седмица след това събитие очак-

вайте обаждания и добри предложения. 

Получавате ценна информация, която ще 

ви трябва в бъдеще. Бъдете нащрек и гле-

дайте да не си пропуснете шанса.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ
От 1-ви до 7-и периодът е важен за вас 

– подобрявате самочувствието си и усе-

щането си за стабилност, увеличавате 

доходите си.

5, 11, 12, 13, 18, 19 и 20 юли са дните, 

когато трябва правилно да разпределяте 

енергията си. Не избухвайте, внимавайте 

с какво се храните, спортувайте повече.

На 29-и се пазете от лъжи, измами и 

кражби. Ограничете общуването.

На 30-и ви се отварят нови възмож-

ности за пътуване и повишаване на квали-

фикацията.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

ПТИЧЕТА ОТКРИХА СВОЯ ДОМ В ДОМА ЗА ДЕЦА – ДРАГАЛЕВЦИ
В края на учебната година децата от ДОВДЛРГ в Драгалевци успешно приключват своя проект като 
част от обучението им по рисуване и приложни изкуства. Тридесет специално изработени къщички 
за птици, нарисувани от тях, вече са окачени по дърветата в драгалевската гора. Целта е да се осигу-
рят къщички за застрашените видове, един от които е полубеловратата мухоловка. Проектът се осъ-
ществява със съдействието на БДЗП (Българското дружество за защита на птиците), които ще се 
грижат за поддръжката на къщичките.
Инициативата стартира през октомври 2010 г., когато започнаха уроците по рисуване и приложни 
изкуства за децата от дома. Инициативата е одобрена от Столична община и обхваща всичките 45 
деца, които са на възраст между 3 и 6 години. В продължение на 8 месеца специално обучен педагог посе-
щаваше дома всяка седмица и по одобрена програма въведе децата в света на изкуството. 
Проектът „Дом за моето птиче“ е продължение на грижите на „Индезит Къмпани“ за дома – двете за-
нимални са декорирани с приказни мотиви от студенти в Художествената академия и са известни 
като стаите на „Аристон“. „Индезит Къмпани“ съдейства за направата на ремонти и оборудва кухни-
те и пералното помещение в дома.
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НАЙ-ВАЖНИТЕ ДНИ ПРЕЗ МЕСЕ-

ЦА за Раците са 1-ви и 2-ри. Събития-
та тогава ще са знакови. На 1 юли на-
стъпва новолунието, което ви „изпива“ си-
лите, но за сметка на това ви прави ин-
туитивни и прозорливи. На тази дата има 
и слънчево затъмнение в знака Рак, в кое-
то е заложена силна обновяваща енергия. 
Сега се посява семенцето, което все още 
е малко и невидимо, но след време ще по-
кълне. Постарайте се да определите как-
во искате „да посеете“, такава възмож-
ност идва веднъж годишно, а сега момен-
тът е много специален заради затъмнени-
ето, което още повече засилва енергията 
на обновлението. Най-важното е да не 
прибързвате с действия на 1-ви и 2-ри, до-
като не се почувствате достатъчно сил-
ни и мотивирани. Тези два дни са подхо-
дящи да обмислите приоритетите си и да 
си начертаете план за действие. Импул-
сът на обновление е толкова силен сега, 
че дори и да не го осъзнавате и да не по-
лагате никакви усилия, събитията сами 
ще ви изведат на нов път. 

СРЕЩАТЕ НЕЧИЯ СЪПРОТИВА на 
3-ти, затова все още не бива да 

действате, а да изчакате. Днес не се про-

тивопоставяйте на авторитетни лично-
сти, нито на родителите си. Ще се 
чувствате ограничени, но не се притесня-
вайте, защото още на следващия ден пре-
одолявате ограниченията и влизате в от-
лична форма – настроени сте позитивно 
и сте много енергични. 

ВНИМАВАЙТЕ С ПАРИТЕ Само на 
7-и, 9-и и 13-и трябва да сте по-вни-

мателни в любовните и приятелските си 
отношения, защото са вероятни разриви 
заради проява на ревност от ваша стра-
на. Не харчете неразумно през тези дни. 
Не се „изхвърляйте“ с големи покупки. Бъ-
дете бдителни, когато теглите пари от 
банкомат, и не давайте заем на никого. 

СТАВАТЕ ПО-СУЕТНИ заради Венера 
в Рак. Моментът е подходящ да об-

новите гардероба си, да промените приче-
ската си и като цяло – външността си. 
Околните ще ви намират за очарователни 
след промяната на имиджа ви. Подходящи 
дати за промяна във външността, покуп-

ка на модни дрехи, както и на дребни коз-
метични корекции са 4-ти и 9-и. 

В ДЕЛОВО ОТНОШЕНИЕ от 4-ти до 
22-ри включително сте във възход. 

Все пак не приспивайте вниманието си, 
защото на 13-и вечерта, 14-и и най-вече по 
пълнолуние на 15-и, което е в нехармонич-
ния ви знак Козирог, ще имате сериозни 
сблъсъци с хора, трудности и предизвика-
телства. Това ще са събития, които ще 
ви „изпитат“ дали сте готови да продъл-
жите самостоятелно и уверени в себе си 
по новия си път. 

ГОЛЕМИТЕ ВИ ИЗПИТАНИЯ ще 
бъдат в личните ви и бизнес парт-

ньорства. Ако имате публична професия 
или работите с клиенти, бъдете макси-
мално деликатни и подготвени за всякак-
ви провокации. Ако имате нови идеи и 
предложения, не ги поднасяйте точно на 
14-и и 15-и, защото няма да срещнете 
нужното одобрение. Отложете ги за 18, 
19 и 20 юли, когато ще имате нужното 
разбиране и подкрепа на всички нива. То-
гава успявате да свършите много работа 
и коренно да промените обстоятелства-
та във ваша полза. 

ОБЪРНЕТЕ ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ 

НА ПАРИТЕ след 23-ти. Имате зна-
нията и уменията, трябва да се поста-
раете да ги „продадете“ по-добре. Не се 
притеснявайте, никой няма да ви обвини 
в материалност, защото парите са само 
енергия, която вие трябва да получите в 
замяна на вашите усилия. 

ХРУМВА ВИ ИНТЕРЕСНА ИДЕЯ на 
27 юли късно вечерта. Или пък някой 

ви се обажда с добро предложение. Дейст-
вайте бързо и не отлагайте. 

УСПЕШНИТЕ ВИ ДНИ в края на ме-
сеца са 28-и и 29-и. Стъпвате на здра-

ва почва, оценяват ви, както подобава. На 
30-и и 31-ви е добре да си починете. 

ПОДМЛАДЯВАЩИ МИНЕРАЛИ

Вдъхновяващ 
творчески ден
за всички Раци е 4 юли, когато Венера се 

премества в знака Рак. Там тя ще преби-

вава до 28 юли. През това време ще ви 

дарява с чар, мекота, правилни преценки 

и дипломатично поведение – все прият-

ни неща, които веднага ще привлекат към 

вас други хора. Ставате много влюбчиви. 

На някои от вас може да им се наложи да 

обърнат сериозно внимание на партньор-

ствата си, защото, променяйки се, те 

вече ще имат други потребности и изис-

квания към хората до себе си. Самотните 

Раци пък получават шанс да намерят сво-

ята половинка през периода от 4-ти до 

28-и. През същия период се стабилизира-

те и финансовото ви състояние. 

Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ 
На 1-ви и 2-ри сте на прага на нов пери-

од в живота си. Намислете си желанията 

и си направете планове за бъдещето.

От 4-ти до 28-и Венера е в Рак. Пери-

одът е подходящ за подновяване на гарде-

роба, прическата и промяна на цялостна-

та ви визия.

На 13-и вечерта, 14-и и 15-и бъдете по-

мили с клиенти, партньори и любими хора, 

въпреки че те ще ви предизвикват и кри-

тикуват.

4, 18, 19, 20, 28 и 29 юли са успешните 

ви дни през месеца.

SOLUTIONS YOUTH MINERALS ОТ AVON
e пълна линия продукти за грижа за кожата, разработена на основата на минерала аме-
тист, който доказано стимулира производството на колаген. Идващ от далечните вул-
канични скали в Минас Гераис в Бразилия, аметистът извлича богатия си лилав цвят от 
колагеностимулиращия манганит. Комплексът на основата на минерала аметист е ком-
биниран с богати на хранителни вещества биоминерални съставки с цел стимулиране 
производството на колаген и еластин в тялото. В същото време системата е проекти-
рана да потиска пигментацията. Серията се препоръчва на жени между 25 и 40 години, 
със забележими първи признаци на стареенето. На онези, които искат да имат красива 
кожа, без да я третират с агресивни продукти, линията Youth Materials предлага подбрани 
продукти, които помагат за видимото намаляване на фините линии и бръчките и равно-
мерния тон на кожата.
Дневните кремове съдържат слънцезащитен фактор. Колекцията Youth Minerals включва: 
Solutions Youth Minerals – енергизиращ почистващ крем; Solutions Youth Minerals – обо-
дряващ дневен крем със слънцезащитен фактор 20; Solutions Youth Minerals – възстановя-
ващ нощен крем; Solutions Youth Minerals – енергизиращ тоник.
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НАПРАВЕТЕ СИ ИЗВОДИТЕ Най-ва-
жното, което трябва да свършите 

през периода 1–22 юли, е да анализирате 
събитията и да си извадите необходими-
те поуки. Довършете всичко започнато. 
Дните са подходящи и за почивка. Често 
ще се изкушавате да отлагате и да про-
такате дори и най-незначителни битови 
неща, защото ще се чувствате уморени, 
отегчени и отпаднали. Това е период за 
прочистване и на най-тъмните кътчета 
на душата ви. Този процес ще се активи-
зира още на 1 юли с настъпването на слън-
чевото затъмнение. Целият период от 
1-ви до 22-ри ще е много благоприятен за 
хората, които упражняват творчески про-
фесии, занимават се с наука и обучение. 
Ще бъдете много интуитивни, а въобра-
жението ви – много будно. Не започвайте 
нищо ново на 1-ви и 2-ри, защото няма да 
ви достигне енергия да го довършите. 

ВСЛУШВАЙТЕ СЕ В МНЕНИЕТО НА 

ДРУГИТЕ на 4-ти и 5-и, когато ще 
ви трябва чужда помощ, за да се справи-
те. Точно през тези два дни предайте го-
товите си проекти. 

СРЕЩНЕТЕ СЕ С ПРИЯТЕЛИ на 6-и 
и 7-и. Обадете се на хора, с които 

отдавна не сте се виждали, но за които 
сте си мислили. Този акт ще ви помогне 
да приключите стари етапи от развити-
ето си и да осъзнаете защо тези хора са 
присъствали в живота ви. 

РАЗДЕЛЯТЕ СЕ С НЯКОИ СВОИ 

ИЛЮЗИИ и нереалистични очаквания 
на 5-и и 6-и. Това автоматично ще ви из-
веде на много по-добри позиции, „ще от-
ключи“ вашата творческа натура.

МЕРКУРИЙ Е В ЛЪВ от 2-ри до 28-и 
и ви прави много аналитични. С леко-

та ще довършвате работата си, ще учи-
те и ще провеждате важни срещи. Бързо 
ще се ориентирате в обстановката. Ще 
привличате нужната ви информация. Из-
ползвайте периода да направите своите 
проучвания и да си набележите бъдещите 
цели. На 7-и, 9-и и 12-и можете да проведе-
те важни разговори, да установите връз-
ки с чужбина, да оформите належащи до-
кументи. Тогава получавате и важна за 
вас информация, която много ще ви обле-
кчи в бъдещите ви намерения. Дните са 

добри и за пътувания. 
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗДРА-

ВЕТО СИ! От 13-и до 15-и не се от-
насяйте несериозно към здравословните си 
неразположения. 

В РАБОТАТА ще се наложи да бъде-
те много концентрирани във връзка с 

финализирането на един проект, в който 
сте вложили много усилия до момента. Бъ-
дете старателни и инициативни, защото 
можете да подобрите условията и да хар-
монизирате отношенията на работното 
място. Дните, когато е възможно да се 
сбогувате с неща, които са ви дразнели и 
тежали в работата, са 3, 4, 11, 12, 13, 21 и 
22 юли. На 23-ти най-сетне можете да си 
отдъхнете от напрежението на работно-
то място. Изчакайте още малко и стар-
тирайте най-важните си проекти и начи-
нания след новолунието в Лъв на 30 юли, ко-
гато ще сте в най-благоприятни позиции. 

ДЕНЯТ НА ЩАСТЛИВИТЕ ВИ СРЕ-

ЩИ е 27-и. Появяват се нови възмож-
ности. Дава ви се шанс да тръгнете по 
нов път. Някой ви оценява и ви подава 
ръка. Не се колебайте в излишни размиш-
ления, веднага действайте. 

ЛИЧНИТЕ ВИ ОТНОШЕНИЯ СЕ 

ХАРМОНИЗИРАТ След 28-и и Вене-
ра навлиза в Лъв и хармонизира личните 
ви отношения. Появяват се нови хора 
около вас, привличате любов и одобрение. 
Подобрява се и финансовото ви състоя-
ние. Ако до този момент все още не сте 
си намислили какво ново да започнете в 
живота си, то след новолунието в Лъв на 
30 юли ще имате вече ясна представа 
какво искате. 

МНОГО ВАЖЕН ДЕН е 31-ви. Пос-
тарайте се максимално добре да го 

използвате, за да планирате важните неща 
за август. 

Изяснявате отношения
Затъмнението на 1 юли ще ви провоки-

ра да изясните отношенията с интимния 

си партньор. Особено ако връзката ви е 

дистанционна. Ще си дадете ясна сметка 

как ви устройва – да продължите или не. 

Няма да ви е особено комфортно по съща-

та тема на 7-и, 9-и и 13-и, когато са веро-

ятни сериозни любовни кризи. Бъдете под-

готвени след 4 юли в живота ви да се по-

явят хора от близкото ви минало, с които 

са ви свързвали романтични топли чув-

ства и към които не сте били безразлич-

ни. След тази дата очаквайте и вести, 

пари и информация отдалеч, извън граница. 

Ще получите предложения за далечни пъ-

тувания, които е добре да приемете.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ 
На 1-ви и 2-ри анализирайте миналото, 

не започвайте нищо ново.

От 1-ви до 22-ри е добре да завърши-

те започнатата работа, да си направите 

анализ и да си извадите поуки от случило-

то се напоследък.

От 13-и до 15-и се фокусирайте върху 

работата и здравето си.

След 23-ти започва активният ви пе-

риод. Стартирайте новите си начинания 

след новолунието на 30-и.
На 27-и ви се създава благоприятна сре-

да за развитие.

ЦВЕТНИ АКЦЕНТИ

ПЕРФЕКТНИ ЦВЕТОВЕ ЗА УСТНИ И НОКТИ
Червилото Miss Sporty Perfect Colour е мигновената елегантност в малка опаковка. От момента, 
в който го нанесете, ще усетите устните си суперхидратирани, защитени и приятни на допир. 
Новото сочно червило Perfect Colour не се размазва. Цветът остава идеален 6 часа след нанасянето. 
Perfect Colour блести, но не си представяй натрапчив блясък, който дразни. Червилото Perfect Colour 
придава мек блясък, който отразява истинска класа. Устните изглеждат здрави, красиви и стилни. 
Директно от Обединеното кралство Rimmel представя марка номер едно лакове за нокти – но-
вата колекция LYCRA® Pro Colour Memory™, а за дните, в които искате да изглеждате по-нена-
трапчиво, използвайте колекцията за френски маникюр LYCRA® Pro French Manicure. Новото във 
формулата е обогатяването є със системата против избледняване Anti-Fade™ Colour System. Така ла-
ковете „обещават“ свеж, току-що лакиран цвят 10 дни след нанасянето. Страхотната новина е, 
че лакът за нокти LYCRA® Pro се нанася лесно благодарение на специално създадената четка Maxi 
Brush, чиято широка и плоска форма не само заглажда, но и се приспособява към всеки тип нокти, 
като покрива нокътната плочка само с едно нанасяне. Дори неопитните жени в лакирането мо-
гат да постигнат безгрешни резултати и да имат маникюр, който сякаш е направен в професио-
налните салони за красота за нула време.
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В ОПТИМИСТИЧЕН ПЕРИОД СТЕ 
Настроени сте хем делово, хем твор-

чески. Стартирате нови начинания заедно 
с приятели и съмишленици. Тази тенден-
ция за съвместна работа се е активизира-
ла при някои от вас още в края на юни. 
Слънчевото затъмнение и новолунието на 1 
юли дават силен тласък на Девите да за-
почнат нови, мащабни проекти. Не се из-
ненадвайте, ако се наложи да промените 
първоначалния си замисъл, бъдете готови 
да променяте програмата си в движение. 
Сега се задействат енергии, които ще 
подпомагат генерално да промените плано-
вете си занапред. 

НАВЛИЗАТЕ В МНОГО ВАЖЕН ПЕ-

РИОД, СВЪРЗАН С КАРИЕРАТА ВИ 
Ще си взаимодействате с лекота с хора-
та от колектива, в който работите, от 
1-ви до 15-и. За разлика от обикновено, ко-
гато срещате много трудности в общува-
нето с колеги и партньори. Най-важното 
е да не правите нищо, което да спре 
стартиралия процес на обновление при вас 
– не отказвайте съвместни инициативи, 
покани за нова работа или изяви с об-
ществен характер. Някои от вас ще се 
увлекат и по организирането на политиче-
ски мероприятия. Не се стряскайте, 

действайте смело, това явно е вашият 
път. 

ДНИ ЗА ПОЕМАНЕ НА РИСКОВЕ И 

ОТГОВОРНОСТ са 5, 6 и 7 юли. Дер-
зайте смело! 

НАМИРАТЕ ГОЛЯМАТА ЛЮБОВ Ча-
ровни и харизматични сте заради Ве-

нера, която на 4-ти навлиза в хармоничния 
ви знак Рак. Много Деви ще запомнят 
този месец и с намирането на голямата 
любов. Слънчевото затъмнение на 1 юли 
отваря и темата за нови приятелства и 
любови през периода от 4-ти до 28-и. Ма-
кар че повечето любови ще си останат в 
зоната на платоничните чувства. Но в 
известен смисъл на вас точно това сега 
ви е нужно – силна доза вдъхновение и 
чувства, за да можете по-лесно да напра-
вите прехода на промяната. Внимавайте в 
личните отношения и приятелските връз-
ки на 4-ти, 9-и и 13-и, когато има риск от 

внезапни обрати и разочарования. Самите 
вие може да предизвикате кризата. 

НЕ СТЕ В ДОБРИ ПОЗИЦИИ на 11-и, 
12-и, 13-и, 18-и, 19-и и 20-и. 
ДНИТЕ ВИ ЗА ИЗЯВИ В РАБОТАТА 

са 14-и и 15-и. Тогава проявете твор-
ческата си природа. Дните са добри за 
представяне на творчески проекти и явя-
ване на конкурси и събеседвания. Децата 
ще ви зарадват със своите успехи.

ГУБИТЕ ФОРМА след 23-ти. Преу-
морени сте и разсеяни. Започват да 

се появяват първите трудности, особено 
ако упорствате и се стремите всичко да 
върви по план. Периодът вече не е под-
ходящ за публични изяви, а дори точно 
обратното. Вършете само най-належащо-
то, и то без да се натрапвате и без из-
лишни усилия. 

АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТОТО И 

ПОЧИВКА от 23-ти до 31-ви ще са 
ви изключително полезни. 

СТАВАТЕ КРИТИЧНИ И ВЗИСКА-

ТЕЛНИ към себе си на 28-и, когато 
Меркурий навлиза в Дева. 29 юли е ден, в 
който е добре да ограничите деловите 
контакти, да не се занимавате с работа, 
която изисква внимание, прецизност и 
точност, защото има вероятност да на-
правите големи грешки. Не пазарувайте 
нищо и не подписвайте никакви докумен-
ти. Не вярвайте на това, което ви гово-
рят, защото има риск това да са добре 
маскирани лъжи. И последно, пазете си 
дома и вещите на 29-и. Има риск и от 
кражби. Най-добре ще направите да си да-
дете почивка от 28-и до 31-ви. 

НОВОЛУНИЕТО на 30 юли ще ви 
стимулира да се вгледате в себе си и 

да преборите страховете си. Очаквайте 
вести и гости отдалече. След 30 юли и са-
мите вие ще пътувате надалеч. 

Участието ви в партии 
асоциации и сдружения с идеална цел ще 

ви предостави така нужното ви напо-

следък поле за изява на всичките ви дар-

би, знания и таланти. Тази тенденция ще 

бъде активна от 1-ви до 22-ри. Започна-

тото сега ще се развива във времето, за-

щото слънчевото затъмнение винаги за-

действа по-продължителни и трайни съ-

бития. През целия месец ще се вълнува-

те от своята социална реализация и про-

фесионална изява. През целия юли Марс се 

намира в конфликтния ви знак Близнаци 

и внася малко нервност в делника ви. Не-

престанно ще се появяват нови предиз-

викателства, с които трябва да се спра-

вяте. Ритъмът ще е забързан. Не си поз-

волявайте лукса да го забавяте, защото 

веднага ще изгубите добри позиции и ще 

дадете шанс на конкуренцията да ви из-

превари.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ
На 1-ви се активизират събития, които 

ще подпомогнат напредъка ви в кариера-

та и вашата социална изява.

От 4-ти до 28-и сте романтично на-

строени. Откривате любовта на живота 

си. Привличате симпатиите на околните 

и привърженици.

На 14-и и 15-и се изявявате като твор-

ческа личност, разкривате чувствата си, 

печелите нови приятели.

След 23-ти се оттеглете от активния 

живот, направете си анализ.

НАДЕЖДНА СЛЪНЦЕЗАЩИТА

NIVEA SUN FOR KIDS – ЗА ЧУВСТВИТЕЛНАТА КОЖА НА ДЕЦАТА
Децата най-много обичат да играят навън. Те прекарват повече време под открито небе и през лятото мно-
го по-често от възрастните са изложени на слънце. Около 80% от ултравиолетовите лъчи, които кожата на 
човек средно поема за целия му живот, проникват през първите 18 години. Слънчевите лъчи могат да бъдат и 
много опасни, особено за чувствителната кожа на децата. Учените от NIVEA SUN разработиха два нови про-
дукта, които ще позволят на децата ви да лудуват навън на воля. С NIVEA SUN KIDS PURE&SENSITIVE лосион 
и спрей със слънцезащитен фактор 50+ децата могат да се наслаждават на слънцето дори и ако имат чувст-
вителна кожа.
Малчуганите трябва да се предпазват от слънцето с възможно най-високата UVA/UVB защита. Тяхната 
кожа все още е много тънка и защитните сили на тялото не са напълно изградени преди навършването на пу-
бертета. Децата под 6-годишна възраст са изложени на особен риск. Ултравиолетовите лъчи увреждат ядро-
то на клетките и тяхната ДНК, което би могло да доведе до промени в развитието. 
Двата продукта съдържат високоефективни UVA филтри и затова осигуряват максимална защита. Освен 
това продуктите не съдържат ароматизатори, оцветители и консерванти, което намалява риска от поява-
та на алергични реакции на кожата. Благодарение на идеалната комбинация от минерални и химически фил-
три продуктите започват да действат незабавно след нанасяне.

изиране
мероприятия. Не 
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ТРАНСФОРМАЦИИ ВСЯКАКВИ 

Слънцето е в Рак от 1-ви до 22-ри и ви 
„гледа“ от конфликтен ъгъл. От една 
страна, очаквайте трудности от служе-
бен и битов характер, но от друга стра-
на, точно тези изпитания и „проверки“ 
от съдбата ще ви заредят с борбеност и 
ще ви вдъхнат увереност. Най-добрият 
начин е да накарате тази енергия да ра-
боти в позитивна посока, да трансформи-
ра положително света ви. На 1 юли и две-
те светила – Слънцето и Луната – се 
срещат в конфликтния за вас знак Рак, а 
освен това има и слънчево затъмнение, ко-
ето ще ви провокира да намерите нов 
професионален и творчески път и да про-
мените социалния си статус. Нещо карди-
нално ще се промени на работното ви 
място, ще има размествания на началници 
и други трансформации, които пряко или 
косвено ще засегнат и вас самите. Ако 
работите в сферата на частния бизнес и 
самите вие сте си началници и работода-
тели, бъдете готови за наложителни 
трансформации на 1, 2, 5, 7, 9 и 13 юли, за да 
се задържите на пазара. Спазвайте анга-
жиментите си. Някои Везни още на 1 юли 
ще предприемат решителни действия за 

стартирането на самостоятелен бизнес. 
СЪПРОТИВИТЕЛНИТЕ ВИ СИЛИ И 

НАСТРОЕНИЕТО ВИ СА НА КРИ-

ТИЧНИЯ МИНИМУМ на 1-ви и 2-ри. Точ-
но в този момент ще осъзнаете, че ви е 
необходима сериозна промяна, която да ви 
донесе повече изява, добро заплащане и 
чувство за пълноценност. От 1-ви до 4-ти 
все още няма да сте осъзнали стъпките, 
които да направите към нея. 

ПАЗЕТЕ СЕ ДА НЕ СЕ ОПЛЕТЕТЕ В 

ЧАРОВНИ ИЛЮЗИИ на 4-ти. Или 
пък да се спънете в нечие нереалистично 
предложение или неосъществима любов. 
Интересното е, че внушението към вас 
ще се осъществи почти мигновено, но 
след това ще се окаже, че всичко е било 
крайно нереалистично и само сте загубили 
времето и чувствата си. 

БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ ЗА ДЕЙСТ-

ВИЕ, трансформации и нововъведения 
са от 5-и до 8-и. Каквото започнете на 6 
юли, ще се развива много устойчиво в бъ-
дещето. В този ден владеете отлично си-
туацията, можете да се разберете дори с 

най-отявлените си опоненти и конкурен-
ти. Хубав ден в делово отношение е също 
и 7-и, но в емоционален план тогава сте 
много уязвими. Преломният момент за ме-
сеца ще е 13-и вечерта. 

КАКВО ВИ НОСИ ПЪЛНОЛУНИЕТО 
14-и и 15-и са дните около пълнолуни-

ето в Козирог, също конфликтен на вас 
знак. От една страна, това ще ви донесе 
доста трудности за преодоляване, но от 
друга – ще ви подкрепи да успеете да на-
мерите достатъчно силни мотиви, за да 
продължите напред. Ще се наложи да ба-
лансирате между професионални ангажи-
менти и семейни отговорности. 

ЧУВСТВАТЕ СЕ ДОСТА ПО-СПО-

КОЙНИ на 16-и и 17-и. Някои пробле-
ми отпадат сами, трудностите вече са 
зад гърба ви. През тези два дни е препо-
ръчителна почивка в компанията на прия-
тели. Общувайте повече с приятелите си 
и ще получите подкрепата и разбирането, 
които са ви нужни сега. В непринудения 
разговор ще ви хрумнат отлични идеи. 

ПОСЛЕДНИТЕ НАПРЕГНАТИ ДНИ 

ПРЕЗ МЕСЕЦА са 21-ви и 22-ри. Тре-
воги тогава ще ви създават вашите парт-
ньори. Изслушайте претенциите им и от-
крийте къде бъркате. Бъдете лоялни с 
клиентите си. 

ПОСТЕПЕННО СИ ВРЪЩАТЕ ХАР-

МОНИЯТА след 23-ти. Непременно се 
разтоварете с онова, което ви прави удо-
волствие. Имате нужда от зареждане с 
позитивизъм, особено от 25-и до 27-и. Спор-
тувайте и общувате повече тогава, раз-
хождайте се сред природата. 

НАМИСЛЕТЕ СИ ЖЕЛАНИЯ на 30-и 
и 31-ви. Можете да си намислите 

доста смели желания. Нищо няма да може 
да застане на пътя на предстоящия ви ус-
пех. Идват добри дни, вече знаете вярна-
та посока.

Хроничният недостиг 
на пари 
доста ще ви изнерви. А също така и раз-

говорите с някои от партньорите ви. Тази 

тенденция ще се задържи до 28 юли. На 4 

юли вашата управляваща планета Вене-

ра минава в знака Рак и се задържа там 

до 28-и, което ще доведе до затруднения 

в любовта и липса на пари. Самочувстви-

ето ви се влошава. Ще се наложи да сте 

предпазливи в личните си отношения, за-

щото равновесието ще е много крех-

ко през целия период от 4-ти до 28-и, но 

най-вече на 7, 9 и 13 юли. На тези дати 

ще имате проблеми и с парите. Не праве-

те големи покупки и инвестиции. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ
На 1 юли се активират промени на ра-

ботното място, сменяте професия, за-

мисляте да стартирате самостоятелен 

бизнес.

На 6-и и 7-и печелите добри позиции, 

имате план за действие.

На 7-и, 9-и и 13-и бъдете по-деликат-

ни в личните си отношения. Има риск от 

разриви и усложнения.

От 25-и до 27-и му отпуснете малко 

края – спортувайте и общувайте повече. 

На 30-и и 31-ви си намислете желания и 

ги визуализирайте.

С МОРСКИ ПОЛЪХ

МИДЕНИ СПЕЦИАЛИТЕТИ КРАЙ СОФИЯ
Мидена ферма „Дълбока“ отвори врати в Панчарево. Заведението бе открито от кмета на гр. Каварна 
Цонко Цонев. Той пристигна с морски полъх, за да уважи инициативата на своя приятел и съсобственик 
на дружество „Дълбока“ ООД Веселин Прокопиев. Приветствия поднесе и кметът на Панчарево Свето-
слав Митрев, както и кметът на Кокаляне Йордан Георгиев. Куп звезди, сред които БТР, „Сигнал“, D2, Ко-
цето Калки и Катето Евро, опитаха първи от мидените специалитети. Любо Нейков пък помогна при 
рязането на лентата.
Уникалното на черноморската мида е, че може да се консумира веднага поради липса на токсични 
планктони в Черно море. Веселин Прокопиев покани гостите да опитат екологично отглежданите от 
фермите „Дълбока“ морски продукти. Те се приготвят по 60 различни начина. Повечето от рецептите 
са измислени от него и се доближават до българската кухня. Сред специалитетите в менюто са салати, 
сармички и мусака от миди; пълнени пиперки и домати с миди; шишчета, кюфтенца и десерти от миди, различни видове риби. Изкушенията бяха пригот-
вят от готвачки, чиито умения са изпитани в мидената ферма в Каварна.
Фермите на „Дълбока“ са разположени в една от най-екологично чистите области на Българското Черноморие – залива на нос Калиакра. Първата експери-
ментална ферма от подводен тип е построена и пусната в експлоатация през 1994 г. През 2003 г. „Дълбока“ ООД изгражда надводна мидена ферма от 780 
кв. м по програма САПАРД. Тя е първото у нас съоръжение на надводен принцип. 
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ПРОМЕНЯТЕ ПОДХОДА СИ КЪМ 

ЖИВОТА въобще. Няма вече и следа 
от черните настроения и лошите вибра-
ции. Добрите вибрации сега се дължат на 
новолунието и слънчевото затъмнение в 
хармоничния ви знак Рак на 1 юли. Много 
благоприятен и широк спектър от съби-
тия ще донесе това затъмнение в живо-
та на Скорпионите. Благоприятни ще са 
всякакви начинания в сферата, в която се 
занимавате. Най-осезателни промени ще 
усетят тези, които се занимават с пре-
подаване, издателска, рекламна и туристи-
ческа дейност, философия и религия (под 
някаква форма). Тези, които сега завърш-
ват своето образование или се квалифици-
рат допълнително, ще получат силен им-
пулс и отлични възможности за напредък. 
А някои от вас, така както не са имали 
никакво намерение да пътуват в чужбина, 
в скоро време ще започнат да стягат ку-
фарите. 

ЩЕ ИМА И ДНИ НА ТРУСОВЕ и 
пренареждане на пластовете. Внима-

телно се отнасяйте към случващото се 
на 7-и, 9-и и 13-и. Тези дни носят заряда на 
унищожението и кризата, но същевремен-
но и на генералното обновление. Ако пре-
минете успешно тестовете на звездите, 
по нататък няма от какво да се притес-
нявате. На тези дати ще се случи нещо 

като проверка не само на любимите ви 
хора, но и на близките приятели, бизнес 
партньори и клиенти. Все пак на 7-и очак-
вайте нещо хубаво да ви се случи в рабо-
тата. 

В ПЛЕН НА ЛЮБОВТА Със самото 
навлизане на Венера в Рак на 4 юли 

много от вас ще попаднат в плен на лю-
бовта или точно тогава ще осъзнаят и 
ще признаят пред себе си, че това вече 
се е случило. Това е ден и за вдъхновени 
прозрения, хармония на всички нива в жи-
вота ви. 

В ТВОРЧЕСКИ ПОДЕМ сте от 4 
юли, който ще продължи до 28 юли. 

През целия период от 4-ти до 28-и ще ус-

пеете да внесете хармонията в живота 
си, от която се нуждаете. Отношенията 
между майки и дъщери ще се заздравят, 
недоразуменията ще се изгладят и ще на-
мерите общ език с всички същества от 
женски пол. 

ПЕЧЕЛИТЕ ПОВЕЧЕ ПАРИ Същият 
период е много подходящ и за пови-

шаване на вашите доходи. Ще се забележи 
трайна стабилизация в печеленето на 
пари. Много Скорпиони ще успеят да на-
мерят онази работа, която ще вършат с 
радост и вдъхновение и която ще им носи 
добри доходи. Успокойте амбициите си на 
3-ти и 4-ти, защото може да навлезете в 
чужда територия и да си изпатите. Съ-
щата препоръка важи и за края на месеца 
– на 30-и и 31-ви. 

БЪДЕТЕ ПО СКОРПИОНСКИ ПРЕД-

ПАЗЛИВИ на 16-и, 17-и, 23-ти, 24-ти 
и 25-и. Демонстрирайте усърдието и рабо-
тоспособността, на които сте способни. 
Бъдете в добра форма на 14-и и 15-и, защо-
то ще попаднете в ситуация, в която 
трябва много добре да представите себе 
си. Дните са подходящи за осъществяване 
на нови контакти, подписване на догово-
ри, планиране на пътувания. 

ПОМИСЛЕТЕ ЗА КАРИЕРАТА СИ 
след 23 юли, дори и да сте във вихъ-

ра на чувства и нови любовни отношения. 
В работата назряват също положителни 
промени. Бъдете по-амбициозни и напорис-
ти, не се разсейвайте, защото можете да 
изпуснете добрите си позиции. Второто 
новолуние за месеца на 30 юли, което е в 
Лъв, провокира новости в кариерата. На 
30-ти и 31-ви бъдете нащрек за нови въз-
можности, идеи и предложения. Кариерата 
ви е на прага на възход, вие само трябва 
да извървите пътя. 

Големи и приятни 
изненади
Затъмнението е процес, който влияе ме-

сеци наред, така че сега се залагат про-

грамите за вашето бъдеще. За разлика от 

другите знаци вие може да започнете реа-

лизацията на деловите си планове още от 

2 юли. Но не прибързвайте да ги старти-

рате още на 1 юли, по новолуние, защото 

тогава няма да имате достатъчно енер-

гия. Денят е добър само за обмисляне на 

планове, но не и за активни действия. На 1 

и 2 юли в много кратка и сбита форма ще 

получите представа за онова, което иска-

те да се осъществи в живота ви. Преми-

наването на Венера в Рак на 4 юли (там 

тя ще остане до 28 юли) ви поднася още 

една чудесна изненада – спокойствие, хар-

мония, добро самочувствие и красива ви-

зия, от която се нуждаете напоследък. Но 

най-важното – тя ще ви помогне да сложи-

те в ред личния си живот и приятелските 

си взаимоотношения. Ще ви донесе любов 

и ще заздрави и подсили благоприятни-

те връзки, които имате в момента – само 

онези обаче, които имат потенциал за до-

бро развитие.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ
 На 1-ви и 2-ри получавате силен тласък 

за развитие.

 4 юли е чудесен хармоничен, творчески и 

романтичен ден. Потръгва ви в любовта!

 На 7-и, 9-и и 13-и внимавайте как се дър-

жите с интимния партньор и с приятели-

те. Има опасност от скандали.

 На 3-ти, 4-ти, 30-и и 31-ви бъдете на-

щрек за маневри на конкуренцията.

КОНКУРС

КОЯ Е ЦАРИЦАТА НА РОЗИТЕ?
За 6 път през юни на голяма сцена в центъра на град Казанлък бе избрана новата Царица на Долината на рози-
те. Тя се казва Николинка Алексиева, от Старосел. Освен многото специални и предметни награди момичето 
спечели и правото да представи страната ни на конкурса за красота MISS SUMMER INERNATIONAL във Вене-
суела в края на септември. Нейни подгласници са: на 3-то място – Виктория Койчева от Калофер, на 2-ро мяс-
то – Михаела Илиева от Гурково, и на 1-во място – Христина Иванова от Казанлък.
Стартът на конкурса бе отложен поради дублиране на 2 събития по едно и също време в града. Организато-
рът на конкурса г-н Александър Кръстев постъпи джентълменски и пусна трио „Български гласове“, Росица Ки-
рилова, Орлин Горанов, Искра Радева и Маргарита Хранова да се изявят първи на сцената. Конкурсът „Царица 
на Долината на розите“ стартира веднага след края на концерта.
По традиция той бе открит с приветствие от кмета на Казанлък чл. кор. д-р. инж. Стефан Дамянов. Участ-
нички от 11 общини дефилираха в национални костюми от съотвения регион, в бански костюми, а на финално-
то излязоха с еднакви тоалети на модна къща „Перлита“ и носещи знака на генералния спонсор LioLact.
Няколко часа преди конкурса участничките решиха да се присъединят към инициативата на радио „Витоша“ 
и в продължение на час раздаваха прегръдки на жители и гости на Казанлък срещу дарения от 1 лв. Събраната 
сума от 101 лева ще бъде дадена на отец Иван от Нови хан за покриване на сметката за ток в дома за сираци.
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АНАЛИЗИРАЙТЕ СЛУЧВАЩОТО СЕ 
Бъдете подготвени още на 1 юли да 

ви сюрпризират с новини и събития, кои-
то ще ви създадат сериозно напрежение. 
Възможни са тревоги в бизнеса – финан-
сови притеснения, проблеми с бизнес парт-
ньорите. Събитията на 1-ви и 2-ри ще бъ-
дат знакови. Анализирайте ги внимателно. 
На 1 юли е слънчевото затъмнение, а то-
гава обикновено се случват важни неща, 
повечето от които са неизбежни и доста 
поучителни. Начинът, по който ще въз-

приемате случващото се, ще зависи изцяло 
от настройката ви. Събитията, които 
ще се активизират, могат да ви помог-
нат да промените позитивно живота си, 
но само ако сте готови за промяна и ак-
тивни действия. 

ОСВОБОЖДАВАТЕ СЕ ОТ ЗАВИСИ-

МОСТИ през периода от 15-и до 23-
ти, като най успешно ще е времето от 
20 вечерта до 22 юли. Ако се страхувате 
от промени и самостоятелност и не же-
лаете да рискувате, може да се окажете 
в капана на нови и нови зависимости. Лун-
ното затъмнение ще актуализира и теми 
като наследства, инвестиции и нови биз-
нес начинания. Постарайте се през този 
месец да уредите всичките си належащи 
финансови въпроси. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ПСИХИКАТА 

СИ от 1-ви до 22-ри. Благотворно ще 
ви се отразят всякакви релаксиращи зани-
мания. Няколко часа йога са добра идея за 
целта. В случай на нужда обаче периодът 
е подходящ и за консултация със специа-
листи, които да ви помогнат да направи-
те избор. Бихте могли да се обърнете 
към психолог, астролог или холистичен ле-
чител. Непременно намерете време за себе 
си на 3, 4, 11, 12 и 13 юли. 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ НАУ-

ЧИТЕ на 9-и и 12-и. Тя ще ви помог-
не да действате ефективно. Периодът от 
4-ти до 22-ри е много благоприятен за за-
чатие. Жените Стрелци да се „ослуш-
ват“! Най-подходящите дни са 9, 10, 11, 18, 
19 и 20 юли. Сексуалната ви енергия се по-
вишава, възможно е да се поддадете на 
изкушения и да... кривнете от правия път 
в личните отношения. Внимавайте с изне-
верите на 7, 9 и 13 юли. Подбирайте парт-
ньорите си. Постарайте се да не се под-

давате на изкушения, защото последиците 
от една дори само сексуална забежка мо-
гат да са доста неприятни. 

ПОСТАРАЙТЕ СЕ ДА СТЕ НА НИВО 

В РАБОТАТА СИ През целия месец 
Марс, планетата на личната инициатива, 
конкуренцията и действието, се намира в 
нехармоничния ви знак Близнаци и ще съз-
дава много силна, контрастна среда. Бъде-
те по-организирани и целенасочени на ра-
бота на 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 и 20 юли. 

НАСТРОЕНИЯТА СЕ СМЕНЯТ с на-
влизането на Слънцето в хармонич-

ния ви знак Лъв. Чувствате лекота, на-
строени сте оптимистично. Планирайте 
пътувания, разширете сферите си на вли-
яние, потърсете контакти с чужденци. 
На 27-и внезапно получавате добри вести. 
До 28-и включително се постарайте да си 
набавите нужните документи, да се яви-
те на изпити и интервюта. След това 
Меркурий се премества в знака Дева, ко-
ето ще затрудни комуникацията и пъту-
ванията ви. 

НАЙ-ТРУДНИЯТ ДЕН за обменяне на 
информация, подписване на договори и 

пътувания е 29 юли. Тогава има опасност 
да ви измамят, пазете се и от кражби. 

ВТОРОТО НОВОЛУНИЕ е в Лъв 
(на 30 юли). То ще провокира много 

положителни промени, които ще се реа-
лизират през следващия месец. Започвате 
обучение, отваря ви се път надалеч, на-
мирате добри партньори за съвместен 
бизнес. Бъдете отворени за всякакви 
идеи и предложения на 30 и 31 юли. Сами-
те вие е добре да проявите инициатива 
и да си потърсите информационни из-
точници, да се свържете с предприемчи-
ви хора, за да можете да подпомогнете 
късмета си. 

Динамичен период
Предстои ви да решавате финансови и 

емоционални въпроси с вашите партньо-

ри. Реагирате бързо, интуитивно и дори 

манипулативно, когато се налага. Точно 

тези ваши реакции ще ви спасят от по-

нататъшно задълбочаване на проблемите. 

Всички належащи задачи ще бъдат от-

хвърлени с добър резултат, но едва след 

като минете задължително през кризисен 

период, което от своя страна ще ви под-

скаже, че не е можело повече да отлагате 

решаването им. Такава е характеристика-

та на целия период от 1-ви до 22-ри. До-

брата новина е, че ще имате сили да се 

справите. 3, 4, 6, 7 и 9 юли са силни дни, в 

които успешно ще решавате най-вече фи-

нансовите проблеми.

Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ
 На 3, 4, 6, 7 и 9 юли успешно се справяте 

в трудни ситуации.

 7, 9 и 13 юли са датите, когато трябва 

да бъдете особено внимателни с изневе-

рите и всякакви други „дублажи“ в любов-

ния живот.

 9, 10, 11, 18, 19 и 20 юли са подходящи за 

зачатие. 

 На 30-и и 31-ви новолунието в Лъв ви от-

крива нови перспективи.

ВОДЕН БАЛАНС

ЕСТЕСТВЕНИЯТ БАЛАНС НА DEVIN
Най-голямата компания за вода в България „Девин“ АД представи новата си комуникационна кампания „Ес-
тественият баланс“ на бляскаво събитие в джаз клуб „Студио 5“ в НДК. 
На събитието присъстваха около 200 гости, сред които известни актьори, дизайнери, певци и тв водещи. 
Специално за представянето на клипа бяха дошли представители на борда на новите собственици на „Де-
вин“ АД от фонда „Адвент“. Поздравления към компанията поднесоха и Милена Цекова – МИЕТ, началник на 
политическия кабинет на министър Трайчо Трайков, и Владимир Стратиев – МОСВ, началник на политиче-
ския кабинет на министър Нона Караджова.
Купонът беше озвучен от Хилда Казасян и бенда є на живо, а стартът на кампанията започна с вътрешни 
фойерверки в синьо и сребърно.
„В забързаното ни ежедневие това, което най-много ни липсва, е баланс, а DEVIN със своята изворна и минерална вода 
за редуване по най-естествен начин допринася да сме балансирани и хармонични, жизнени и активни всеки ден“ споде-
ли Михаела Пиерова, маркетинг мениджър на DEVIN. Кампанията ще обхване периода до края на годината и 
включва комбинация от телевизионна реклама, интернет, преса и други канали. Един от най-забележителни-
те елементи на клипа е неговата музика и по-точно песента на Диана Дафова „Талиесин“, която през 2000 г. 
спечели първа награда в най-големия конкурс за композиторска музика в света, който се провежда в Америка.
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КАПАНЪТ НА ПЕСИМИЗМА ще 
бъде заложен през целия период от 

1-ви до 22-ри за вас. През тези дни Слън-
цето, източникът на жизнена енергия, ви 
гледа в опозиция от нехармоничния ви 
знак Рак. Подвластни сте на хронична 
умора и раздразнителност. Постарайте се 
да бъдете в добра физическа и психическа 
форма. Само така ще можете да посрещ-
нете без съпротива и дори да се възполз-
вате от настъпващите промени и съби-
тия през юли. Не бъдете самокритични! 

НАЙ-ДЕЛИКАТНА Е ТЕМАТА ЗА 

ПАРТНЬОРСТВАТА. Става дума как-
то за деловите, така и за личните ви 
връзки. За повечето Козирози двете линии 
на взаимоотношения ще се преплитат. 
Най-слабите ви дни са от 1-ви до 4-ти. 
Особено лабилни ще бъдете на 1-ви и 2-ри. 
Тогава е добре да се оттеглите от дело-
вите си ангажименти. Ако имате възмож-
ност, вземете си кратка отпуска. Няма 
да сбъркате. Позициите ви са слаби и мо-
ментът не е подходящ да взимате важни 
решения в работата. 

ТРУДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ВИ ПРИ-

ТИСКАТ на 3 юли. Събитията ще за-
сегнат както кариерата ви, така и взаи-
моотношенията ви вкъщи, с близките ви 
хора. Запомнете тази дата. Това ще е де-
нят, в който ще се убедите, че ви е нуж-
на промяна. Кризите, които ще се появят 
с бизнес партньорите или с вашия инти-
мен партньор, ще са един закономерен ре-
зултат от дълго прикривани проблеми. По 
време на слънчеви затъмнения се провоки-
рат важни и знакови събития. Под тяхно 
въздействие ще бъдете през целия месец, 
а и те ще „действат“, така да се каже, 
месеци напред.

В ЖИВОТА ВИ НАВЛИЗАТ НОВИ 

ХОРА, а други си отиват през пери-
ода от 4-ти до 28-и. Тогава никак не ви 
препоръчвам да си правите експерименти 
в личен план, особено ако искате да запа-
зите хората, които са около вас и които 
обичате. Който трябва, той спонтанно 
ще си отиде. Кризи и съпротиви и от 
двете страни ще има на 7, 9 и 13 юли. 
Това са ви най-трудните в емоционално 
отношение дни, когато ще трябва да взи-
мате решение, да правите избор, и то не 
само засягащ взаимоотношенията ви в 
момента, но и избор, засягащ цялостно 

вашето близко бъдеще. 
ХАРЧЕТЕ РАЗУМНО през целия пери-
од от 4-ти до 28-и. Лесно може да на-

трупате дългове. Това ще е и период, в 
който самочувствието ще ви е спаднало и 
постоянно трябва да се напомняте да сте 
по-толерантни към себе си и да си при-
помняте силните си качества и успехи. 

РАБОТАТА Е НАЙ-СИЛНОТО ВИ 

ОРЪЖИЕ. Не пестете сили на 6-и. 
Спасителни идеи и предложения идват на 
7 юли. Намирате верния път и подписвате 
важни документи. На работното си мяс-
то сте мотивирани и адекватни и успява-
те да съхраните стабилните си позиции. 

ЗДРАВОСЛОВЕН РЕЖИМ Е СПАСИ-

ТЕЛНАТА РЕЦЕПТА ЗА ВАС. На 6 
юли пренебрегвате лош навик или намира-
те добър лекар, който ви поставя правил-
на диагноза. Активизирате се и настрое-
нието ви се подобрява в дните преди и 
по време на пълнолуние в Козирог от 13 ве-
черта, 14 и 15 юли, когато е самото пъл-
нолуние. Тогава вече започвате да виждате 
събитията с други очи и успявате да съ-
берете сили. Позициите ви са добри и мо-
жете да действате свободно. 

СТАБИЛНИ И СПОКОЙНИ ще се 
почувствате и на 23, 24 и 25 юли. По-

следни дни на напрежение и изпитания ще 
бъдат 28 и 29 юли, когато ще претърпите 
своеобразна проверка на взетите решения 
до този момент. На 29 юли не се отпра-
вяйте на път и не подписвайте докумен-
ти, отложете важните срещи. На 30-и и 
31-ви ще намерите финансиране за бизнеса 
си. Другата възможност е да получите 
финансова подкрепа (и емоционална) от 
интимния партньор. Откъдето и да дой-
де помощта – най-големите ви дългове ще 
бъдат погасени, а спокойствието ви ще 
се възвърне. 

Подгответе се 
за изпитания
Намирате се в един от сложните пери-

оди от годината и ще ви трябват сили и 

упоритост, за да се справите. Очаква ви 

динамичен месец, тенденциите на който 

всъщност са започнали още от втората 

половина на юни. На 1 юли е слънчевото 

затъмнение в Рак. Това астрологично съ-

битие влияе на всички представители на 

зодиака, но най-силно ще засегне Раците 

и Козирозите. И особено родените от 29 

декември до 3 януари Козирози. Не се тре-

вожете, защото ще усетите силна и об-

новяваща енергия, която идва, за да внесе 

свежи промени в живота ви. За съжаление 

няма да можете да им се зарадвате. По-

срещате ги с вътрешна съпротива и ще 

ви е необходимо време, за да ги оцените 

положително.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ
 От 1-ви до 5-и дните са доста труд-

ни. Нямате енергия, а партньорствата ви 

са в криза.

 От 4-ти до 28-и в живота ви влизат 

нови хора.

 6, 7, 13, 14 и 15 юли са хубавите ви дни. 

Намирате изход и от най-заплетените си-

туации.

В РИТЪМ

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО СПОРТНИ ТАНЦИ I РАНГ
ще се проведе на 8, 9 и 10 юли тази година в спортна зала „Христо Ботев“. В тези три дни красотата и феерията на танца ще завладяват публиката и ще 
създадат неповторима ритмична атмосфера. Спортното майсторство на родните ни таланти ще се оценява от 9-членно международно жури, коeто 

трябва да избира сред повече 300 двойки в над 20 отделни категории.  В надпреварата за спечелване на шампионска тит-
ла ще се съревновават най-изявените ни танцови дуети, сред които: 

 Салваторе Тодаро и Виолета Янева – 8-о място в световната ранглиста при състезатели над 19 г. в категория „Стан-
дартни танци“.

 Васил Павлов и Габриела Бургазлиева – 24-то място в световната ранглиста в категория „Младежи латиноамерикан-
ски танци“.

 Кристиян Йорданов и Вероника Гаджева – 27-о място в световната ранглиста в категория „Младежи латиноамери-
кански танци“.

 Христо Гръчки и Весела Димова – 35-о място в световната ранглиста в категория „Младежи стандартни танци“.
 Теодор Златарев и Иванка Георгиева – 39-о място в световната ранглиста в категория „Младежи стандартни танци“.

На турнирa Българска федерация по спортни танци ще излъчи държавните шампиони за 2011 г., които ще получат право-
то да представляват страната на предстоящите световни и европейски шампионати (повече информация на 
bgdsf.com или dancesportbg.com).
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ЗАТРУПАНИ СТЕ С АНГАЖИМЕН-

ТИ – и в службата, и вкъщи. Затор-
мозени сте от факта, че не ви стига 
времето да свършите всичко с необходи-
мата прецизност и находчивост както 
обикновено. На 1-ви и 2-ри се нагърбвате с 
още отговорности, но пък успявате да 
приключите с важни залежали задачи. Ако 
напрежението и неудовлетвореността в 
работата са ви дошли в повече, потърсе-
те си нова. Но ви съветвам да не избърз-

вате с взимането на решение за напускане 
на старата, защото може да се окаже, че 
и тук можете да се адаптирате, ако на-
мерите нов подход. 

В ДОБРА ФОРМА СТЕ от 6-и до 8-и. 

Много сте активни. Периодът е под-
ходящ да се насочите в желаната от вас 
посока, да потърсите нова работа, ако ви 
е необходима. Ако отдавна се заканвате 
да минете на диета, да станете вегета-
рианци или да откажете цигарите и алко-
хола, сега е времето да действате. По-
ставете началото още на 1 юли, имате 
всички предпоставки да успеете. 

НАЙ-НАСИТЕНИЯТ С ЛИЧНИ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ПЕРИОД за вас 
е от 6-и до 13-и включително. Тогава ваша-
та лична управляваща планета Уран се на-
мира в почти статична позиция. Това е 
планетата на новото, прогресивното, 
вдъхновението и прозрението. Много от 
събитията ще имат необратим характер 
през този период. Ще бъдете много по-
мотивирани в действията си, ще имате 
верни прозрения, как да постъпите в да-
дена ситуация. На 13-и вечерта, 14-и и 15-и 
сте готови да се изправите срещу ваши-
те грижливо потискани чувства и мисли, 
както и неясни безпокойства. Добивате 
представа, какво точно ви спира да вър-
вите напред. Получавате важна информа-
ция и вести от далече, важни хора прис-
тигат при вас от чужбина, които по ин-
тересен начин ще променят живота ви. 

ДИНАМИЧЕН МЕСЕЦ През целия 
юли имате нужната ви енергия и са-

моувереност, защото Марс се намира в 
хармоничния ви знак Близнаци и ви прави 
ентусиазирани и подвижни. Страстни и 
нервни сте дори повече, отколкото е не-
обходимо. Затова се старайте навреме да 
възпирате тези изблици. Настроени сте 

конфликтно на 12-и, трудно управлявате 
ентусиазма и нетърпеливостта си тогава. 
На 16-и и 17-и сте заредени с позитивизъм. 
Това са дни за контакти, пътувания, об-
мисляне с приятели на нови съвместни 
идеи. Излезте сред природата, най-добре 
ще ви се отразят планинските гледки и 
чистият въздух. 

В НЕИЗГОДНИ ПОЗИЦИИ СТЕ след 
23-ти, когато слънцето навлиза в 

конфликтния ви знак Лъв. До 31 юли губи-
те борбеността си, губите сили и попу-
лярност. Чувствате се много уморени. 
Ставате все по-зависими от партньорите 
си, а това ви изнервя и ви лишава от чув-
ството ви за свобода. 

СЕМЕЙНИ НЕПРИЯТНОСТИ ще 
вгорчат дните ви от 23-ти до 25-и. 

Трудно ще балансирате. Няма да можете 
на никого да угодите. Общуването с род-
нините ще е заредено с голямо напреже-
ние, събуждат се стари вражди и конфли-
кти. На 25-и вечерта, 26-и и 27-и ще успе-
ете да изгладите различията. Намирате 
общ език с любимите си хора и с добри-
те си бизнес партньори.

МНОГО ВАЖЕН ДЕН е 27 юли, кога-
то една идея или телефонно обажда-

не могат да променят живота ви. Полу-
чавате шанс да демонстрирате целия си 
потенциал. Насрочете важните си срещи 
за този ден. Стартирайте нов проект.

ДНИ НА ИЗПИТАНИЯ След 28 юли 
Венера минава в знака Лъв и за лю-

бовта ви настават дни на проверка. Лю-
бовният ви живот ще е зареден с проти-
воречия и конфликтност. Сега сте по-ка-
призни и изискващи от обикновено. На 
30-и и/или 31-ви сте на прага на нова връз-
ка и приключване на старата. Сменяте и 
част от обкръжението си, търсите по-
престижни и представителни интимни и 
бизнес партньори. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ 
 На 1-ви и 2-ри назряват промени на ра-

ботното място, поемате нови отговор-

ности, замисляте се за здравословен на-

чин на живот.

 16-ти, 17-и, 25-и (вечерта), 26-и и 27-и 
са най-успешните ви дни. Най-силният ви 

ден от тях е 27 юли. Можете да постави-

те важно начало на нещо.

 На 30-и и 31-ви ви очакват промени 

в полето на партньорствата. Търсите 

престижни и успели хора за свои парт-

ньори.

МЪЖЕТЕ, КОИТО ЦЕЛУВАМЕ

Промени на работното 
място
След слънчевото затъмнение на 1 юли на 

работното ви място ще настъпят проме-

ни както в управлението, така и сред ко-

легите. Тези промени ще ви дадат възмож-

ност да решите накъде да продължите. 

До 6 юли е добре да изчакате, без да взи-

мате бързи решения. На този ден може да 

се окаже, че ви повишават, преназначават 

на по-добър пост или ви създават възмож-

ност да се преквалифицирате. Ненадейно 

и за вас самите ще получите разбиране-

то и подкрепата, от която се нуждаете. 

Възлагат ви задачи, с които в настоящия 

момент само вие можете да се справите 

отлично, това ви повишава самочувствие-

то и увереността. 

„ЛЮБОВНИЯТ“ GILLETTE MACH3 SENSITIVE 
По време на една забележителна вечер Gillette Mach 3 с помощта на тв водещите Мария Игнатова 
(„Господари на ефира“) и Наталия Симеонова („Море от любов“) отговориха на въпроса „Какъв тряб-
ва да е мъжът, за да получи целувка от жената?“. Истината се оказва съвсем постижима – току-що 
избръснато лице с мека кожа, която не е зачервена и раздразнена.
Вечерта не бе лишена и от сериозно мъжко присъствие. Актьорът Владимир Карамазов се включи в 
откровения разговор на грациите от телевизионния ефир за това, какво очакват жените от сил-
ния пол. Той сподели, че за него добре избръснатата кожа на лицето без раздразнения е изключител-
но важна. Актьорът все пак призна, че някои зачервявания – тези, причинени от целувки – все пак са 
неизбежни. А за да предотврати неприятните, причинени по време на бръснене, той се доверява на 
новата Gillette Mach 3 Sensitive. 
Самобръсначката Gillette MACH3 Sensitive е най-новият съюзник на мъжете при бръсненето, особено за най-чувствителните зони на лицето. Тя използва 
технология, която намалява натиска върху кожата. Овлажняващата лентичка, обогатена с алое вера, създава условия за по-малко раздразнения на кожа-
та, дори и при бръснене на най-чувствителните участъци на лицето.
Идеалният партньор на новата самобръсначка е гелът за бръснене от сериите Gillette Mach 3 Pure & Sensitive и Close & Fresh. Новият гел за бръснене на Gillette 
Mach 3 осигурява тройно по-висока защита срещу раздразнение на кожата.
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МНОГО ХУБАВ МЕСЕЦ за всички 
Риби. Чувствате се окрилени, енту-

сиазирани, творчески настроени и съзида-
телни. Отдавна не сте били в подобно 
състояние. Вашият позитивизъм и хармо-
ния ще бъдат заразителни и за всички ос-
танали. Събитията се подреждат така, 
че ви помагат да се изявите и предста-
вите по най-добрия начин. В момента 
Слънцето ви гледа благосклонно от хармо-
ничния ви знак Рак и ви прави влюбчиви, 
добри приятели, изобретателни и много 

контактни. 
ИДЕАЛНОТО ВРЕМЕ ЗА ПОЧИВКА 
е от 1-ви до 22-ри. Общувайте с прия-

тели, пътувайте и се отдайте на удо-
волствия. На 4-ти Венера навлиза в знака 
Рак и до 28 юли ще ви създава чувство за 
комфорт. Самочувствието ви расте, ста-
вате влюбчиви и закачливи. Времето е 
подходящо както за необвързващ флирт и 
забавления, така и за създаване на сериоз-
ни приятелства. Дори и най-улегналите 
от вас ще имат импулс да се забавляват 
и да пофлиртуват. Много Риби ще паднат 
и в плен на любовта, и то съвсем сериоз-
но. Има само няколко конфликтни дни, в 
които няма да ви върви в любовта – 7, 9 
и 13 юли, когато могат да станат внезап-
ни обрати и раздели. 

ТВОРЧЕСКА АКТИВНОСТ се очер-
тава за всички Риби с творчески про-

фесии от 1-ви до 22-ри. Периодът е добър 
и за всички, които искат да поставят на-
чалото на нов проект. Времето е подхо-
дящо и за сключване на брак и за зачатие. 
Разгърнете своята фантазия и способно-
сти на 1, 2, 9, 10, 18, 19 и 20 юли, когато 
сте най-чаровни. Не пропускайте 14-и и 
15-и, когато ставате популярни и поне 
едно ваше желание се сбъдва. Лесно ще 
общувате и бързо ще се реализирате.

ТРУДНИТЕ ВИ ДНИ са 5, 6, 11, 12 и 13 
юли, когато е добре да сте по-сдър-

жани. Внимавайте с кого общувате.
ПОМИСЛЕТЕ ЗА РАБОТАТА СИ Бър-
зичко трябва да излизате от роман-

тичното и безгрижно настроение след 23 
юли. Дори и да сте на почивка, трябва да 
помислите за работата си или най-малко-
то да се поинтересувате какво става 
там. Ако се налага, дори прекъснете от-
пуската си, за да не изпуснете нещо до-
бро. Уязвими сте, някой се е прицелил във 

вашето място или се е настроил да кри-
тикува работата ви. Конкуренцията е по 
следите ви. Не забравяйте, че през целия 
юли Марс се намира в конфликтния ви 
знак Близнаци и привлича към вас напрег-
нати ситуации. Най-малкото невнимание 
от ваша страна може да разпали стари, 
тлеещи конфликти с колеги. 

БЛИЗКИТЕ ВИ СА ПО-ВЗИСКАТЕЛ-

НИ КЪМ ВАС Ще капризничат и ще 
молят за вниманието ви. 26-и и 27-и са 
най-напрегнатите ви дни. Около вас се 
струпват проблеми, привличате конфли-
кти и чуждата неприязън. 

ДРАЗНЕЩ И НЕПРИЯТЕН ДЕН също 
е 29 юли, когато или вас ще изма-

мят, или вие ще постъпите нечестно. 
Вероятно е да се случат и двете неща 
едновременно. На 29-и внимавайте какво 
точно казвате и правите и най-вече пред 
кого, защото денят е двойствен и изма-
мен. Много е възможно думите ви да се 
обърнат срещу вас много скоро. Не си 
позволявайте да злословите и сплетничи-
те зад гърба на някого, особено на работ-
ното място. 

ИМУНИТЕТЪТ ВИ СПАДА рязко от 
26-и до 30-и, защото организмът ви е 

„задръстен“ от токсини, трудни мисли и 
емоции. Бъдете по-внимателни към здра-
вето си, направете си профилактика с 
билкови продукти, витамини и хранител-
ни добавки. 

НОВОЛУНИЕТО на 30 юли ще ви до-
несе поне една промяна на работното 

място. Ще смените изцяло подхода към 
преките си ангажименти, както и гледна-
та си точка. Насочвате интересите си 
към нови хоризонти, откривате, че може-
те да правите много други неща, които 
да ви правят щастливи. Много от вас ще 
си намерят нова работа. П
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Получавате 
положителен импулс
на 1-ви и 2-ри, както и необходимата ви 

доза енергия и мотивация да продължи-

те напред. Генерирате много положителна 

енергия и креативност. Независимо как-

во е вашата професия, вие винаги подхож-

дате артистично и творчески, когато ра-

ботите. Точно това творческо начало ще 

получите като импулс на 1-ви и 2-ри, кога-

то и Слънцето, и Луната се срещат в зна-

ка Рак. За да постигнете нещо важно, е 

необходимо първо да го видите и преживе-

ете в мислите си. Точно това ще се случи 

на 1 юли, когато има и слънчево затъм-

нение в Рак. Тогава ще имате много цен-

ни прозрения, ще отключите своя потен-

циал, ще освободите чувства и намере-

ния, които дълго време набираха сили да 

се проявят. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ 
 От 1-ви до 22-ри включително се на-

мирате във вихъра на любовта, творче-

ския порив и оптимизма.

 След 23-ти фокусирайте вниманието 

си върху работата, защото на 26-и и 27-и 

там назряват конфликти и проблеми.

 След 30 юли откривате свои нови за-

ложби, получавате предложения за нова ра-

бота.

СТАТИСТИКА

ПО-ЗДРАВОСЛОВНИТЕ ПРОТЕИНИ
Solae, световният лидер в разработването на съставки на соева основа за хранителни и вкусни продукти, и агенцията за мар-
кетингови изследвания „Ноема“, с участието на Българското дружество по хранене и диететика, обсъдиха резултатите от 
проучване за храненето на българина на дискусионния форум „Пълноценните протеини в храненето на българите“.
Изследването показва, че близо половината от всички българи определя всекидневното си хранително меню като нездраво-
словно, независимо че почти 50% от респондентите са на мнение, че са в добро здравословно състояние. 23% от тях го опре-
делят като задоволително и едва 18% – като отлично. Според анкетираните, цялостното здравословно състояние зависи от 
приема на вода и витамини, следвани от минералите и протеините. „Протеинът е най-важният макронутриент за хората 
и е изключително важно да консумират достатъчно висококачествени протеини всеки ден“ – каза Гари Менделсън от отдел 
„Подкрепа по хранителни науки за Европа“ в Solae.
Соевите протеини са не по-малко пълноценни от тези, които приемаме с млякото и месото. Те удовлетворяват всички ос-
новни нужди от аминокиселини при децата и възрастни хора. Не съдържат наситени мазнини и чрез клинични тестове е до-
казано, че може да намалят общия и LDL („лошия“) холестерол с 4 до 6%, допринасяйки значително за понижаване на риска от 
сърдечносъдови заболявания.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

2–15, както и 

31 юли 

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 3, 4, 11 (след 12.48 ч.), 

12, 13 (до 17.15 ч.) и 31 юли.  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се пре-
работват най-добре на 5, 6, 13 (след 17.15 ч.), 14 и 15 юли.  Мазните храни, както и различните видове ядки 
е най-целесъобразно да консумирате на 7 и 8 юли.  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се ус-

вояват най-добре на 2, 9, 10 и 11 (до 12.48 ч.) юли.

15 юли, 9.41 ч., 

Луната е 

в КОЗИРОГ 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Ограничете количествата на храната, защото по пълнолуние и при нарастваща Луна се пълнее най-
лесно. Избягвайте месото, както и пикантните, мазни и пържени храни. Наблегнете на зеленчуците, осо-
бено на тези, които са раснали в земята (картофи, моркови, ряпа).  Днес повече ще ви се хапват солени 
продукти, но ги ограничавайте, защото по пълнолуние солта благоприятства задържане на течности в 
организма, а това води до напълняване, дискомфорт и повишаване на кръвното налягане.  В този ден 
ще имате нужда от повече калций, за да укрепите костите. Хапнете обезмаслено мляко и извара. Калция 
на таблетки задължително приемайте с витамин С, ако искате организмът да го усвои.  Днес са уяз-

вими кожата, костите, ставите и сухожилията, както и целият опорно-двигателен апарат. Движете се 

повече през деня. Вечерта направете леки упражнения за гъвкавост на ставите и масаж на тялото с 
подходящо масажно масло, за да отпуснете и мускулите.

1, както и 

16–30 юли 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ускорите 
отслабването, ако спортувате повече. 21, 22, 30 юли са препоръчителни дати за занимания с фитнес, спи-
нинг, тае-бо, пауър йога. 23, 24, 25 (до 16.35 ч.) юли са датите за скулптиране и оформяне на различни час-
ти на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 1, 18, 19, 20, 28, 29 юли се препоръчват 
сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен самомасаж под душа. Водните проце-
дури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните клетки вода, 
което води до изглаждане на целулита. 16, 17, 25 (от 16.35 ч.) юли са дните на дихателни упражнения, раз-
ходки на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробика.

1 юли, 11.55 ч., 

Луната е в РАК 

НОВОЛУНИЕ 

и слънчево затъм-

нение в 9-ия 

градус на РАК 

***
ВНИМАНИЕ! 

През този месец 

имаме и второ 

НОВОЛУНИЕ, на 

30 юли, в 21.41 ч. 

Луната е в ЛЪВ

 На 1 юли в 11.55 ч. Луната влиза в РАК. На този ден съчетанието на новолуние и слънчево затъмнение 
ще ви действа много затормозяващо и изтощително. Не се напрягайте излишно и слушайте интуиция-
та си. Добре е да не преяждате. Лесно ще отслабнете, ако избягвате калоричната храна днес. Но пъл-

ното гладуване не е за препоръчване, особено за тези, които не са свикнали, защото стомахът днес ще е 

много уязвим. Въглехидратите ще се преработват лесно и няма да пълнеете, ако ги хапвате умерено. 
 На 30 юли, в 21.41 ч., Луната влиза в ЛЪВ и настъпва второто новолуние. Сега много лесно ще понесете 

пълно гладуване. Препоръчвам ви го, за да прочистите организма от токсини. Ако не можете да издър-
жите, минете на плодове и плодови сокове. Разтоварващата диета ще се отрази отлично на кръвното 

налягане и сърдечносъдовата система.  ЗА ВАШАТА ЛУННА МАГИЯ ПО НОВОЛУНИЕ В РАК. Акти-
визирайте всичко, свързано с дома, семейството и рода. Преодолейте прекалената си предпазливост. По-
грижете се за финансовата си сигурност.  ЗА ВАШАТА ЛУННА МАГИЯ ПО НОВОЛУНИЕ В ЛЪВ. На-
сочете желанията си в сферите на творчеството, любовта, романтиката, децата. Проявете щедрост 
и бъдете решителни. Забавлявайте се повече. Денят е добър за започване на нови дейности. Получава-
те одобрение и популярност.

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 ЮЛИ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 1, 2, 18, 19, 20, 28, 29
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

3–15, както и 31 – Ако искате косата ви да расте бързо.

16, 17, както и 21–27 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

23, 24, 25 (до 16.35 ч.) –
Ако имате проблем с кожата на главата, сърбежи или пърхот. Направете си 

маска в корените. Ефектът ще е поразителен.

5, 8, 11, 13, 14, 21, 

22, 23, 24, 27
–

Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, 

ще привлечете богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват 

и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е

– 1, 2, 18, 19, 20, 28, 29 –

5, 6, 7, 8 – Къдренето ще е най-безвредно и се препоръчва за фини и деликатни коси.

13–17, както и 21–24 –
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

– 1, 2, 18, 19, 20, 28, 29 –

5, 6, 7, 8 –
За деликатни и изтощени коси – днес при боядисване те няма да изгубят блясъка 

си и да се изтощят от боята.

3, 4; 13–17; 21–24; 

както и 30, 31
– За интензивно и трайно боядисване на устойчиви коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

– 1, 2, 18, 19, 20, 28, 29

Датите са неподходящи за скубане на вежди и епилация, защото 

тогава то ще е много болезнено. Новопоникналите косми 

ще растат рошави.

1, 16, 17; 21–27, както и 30 –
Тези дати са подходящи за оформяне на вежди и механична епилация. 

Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

1, 3, 4, 16, 17; 21–27, 

както и 30, 31
– 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, както и 16–30 – –

Парна баня
– 2–15, както и 31 Има опасност да ви останат белези.

1, както и 16–30 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

21, 22, 30 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

23, 24, 25 (до 16.35 ч.) – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

2–15, както и 31 –
Най-ефективни ще са процедурите на  2–6, както и на 14 и 15 юли, 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

2–15, както и 31 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 1–15, както и 22, 29, 31 – –

Оформяне 
и лакиране

1, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 15, 

17, 22, 24, 29, 31
– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

на
ж

-
ни

 и
 а

нт
иц

ел
у-

ли
т

ни

– 2–15, както и 31 –

1, както и 16–30 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 1, както и 16–30 –

2–15, както и 31 – –

С
А

У
Н

А

1, както и 16–30 – Ефектът ще е максимален на 18, 19, 20, 28 и 29 юли.

Бела, брой 7 (161), 2011 109



СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
За да е празник шопингът, възползвайте се от датите, които ви препо-

ръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобразени с „настроени-

ето“ на Луната през ЮЛИ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-

зикални инструменти и аудиозаписи: 7, 8, 18, 19, 20, 23, 24 и 25 (до 16.35 ч.) 

юли.

Недвижими имоти, мебели: 1, 2, 14, 15, 23, 24, 25, 28 и 29 юли.

Автомобил, мотор или колело: 12, 13, 21, 22, 26 и 27 юли.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 21 и 22 юли.

Канцеларски материали и книги: 5, 6, 26 и 27 юли. 

Спортни стоки: 3, 4, 12, 13, 21, 22, 30 и 31 юли.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 16 и 

17 юли.

Обувки и дрехи: 7, 8, 14, 15, 23, 24 и 25 юли.

Бижута, злато, луксозни вещи: 3, 4, 30 и 31 юли.

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ
Всички съвети, които ви давам, имат препоръчителен характер. При-

лагайте ги само когато имате възможност за избор на ден за лечение 

и заболяването ви не изисква моментална намеса. Те не се отнасят за 

спешните и животоспасяващите случаи. 

По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервенции 

на 15 юли (пълнолуние), защото тогава ще има голяма кръвозагуба, как-

то и на 1 и 30 юли (новолуние), когато няма достатъчно лунна eнергия и 

жизнените функции са по-забавени. 

ДАТИ НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА на

21, 22
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на 

целия гръбначен стълб

23, 24, 25 

(до 16.35 ч.)

Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни 

връзки
Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

25 (след 16.35 ч.), 26, 27 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

1, 2, 28, 29
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, 

жлъчен мехур
Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

3, 4, 30, 31 Сърце, слезка (далак)
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

5, 6

Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна 

жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната 

нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

7, 8
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на 

целия гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна 

кухина, зъби

9, 10, 11 (до 12.48 ч.) Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки

11 (след 12.48 ч.), 12, 13 

(до 17.15 ч.)
Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

13 (след 17.15 ч.), 14, 15 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен 

мехур

16, 17
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
Сърце, слезка (далак)

18, 19, 20 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 юли и от 15 до 30 юли.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ
Стайните растения също са много чувствителни към лунните ритми. 

Те успяват да усвоят водата най-добре само в определени дни от месеца, 

когато Луната минава през водните знаци. Ако ги полеете в неподходящо 

време, само ще им навредите. А и хранителните вещества няма да стиг-

нат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1, 2, 9, 10, 11 (до 12.48 ч.), 18, 19, 20, 28 

и 29 юли.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 7, 8, 16, 17, 25 (след 16.35 ч.), 

26 и 27 юли.

На тези дни с поливането има опасност да провокирате появата на листни 

въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 18, 19 и 20 юли.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ЮЛИ
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, както и 15–30 юли.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите 1, 

2, 9, 10, 11 (до 12.48 ч.), 18, 19, 20, 28 и 29 юли. Това са т. нар. дни на водата. 

Всички замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 7, 8, 16, 17, 25 (след 16.35 ч.), 26 

и 27 юли.

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 от 16–22, както и между 

26–29 юли.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: от 2 до 15 юли, както и от 21 до 

25 (до 16.35 ч.) юли. И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на зъ-

болекар на 15 юли (пълнолуние), защото кръвозагубата и болките ще са 

по-силни от обикновено, както и на 1 и на 30 юли (новолуние), защото 

съпротивителните ви сили са слаби и организмът е по-уязвим.

Лунните дни (ЛД) са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). 

Лунният ден започва с изгрева на Луната. Само първият лунен ден започва от новолуние и завършва с първия изгрев 

на Луната. Лунният месец може да бъде от 29 или от 30 дни. Понякога разликата в продължителността на първия 

и последния лунен ден варира от по няколко минути до цяло денонощие.

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ

1 юли * 2 юли 3 юли

1-ви ЛД (от 11.55 ч.), 

както и 30.07.(от 

21.41 ч.) Чисти и 

светли дни. Припомне-

те си детството. Ще 

ви осенят творчески 

идеи. Не започвайте 

нищо ново. Посвете-

те дните на всичко, 

което възвисява духа.

2-ри ЛД (от 6.56 ч.), 

както и 31.07 (от 

7.00 ч.) Не се подда-

вайте на гнева, из-

бягвайте конфли-

ктите и изблиците 

на емоции. Дните са 

подходящи за нови  

начинания.

3-ти ЛД (от 

8.06 ч.) Енергети-

ката на този ден 

изисква да сте ак-

тивни. Пасивност-

та е противопоказ-

на и опасна.

4 юли 5 юли 6 юли 7 юли 8 юли 9 юли 10 юли

4-ти ЛД (от 9.18 ч.) 

Не взимайте прибър-

зани решения. Усамо-

тете се. Разходете 

се сред природата. 

Занимавайте с дома и 

семейството си. Ко-

лективната работа 

няма да ви спори.

5-и ЛД (от 

10.30 ч.) Делови 

ден. Подходящ е за 

пътувания и за пла-

ниране на генерал-

ни промени. Рабо-

тете концентри-

рано. Не преяждай-

те. Целеполагане-

то ще е успешно.

6-и ЛД (от 

11.43 ч.) Смирете 

се. Дайте прошка. 

Не изразявайте не-

доволство на глас. 

Подходящ е за под-

младяващи козме-

тични процедури. 

Ден за гадаене и 

пророчества.

7-и ЛД (от 12.55 ч.) 

Ден за молитва. Сбъд-

ват се желания.

8-и ЛД (от 14.08 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 15.22 ч.) 

Не е успешен. Склон-

ни сте към заблуж-

дения и самоизмами. 

Добре е да дадете 

прошка. Практику-

вайте йога.

10-и ЛД (от 

16.34 ч.) Не плани-

райте нищо важно. 

Изкъпете се с горе-

ща вода. Медити-

райте.

11 юли 12 юли 13 юли 14 юли 15 юли 16 юли 17 юли

11-и ЛД (от 17.43 ч.) 

Много мощен ден. Ак-

тивира се вселенска-

та жизнена енергия 

кундалини. Добре е 

да прочистите орга-

низма си. Внимавай-

те с режещи инстру-

менти.

12-и ЛД (от 

18.45 ч.) Дава се 

милостиня. Мо-

литвите се чуват. 

Подходящ е за взи-

мане на важни ре-

шения.

13-и ЛД (от 

19.39 ч.) Ден за ак-

тивни контакти, 

работа с информа-

ция и учене. Сами 

си пригответе и 

изпечете хляба. Не 

преяждайте.

14-и ЛД (от 20.25 ч.) 

Много подходящ за за-

почване на важна ра-

бота, за физическо на-

товарване, за рабо-

та с информационни 

източници и свещени 

текстове. Отваря се 

третото око. Прочис-

тете организма си.

15-и ЛД (от 21.03 ч.) 

Сънищата са верни и 

важат за месец на-

пред. Лош ден за секс. 

Сатанински ден, у нас 

се пробуждат зли из-

кушения. Проявете ас-

кетизъм.

16-и ЛД (от 21.34 ч.) 

Ден за постигане 

на вътрешна хармо-

ния. Старайте се да 

вършите само до-

бри дела.

17-и ЛД (от 

22.02 ч.) Подходящ 

е за удоволствия, 

общуване и физиче-

ски натоварвания. 

И за брак по любов.

18 юли 19 юли 20 юли 21 юли 22 юли 23 юли 24 юли

18-и ЛД (от 22.26 ч.), 

Изгонете лошите ми-

сли. Прочистете сто-

машно-чревния тракт 

– ден за гладуване.

19-и ЛД (от 

22.50 ч.) Запале-

те повече свещи 

у дома, направете 

анализ на постъп-

ките си. Ще успе-

ете да се отър-

вете от чуждото 

влияние.

20-и ЛД (от 

23.13 ч.) Получават 

се духовни знания и 

прозрения. Не проя-

вявайте гордост!

21-ви ЛД – 21.07 (от 23.37 ч.), както и 22.07 

през целия ден Много активни творчески дни. 

Отлични са за започване на нова работа, спор-

туване и пътешествия.

22-ри ЛД (от 0.03 ч.) 

Ден на мъдростта. 

Предайте на другиго 

своите знания. Посе-

тете астролог.

23-ти ЛД (от 

0.32 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.

25 юли 26 юли 27 юли 28 юли 29 юли 30 юли 31 юли

24-ти ЛД (от 1.07 ч.) 

Активен, творчески 

ден. Използвайте го 

за укрепване на духа 

и тялото. Ден за нов 

строеж.

25-и ЛД (от 

1.47 ч.) Всичко на 

този ден става с 

лекота, с вътре-

шен порив. Спон-

танно могат да 

се появят телепа-

тия и ясновидство. 

Днес не бързайте!

26-и ЛД (от 

2.36 ч.) Въздържай-

те се от активна 

дейност и посте-

те. Пестете си 

енергията и мъл-

чете.

27-и ЛД (от 3.33 ч.) 

Дни за прекратяване 

на контакти с лоши 

хора. Почивайте и ме-

дитирайте. Ще имате 

прозрения.

28-и ЛД (от 4.38 ч.) 

Ден за покупка на жи-

лище или началото на 

ремонт. Сънищата са 

верни.

29-и ЛД (от 5.47 ч.) 

Опасен, сатанин-

ски ден. Препоръчват 

се пост и въздържа-

ние. Не планирайте и 

не започвайте нищо 

ново. Запалете свещ 

вкъщи и окадете на-

всякъде.

(вж. 1.07)

2-ри ЛД (7.00 ч), 

както и 2.07 (от 

6.56 ч.) Не се под-

давайте на гнева, 

избягвайте конфли-

ктите и изблици-

те на емоции. Дни-

те са подходящи за 

нови  начинания.

ЗАБЕЛЕЖКА: 

*30-ИЯТ ЛУНЕН ДЕН ЗАПОЧВА В 5.49 ч. НА 1 ЮЛИ 

Ден на хармония, любов, покаяние и прошка. Завършете всичко започнато през този 

месец и направете равносметка. Не започвайте нищо ново! Не правете и планове. Из-

чакайте до първия лунен ден. Избягвайте суетата, освободете се от всичко ненужно!
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

ВОДОРАВНО: Галоши. Имена. Исоп. „Лятото на вещицата". Йоден (Сонгюл). Тенев (Любомир). Ралин (Радой). Мол. Готи. Ешарп. Лев. Кану. Янус. Аав (Евалд). ТА. 

Ек. Ра. Екран. Кран. Лето. Ефир. Рицин. „Иде". Шик. Дакел. Сет. Тос (Регина). Ага. Ат. Ла. Балет. Лири. Тело. Фонд. Мито. Ватин. Сцена. АПА. Нут. Шевро. Чкалов 

(Валери). Мат. Килим. Каан (Джеймс). Мо. Сироп. Караян (Херберт фон). Бор. 

ОТВЕСНО: „Саломе". Клише. Ананас. Лядов (Анатолий). Рецитал. Тути. Ботел. „Татик". Гетит. Шон (Хелмут). Канон. „Матен". Ко. Хит. „Га". Шип. „Отон". Осел. 

„Винету". Цвик. Мани. Ферма. Леве. Оно (Йоко). Невен. „На". КА. САЩ. Шу (Елизабет). Чая. Ирасек (Алоис). Идеал. Акан. Рицар. Креда. Тимпан. Салпа. Афект. Риал. 

Боти. Арни. Еолит. Омо. Панова (Бианка). Релса. Отвор. 

Бела, брой 7 (161), 2011112
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СПЕЧЕЛЕТЕ СПЕЧЕЛЕТЕ 
2 ПОЧИВКИ2 ПОЧИВКИ
В ГЪРЦИЯВ ГЪРЦИЯ
Как? – на стр. 45

Болна тема
ЗАЕКВАНЕТО

СОЧНИ рокли

от Бусинци до Женева

Лактус бацилус
ГРЪНЧАРИКУС

стратегии за по-добро самочувствие

сФ ЛИРТ СЪС СЕБЕ СИ

ОБИЧ или

О, БИЧ?!

АМЕРИКА
като екзотичен 
ресторант РАЛФ ФАЙНС

предпочитаният 
злодей
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