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Грейпфрут – 
веднъж дневно
Половин грейпфрут след хране-

не ще ви помогне да се избави-

те от излишните килограми. Но 

го яжте без захар!

По-бързо и по-весело отслабване
БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР през августпрез август

Не яжте пред телевизора!
И препоръката на супермодела 

Хайди Клум гласи: „Превърнете в 

свое правило да не ядете никога 

пред телевизора!“ Научни изслед-

вания са доказали, че голяма част 

от калориите, които получава-

ме през деня, ние натрупваме под 

формата на мазнини именно кога-

то гледаме телевизия. Който се 

откаже от този „ритуал“, ще на-

прави бърза и голяма крачка към 

фигурата на своите мечти. А ако 

спрете въобще да гледате те-

левизия, ще направите още едно 

добро – този път на ума си.
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Яжте картофи
Но не пържени, а варени или печени. В тях 

се съдържа нишесте, което притъпява 

чувството за глад и ви помага да изгори-

те мазнините.

Масажи с… вода от 
маркуча
Прекарайте един уикенд с приятелка на 

вилата. И си направете спа процедура 

– облейте се взаимно със студена вода 

от маркуча. Помага срещу целулит.

Натиснете 
точката 
против глад
Може и да не ви се вярва, но 

ако 3 пъти притиснете па-

леца си със средния пръст, 

гладът ще си отиде ей така, 

както се е появил.

А налага ли се 
да отслабвате?!
Идеалното тегло е онова, с което можете 

да живеете леко и да се движите свобод-

но. Ако обаче ви гризе червеят на съмнение-

то, можете да проверите нивото на мазни-

ни в организма си с помощта на тази табли-

ца. Измерете обиколката на таза през най-

широкото му място и направете отметка 

в първата колонка. Ръста си отбележете в 

третата колона и съединете двата резул-

тата с помощта на линия. Там, където лини-

ята се пресича с цифра във втората колона, 

ще видите резултата от теста.

Имайте предвид, че при мъжете е в норма да 

имат около 15–22% мастна тъкан, а при же-

ните – 20–27%. Ако резултатите от теста 

съответстват на тези параметри, колкото 

и да тежите – 45 или 90 кг, нищо излишно 

нямате по тялото си!

Шейк за отслабване
Шейк, приготвен на основата на 
разбит яйчен белтък, ефективно 
топи мазнините. За да не е безвку-

сен, разбийте белтъка с шепа ягоди 

(за предпочитане е да са горски, че 

са по-ароматни).

Обиколка 

на таза 

в см

% на 

съдържание 

на мазнини

Ръст 

в см

76 4 188

78 6 186

80 8 184

82 10 182

84 12 180

86 14 178

88 18 174

90 20 170

92 22 166

94 26 162

96 28 160

98 30 158

100 32 156

102 34 154

104 36 152

106 38 150

108 40 148

110 42 146

Даже и да си имате няколко излишни килограма, не е беда, защото има трикове, с които да ги стопите 
светкавично. Спазвайте нашите препоръки и ще останете стройни по-дълго време…

Еспресо преди 
разходката
Ако изпиете кафето си преди 

физическо натоварване, кофе-

инът ще ви помогне да изго-

рите повече калории на бяга-

щата пътечка или на велоер-

гометъра. Впрочем можете да 

изпиете кафето си (естест-

вено, без захар и сметана), 

а след това да се разходите 

за час в парка. Ефектът ще е 

същият.
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Точката на
АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Щ
о за недоразумение е това позитивно мислене? 
Възможно ли е човек да е чиста проба опти-
мист, да мисли единствено и само позитивно? 
И дори да е възможно, кому е дотрябвала по-

добна едностранчивост? 
Хората, надъхани с идеите на положителното мисле-

не, приличат на надути балони, на които толкова много 
им харесват да се издигат нагоре, нагоре, нагоре, над не-
щата, над живота... Само една карфица им трябва и… 
пук. Свърши се с позитивното. В този смисъл „борчески-
ят порив“ да мислим само положително може да се ока-
же много опасен, тъй като падането от високо е най-
болезнено. А най-рискован е този „положителен полет на 
мисълта“ за онези, които не познават себе си. Изкуст-
вено насаденото в един объркан и колеблив „аз“ позитив-
но мислене не може да има дълъг живот. Само нещата, 
които преминават през нас и най-вече през сърцето ни, 
само те остават в нас. 
Манията положително мислене има много общо със 

стремежа ни да живеем лесен, удобен и успешен живот, 
с минимално положени усилия от наша страна, ако е въз-
можно. Това е примамлива идея, от която някои умни 
„позитивисти“ направиха бизнес. Животът без болка оба-
че (или поне с минимално количество болка) никак не е 
толкова позитивен, колкото изглежда. 
Сещате ли се за съвета, който се съдържа в почти вся-

ка книга, „пропагандираща“ положителното мислене: „Из-
дишайте болката, нещастието и негативизма и вдишай-
те радост, щастие, бодрост и позитивизъм.“ Това про-
тиворечи на най-важното, на което искат да ни научат 
Живота с главно „Ж“ и Вселената с главно „В“ – на 
състрадание и милосърдие. Далеч по-полезно е обратното 

– да вдишаме болката и страданието на всички хора на 
земята и да издишаме цялото щастие и радост, на ко-
ето сме способни. В момента, в който поемете цялата 
тази болка на света в себе си, навън сякаш не остава и 
трохичка страдание. Сърцето е трансформираща сила – 
то може моментално и с леснина да превърне страдание-
то в блаженство. „Когато научите, че сърцето ви може 
да прави това чудо, вие ще искате то да се случва пак 
и пак“ – напътства мистикът Ошо.
Убежденията, че негативните мисли са винаги лоши, а 

позитивните – винаги добри, както и че оптимизмът е 
еднозначно ефективна стратегия, а песимизмът – гаран-
ция за поражение, са неверни по своята същност. Защо-
то в човека нищо не е еднозначно. Човекът не е прос-
та схема. 
Болката е естествено човешко състояние. Просто 

трябва да бъде разбрана и приета. Сърцето може да боли 
само защото може и да тупти от радост. 
Болката е пътят, по който удоволствието и щастие-

то стигат до нас и ни изпълват с жизненост. Тя е вра-
тата към блаженството. Защото тя е обратната стра-
на блаженството. 
Откриването на баланса между болка и блаженство, по-

ложително и отрицателно, оптимизъм и песимизъм ни по-
мага да усетим духа на пълнотата на битието, да ста-
нем богати отвътре и да помогнем на другите около себе 
си да станат такива. Пресечната точка на тази хармо-
ния всеки човек я носи в себе си. Открийте я, натисне-
те я, и точка! Приятен път навътре и да е благосло-
вена болката!

Мариана ЯНЕВА

© MARTINMARK | DREAMSTIME.COM
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Какво ново в...

„Б
ебеее, в палатката има гущерче.“ Бебето е 
Росен, който не е бебе, но така го нарича 
другото „бебе“ – Виктория. Росен и Вики са 
гаджета. А това „Бебеее, в палатката...“ е 

една от култовите реплики, които всяка компания раж-
да през почивката и много си харесва. Другата подобна 
фраза е „Хайде ма, Миро“. Тези изречения се повтарят 
и когато отпуската свърши, докато един ден най-сетне 
„не избелеят“ и не отстъпят мястото си на други. Те 
имат значение единствено за участниците в събитието. 
Другите не ги разбират и не им се смеят, но ви ги спо-
делям, за да можете да разберете какво всъщност оз-
начава „с деца на море“. Пардон. С бебета. Те бързат, 
никога не „се изключват“, правят много хубави сандви-
чи и кафе и внимават винаги да имаш отворена студе-
на бира. С една дума, „рефрешват“ положението посто-
янно и са готини.  
Знаете ли? У нас има много организации, които са пре-

върнали туризма в предмет на своята дейност. Някои ра-
ботят добре и се стремят към устойчиво и отговорно 
развитие на сектора. Т. е. развиват дейността си добро-
намерено и отговорно и не само за да реализират парична 
печалба. Когато заредите колата и тръгнете на море, вие 
изобщо не подозирате към какво се стремят тези хора и 
организации. Знаете ли например какви дейности се крият 

зад тяхната борба за „минимизиране на водородния отпе-
чатък при туристически пътувания“? Ще ви кажа: 
– Предлагане на пътувания с нисък въглероден отпеча-

тък чрез използване на обществен транспорт или модел 
на придвижване с нулев въглероден отпечатък – на коле-
ло, на кон, с лодка или пеша. 
– Информираност на туристите относно съвременни-

те разбирания за етично поведение сред природата и въз-
можностите да се пътува по един отговорен към ресур-
сите начин. 
Към Гърция тръгнахме четирима души с една кола (кое-

то е по-нисък въглероден отпечатък, отколкото ако бя-
хме двама по двама в две коли). Тръгнах така не защото 
скоро бях на една интересна пресконференция, организира-
на от Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма. Тръгнах, защото, без да съм го планирала стра-
тегически, това лято устойчиво се развива по линия на 
идеята „Лято на три морета“. 
Моретата може да не са точно онези, в които Бълга-

рия е къпала територията си по времето на Асеновци. 
Разнообразието е хубаво нещо и нищо, ама нищо не ви 
пречи да „разбиете“ отпуската си на малки части и да 
изпълните и вие тази идея. Както и да я проведете спо-
ред повелите на отговорните туристически организации, 
които си записах на пресконференцията. 

(Пълния текст четете в раздела ПО СВЕТА на www.bela.bg)

Лято на три морета
ИЛИ НА ПОВЕЧЕ

от Мирослава ИВАНОВА

СНИМКИ АВТОРЪТ
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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...

ПРОЗОРЕЦ ЗА 
ЕВТАНАЗИЯТА

Преди онази с косата на умиращите в Англия се 
явявала една истинска дама.
Името є е Сесили. Родила се през 1918 г. и била 

най-голямото от три деца в заможно, но не осо-
бено щастливо семейство. Властният є баща бил 
посредник при продажба на недвижими имоти и се-
мейството живеело в голяма къща с тенис-корт. 
Майка є била студена и необщителна жена, изцяло 
обсебена от грижите за неомъжената си леля Дей-
зи. Понеже Сесили била по-висока от всички оста-
нали деца на нейната възраст, така и не успяла да 
се приобщи към средата си, което є насадило чув-
ството за аутсайдер. Това є чувство се засилвало и 
от болезнено гръбначно изкривяване, заради което се 
налагало момичето да лежи в хоризонтално положе-
ние на пода по 40 минути всеки божи ден. Баща є 
не одобрявал желанието на дъщеря си да стане ме-
дицинска сестра и в края на 30-те години на мина-
лия век Сесили отишла в Оксфорд, за да учи поли-
тика, философия и икономика. Все пак през 1940 г. 
учи за медицинска сестра в болницата „Св. Томас“ 
към Кралския колеж в Лондон. Квалифицира се като 
медицински и социален работник през 1945 г. Мал-
ко по-късно, работейки в болница, тя се грижила за 
умиращия 40-годишен полски евреин емигрант Давид 
Тасма. В Англия той имал само шепа приятели и ни-
какви роднини. Дълбоката и платонична връзка меж-
ду Сесили и Давид намирала израз в прочувствени 
писма и разговори между двамата. С него за първи 
път Сесили започнала да дискутира идеята за съз-
даване на дом за умиращи хора, където те да наме-
рят мир и покой в последните си дни. Полякът за-
вещал на Сесили 500 английски лири с думите: „Аз 
ще бъда прозорецът на твоя дом.“ Смъртта на Да-
вид съвпаднала със смъртта на бащата на Сесили. 
Това съвпадение младата жена възприела като знак 
от бога, който є казвал какво трябва да прави – 
да създаде дом за умиращи хора. 
През 1967 г. в Лондон Сесили Сондърс открива 

„Св. Кристофър“, първия модерен хоспис. Латинско-
то hospitum означава частен пансион. Но според Се-

сили хоспис е нещо средно между home (дом – от 
англ. ез.) и hospital (болница – от англ. ез). След 
появата на „Св. Кристофър“ се формират и нара-
стват дисциплината и културата по отношение на 
палиативната грижа. Палиативната медицина има за 
цел да намали симптомите на болка, които съпро-
вождат всяко неизлечимо заболяване на хора, които 
са в краен стадий от живота си. Както телесни-
те, така и душевните болки. Сондърс създава сво-
еобразен и много ефективен „мениджмънт“ на бол-
ката и настоява, че достойнството на умиращите 
хора трябва да бъде зачитано. И още, че всеки чо-
век трябва да пази и изразява своята индивидуал-
ност до края. 
Оказва се, че Сондърс е родена, за да бъде ли-

дер. Постепенно се превръща в любимка на наро-
да, а английската кралица я удостоява с титлата 
Dame. Дали защото Англия е родината на модерни-
те хосписи и „мениджмънта на болката“, но там 
евтаназията (красива смърт, от старогръцки) не е 
позволена. Т. нар. асистирано самоубийство е закон-
но в един американски щат и общо четири европей-
ски държави, между които и Швейцария. През проле-
тта гласоподавателите в Цюрих отхвърлиха на ре-
ферендум предложението да бъде забранена евтана-
зията, а асистираните самоубийства да бъдат огра-
ничени само за местни граждани. 
Проблемът за евтаназията беше поставен нас-

коро в публично пространство със законопроект, 
който предлага нейното легализиране. Депутатите 
от здравната комисия отхвърлиха законопроекта 
на първо четене. Обществото ни обаче непремен-
но трябва да легализира дискусиите по тази тема. 
Едни гледат на евтаназията като на смъртно на-
казание, други – като на изключително благоро-
ден жест. Между тях стои най-голямата група от 
хора, която не може да определи мнението си. И 
едните, и другите, и третите се нуждаят от па-
лиативна медицина. Защото този проблем, по кой-
то обществото малко е дискутирало, е болезнен. 
Много болезнен. 

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

Мирослава ИВАНОВА
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МОДАМОДАОДАМОДААМОДАОДАДАМОДАМОДАДДОДОДААМОДАМОДАМОДА

ТОП 10
НА ЛЕТНИЯ

„Гениалното е просто!“ – потвърждава класикът на 
американската мода Ралф Лорън. Дизайнерът е уверен, че 
правилният летен гардероб НЕ съдържа десетки за нищо 
ненужни блузи и туники, поли и панталони, а само десет 
съчетаващи се една с друга дрехи. Вижте кои са те…

Бял, за 

предпочитане 

ленен костюм 

със свободен 

панталон. С 

него можете да 

се появите и на 

коктейл. Добавете 

подходящите 

аксесоари обаче.

Романтична къса 
бяла прозрачна 
памучна риза с 
плетена на ръка 
дантела в стил 
„сафари“ или „Дивият 
запад“. Тя отива на 
дънки и на всякакви 
цветни поли или 
панталони в небрежен 
спортно-елегантен, 
клонящ към 
романтичен стил.

Удобни сандали на коркова платформа. 

Те са най-подходящите обувки за дънки и 

потниче. Комбинират се добре с чанта, 

наподобяваща плетена кошница.

Максиполите отново 

тържествуват в 

женския гардероб. 

Прикриват белотата 

ви преди още 

да сте хванали 

съблазнителен загар. 

След това можете 

да минете на 

миниполи.иниполими

Риза „Оксфорд“, която се завързва под бюста. Тя е по-скоро плажно облекло, но би могла да се използва и като връхна дреха над тениска или 
потник.
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ГАРДЕРОБ

Широки шорти. 

Но не прекалено 

къси, ако искате да 

изглеждате стилно, 

а не като чалга 

кралица. Съчетават 

се дори с дънково 

елече на голо.

Универсален панталон в 

пясъчен цвят. За предпочитане 

е да е в по-широка кройка, за да 

ви е по-прохладно и удобно.

Лятната 

чанта трябва 

да привлича 

внимание. 

Може даже 

да е по-

яркоцветна от 

тази, която 

ви даваме за 

пример.

Рокля на 
цветя. За 
романтичните 
пикници и за 
разходките по 
крайбрежието. 
За градските 
рандевута и 
дори за делова 
среща в жегите.

Сламена шапка. 
Може и така-

ва от плат, но 
с широка пери-

ферия, която да 
ви предпазва от 

слънцето и да 
ви придава ши-
козно и дамско 

излъчване.
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Р
азговарям с проф. Майа Богданова в Етнографския 
музей, където студентите от I, II и III курс, спе-
циалност мода в Националната художествена ака-
демия са създали една уникална изложба със собст-

вени модели, рисунки и аксесоари – „Промяна на гледна-
та точка“. Изложбата е реализирана по проект „Открит 
музей“ към фонд „Научни изследвания“ с преподаватели 
доц. Анна Аврамова и проф. Майа Богданова, фотограф 
Любомил Драганов, етнолог куратор Иглика Мишкова и 
технолог Мариета Недкова. В малката зала е експонирана 
бяла ефирна колекция, която е сякаш като жива и треп-
ти от изящество. 
Търсейки нова изразност, младите дизайнери са загър-

били ограниченията – деформирали са модните силуети, 
за да сътворят арт обекти, лансирани в нова среда. С 
Майа 

говорим хаотично за мода 
За това, че днес е трудно да създадеш нещо много раз-

лично в свят, в който сякаш вече всичко е направено и 
измислено. Стигаме и до навиците за обличане на обик-
новените хора, които търсят удобството („…всеки се 

облича по свой си начин, гледа дрехата да му е удобна и да му 

стои добре, без да се съобразява каква е модата.“). Стигаме 
и до изложбата…

„За мен всяка изложба е открит урок – споделя проф. 

Майа Богданова. – Целта не е просто да се самоиз-

тъкнеш, а да отговориш на обкръжаващата те среда 

и да намериш езика, на който да кореспондираш с нея. 

Креативността, свободата на индивидуалния поглед 

за форма провокира смелостта на модния дизайнер да 

трансформира всичко, което вижда, в произведение на 

изкуството.“

Разглеждам моделите. Усещам интимност и сантимент 
по красотата. По стените са рисунките и скиците, от 
които се тръгва при създаването на всеки модел. След 
това се изграждат обемите и пропорциите върху торса 
– работния манекен. 

Никак не е лесно да си моден дизайнер
защото модата е нещо разнопосочно – начин на живот, 
вкус, стандарт, обществен статус и най-вече индивиду-
алност. 

„Студентите разиграват своите модели за колекци-

ята в хаоса на един подвижен свят, в който вече няма 

много ориентири. Затова се обръщат към смисъла и 

символиката на традицията. Разглеждат снимки, ал-

буми, ръцете им докосват традиционните костюми, 

очите им попиват детайлите, шевиците, мънистата, 

запознават се с традиционните техники от демон-

страциите на майстори технолози, за да реализират 

връзката на традиция и съвременност“ – обяснява ми 

Майа Богданова.

Мисълта им следва логиката на проекта – 

мода в процес на трансформация 
Гледната точка е променена, включени са и „нови герои“ 

– силикони, полимери, лепила, изградени са нови форми. 
Скулптурата е в основата на формообразуването. 
Зад естетическата повърхност на колекцията прозира 

нестандартното мислене на студентите, които са разме-
нили местата на детайлите в дрехите. Полите стават 
пластични яки, ръкавите дават обем на полите, а яките 
се превръщат в качулки. 
Всеки модел е и сюжет. Погледът ми е прикован от 

ар т  м о д а Майа Богданова:

СН
ИМ

КИ
 Л

И
ЧЕ

Н
 А

РХ
И

В

„Мислят с очите 
и с ръцете си…“

„Мислят с очите 
и с ръцете си…“
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светеща инсталация 
от скулптурни фигури 

странно напомнящи на японски фенери, но с българска ха-
рактерност, стил и орнаментика. Те са сякаш като пре-
несени във времето, променили сюжета на старото, ко-
ето всъщност се превръща в ново. Чрез нарушаване на 
правилата и логиката на свързване на отделните части в 
облеклото студентите сътворяват конструктивни фор-
ми с нови функции и различно внушение. 
Влязох в изложбената зала с леко предубеждение. 

Нищо претенциозно не открих 
По-скоро със своите модели студентите са създали 

уют, топлина с дъх на стара традиция, модерно облече-
на в нова визия. Мислех си за изложбата като за инстру-
мент на познанието, за това, че чрез нея младите бъде-
щи дизайнери са се научили да мислят с очите и с ръ-
цете си, както казва за тях самата Майа Богданова. А 
дали утре това ще продължи, или ще се изгуби в клише-
та и унификация, е друг въпрос.

Нели ЦОНЕВА
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пр а к т и ч н о

П
олагаме големи усилия, за да 
създадем „гардероба за рабо-
та“, и сме готови да напра-
вим сериозни разходи, за да 

купим дрехите, които ще ни по-
могнат да напреднем в ка-

риерата. Защо не под-
бираме толкова 
внимателно и дре-
хите, с които хо-

дим вкъщи? А да 
сте чували някоя от 

приятелките ви да каз-
ва: „Купих си страхот-

на нова рокля за вкъщи! 
Доста скъпа, но много се ха-

ресах в нея.“ Дори на дрехите 
за спорт, които използваме един 
или два пъти седмично, отделя-
ме много по-голямо внимание. Те 
трябва да изглеждат добре и 
да ни стоят добре. А дрехите 
за вкъщи остават практичес-
ки без внимание – както от 
страна на модната индустрия, 
така и от страна дори на 
притежателите на тези дре-

хи. Защо? Този факт се опитват да 
разчетат психолозите и ето до как-
ви изводи стигат. 
Дрехите са едно от първите из-

обретения на човечеството. В по-
следния век човекът промени почти 
до неузнаваемост своята обкръжава-
ща среда, създавайки огромните мега-
полиси. В сравнение с тези глобални 
промени дрехите са се изменили зна-
чително по-малко. Сами можете да 
прозрете в тези факти причината, 
поради която възприемането на дре-
хите е свързано с най-старите и ус-
тойчиви „слоеве“ на психиката ни. В 
състояние сме да оценим дали кос-
тюмът е уместен, скъп или ори-

гинален още в първата минута, кога-
то го видим облечен от някого. Ко-
гато направи тази оценка, разумът 
ни престава да обръща внимание на 
дрехата. Но нейното влияние върху 
околните и върху самия є притежа-
тел продължава своето въздействие 
– чрез емоциите, интуицията и ми-
нимален логически контрол. 

Главната функция на 
дрехата е защитна

Дрехите са своеобразни „доспехи“, 
които ни предпазват при взаимо-
действието ни със социума, когато 
излизаме и се представяме навън. 
Свикнали сме да се обличаме един-

ствено „за другите“. Дрехата за вкъ-
щи е дрехата за самите нас. С помощ-
та на дрехите ние общуваме с други-
те. Чрез тях ние се стремим да при-
вличаме и предразполагаме към себе си 
или напротив – да държим околните 
на дистанция от нас. Малцина се за-
мислят върху факта, че дрехите ни 
имат същия ефект и върху 

отношението ни 
към нас самите 

И не само защото те са свързани с 
нас на чисто телесно ниво, непосред-
ствено. Всички се сещаме за навика 
да пазим в гардероба си стари дре-
хи, които са ни толкова любими, че 
сме готови да ги износваме до скъс-
ване. Или дори да ги държим в гарде-
роба, знаейки, че никога повече няма 
да ги облечем. Просто не можем да 
се простим с тях. Това между нас и 
тези дрехи може да се нарече „лю-
бовна връзка“. Те ни харесват, ние 
се харесваме в тях. Толкова добре се 
чувстваме в тях, че не сме в със-
тояние да се разделим с тях. Подоб-
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Какво да облека за...

ВКЪЩИ
За тях няма модни подиуми, нито 
пък съвети, как да ги избираме и 
съчетаваме. И те като другите 
ни дрехи имат гардероб – но 
нямат сцена и много зрители. Не 
излизат на улицата, не ходят на 
работа, нито пък на официални 
приеми и обикновени партита. 
Най-много да изтичат до ъгъла 
за цигари. Дрехите за вкъщи...
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на привързаност към старите дрехи 
е всъщност 

мощна психологическа 
котва 

Когато обличаме някоя от тези 
дрехи, ние моментално се връщаме в 
този период от живота си, когато 
дрехата още е била „на работа“. Ос-
вен потребността за стабилност и 
сигурност (която е толкова обяснима 
и човешка) зад всичко това може да 
се крие и страх от промяна. Приби-
райки се вкъщи и обличайки старата 
дреха, човекът всъщност прави крач-
ка назад, застивайки в минал момент 
и оставайки пасивен.
Навикът да доизносваме вкъщи дрехи-

те, които вече преценяваме като не-
достойни за чуждите погледи, има пси-
хологически и културни корени. По вре-
мето на социализма например основна-
та характеристика на човека се при-
покриваше със социалната му функция. 
Човекът като индивид извън колекти-
ва не представляваше особена ценност. 
Много жени и мъже у нас и днес се 
отнасят към себе си именно според 
този остатъчен принцип. В рамките 
на социалистическата идеология 

грижата за себе си се 
смяташе за егоизъм

който е... неприличен и недопустим. 
На покупката на дрехи за вкъщи се 
гледаше като на осъдително разточи-
телство (изключения правеха любими-
те пеньоари на вафлички, които оба-
че не струваха никак скъпо), понеже: 
„Кой ще ги види?!“ Ако никой няма 
да ги види, тогава за какво да ги ку-
пуваме? Във философията „да живея 
живота си за другите“ обаче прози-
ра не само призракът на социализма, 
но и собствената ни женска природа. 
Точно както в репликата от творба-
та на Съмърсет Моъм: „Когато съм 
сама в стаята, мен ме няма.“ Жена-
та често гледа на себе си чрез очите 
на другите, което понякога ражда и 
друга крайност – да си купува скъпи 
прозрачни пеньоари, сатенени халати, 
суперскъпо бельо и нощници. 
Може ли да бъде лош гардероб, кой-

то е еротичен? Дрехите „за себе си“ 
изразяват нуждата ни да се отпуснем 
и отпочинем в пълен комфорт. „Дре-
хите за партньора“ трябва да привли-
чат, да възбуждат желание, да поддър-

жат интерес. Дрехите „за себе си“ ни 
помагат да облекчим напрежението в 
нас, а „дрехите за партньора“ – об-
ратно, да породим любовно напреже-
ние у партньора. Някои жени попадат 
в капана на това противоречие и по 
този начин отново превръщат домаш-
ните дрехи в „дрехи за другите“, а не 
„за себе си“. Подобно противоречие е 
напълно нехарактерно за мъжете. Ето 
един случай, когато жените трябва да 
се поучат от мъжете. Едва ли на ня-
кой мъж ще му мине през ума да носи 
сексапилна дреха вкъщи, за да привлече 
вниманието на партньорката си. 
Факт е – представителите на раз-

личните полове възприемат дрехите 
съвършено различно. На мъжа дреха-
та е необходима не сама по себе си, 
както на жената, а 

за да му служи 
за нещо определено 

– за защита, удобство, указване на 
статус, преимущество в конкурент-
на борба. Ето защо той може да 
бъде много взискателен по отноше-
ние на деловото облекло, но вкъщи да 
е абсолютно равнодушен към това, с 
какво е облечен. Той не придава еро-
тично значение на домашните дрехи. 
За него най-важно е „да свали дос-
пехите“ и да се отпусне, когато е 
у дома. 
Воден е от несъзнателното усеща-

не, че домът е убежище, място, къ-
дето се чувстваме в безопасност, къ-
дето „сваляме маските“, които соци-
умът ни налага. Ето защо трябва да 
усещаме дрехата за вкъщи като мак-
симално своя. Всичко има значение – 
цветът, материята, способността є 
да прилепва или да пада свободно вър-
ху тялото, кройката... 
Впрочем хубаво е, когато семейна-

та двойка създава своя домашен гар-
дероб, да има предвид, че дрехите 
могат да станат допълнително зве-
но, което скрепява връзката. Цвето-
ве, които се съчетават добре, крой-
ки и материи, които създават усеща-
не за хармония между двамата... Ми-
слете за това следващия път, когато 
си купувате дрехи за вкъщи. Или не – 
когато за първи път си купите дре-
хи за вкъщи. Със сигурност все няко-
га ще дойде моментът, когато ще си 
кажете: „Нямам какво да си облека 
за вкъщи. Време е за шопинг.“

www.espressocafe.bg
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А
ко сутринта сте облекли чис-
та бяла риза, след час спо-
койно можете да я смените, 
ако много се потите. И осо-

бено ако се потите обилно, без дори 
да се движите – ей така, дока-
то си седите на сянка в офиса. А 
влажните длани често ви отказват 
да посягате да се ръкувате, нали?! 
Ако е така, значи страдате от хи-
перхидроза. И трябва да се обърне-
те към лекар. Но към какъв точ-
но лекар?

1. ЕНДОКРИНОЛОГ Често обил-
ното потоотделяне е причине-

но от нарушения в работата на жле-
зите с вътрешна секреция. Ако ос-
вен от прекомерно изпотяване се оп-
лаквате и от силна жажда и прис-
тъпи на нощен глад, трябва да даде-
те кръв, за да се изследва нивото на 
захарта ви. Възможно е да страдате 
от диабет.

2. КАРДИОЛОГ Ако паралелно с 
изпотяването ви мъчат задух и 

остри болки в сърдечната област, за-
дължително трябва да проведете из-
следване и по-точно да си направите 
кардиограма.

3. ДЕРМАТОЛОГ Възможно е да 
е започнало възпаление на пот-

ните жлези.

4. НЕВРОПАТОЛОГ Когато заед-
но с изпотяването пациентът 

се оплаква и от промени в артериал-
ното налягане, от загуба на апетит, 
от тежест в гърдите, е възможно 
това да са признаци на вегетативно-
съдова дистония.

5. ГИНЕКОЛОГ Топлите и сту-
дените вълни са признаци за 

това, че жената е в климактериум. 
За да ги избегнете, гинеколог тряб-
ва да ви изпише хормонозаместител-
на терапия.
Ако здравословно всичко ви е наред, 

значи обилното изпотяване е резул-
тат от стрес, жега или силно физи-
ческо натоварване. 

Как да намалим 
изпотяването

 Пийте топла или хладка (в никакъв 
случай не ледена) вода – тя ще ком-
пенсира течността, която сте изгу-
били с потта.

 Бъдете внимателни с алкохола, 
той стимулира притока на кръв в ко-
жата. Откажете се от кафето, сил-
ния чай и тонизиращите газирани на-
питки. Кофеинът в съдържанието им 
учестява сърцебиенето, кара сърцето 
да работи като при прегряване.

 Свалете излишните килограми. 
Пълният човек се поти повече, всяко 
физическо натоварване в жегите ста-
ва непосилно за него – сърцето не се 
справя с циркулацията на кръвта.

 Старайте се да бъдете по-спокой-
ни. Даже незначително емоционално 
преживяване ви облива в пот. Ако ви 
е трудно да се справите със стре-

КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

Как да се избавим от

ИЗПОТЯВАНЕТОИЗПОТЯВАНЕТО
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Хиперхидрозата е деликатен 
проблем, който разваля и 
дрехи, и настроение. Защо в 
някакъв момент изпотяването 
става по-обилно и как да 
лекуваме това заболяване…

През потните жлези ние всеки ден губим около 3 чаши течност
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са, приемайте успокояващи препара-
ти, практикувайте автотренинг или 
дихателни упражнения.

 Използвайте дезодоранти анти-
перспиранти. И то не само под ми-
шниците, но и на гърба, китките на 
ръцете и на стъпалата. Най-важното 
е да нанасяте тези средства на чис-
та и суха кожа. Не ги използвайте 
обаче през деня, когато вече сте се 
изпотили.
Тези мерки ще ви помогнат да на-

малите потоотделянето, но няма да 
решат проблема ви. Да спре завинаги 
хиперхидрозата, може да ви помогне 
единствено… ботоксът!

Как звездите се борят 
с проблема

На аренби дивата Бионсе є се нала-
га много да се поти, защото много 
тренира и танцува. Но при нея това 
е незабележимо.
Жаркото слънце на Лос Анджелис, 

светлините на прожекторите, вълне-
нието по време на церемонията по 

връчване на „Оскарите“… Изглежда, 
нищо от това не влияе на знамени-
тостите. Дрехите им през целия ден 
са в идеално състояние и никакви 
мокри подмишници не се забелязват. 
Да не би звездите да не се потят?
В действителност няколко дни пре-

ди тържеството те посещават дер-
матолог, за да си направят инжекции 
с ботулинов токсин, по-известен у 
нас като ботокс.

Ботокс против потта
Инжектирането на токсина на бо-

тулизма не вреди на здравето. Лекар-
ството само блокира отделянето на 
веществото ацетилхолин, което пре-
дава команди от нерва към потните 
жлези. Благодарение на него се „изсу-
шават“ само поразените от хипер-
хидроза участъци.
Преди инжектирането на ботокс 

обаче е препоръчително да се подло-
жите на изследване, за да изключите 
по-сериозни причини за изпотяването. 
След това се провеждат тестове за 
степента на изпотяване. За тази цел 
се използва специален тест на Минор 
– повърхността на сухата кожа в зо-
ната на изпотяването се обработва 
с йод и се посипва с нишесте. След 
няколко секунди местата с интензив-
но изпотяване се оцветяват в наси-
тено виолетово, което е един добър 
маркер за определяне на зоната за ин-
жектиране.

 Лилави петна с площ до 10 
см говорят за лека степен на хипер-
хидроза.  От 10 до 20 см – за 
умерена.  С площ повече от 20 см 
– за тежка степен на хиперхидроза.

Как протича лечението
С много тънка игла бързо и прак-

тически безболезнено в проблемната 
зона се вкарва препарат, съдържащ 
ботулинов токсин от тип А. Из-
вършват се многобройни убождания, 
твърде повърхностно и през опреде-
лен сантиметров интервал. Процеду-
рата трае не повече от час. След 
нея хиперхидрозата и миризмата на 
пот няма да ви безпокоят в близки-
те 6–8 месеца.
Може да се каже, че ботоксът се 

бори даже по-ефективно с хиперхидро-
зата, отколкото с бръчките, тъй 
като функциите на потните жлези 
се възстановяват много по-бавно, от-
колкото подвижността на блокирани-
те мускули. Методът е универсален и 
помага даже и в случаите на обилно 
изпотяване по лицето или по скалпа. 
Но все пак не е евтин. Средно една 
единица ботулин струва 14 лева, а ми-
нималното количество, което се слага 
на един пациент, е 50 единици.

БОТОКСЪТ СЕ БОРИ МНОГО ПО-ЕФЕКТИВНО 

С ХИПЕРХИДРОЗАТА, 
ОТКОЛКОТО С БРЪЧКИТЕ.



К
огато навън е слънчево и топло, ни се иска да из-
глеждаме „на сто“, както се казва. За да влезем 
във форма, ние, жените, сме склонни да похарчим 
доста пари. Но преди да си купите десетки кре-

мове, обещаващи да преобразят лицето, тялото и косите 
ви, спрете се за момент и вдишайте дълбоко. Дааа, мо-
жете да изглеждате красиви и без много средства. 
През лятото в козметичната чантичка на всяка жена 

трябва да присъства 

почистващо средство 
С негова помощ бързо ще сваляте грима си, както и 

напластилите се частици прах и пот по лицето. При из-
бора на почистваща козметика се ориентирайте по своя 
тип кожа. Ако след почистването кожата ви се чувства 
стегната или пък мазна, средството явно не е подходящо 
за вас. Ако имате чувствителна кожа, използвайте меди-
цинска почистваща козметика, която се продава само в 
аптеките. Не си струва да плащате за чудодейни състав-
ки в състава на млека или пяна за лице, защото почист-
ващото средство контактува с кожата за много крат-
ко време и единственото му предназначение е да отдели 
ефективно замърсяванията. Но за качествен овлажняващ 
крем си заслужава да дадете малко повече пари. 

Вода и за кожата
Принципът на действие на всички овлажняващи сред-

ства е еднакъв – активните съставки забавят загубата 

на влага (чрез изпаряването є от кожата), като образу-
ват защитна бариера, а освен това правят кожата глад-
ка и кадифена на пипане. Всеки овлажняващ крем от про-
верена марка идеално се справя с тази задача, но през ля-
тото освен тези свойства ще е добре да съдържа допъл-
нително и някакъв слънцезащитен фактор (SPF). Дневни-
ят ви крем трябва да съдържа UV филтри и антиокси-

данти, а нощният – възстановяващи съставки като пеп-

тиди, производни на витамин А и серамиди. 

Изгодно предложение
Мнозина смятат, че серумите са по-пълноценни козме-

тични продукти от кремовете. И това е така! Затова 
не бива да жалите пари за серуми. Тайната на тяхната 
ефективност е скрита в активните вещества, които 

са интегрирани в течност. Серумът има лека текстура, 
която позволява да бъде нанасян дори върху чувствител-
ната кожа около очите. А това означава, че ще можете 
да икономисате пари от крем за околоочния контур, ако 
си купите серум.

БЕЗУПРЕЧНО ТЯЛО
Ефективен инструмент за поддържане на кожата на 

тялото в добро състояние е… четката с естествена че-

тина. Тя много ефективно ексфолиира мъртвите частич-
ки и по този начин позволява на кожата да диша по-до-
бре. Използвайте четката, когато си взимате душ, като 
я движите в посока от долу на горе и от периферия-

ЛЯТН
О

настроение
настроение

За да изглеждате добре, съвсем не е 
задължително да изхарчите цяло състояние в 
козметичните салони. Ще ви посъветваме в 
какво действително си струва да инвестирате и 
от кое можете да спестите пари.
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та на тялото към центъра му. Не пестете пари за ка-
чествена четка – тя ще ви служи дълги години и ще 
ви избави от необходимостта да си купувате скрабове 
за тяло.

Малки хитрости
 Всеки ден нанасяйте овлажняващ лосион за тяло, об-

ръщайки особено внимание на коленете, лактите и стъ-

палата. Тези зони изглеждат много непривлекателно, ако 

кожата им е груба и суха.

 Скраб за тяло можете да си приготвите и вкъщи, 

като смесите морска сол със зехтин. Нанесете сместа 

на тялото и масажирайте. След това отмийте с хлад-

ка вода. 

 Полезно е да си взимате от време на време и вана, 

в която сте накиснали мляко, малини, грозде и меката 

част на банана (200–300 г плодове на 1 л мляко). Тези 

вани не само добре овлажняват кожата, но и гарантира-

но повишават настроението.

НОКТИ
През лятото избирайте лакове с естествени оттенъци, 

ако си правите маникюра сами. Първо, защото се нана-
сят по-лесно, и второ, те много умело прикриват дреб-
ните дефекти. 

По принцип през ля-

тото ноктите рас-

тат по-бързо, откол-
кото през зимата, но 
пък техният външен 
вид е значително по-
добър. Ако обаче ва-
шите нокти все пак 
се чупят и се раз-
слояват, възползвай-
те се от силата на 
заздравяващите ге-

лове на основата на 

калций – той слепва 
повредените нокти, 
образувайки защитна 
мантия върху тях. 
Ефектът се забеляз-
ва още след първото 
нанасяне. 

Ако след ден-два се каните да заминете на 2-седмична 
почивка, идеалното решение за вашия маникюр и педикюр 
е шилакът (Shellac), който напоследък се ползва с голяма 
популярност. Шилакът е хибрид между лак и гел в един 
флакон, който се нанася като лак, но съхне и се дър-
жи като гел. Този лак съхне 2 минути, но остава идеа-
лен върху ноктите в продължение на 2–3 седмици. Освен 
това шилакът заздравява ноктите.

УСТОЙЧИВ АРОМАТ
Повечето парфюми, независимо от цената и производи-

теля си, изветряват много бързо. Ако искате ароматът 

На смуглите жени отиват повече 
бежови оттенъци лак за нокти, 
а на притежателките на розово-
бяла кожа стоят идеално нежно 
розовите лакове
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да се задържи върху 
вас по-дълго време, 
изберете етерич-

ните масла. Техните 
аромати се разкри-
ват постепенно в 
продължение на це-
лия ден и доставят 
истинска наслада на 
обонянието. Освен 
това даже и най-
скъпото и качестве-
но масло струва ня-
колко пъти по-малко 
от парфюма.
Начин на нанася-

не: смесете няколко 
капки от маслото 
с филтрирана вода 
и прелейте сместа 
в стъклено шише с 
пулверизатор. Още 
един вариант: ня-
колко капки етерич-
но масло смесете с 
базово масло (напри-
мер бадемово или от гроздови семки) и нанесете сместа 
на цялото тяло с масажни движения. 

Прости правила
 Ако сутрин не ви стига време за самомасаж, нанесе-

те на лицето овлажняващ тониращ защитен крем. Това 
средство едновременно изравнява тена, овлажнява кожа-
та и гарантира защитата ви от слънцето, ако е снаб-
дено с SPF фактор. 

 Запишете се при козметик, за да придадете правилна-

та форма на веждите си. Всеки ден отстранявайте по-
никналите излишни косъмчета. Оформянето на веждите 
е един от най-евтините начини да се подмладите. Ако 

веждите ви са прекалено светли, внимателно ги оцвете-
те с молив за вежди в подходящ оттенък или си напра-
вете перманентен грим. 

 Капка блясък съживява лицето. Ако не ви стига вре-
мето да нанесете спирала за мигли на очите, то маки-
ажът на устните ще ви отнеме минута. Малко блясък 
със светлоотразителни частици ще придаде завършеност 
на лицето ви. 

ЗДРАВА КОСА
Задължително вложете пари в професионални четки за 

коса – една за сресване и една за оформяне на прическа-
та. От четките в най-голяма степен зависи състояние-
то на прическата ви. Не бива да забравяте и за качест-

вените бои за коса, както и за качествените продукти за 

стайлинг, които ще защитят косата ви от негативното 
въздействие на слънчевите лъчи. През лятото повече от 
всеки друг път косата се нуждае от овлажняване. 

 Боядисване. Ако не желаете да дадете почивка на ко-
сата си от боядисването през лятото, използвайте без-

амонячни перманентни бои. Те не травмират косъма и 
даже го овлажняват и подхранват, тъй като съдържат 
растителни масла, витамини от групата В (биотин), ви-
тамини PP и Е, както и омега-9 мастна киселина, която 
по време на самото боядисване максимално подхранва и 
овлажнява кожата на скалпа и косата. В резултат боята 
не разрушава кутикула.

 Грижа. Не забравяйте за продуктите за коса с UV 

филтри, които неутрализират негативното въздейст-
вие на слънчевите лъчи. Интензивните маски за коса с 

минерални масла подобряват съпротивителните сили на 
косата спрямо външните агресивни фактори на околна-
та среда. 

 Стайлинг. Най-добре правете прическата си с помо-
щта на продукти, съдържащи плодови и аминокиселини. 
Те чудесно подхранват, овлажняват и защитават косъма. 
Ако косата ви е много изсушена, ще се наложи да използ-
вате продукти, обогатени с екстракт от морски водо-
расли, лайка или алое вера. 

На проведената в края на юни дискусия „Говорим за вода“ темата „Водата ни пра-

ви красиви“ бе представена от дерматолога д-р Катя Паскова. Дехидратация-

та е основен фактор за стареенето на кожата, а нейните белези са сухота, липса на 

еластичност, наличие на дребни бръчки около очите. Дерматологът подчерта, че е 

много важно кожата да се хидратира не само външно със специфични продукти, но и 

вътрешно, чрез пиене на много вода. Пиенето на чаша гореща вода сутрин отваря 

порите и изчиства токсините, изпотяването също е полезно. На почитателите на 

сауната д-р Паскова препоръча прием на минимум 1 литър топла вода час преди 

посещение и същото количество вода един час след края на процедурата. Основна 

грешка, която се прави, е поемането на студени течности след сауна и в жегите – 

водата трябва да е със стайна температура и да се пие на малки глътки. На въпрос 

от гостите за контрастните душове и тяхното приложение за хидратация на кожа-

та и подобряване на кръвообращението лекторът отговори, че те са препоръчител-

ни за хора с алергии и метаболитни заболявания, както и за пушачи. Целулитът също 

може да бъде намален с повишен прием на вода, подходяща диета и двигателен режим.

„ГОВОРИМ ЗА ВОДА“

Етеричното масло от жасмин повдига 
настроението, а това от бергамот се 

смята за афродизиак
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1. Избирайте безвредни за децата продукти, 
които не съдържат багрилни вещества 
и парфюми. 

Много перилни препарати, омекотители и доста видове сапуни съ-

държат багрилни вещества и парфюми, които могат да раздраз-

нят нежната детска кожа. Четете внимателно етикетите, за да 

се уверите, че продуктът не съдържа багрилни вещества или пар-

фюм, че е специално създаден за чувствителна кожа и че е дерма-

тологично тестван. Същото важи и за други продукти за лична 

грижа като сапуни, шампоани, кремове или лосиони.

2. Пазете кожата на детето от слънцето. 

Излагането на слънце може да доведе до изгаряния и раздразвания 

на деликатната детска кожа. Насърчавайте вашето дете да не 

стои на силно слънце – от около 10.00 ч. сутринта до 16.00 ч. сле-

добед. Покривайте вашето дете със защитни дрехи и поставяйте 

слънцезащитен продукт върху откритата кожа. Избирайте слън-

цезащитен продукт, който едновременно да предпазва от UVA и 

UVB лъчи и да е със слънцезащитен фактор поне 30. Избягвайте 

продукти, които съдържат PABA, тъй като те могат да раздраз-

нят кожата. И не забравяйте да слагате и слънцезащитен балсам 

за устни върху устните на детето. Слънцезащитни продукти не 

се препоръчват за деца на възраст под 6 месеца. Тези деца прос-

то трябва да бъдат покривани и оставяни да стоят на сянка. Съ-

ществуват и UVA/UVB-блокиращи дрехи, които ще предпазят ва-

шето дете от изгаряния през дрехите. 

3. Поддържайте кожата на детето добре 
овлажнена. 

Изберете хидратиращ продукт, който е за деца и е дерматологич-

но тестван. Нанасяйте го върху тялото и лицето на детето след 

всяко къпане. Правилното хидратиране може да помогне да предпа-

зите чувствителната кожа от раздразване. 

4. Ограничете излагането на детето 
на други домашни дразнители.

Аерозолни продукти като лак за мебели и ароматизатори, козина 

на домашни любимци, вълна или синтетични дрехи могат да раз-

дразнят кожата на вашето дете. Избягвайте използването на ае-

розолни продукти около децата, почиствайте дома с прахосмукач-

ка всяка седмица, не допускайте домашните любимци в спалнята 

и избирайте предимно памучни дрехи за вашето дете. Преди ваше-

то дете да облече нови дрехи, изперете ги с препарат за чувстви-

телна кожа, който не съдържа багрилни вещества и парфюми.

5. Потърсете помощ при сериозно 
раздразнена кожа. 

Ако кожата на детето ви е силно възпалена и сърби, или ако по-

лучава периодични обриви, се консултирайте с лекар. Някои деца 

имат кожа, предразположена към екземи, което може да изисква 

специално лечение. 

съвета за родители
ТОП 5

на вашето дете

Грижа за
чувствителната кожа

Децата имат 
по-тънка и нежна кожа 
от възрастните. Затова 
тя е и по-чувствителна 
и податлива на 
дразнения. Ето 5 съвета, 
които ще помогнат 
на родителите 
да се грижат за 
чувствителната 
детска кожа.

www.bingosensitive.bg

Със специалната си формула за чувствителна кожа „Бинго аутомат сенситив“ осигурява максимална чистота, 

като същевременно се грижи за вашата кожа. С „Бинго аутомат“ вредните ефекти на прането ви изчезват, 

като същевременно то остава свежо и чисто. Благодарение на формулата с екстракт от алое вера. 

„Бинго аутомат сенситив“ нежно докосва кожата ви, като в същото време я подхранва.

„Бинго аутомат“ е дерматологично тестван.



При избора на слънцезащитни средства (СЗС) се 
ориентирайте не само по състоянието на кожата 
си, но и по своята възраст.

30 години
Ултравиолетът изсушава кожата, което често прово-

кира лющене и заедно с това образуване на повърхностни 

бръчки. За да избегнете тези неприятни последици, из-
ползвайте овлажняващи продукти с хиалуронова киселина, 
растителни масла и извлек от морски водорасли. Полезна 
вещ във вашия случай е флаконът с термална вода, който 
ще ви помогне да запазите хидробаланса на кожата през 
целия ден. След като се върнете от плажа, не се коле-
байте да си направите овлажняваща и успокояваща маска 
(например на основата на масло от авокадо и/или урея).

40 години 
Отдайте предпочитание на по-концентрираните ов-

лажняващи средства, като например серум с нискомоле-
кулна хиалуронова киселина. Важно е в ежедневното ви 
меню да присъстват и храни, съдържащи антиоксиданти 
(витамин Е, С и др.). Те няма да дадат възможност на 
ултравиолетовото излъчване да увреди клетките на кожа-
та и ще подпомогнат по-бързото є възстановяване след 
излагането на слънце. 
За нощна грижа изберете по-плътен като текстура коз-

метичен продукт. Не е много уместно да използвате ре-
тиноидни и други антивъзрастови препарати през лято-
то. Но пък козметиката с пептиди и аминокиселини е 
незаменима за този сезон – тя ще поддържа кожата ви 
в оптимално добра форма. 

50 години
Задължително трябва да подготвите кожата си за по-

дълъг престой под слънчевите лъчи. Максимален ефект ще 
дадат салонните процедури: дълбоката хидратация с про-
фесионални овлажняващи маски, мезо- и озонотерапия, би-
оревитализация (инжектиране на хиалуронова киселина). 
Вкъщи можете да си правите маски с продукти, бога-
ти на колаген и коензим Q10. Те ще повишат естест-
вения защитен потенциал на кожата. По време на от-
пуска помнете, че постоянно трябва да хидратирате ко-
жата! Обръщайте внимание не само на лицето, но и на 
шията и зоната на деколтето – кожата в тези участъ-
ци е по-тънка и затова още по-уязвима от ултравиоле-
товото излъчване. 

60 години
На тази възраст много жени се сблъскват с проблема хи-

перпигментация. Чернейте с особено внимание, по-добре се 
излагайте на слънце само в ранните сутрешни и в късните 
вечерни часове. Избягвайте прякото и силно слънце. За да 
изравните тена, използвайте леки избелващи средства със 
съдържание на нисък процент салицилова киселина, арбутин, 
витамин С. Те действат достатъчно деликатно и могат 
да се използват даже и през лятото. Не бива да забравя-
те нито за секунда за три неща: хидратация, подхранване 
и грижата с антиоксидантна козметика.

ЗА 

ВСЯКА 

ВЪЗРАСТ

Правила

Възможно ли е да почернеете красиво, без да навредите на 
кожата? Да, ако съчетаете прилагането на слънцезащитните 
средства със специални грижи.

за красив
загарзагар

НЕ ПРОСТО ЗАЩИТА
Съвременните слънцезащитни средства са обогатени 

и с други полезни вещества: антиоксиданти; подхранва-

що масло от карите; антивъзрастови компоненти, ко-

ито подобряват еластичността на кожата и, естест-

вено, стимулиращи производството на меланин състав-

ки, които осигуряват така мечтаното по-бързо почер-

няване. Просто четете етикетите на козметичните 

продукти много внимателно, за да изберете „вашия“.
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ф р и з ь о р с к и  с а л о н

Новите
ОБЕМИ

КОСА ГОРЕ!
Тази прическа е 

перфектна за коса, 
дълга до раменете, 

подстригана 
на степени, без 

бретон.

6  Самата опашка и двата кичура, които падат около лице-

то, оформете с маша на вълни – така прическата ще стане по-

раздвижена и въздушна. Накрая фиксирайте с лак за коса.

Как да вкараме повече въздух във всяка коса? 
Три въпроса и четири професионални отговора…

1
2 3

4 5

6

5а

1  Отделете косата на темето под формата на подкова, 

усучете партията коса и я прикрепете към основата. След това 

нанесете обилно фиксираща пяна по изсушената с хавлиена кър-

па свободна коса.

2  Изсушете косата кичур по кичур с кръгла четка. Важно е 

при сушене да не извивате основата на кичура нагоре, тя трябва 

да остане относително права. Завийте краищата с четката и 

ги усуквайте завития кичур през средата, за да се получат после 

стърчащи на всички страни букли. 

  Разпределете малко продукт за предпазване от сешоар и 

фиксация върху косата на темето и нея изсушете по същия на-

чин, но този път внимавайте в основата кичурите да сключват 

ъгъл от 90 градуса с главата и леко изтегляйте краищата при 

сушене.

3  Издърпайте перпендикулярно двата кичура точно над уши-

те и ги закрепете към двете предни части коса с щъркели. Коса-

та на темето тупирайте леко в основата, като започнете от 

най-високата точка на главата и слезете кичур по кичур до ниво-

то на височината на веждите.

4  Съберете тупираната коса на темето на хлабава опашка 

и я фиксирайте с ластиче. За повече издръжливост укрепете ко-

сата около ластичето с фиби, но така, че да не се виждат. Увий-

те около ластичето кичур коса от опашката, за да го прикриете.

5  Тупирайте леко и предните сектори коса – кичур по кичур. 

Пригладете ги с четка с естествен косъм назад и ги прикрепете 

добре с няколко фиби зад опашката. Ако косата ви е много дъл-

га, увийте краищата, които стърчат около опашката. Изгладете 

повърхността.

Бела, брой 8 (162), 201122



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

През юни в Санкт Петербург Ма-

рин Хубенов–МЪРФИ и Асен ХИН-

КОВ представиха страната ни на поред-

ния пети годишен международен фести-

вал „Красота над Невой“ като членове 

на „Интеркоафюр България“. Откриване-

то се състоя в Националната руска биб-

лиотека. 

На специално организиран семинар „Кра-

сота от първоизточника“ националните 

„таланти“ на фризьори от цял свят намериха израз в едно космополитно пред-

ставяне на разнообразни и уникални прически. Тазгодишният фестивал бе посве-

тен на ретро прическите. 

Един от дните бе под наслов „Ден на ценителите на красотата“ – културно-раз-

влекателно мероприятие в чест на красотата във всичките є измерения. Инициа-

тивата „Прическа за дете“ пък бе органи-

зирана с благотворителна цел – участни-

ците във фестивала направиха прически на 

деца в неравностойно положение. 

Фестивалът беше закрит със спекта-

къла „Спяща красавица“, организиран от 

артцентър „Дягилев“. В него стилисти 

от различни държави представиха своето 

виждане за прическа. 

V международен фестивал 
„Красота над Невой“

1 2

3

4

1  Изсушете добре косата със 

сешоар. За да е по-траен обемът, 

нанесете пяна за обем върху изсу-

шената вече коса.

2  Оформете косата с тънка 

маша, като работите кичур по ки-

чур. Започнете от долния слой коса. 

Усуквайте кичурите в една и съща 

посока, като ги държите далеч от 

лицето. Така ще получите особено 

меки вълни. След това навийте на 

маша и горния слой коса. За да по-

стигнете по-добър ефект, не нави-

вайте машата до основата на ки-

чура, а спирайте с навиването на 5 

сантиметра от главата.

3   Изчакайте буклите да из-

стинат съвсем. За да не губи-

те време, нанесете грима си през 

това време. Накрая наведете глава 

напред, преметнете косата пред 

лицето и я разтърсете, за да се 

„отворят“ буклите.

4   За постигане на повече 

обем тупирайте леко основата на 

кичурите от долния слой коса и ги 

фиксирайте с лак.

НЕЖНИ ВЪЛНИ
Прическата е 
подходяща най-
вече за по-дълги 
коси, чиито горни 
пластове стигат 
до брадичката.



Д иетолозите са убедени, че 
пиенето на вода подпомага 
отслабването.
В това, че тя наистина ни 

е необходима, не бива да се съмня-
ваме. Отдавна е признат фактът, 
че водата стимулира симпатиковата 
нервна система, която регулира мета-
болизма. Което означава, че се отра-
зява благоприятно на здравето, пък и 
на фигурата. Но въпросът за количе-
ството є е зависим от много факто-
ри. Например ако целия ден прекарва-

те в офиса, където въздухът е про-
низан от компютърни излъчвания и 
изсушен от климатика, не бива да се 
ограничавате в пиенето на вода.

Ако сте спортист, тогава сигурно 
лекарите няма да ви позволяват да 
пиете прекалено много вода по 
време на състезание. Ще ви 
посъветват да пиете толкова, 
колкото да утолите жаждата си. 

Ако сте решили да се простите 
с излишното тегло, тогава специа-

листите настоятелно ще ви убедят, 
че трябва да пиете много, ама мно-
го вода…
Повечето хора страдат от 

хронично обезводняване 
Иранският лекар Фирейдон Батман-

гхелидж стигнал до извода, че пове-
чето от нас изпитват обезводняване, 
което е прекият път към напълнява-
не и даже към сдобиването с астма. 
Той написал няколко книги за значени-
ето на водата в живота на човека. 

Докторът съветва да се пият 
по 8 чаши чиста вода на ден, 
което е около 2 л.

Другите течности, супи и плодо-
ви сокове например, не влизат в тази 
„сметка“. Кафето, чаят и газирани-
те напитки той препоръчва въобще 
да бъдат зачеркнати от дневното 
ни меню.
В това, че водата никога не е в 

повече, е убедена и група германски 
учени. Вярно, за полезна те не смя-
тат всяка, а само минералната вода 
и препоръчват да я консумираме по 
следния начин:  чаша вода половин 
час преди хранене, за да се подгот-
ви храносмилателният тракт за ра-
бота и да не преяждаме  чаша вода 
2 часа след ядене.

За кого е вредна
Вода съдържат и много хранителни 

продукти – особено плодовете и зе-
ленчуците.
Една доста многобройна част от 

научното общество смята, че трябва 
да се пие толкова вода, колкото на 
организма му се иска – тоест сред-
но по около 1,5 до 3 л на денонощие. 
При това под „вода“ тези учени раз-
бират също чайове, сокове, супи и 
други водни храни.
Но тази норма все пак се отнася за 

здравите хора. Сляпото следване на 
такъв един съвет може да се окаже 
фатално за страдащите от сърдечна 
и/или бъбречна недостатъчност. Ле-
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Водата е източник на сили и здраве и наистина не трябва да я пренебрегваме. Но мненията 
за количеството, което трябва да изпиваме на ден, се разделят на две. Едната група 

диетолози твърди, че трябва да се консумират минимум по 2 л на ден, а представителите 
на другата са убедени, че организмът сам си знае мярката. Има и трета група, която 

смята, че излишъкът от течности в организма може да се окаже фатален за здравето.

вода
трябва да пиемтрябва да пием

Колко точноКолко точно
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карите предупреждават, че заради ло-
шото кръвоснабдяване на бъбреците 
намалява и количеството течност, 
която се отвежда по естествен път 
чрез тях. 

Не бива да се увличате в пиенето на 
вода и по простата причина, че излиш-
ното тегло е свързано и със задържа-
не на излишни течности в организма.

Ето и още няколко „нюанса“ на 
това мнение.

 Излишъкът от вода води до труд-
ности при дишане. Понякога теч-
ността може да се задържи в об-
ластта на белите дробове, като по-
следица от това е тяхното отича-
не. Такова едно усложнение е опасно 
за живота.

 Колкото по-малко ядем, толкова 
повече вода „иска“ нашият организъм. 
Част от нея ние получаваме с храна-
та. И ако последната не достига, ко-
личеството трябва да бъде запълне-
но с… вода.

 Повече от половин литър вода на-
веднъж можете да изпиете само след 
големи физически натоварвания или при 
стомашно-бъбречни разстройства.

Количеството зависи от…
Делът на водата в организма на 

един възрастен човек е от 60 до 
70%. Дори и малки промени водят до 
сгъстяване на кръвта и до влошава-
не на топлинната регулация. Желяз-
ното правило: през деня е добре да 
пиете разпределено между 1,5 до 2,5 
литра вода. Ако спортувате по-ак-
тивно, ще губите до 1 литър теч-
ност за час! Това количество тряб-
ва да си го възвърнете по време или 
след тренировката.

С подходяща температура
Леко изстудената (докъм 7 °С) вода 

помага на тялото да се изпоти при 
летните жеги и съответно да се 
охлади. При този процес се хаби и 
енергия – което е много добра нови-
на за онези, които искат да отслаб-
нат. По-внимателни трябва да бъде-
те с много студените напитки, за-
щото те често провокират стомаш-
ни проблеми.

Изворът на напитки
Това, какво точно да пиете, зави-

си от две неща – дали спортувате 

и дали искате да отслабнете. По-ак-
тивните спортисти се нуждаят и 
от въглехидрати по време на тре-
нировка. Те могат да бъдат набаве-
ни от плодовите сокове. Тъй като 
готовите плодови сокове са доста 
подсладени допълнително, е препоръ-
чително да се пият само прясно из-
цедени и миксирани с вода в отно-
шение 1:3. 
Изотоничните напитки или проте-

иновите шейкове са разработени за 
спортистите, които тренират много 
усилено (за постижения!). Който оба-
че иска едновременно с това да реду-
цира и теглото си, трябва да се от-
каже от тях по причина, че вътре 
в тези напитки се съдържат храни-
телни вещества, от които се пъл-
нее. Отслабващите по-добре да пият 
чиста вода. Не ви е вкусна? Сложете 
парче пресен лимон в чашата или пар-
че корен от джинджифил. И един хи-
тър съвет за след спортуване – без-
алкохолната бира освежава, успокоява 
и съдържа витамини и минерални ве-
щества в огромно количество.

Проверка на 
водното домакинство

Ако изпитвате жажда, значи орга-
низмът ви е стигнал до краен пре-
дел на обезводняване и това е негови-
ят алармен сигнал да му дадете вода! 
Други знаци за обезводняване са тъм-
ножълтата урина и чувството на су-
хота в устата и очите. За да тест-
вате какви са нуждите ви от теч-
ности след тренировката, качете се 
на кантара: теглото преди трениров-
ката минус теглото след трениров-
ката ще ви даде количеството вода, 
която трябва да набавите на органи-
зма веднага.

Попълване на резервите
Започнете да спортувате добре хид-

ратирани. Ако вечер след работа се 
отбивате във фитнес залата, е до-
бре по пътя към нея и когато сте 
в самата зала да си пийвате по мал-
ко вода. Ако правите джогинг навън, 
можете нормално да издържите око-
ло 45 минути, без да пиете вода. Ако 
бягате повече от посоченото време, 
вземете си и шише вода с вас. Ва-
жното е след спорт веднага да за-
пълните загубите от течности в ор-
ганизма.



С
пециалистът е един от най-
търсените, когато се зададе 
поредният форум, посветен 
на здравословното хранене. За 

да се храним обаче и ние, както при-
родата е определила, зависи още от 
родителите ни, охлажда бързо енту-
сиазма той. Хранителните навици се 
предават от поколение на поколение, 
а всеки недостатък в тях пък се 
проявява в наследствено заболяване. 
Именно затова е толкова важно да 
осъзнаем, че храната е най-голямото 
ни лекарство сега, та да предадем 
това и на децата си. Д-р Гайдурков 
ни помага да го направим...

Лидия Ковачева 
ми даде живот

„Може би досега щях да бъда съв-
сем конвенционален лекар, който сам 
пие шепи лекарства – така живеех 
и преди. Това е абсурден модел, не 
може да лекуваш другите, след като 
не си способен да излекуваш себе си. 

Това обаче е стандартното – лекари-
те пият лекарства не по-малко от 
пациентите си, даже живеят по ста-
тистика по-кратко... Като се оплаче 
някой, и лекарят му казва: „Абе, ос-
тави, и аз съм така...“
Самата Лидия Ковачева е имала дъ-

лъг път, включително на борба – 
дори за това да си издаде книгата 
например. На практика първо се е 
разпространявала нелегално. Приема-
ше хора на добра воля, защото беше 
постигнала нещо, спасило живота є – 
тествала го е върху себе си, развива-
ла го е с близките си. Тя казваше, че 
е художник по професия, но принуди-
телно е станала един вечен студент 
по медицина. Когато била болна, тър-
села лекар в областта на натурална-
та хигиена, но се оказало, че такъв 
няма – три месеца преди определена-
та є от лекарите смърт започва да 
чете литература на руски и англий-
ски. Чудото става – по тази литера-
тура тя успява да се излекува. Разви-

ва една своя омекотена система и от 
там нататък предлага на лекарите 
да приемат нещо, което дава ефект. 
Неподозирано за другите хора, ефек-
тът му е чудотворен – всъщност 
това е най-простото чудо на приро-
дата. То става с всеки от нас. Чудо 
е как се ражда човек, не е чудо, че 
може да възстановява по естествен 
път собствените си тъкани.“

В природата не може 
да се лекува на парче

„Това е сегашният модел на меди-
цината, да лекува симптоматично... 
Всъщност дори симптом на малкия 
пръст може да е симптом на цяло-

Диетата е
полезна,

когато е
вкусна

Коя е човешката храна, иска да напомни 
на всички ни д-р Георги ГАЙДУРКОВ

„Тялото ни е екосистема, буквално 
като едно море. Ако замърсиш 

водата (кръвта), цялата „флора“ страда.“
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то тяло. Най-малкото една кръв цир-
кулира в цялото тяло. Това е екоси-
стема, буквално като едно море. Ние 
сме море! Флората и фауната са на-
шите органи, кръвта е водата... Ако 
замърсим водата, цялата флора стра-
да. Мексиканският залив е замърсен 
и няма биологичен вид, който да е 
щастлив от това... Боледува цялото! 
По същия начин едно възпаление на 
малкия пръст не може да бъде излеку-
вано без цялото. Да, може да бъде по-
тушено за момента – това е все едно 
морето да изхвърли на брега боклук, а 
ние да го върнем в него обратно... Ле-
куваме ли възпалението на пръста с 
антибиотик, то ще избие другаде. То-
гава отиваш при кардиолог, при невро-
лог и започва театърът на абсурда.“

Подсещам хората 
да усетят себе си

„Това е нещо, което сме забравили. 
Усетим ли се, другото си върви! Няма 
нужда да мислим как да си лекуваме 
сърцето или да си движим червото. 
Това са автоматични процеси. Систе-
мата е авторегулативна, имаме пер-
фектен компютър в себе си с всич-
ки програми за авторепарация. Органи-

змът си пуска тези програми, усети 
ли дисбаланс, и се самовъзстановява. 
Не бива да му пречим, той си ги пу-
ска сам. Никой лекар не лекува нищо, 
това е абсурд и древните са го зна-
ели. Лекарят се грижи, а природата 
лекува! Лекарят е малко по-добър учи-
тел, той трябва да подсети човека за 
него самия, за да се постави в този 
процес на авторегулация. Да се овладее 
и да няма повече нужда от лекар. Това 
не е трудно, трудното е, че сме от-
къснати от себе си, тоест от приро-
дата. Казано на шега, имате си ком-
пютър, имате си програмите – пусне-
те си ги и си живейте живота. Това 
е моето послание, аз не правя нищо, 
просто подсещам хората за това, ко-
ето имат в себе си като ресурс. Ни-
кой отвън не може да ви даде здраве! 
Отвън можем да подадем ръка, но не 
можем да излекуваме. Това е подвежда-
не, коварна лъжа, ако кажа на някого: 
„Аз мога да те излекувам!“

Сменим ли храната си, 
сменяме и тялото

„С нищо друго не можем да про-
меним себе си така фундаментално, 
както с храната! Самата база, сама-
та субстанция на живота се проме-
ня във всяка клетка. Просто казано, 
сменим ли храната, сменяме тялото. 
Нужен ни е технологичен период оба-
че, не става с магическа пръчка. Така 
и едно дете не може да порасне ав-
томатично – нужно е търпение.
Аз лично не използвам добавки – из-

ползвам в допълнение храни, в част-
ност суперхрани. Това значи храна, 
която в малко количество дава мно-
го. Дава много широк спектър от 
есенциални нутриенти, които ги няма 
в хотдога, в пицата. Добавим ли в 
организма тези храни, допълваме на-
шия пъзел по пътя към здравето. Су-
перхраните са нещо прекрасно! Много 
хора казват, че почвите са бедни, но 
това е нещо преекспонирано. За Бъл-
гария това е под въпрос. Ако расте-
нията бяха толкова много поразени 
от дефицити, нямаше да ги има. Те 
самите подават много фини сигнали, 
когато в почвата нещо не е наред. 
По листата им например се появяват 
петна, ако им липсват азот или маг-
незий... Добрата новина е, че въпре-
ки конвенционалното земеделие плодо-
вете и зеленчуците все още стават 

Здравословната кухня 
може да е и скъпа, 
и евтина
Като пример за първото д-р Гайдур-

ков дава суперхрани като мака и спи-

рулина, които сам включва в меню-

то си. Една позабравена и много дос-

тъпна суперхрана обаче са суровите 

яйчени жълтъци. „Това предлагам на-

стойчиво на пациентите си – казва 

ни. – Целият фин комплекс обаче се 

нарушава, претърпят ли топлинна об-

работка... Една бирена мая също е су-

перхрана, растителният белтък в нея 

е с 50% повече, отколкото в месото. 

В спирулината пък е поне два пъти 

повече. Когато стане дума за белтъ-

чини, повечето хора ще ви кажат, че 

трябва да ядете месо. Те забравят, 

че има растителни белтъчини, кои-

то са пълноценни. Пълноценен белтък 

по определение е този, който има ос-

емте незаменими аминокиселини (за 

децата те са девет). Когато смесим 

зърнена с бобова култура, получаваме 

този „пъзел“. Така че растителният 

белтък е пълноценен!“



за ядене, колкото и да се твърди об-
ратното! Ако наистина има толкова 
дефицити в организма ни, нека ги до-
пълним с храни, не с хранителни до-
бавки. Изолатът, тоест изолираното 
вещество, което предлага хранител-
ната добавка (например в гинко било-
ба на таблетки), е част от цялото 
растение, но не е цялото растение и 
затова противоречи на логиката на 
природата. Например желязо на хап-
чета – то е тежък метал, уврежда 
тялото, натрупва се в черния дроб, 
в бъбреците. Но желязото в ядките 
и в копривата например действа по 
съвсем различен начин, там е свърза-
но с хиляди други неща. Не с десет, 
не с двадесет, свързано е с всичко.“

Лобитата на 
фалшивия апетит

„Казва се, че има две лобита, които 
ни зарибяват от най-ранно детство 
– сладко и солено. Едно дете, свикна-
ло само на захарни бонбони, шоколади, 
не може да яде плод, той не е сладък 
за него. В този смисъл има деца, кои-
то не могат да ядат нищо друго ос-
вен пица и пържени филийки! Но те 
са възпитани да ядат това и за това 
виновни са родителите. Ако сме свик-
нали само на чипс и на солети, не мо-
жем да ядем без сол. Според мен сол-
та е по-вредна от захарта. Солта е 
наркотик, тя активира рецептори на 
езика и съответно в мозъка и човек 
яде поне два пъти повече, отколкото 
е необходимо. Тествайте се сами дали 
сте гладни, като изядете нещо без-

солно. Ако ви се стори безвкусно, зна-
чи не сте гладни. Раздразваме апети-
та си и ядем изкуствено много. Така 
е и с мононатриевия глутамат, той 
се продава съвсем легално, съдържа се 
във всички готови миксове, а е лега-
лен наркотик, дразни центъра на апе-
тита и ядем с пъти повече. Може да 
е само вода и сол, но има ли моно-
натриев глутамат вътре, ни се стру-
ва вкусно! Така е и с маргарина...“

В храната, която 
предлагам, няма мазнини
„Няма олио, няма зехтин – и за мно-

го хора това е странно. Има например 
смлени маслини, което звучи екстрава-
гантно, снобско... Но не ми се струва 
правилно да измъкнеш най-калоричния 
нутриент от една маслина, тоест 
зехтина (1 грам от него ни зарежда с 
9 калории), а не да ядеш цялата мас-
лина. Мазнината, каквато и да е тя, е 
гъста, представете си я как се смес-
ва с кръвта ви. Ако в една река из-
сипем петрол, той изплува на повърх-
ността и рибите не могат да дишат, 
задушават се... Същото става с кръв-
та. След час вените се надуват, вдига 
се кръвното, кръвните клетки като 
риби почват да се задушават, не мо-
гат да плуват... Организмът го прео-
долява, но с годините това изтоща-
ва тялото. Звучи странно, но е добре 
мазнините да са в контекста на хра-
ната. Нищо такова не се случва, ако 
приемаме тези мазнини чрез смлени и 
направени на фантастичен дресинг за 
салата ядки. Защо да е слънчогледово 
олио, а не слънчогледови ядки, пригот-
вени като дресинг – с чили, с гъби... 
Въпросът е мазнината да е в конте-
кста на целия продукт, там ще има 
най-малкото емулгатор, той няма да 
позволи на мазнината да се отделя на 
капчици. В шишето със зехтин духът 

е излетял, няма го... И организмът 
трябва да полага много сили, за да се 
справи с това! А в смляната ядка – 
там има ензим, има прана.“

Болен ли е организмът, 
той се самовъзстановява
„Човешкият организъм е съвършена 

самолечебна авторегулативна система. 
Просто казано, ние сме природа. При-
родата е около нас – хубавите цветя, 
светлината на слънцето. Но и ние 
сме природа, не сме отделна част от 
нея. Това не е абстрактно послание, а 
съвсем конкретно. Болен ли е органи-
змът, той се самовъзстановява. У нас 
тече непрекъснат процес, едно дина-
мично равновесие – всяка секунда ми-
лиони клетки умират, други се раж-
дат. Винаги го има това динамично 
равновесие. Трябва да сме в добър ба-
ланс, за да живеем щастливо или как-
то Петър Димков е казал, да живеем 
щастливо своя век. Да имаме не годи-
ни живот, а живот в годините...“

Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор, списание „Усури“

Стресът ни прави 
кисели и отвътре
Вкисляваме се, докато работим, вкис-

ляваме се, докато се храним... Това не 

е добре, отсича специалистът, защо-

то тази киселина бавно ни разяжда. 

„Хората се нуждаят от алкални хра-

ни – смята той, – а това са суровите 

растителни храни. Всеки трябва да 

усети и към какво има желание, това 

зависи от нас. Дори едно кафе няма да 

ни навреди – в края на краищата то е 

билкова отвара. Аз специално съм фен 

и на сладките неща, което може би не 

е най-доброто. Има по-интегрални ал-

тернативи, например домашни бонбо-

ни, които се правят от смлени ядки, 

биокакао, канела, ванилия...“

Инстинктът на 
природата се изразява 
в кърмата
„Скандално е – възмущава се специа-

листът, – когато идва при мен жена, 

родила преди два-три месеца, и казва, 

че не кърми.“ Няма млекопитаещо жи-

вотно, което да няма мляко, подчер-

тава той. Може да е мишка, може да 

е тигър, но има кърма! Инстинктът 

на природата е толкова силен!

Дори когато една жена е поставена 

под силен стрес, тя може да нахра-

ни с кърмата си своето бебе – това 

доказва и историята за обсадата на 

Ленинград по време на Втората све-

товна война. Жените тогава били не-

здравословно недохранени, но си кър-

мели децата, които благодарение на 

това се развили нормално.

„Битуват много остарели парадигми – 

мисли д-р Гайдурков, – все неща, които 

довеждат до спиране на кърмата. Са-

мата Световна здравна организация 

препоръчва до шестия месец детето 

да приема единствено кърма, без нищо 

друго. Милиони години животинският 

свят и човекът са се развивали без 

добавки. Ако бяха необходими, нямаше 

да има животни, нямаше да има хора.“

Царевични хлебчета, приготвени 
по изискванията на д-р Гайдурков

Бела, брой 8 (162), 201128



Подозираме, че повечето редак-
ции на женски списания прили-
чат на специализирани клини-
ки за отслабване. Тук се от-

слабва информирано, постигнатите 
резултати се следят взаимно, а оп-
итът се споделя. Дали процесът е 
ефективен, съдете сами по следния 
факт: стаите на клиниката, разби-
райте редакцията на БЕЛА, непре-
къснато са заети (най-често) с едни 
и същи клиенти (редакторки), които 
се борят с наднорменото тегло, ма-
кар да нямат нужда. Няма свободни 
бюра (и легла няма), които да заеме-
те, в случай че сте решили да постъ-
пите точно в нашата „клиника“. За 
това пък количеството на интернет 
услугите в сферата на „правилното“ 
хранене впечатлява. Свободните мес-
та в тях са много. В каква степен 
обаче те могат да ви бъдат полезни, 
ако сте от онези, които са решили 
да отслабнат? Какъв е резултатът 
след неколкоседмичен интернет опит 
в борбата с наднорменото тегло? С 
какво се разделяме? С килограмите 
или с илюзията, че те могат да бъ-
дат стопени по този начин? 
Ние от БЕЛА преминахме и по този 

път, без да напускаме леглата, пардон 
бюрата, на собствената ни редакция.
„Сваляме килограми в режим он-

лайн“; „Вашият личен коуч диетолог 
отговаря на въпросите ви в скайп“.
Няма как да не се хванете на по-

добни кукички. Дори ако сте една от 
многото жени, които през последните 
години са натрупали сериозен, и то 
невиртуален опит, като се почне от 
престой в специализирана клиника за 
отслабване и се стигне до почти на-
лудничаво участие в „гладни“ походи... 

Онлайн калкулатори 
и броячи

Най-простите и популярни инстру-
менти, които обслужват слабеещите в 
интернет, са броячите и калкулатори-
те. Това са програмите за изчисляване 
на индекса на телесна маса, справоч-
ниците за калорийността на един или 
друг хранителен продукт или готово 
ястие, както и вариантите на диети 

и порциони при различни видове физи-
чески натоварвания. Броячите и таб-
лиците за калорийност съществуват 
на практика във всеки сайт, посве-
тен на отслабването или фитнеса. На 
тези сайтове също така бихте мог-
ли да изчислите гликемичния индекс на 
всеки хранителен продукт (т.е. да раз-
берете в каква степен повишава ниво-
то на кръвната захар, което е важно 
за отслабването). Също така бихте 
могли да се възползвате от различни 
формули за изчисляване на идеалното 
тегло – например индекса Кетли.

Пресметни
 Индексът се определя, като раз-

делите теглото си на ръста си на 

квадрат, като мерната единица за 

тегло е килограм, а за ръста е ме-

тър. За мъжете нормата индекс е 

между 20 и 25, а за жените – от 19 

до 23. Вие сте приятно закръгле-

ни и апетитни, ако вашият индекс 

е в рамките на 23–32 за мъжете 

и 25–30 за жените. Над това вече 

се смятате за дебели.

Твърде възможно е да се окаже, че 
теглото ви е например два пъти по-
голямо от допустимата норма. 
Сайтовете за отслабване могат да 

ви помогнат да пресметнете приети-
те и изразходените калории за деня. 
Подобно умение е на практика ефек-
тивен самоконтрол. „О, да! Аз съм 
супер! Днес ядох зеле – едва 5 кал на 
100 г продукт. Но после всичко оти-
де на кино заради сушито със змиорка 
(почти 400 кал) и швейцарският каш-
кавал беше явна грешка (380 кал). А 
колко енергия изразходих?“ В раздела 
„Домашни задължения, сън и отдих“, 
който бихте могли да попълните, има 
най-различни графи. В това число и 
активен и пасивен секс, чистене на 
стаята, разходка на кучето, поливане 
на цветя... Такива са първите крачки 
в отслабването по интернет. 

Блогове на слабеещите
Блогърите – и слабеещите, и несла-

беещите – са по-активните потреби-

ОТСЛАБВАНЕ
„по интернет“

на   д и е т а



тели в мрежата. Станете ли блогър в 
сайт за отслабване, значи имате сери-
озни намерения да стопите килограми. 
Намирането на компания за отслаб-

ване в интернет блоговете, която да 
ви поддържа и мотивира, е много лес-
но. В онлайн дневника, който водите, 
бихте могли да споменете изходното 
си тегло, а в специално поле да отбе-
лязвате текущите си килограми през 
различните етапи на отслабването. 
Има и рейтингови системи за най-до-
брите резултати, за най-интересните 
записки, за най-активни участници. 
Кое му е хубавото? Всички опит-

ни отслабващи се отнасят към „но-
водошлите“ солидарно. Кое му е ло-
шото? Можете да потънете в хи-
ляди справочни материали – статии, 
сборници със съвети за начинаещи, 
отчаяни, съмняващи се и прочее, ко-
ито старите и опитните с радост 
споделят с новите. Кое може да ви 
подразни? Специфичният сленг и по-
вишената емоционалност, предизви-
кана от постоянната необходимост 
от взаимна поддръжка. „Прегръщам 
те сърдечно“, „Хей, момиче, ти си 
най-добра от всички! Ще успееш!“ 
Ако водите дневник две седмици и 
си изберете скромен псевдоним, ще 
видите как ще се обзаведете с при-
ятели, които са стартирали отслаб-
ването едновременно с вас или мал-
ко след вас. По този начин бихте 
могли един друг да следите никой 
от вашия отбор да не нарушава ди-
етата си, както и да си споделяте 
тайните на успешното отслабване. 
Това е дори весело, но само до мо-
мента, в който не влезете в истин-
ско съревнование с друг такъв от-
бор. Тогава нещата излизат от рам-

ките на обикновеното желание да 
отслабнете. 
Може ли да се вярва на това, ко-

ето пише всеки отслабващ блогър в 
своя дневник? Трудно е да се каже. 
Помислете дали самите вие не бихте 
се изкушили да преувеличите пости-
женията си, за да не хвърляте кал 
върху лицето на ветераните, както 
и върху бодрото настроение на нова-
ците. Блоговете на отслабващите е 
добър вариант за активност, но само 
в случай че сте в състояние сами да 
регулирате менюто си. 

Персонални консултации
В някои сайтове своите услуги 

предлагат „гурута диетолози“ или 
„онлайн консултанти“. В по-голяма-
та си част тези сайтове принадле-
жат или пък са обвързани с круп-
ни представители на хранителната 
индустрия или пък на козметична-
та или спортната. Консултантите, 
които не са ориентирани към ре-
кламата, са много малко. В осно-
вата на съветите на тези светила 
по хранене стои рекламата на даде-
на клиника, в която работят. Освен 
това подобно консултиране невинаги 
се отличава с индивидуален подход, 
а само повтаря известното вече в 
публичното пространство. 
Освен това онлайн консултирането 

на практика не е точно онлайн. Оп-
исвате проблема и въпроса си и кон-
султантът след ден, два или три ви 
отговаря, че или трябва да посетите 
неговата клиника, или пък да намери-
те начин да се снабдите с определен 
коктейл за сваляне на килограмите, 
който като с магическа пръчка ще 
стопи излишните ви килограми. 

Обикновени мошеници
Дори и да платите, възможно е да 

получите некачествена услуга. А може 

и да не получите никаква. Навсякъ-
де в интернет можете да се на-
тъкнете на многообещаващи реклами. 
Типичен пример е следният текст: 
„Как да превърнете отслабването в 
удоволствие? С помощта на наша-
та програма вие можете да свалите 
до 15 кг за месец и дори да преста-
нете да пушите! Попълнете анкета-
та и ще получите подробно разрабо-
тена диета, която ще отчете ваши-
те особености.“ Е, какво? Ще проб-
вате ли? Няма да ви спираме. Но 
ето какво е твърде вероятно да ви 
се случи.
Попълвате подробната анкета от 

40 въпроса (наистина е подробна). 
Започва се от стандартните сведе-
ния за възраст, ръст и тегло и се 
стига до кръвната група. Анкети-
ращите се интересуват и от броя 
деца, които имате, както и от ко-
личеството тегло, наддадено по вре-
ме на бременността. И още – на-
личие на диабетно болни или ши-
зофреници в семейството, начин на 
живот, притежание на автомобил и 
пр. Налице е личностен подход в от-
ношението към пациента. ОК. След 
като подробната анкета е попълне-
на, ви предлагат да изпратите есе-
мес на посочен номер. След това 
трябва отново да изпратите есемес, 
за да получите необходим код, след 
това отново да изпратите есемес 
– този път с цел антиспамова про-
верка. След около десет секунди по-
лучавате „внимателно разработената 
индивидуална диета с отчитане на 
индивидуалните особености“, която 
гласи следното: 
„Основните причини за вашето над-

нормено тегло са заседналият начин 
на живот и бързото хранене, с кое-
то сте заменили пълноценния прием 
на храна. За да постигнете желания 
резултат и да свалите 15 килогра-
ма за един месец, следва: 1. Да не се 
храните след 18.00 ч., 2. Да се дви-
жите повече, 3. Да приемате препа-
рати, съдържащи йод, да ходите на 
сауна и да използвате услугите на 
масажист.“ 
„Каквооо? Това ли е всичко? А къде 

са планът на хранене и специални-
те препоръки?“ – ще си кажете вие. 
Ами, няма ги. По-добре е да продъл-
жавате да четете женски списания и 
да се опитате сами успоредно с на-
трупаните от тях знания да започ-
нете да сваляте килограми... 
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Н
апоследък много се говори за лазерното лечение в 
зъболекарския кабинет. Навсякъде се рекламират 
неговата безболезненост, безшумност и безвред-
ност. Ще се опитам да направя един опростен, но 

обективен анализ на лазерната терапия в зъболечението.
В зависимост от своята мощност лазерите се използ-

ват основно за 3 вида лечение.

1. Физиотерапевтично
В този случай лазерът служи за активизиране на кръво-

обращението в зоната на приложение и за значително ус-
коряване и облекчаване на  оздравителния процес. Физи-
отерапията с лазер е изключително развита във всички 
сфери на медицината и е с доказан положителен ефект.

2. Хирургично
С помощта на лазер се правят разрези на меките тъкани 

(венци и лигавица) – при това почти безкръвно, защото ла-
зерът загрява кръвта в кръвоносните съдове. В резултат 
тя се съсирва и образува нещо като тапа, която не позво-
лява на капилярите да се разкървавят отново. Лазерният 
разрез е стерилен и прецизен и е почти безболезнен.

3. За обработка на твърдите 
зъбни тъкани

Най-експлоатираната в общественото пространство на-
последък функция на лазера е именно тази. Това са лазе-
ри с висока мощност, които са в състояние направо да 
изпепелят твърдата тъкан на зъба. Правят го относи-
телно безболезнено и безконтактно. Тези лазери се спра-
вят отлично с разтварянето на кариозния кавитет (ка-

риеса – бел. ред.), което означава, че много добре изряз-

ват емайла на зъба над кариеса. Затова и са по-безболез-
нени – защото няма механичен контакт със зъба (обра-

ботването на зъбния емайл по принцип не е болезнена проце-

дура – бел. ред.). 
Работи се стерилно, безшумно и безконтактно. След-

ва обаче премахването на същинския кариес – кариеса на 
дентина. 

Повечето лазери са неспособни да разграничат 
размекнатия и инфектиран дентин от деминерализирания 
здрав и изпепеляват по пътя си всичко.

Това е болезнена манипулация и 

изисква упойка 
Не може да се осъществи контрол над дълбочината, по-

соката и степента на проникване, както е при механич-
ното третиране, и затова зъболекарите накрая завърш-
ват със завъртане няколко пъти със стандартно борче 
и наконечник, за да се подсигурят. Това само по себе си 
обезсмисля донякъде сложното, изключително бавно и пре-
цизно третиране на твърдата тъкан с лазер. 

Напоследък се говори за лазери, които селективно 
могат да отстраняват само размекнатата тъкан, 
без да влияят на твърдата, благодарение на изключително 
прецизната си настройка по отношение на мощност 
и дълбочина на проникване.

Тези лазери са все още изключително скъпи и изискват 
често и редовно калибриране и тестване, за да работят 
прецизно. При работа с тях се налага след като пломба-
та се постави, тя да бъде нагласявана на височина и по-
лирана, което няма как да стане без обикновената зъбо-
лекарска машинка. Така че вибрациите и шумът пак не 
могат да се избегнат съвсем. 
Приложението на лазер 

за дълбок или труднодостъпен кариес
в 90% от случаите е последвано от развитието на пул-
пит под пломбата. При този затворен пулпит болките и 
умъртвяването на зъба са неизбежни. 
Ако звукът от машинката ви е крайно неприятен и не 

можете да понасяте вибрациите, ако кариесът е повърх-
ностен и лесно достъпен, а вие сте платежоспособни, съ-
ветът ми е да се обърнете към колега, работещ с лазер. 
Аз използвам засега само лазер за физиотерапия и като 
всички вас очаквам с нетърпение развитието на този дял 
от денталната медицина.

Д-р Цветан ПЕШЕВ, стоматолог

Ако проявявате желание лично да се 

убедите в способностите на д-р Пе-

шев като стоматолог, а не само да че-

тете статиите му, можете да се оба-

дите на телефони: 02/952-27-55 или 

0889/983-959, за да си запишете час за 

посещение. Кабинетът се намира на 

бул. „Ген. Тотлебен“ №89, вх. „Б“, ет. 1. 

Дано да ви е наблизо!

www.zabolekarbg.hit.bg

у с м и в к а т а

ЛАЗЕРЪТЛАЗЕРЪТ
в съвременната 
зъболекарска практика
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К
огато вечер се приберете от работа, те пул-
сират много, нали?! Налага се да разберете от 
какво толкова се уморяват краката ви. Може 
да е, защото ги претоварвате, защото носите 

неудобни обувки или поради някое заболяване на опорно-
двигателния апарат. Опитайте да промените отношение-
то към тези двама свои „приятели“. Особено внимание и 
грижа те изискват през лятото, когато натоварването 
върху ставите, мускулите, сухожилията и даже кожата 
им е 3 пъти по-голямо, отколкото през другите сезони.

1. Умора, тежест, болки и отоци
За жалост и четирите оплаквания са обичайни явления 

при повечето жени. Ние можем дълго време да игнорира-
ме SOS сигналите на нашия организъм, но все някога той 
ще даде сериозен дефект. Ако все по-често напоследък 
усещате тежест в краката или забелязвате, че ходилата 
ви са отекли, напълно е възможно това да са първите 
признаци на съдова патология. Проблемът все още не се 
е появил, но краката ви вече „молят“ за помощ. На този 
стадий профилактиката е все още в състояние да предо-
тврати развитието на сериозни заболявания. 

2. Варикозно разширени вени
Болката в краката е пак по-често женски, отколкото 

мъжки проблем.
Никой не може да промени женската природа – искаме 

да имаме деца, да изглеждаме красиви и секси… Затова 
и се стараем да правим тен, пием хормонални хапчета, 
носим тесни синтетични дрехи и ходим забързано на ви-
соки токчета… Според повечето лекари болките в кра-

За подобряване на венозното и капилярното кръвообращение всяка 
сутрин правете упражнението „ножица“ (гърбът е притиснат силно в 
пода), а вечер, щом се върнете от работа, вдигнете крака, опрете ги 
на стената и стойте така поне 15 мин

да щадим
краката9999999999

причини

Ние тичаме и ходим толкова много, а толкова малко 
внимание обръщаме на своите скъпоценни крачета. 
Спомняме си за тях само тогава, когато те започнат 
да туптят от умора. Не пренебрегвайте нашите 
съвети, ако обичате краката си.
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При варикозно 
разширените 
вени обратният 
отток на 
кръвта (от 
крайниците 
към сърцето) 
се забавя, 
което води до 
образуване 
на варикозни 
„звезди“ 
с червено-
виолетов цвят
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5. „Сърдечни“ отоци
Ако краката ви отичат само 

вечер, обърнете внимание при как-
ви точно обстоятелства и как-
ви са съпътстващите симпто-
ми. Двустранният оток на глезе-
на или коляното, особено забеле-
жим след продължително стоене 
прав, може да бъде сигнал за хро-
нична сърдечна недостатъчност. 
На мястото на отока кожата 
изглежда възпалена, леко червени-
кава на цвят, а след натиск в 
нея остава ямка по-дълго от нор-
малното. Ако на фона на таки-
ва отоци се появят задух, учес-
тен пулс и ви стане трудно да 
се качвате по стъпала, колкото 
може по-бързо се обърнете за по-
мощ към кардиолог. Със сърцето 
шега не бива. 

ката се дължат на женския хормон естроген, който от-
говаря не само за бременността, но и за здравината на 
венозните стени. 
В начален стадий на хронична венозна недостатъчност 

болката е тъпа. Все по-често се усеща тежест в крака-
та: първо само вечер, а след това и през деня. Отоците 
също се появяват постепенно: в началото те са почти 
незабележими и ги виждаме само вечер. След като се на-
спим обаче, те изчезват. Могат да се появят пак през 
втората половина на деня. 
Този проблем може да се предава по наследство. Ако 

майка ви или баба ви са страдали от варикоза (разшире-
ни вени), незабавно започнете да ухажвате своите крака, 
за да не ви се наложи да търсите спасение при съдов хи-
рург или флеболог. 

3. Проблеми с гръбначния стълб
Както сочи медицинската практика, болките в крака-

та могат да се дължат и на заболявания на гръбначния 
стълб. Например остеохондрозата в кръстно-поясния от-
дел на гръбначния стълб или дисковата херния водят до 
появата на т. нар. ирадиираща болка. Това означава, че 
не я усещате само в гърба, а тя се разпространява и 
по краката. В такива случаи краката болят практически 
постоянно или пък само когато застанете в определена 
поза. Бързо потърсете помощта на ортопед или ревма-
толог. Трябва да се направят рентгенова снимка или яд-
рено-магнитен резонанс на гръбначния стълб и допълни-
телни изследвания, за да се изключат увреди на хрущяла, 
артроза и ревматизъм. 

4. „Изкривено ходило“ и плоскостъпие
Обърнете внимание на походката и на формата на ходи-

лата си. Ако някога са ви поставяли диагноза плоскостъ-
пие или изкривено ходило, е добре периодично да посеща-
вате ортопед. 
Плоскостъпието бива на напречния и на надлъжния свод. 

Симптомите са болки в кръста, бърза уморяемост на 
краката, тъпа болка в прасците. В края на деня чувст-
вате краката си като налети с олово, а често след хо-
дене се появяват главоболие или хронична умора по цяло-
то тяло. Впрочем изпъкналата костица на палеца често 
е свидетелство също за плоскостъпие. Умората на кра-
ката обикновено се облекчава с помощта на правилно из-
брани стелки и комплекс от упражнения. 

ЗА ПО-ТОЧНА ДИАГНОСТИКА
При съдови проблеми 

лекарят установява пул-

са на определени мес-

та по крака: зад глезе-

на и на стъпалото. Чес-

тотата на пулса, негово-

то качество и специални-

те тестове помагат да 

се определи характерът 

на кръвотока в долната 

част на краката.

Дуплексно сканира-
не (или УЗ диагно-

стика) е също метод 

за диагностициране на 

съдови проблеми с по-

мощта на ултразвук. 

Разчита се на феноме-

на, известен от физи-

ката като ефект на 

Доплер, за да се уста-

нови степента на сте-

сняване и запушване на 

съдовете.

За „кривото ходило“ 
1. Единият крак 
или и двата са 
наклонени навътре 
и ходилото видимо е 
деформирано. 
2. Ортопедичните 
обувки държат 
ходилото изправено

Отвара-
та от бре-
за има пи-
кочогонен 
ефект и по-
мага при 
отоци
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6. Неудобни обувки
Най-често от носенето на неудобни обувки се образу-

ват мазоли и пришки. Ако те се появяват постоянно на 
едно и също място, покажете мястото на ортопед. Той 
може да изясни точната причина за деформацията. Въз-
можно е да ви предпише носене на ортопедични стелки. 
Ако положението е неспасяемо, може да се наложи и хи-
рургична намеса. Ако страдате често от образуването 
на мазоли, минете курс на лечение с витамин А (от него 
кожата омеква идеално). Не носете обувки на високи то-
кове постоянно, избирайте си удобни обувки от естест-
вена кожа и най-важното – точно ваш размер!

7. Неправилно хранене
Здравето на краката зависи и от количеството и ка-

чеството на пресните плодове и зеленчуци, които консу-
мираме. Фибрите, които те съдържат, благоприятстват 
синтеза на влакна, необходими за укрепването на стени-
те на съдовете, в това число и на тези на вените. Да 
избегнете проблеми с краката, ще ви помогнат препара-
тите с калций и витамин D, а също млечните продукти 
(мляко, сирене, извара). За да не се сгъстява кръвта ви, 
пийте колкото може повече вода през деня. Въздържайте 
се от често пиене на кафе, тъй като то има диуретич-
но действие. При отоци са полезни пикочогонните чайове 
от бреза или от полски хвощ, но след 17.00 ч. е добре да 
ограничите пиенето на тези отвари.

8. Липса на грижи
Самомасажът и ваните са задължителни „глезотии“ за 

краката, ако имате проблеми с тях. Ежедневно правете 
водни процедури с морска сол (желателно е да са конт-
растни като температура). Те не само лекуват, но и за-
каляват краката. Леките масажни движения трябва да са 
в посока от долу на горе. 

9. Хиподинамия
Ако работата ви е седяща, не е зле да правите специ-

ални упражнения за крака. Когато свалите обувките си, 
раздвижете хубаво пръстите на краката. Най-приятното 
упражнение за тази цел е да се опитвате да хванете с 
пръсти и да повдигнете стотинка от пода.

Упражнения с 
ластик 
1. Наденете 
на палеца 
на единия 
крак плътен 
ластик и го 
разтегнете с 
другия нагоре. 
2. Движете 
долния крак 
надолу-нагоре 
и встрани



ж е н с к и  р а б о т и

О
нова, което не се решавате да обсъдите и с най-
добрата си приятелка, трябва да разкажете на 
своя гинеколог. Той е доверено лице и можете да 
бъдете сигурни, че информацията, която ще спо-

делите, ще си остане между четирите стени на каби-
нета. А ето ги и най-често задаваните въпроси към ги-
неколога. Или казано по друг начин – въпросите, които 
трябва да се задават често.  

1Може ли да не пия противозачатъчни, 
докато кърмя?

Начинът за контрацепция в период на лактация зави-
си от режима на кърмене и от времето, което е мина-
ло след раждането. Ако кърмите редовно (тоест паузите 
между кърменията не надвишават 4 часа през деня и 6 
часа през нощта) и менструацията ви още не е възста-
новена, тогава използването на противозачатъчни сред-
ства може да бъде отложено с 6 месеца.

Лактационната аменорея е свързана с ниска степен 
на забременяване през първите 6 месеца след раждането 
при жени, които кърмят редовно. 

Активното кърмене на бебето директно от гърда-
та (не чрез изцеждане!) стимулира производството на 

пролак тин, потискащ овулацията. При разреждане на кър-
менията контрацепцията е необходима. 

2Как да излекувам безплодието?
Ако в продължение на година редовен полов живот 

не настъпва бременност, обърнете се към лекар. 

Той ще ви назначи изследване за установяване на проходи-
мостта на маточните тръби, ултразвуково изследване на 
малкия таз, а също и спермограма на вашия партньор. 

При необходимост гинекологът ще ви препоръча и до-
пълнителни изследвания.

3Как да облекча болезнената 
менструация?

Болката по време на менструация (алгоменорея) може 
да се дължи на недоразвита или неправилно разположе-
на матка. Това затруднява оттока на менструална кръв 
от матката и усилва нейните съкращения. Алгоменорея-
та също така може да бъде следствие от нервно забо-
ляване, възпалителен процес и болести на пикочно-полова-
та система. За да си изясните причината, обърнете се 
към гинеколог. 

При силна болка можете да пиете но-шпа на таблети.

Да облекчите състоянието си, ще ви помогне и вита-
мин Е. Приемайте по 300 мг през първите 3 дни на мен-
струацията. 

4Трябва ли да лекувам ерозията 
на шийката на матката?

Ако са ви открили ерозия, трябва да си направите кол-

Важните въпроси към
гинекологагинеколога

Грамотната контрацепция, 
женските оплаквания, интимните 
отношения… Лекарят ще ви 
подскаже вярното решение. Не се 
стеснявайте да обсъждате с него 
даже и най-деликатните теми.

Съвременните контрацептиви 
са нискодозирани, т. е. съдържат 
по-малко количество хормони 
в сравнение със средствата, 
използвани в близкото минало©
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поскопия (оглед на шийката на матката със специален 
микроскоп) и цитологично изследване (взима се натривка 
от влагалището за изследване). Това ще помогне на лека-
ря да се убеди, че с увредените клетки не са се случили 
нежелателни изменения. 

Ерозията на шийката на матката трябва да се лекува! 
И най-ефективният начин е въздействие с лазер 
и електрорадиолъч.

Те не травмират здравите тъкани и гарантират бър-
зо заздравяване.

5Тъпа болка ниско долу в корема… 
Каква е причината?

Най-честата причина за тези болки е 

хроничното възпаление на невроните на гръбначния стълб, 
провокирано от преохлаждане или хормонални промени. 

Ако гинекологичните изследвания не констатират откло-
нения, обърнете се към невролог и направете рентгенова 
снимка на кръстно-поясния отдел на гръбначния стълб.

6Защо не изпитвам оргазъм?
Причините са най-често психологически – неувере-

ност, негативен опит от миналото, прекалено строго 
възпитание, страх от забременяване или заболявания… 

В този случай потърсете не гинеколога, а сексолога.

Ако психологическа причина липсва, обърнете се към ги-
неколог ендокринолог, за да изследва хормоните ви. 

7Колко често мога да прибягвам до 
спешната контрацепция?

Само в краен случай и не по-често от 1–2 пъти в годината. 

Тези лекарства упражняват сериозно хормонално нато-
варване върху организма. Ако все пак възникне такава не-
обходимост, следвайте стриктно инструкциите, написани 
в опаковката на препарата и не взимайте повече табле-
ти, отколкото трябва „за гаранция“. Това е опасно!

8Каква може да е причината за нере-
довния менструален цикъл?

Най-често тя се крие в хормоналния дисбаланс. Ако сте 
над 17-годишна възраст, а цикълът ви все още „скача“ или 
въобще отсъства, 

обърнете се към гинеколог, който ще ви препоръча анализ 
на половите хормони и хормоните на щитовидната жлеза. 

Ако се установят значителни отклонения от нормата, 
ще ви помогне единствено хормонално лечение. 

9Забравих да взема противозачатъчна 
таблетка? Какво да правя сега?

Можете да приемете противозачатъчната таблетка 
и по-късно – в рамките на първите 12 часа от пропуска. 

Ако не се вместите в това време, за надеждност се 
предпазвайте с презерватив (особено през първата поло-
вина на цикъла). Ако по-често забравяте, помислете за 
друг начин на контрацепция (спирала, противозачатъчен 
пластир или влагалищен пръстен).

10Как да се защитя след случаен 
секс?

Веднага след незащитен полов акт 

обработете половите органи с хлорхексидин 
или мирамистином (мирамистин). 

Това са силни антисептици, които ще унищожат ин-
фекцията. След 3–4 седмици си направете и необходи-
мите  изследвания. Няма смисъл да ги правите по-рано, 
тъй като повечето заболявания, предавани по полов път, 
имат инкубационен (скрит) период, който трае повече 
от 3 седмици.
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Упражненията за коремната 
преса усилват кръвоснабдяването 

на органите на малкия таз и 
предпазват от женски болести
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В
ътрешният ни глас е абсо-
лютно заглушен. Надвикват го 
ежедневната суета, непрекъс-
натият поток от информа-

ция, професионалните и семейните ни 
задължения. Много популярно занимание 
напоследък е изолирането от обичайна-
та градска среда с цел приближаване 
към себе си, или както се казва, „под-
реждане на себе си“. Ритрийтът (от 
англ. retreat – оттегляне, уединение (за 

молитва също), усамотение) се превръ-
ща в основен метод за провеждане на 
един вид инвентаризация на желанията 
и потребностите ни. Той е опит 

да уловим отново 
смисъла 

и да поставим целите на своя жи-
вот. Някои предприемат йога рит-
рийти, други – дзен ритрийти, тре-
ти отиват още по-далеч и стават 
послушници в манастир, като съще-
временно дават и обет за мълчание. 
Друга възможност е т. нар. self retreat 

(самостоятелен ритрийт). Той е под-
ходящ за всички, които искат да из-
ключат идеологическата или религиоз-

ната страна от този процес, за да 
могат действително да останат на-
саме със себе си. Лесен е за изпълне-
ние и бихте могли да го осъществи-
те, без да губите време в търсене на 
подходящ учител за точно тази йога 
практика например.

Просто съм
Оставете компютъра, книгите, те-

лефона, дори часовника зад пределите 
на ритрийта. Тук не се налага да бър-
зате за никъде или пък да правите 
нещо под диктовката на точен час. 
През първите два дни това може да 
ви донесе известно чувство на дис-
комфорт – часовникът и особено те-
лефонът създават у нас илюзията, че 
постоянно контролираме ситуацията. 
Без това усещане за контрол ще има-
те чувството, че нещо не е както 
трябва. Точно както ще се почувства-
те и без обичайните си задължения, 
от които сте погълнати всеки ден. 
Както и без списъка с ежедневните ви 
задачи, които непрекъснато са в глава-
та ви. Давате ли си сметка, че точ-
но в списъка със задължения включва-

ме и почивката си? Само че остава-
нето насаме със себе си не е просто 
точка от задълженията за деня, кои-
то понякога остават неизпълнени, за-
щото например съседите са прекалено 
шумни. Преминаването от състояни-
ето „правя“ към състоянието „прос-
то съм“ не е толкова просто. Преди 
всичко е необходимо да си го позволи-
те. Това е акт на волята, който се 
съпротивлява на ума. Умът постоянно 
ще ви напомня какво има да вършите. 
Според него усамотяването в тишина 
е напразно губене на време. Списъкът 
с необходимите неща, когато сте се 
отдали на уединение, се ограничава до 
приготвяне на храна и сън. През оста-
налото време вие просто сте насаме 
със себе си. 
Осигурете си например пет свобод-

ни дни, за да се опитате спокойно да 
влезете в състоянието „просто съм“. 
Може да изпробвате и някои медита-
тивни техники (но само ако те са ви 
били показани от специалисти), които 
да ви помогнат да ускорите този про-
цес. Може да правите и всичко друго, 
което според вас ще усили връзката 
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Практикуване на тишината

Пет дни в дървена хижа в 
планината или в бунгало в 
близост до пуст плаж. Уединение 
и мълчание... Направете го с 
една-единствена цел – да чуете 
собствения си глас...
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ви със самите себе си и ще ви помог-
не да се чуете. 

Да чуеш тишината
Тишината, на която ние, градски-

те хора, се наслаждаваме в уедине-
ние, всъщност е пълна с изключител-
но много звуци. Птичи песни, жужене 
на насекоми, шумолене на листата на 
дърветата, шепот на треви, плиска-
не на морски вълни, шум от мотор на 
рибарска лодка... Да слушате звуците, 
да ги различавате и да ги отделяте 
един от друг, напълно съсредоточе-
ни в слушането – това е упражнение, 
което може да заимствате от Джон 
Кабат-Зин, признат специалист в изу-
чаването на стреса и депресията. Де-
сетминутна концентрация върху зву-
ковете и разпознаването им – пищи 
чайка, жужи щурче, почуква кълвач… 
Необходимо е да разделите тази „сим-
фония“ на „партии“, като определите 
за себе си техните изпълнители, а по-
сле отново да съедините звученето на 
отделните „инструменти“ в цялостно 
музикално произведение. 
Такова слушане може да ни научи да 

се вслушваме по подобен начин и в 
своята тревожност, да чуваме собст-
вените си мисли като звуци. Да не 
ги прогонваме, а да им позволяваме да 
звучат в главата ни. Упражнението 
може да бъде полезно на всеки, който 
е завъртян в кръговрата на натрап-
чиви преживявания и от чиято глава 
дълго време не излиза някакъв проблем, 
който пречи на съня и на покоя. Не 
позволявайте този поток да ви погъл-
не, а чуйте мислите си и ако е въз-
можно, опитайте се да ги разпознаете 
– „критикувам, безпокоя се, планирам“. 
Позволете им 

да прозвучат 
и да утихнат

„За да изпитате върху себе си бла-
готворния ефект на тишината, не е 
необходимо непременно да се отделя-
те от света за дълго.“ В това е убе-
ден американският психотерапевт и 
коучър Ерик Майсел. 
„През последните 20 години съм ра-

ботил с много известни писатели, му-
зиканти, актьори и художници. В хода 
на своята психотерапевтична практи-
ка съм стигнал до извода, че понякога 
ни е достатъчно много малко, за да 
пробудим у себе си отново творчески-
те си способности. Позволявайте си 

да оставате на тишина поне по час 
на ден. Изключете телевизора, отло-
жете четенето, опитайте се да на-
малите всички шумове около себе си. 
Успокойте бягането на мислите. И си 
позволете да бъде тишина. След из-
вестно време, когато почувствате, че 
тишината ви е покорила, че сте се 
потопили в нея, може най-накрая да 
си кажете: „Творчески идеи, елате!“ 
И просто наблюдавайте какво ще се 
случи по-нататък.“ 

Безшумно ходене
Ходенето пеша ни помага да възста-

новим контакта с тялото си, да си 
върнем усещането, че присъстваме в 
настоящия момент – препоръчват го 
и психотерапевтите, и йога инструк-
торите, и лекарите. Обикновено хо-
дим съвсем механично, а мислите ни 
се унасят толкова надалеч и траят 
толкова дълго, колкото всъщност ни 
позволява качеството на пътя. За да 
подобрите „ефекта на присъствието“ 
в собственото си тяло и за да се от-
влечете от мислите си, концентрирай-

те се върху ходенето. Йога инструк-
торите препоръчват да се съсредото-
чите върху дишането, като го син-
хронизирате със стъпките. Кинхин – 
медитативната практика на бавното 
ходене, която се използва в дзен буди-
зма – предлага да акцентирате внима-
нието си не толкова върху това, кое-
то става в тялото ви, но и да насо-
чите чувствата си върху всичко нао-
коло – звуците, миризмите, темпера-
турата, усещанията за влажността и 
движението на въздуха. 
Открийте прелестта на ходенето 

по скалисти брегове. То изисква пъл-
на концентрация, защото е необходи-
мо внимателно да избирате къде да 
стъпите – особено пък ако вървите 
боси. Обърнете внимание на усеща-
нията си от съприкосновението на 
краката със земята, как пружинират 
стъпалата ви, как се напрягат и от-
пускат мускулите ви. Процесът по-
глъща абсолютно цялото ви внима-
ние, като ви дава възможност да си 
отдъхнете от мислите, особено от 

тревожните. Разбира се, че те про-
дължават да се въртят в главата 
ви, но са по-скоро фон, а не фокус на 
вниманието, което в случая е съсре-
доточено върху самото придвижване. 

Тихо хранене
В ежедневието обикновено ядем аб-

солютно механично. Поглъщаме храна-
та, като едновременно с това следим 
новините или пък преглеждаме елек-
тронната си поща, или пък общуваме 
с приятели. Е, каква възможност ви 
остава, за да се съсредоточите върху 
самия процес на хранене?! А за насла-
дата от вкуса на храната и за сле-
дене на чувството за насищане въоб-
ще не говорим. 
Възползвайте се от съветите на 

един от дзен учителите и го изпроб-
вайте върху себе си. Постарайте се 
да се храните, без да създавате ника-
къв шум. Отчупвайте от хляба съв-
сем тихо, отхапвайте и дъвчете без-
шумно. Тихо използвайте и приборите 
за хранене. Практикуването на по-
добно хранене изисква съсредоточава-
не върху всяко движение, върху всяка 
малка хапка, която попада в устата 
ви. Ще видите, че това упражнение 
ще ви се стори много полезно. 
Упражнението „безшумно хранене“ 

може с лекота да се практикува на 
всяко място и по всяко време: в кафе-
не, по време на обяд или на закуска. 

Седяща медитация 
Дзен медитацията на ходенето (кин-

хин) обикновено се редува със седя-
ща медитация. Нарича се сикантаза – 
това е още един начин, който помага 
„просто да бъдем“. Същността на ме-
дитацията се изразява в това да об-
хванем с вниманието възможно по-го-
лям обем от информация, като въз-
приемаме с чувствата: да забелязваме 
буквално всички звуци, миризми, дви-
жението на въздуха, усещанията на 
собственото ни тяло... Половин час, 
прекаран в неподвижно стоене с из-
правен гръб – това е време, призвано 
да подпомогне стоенето на спирката, 
наречена „вътрешен диалог“. 
Когато мислите бягат далеч от се-

гашния момент и нашето внимание 
се носи по следите им, единственото, 
което трябва да направим, е плавно 
да върнем вниманието си върху това, 
което става в тялото ни и в близко-
то ни обкръжение. 
Запазете тишина и пробвайте.

ПРЕМИНАВАНЕТО ОТ 
СЪСТОЯНИЕТО „ПРАВЯ“ КЪМ 
СЪСТОЯНИЕТО „ПРОСТО СЪМ“ 

НЕ Е ТОЛКОВА ПРОСТО.
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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“.

Д а, не можем да живеем в силови взаимоотно-
шения. Как се получава така, че определен тон 
на гласа, опит за шега или дори случайно казана 
дума могат да отключат толкова силни негатив-

ни емоции, от които самите ние изпитваме срам? Защо 
някои от партньорите ни успяват да установят директ-
на връзка с най-тъмната част на нашето „аз“? Как се 
задейства механизмът, който предизвиква желание за на-
силие, злоба и ярост?
Тъмната част на нашата личност е онази, която в ми-

налото е била 

наранявана, подценявана, неглижирана 
от значимите, а понякога и от по-малко значими за нас 
хора. Ако тази чувствителна за нас част не бъде иден-
тифицирана и осмислена, ние несъзнателно ще повтаряме 
ужасните сценарии от миналото си, избирайки подходя-
щите партньори, които да ги възбуждат. 

Ще възпроизвеждаме агресивно поведение, което ще от-
ключва тъгата, разочарованието или насилието в зависи-
мост от защитните механизми, които сме изградили. 

Поведение, което задължително трябва да бъде лекува-
но с помощта на специалист, защото в противен слу-
чай рискуваме непрекъснато да се нуждаем от някой друг, 
чрез когото 

да уреждаме сметките с миналото си
Тъй като любовта е процес на обмяна, е желателно от-

ношенията с партньора ни да изкарват най-доброто от 
нас – отзивчивост, благоразположение, добро настроение. 
Любовните връзки трябва да ни дават свободата да из-
разяваме себе си и едновременно с това да не се чувст-
ваме съдени от другия. 

Нашите навици и предразсъдъци могат да бъдат преодоле-
ни от взаимоотношения, в които успяваме да пораснем и 
да разкрием най-позитивното от самите нас. Само така 
ще създадем връзка, в която всеки е субект в двойката.

Доверието и уважението, които ще дадем и ще получим 
в любовната връзка, ще ни помогнат да развием светла-
та част от нашата личност. Но най-напред трябва да се 
преборим с оная, тъмната, която трови нашите дни.

Райна АНГЕЛОВА, психолог

илови взаимоотно-
че определен тон
ри случайно казана
ова силни негатив-
тваме срам? Защо
становят директ-
ето „аз“? Как се
ква желание за на- да уреждаме сметките с миналото си
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„Има моменти, в които губя контрол. Не знам как точно у мен се отприщват злобата 
и агресията. Започвам да крещя. Изпитвам желание да удрям, да чупя. Понякога и плача 
безутешно. Обичам мъжа до себе си. Но тези моменти на неудържим гняв тровят 
любовната ми връзка“ – споделя моя клиентка.
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Пристъпваме 
от крак на крак, 
когато сме 
огорчени

Скръстените 
крака издават 

затвореност

Отмятаме коса 
от лицето, когато 
флиртуваме

Прекалената 
жестикулация буди 
недоверие у околните 
към нас

Този жест 
издава нашето 
вълнение

САМОПОЗНАНИЕСАМОПОЗНАНИЕСАМОПОЗНАНИЕ

Походка
Тя може много „да разкаже“ за нас, 

ако събеседникът ни е внимателен и 
наблюдателен. Искате да създадете 
впечатление, че сте много заети? То-
гава ходете стремително, с леко пру-
жиниране. Ще ви възприемат за оп-
тимистична и творческа натура. По-
ходката на уверения в себе си човек 
е лесно да се разпознае – той стъпва 
първо на пета, след което пренася те-
жестта на тялото към пръстите.

Маниер на седене
Делова среща. Пред вас седи непо-

знат човек, разхвърлял книжата си по 
цялата маса. Това означава, че той се 
възприема за много значима личност. 
Широко разтворените крака под ма-
сата допълват това впечатление. 

Обръщане на тялото
Ако в разговора участват едновре-

менно няколко души, ние сме обърна-
ти обикновено към онзи събеседник, 
който ни е най-симпатичен. Или към 
този, който заема ръководен пост – 
в знак на уважение.

Приближаване
Стараем се да се приближим до 

този събеседник, който ни е наисти-
на приятен.

Наклонена 
глава

Ако събеседникът ви леко наклони 
глава към вас, това означава, че ду-
мите ви го интригуват и ви слуша с 
интерес. Слуша ви внимателно и не 
иска да пропусне нито дума.

Очи
Ако събеседникът ви примигва по-

вече от 8 пъти на минута, това оз-
начава, че в момента той много се 
притеснява.

Какво казват
ЖЕСТОВЕТЕ
Невинаги онова, което говорим, съответства на това, което „казват“ нашите жестове 
и движенията на тялото ни. Как да ги разшифроваме и как да овладеем техния език?
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Нос
Когато човек изрича неистини, на-

истина се чеше по носа. Именно за-
щото в този момент заради прили-
ва на адреналин капилярите на носа 
му се разширяват и носът започва 
да го сърби.

Поглед
По погледа можете да определите 

дали събеседникът ви лъже, или е за-
интересуван от някого от присъст-
ващите. Ако той прекалено настой-
чиво ви гледа в очите, без да от-
клонява поглед, това може да означа-
ва, че той ви лъже. Знаейки за раз-
пространеното мнение, че лъжците 
не гледат в очите, той се опитва да 
изглежда искрен, като се старае да 
не отделя очи от вашите. 

Бързи погледи 
си разменят обикновено хората, кои-

то са се харесали. Ако мъж ви хвър-
ля бърз заинтересуван поглед и веднага 
след това извърне глава встрани, това 
означава, че той не е сигурен във ва-
шите чувства. Бързият поглед е и 
един вид защитна реакция – човекът 
се бои от отказ или отхвърляне.

Кимане 
Ако вие кимате с глава и при това 

го правите многократно, означава, че 
демонстрирате своята заинтересува-
ност. Ако искате досаден за вас раз-
говор да приключи по-бързо, не кимай-
те повече от веднъж. 

Поглед от долу на горе
Човек, който леко накланя глава и 

гледа събеседника си от долу на горе, 
се нуждае от подкрепа и защита. 
Често по този начин гледат малките 
деца. Има множество фотографии, на 
които по този начин е заснета прин-

цеса Даяна.

Присвити устни
Когато устните се свиват така, че 

образуват нещо като тънка линия, 
няма никакво съмнение, че човекът 
просто е бесен. Малцина са тези, ко-
ито в спокойно състояние могат да 
разтегнат устни в подобен жест.

Поглед нагоре
Искате да разберете за какво си 

мисли събеседникът ви? Обърнете 
внимание на това, как се движат 
очите му. 
Когато човек си спомня нещо, кое-

то е видял по-рано, той гледа нагоре 
– сякаш се опитва да си представи 
картината от миналото. Когато си 
спомня нещо, което е чул, поглежда 
встрани – към едно от ушите си. А 
дълбокото преживяване се изразява с 
поглед, който сякаш е насочен навъ-

ЛИЦЕЛИЦЕ

Затворени очи Ако по 

време на разговор събе-

седникът ви крие очите 

си с ръка или пък по-про-

дължително спуска кле-

пачи надолу, това означа-

ва, че той се опитва да се 

защити от неприятната 

или опасна информация, 

която е получил.

Повдигнатите вежди 

свидетелстват, че човек 

е искрено заинтригуван 

от разговора и темата 

наистина му е интерес-

на. Ако се мръщи, докато 

му говорите, значи или се 

страхува, или се смущава. 

Когато веждите му са не-

подвижни, вероятно няма 

интерес към това, за кое-

то се говори в момента.

Отмятане на кичур 
коса Забелязали сте, че 

събеседникът ви често оп-

равя косата си с цел да от-

крие лицето си. Възможно 

е той да нервничи. Друга 

трактовка е, че се опитва 

да привлече вниманието ви 

към лицето и шията си – 

тоест флиртува с вас.

Искрена усмивка Ако само 

устните на събеседника ви са 

разтегнати в усмивка в про-

дължение на няколко секун-

ди, това е повод да се усъмни-

те, че този човек е искрен. В 

истинската открита усмив-

ка освен устните се смеят и 

очите. 

Ако искате да спечелите ува-

жението на подчинените си 

на работното място, не им се 

усмихвайте прекалено често. 

По-редките усмивки на лице-

то ви ще ви осигурят респе-

кта, от който се нуждаете.

Прехапване на устни-
те Ако събеседникът ви 

започне да прехапва или да 

облизва устните си, озна-

чава, че е в стресова си-

туация. Прави го, за да ус-

покои напрежението.

РЪЦЕРЪЦЕ

Открита позиция Ако по време на го-

ворене човек протяга ръце напред с от-

ворени длани, демонстрира, че е отво-

рен да приема нови идеи от другите. 

Ако преплита пръсти – има своя пози-

ция, която е готов да защитава с цена-

та на всичко.

Жестикулация Умерено жестикулира-

щите хора правят впечатление на енер-

гични натури. Уравновесените и онези, 

които се опират на логиката, обикнове-

но не използват ръцете си в разговора.

Важно! 

Когато човек лъже, го 
издават емоциите: 
вълнение, страх или 
срам. Те се предават 
изключително 
красноречиво чрез езика 
на тялото.
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тре и не реагира на това, което се 
случва наоколо.

Масаж на челото и ушите
Ако събеседникът ви често докос-

ва чело или поглажда месестата част 
на ушите си, то той се чувства уяз-
вим и беззащитен и по този начин се 
опитва да освободи напрежението. С 
тези докосвания, а също и с потри-
ването по коленете ние несъзнателно 
масажираме нервните окончания, което 
помага за понижаване на кръвното на-
лягане и за успокояване на пулса ни. 

Краката – плътно 
притиснати един към друг
Това е защитна позиция. Така сто-

ят хората, които се чувстват дис-
комфортно.

Стъпала, насочени 
към вратата

Ако разговаряте с човек, чиито хо-
дила са насочени към вратата, това 
означава, че той вече е отегчен и 
иска разговорът да приключи по-бър-
зо. Търси път за отстъпление.

Неспокойни движения 
с краката

Ако събеседникът ви събува и обу-
ва обувките си под масата, потро-
пва ритмично крака, премята чес-
то крак върху крак – всичко това 
издава неговото безпокойство и на-

прегнатост.

Криене 
на ръцете

Ако някой държи ръце зад гърба си 
или пъхнати в джобовете, значи той 
крие нещо от вас. Или поне не ви 
дава пълна информация.

Игра 
с ноктите

Или още по-лошо – гризане на но-
кти. Ако някой прави това по вре-
ме на разговор, значи е неуверен и е 
изключително раним. По-добре спле-
тете пръстите на двете ръце, за 
да изглеждате по-спокойни и урав-
новесени.

Крака, разтворени на 
ширината на раменете 
Тази позиция говори за са-

моувереност и склонност 

към доминиране. По време 

на спор човек в тази поза 

ще отстоява твърдо свое-

то. Ако искате да подсили-

те впечатлението, поста-

вете ръце на кръста – това 

е емблематична поза, коя-

то демонстрира сила и над-

мощие.

От крак на крак Движение-

то на тялото съответства 

на движението на мисъл-

та. Събеседникът ви често 

прехвърля тежестта си от 

крак на крак или пристъпва 

напред-назад, когато е раз-

строен или силно разтрево-

жен. Тези движения говорят, 

че мислите му се колебаят – 

той се прехвърля от една не-

приятна мисъл към друга и не 

може да намери окончателно-

то решение.

Скръстените 
пред гърдите 
ръце могат да под-

сказват, че човекът 

е сърдит или иска 

да се скрие от очи-

те на околните. Тази 

поза (особено ако в 

този момент той е 

кръстосал и крака) 

действително може 

да е знак, че събесед-

никът не иска никого 

да допуска до мисли-

те си. Но не избърз-

вайте с тази пре-

ценка. Необходимо е 

да обърнете внима-

ние и на странични 

фактори. Често хо-

рата избират тази 

поза, когато им е 

студено. Други пък – 

просто защото така 

им е по-удобно.

ТЯЛОТЯЛО КРАКАКРАКА

С пръсти, сочещи навътре Тази 

поза издава неувереност в себе си. Же-

лание за притворство.

Изнасяне на ходило Обърнете внима-

ние накъде е насочена петата на изне-

сения крак. Обикновено тя сочи към най-

приятния от събеседниците в групата.

Важно! 

Жестовете са по-красноречиви от 
думите. Учените констатирали, че 
с тяхна помощ ние получаваме 90% 
от информацията. А на думите се 
падат не повече от 7%.
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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



БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

Т
ова се случва с всекиго от нас. 
Децата вече стоят облечени 
пред вратата, в училище вече 
ще звънне първият звънец, в 

детската градина също отдавна са 
започнали да закусват, а вие търчите 
като луди из вкъщи, опитвайки се да 
си намерите ключовете, за да заклю-
чите след себе си. Къде са се дяна-
ли?! Къде ми е мобилният телефон?! 
Къде е изследването, подписано от ле-
каря, пред чийто кабинет вчера чака-
хте половин час на опашка?!
Защо ние така често губим (или, 

ако на вас повече ви харесва, не под-
реждаме на място) най-важните пред-
мети – при това в най-натоварените 
дни? Сякаш това е нарочно! И защо 
позволяваме на своята разсеяност да 
ни хвърли в лапите на паниката? Най-
лошото от всичко е, че ако смятате 
себе си за „малко разсеян“, вероятно 
сами на себе си позволявате да си гу-
бите вещите. Тогава не се учудвайте 

защо точно на вас ви се случва. Ре-
зултатите от нашето забравяне мо-
гат да бъдат толкова смешни, ако не 
бяха толкова тъжни…
Когато търсим ключа, мобилния те-

лефон, дистанционното за телевизора, 
нужните ни документи, се паникьо-
сваме, сърдим се, крещим на мъжа и 
на децата си, ядосваме се на самите 
себе си… Нима вече сте се превърна-
ли в онази бабка от класическата ка-
рикатура, която старателно си търси 
очилата? А те са на… главата є.
Има няколко начина, които ще ви 

помогнат ако не съвсем да се избави-
те от досадния навик да губите най-
нужните си вещи, то поне да сведете 
до минимум тези досадни инциденти. 
Сигурно сте чували съвета, че ако 

сте забравили какво сте искали да ка-
жете или да направите, трябва да се 
върнете там, където сте били, и да 
изминете целия път отново. Психоло-
зите предлагат да развиете този на-

чин на търсене и спомняне – но не 
просто да извървите пътя отново, а 
да седнете и без да бързате, да си 
запишете всичко, което сте правили, 
преди да загубите тази много нуж-
на ви вещ. Тоест да извървите пътя 
писмено, така да се каже. Това най-
вече ще ви помогне да се успокоите. 
И в крайна сметка да намерите из-
губеното. 
Но невинаги имате възможност ком-

фортно да се разположите пред лист 
хартия. Както се казва, има вещи, 
които трябва да бъдат намерени не-
забавно. 

1. Не се паникьосвайте!
Ако точно преди минута сте изва-

дили сламената си шапка от шкафа 
и сте я държали в ръце, а сега никъ-
де не можете да я намерите, очевид-
но тя е някъде наоколо. Но просто е 
в зона, където вие нямате видимост. 
Затова най-простото решение, което 
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Къде се дянаха
тези ключове?!
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Вие често си губите 
вещите и, естествено, 
се опитвате да ги 
намерите в паника. 
Безполезно. Постарайте 
се да погледнете на 
проблема със свеж 
поглед и се опитайте да 
намерите нови начини 
за неговото решение.
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трябва да вземете, е да се успокои-
те и трезво да разгледате в периме-
тър около вас.

2. Определете място за 
вещите, които губите 
Тогава „изгубената“ вещ ще е там, 

където трябва да бъде. Анализирай-
те какво губите най-често. Навярно 
това са телефонът, ключовете, очила-
та, пудрата, кремът за ръце. И къде 
трябва да бъдат всички тези вещи? 
Да отговорите на този въпрос е слож-
но, ако у вас нямате специална кутия, 
която да стои на един рафт в кори-
дора. Веднага си купете една и следе-
те дали слагате в нея ключовете и 
другите важни дреболии, които сте 
склонни да губите. Тогава, преди да 
излезете от вкъщи, ще ви се наложи 
само да вдигнете капака на кутията и 
да си „доставите“ всичко необходимо. 

3. Търсете един път, 
но хубаво
Когато сте загубили нещо важно 

и бързате, как обикновено провежда-
те търсенето? По-скоро се суетите 
из вкъщи, поглеждайки на едно място 
по няколко пъти (например в един и 
същ шкаф) или пък отваряйки чекме-
дже след чекмедже, без да разглежда-
те внимателно тяхното съдържание. 
Сменете тактиката. Загубили сте 
мобилния си телефон, който искате 
веднага да сложите в чантата си и 
да хукнете към мястото на деловата 
среща. Къде може да бъде? Огледайте 
методично в кръг около себе си. Ако 
по принцип го държите в шкаф с дру-
ги вещи, не просто отворете шкафа, 
а пипнете и вдигнете всяка една вещ 
в него. Съвсем осъзнато. Преместете 
дивана дори и всеки вестник, сложен 
на масата… Може да е под него…

4. Не си създавайте 
излишни притеснения
„Защо отново загубих телефона си? 

Сигурно вече остарявам?“ От подобни 
мисли е по-добре да се откажете вед-
нага – те ви пречат и ви водят със 
стъпки бързи към истерия. Мнозина 
смятат своята разсеяност за признак 
на приближаваща се старост. Вярно е, 
че старите хора забравят много бър-
зо. Но ако сте на около 30 години, си 
струва да се замислите наистина ли 
сте започнали да губите по-често ве-
щите си в последно време, или това 

ви се случва, откакто се помните. 
Може би сега вие по-често преживя-
вате това, защото към вашата при-
родна разсеяност са се прибавили гри-
жи около малки деца, битови пробле-
ми и натовареност в офиса?

5. Ако сте изгубили нещо, 
което не ви трябва в 
момента, не го търсете 
веднага 
Просто махнете с ръка и отложе-

те търсенето за момент, в който 
ще бъдете готови за него. Често ние 
губим вещи, когато в буквалния сми-
съл сме си загубили ума по нещо дру-
го. Нашето внимание е разконцентри-
рано и по-късно ние не сме в състо-
яние да си спомним къде сме сложили 
тази или онази вещ. Затова пък, ко-
гато сме отпочинали и отпуснати и 
отложим търсенето на вещта, е на-
пълно вероятно да си спомним къде 
сме я „подредили“. Направете пауза, 
сварете си чай, изпийте чаша вода 
на малки глътки, прочетете страница 
от някоя книга или списание… Съсре-
доточете са върху нещо друго, заеме-
те се с други домашни дела, за да се 
отвлечете и успокоите. Тогава ще на-
мерите търсеното.

6. Спрете да вършите 
всичко друго и се 
съсредоточете само 
върху търсенето
Обществото поощрява способнос-

тта на жените да правят няколко 
неща едновременно. Но всъщност ко-
гато се заемете с няколко задачи на-
веднъж, нито една не вършите доста-
тъчно качествено, нали? Затова, ко-
гато разберете, че сте загубили нещо 
важно, спрете за момент. Прекрате-
те активността си и се съсредото-
чете само върху търсенето. 

7. Постарайте се 
да разберете причината 
за проблема
Погледнете по друг начин на ситу-

ацията. Вие често си губите ключа 
– това е сигнал за проблем. А причи-
ната за това, че забравяте, може да 
се крие във факта, че не ви се удава 
да живеете с настоящето, че не сте 
достатъчно концентрирани върху про-
изтичащото в момента. Замислете се 

не си ли губите вещите само тога-
ва, когато имате много работа? Или 
това се случва даже в най-спокойните 
дни, когато си почивате? Ако е така, 
пробвайте да тренирате своето вни-
мание. Това съвсем не е сложно – прос-
то се постарайте да забележите нещо 
ново в обичайни ситуации. Всеки път, 
когато излизате от вкъщи, поглеждай-
те настрани и се старайте да откри-
ете нещо ново във вашия собствен 
дом. Правете същото, когато разго-
варяте с мъжа си и с приятели. Тази 
тактика ще ви помогне да фиксира-
те вниманието си върху ставащото 
в момента. 
Да, ще кажете, че не е никак лес-

но да търсите спокойно нещо, когато 
бързате като луди да вземете дете-
то от детската градина или сте се 
устремили към летището да не изпус-
нете самолета. Прави сте, не е лес-
но. Но именно в това е и смисълът 
на метода – той ще ви помогне да не 
карате на автопилот, а осъзнато да 
се отнасяте към всичко, което ста-
ва около вас. 
Естествено, че тези техники няма 

да ви помогнат за броени секунди да 
си намерите паспорта, когато закъс-
нявате за самолета, но те са чудесна 
тренировка, която постепенно ще ви 
научи да живеете винаги тук и сега. 

1. Не можете да откриете оно-
ва, което сте сложили на скриш-
но място? Психолозите твърдят, 

че по-скоро вие сте скрили тази 

вещ по-високо от нивото на очите 

си и на тъмно място. Проверете в 

шкафовете над нивото на очите си, 

върху тях или върху хладилника. 

2. Отново не можете да си на-
мерите ключовете? Направете 

си няколко чифта резервни и ги съх-

ранявайте на строго определено 

място. Това ще ви спаси, когато ня-

мате никакво време за търсене.

3. Не можете да намерите лю-
бимия си крем за ръце? Провере-

те в пътната си чанта. Често ста-

ва така, че вещите, които сте взе-

ли със себе си през отпуската, така 

и си остават в страничния вътре-

шен джоб на куфара или сака. 

за бързо 
търсене

Три техники
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

КЕВИН СПЕЙСИКЕВИН СПЕЙСИ
ОБИКНОВЕНИЯТ ЖИВОТ НАОБИКНОВЕНИЯТ ЖИВОТ НА

Много актьори твърдят, че за тях 
работата е по-важна от славата и 
богатството. Малко от тях обаче 
наистина мислят така. Кевин Спейси 
е от тези големи актьори, за които 
работата наистина е над всичко 
останало. И нищо и никой не е в 
състояние да му попречи да си я върши.
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“ К
ариерата му е пример за това, как дори ко-
гато не си пръв красавец, не си участвал в 
зрелищни екшъни, нито пък си имал бурна 
връзка с някоя гореща звезда, можеш да 

постигнеш много. Но Спейси трябва да се бори 
дълги години за това. Още в началото той е во-
ден от амбицията да стане звезда колкото се може по-бър-
зо. За жалост никой не му обръща внимание. Първият, кой-
то повярва в него и му подава ръка, е Джак Лемън. Кевин 

често разказва една случка, която преобръща живота 
му. Когато се отправя за първия си снимачен ден на 
филма „Татко“, в който му партнира Лемън, той ми-
нава покрай караваната на Еди Мърфи, който снима 
наблизо „Нощи в Харлем“. По това време Мърфи е една 

от най-големите холивудски звезди и може да разполага 
с огромен екип, многобройна охрана и всевъзможни екстри, 
включително и с паркиран наблизо ролс ройс. В съседство 
с тази „лудница“ Спейси забелязва малката каравана на Ле-
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мън. „Един от най-големите актьори седеше там сам, от-
ворил широко вратата, и просто решаваше кръстословица. 
Замислих се за това, какво наистина искам от живота и 
по кой път си заслужава да поема. Тогава Джак ме поглед-
на и се усмихна“ – разказва Кевин. Решението му е напълно 
логично – той ще стане велик актьор, а 

не просто поредната голяма звезда
Благодарение на контактите си с Лемън актьорът науча-

ва и друг урок – че когато си успял в бизнеса, си задължен 
да подаваш ръка на тези след теб. „Просто защото някой 
го е направил за теб. А това носи повече удовлетворение 
от всичките ти успехи, защото можеш да променяш жи-
вота на хората“ – допълва Спейси. Затова в киното, а на-
последък и в театъра той се посвещава изцяло на това да 
открива нови таланти. Всъщност театърът е основният 
приоритет за Кевин и сега той се вълнува единствено от 
изявата си в пиесата „Ричард III“, с която му предстои 
дълго турне до март 2012 г. Това обаче не означава, че 
няма повече да го видим на екрана. Една нова комедия ще 
ни припомни колко добре му отиват ролите на гадняри. 
Като най-малкия от три деца в семейството 

Кевин Фоулър е най-разглезен 
и съответно най-непослушен. След като подпалва дървена-
та къщичка на сестра си, баща му решава да го изпрати 
във военно училище. И там обаче не успяват да се спра-
вят с буйния младеж, който е изключен след сбиване със 
свой съученик. Така обаче той попада в гимназията „Ча-
тсуърт“, през която са минали доста холивудски звезди. 
Именно там Кевин „влива“ излишната си енергия в ак-
тьорството. Той вече е запален по киното и вечер се из-
мъква от леглото, за да гледа класически филми по теле-
визията. Така получава първите си уроци от Богарт, Хе-
нри Фонда и Спенсър Трейси, който е един от любимите 
му актьори. Дори се говори, че Кевин променя фамилното 
си име в чест на големия актьор. Истината е, че 

Спейси е моминското име на майка му 
Заразен с актьорския бацил, бъдещата звезда често ходи 

на кино, освен това посещава комедийни клубове, където 
се прехласва по изявите на Робин Уилямс и Джей Лено. 
Самият Кевин се пробва за кратко като комик и така 
окончателно решава да стане актьор. След първите си 
роли в театъра той е завладян от идеята да докаже та-
ланта си. Но липсата на бърз прогрес не му дава спокой-
ствие и Спейси не мигва по цели нощи. Едва след като 
прочита биографиите на Джак Никълсън и Дъстин Хо-
фман, които правят своя пробив едва навършили 30 годи-
ни, той свиква с мисълта, че трябва да се запаси с тър-
пение. След няколко тежки години младият актьор може 
да се похвали с първата значима роля на Бродуей в „Дъл-
гото пътуване на деня към нощта“. За него участието 
в пиесата е от особено значение, защото в нея му пар-
тнира един от неговите герои – Джак Лемън.
Макар че дебютира в киното в средата на 80-те годи-

ни на миналия век, Кевин 

не е доволен от първите си изяви 
пред камера 

Проблемът е, че никой не му предлага главни роли, за-
щото няма шанс да стане секссимвол, и това още повече 

го комплексира. Актьорът Ричард Грант пише, че докато 
снимат заедно филма „Хенри и Джун“, Спейси постоянно 
негодувал, защото… нямал никакви близки планове. Тряб-
ва му известно време да свикне с мисълта, че и малки-
те роли му дават възможността да блесне. Такава е тази 
на безмилостен шеф, който тормози и манипулира подчи-
нените си (сред тях отново е Джак Лемън) в „Гленгари 
Глен Рос“. Вече сдобил се с популярност, Кевин получава 
ролята и на жесток убиец в шедьовъра „Седем“ през 1995 
г. Той обаче поставя условие името му да не фигурира в 
началните надписи, защото така зрителите ще очакват 
неговата поява. Факт е, че всички са повече от изнена-
дани и шокирани и това се оказва доста необичайна, но 
печеливша тактика. През същата година актьорът прави 
още една силна роля в „Обичайните заподозрени“. И тя не 
е главна, но и тук той е във върхова форма – подъл, по-
дозрителен, арогантен, уязвим и жесток. Ето че дългото 
чакане и хабене на нерви най-после са възнаградени с 

„Оскар“ за поддържаща роля
Със статуетка в ръка Спейси трябва да преглътне 

нещо друго – популярността му го превръща в мишена 
на жълтата преса. Тя няма как да го остави на мира, 
след като той упорито отказва да разкрие подробности 
за личния си живот. Обяснението му е съвсем просто – 
животът му е съвсем обикновен, не си пада по купони-
те, рядко се появява на филмови премиери и ако някой 
го следи с камера в продължение на цял ден, ще се отег-
чи до смърт. „Знам, че живеем в свят, в който личният 
живот на звездите е обект на всевъзможни клюки. Раз-
бирам, че хората изгарят от любопитство за това, как 
живея. И какво – да отида в шоуто на Опра и да раз-
крия всичките си тайни?! Има разлика между професио-
налния и личния ми живот и държа тя да си остане“ – 
казва Кевин. Повод за това са 

подмятанията в пресата, че е гей 
Все пак почти никой не го е виждал с жена до него, а 

на церемонията по раздаване на „Оскар“ го придружава… 
майка му. За да налее масло в огъня, Спейси приема да 
играе хомосексуалист, който убива любовника си във фил-
ма „Полунощ в градината на доброто и злото“. Въпреки 
спекулациите той запазва мълчание, обяснявайки, че каква-
то и да е сексуалността му, тя не засяга никого. Освен 
това няма нищо против жените да го мислят за хомо-
сексуален. „За тях това е предизвикателство. Те изгарят 
от желание да ме вкарат в правия път и аз нямам нищо 
против“ – допълва с усмивка той. 
„Когато прочетох сценария, замалко да падна от легло-

то. Не можех да се нарадвам на късмета си, че го пред-
ложиха първо на мен.“ Това споделя Кевин за 

ролята на живота му 
в „Американски прелести“ 

Тя му носи втори „Оскар“, който той посвещава на 
Джак Лемън. И защото никога не забравя неговите мъд-
ри думи, Спейси се заема с това да дава възможност за 
изява на талантливи млади хора. Още когато прави ре-
жисьорския си дебют с филма „Алигатор албинос“, той 
се наслаждава на възможността да работи с дебютан-
та сценарист Крисчън Форте. Просто Кевин още помни 
тежките години в началото на кариерата си и болката 
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от това, че го лишават от толкова много възможности 
за изява. След втората награда на Американската кино-
академия той казва, че вече окончателно е задоволил ак-
тьорските си амбиции. Затова от тук нататък се пос-
вещава на това да промотира таланта на другите. С 
тази цел създава собствена продуцентска компания, коя-
то дава шанс на неизвестни режисьори да направят пър-
вите си стъпки в киното. Но по-голямото предизвика-
телство пред Спейси е отново да се завърне в театъра, 
този път в различно амплоа. Още от 13-годишен 

той си мечтае да построи 
собствен театър 

През 2003 г. големият актьор обявява решението си да 
стане изпълнителен директор на Old Vic. През следващите 
няколко години единствената му грижа е да съживи ин-
тереса към един от най-старите лондонски театри. Ке-
вин открива неизвестни автори, кани прочути режисьо-
ри да работят тук и е един от първите, които започ-
ват открита война с... мобилните телефони по време на 
представление. Въпреки че английските таблоиди не спи-
рат да го нападат и често го критикуват за някои ре-
шения, той се хвали, че публиката в театъра се е уве-

личила двойно по време на неговото ръководство. Вярно 
че финансовата криза се отразява на продажбата на би-
лети, но Спейси отказва да се примири с орязаните бю-
джети за култура. Той казва, че посвещава голяма част 
от времето си на това да се опитва да убеди хора с ку-
пища пари, че си струва да ги инвестират в изкуство-
то. Явно е повече от убедителен, а освен това се гор-
дее със създадената от него 

програма за насърчаване 
на млади драматурзи 

Тя е повече от успешна и благодарение на нея са създа-
дени над 100 нови пиеси. Заради постиженията му в те-
атъра през миналата година Кевин бе отличен с Орде-
на на Британската империя, връчен му от принц Чарлз. 
„Никога не съм бил по-щастлив – доволен е той. – Обо-
жавам театъра и искам да участвам и да поставям пи-
еси, които ме предизвикват по някакъв начин. Нямам на-
мерение да сложа точка на кинокариерата си, но тя ще 
остане в сянката на театралните ми ангажименти.“ Е, 
когато му попадне добър сценарий, Спейси няма начин да 
пропусне възможността да се позабавлява. 

Петър ЗЛАТАНОВ

Има една особена порода ше-

фове, която... не подлежи на оп-

итомяване. Те унижават подчи-

нените си, тормозят ги с по-

вод и без повод и се наслаж-

дават на това. Именно жерт-

ва на подобни болни мозъци се 

оказват главните герои в тази 

черна комедия. За Ник, Кърт и 

Дейл работата не е проблем, 

ако не бяха всекидневните 

сблъсъци с тримата им безми-

лостни шефове. Да напуснат, 

не е решение за тримата прия-

тели и те се престрашават на 

нещо далеч по-приемливо – да 

се отърват веднъж завинаги от най-омразните хора в жи-

вота им. Дали обаче да ги убият, или просто да ги спла-

шат? Планът на Ник, Кърт и Дейл изглежда перфектен, 

но точно затова лесно може да се обърка. Доста изне-

надващи обрати има в този филм. Сред тях е тази, че в 

ролите на злодеите са Колин Фарел (в убийствено до-

бра комедийна форма) и миловидната Дженифър Анис-

тън. Е, новината, че Кевин Спейси е част от лошите, 

едва ли ще изненада някого. След шефовете чудовища, 

който той изигра в „Гленгари Глен Рос“ и „Да плуваш с 

акули“, след като озвучи толкова добре диктатора Хо-

пър в анимацията „Приключението на бръмбарите“ и 

изигра злодеи като Кайзер Созе в „Обичайните запо-

дозрени“ и Лекс Лутър в „Завръщането на Супермен“, 

големият актьор плува в свои води в новата си роля.

„ШЕФОВЕ ГАДНЯРИ“
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ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

Д
а направиш интервю с най-яркия майстор на съ-
временната турска поезия Йоздемир Индже е все 
едно да получиш подарък. Безценен. Като от-
кровеността му, с която говори за своя живот 

и за стиховете си. Парченцата от спомени, натрупани 
впечатления и изводи разкриват истината за него самия 
отвъд неоспоримите факти: роден през 1936 г. в Мер-
син, член-кореспондент на френската академия „Маларме“, 
член и основател на Ордена на средиземноморските тру-
бадури, кавалер на Ордена на френското правителство 
(1990 г.), с много награди в Турция и Европа… Последна-
та му международна награда е българска – „Пеньо Пенев“ 
(2010 г.) за „Книга от пепел“ (ИК ЦУМ, 2008 г.). 
Може ли поезията да ни помогне да живеем? Този въ-

прос си задавах, когато четях стиховете на Йоздемир 
Индже. Докосвах се до автобиографични фрагменти, сце-
ни от живота, където радостта и тъгата се препли-
тат, антични мотиви, видения и метафори, които из-
вират от манихейството, християнството, мюсюлманс-
твото и препратени към човека, живеещ на границата 
между Изтока и Запада в края на ХХ и началото на 
XХI век. Какво е това? Екстравагантност? Не. Тази ем-

блематична съвременна турска поезия, преведена и пре-
дадена много добре от българистката Кадрие Джесур, 
е на върха на класациите сред ценителите на изящна-
та словесност.

– ГОСПОДИН ИНДЖЕ, ЖИВЕЕТЕ В МНОГОЛИКИЯ 
ИСТАНБУЛ. КАК СЕ ЧУВСТВАТЕ ТАМ? 

– Живея в квартал „Джихангир“, който е нещо като 
Маре в Париж, отчасти напомня и Монпарнас. Населен е 
с много интелектуалци, журналисти, писатели, художници, 
телевизионни и киноактьори. Пълно е с кафенета, малки 
бутикови кръчмички, антикварни магазини. Но аз от го-
дини не се отбивам в тях. Най-често сядам да пия кафе 
в усамотеното и винаги тихо кафене „Икбал“ в музея на 
Орхан Кемал, където всъщност провеждам и повечето от 
срещите си. Разбрах, че българските читатели го позна-
ват с романа му „Господарката на чифлика“. 

– А ВАС ПОЗНАВАТ ЛИ ВИ В БЪЛГАРИЯ? КОЙ СТЕ 
ВИЕ ВСЪЩНОСТ?

– На младини приятелите ми от вашата страна ме на-
ричаха Индже войвода. За пръв път така ме нарече по-
етът Георги Джагаров и идеята бе подета и от дру-
ги български поети, с които тогава често се срещахме 

ЙОЗДЕМИР ИНДЖЕ:

„ПИША С ЖИВОТА СИ“

„Бях чирак в кебапчийница, работник във фабрика, 
финансов служител, библиотекар, редактор, 
издател. Сега пишa във вестник („Хюриет“ – 

бел. авт.). Всичките си работи вършех с желание. 
От всичките имаше какво да науча, много научих.“
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по международните писателски срещи не само в София. 
Харесваше ми да ме наричат така, а и още се лаская. 
Питате ме кой съм? Аз съм средиземноморски юрук по 
произход, тюркменски юрук съм. Затова османлиите не 
са ми много любими, по-близки са ми византийците. Един 
от основателите съм и от първите програмни директо-
ри на Турската национална телевизия. Бохемската част 
на моя живот отшумя в Париж, когато бях на около 
тридесет години. После, през четиридесетте си годи-
ни, пък изживях доволно и частта, отредена на „нощна-
та птица“ в мен. Може би затова сега нощният „Джи-
хангир“ или нощният „Бейоглу“ не ме привличат. Живея 
почти като монах. Но пиша с… живота си. 

– КАК ЖИВЕЕТЕ? И ПО-ИНТЕРЕСНО – КОГА ПИШЕТЕ 
СВОИТЕ НЕВЕРОЯТНИ СТИХОВЕ? 

– Вече от години през късната есен и през цялата зима 
живея в Истанбул, в „Джихангир“. От май до началото 
на есента със съпругата ми сме в едно село до Бодрум. 
Селото е в подножието на грамадни скали, които изглеж-
дат така, сякаш всеки момент ще се срутят нанякъде. 
Селският ми кабинет е с огромен прозорец врата, откъ-
дето се излиза. Има тераса. Отдолу има асма с чардак. 
Там пия вино и пуша лула. Пиша поезия, когато се затоп-
ли. Не знам защо. Вечер се събуждам многократно, сядам, 
пиша, пак лягам. И това трае около пет месеца. Следо-
бед непременно плувам. Не може иначе. Всяка неделя на 
обяд пия вино, ама обилно! 

– КАКВО Е ЗА ВАС ИСТАНБУЛ? ВДЪХНОВЕНИЕ, МЕ-
ТАФОРА, ТАЙНСТВО? „ТЯСНО БЕ ТЯЛОТО МИ ЗА 
ТОЗИ ГРАД“ – ПИШЕТЕ В ЕДНО ОТ СТИХОТВОРЕНИ-
ЯТА СИ…

– Не съм привързан към Истанбул. Спокойно мога да 
кажа, че не го обичам. Даже имам статия, озаглавена 
„Пистанбул“ („пис“ на турски значи мръсен, замърсен – 
бел. авт.). В едно стихотворениe отричам и наследство-
то му. Мерсинлия съм. Мерсин е средиземноморски град, 
но в същото време всеки, който пожелае, само за един 
час може да се изкачи на 2000 метра надморска височи-
на и да се окаже на заснежените върхове на планината 
Торос. Мерсин е всичко. Семейството ми е сред основа-
телите на града. 

– ЗДРАВО СТЕ СВЪРЗАН С КОРЕНА СИ. КАЗВАТ, ЧЕ 
МЕРСИН Е БИЛ ТОЧНО СРЕЩУ ОСТРОВА НА АФРО-
ДИТА?

– Живях там до 19-ата си година. Напуснах го през 
1956 г., за да се спася, завърнах се през 2000 г. От 
1956 до 2000 г. го посещавах за часове покрай случаи-
те на болести и смърт в семейството ми. Неслучайно 
споменах за спасение от Мерсин, години бяхме на нож 
с него. От страх да не се осуети бягството ми не 
посмях дори да флиртувам с някоя от многото краси-
ви негови девойки. Очаквах, жадувах, исках този град 
да ме обича, да ми се възхищава, да ме зачита. Изга-
рях от желание да ме забележи. Всичко това се случи 
едва след 2000 г. През 2007 г. учредих литературната 
награда на град Мерсин. Вероятно е и да бъда погребан 
в гробището му. В мeрсинското градско гробище мю-
сюлмани, християни и евреи лежат на равна нога. Мер-
син е космополитен средиземноморски град в истинския 

смисъл на това понятие. И сега е най-европейският, 
най-цивилизованият град на Турция. За Афродита, да… 
В началното училище вратар на училищния ни тим бе 
едно момиче, същинска Афродита! В гимназията игра-
ехме баскетбол заедно с девойки с едри като порто-
кал гърди, които често се блъскаха и допираха гръдния 
ми кош. Сега тези афродити са на по седемдесет го-
дини, но смея да твърдя, сигурен съм, че са също тол-
кова красиви! 

– КАЗВАТЕ ЗА ПОЕЗИЯТА СИ, ЧЕ Е „ОБРОЧИЩЕ ОТ 
ДУМИ“ ИЛИ „МАСКАТА НА МАСКАТА – ДРУГОТО 
ТВОЕ ЛИЦЕ“…

– Моят живот са думите. Построих си го от тях. 
Творчеството ми е публикувано в над 120 книги поезия, 
проза, есеистика, критика… Преводна и авторска, лич-
на. Цял живот съм писал. С житейското си поведение и 
с писането се стараех да развия духа на живота и све-
та. Всяка минута съм вярвал, вярвам, че има по-хубаво, 
по-щастливо състояние от днешното, че е възможно то 
да се постигне. При добро желание бих могъл да бъда 
генерален директор на Турската телевизия и радио, де-

„И ти тръгваш нанякъде – все зад себе си, оставяйки от себе си.“

„Селската ми къща няма изглед към морето, то не се вижда никак.“
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путат или министър. Можех да стана много богат, по-
знавам света на телевизионните медии. Но истината е, 
че двете жилища – в Истанбул и на село – са закупени 
с труда от моите писания.

– КАК СЕ ЧУВСТВАТЕ? КАКВИ ВЪЗГЛЕДИ ИЗПОВЯД-
ВАТЕ В ОБЩЕСТВОТО?

– В Tурция освен творец аз съм независима полити-
ческа фигура. Революционер съм, републиканец. Писане-
то ме вълнува. Славата и парите – по-малко... Какво 
да ви кажа, аз съм атеист. Струва ми се, че такъв си 
се родих. Абсолютно съм убеден, че не е възможно един 
творец да се оформи и израсне като скулптор, писа-
тел, поет, композитор, ако не познава много добре ми-
тологиите, религиите, философията. Смея да твърдя, 
че познавам Стария завет колкото един добър равин, 
Новия завет – колкото един добре подготвен поп, Ко-
рана – колкото един образован имам. Затова си и поз-
волявам да защитавам така уверено светския режим на 
управление. 

– ПИШЕТЕ, ЧЕ ПОЗНАВАТЕ СЕБЕ СИ „ПО-ДОБРЕ ОТ 
ЕДИН СЛЕПЕЦ“. ПОЗНАВАТЕ ЛИ „СЕБЕ СИ – В ОРИ-
ГИНАЛ И КОПИЕ“? ОТ КАКВО СЕ СТРАХУВАТЕ НАЙ-
МНОГО?

– Вярно долавяте и намеквате за образа на пророка не-
верник. Онова, което четете като мои стихове, са мои-
те айети (айетите са стихове, редове и строфи от Ко-
рана – бел. авт.). Разбира се, че се страхувам. Беднотия-
та, мисълта човек да остане без пари за насъщния вина-
ги ме е плашела. Но досега не ми се е случвало да бъда 
в разрез със себе си поради този си страх. Може би за-
щото работя много, старая се да свърша перфектно ра-
ботите си. Претенциозен съм и не търпя съперници. За-
това почти никога не съм бил безработен. Страхувам се 
и от лъжата – като от змия. 

– СЪПРУГАТА ВИ ЮЛКЕР ИНДЖЕ СЪЩО Е ТВОРЕЦ. 
ВЯРВАТЕ ЛИ В ЛЮБОВТА? 

– Юлкер е от преселническо семейство, родителите є 
са помаци от Кърджалийския край. Някои наши прияте-
ли я наричат принцеса помакиня. Оженихме се през 1961 
г. Едва ли мога да дефинирам любовта. Но скромното ми 
мнение е, че е плътно ангажирана с музиката на мира, спо-
койствието, тишината… Това създава предпоставки два-
ма души по на около седемдесет години да продължат да 
живеят заедно, да споделят... Юлкер е хубава и много та-
лантлива преводачка от английски. Преведе Радичков, Ка-
ралийчев и други български писатели на турски. Никакъв 
компютър не може да напише стих като следния: „Неделя 

е днес, Юлкер ще дойде във вторник.“ Аз, поетът, мога. 
– ПО КАКВО СИ ПРИЛИЧАТ ХОРАТА, МАКАР И ОТ 
РАЗЛИЧНИ НАЦИОНАЛНОСТИ, НА БАЛКАНИТЕ?

– Така или иначе всички народи си приличат. Това най-
ясно личи у хората на занаятите: шивачите, шофьори-
те, журналистите, бюрократите… Спомням си как, се-
дейки в кафенето на писателите на „Ангел Кънчев“ 5 
преди години, се обзаложих, че препускащото по улицата 
момиче е телевизионна журналистка. Спечелих, тя носе-
ше часовник на врата си. Пак в тази връзка ще споде-
ля, че на остров Самос, докато пиехме ракия с моя при-
ятел Барба Кокинос, който е доста по-голям от мен, 
той извика така: „Абе, какво ще ми говорят?! На тур-
ците и гърците само езикът и вярата им са различни. 
Иначе са един и същ боклук!“

– СТИХОСБИРКАТА ВИ „БЕЗСЪНИЕ“ (1996 Г.), КОЯ-
ТО ИЗЛЕЗЕ ТАЗИ ГОДИНА У НАС В ПЪЛНОТО СИ ИЗ-
ДАНИЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ИК ЦУМ, Е РАЗЛИЧНА, 
ПО-ОСОБЕНА ВРЪЗКА СЪС СВЕТА. КАКВИ ИСТИНИ 
НИ ОСТАВЯТЕ С ВАШАТА ПОЕЗИЯ?

– „Книга от пепел“ е малко нещо като свещена книга. 
„Безсъние“ пък е началото на време, което сега оконча-
ваме. „Безсъние“ е особена книга, съвременник на съвре-
мието си. Изненадва читателя. Четейки я, той започва 
тайнствено пътуване в човешкото тяло и дух. Не ме 
интересува дали ще ме четат след смъртта ми. Аз бях 
щастлив, когато пишех книгата. А е вероятно, напълно 
е възможно да съм ощастливил и други хора. Нима не е 
достатъчно, че читателите споделят моето „Безсъние“? 
На мен ми стига. Благодаря им! Благодаря и на вас! 

Интервю на Нели ЦОНЕВА

„Неделя е днес, Юлкер ще дойде във вторник.“

„Не мечтая. Но бих искал, ако ме питат за предпочитание, преводачите 
ми занапред да са жени. Не говоря само за Кадрие, жените са много по-
следователни в работата, която вършат.“
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В района на 

търговските обекти

ЧЕТЕТЕ БЕЛА
И СПЕЧЕЛЕТЕ

В
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

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 августовската БЕЛА и 

потърсете последния четвърти таен знак, който ще трасира пътя ви към 

слънчева Гърция.



На брега на морето,
на брега на любовта

АХ, МОРЕТОАХ, МОРЕТОАХ, МОРЕТО

К
ъм Бургас се пристрастявала постепенно – по 
простата причина, че всъщност не е оттам. Бър-
зо обаче прописала стихове, защото това е синд-
ром, който лесно се прихваща на брега. Затова и я 

помолихме да ни разходи във вдъхновението на този град 
– в резултат започна да изрежда все известни имена...

– КАК ЗАПОЧНАХТЕ ДА ПИШЕТЕ?
– Аз съм магистър по право по професия и образование. 

Първата ми специалност е педагогическа с музикален про-
фил. От дете свиря на акордеон, пея в хор и мислех да 
се профилирам в музиката. Но се оказа, че литературата 
е по-силната ми страна. Получих един проблем на гласни-
те струни и бях лишена от възможността да препода-
вам музика и да се развивам в тази насока, както и да 
имам певчески изяви. Мечтаех за кариера, но нещата се 
развиха в друга посока. Оказа се, че литературата ще е 
моята професия и призвание в живота. Когато човек има 
един талант, притежава и още един, скрит.

– ВСЪЩНОСТ БУРГАЗЛИЙКА ЛИ СТЕ?
– Родена съм в Панагюрище, баща ми е оттам, майка 

ми е бургазлийка. Дядо ми и баба ми са живели в Бургас. 
Едно време дядо ми е бил много популярна личност, бил 
е секретар на моряците, завършил е Търговската гимна-
зия във Варна. Обиколил е света с корабите, живял дълги 
години в Израел, в Италия – въобще много е видял чове-
кът. Бил известен бохем, много добре пееше оперни арии. 
Друго интересно от биографията му е, че бил приятел с 
бащата на Райна Кабаиванска. Разказвал ми е, че я държал 
в коленете си, докато живеели в Бургас. Аз също имах 
щастието да се запозная с тази уникална жена – показах 
є снимки на моя дядо и тя си го спомни!

– КАК ВИ ХРУМНА ДА СЪБЕРЕТЕ ИЗВЕСТНИТЕ БУР-
ГАЗЛИИ НА ЕДНО МЯСТО?

– Това е стара моя идея. Всъщност съм го правила в 
годините на телевизионната ми практика. Оказва се, че 

Бургас е градът с най-много таланти в България – арти-
сти, писатели, художници... За много от тях хората не 
знаят, че са от Бургас...

– КОЙ НАПРИМЕР?
– Да речем, Калоянчев... За Райна Кабаиванска също не е 

много популярно, че е от Бургас. За Мария Статулова, за 
Руси Чанев... Не мога всички да ги събера, защото тряб-
ва да излезе многотомник. По мое виждане събрах таки-
ва, които живеят далече – Михаил Гецов, който живее 
в Щатите, режисьора на „Дан Колов“ например. Срещнах 

Как става така, че живееш ли близо до 
морския пясък, се превръщаш в поет, 
попитахме Мариана ПРАМАТАРОВА

ПЪТЕШЕСТВЕНИК В РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИ
Поетът в Мариана я кара често да грабва раницата и да поема към нови, неоткрити още от нея кътчета на света. Каз-

ва, че така се зарежда с вдъхновение, от което после се раждат идеите є. В Египет например е удивена от Храма на май-

ката, който според нея преповтаря историята на Девата с Младенеца. За най-голямо свое учудване пък в Копенхаген съзи-

ра златна колесница от VI в. пр. н. е., в която са Анубис и Амон Ра! Може да се живее модерно и природосъобразно същевре-

менно, убеждава се в германско село, наречено Клопенбург – къщите там били със сламени покриви. Пътуванията си всъщ-

ност иска да събере в специална книга, която да показва колко удивителни са различните проявления на живота.

Ф
ОТ

ОГ
РА

Ф
 Д

ЕН
И

Ц
А 

Д
АБ

И
Ж

ЕВ
А

Бела, брой 8 (162), 201156



и подкрепа от община Бургас за едно такова начинание, 
реших да го направя...

– ЗАПАЗИЛ ЛИ СИ Е БУРГАС ТАЗИ ДУХОВНОСТ, ИМА 
ЛИ Я СЕГА?

– Мисля, че не. Крепи се от по-старите творци, от 
по-старото поколение. По-младите – не! Това е поколение 
на интернет, съвсем други неща ги интересуват.

– КАКВО ВИ ВДЪХНОВЯВА?
– Всичко! Едно хубаво цвете. Тих зимен ден. Кокиче в 

снега. Да видя замръзналото езеро. Зимното море. Море-
то е винаги различно през всеки сезон. Един хубав спек-
такъл! Идеите ми идват от най-различни неща.

– ИМАТЕ ЛИ СИ ЛЮБИМО МЯСТО В БУРГАС ИЛИ ПО 
ЧЕРНОМОРИЕТО?

– Не обичам Бургас през лятото, защото е много пре-

пълнено и шумно, обичам по-тихите места на юг. Могат 
да се намерят незасегнати кътчета. Странджа – също, 
тя е уютна планина, имам и книга за нея заедно с филм, 
„Искри от вечността“. Там има неща, които трябва да 
ги знае младото поколение. Странджа е непозната дори 
за живеещите в Бургас – тези, които си мислят, че са 
от Бургас, родовете им са от Тракия, от Лозенград и 
Странджа, но те нищо не знаят. Нишката е скъсана 
вече, няма поминък и се обезлюдяват селата.

– КОИ СА ВСЕ ПАК ЛЮБИМИТЕ ВИ БУРГАЗЛИИ?
– Обичам си ги всичките аз, имаме добри отношения, 

изградили сме и професионални, и приятелски, и творче-
ски връзки и контакти и си ги поддържаме.

Интервю на Красимир ПРОДАНОВ,

главен редактор на списание „Усури“

МОРЕТО Я ПОСРЕЩА С УСМИВКА
За това, че умее да споделя настроенията му, говори и фактът, че тази година неин текст ще участва в конкурса за шла-

гери „Бургас и морето“. По стихотворението „Да посрещнем деня“, написано именно от Мариана, песен създава оперно-

то сопрано Людмила Михайлова. Кандидатстват заедно с още 116 песни и вече могат да се поздравят с първия си съв-

местен успех, защото се класират за финала... „Да посрещнем деня“ ще звучи в „Бургас и морето“ на 30 юли, изпълнена от 

Мина Пенкова, която е само на 20. „Тя е млада и много амбициозна – не скрива радостта си авторката на текста... – Мина 

е едно от момичетата, с които Стефан Диомов създаде новия си състав „Петте сезона“.

Няма как обаче да сте чули „ Да посрещнем деня“ по някоя радиостанция – по регламент песните не бива да са излъчвани 

никъде, докато тече предварителният кастинг. После... идва времето за слава.
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ДУХЪТ НА БУРГАС Е И В МУЗИКАТА
За традициите в естрадата се знае отдавна, но вече няколко години гра-

дът привлича и световни звезди на фестивала Spirit of Burgas. В средата на 

август в Морската градина може да се видят млади хора от няколко конти-

нента, които са дошли да изживеят няколко незабравими нощи – така ще е 

и тази година, когато за първи път у нас ще се насладим и на Моби.

ОТ КАЛ НАПРАВЕНИ, ОТ КАЛ ИЗЛЕКУВАНИ
Тръгнете ли по плажа в посока север, скоро започват и изненадите. Не 

толкова тези на евиния плаж, колкото онова, което ви чака в калните 

езера. Намират се на територията на солниците и за да стигнете до-

там, се върви дори за кратко направо в морето. Под погледите на охрана-

та млади и стари смъкват задръжките и започват да се мажат с дебел 

слой лечебната кал. После тръгват обратно и... нищо чудно да ви изкарат 

ума, ако сте тук за първи път.

МНОГОЛЮДНИЯТ ХОР НА ПОДА
В защитената местност на крачка от града живее невероятно го-

лям брой птици – и като количество, и като видове. Орнитолозите 

казват, че когато например щъркелите тръгнат към своя зимен 

дом, тук може да се съберат хиляди. През август често над глави-

те на бургазлии летят не само гларусите, но и цели ята пеликани 

– гледката е впечатляваща, като се има предвид, че разстоянието 

между крилете им е повече от три метра, когато ги разперят.

Мостикът – символ на града

Бургас, и гларусите, и морето...
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– Положителното мислене е 

енергия, която отдаваш на 

другите. В този смисъл то е 

свързано преди всичко със самия 

теб. Ти не можеш да я отдаваш 

тази енергия, ако не я намериш в 

себе си. 

– Положителното мислене е и 

приемащо. То събира хора, които 

може да бъдат много различни, 

но в своята област мислят 

положително. 

– Положителното мислене винаги 

е свързано с любопитство. С 

желание да проучиш света. 

– Да мислиш положително, не 

означава да си натрапваш в 

главата някакви положителни 

мисли от рода на „Аз съм красива“. 

Това са тъпотии. Положителното 

мислене е просто да привличаш 

това, което ти харесва на теб. 

Когато си мислиш за него – то 

те облагородява и хората, без да 

искат, ти предлагат някакви неща, 

свързани с него, с твоя интерес. 

Или книга, или филм. 

– Мисли за любимото ти нещо. 

– Положителното мислене само 

по себе си не съществува. То е 

всъщност действие. На мен ми 

влияят положително хората, които 

правят нещо. По този начин се 

изпълвам със сили, че и аз мога да 

направя нещо. 

– Това може да са хора, които 

плетат пуловери например. 

– (Сервитьорът поднася дробчета 

по селски на една от нас.) 

Ммм. Много хубаво ги правят 

тези дробчета. Според мен ги 

приготвят с алкохол. 

– Кой ще ти сложи алкохол на 

пилешки дробчета в обедно меню?!

– Дааа. Отличен пример дадохте 

и двете за положително мислене 

и за обратното на положително 

мислене. 

– Да мислиш положително, 

не означава, че не можеш да 

мислиш и отрицателно. Хората, 

които си мислят, че мислят 

За положителното 
мислене
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само положително, не мога да 

ги понасям. Да мислиш само 

положително, ми се струва 

ненормално. 

– Не мога да разбера 

положителното мислене основа ли 

е, или е подправка? То може ли да 

стане част от теб като същност? 

Хората го култивират с книги, 

филми... 

– То е по-скоро начин на живот, 

поведение. Може да си много ранен 

и песимистично настроен, но ако 

успееш да се отвориш... 

– Някой гледал ли е филма 

„Навитакът“ с Джим Кери? Героят 

на Джим Кери беше скъсал с 

гаджето си, беше се затворил в 

себе си и беше отчаян. Накараха го 

да отиде на един семинар, на който 

му втълпяваха да мисли позитивно. 

Той започна на всичко да отговаря 

с „да“. Да отговаряш с „да“ на всяко 

предизвикателство. Оригиналното 

заглавие на филма е Yes, man. 

– Това е другата крайност и е 

много американско. 

– Той се записа на курс по японски, 

скочи с бънджи. Какви ли не 

неща правеше... И накрая намери 

голямата си любов. 

– Това е ироничен момент. Много е 

смешно да караш някого насила да 

мисли положително. 

– Това е потвърждение, че 

позитивното мислене е действие. 

– В противен случай оставаш на 

етапа на книгата. На прочетената 

книга. 

– Затова не чета такива книги. 

Но съм съгласна с тази теория, че 

когато те питат как си, трябва да 

казваш, че си добре. Думите имат 

сила. 

– Аз пък мисля, че трябва да казваш 

как си действително. Понякога 

се чувстваш по-зле от друг път 

и това не означава, че не мислиш 

положително. 

– Аз пък мисля, че винаги съм по-

добре от други хора, и затова 

винаги казвам, че съм добре. 

– Само че според мен 

установяването дали 

действително си добре трябва да 

го правиш, изхождайки от себе си, 

а не от сравнението с другите. 

Защото сравнението какво ти 

казва?! Винаги има по-зле от теб, 

но винаги има и по-добре, нали? Е 

тогава? Отговорът на въпроса 

„Как си?“ трябва да идва от теб 

самия. 

– Аз пък мисля още по-положително, 

откакто не ме боли кръстът. 

Но смятам, че заболяванията от 

гледна точка на положителното 

мислене са предупреждение да се 

замислиш. Да се спреш или да се 

забързаш. В моя случай беше да се 

спра. 

– Наздраве! 

– Всички болести – далеч от вас! 

– Yes, man! 

– Той, филмът, не беше върхът на 

сладоледа, но намерих в него неща, 

върху които се замислих. 

– Положителното мислене с 

добротата ли е свързано? 

– Познавам истински добряци 

по душа, но не излъчват 

положителната увличаща енергия. 

А познавам и такива, които 

престъпват всъщност много от 

божиите заповеди, но на мен са ми 

добри и положителни. 

– Положителното мислене не е 

свързано с морална категория, 

макар че то те води към един по-

добър живот. Ти ставаш по-добър, 

без да си си го поставял за цел. 

Когато излъчваш тази увличаща 

енергия, ти нямаш време да правиш 

нещо лошо и безсмислено. 

– Не мога да си спомня в коя от 

книгите на Артър Конан Дойл – 

„Етюд в червено“ или „Знакът на 

четиримата“ – Уотсън се увлече 

по някаква жена. А нали знаете, че 

Холмс се слави с това, че не обича 

жените? И на опита на Уотсън да 

му обясни колко красива е неговата 

възлюбена, Холмс отговори 

нещо от рода на: „О, Холмс, най-

красивата жена, която съм виждал 

през живота си, беше отровила 

цялото си семейство, за да вземе 

застраховките им.“ 

– Красотата ще спаси света обаче. 

– Коя красота? Защото това 

изречение в „Канал 3“ много 

обичаха да го използват, когато 

например тече репортаж за 

конкурса „Мис Не знам си коя“. 

– Ако човек започне да мисли 

положително, това не означава, че 

преди това е мислил отрицателно. 

– А само че преди това изобщо 

не е мислил. Защото, нали се 

казва, че това е осъзнаване 

– пристъпването към 

положителното мислене. 

– За мен „Полет над кукувиче 

гнездо“ е филм за положителното 

мислене заради един определен 

момент. Спомняте ли си, когато 

Макмърфи (Джак Никълсън) започна 

да вдига мивката? Той не тръгна 

със съмнение, дали ще може да я 

вдигне. Тръгна така, сякаш ще я 

вземе и ще я понесе. 

– Но не успя. 

– И какво каза накрая? „Майната му, 

аз опитах.“ Поне това си спомням 

от книгата – аз филма не съм го 

гледала. 

– Положителното мислене е в това 

да повярваш в себе си, че можеш 

да правиш неща, които всъщност 

съзнанието те кара да мислиш, че 

не можеш. 

– Положителното е да се стремиш, 

не да искаш. 

– А амбициите? 

– Те са ограничения. Не са движеща 

сила. 
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Т
я е лекар, но от онези, които си обичат пациен-
тите. „Ако след срещата на лекар с пациент на паци-

ента не му стане по-леко, значи срещата е била напраз-

на“ – е първото, което ми казва Антоанета Ганче-
ва. След десет минути разговор вече ми идва да я нари-
чам Тони – толкова е естествена. Прекалено спокойна ми 
се стори обаче за човек с 25-годишна практика в Ракова 
болница, оперирал жени с онкогинекологични заболявания. 
Разбирам, че сегашното благоразположение на духа си дъл-
жи на купчина прочетени през последните години книги, 
на запознанството си с Ивомир и на участието си в се-
минара на Международната академия за позитивна тран-
сформация (МАПТ), където той е основен лектор. След 
този семинар Тони пак е милосърден лекар, но милосърден 
лекар, успял да се свърже със своето вътрешно аз. От 
Ивомир научава, че 

животът е едно приключение 
и започва да го живее като приключение: скача с пара-
шут, участва в рафтинг по Струма… Приключенският 
дух живее в нея и преди срещата є с Ивомир, когато 
пътува до Австралия, Канада, по-голямата част от За-
падна Европа. Тези пътешествия я срещат с интересни 
хора, които отключват голям брой теми за размисъл в 
главата є с днешна дата. Поредната є мечта е да види 
Скандинавия. А вече има и планирано през есента пъту-
ване до Ирландия, за да открие мистериите в Ирландия 
и в живота. Парите не са пречка пред желанието є да 
пътува. Убедена е, че когато човек вярва в чудеса, те се 
случват. „Ако имаш желание, пари се намират. Благодарение 

на една брошура на Канадското дружество по акушерство и 

гинекология, която прочетох внимателно, бях три седмици на 

специализация в Отава и една в Монреал (на Световен кон-

грес по акушерство и гинекология), без да похарча пари от моя 

страна“ – уверява ме Тони. Но прави важното уточнение, 
че ако има излишни пари, би ги дала за благотворител-
ност. „Друго важно нещо, което научих от семинара на Иво-

мир, е урокът за потока на парите. Привличам пари, те мина-

ват през мен, използвам ги, а излишъка давам на хора, които 

имат по-малко пари от мен.“ 
Разбирам я. С пари можеш да си купиш диплома на 

днешно време, но не можеш да подкупиш „живота да ти 
пише шестка“, както се изразявал дядото на Тони, еми-
грант от Македония и председател на Македоно-Одрин-
ското опълчение. „Е, аз отидох при Ивомир, защото въпре-

ки че бях отличничка в училище, животът НЕ ми беше писал 

„шестка“. С Ивомир се запознах миналата година на семинар 

на Джон Кехоу в НДК.“ 

Докато работи в Раковата болница, Антоанета осъзна-
ва, че медицината, която практикува, е с доста ограни-
чени възможности. Затова 

започва да се интересува 
от профилактика

на онкологичните заболявания и на заболяванията въоб-
ще. Другото, в което Тони има специална квалификация 
и което много подхожда на нагласата на нейния вътре-
шен аз, е палиативна медицина (от латинската дума 

Да ти пише
животътживотът

„„шесткашестка““

Или за излекуваната 
житейска нагласа на 
Антоанета ГАНЧЕВА
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pallium, която означава скривам, покривам – бел.ред.). 
„С методите на палиативната медицина ние се стремим да 

„покрием“ мъчителните симптоми на неизлечимо болните – 

болки, повръщане, безсъние, депресия. Ние всички сме човеш-

ки същества и единственото сигурно на този свят е, че ще 

умрем. Но е добре да умрем с достойнство, защото смъртта 

е важна стъпка към нещо следващо. Затова във все повече 

страни по света се обръща голямо внимание на неизлечимо 

болните“ – споделя Антоанета своя опит. За съжаление 
в България все още липсва палиативна медицина, но Тони 
вярва, че един ден и у нас ще имаме истински хоспис 
за тежко болни и умиращи болни, който ще докаже „че 
такова животно има“. Нейното убеждение е, че болест-
та е следствие от някакъв вътрешен конфликт в чо-
века. Този конфликт в някакъв момент се „отключва“ 
в рак, в хипертония, в диа бет… „И е въпрос на избор и 

на осъзнатост да преразгледаме и променим нещата. Никак 

не обичам глагола „притеснявам се“. За себе си например съм 

решила да се притеснявам само ако мой много близък човек 

умре или когато мой много близък е с неизлечимо заболяване. 

Другите неща са абсолютно маловажни – кой какво ми е ка-

зал в службата, кой ме е ритнал в автобуса… Притеснение-

то е деструктивна енергия.“ 

Като се замисля, май повечето хора обичаме да се при-
тесняваме – за какво ли не, включително и за това, 
че времето е лошо. А това е абсолютно деструктивна 
енергия. Тони ме убеждава, че 

притеснението не ни помага 
да си решим проблема 

„Повечето ми пациентки, които имат установено наличие 

на папиломен вирус на шийката на матката, се притесняват 

много, че ще се разболеят от рак, защото са чули или са про-

чели в интернет, че има връзка между HPV и рака на шийката 

на матката. Човешкият организъм обаче притежава способ-

ност да се самоочиства от този вирус. Но с притеснението 

ние не му помагаме в тази посока. Вместо да се притеснява-

ме, е далеч по-добре да ходим редовно на профилактични пре-

гледи и да практикуваме безопасен секс“ – разяснява ми Ан-
тоанета Ганчева. 
За нея срещата с Ивомир е точката на обрат както 

в професионалния, така и в духовния є път. Тя е нещо 
като преминаване от теория към практика. „Ивомир е 

човек, който е отворил сетивата си към възможностите на 

Вселената. Той смята, че Вселената дава на всеки от нас без-

крайни възможности. Намерим ли пътя за връзка с вътрешно-

то си аз, сме се свързали директно с Вселената.“

Веднага се сещам за книгата „Тайната“ и за теория-
та, че 

нашите мисли са вибрации 
които ние изпращаме към вселената и тя реагира съ-
ответно на тези вибрации. И докато си мисля това, 
моля Тони да изключи климатика, защото „от климати-
ци много настивам“. Тя се усмихва и сякаш по поръчка 
ми „сервира“ репликата: „В момента, в който си кажеш, че 

не е възможно да настиваш от климатици, ще спреш да нас-

тиваш.“ Да, има нещо вярно – бабите и майките ни на-
пример са ни набили в главите, че ако излезем с мокра 

коса навън, ще се разболеем задължително. Понеже твър-
до сме повярвали в това, по-често се разболяваме. Но 
според Тони имаме избор и свободна воля да отхвърлим 
тези „вкоренени“ твърдения и да ги заместим с други 
в главата си. 
От семинара на Ивомир тя запомнила две утвърдител-

ни фрази, за които е убедена, че „заглаждат острите ръ-
бове“ на нейния живот. 

„ХОРА, ФАКТИ И СЪБИТИЯ СЕ СЛУЧВАТ 
ПО НАЙ-ДОБРИЯ ЗА МЕНЕ НАЧИН.“

 
„БЛАГОДАРЯ ЗА ЛЮБОВТА И МЪДРОСТТА НА 

ВОДАТА, НА СВЕТЛИНАТА И НА КОГИТАЛНОСТТА.“

Питам я скептично дали е възможно чрез силата на ми-
сълта да победим генетично заболяване. А тя ми отго-
варя с пример от практиката си. 

 „Хората вярват сляпо на диагнозите, без да слушат въ-

трешния си глас, който например им казва: „Не прекалявай 

със сладкото!“ Когато не се вслушваме, след това можем да 

си платим с лихвите. Имам пациентки, които с гордост зая-

вяват, че всеки ден изяждат по един шоколад. Опитвам се да 

им обясня, че това е нездравословно, защото шоколадът под-

хранва развитието на гъбички, вследствие на което често се 

стига до поява на бяло течение. Да не говорим, че сладкото е 

причина и за появата на диабет. Но тези пациенти са склон-

ни да обвинят за своя диабет лошата наследственост, гени-

те, а не това, че прекаляват със сладкото.“ 

На Антоанета Ганчева мога да повярвам, защото е ле-
кар. И точно в качеството си на лекар тя твърди най-
отговорно, че наследствеността понякога е 

оправдание за неразумния ни 
начин на живот 

„Времето, в което живеем, е много стресиращо, страната, 

в която живеем, е прекрасна, но в момента и тя е стресира-

на. Ницше беше казал, че всичко, което не ни убива, ни прави 

по-силни. Но въпросът е на каква цена? Излизаме по-силни без 

сериозни физически и психически травми от някаква ситуа-

ция, обаче с язва например, или с хипертония. Стресът не ни е 

убил, но язвата или хипертонията започват бавно да ни ата-

куват.“ 
Замислям се доколко мога да овладявам стреса. Любо-

питно ми е и Антоанета доколко може да го овладява. 
Питам я съвсем ли не се гневи? „Естествено, че се гневя, 

но се старая да е по-рядко.“ 
Впечатлява ме начинът, по който тази жена разсъждава 

за живота – като за махало, което се движи от добро 
към лошо, от добро към лошо... „Това което искам в жи-

вота си, е отклоненията към добро и към лошо да са с по-мал-

ки амплитуди. Всеки може да открие доброто в себе си, ако 

се опознае по-добре, ако се потърси. Познанието за нас сами-

те ни дава познание за цялата Вселена, то е път към Вселена-

та“ – обяснява ми Тони. Вярвам є. От своя страна тя 
отправя същото послание към читателките на „Бела“: 
„Вярвайте!“

Разговора води Мариана ЯНЕВА
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Т
върди го най-отговорно Prem Sajeev. Гледан с моите 
очи, Prem Sajeev напълно съответства на крилата-
та мисъл „Не е важно да си нещо, а някой“. Сре-
щала съм го общо четири пъти. Много научих, но 

не за него, а за себе си. За него не знам почти нищо. Но 
по-важното е, че той знае кой е. И това е напълно дос-
татъчно, за да ми звучи мнението му надеждно. Пред-
полагам, че всеки, който си говори с Prem, ще се почув-
ства малко нещо като излекуван. Защото се оказва май, 
че сме болни от много неща, включително и от положи-
телно мислене… 

– ПОЛОЖИТЕЛНОТО МИСЛЕНЕ…
– Няма такова нещо като положително мислене…

– А КАК ДА ГО НАРИЧАМЕ? ПОЗИТИВНО МИСЛЕНЕ?
– Няма и позитивно мислене… Плюс и минус в живота, 
пък и в математиката водят до плюс минус безкрай-
ност. За да разбереш какво значи да НЕ мислиш положи-
телно и да НЕ мислиш отрицателно, трябва да отидеш 
зад положителното и отрицателното.

– ПОЗНАВАШ ЛИ ХОРА, КОИТО СА УСПЕЛИ ДА ОТИДАТ 
ТАМ?

– Среща се от време на време и... човек. 
– ТИ БИЛ ЛИ СИ ОТВЪД ПОЗИТИВНОТО И НЕГАТИВНОТО?

– Не знам. (Усмихва се.)

– И КАКВО ИМА ТАМ?
– Всеки открива различно нещо. Все пак това е безкра-
ят на вселената.

– ВСЕКИ ЛИ МОЖЕ ДА ВИДИ БЕЗКРАЯ НА ВСЕЛЕНАТА?
– Мисля, че да, но ако има достатъчно сила, огромно же-
лание и безгранична любов към самия себе си.

– А КАК СЕ СТИГА ДО ТАЗИ БЕЗГРАНИЧНА ЛЮБОВ КЪМ 
САМИЯ СЕБЕ СИ? 

– Като се обърнеш навътре към себе си.
– НАЛАГА ЛИ СЕ ИЗОЛАЦИЯ, ОТДРЪПВАНЕ ОТ ЖИВОТА?

– Не, не е задължително, но понякога може би трябва да 
минеш и през това.

– ВЯРВАШ ЛИ, ЧЕ МОЖЕШ ДА СИ „ПОРЪЧАШ“ НЕЩО ОТ 
ВСЕЛЕНАТА И ТО ДА ТИ БЪДЕ ДОСТАВЕНО САМО ЗАЩОТО 
МНОГО ГО ЖЕЛАЕШ? 

– Лично мен това не ме интересува. Аз знам със сигур-
ност друго – почти всички хора, които са на Земята, 
получават по-малко, отколкото вселената им е отреди-
ла да получат. 

– ЗАЩО?
– Защото когато човек иска нещо много силно… Впрочем 
и искането идва от ментала на човека. Темата за поло-
жителното мислене е тема на ума, на ментала. А мен-
талът е ограничен. Ако искаш ферари, трябва да знаеш, 
че съществува ферари. Няколко милиарда души на Земята 
не знаят, че съществува ферари. Ако се направи изслед-
ване, мисля, че ще се докаже. Всеки иска някакви неща 
спрямо знанието си. И оттук идва нещастието. Защото, 
когато си поискал нещо и то се осъществи, на следва-
щата сутрин вече си нещастен. Ако много си искала на-
пример да бъдеш с някой мъж и ако това се случи и за-
живееш с него, твърде вероятно е след няколко дни или 
след няколко месеца той да ти се стори като другите 
мъже. Вече ще искаш друг мъж…

– Е, НЕ Е ТОЧНО ТАКА…
– Винаги има и изключения, но когато говорим за щастие 
и нещастие, винаги говорим за неща, които са извън нас. 
Всичко, което търсиш извън себе си, те прави или щаст-
лив или нещастен, или и двете заедно. Ако днес имаш 
ферари и го караш, си щастлив, но ако утре го обърнеш 
на таван, както правят повечето хора, които имат фе-
рари, ще си нещастен.

– ТОВА СЪЩОТО ГО ПИШЕ И В КНИГИТЕ ЗА ПОЛОЖИТЕЛ-
НОТО МИСЛЕНЕ. ТЕ ПРОПОВЯДВАТ…

– Поповете проповядват. Познанието не става с пропо-
веди. Случва се чрез преживявания.

– ДА, PREM, НО ИМА ХОРА, КОИТО ТРЪГВАТ ОТ ЕДНА 
КНИГА И СТИГАТ ДО НЕЩО ВАЖНО. НЕ МИСЛИШ ЛИ, ЧЕ 
ДОРИ И ЕДНА ТЪПА КНИГА МОЖЕ ДА ОТКЛЮЧИ ЗНАНИЕ 
ЗА САМИЯ ТЕБ…?!

– Тук искам да изясня една голяма разлика – тези книги 

НЯМА !
положително мислене
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имат шанс да отключат не знание, а ПОЗНАНИЕ. Знани-
ето е всичко външно. Познанието е свързано с личните 
преживявания на индивида. Всяко едно човешко същество 
има възможността да натрупва опит чрез преживявания-
та си, които са вътрешни и външни. Но в света, в кой-
то живеем напоследък, много малко хора знаят какво е 
познание. Всички трупат знания. А знанието е нещо, ко-
ето е взето на заем. То не е твое. Но, да, книгата, ко-
ято четеш, може да кликне върху нещо вътре в теб и 
да започнеш да осъзнаваш някакви други неща, които да 
те отведат към познанието за самия теб.

– ТЕЗИ ХОРА, КОИТО СЕ ПОЗНАВАТ, МОГАТ ЛИ ДА БЪДАТ 
ЛОШИ?

– Не. Ако знаеш кой си, няма как да бъдеш лош. Може 
в очите на някого тези хора да изглеждат лоши, но те 
не са лоши. 

– ДОБРЕ, ДА ПРЕДПОЛОЖИМ, ЧЕ СИ СЕ ОПОЗНАЛ КАТО… 
СЪВЪРШЕН ЕГОИСТ. ТОВА НЕ Е ЛИ ЛОШО?

– Това е най-хубавото нещо, което може да ти се случи, 
ако си истински егоист. Но за мен егоизъм не е да из-
карам пари, за да си купя ферари. Ако искам това, значи 
съм дълбоко комплексиран.

– А КАКВО ОЗНАЧАВА ЕГОИЗЪМ? 
– Да обичаш себе си. А да обичаш себе си, означава, че 
може би не ти трябват нито ферарито, нито парите 
за него.

– АМИ, АКО ВСИЧКИ СТИГНАТ ДО ТОВА ПОЗНАНИЕ…
– …Ще стане разкошно. Тогава всички ще са осъзнали ду-
алистичността на света. За да разбереш повече за жи-
вота и за вселената, трябва да можеш да минеш отвъд 
тази дуалност. Светът на хората е дуалистичен. Все-
ки един индивид е дуалистичен, делим е на две. Но всеки 
има шанса да разбере какво означава да минеш зад тази 
дуалност. А дуалността впрочем е ниво на шизофрения, 
без значение какъв е процентът на отклонение при все-
ки един човек.

– ТОЕСТ ИДЕЯТА Е ДА СТИГНЕШ ДО ЦЯЛОСТ?
– Точно така, можеш ли да повториш отново каква е 
идеята? (Смее се.)

– ДА СТИГНЕШ ДО ЦЯЛОСТ.
– До твоята цялост.

– ЩЕ УСПЕЕШ ЛИ ТОГАВА ДА ОТКРИЕШ ОНОВА НЕЩО, 
КОЕТО ЩЕ ТИ НОСИ УДОВОЛСТВИЕ, КОГАТО ГО ПРАВИШ, 
НО СЪЩО ТАКА СЛАВА, ПАРИ И УСПЕХИ?

– Ако стигнеш до това нещо, няма да търсиш никога 
успеха. Но ако стигнеш до него, можеш да разбереш как-
ва ти е задачата. 

– ТВОЯТА ЗАДАЧА КАКВА Е? КОЙ СИ ТИ И ЗАЩО ОСНОВА 
ФОНДАЦИЯ „СИНЯТА ПТИЦА“?

– Аз знам кой съм аз и това, което имам да правя, съм 
започнал да го правя. Но дали ще има успех, не е нещо, 
което ме интересува. 

– ПОНЯКОГА ЗВУЧИШ КАТО ВЪЗГОРДЯЛ СЕ.
– Не, това не е възгордяване. Не смятам, че съм повече 
от другите, и не ми е работа да се занимавам с другите, 
освен ако някой не дойде сам за нещо при мен. 

– КАК ИЗБИРАШ ХОРАТА, С КОИТО ОБЩУВАШ?
– Не ги избирам. Може би се срещаме. Всъщност избирам 
такива, които според мен са тръгнали по Пътя.

– ТИ С ТЕЗИ СЕМИНАРИ ТОВА ЛИ ИСКАШ ДА НАПРАВИШ 
ЗА ХОРАТА? ДА ИМ ПОСОЧИШ ПЪТЯ?

– Не, аз не мога нищо да направя за хората. Ако има ня-
кой, за когото мога да направя нещо, това съм аз сами-
ят. Не мога да поведа никого наникъде.

– А ЗАЩО ГИ ОРГАНИЗИРАШ ТЕЗИ СЕМИНАРИ, ИЛИ СЪ-
БИТИЯ, КАКТО ТИ ГИ НАРИЧАШ?

– Защото искам да покажа нещо на тези, които дойдат. 
Първият семинар се казва „Живея моя живот“. Колко 
хора според теб живеят своя живот?

– Е, НАЛИ КНИГИТЕ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНОТО МИСЛЕНЕ ПАК 
НАТАМ ТЕ ТЛАСКАТ – ДА СЕ ОПОЗНАЕШ И ДА ЗАЖИВЕЕШ 
СВОЯ ЖИВОТ…

– Самопознанието е процес, който не се случва с книга.
– А С КАКВО?

– С медитативни практики. Но никой не може изведнъж 
да започне да медитира. Добре е да си минал през тера-
певтична група преди това. Иначе можеш да си навредиш. 
Ако не си минал през катарзисни медитации или терапев-

СЛЕДВАЩИЯТ ПОЛЕТ 
НА „СИНЯТА ПТИЦА“

Целите на фондацията „Синята 

птица“ (www.thebluebird.org), ос-

нована от Prem Sajeev, са устремени 

нависоко, но и… навътре – в търсене 

на истинския живот. На удивително 

уникалния живот, отреден свише за 

всеки един от нас. 

А защо е толкова важно да живеем 

точно нашия живот и кой точно е 

вашият живот, ще ви помогне да раз-

берете индиецът Свами Ананд Ананди, когото Prem Sajeev 

лично е поканил за фасилитатор на семинара „Живея моя 

живот“, планиран да се проведе в началото на септември. 

„Няма какво да кажа за себе си, освен че аз СЪЩЕСТВУВАМ, 

че аз СЪМ!“ – твърди Свами Ананд Ананди, който още от 

10-годишна възраст е последовател на Ошо. При Ошо го 

отвежда тайнството на живота. Затова и семинарът 

„Живея моя живот“ е потопен в мъдростта, мистиката 

и разбиранията за света на Ошо. За Ошо Prem Sajeev гово-

ри тихо, с почитание: „Ошо не ми е учител. Той е рядък ма-

стър. Не го свързвам с никого и с нищо. Може би само Буда 

се доближава до него. За мене Ошо е пиар на съществува-

нието. Глас на съществуванието. Аз никога не съм го сре-

щал. Но той бе причината да посетя места и да се свържа 

с хора, които ми помогнаха да опозная себе си.“ 

Всеки, който иска да стигне до това нелесно познание, е 

добре дошъл на седемдневния медитационен лагер „Живея 

моя живот“ през септември. 

Въпроси във връзка с организацията и записването 

можете да задавате директно на Prem Sajeev 

на имейл sajeev@thebluebird.org или на Марияна Гугалова на 

имейл gugi@thebluebird.org. Абонирайте се, 

ако желаете да получавате информация за събитията, 

организирани от фондацията на events@thebluebird.org.

Свами Ананд 
Ананди
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тични групи (групи за самоосъзнаване и себепознаване – бел. 
ред.), няма как да стигнеш до тихата медитация – напри-
мер випасана, зазен и др. Ако не изчистиш това, което е 
вътре в теб, няма как да разбереш какво е тишината. 

– И ДОБРОТО, И ЛОШОТО ЛИ ТРЯБВА ДА ИЗЧИСТИШ?
– Няма добро и лошо… За някои твоето добро може да 
е лошо. Давам пример. Вървиш, срещаш мъж, влюбвате 
се, много се обичате, но това може би е добро за теб. 
Защото този мъж е забравил да ти каже, че е женен. 
Всъщност за тебе това е добро, но за неговата жена 
това е лошо. Гледайки през ключалката, ти виждаш част 
от стаята, виждаш или само добро, или само лошо, но 
не виждаш цялата стая. Картината на вселената е по-
голяма. Когато делиш нещата на добро и лошо, виждаш 
много малко. Ще ти разкажа една притча.

Един човек много искал да стане просветлен. По цял ден 

седял под едно дърво и се молел. Най-накрая при него сля-

зъл ангел, за да осъществи мечтите му. След като чове-

кът помолил ангела да пита господ кога ще спре да се пре-

ражда и ще стане просветлен, се сетил да попита същото 

и за един млад музикант, който по цял ден свирел, седнал в 

клоните на отсрещното дърво. 

След време ангелът пак се върнал. Предал на човека кога 

ще стане просветлен, а за музиканта на отсрещното дър-

во казал: „Той ще стане просветлен тогава, когато се пре-

роди толкова пъти, колкото листа има на дървото.“ Чо-

векът отишъл при музиканта загрижен и му съобщил „ло-

шата“ новина с голямо съжаление: „Няма да е скоро твое-

то, братко!“ Музикантът заподскачал от радост и отвър-

нал: „Напротив, това ще е много скоро. Представяш ли си, 

ако господ беше казал, че трябва да се прераждам толкова 

пъти, колкото са дърветата на земята и техните листа?!“

– ВИНАГИ ИМА И ПО-ЛОШО…
– Да, или по-щастливо… Щастието и нещастието са 
състояния на ума в определен момент. Защото, ако днес 
нещо те е направило щастлив или нещастен, утре може 
би няма да те прави нито едното, нито другото. 

– ПОЗИТИВЪТ ВИНАГИ Е СВЪРЗАН С НЕГАТИВА… ЗАТОВА 
ЛИ СПОРЕД ТЕБ НЯМА ПОЛОЖИТЕЛНО МИСЛЕНЕ?

– Ако ти си спечелила десет лева, някой някъде ги е за-
губил. И така трябва да бъде. Това, че ти си ги спече-
лила, не е нито добро, нито лошо. Това, че той ги е за-
губил, не е нито добро, нито лошо. Но ако той не загу-
би десет лева, няма как ти да ги спечелиш.

– НО ВСЕ ПАК ХОРАТА БЕЗПОГРЕШНО РАЗБИРАТ, ЧЕ СА 
НАПРАВИЛИ НЕЩО ЛОШО, КОГАТО ГО НАПРАВЯТ. НЕЗА-
ВИСИМО ДАЛИ ГО ЗАТРУПВАТ С КУП ОПРАВДАНИЯ…

– Истината в случая е, че си направил лошо, но не на 
другия, а на самия себе си. Ако излъжеш някого, ти пре-
ди това си излъгал някого другиго… В живота си човек 
може да излъже само себе си. Другият сам се лъже. А ко-
гато пожелаеш да се излъжеш сам, ще намериш измамни-
ци и манипулатори наоколо. За да се излъжеш и да бъдеш 
щастлив или нещастен. След като има желаещи да купу-
ват илюзията на щастието, ще има и такива, които да 
предлагат илюзията на щастието. След като има желае-
щи да купуват позитивно мислене, ще има и такива, ко-
ито да им предлагат позитивно мислене. 

– ДА СИ ПРЕДСТАВИМ, ЧЕ НЯКОЙ Е НАМЕРИЛ СЕБЕ СИ И 
РЕШАВА, ЧЕ МОЖЕ ДА „СТЪПИ ВЪРХУ ГЛАВИТЕ НА ДРУ-
ГИТЕ“, ЗА ДА СИ ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ…

– Ако човек е намерил себе си, няма да стъпи върху ни-
чия глава. 

– ДОРИ И АКО Е ОТКРИЛ, ЧЕ Е СУПЕРАМБИЦИОЗЕН И 
ПРОБИВЕН?

– Да си амбициозен е едната страна на дуалността. Но 
щом си амбициозен, значи си и неамбициозен. Този човек е 
видял само една част от себе си, не се е открил в ця-
лост. За да намери човек себе си, не са измислени много 
неща. Има едно генерално нещо и то е използването на 
различни медитативни практики.

– НО ЖИВОТЪТ НИ Е ТОЛКОВА ЗАБЪРЗАН, МАЛЦИНА 
БИХА ИЗПОЛЗВАЛИ МЕДИТАТИВНИ ПРАКТИКИ, ЗАЩОТО 
ИМ ЛИПСВА ТЪРПЕНИЕ СПОРЕД МЕН…

– Светът на хората няма нищо общо с живота. 
– УТОЧНИ.

– Животът и вселената са едно и също нещо, но светът 
на хората е коренно различен от живота и вселената. 

– ИДЕЯТА Е ДА ЖИВЕЕМ В РИТЪМА НА ВСЕЛЕНАТА…
– Да, това е идеята, но къде живеем всъщност?

– В МЕГАПОЛИСИ. (Смея се.) ИСКА МИ СЕ ДА БЪДЕШ 
ПО-ПОДРОБЕН В ОБЯСНЕНИЯТА СИ. СИГУРНО НЕ ТИ ЗА-
ДАВАМ ТОЧНИТЕ ВЪПРОСИ И НЕ ТЕ ВОДЯ В ИНТЕРВЮТО 
НАТАМ, НАКЪДЕТО ИСКАМ ДА ТЕ ОТВЕДА…

– Не знам какво да кажа, защото повечето от нещата 
не могат да бъдат казани с думи. Думите се използват 
обикновено тогава, когато не можеш да обясниш нещо. 

– НО ТИ МНОГО ВНИМАТЕЛНО СЛУШАШ И „ЦЕДИШ“ ДУ-
МИТЕ.

– Да, защото животът ме научи, че всяка дума има оп-
ределено значение и трябва да се използва точно и пра-
вилно. 

– НО ХОРАТА ОБИЧАТ ДА СИ БЪРБОРЯТ…
– Нямам нищо общо с хората. (Смее се.)

– С КОГО ИМАШ ОБЩО?
– С мен самия. Всеки има право да прави каквото си 
иска. Всеки има право да използва думите, както си иска. 
Всеки има право да страда, колкото си иска. 

– А КАК ДА НЕ СТРАДА?
– За да не страдаш, трябва да разбереш кой си, а кога-
то разбереш кой си, разбираш къде ти е мястото. Щом 
страдаш, значи, че си се отдалечил от себе си и че не 
си си на мястото. 

– ЧОВЕК МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПРОМЕНИ КОРЕННО? НЕ ПОВЕ-
ДЕНЧЕСКИ.

– Хората са тук за това, за да се променят.
– КАЖИ НЕЩО МИСТИЧНО. 

– Най-мистичното нещо е човек да живее по най-обик-
новения начин. 

– КАЖИ КАК ТРЕПТИ ЛЮБОВТА. 
– Вълшебно. 

– САМО КЪМ ЧОВЕК ЛИ МОЖЕШ ДА Я ИЗПИТАШ…
– Не, може би едно от най-трудните неща е да я из-
питаш към… хората въобще. Но любовта е свързана на 
първо място и основно само с един човек – с теб. Или 
казано с твоите думи…

– С МЕН.
Интервю на Мариана ЯНЕВА
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Тимът Crazy Fox Motors е основан в началото на 2009 

година от любители на екстремните спортове, със-

тезатели по мотокрос и ендуро. 

За цел са си поставили да популяризират моторния 

спорт, да развиват състезателна дейност, да селек-

тират и подготвят млади таланти. Сред най-изяве-

ните млади състезатели е Георги Гочев – републикан-

ски шампион по Supermoto и ATV за 2010 г. Вицерепу-

бликански шампион в клас MX 2 за младежи и трети 

при мъжете в националния шампионат МХ 2. От че-

тиригодишен Георги е по пистите.

– ОЧАКВАЛ ЛИ СИ, ЧЕ ЩЕ СТИГНЕШ ДО СВЕТОВ-
НИЯ ШАМПИОНАТ? КАКВИ СА КАЧЕСТВАТА, КОИ-
ТО ТИ ПОМОГНАХА ЗА ТОВА? 

– Винаги ме е водило желанието за победа. Най-важна за 

състезателя е силната психика. Именно тя ми помага да 

бъда бърз, съсредоточен и издръжлив. Останалото е много 

труд и упорити тренировки. 

– КАК СЕ ПОДГОТВЯШ ЗА НОВИЯ СЪСТЕЗАТЕЛЕН 
СЕЗОН?

– Вече започнах подготовката си за състезателен сезон 

2011 г. в Малага, Испания, под ръководството на Джон Ван-

дерберг – световен шампион по мотоциклетизъм за 1986 и 

1987 г. 

– ТИ УЧАСТВА В СВЕТОВНИЯ ШАМПИОНАТ ПО 
МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ В СЕВЛИЕВО ПРЕЗ АПРИЛ. 
ДОВОЛЕН ЛИ СИ ОТ ПОСТИЖЕНИЯТА СИ В ТОЗИ 
ШАМПИОНАТ?

– Доволен съм от себе си. Въпреки че имах технически про-

блем в първия манш, се класирах 35-и. Във втория манш ус-

пях да стигна до 31-во място. В крайното класиране оста-

нах 32-ри. Конкуренцията беше голяма, участие бяха заяви-

ли 172-ма състезатели от цял свят, а след квалификациите 

за стартовата решетка останахме едва 40 състезатели. 

Горд съм, че успях да се преборя сред множеството профе-

сионалисти, участващи не за първи път на световен фо-

рум, и че се състезавах редом с първите 40 в света. Усе-

щането да си на старта с толкова много асове на мото-

спорта е неописуемо! 

– КАКВИ СА ОСТАНАЛИТЕ ТИ УЧАСТИЯ ОТ НАЧА-
ЛОТО НА ТАЗИ ГОДИНА? 

– На 20 март в Кюстендил се проведе Републикански шам-

пионат по мотоциклетизъм, в който се състезавах в клас 

SM 250. Класирах се на първо място. На 3 април в Македо-

ния взех участие в Източноевропейски шампионат в същия 

клас и отново се класирах на първо място.

– ВСЕ ОЩЕ СИ УЧЕНИК. КАК СЪЧЕТАВАШ УЧЕНЕ-
ТО И СПОРТА? 

– Никак не е лесно. Имам големи амбиции за състезателна-

та си кариера и зная, че за да ги постигна, трябва да съм 

последователен и принципен. Затова отделям много време 

на тренировките. Ученето също е много важно за мен и за-

това в никакъв случай не го пренебрегвам. Но за личен жи-

вот не ми остава почти никакво време. 

Crazy Fox Motors мащабното мащабното 
мисленемислене

www.crazyfox.bg
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Георги Гочев:
„ДОВОЛЕН СЪМ „ДОВОЛЕН СЪМ 
ОТ СЕБЕ СИ“ОТ СЕБЕ СИ“

За клуб Crazy Fox Motors 
Мотошколата разполага и с училище за деца и младежи, къ-

дето под вещото ръководство на треньори – бивши и насто-

ящи състезатели, израстват бъдещи таланти на моторния 

спорт. Учителите в мотошколата подготвят деца по дисципли-

ните МХ junior до 8 години, MX  junior от 8- до 14-годишна въз-

раст и MX ATV junior. Именно тези млади състезатели виждаме 

на челните места на организираните ежегодно състезания от 

Българската федерация по мотоциклетизъм.  

За всички любители на екстремното в близост до мотополигон 

Джанавара има и офроуд трасета. Тук почитателите на тази 

дисциплина могат да опитат от адреналина на този спорт, 

като наемат ATV или кросов мотор и да се забавляват с рева 

на моторите и пръските кал из въздуха. 

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ШОУРУМ ЗА МОТОРИ
Освен собствен мотополигон клуб Crazy Fox Motors притежа-

ва и най-големия шоурум за мотори в региона. Тук феновете мо-

гат да открият всичко необходимо за своя мотор или АТV, как-

то и да намерят още много и различни екстрeмни предложения 

за спорта и свободното време.



ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

А
з и ти – това е основата, 
върху която се градят от-
ношенията в любовта. Же-
ните могат да се „раздво-

яват“. Тялото им е създадено за два-
ма, то е способно да носи дете. Те 
живеят именно с съответствие с 
тази своя природа. Жените градят 
своя живот в режим „дует“. Мъже-
те живеят в режим „моно“. Мъжът 
е нарцистичен и е ориентиран преди 
всичко към себе си. Съзрявайки, той 
започва да се променя. Но за него 

създаването на отношения си оста-
ва някакво допълнение, нещо външно, 
нещо извън мъжката природа. Способ-
ността за обичане е изначално при-
съща именно на жената. Любовта е 
преди всичко женско преживяване. 
И въпреки това 

мъжете могат да се 
„научат“ на любов 

но само при условие, че признаят на-
личието у себе си на женска „състав-
ка“. Психолозите и биолозите се обе-

диняват около факта, че човешката 
същност съдържа в себе си и част 
от противоположния пол. И именно 
тази част е определяща. 

Мъжете с достатъчно силен „аз“ са 
способни спокойно да възприемат 
своята женска страна и те по-лесно 
влизат в любовна връзка. Другите, 
на които не им достига увереност 
в себе си, усещат необходимост на 
всяка цена да демонстрират 
мъжественост. 
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Мъжете и жените обичат 
различно. Това е стара 
истина. Но колко стара? 
Продължаваме да задаваме 
въпроси, докато разберем 
повече. Ето какво мислят 
психолозите...
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Вторите не са в състояние да при-
емат друг човек, а следователно и да 
приютят в себе си чувството на лю-
бовта. Техните отношения с жените 
не траят дълго и не са дълбоки. Те 
просто колекционират любовни побе-
ди или избират ослепителни красави-
ци само за да утвърдят своята мъ-
жественост. Тези мъже не създават 
и дълбоки приятелски отношения. 
Повечето мъже не осъзнават 

женската „съставка“ 
в мъжката личност 

А всичко, което остава в областта 
на несъзнаваното, има незрял, импул-
сивен характер, не подлежи на анализ 
и не се развива. Такива мъже търсят 
абсолюта в любовта, проявяват ав-
торитарност и инфантилност едно-
временно. Те се ръководят от прин-
ципа „Всичко или нищо“. Тази изна-
чална неосъзната слабост (която на 
практика е в основата на мъжкото) 
може да прерасне в агресия и дори 
насилие. Такава е природата на прес-
тъпленията под влияние на страст-
та. Подобни мъже не владеят езика 
на любовта, не им достигат думи 
и... затова пристъпват към действия. 
На практика любовта ги изважда от 
равновесие, понеже любовта предпола-
га степен на психологическо развитие, 
до която те не са стигнали. 

Нуждаем се от особен език и начин 
на мислене, за да изразим любовта и 
за да преживеем това чувство, 
без то да ни вреди.

Когато първоначалният сексуален 
импулс се облече в думи и образи, 
той се превръща в любовно чувство. 
И точно в това отношение на жени-
те природата е дала повече, откол-
кото на мъжете. 

Появата на менструален цикъл 
при жените ги дарява с чувство 
за принадлежност към една общност – 
тази на бъдещите майки. Тогава 
жената започва да съпоставя и 
задава въпроса: „Какво ще бъда 
повече? Жена или майка?“ 

Разсъжденията върху тази дилема 
развиват психиката на младото мо-
миче, то започва да сравнява и да 
открива отговорите... 

В живота на мъжа не се случва нищо 
подобно. Неговата биология и негови-
ят „аз“ са психологически неделими. 

Само че вътрешният конфликт е 
необходим за формирането на психи-
ката. А за да се роди любов, е нуж-
на развита психика.
Много от психоаналитиците забе-

лязват у своите клиенти мъже

истинска тревога пред 
любовно чувство 

пред съвместния живот, пред жените. 
Впрочем мъжете винаги са се страху-
вали от жените. Тяхната невъзмож-
ност да раждат нов живот винаги е 
предизвиквала своеобразно страхопочи-
тание към женските индивиди. 

Женското тяло е съвършено в своята 
хармония, мъжкото не е.

В течение на много години мъже-
те са компенсирали това „неравен-
ство“, подчинявайки жените. Поява-
та на контрацептивите обаче проме-

ни това статукво. Днес вече сексу-
алната наслада не е непременно свър-
зана с продължението на рода и же-
ните започнаха самостоятелно да се 
разпореждат с телата си. И мъже-
те започнаха да се страхуват и от 
това. Съвременните мъже чувстват, 
че през последните 30 години дос-
та са отстъпили от своите позиции. 
Феминизмът ги принуди да поделят с 
жените своята хилядолетна привиле-
гия да бъдат глави на семейството. 
Мъжете не успяха да открият нова 
форма, в която да въплътят своята 
мъжественост, и по стар навик въз-
приемат 

мъжествеността като 
доминиране и власт 

Лишени от възможността да доми-
нират, някои мъже изпаднаха в дру-
гата крайност и започват прекале-
но силно да се феминизират. А това 
е грешка. 

Ако мъжката доминация напълно из-
чезне, жените са загубени. Любовта 
се строи върху различията между по-
ловете и сблъсъците са є необходими.

Също както и сравненията и про-
тивопоставянията. В момента пре-
живяваме преходен период, в който 
всеки е длъжен да намери отново сво-
ята роля. 
За жалост тревогата на мъжете 

пред жените не намалява с настъпва-
нето на зрелостта. Колкото по-въз-
растен става мъжът, толкова повече 
се съмнява в своята потентност и 
мъжественост, което само усложнява 
нещата. С напредване на възрастта 
при мъжете нараства потребността 
за самоутвърждаване като компенса-
ция на засилващото се усещане за на-
кърнена нарцистичност. Някои мъже 
се ограничават с флиртове, други на-
право изневеряват. Във всички случаи 
става дума за самоутвърждаване, за 
стремеж да докажеш себе си и това, 
че си мъж. Още повече че пред стра-
ха от жените се добавя и страхът 
от смъртта. 

Мъжете отново се оказват в капан, 
насаме със своя „аз“, вместо да бъ-
дат част от любовното простран-
ство „Ти и аз“.

И след като мъжете зададоха въ-
проса „Какво искат жените?“, жени-

Женски навици 
за изкореняване
За да ни стане по-близък езикът 

на мъжката любов, трябва да има-

ме предвид, че мъжете не са склонни 

да се съмняват и да анализират, ко-

гато всичко върви добре. Те обичат 

просто. В мъжкото умение да обичаш 

просто и ясно се крие и силата на 

мъжката любов. 

Жените си задават безброй въпро-

си: добър ли е този мъж; достатъчно 

охладено ли е виното; и какво ли още 

не. Жените имат два големи пробле-

ма. Единият е, че те винаги искат 

нещо повече (или нещо друго). А дру-

гият е, че не могат да отделят ва-

жното от маловажното. Постоянно-

то женско недоволство обезкуража-

ва мъжете. Те живеят с усещането, 

че жените непрекъснато ги оценя-

ват, проверяват любовта им и нико-

га не са доволни от това, което мъ-

жете могат да им дадат. Получава 

се така, че мъжете чувстват неу-

довлетвореността на жената, но не 

слушат собствените си желания. Те 

мислят, че главното е да отговорят 

на очакванията на жената, за да не я 

разочароват. Не ви ли прилича това 

на детския стремеж да правиш това, 

което майка ти очаква от теб? 
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те на свой ред питат

„А какво искат мъжете?“ 
Тъй като мъжете обичат по дет-

ски, на тях им се иска да бъдат 
обичани като деца. Те очакват от 
жената, че тя по майчински ще ги 

разбира и приема с безусловна любов. 
Ето с такива жени майки са склонни 
да изградят съвместен живот. Поня-
кога, разбира се, те ще им изневеря-
ват, търсейки втория женски тип – 
този на любовницата. Тези мъже за-
пазват схемата на поведение на под-
растващите. 

Когато мъжът престане да иска 
майка си, а момичето – баща си, 
тогава значи са се срещнали двама 
възрастни хора, които са готови 
да се обичат един друг. 

Но за разлика от любовта, която 
и двамата са получавали в детство-
то си, тази тяхна любов няма да е 
безусловна. Тя ще зависи от това, до 
каква степен на мъжа и на жената 
ще им бъде приятно да живеят заед-
но. Това е дълъг и труден 

път, съизмерим 
с човешкия живот

Освобождавайки се от наследство-
то си в детството, на жените и на 
мъжете им предстои да се научат на 
любов, вървейки по този път. 
Векове наред мъжете са били въз-

питавани в това да бъдат воини. Не 
са имали право да проявяват чувства. 
Техният вътрешен свят е бил потис-

нат, защото фактически им е било 
забранявано да бъдат самите себе си. 

За да могат връзките между 
мъжете и жените да съществуват 
трайно, майките трябва да помогнат 
на синовете си да приемат женската 
част от своята природа. 

Това обаче е процес, който трябва 
да се случи, без да се упражнява на-
силие и без да се неглижира мъжест-
веността. Жените пък биха могли 
да отстъпят част от своите за-
воювани територии и символично да 
ги върнат на мъжете. Защото ве-
кове наред цялото пространство на 
обществения живот е било монопол 
именно на мъжете. Днес жените биха 
могли да се контролират малко пове-
че, за да позволят на мъжете да ми-
слят, да взимат решения и да дейст-
ват самостоятелно. 

Ще дойде ден, когато жените 
ще се научат да защитават своята 
свобода без агресия и без претенции. 
А мъжете ще се научат да разбират 
себе си и своята мъжественост (и 
женственост), но без да подражават 
на жените и без да ги подчиняват. 

Сексуалната революция през 60-те 
и 70-те години на миналия век всъщ-
ност беше съвсем скоро и є е необ-
ходимо още малко време, за да свър-
ши своята работа. Просто защо-
то човешката психика се променя 
значително по-бавно, отколкото ис-
торическите обстоятелства. Мъже-
те разбират, че нормите се проме-
нят, но все още не са успели да вне-
сат своята лепта в тези промени. 
Социалното положение, дейностите 
и психиката на жените се проме-
нят много по-бързо и радикално, от-
колкото тези на мъжете. И въпро-
сът тук не опира толкова до адап-
тивността на жените, а до това, 
че всички големи социални промени 
се осъществяват от тези, които 
са заинтересувани от тях. В нашия 
случай това са жените. Те зададоха 
на мъжете нови „правила“ в отноше-
нията, според които да обичаш пра-
вилно, означава да обичаш по жен-
ски. Но мъжете съвсем не са жени, 
а много от нас го забравят и про-
дължават да търсят сродни души в 
своите принцове.
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Любовта на младите
Младото поколение, при което 

различията между половете са 

много заличени, има други пробле-

ми. Децата ни са подложени на 

ежедневното масирано действие 

на различни дразнители. Те са хи-

перактивни, бързо се учат, имат 

достъп до всевъзможна информа-

ция, гледат прекалено много те-

левизия и прекалено дълго време 

прекарват в интернет. За да из-

държат на всичко това, съвсем 

логично е те психически да се 

адаптират, като понижават въз-

приемчивостта си и потискат 

емоциите си. В миналото лите-

ратурата помагаше на нас, въз-

растните, да усвояваме „наука-

та“ на любовта. Чрез книгите 

откривахме любовните радости 

и тъги. Днешните млади хора не 

знаят абсолютно нищо за това 

просто защото не четат книги. 

Не бива да забравяме и за хипер-

сексуализацията на обществото, 

в което любовните отношения са 

сведени на нивото на една пошла 

баналност. Младите се превърна-

ха в потребители на секс, а в жи-

вота им няма място за идеализа-

ция и игра на въображението. Те 

не владеят онзи еротичен и емо-

ционален език, който е необходим 

на истинската любов. 
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Б
раво, в интимния ви живот значи се е появило 
раздвижване! Но вие се притеснявате, че след 
дългото прекъсване няма да можете да се насла-
дите на секса с новия мъж и да стигнете до 

оргазъм. Как да преодолеете тези страхове!

Той едва ли ще забележи 
педикюра ви

но да си направите хубав педикюр въобще не е излиш-
но. Преди всичко вие трябва да се почувствате съблаз-
нителни и привлекателни. За жената сексуалната близост 
е малко нещо като театър. А за една актриса гримът, 
маникюрът и педикюрът са част от превъплъщенията є 
като актриса. Ето какво точно ви трябва.
Честно казано, когато мъжът е завъртян във вихъра на 
страстта, става късоглед и едва ли ще обърне внима-

ние на педикюра ви точно в този момент. Но вие ще се 
чувствате далеч по-спокойно, ако сте въоръжени с всички 
„оръжия“ на женското прелъстяване. Увереността в себе 
си на никого не е навредила! Особено в секса. 
Но само без крайности – не е нужно кардинално да про-

меняте имиджа си. Защото дори и напълно нов, няма га-
ранция, че точно този имидж ще се хареса на новия ви 
партньор. 
Ако новият ви партньор сам се погрижи за презерва-
тивите – супер! Значи е разумен човек. Но не бива из-

цяло да разчитате на него. Сложете си два-три в дам-
ската чанта. 
Ако не се явявате яростна противничка на порното, 
осигурете няколко диска с порно за вечерта. Нещо, ко-

ето ви харесва да гледате. Това ще ви помогне да се на-
строите на интимна вълна и ще намали тревогата по 
повод на способността ви да възобновите сексуалния си 
живот. Повярвайте, не мъжът събужда чувствеността 
на една жена. Тя самата е в състояние да го направи дос-
та по-качествено. Не очаквайте новият ви любим да ви 
завърти ума. Направете го сама със себе си. 
Но колкото и да се подготвяте, навярно все малко при-

теснение ще ви остане. Трябва да сте убедени обаче, че 
ако един мъж е стигнал до вас до леглото, той предва-
рително ви е харесал и си е представил секса с вас. Не-
зависимо какви дефекти имате и колко излишни санти-
метра около талията.

Пробвайте още веднъж!
По-възможно е от първия път да не се получи. Но вие 

не се отказвайте да пробвате. В леглото позволете на 
своя избраник да вземе инициативата в свои ръце. От-
пуснете се, нека той води. На повечето мъже им харесва 
ролята на завоевателя. Но ако партньорът ви пасува – 
не се паникьосвайте. Възможно е да се възбужда, когато 
жената проявява активност. Или пък е твърде възмож-
но самият той да се притеснява. В този случай трябва 
да действате вие. 
И не рисувайте в главата си сцени на идеален секс. Жи-

вотът не е кино. На малцина им се получава от първия 
път. Даже и опитни любовници се дънят, защото и на 
тях им трябва време, за да разучат и свикнат с тяло-
то на другия. 
И в крайна сметка, ако този мъж е искал само секс 

от вас и не ви се обади през следващите дни, струва 
ли си да преживявате толкова навътре неговото изчезва-
не?! Слава богу, че се е омел от живота ви. Много по-
зле щяхте да се чувствате, ако се налагаше да се изя-
снявате на десетата среща, когато вие вече сте сери-
озно хлътнали. 
Ако вие сте скъпа за този мъж, първият неуспех в лег-

лото няма да го спре да продължава да ви търси. А ако 
продължи да ви търси и след сексуалния „неуспех“, значи се 
опитва да стане единствен за вас. Дръжте го здраво! 
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Толкова дълго
те чакахте чаках

Имате интимна среща! Нервничите, 
защото отдавна не сте правили секс… 
Как ще мине всичко?

ВИЕ СТЕ ПРОСТО 

АКТРИСА 

В СПЕКТАКЪЛА 

„СЕКС“
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В САЩ някои психотерапевти го „предписват“ про-
тив стрес и като ефективен метод за отказване 
от цигарите. Изглежда, повтарящата се дейност 
с ръце изпразва главата ни от лоши мисли. Това 

занимание толкова силно ни поглъща, че забравяме за тре-
вогите и постигаме умиротворение. Ритмичната повто-
ряемост на действието го доближава до някои видове ме-
дитация (като ритмично осъзнато дишане например). 
Наред с усещането за безметежност, плетенето е из-

точник и на осо-
бено удоволст-
вие – да създаваш 
нещо. То е изцяло 
творческо занима-
ние и носи удо-
влетворение даже 
и в случаите, ко-
гато не можем да 
се похвалим с осо-
бен талант. 
Плетенето е 

също удоволствие 
за осезанието и зрението. То започва още на стадия на 
избор на прежда и продължава с процеса на превръщането 
є в жилетка (но не в жилетката на баба!) или в ажурен 
аксесоар. Повтарящият се танц на ръцете и уютният 
контакт с преждата превръщат плетенето в ритуал за 
постигане на спокойствие и хармония. 
Да правите синджирчета и стълбчета на една кука и 

да плетете по схема, ще ви научат на курса по плетене 

във фирма „Аксиома М“.

Цели 18 години екипът от 10 дами (е, има и един мъж, 
така че не могат да бъдат обвинени в полова дискрими-
нация) гради имидж в една много 

трудна бизнес сфера – хоби
„Започнахме като търговско представителство на шев-

ни машини TOYOTA през 1993 г. и бавно и полека се раз-

вивахме в други посоки. Сега работим в широката об-
ласт „Хоби с текстил“, като представяме продукти, ор-
ганизираме курсове за нови техники (също така и за по-
забравени стари) и даваме възможност за изява на всич-
ки желаещи в нашите конкурси „Плетенето е модерно“, 
Дни на отворени врати и изложби (последната бе тази 
по случай Цветница – „Цветя в ръцете ни“) – споделя 
Ирина ТОДОРОВА, управител на „Аксиома М“. Области-
те, в които фирмата работи, са шиене; машинна броде-
рия (предлага бродировъчни машини на швейцарската мар-
ка Bernina); пачуърк; пунчинг (иглонабиване); ръчна броде-
рия и фъкане – гоблени, покривки, възглавнички; плетиво 
– на две и на една кука. 
Курсът по плетене на една кука се посещава предимно 

от млади дами – 25–30-годишни. Сигурно защото да имаш 
хоби днес, е много куул, както се казва. Хобито е начин 
да излезеш от света на обикновеното и 

да влезеш в света 
на красотата 

Става неусетно, когато започнеш да броиш бримки-
те, да внимаваш в схемата на бродерията или в успо-
редността на шевовете при пачуърка. Също така хоби-
то дава възможност да изразиш себе си, да бъдеш уни-
кален. „Усещането, как расте картината на гоблена изпод ръ-

цете ти, как се оформя мотивът в плетивото или как хармо-

нично се съчетават цветните парченца в паното, е неопису-

емо. Хората, с които ежедневно се срещаме, са любители. Но 

според мен те много често надминават професионалистите“ 
– обяснява Ирина.

ХОБИХОБИХОБИ

т а н ц  з а  р ъ ц е т е

Курсът по плетиво за начинаещи се състои от 3 за-

нятия (всяко от тях по 2 часа). За тези, които искат още и 

още, „Аксиома М“ предлага и тематични специализирани за-

нятия (уъркшопове) всеки четвъртък от 18.00 ч. Тук идват 

дами, които искат да научат нещо ново в плетивото, да поп-

риказват със съмишленици и да покажат какво са сътворили 

през последните дни. Тези срещи сега, през лятото, продъл-

жават и след 20.00 ч. часа в парка – на бира и картофки. 

Бела, брой 8 (162), 201170



Г
-жа Тодорова сподели, че останала учудена, когато на третото 

занятие на курса за начинаещи всички курсистки изплели това 

цвете и веднага му намерили място в гардероба си – като укра-

шение за ръка (прикрепено върху гривна), за ревер (като брошка) 

или за чанта. „А някои от тях на първото занятие, образно казано, 

не знаеха от коя страна да хванат иглата за плетене“ – обяснява 

Ирина. Ние пък ще ви обясним как точно да изплетете брошката. 

ото 

ва 

Размери: диаметър – 7 см; височина 2,5 см. Материали: 15–20 г памучна прежда с дебелина 210 м/100 г, 1 кука ADDI № 

2,5, безопасна игла. Изпълнение: Изплитат се 47 синджира (1 ред), като се плете по схема (вж. схемата). Полученият 

удължен правоъгълник се навива на спирала и се зашива от долната страна. Закрепя се с безопасна игла като брошка или 

се захваща върху предварително изплетена лента като гривна. 

Забележка! Диаметърът на брошката може да се увеличи, като се започне с повече синджири (но броят им да е кратен на 

4) и се добавят още 3 за край на реда (n х 4 + 3). 

Легенда на схемата:

БРОШКА „ЛИЛИЯ“



ЕТИКЕТЕТИКЕТЕТИКЕТ

В
иното е най-омайващата 
„поезия“, създадена от чове-
чеството. Етикетът за пи-
енето му е най-отрезвяваща-

та проза. Но всички ние имаме же-
лание да се представим добре в об-
ществото. Бизнес етикетът за пие-
нето на различни видове напитки (и 
най-вече на вино) може да бъде дове-
рен приятел на обноските ни, защо-
то той не само е проверен във вре-
мето, но и със строгите си и кон-
сервативни правила ни спасява успеш-
но от неловки и конфузни ситуации 
в по-официална среда. А пиенето на 
вино е толкова любим ритуал, че на 
моменти може да добие и 

сериозно социално 
значение 

Преди време Карла дел Понте пода-
ри две бутилки каберне совиньон от 
2005 г. на сръбския прокурор за воен-
ните престъпления Владимир Вукче-
вич. На етикетите имаше снимки 
на Радован Караджич и Ратко Мла-
дич, а пожеланието беше да се от-
ворят и изпият, когато двамата бъ-
дат задържани. Французите пък бяха 
погнали президента си Никола Сарко-
зи за начина, по който е държал ча-

шата си за вино на масата с крали-
цата на Англия. Не спестиха ирония 
и подканиха хората да се дистанци-
рат от него и да държат чашите 
по правилния начин. Разбира се, това 
е възможно във Франция – страната, 
която се смята за родина на етике-
та изобщо. 
Когато сме в по-официална или де-

лова ситуация, чашите не са кой знае 
какво предизвикателство. Защото 
обикновено сервитьорът ги пълни в 
правилния ред и ни подсказва на кой 
етап към коя от тях да посегнем. 
Няма риск да сбъркаме. 

Няма и строго правило 
за подреждането им 

Те могат да бъдат поставени по 
реда на използването им – от дясно 
на ляво, точно както приборите. Въз-
можно е и обратното – да са подре-
дени отляво, като трябва да започне-
те от най-близката до вас чаша. Ако 
сте във френски ресторант, ще бъ-
дат разположени по големина в нама-
ляващ ред от ляво на дясно – първа 
ще е чашата за вода, след това една 
или две за червено вино, четвъртата 
ще е за бяло, а до нея може да има 
сервирана и охладена чаша във форма 

на лале за шампанско. Разбира се

броят им зависи 
от менюто 

защото алкохолът се избира според 
храната. Етикетът е наложил строга 
и точно определена форма на чашите 
за различните видове алкохол. Разме-
рът и формата им са от изключител-
но важно значение за начина, по кой-
то напитката ще разкрие себе си. Да 
вземем за пример виното. Чашите за 
белите видове са по-малки от тези за 
червените, а за бургундските са по-за-
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Как се държи
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Специално за виното
Температурата на консумация на виното 

зависи от конкретния вид и от възрастта 

на напитката, но принципът е, че колкото 

по-младо е едно вино, толкова по-охладено 

трябва да е то (повече подробности чете-

те в следващия брой). Това е изключително 

важно за разгръщането на букета и за про-

явата на личността и вкуса му. При цялата 

тази философия на консумиране на вечната 

напитка съвсем не е необходимо да се на-

месвате и вие, държейки чашата за балона, 

а не за столчето. Изключение се прави само 

и единствено когато то не е сервирано 

правилно и се нуждае от затопляне. В оста-

налите случаи е достатъчно да се довери-

те на сомелиера и да изпитате удоволст-

вието с притворени длани и разперени се-

тива. А в делова ситуация е абсолютно не-

обходимо да задържите и себе си правилно 

захванат в равновесно вертикално положе-

ние здраво за стола. Защото всичко тряб-

ва да бъде такова, каквото е описанието на 

едно шардоне от 2009 г.: ...с впечатляващо 

добър баланс и дълъг хармоничен финал.
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облени от чашите за бордо (за форми-

те на чашите можете да прочетете по-

вече подробности в следващия брой). 
Предварително може да се напълни 

само чашата за вода и тя е един-
ствената, която остава до края на 
вечерта. Ако вечерята има пет или 
шест хода с включени аперитив или 
супа, с тях най-често се предлага 
шери в ниска чаша от дебело стък-
ло или някакъв вид порто. В Евро-
па не стартират с какъвто и да 
било силен алкохол. Уиски, коняк, друг 
вид бренди или ликьори (за дамите) 
се консумират след приключването на 
вечерята, защото те подпомагат ус-
вояването на храната.
Защо е толкова важно как държим 

чашата си? Не само и просто заради 
етикета и уменията, които показва-
ме, но и защото чрез хвата си ние 

влияем на 
температурата на 

алкохолните напитки 
А всяка от тях е прието да се 

консумира с различна температура. 

Чашата за коняк трябва да се об-
хване с цяла длан, за да придобие на-
питката температурата на ръката и 
да отдели аромата си. Може би за-
това конячната чаша е с ниско стол-
че, много е тумбеста, но е с малък 
диаметър на отвора (за да не излита 
ароматът є бързо). 
Виното се сервира на подходящата 

температура, на която то да може 
„да прояви характера си“.  Затова и 
чашата, в която е налято, се хваща 
винаги за столчето. Като при белите 
вина, които се сервират по-охладени, 
е добре да я държим малко по-ниско, 
а при червените можем да обхванем 
с пръсти цялата дръжка на столче-
то. Притискаме леко палеца срещу 
показалеца, а останалите пръсти се 
разполагат спокойно надолу, за да се 
стабилизира захватът. Но все пак не 
е препоръчително да се докосва тум-
бестата част на чашата, за да не 
се предаде телесната ни температу-
ра на напитката. 

Ако сте на коктейл
и се налага да държите чашата с 

часове, има начин тя да се хване 
така, че ръката ви да не се умори. 
В по-ниската си част дръжката на 
столчето се обхваща между палеца и 
показалеца, а малкият пръст (може 
и безименният) се сгъва под само-
то столче и поема тежестта на са-
мата чаша. Това захващане е много 
удобно и обикновено се практикува, 
когато човек стои прав. Абсолютно 
недопустимо е тумбестата част да 
се обгърне с длан или пръсти и при-
чината за това е не само промяна-
та на температурата на напитка-
та. В този случай се оставят отпе-
чатъци, които пречат на правилна-
та дегустация в момента, в който 
се включат да участват очите. По 
ръката ни също така може да има 
остатъци от парфюм или афтър-
шейв и това ще повлияе на обоня-
нието ни. А и всички останали опе-
рации по дегустирането се извърш-
ват по-лесно, като държим чашата 
за столчето.

По материали от френски източници 

Албена УВАКОВА



КАТРИН, ФЛАВИ, НОЕМИ И... КРИС

ТРАФИКТРАФИКТРАФИК

К
рис се движи в добро темпо, вече усеща, че на-
влиза в отлична форма за състезанието след две 
седмици. Спокойно върти педалите и вероятно 
мисли за наближаващия край на днешната тре-

нировка. Шосето е пусто, както винаги. Изведнъж, мал-
ко преди завоя, изскача онзи камион. После Крис се съ-
бужда в болницата. Диагнозата е параплегия (парализа на 

двата долни крайника – бел. ред.). Предстоят продължител-
но лечение и рехабилитация. Цената на подвижен инвали-
ден стол е...
Катастрофата, за която ви разказвам, е измислена. 
Крис е плод на въображението ми. Но случки като тази, 

които променят драстично живота на хората, са се случ-
вали и ще се случват, а хората като Крис ще продължа-
ват да живеят, сякаш напълно загубили връзката с пре-
дишните си живот и самоличност. Но Крис е Крис – 
и преди, и след катастрофата. Със засмените си очи и 
къдравата кестенява коса, в която момичетата обичат 
да заравят лицата си. Същият си е. Той го знае. Моми-
четата, които обичат да заравят лицата си в косите му 
– също. Родителите му, които Крис продължава да гледа 
със същите усмихнати, нахакани и малко иронични очи – 
също. Макар че понякога всички се питат дали Крис е 
толкова щастлив, колкото изглежда?
Сега ще ви представя три абсолютно реални, абсолют-

но усмихнати, позитивни и енергични млади жени. Кат-
рин, Флави и Ноеми са французойки, които работят по 
проекта Multicap (www.multicap.org). Целта на моите съ-
беседнички е да си създадат визия за хората с уврежда-
ния, посещавайки различни места по света. Впечатлени-
ята от видяното, наученото и преживяното те споде-
лят в кратки видеофилми и в блога на сайта на проекта. 
България е последната страна (15-а поред), която те са 

посетили в рамките на едногодишната си обиколка, раз-
простряла се върху четири континента. 
Какво научих от трите французойки за хората като 

Крис. И защо пред такива като нашия измислен герой 
отново има път.   
Катрин: Президент съм на малка асоциация, която изпъл-
нява проект, свързан с хората с увреждания. 
Ноеми: Актриса съм и се занимавам с филмиране, което 
правя и тук за проекта – занимавам се с всичко, свърза-
но със заснемането на кратките видеа.
Флави: Ерготерапевт съм. За проекта пиша пояснения, 
необходими на асоциацията, и правя снимки.

– КАК СЕ СЪБРАХТЕ ЗАЕДНО?
Катрин: Късмет. Още в самото начало на проекта из-
пратих съобщения в интернет с описание на проекта. 
Търсех хора, които да повярват в него. Имаше много мла-
ди хора, които пожелаха да участват, но аз търсех няко-
го за частта с видеото. Ноеми беше човекът. Не търсех 
трети човек, но Флави дойде с идеи и след като погово-
рихме, разбрах, че също би могла да допринесе много. 

– ЗАЩО РЕШИХТЕ ДА СТАРТИРАТЕ ТОЗИ ПРОЕКТ? 
ИМАТЕ ЛИ ПРИЯТЕЛИ С УВРЕЖДАНИЯ?

Катрин: В самото начало нямах в обкръжението си близ-
ки хора с увреждания, но едно лято, когато бях на 17 
години, бях нещо като детегледачка на дете с аутизъм. 
Това отвори съзнанието ми за друг, различен свят, който 
не познавах и дори не подозирах за съществуването му. 
Осъзнах, че е много важно хората да знаят за този свят, 
което и ме подтикна да стартирам този проект.

– КАКВИ ВЪПРОСИ ЗАДАВАТЕ ПО ВРЕМЕ 
НА ИНТЕРВЮТАТА?

Катрин: Когато се срещнем с такива хора, първата ни 
работа е да обясним кои сме ние, защо сме там, какво 

ПЪЛНИ С ЖИВОТ И РАДОСТ

Катрин, Флави, Ноеми – екипът на Multicap... ...в Мароко
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правим. После споделяме опит, прекарваме известно време 
заедно, опитваме се да разберем как живее съответният 
човек и едва тогава заснемаме краткото видео. 
Първо молим хората да се представят. После да обяс-

нят своето увреждане, както и трудностите, които сре-
щат. Какъв вид помощ получават? Кой им помага? Инте-
ресуваме се от тяхната интеграция, защото това е ос-
новното, което се опитваме да разберем. Как тези хора 
са интегрирани в социалния живот, в училище, на рабо-
та... Няма забранени въпроси. Има по-трудни, които не 
знаем дали можем да зададем в конкретния случай. Водим 
разговори и с хора от различни асоциации, без да сни-
маме, после пишем за тях и техните организации в на-
шия уебсайт. 

– С КАКВО ВИ ВПЕЧАТЛИХА ХОРАТА, 
КОИТО СРЕЩНАХТЕ? 

Ноеми: С това, колко отворени към света са хората с ув-
реждания и колко широко отварят вратите си за живота 
навън и за нас. Та ние сме три непознати, които идват в 
живота им и казват „Здрасти, идваме да видим как жи-
вееш, така че може ли да влезем?“. Те са наистина много 
силни, защото искат да живеят като обикновени хора (без 
увреждания), и мисля, че успяват да го постигнат.
Няма да забравим едно 7-годишно момиченце от Маро-

ко, което нямаше ръце и единият му крак беше по-къс 
от другия. Това го прави неспособно да ходи нормално 
без протеза. Майка му ни покани да влезем и да се за-
познаем с дъщеря є. Не знаехме къде отиваме и кого ще 
срещнем. Просто последвахме майката. Като я видяхме, 
бяхме впечатлени как малката се справя със своето ув-
реждане – тя пишеше с крака си. Първоначално бяхме в 
нещо като шок, но след известно време с нея осъзнахме, 
че тя е просто едно малко момиченце, пълно с живот 
и радост. В един момент забравяш за увреждането. На-
края не виждаш хората като такива с увреждания и та-
кива без. Виждаш просто човека. Тя беше толкова жиз-
нена, шегуваше се и се закачаше. Живееше като нормал-
но 7-годишно момиченце. Толкова силни са тези хора, че 
ни карат да забравим, че имат увреждане.
Катрин: ...Което е хубаво, защото това е едно от ос-
новните неща в този проект. Да покажем, че хората с 
увреждания са на първо място хора, а не просто хора с 

увреждания.
– МОЖЕ ЛИ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ ЖЕНИТЕ СА 
ПО-СИЛНИ ПСИХИЧЕСКИ ОТ МЪЖЕТЕ ПРИ 
СПРАВЯНЕТО С ПОДОБНИ ПРОБЛЕМИ?

Катрин: Основно хората, които срещаме, са силни. Без 
значение от пола си. Приемат да се срещнем, защото има 
какво да ни кажат, което вече ги прави силни. Не може 
да си слаб и срамежлив, защото ще останеш сам.
Ноеми: Можем да кажем, че майките, които срещнахме, 
се борят истински за живота на своите деца с уврежда-
ния. Повечето от тях сами отглеждат децата си, защо-
то бащите не са били достатъчно силни, за да се гри-
жат за дете с увреждане.

– ЗАЩО РЕШИХТЕ ДА ВКЛЮЧИТЕ БЪЛГАРИЯ 
В ТОЗИ ПРОЕКТ?

Катрин: На всеки континент се опитваме да посетим 
различни страни. В Европа бяхме в много напреднали 
като Швеция, която полага много грижи за хората с ув-
реждания. Искахме да посетим и страна, която не е тол-
кова добре развита. България беше лесна дестинация, тъй 
като е страна, която познавам. (Катрин е родена от сме-
сен брак на българин и французойка – бел. ред.)

– ПЪТУВАТЕ ВЕЧЕ ЕДНА ГОДИНА. ЧУВСТВАТЕ 
ЛИ СЕ УМОРЕНИ?

Катрин: Изморителното е, че се местиш постоянно. 
Прекарваш 5 дни някъде, след което се местиш в нов 
град, в нов хостел. Нямаме дом в продължение на годи-
на. Но знаем, че правим това с цел. Тук сме заради про-
екта и трябва да го придвижваме напред. Предизвика-
телството е голямо, когато знаем, че разполагаме само 
с уикенд в дадена страна, а още не сме намерили доста-
тъчно информация...

– КАК ЩЕ СЕ СПРАВИТЕ С ВРЪЩАНЕТО КЪМ 
НОРМАЛНИЯ РИТЪМ НА ЖИВОТ И РАБОТА?

Катрин: Този проект ни промени. Накара ни да видим 
нещата различно, да погледнем живота по друг начин, да 
искаме други неща.
Ноеми: Аз не съм спирала работата си. Върнах се от 
Африка по-рано от останалите, защото имах предста-
вление. Съчетавах двете неща. А и правенето на филми 
също е част от работата ми. 

Митка ХИТРОВА

...в Мали ...в Камбоджа
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Танцът е нещо висше,
ДАНСИНГДАНСИНГДАНСИНГ

„М
ила родино, ти си земен рай“... и... медали, 
купи, стотици състезатели, десетки клубо-
ве и една федерация. И още – камъни Сва-
ровски, куфари с козметика и грим, развъл-

нувани родители, доволна публика. Третата последна вечер 
на държавното първенство по спортни танци е. Страс-
тите са нажежени, дори подиумът е изпотен. 
Ако никога не сте били зрители на подобно състезание, 

добре е предварително да знаете, че спортните танци 
са общо десет и са разделени на две категории. Латино-
американски, които включват самба, ча-ча-ча, румба, пасо 
добле и джайв, и стандартни, които включват английски 
валс, виенски валс, танго, фокстрот и куик степ. Учас-
тниците в това първенство танцуваха латиноамерикан-
ски и стандартни танци и комбинация. 
Преди да е започнал този текст, ще ви представя учас-

тниците в него. Салваторе ТОДАРО и Виолета ЯНЕВА, 
стигнали до осмо място в световната ранглиста при състе-
затели над 19 години в категория „Стандартни танци“ – 

най-доброто класиране до момента 
за българска двойка. И Петър МИЛЧЕВ – председател на 
Българска федерация по спортни танци (БФСТ). 
В последната вечер на държавното първенство бяха из-

лъчени победителите при младежи и професионалисти по 
латиноамерикански танци и състезатели над 19 години и 
сеньори в стандартни танци. „Моля участниците да се 
подготвят за парад и награждаване.“ Това прозвучава в 
залата след края на всеки финал. Наближава десет часа 
вечерта. В чест на победителите се изпълнява българ-
ският химн. Направи ми впечатление, че председателят 
на федерацията слуша химна с ръка на сърцето. Може да 
не означава нищо. 
Питам Петър Милчев как се е съгласил да застане на-

чело на федерацията 
– доста непривлека-
телно и неблагодарно 
място, особено във 
времена на финан-
сова криза. „Да. На 

нещо като електриче-

ски стол съм. Бях из-

ненадан от предложе-

нието да се кандида-

тирам, защото пока-

ната дойде от колеги, 

които са по-възраст-

ни и по-опитни от мен. Федерацията е в тежко финансово 

състояние. Наложихме строга административна дисциплина 

и направихме много стъпки федерацията да се оттласне от 

дъното, до което беше стигнала. Ще се радвам новите гене-

рации да стъпят на добрата база, която сега се опитваме да 

изградим. Стараем се да бъдем много по-отворени към състе-

зателите.“ 

Държавното първенство е 

най-важният турнир 
Треньори, родители, ръководители на клубове дерзаят. 

Тези, които са победили и са изпълнили целите си – те са 
щастливи. Но другите? Петър ми казва, че е свикнал да 
работи и с добронамерени, и със злонамерени хора. Надява 
се, че ще успява да оправдава очакванията на по-голямата 
част от своите колеги, и уточнява, че винаги има и та-
кива, които са недоволни, каквото и да направи. 
А специално в съдийските спортове винаги има недо-

волни. Много от неудовлетворените от класирането със-
тезатели, треньори и родители обвиняват съдиите след 
края на всеки турнир. Съдиите за това държавно пър-
венство са избрани съгласно жребий на БФСТ, а имената 
им са били държани в тайна до последния момент. Всеки 
от съдиите е подписал декларация, че не е давал частни 
уроци на нито една от двойките, участници в състеза-
нието. По този начин ръководството на федерацията се 
опитва да прекрати порочната практика съдии да дават 
уроци на състезателите, което в хода на надпреварата 
оказва твърде положителен ефект върху оценките на съ-
ответните състезатели. 
Питам събеседника си кой е най-щастливият му мо-

мент, свързан с танците. „Когато двойката, която съз-

дадох като треньор, се класира добре. Тя дори не се класира 

на първо място, но влезе на финал, което за мен тогава беше 

грандиозен успех. С тази двойка водихме доста тежка подго-

даже свише

Петър МИЛЧЕВ – 
председател 

на БФСТ
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товка. Никой не ми вярваше, а аз бях треньор на… 18 години. 

(По това време Милчев е бил студент в Пловдив и всеки уик-

енд тренирал тези деца. Впрочем шефът на федерацията има 

две магистратури – бел. ред.). Беше малка победа, но беше и 

последната капка, която преля, и ми показа, че въпреки всичко 

ще избера този път. Моите занимания с танци бяха в разрез с 

разбиранията на моето семейство. От семейство на медици 

съм и родителите ми искаха да направят от мен доктор. Сам 

си избрах пътя, но трябваше да правя всичко на много високо 

ниво, за да отстоявам позициите си. В противен случай роди-

телите ми щяха да се окажат прави. Беше просто един дет-

ски инат. Бях голямо момче с детски инат. Влизането на фи-

нал на първата двойка, която подготвих като треньор, про-

мени живота ми. По-рано казвах „за добро или за лошо.“ Сега 

съм абсолютно убеден, че е било за добро.“ 
Петър Милчев е създател, председател и старши тре-

ньор на „Импулс“ Велинград, един от най-големите клубо-
ве в България. Интересно е, че точно във Велинград за 
първи път е влязъл в залата през далечната, както каз-
ва той, 1985 година. 

Състезателната му кариера 
продължила около 11 години. Партньорката му решила да 
приключи по-рано с кариерата си и той не успял да наме-
ри друга на толкова високо ниво. Така той също се при-
нудил да прекрати твърде рано състезателната си дей-
ност. Окачествява го като грешка. „Когато кариерата на 

един състезател е по-дълга и когато е на високо ниво, тога-

ва от него може да се очаква, че ще стане добър специалист – 

треньор или съдия. Аз станах един от най-младите треньори 

в България и трябваше да се уча по един от най-трудните, но 

верни пътища, този на опит-грешката.“

Вече е единадесет вечерта. Държавното първенство по 
спортни танци 2011 г. завърши преди повече от час. По-
следното ми интервю беше с председателя на федера-
цията. Личи, че е много изморен, но се държи отлично. 

Стриктно и точно. Самият той ми обръща 
внимание на това, че стилът на живот на 
тези състезатели е много ангажиращ и ком-
плексен. От визията до качеството на дви-
жението. До момента, в който излязат от 
залата, те са един продукт. За да бъде про-
дуктът качествен, са необходими постоянни 
усилия. Казва ми: „Танцът е нещо много висшe, 

даже свише.“ И още: „Ние предложихме добър, ци-

вилизован шампионат, направен по всички прави-

ла, както е навсякъде по света. Доволен съм от 

това и мога да отида и да си легна спокойно.“ 
Този човек 

слуша българския химн 
с ръка на сърцето 

и това означава нещо. Не съм съдия, но все-
ки, който си върши работата добре, може 
да ме подкупи. Стотици състезатели, десет-
ки клубове и една федерация са попаднали в 
добри ръце и при добро сърце. 

Мирослава ИВАНОВА

Списание БЕЛА благодари за съдействието на Росен Попов, секретар на БФСТ, и Валя Банова, технически секретар в БФСТ

САЛВАТОРЕ ТОДАРО И ВИОЛЕТА ЯНЕВА 
се откриват с помощта на един италиански треньор, с 

когото Виолета е работила в България. Отишла в Тори-

но, направили проба... Сега той говори един много правилен 

и спокоен български. А тя говори на родния си език като 

италианка – високо, темпераментно и много бързо. Тан-

цуват заедно вече десет години, предстои им да станат 

двойка и в живота. Но по-активните им мисли и действия 

засега са насочени към кариерата. Искат да бъдат фина-

листи на световни и европейски първенства. До момента 

са влизали на полуфинали. 

– Как се разбира, че двама души са един за друг в 
танците? 

Виолета: Необходимо е време, поне две години. 

Салваторе: В началото е важно дали двамата си пас-

ват физически – на височина. 

– Салваторе, какво изпитваш, когато слушаш бъл-
гарския химн?

Салваторе: Аз имам и български паспорт.

Виолета: Той е български гражданин. Вече знае и думи-

те на химна, дори може да изпее началото. 

Салваторе: Когато моят треньор ми каза, че трябва 

да пробвам с една българка, бях много доволен. Защото 

по това време много ми харесваше Стоичков. Само това 

знаех за България. Вече много пъти съм идвал тук, мно-

го ми харесват хората тук, Варна много ми харесва като 

град. 

– Кой е най-вълнуващият момент, който си спом-
няте? 

Виолета: Когато станахме първи на едно голямо състе-

зание в Англия. Танцувахме много добре тази вечер. Не е 

лесно да се танцува за България, защото България е мал-

ка страна. Състезаваме се със страни като Германия, 

Италия, Русия, които са лидерите в спортните танци. 

Тогава станахме първи. 

Салваторе: Също когато влязо-

хме на финала на едно състеза-

ние отново в Англия. Това беше 

първият ни голям резултат. Ние 

малко късно започнахме да тре-

нираме заедно, на 18 години. Само 

след две години тренировки заед-

но влязохме на този финал.

– Има ли нещо, което не може 
да се изрази с танца?

Виолета: Във всеки случай с 

танца не можеш да изразиш нищо 

лошо. 

– Тази вечер станахте първи 
при състезатели над 19 годи-
ни стандартни танци. Какво 
ще правите сега? Ще празну-
вате ли?

Виолета: О, не. Много рано су-

тринта летим за Италия. Сега 

отиваме да се изкъпем и ще се 

опитаме да поспим 2–3 часа. Салваторе Тодаро и Виолета Янева
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Дори от шегите на Стивън Спилбърг може 

да се роди… поредният касов хит. През 

2001 г., докато снима обвития в мистерия 

„Изкуствен интелект“, той се забавлява да 

дезинформира журналистите. „Един ден обя-

вих, че предстои да заснемем спираща дъха 

престрелка между каубои и извънземни. След 

час информацията се появи в интернет“– раз-

казва с усмивка Спилбърг. Ето че десет го-

дини по-късно, вече в ролята на продуцент, 

той ни поднася точно това. Заглавие като 

„Каубои и извънземни“ може и да звучи дос-

та нелепо, но има и алтернативен вариант – 

Джеймс Бонд срещу Индиана Джоунс. Редки са 

случаите, когато две големи звезди като Да-

ниел Крейг и Харисън Форд си партнират на 

екрана, така че очакванията към новия филм 

са повече от големи. Дали пък смесването 

на жанрове няма да се превърне в нова мода 

в Холивуд? Зависи донякъде от това, доколко 

Крейг ще бъде убедителен на територия, за-

пазена доскоро само за Клинт Истуд. 

Сюжетът. В запустяло пустинно градче в 

Аризона през 1873 г. пристига непознат мъж 

без никакви спомени. Естествено, той не е 

приет особено радушно от местните и тех-

ния шериф – безкомпромисния полковник До-

лархайд (Форд). Нещата обаче взимат изне-

надващ обрат с появата на извънземни на-

шественици, които започват да отвличат 

безпомощните хора. Единствената им надеж-

да за спасение е новодошлият странник. С по-

мощта на красавицата Ела (Оливия Уайлд) и с 

хората на Долархайд той се заема да се раз-

прави с безмилостния враг.

След второто му, още по-убедително превъ-

плъщение като агент 007 в „Спектър на уте-

хата“, Даниел Крейг изчезна от екраните. 

Сега обаче предстои голямото му завръщане. 

Освен в главната роля в „Каубои и извънзем-

ни“, предстои да го видим в още три филма до 

края на годината. За Крейг най-важен в личен 

план е трилърът „Къща мечта“, който го съ-

бра със съпругата му Рейчъл Уайз. Новината 

за сватбата им през юни свари неподготве-

ни почти всички в Холивуд. Вярно, че през ми-

налата година Рейчъл се разведе с режисьора 

Дарън Ароновски, а Даниел заряза своята го-

деница Сачуки Мичел, но никой не предполага-

ше до какво ще доведе това. А и влюбената 

двойка запази всичко в тайна до последния мо-

мент и на скромното им тържество присъст-

ваха само 5-годишният син на Уайз, 18-годиш-

ната дъщеря на Крейг и двама приятели. Съ-

седи на младоженците побързаха да споделят, 

че двамата въобще не крият колко се обичат 

и не спират да го демонстрират дори и дока-

то пазаруват в близкия магазин. Дори изглеж-

дали по-секси от Брад и Анджелина. Между-

временно Даниел приключи снимките в новия 

филм на Спилбърг „Приключенията на Тинтин“ 

и „Мъжете, които мразеха жените“ – амери-

канската версия на първия роман от трилогия-

та „Милениум“. Предстои му и работа по след-

ващия филм за Джеймс Бонд. Иначе най-прият-

ния спомен от снимките на „Каубои и извън-

земни“ са разговорите на по чашка с Форд и 

следобедите, прекарани в езда с неговия кон 

Ринго. „Обичах този кон – споделя Крейг. – Ис-

ках да го взема със себе си, но нямаше къде да 

го държа“. В крайна сметка Ринго се озовава в 

ранчото на Форд в Уайоминг. 

Сътресения в личен план преживя и Оливия 

Уайлд. Звездата от сериала „Д-р Хаус“ напо-

следък се радва на изключително успешна ки-

нокариера и „Каубои и извънземни“ затвържда-

ва това. Младата актриса е щастлива от фа-

кта, че най-после има възможност да работи 

с Даниел Крейг. Тя е сред претендентките за 

главната женска роля в „Казино Роял“. „Участ-

вах във финалния кастинг и исках да спечеля 

ролята на всяка цена. Сега обаче съм щастли-

ва, че тогава нещата не се получиха, защото 

нямаше да имаме възможността да участва-

ме с Даниел в този филм. И той е на мнение, че 

сега сме перфектна двойка на екрана“, хвали 

се Уайлд. Тя е въодушевена и от каскадите във 

филма, особено тези, в които є се налага да 

скача от препускащ в галоп кон. Донякъде ра-

ботата по филма заглушава болката от пред-

стоящия є развод. Оливия е само на 18, кога-

то се омъжва за италианския документалист 

Тао Русполи. Още в началото двамата си обе-

щават, че ако не са щастливи, ще се разделят. 

Заради постоянните им ангажименти Оливия и 

Тао не се виждат с месеци и започват да усе-

щат, че бракът им се разпада. „Основният при-

знак за добър брак е партньорството и да про-

дължаваш да се чувстваш вдъхновен от сво-

ята половинка. Преживяла съм своите хубави 

моменти с Тао, но не възприемам нашата раз-

дяла като трагедия. Да продължиш една връз-

ка, когато тя отдавна се е изчерпала – това е 

трагедия“ – казва Уайлд. Сега тя е отново сво-

бодна да се среща с други мъже и споделя, че е 

готова за наистина сериозна връзка.

СН
ИМ

КИ
 P

AR
AM

O
U

N
T/

„Ф
О

РУ
М

 Ф
И

ЛМ
“

Извънземни в Дивия запад

Форд и Крейг – печелившата комбинация в „Каубои и извънземни“

Даниел Крейг по стъпките 
на Клинт Истуд

Още една добра роля 
за Оливия Уайлд
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Смърфирайте се!
Ако още не сте разбрали, от тази година си имаме Световен ден на смър-

фовете. Той бе отпразнуван на 25 юни по целия свят, като празнуването 

бе съпроводено с отбелязването на два нови рекорда на Гинес – за най-

много хора, облечени като смърфове на едно място, и за най-много хора, 

облечени като смърфове в различни точки на света в рамките на 24 часа. 

Самата дата е избрана в чест на белгиеца Пейо, който е създателят на 

малките сини същества. Отдавна превърнали се в част от поп култура-

та, със смърфовете израснаха няколко поколения деца. Популярността им 

обаче не намалява и тази година явно ще достигне своя пик с премиера-

та на дългоочаквания пълнометражен филм. В него смърфовете отново се 

сблъскват със своя отколешен враг – Гаргамел. Злият магьосник успява да 

прогони беззащитните мъници от тяхното приказно селце. Преминавай-

ки през един магически портал, те се оказват в Сентрал парк в Ню Йорк. 

Предвождани от татко Смърф, смърфовете се опитват да оцелеят в 

една свръхразвита за техните стандарти цивилизация. Те все пак са при-

ютени от млада двойка, която чака дете, но успяват да 

объркат всичките планове на бъдещите родители. „Смър-

фовете 3D“ ще предизвика доста носталгични усмивки и 

радостни възгласи от вашите деца.

М
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Емоцията SPIRIT of Burgas
Да се прави музикален фестивал у нас се превръща във все по-модерно начи-

нание. Традициите все пак трябва да се спазват, затова и това лято няма да 

мине без SPIRIT of Burgas. Четвъртото издание на морския фест обещава без-

крайни емоции под открито небе в дните между 12 и 14 август. Голямото име в 

първата фестивална вечер е хардкор кросоувър траш-метъл бандата SUICIDAL 

TENDENCIES. Те обещават да представят за първи път пред публика част от пе-

сните, включени в предстоящия да излезе през 2012 г. нов албум. Безспорно го-

лямата звезда на тазгодишния фест ще бъде Моби. Американският денсгуру 

пристига за първи път в България и ще представи на 13 август новия си албум 

Destroyed. Моби ще излезе заедно със своята група, която включва и великолепна-

та вокалистка Joy Malcolm. Надяваме се да видим и българката Светлана Василе-

ва, която е част от бенда му. Преди Моби на главната сцена на фестивала ще се 

изявят SKUNK ANANSIE. Групата, чието звучене разби представите за рок при по-

явата им в средата на 90-те години, обещава невиждано шоу, за което ще се по-

грижи и атрактивната Skin. В последната фестивална вечер на главната сцена 

ще се развихри калифорнийската банда DEFTONES. След полунощ главната сце-

на ще се превръща в пространство за изява на атрактивни диджеи и емсита от 

различни музикални стилове по време на фестивала. SPIRIT of Burgas отново се 

разпростира върху няколко сцени на плажа в Бургас. Специално внимание заслу-

жава джаз и блус сцената, където ще видим ексцентричния Никола Котарашки и 

неговия бенд, Васко Кръпката, Рут Колева, а финалът е запазен за Иво Папазов – 

Ибряма, който ще се качи на сцената с оркестър Тракия. 

Моби

SKUNK ANANSIE

Завръщането на Конан
Преди 30 години с тази роля доскоро неизвестният австриец Арнолд Шварценегер за-

почна своя път към холивудските върхове. Сега по неговите стъпки се е устремил 

младият актьор Джейсън Момоа. Засега и той не може да се похвали с нищо, освен с 

мускулите си. Все пак за почитателите на сериала „Игра на Тронове“ Момоа е добре 

известен. Може би и неговият живот ще се промени след изявата му в „Конан Варва-

рина“ – една от най-скъпите продукции, снимани у нас. Той играе прочутия кимерий-

ски воин, поел по опасния път на отмъщението. След като баща му е убит от безми-

лостни главорези, а селото му – изравнено със земята, единствената цел на Конан е 

да открие и убие садистичния вожд, който е отговорен за това. Опасностите обаче 

го преследват на всяка крачка, изправяйки го пред свръхестествени сили, армии от 

зловещи чудовища и черни магии. Той ще оцелее само ако намери ключа към загадъчен 

ритуал за възкресение.
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СНИМКИ „АЛЕКСАНДРА ФИЛМС“
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„У дома“
Бил Брайсън е изключител-

но популярен със своите ко-

мични и нестандартни описа-

ния на пътешествията си по 

света. Този път той се вмък-

ва през затворените врати на 

своя дом, за да установи, че в 

него има твърде много загадки 

и мистерии. Целта на Брайсън 

е да разкрие начина на живот 

на аристократичните домакин-

ства, потресаващи менюта на 

„скромни“ закуски и тайните на 

сутрешния тоалет отпреди 150 

години. В книгата си той раз-

крива безброй любопитни фа-

кти относно предмети и нави-

ци, които присъстват в еже-

дневието ни, но за които никога не сме се запитвали защо са такива. 

В добавка превръща откритията си в неизчерпаем източник на исто-

рически факти и анекдоти.

„Прецакай 
кучката“
Казват, че това е наръчникът, без 

който никоя жена с мъж до себе си 

не може. Авторката на бестсе-

лъри Тес Стимсън разказва всич-

ко, което трябва да знаете, за да 

надхитрите другата жена и да 

си гарантирате, че тя ще държи 

мръсните си ръце далеч от ваша-

та половинка. С лишен от задръж-

ки стил Стимсън не подбира ду-

мите си, докато разкрива дали из-

браникът ви е податлив при атака 

от друга жена, как с някои жесто-

ки хватки да си върнете страст-

та в спалнята и как да разбере-

те дали наистина ви е неверен... 

и какво да направите, ако е така. 

Забавна, мъдра и изпълнена с неповторими анекдоти, тестове и съве-

ти, книгата казва на жените неща, които не биха искали да чуят, но 

все пак е добре да ги знаят.

„Изчезналият 
герой“
Това е първата книга от нова-

та поредица на Рик Риърдън. В 

нея авторът на „Пърси Джаксън 

и боговете на Олимп“ отново за-

плита митични богове, ужасява-

щи чудовища и съвременни ге-

рои в още по-епични и интригу-

ващи приключения. Eдно петнай-

сетгодишно момче се събужда 

без спомени в училищен автобус, 

пълен с тийнейджъри на екскур-

зия. Няма минало, но очевидно си 

има гадже на име Пайпър и най-

добър приятел – смешника Лио. 

Когато странна буря отприщва 

група страховити създания сре-

щу него и приятелите му, а после една хвърковата колесница ги отнася 

на място, наречено лагера на нечистокръвните, той се надява да нау-

чи кой е и защо има способността да призовава мълнии и да контроли-

ра ветровете.

„Хърватия“
И близка, и същевременно някак 

далечна, Хърватия доскоро беше 

„съседът“, за който знаем, че съ-

ществува, но с когото не си го-

ворим много. Възможност да 

опознаете отблизо държавата, 

изпълнена с очарованието на си-

ните води на Адриатика, непо-

знати винени райони, величест-

вени планини и топъл, гостопри-

емен народ, предлага този пъте-

водител на „Нешънъл джеогра-

фик“. Освен полезна информация 

за туристите, той дава отгово-

ри на доста любопитни въпроси. 

От него ще научите какво е дал-

матинската клапа, защо златка-

та е „националното животно“ 

на Хърватия, откъде е камъкът, 

с който е облицован Белият дом, къде растат най-вкусните трюфели, 

кой е „Градът на музеите“ и къде е „Хърватската Виена“.

„Портрети и 
наблюдения“
Труман Капоти е бил известен 

с необикновената си наблюда-

телност, остър език и впечат-

ляваща проницателност, с коя-

то без никакви задръжки е оби-

чал да описва знаменитите си 

приятели и съвременници от 

калибъра на Мeрилин Монро и 

Елизабет Тейлър, както и про-

зорливите си виждания за Аме-

рика и нейните жители. Сега 

всичките му есета излизат за 

първи път, събрани на едно мяс-

то. Голяма част от тях не са 

печатани повторно след първо-

началната си поява в списания 

и различни сборници. Те са под-

редени хронологично и варират от лаконичните, по една страничка, на-

блюдения на Капоти върху Езра Паунд и Коко Шанел, до стоте страни-

ци на „Музите са чути“ от 1956 г.

„Суровоядство“
Споделяте виждането, че хра-

ната не подлежи на термич-

на обработка и следователно 

не трябва да се вари, пържи и 

пече? Значи тази книга е точ-

но за вас. „Ако суровата храна 

бива приготвяна и подправяна 

грижливо, тя може да бъде си-

ноним на гастрономическо съ-

вършенство.“ Това е мнение-

то на д-р Бирхер Бенер, а спо-

ред д-р Канудзо Ниши тази хра-

на имунизира срещу микроби-

те, от нея болните оздравя-

ват, а децата растат жизне-

ни и умни. Общо 82 рецепти са 

събрани в тази книга за при-

вържениците на „твърдото“ су-

ровоядство. Ако не сте изцяло негови привърженици, за вас са някои от 

299-те по-либерални предложения за салати, сосове, ястия, специали-

тети с извара и плодове.
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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:

С повече 
изобретателност…
Можете да си направите закачалка 

за вилата от дървена решетка за 

увивни растения; украса за маса от 

коркови тапи и панделка; кейк със 

студена плънка от сладолед; по-из-

ящни закачалки за дрехи и по-весели 

папки за съхраняване на сметките 

за ток и парно вкъщи. Просто про-

четете обясненията на стр. 82–83.

С повече домати!
Рецептите, които съдържат повече 

домати, са много подходящи за лято-

то. На стр. 86–87 ще откриете че-

тири такива: печено пиле върху „ка-

напе“ от домати и чушки; гаспачо със 

скариди; омлет с домати; бяла риба 

върху домати.

Защо умират цветята
На стр. 92–93 Албена УВАКОВА отново тър-

си отговор на въпроса „Защо умират цветя-

та“. Ако сте въоръжени с малките хитринки 

при пресаждането им, това няма да се случи. 

Чистим грила
Поддържането на грила или барбекюто из-

рядно чисто е важно нещо, защото това има 

пряко отношение към удължаването на сро-

ка на годност на уреда. Съвети за перфект-

но почистване ще откриете на стр. 84.

Песто – изумрудът на 
Ботуша
Ако в Лондон етикетът диктува 

светският разговор да започва с 

времето, то в Лигурия такава тема 

е пестото. А в Генуа споменаването 

му е задължително. Градът е люлка-

та на класическия pesto alla genovese, 

чията история е подробно разказана 

от Надя ПЕТРОВА на стр. 90–91.

Бела, брой 8 (162), 2011 81



ид е и  з а  к о п и р а н е

С повечеизобретателност…изобретателност…

Закачалка за вилата
От дървена решетка, която по предназначение се използва в 

градината (като „закачалка“ за увивните растения), можете да 

направите закачалка за дрехи на вилата. Първо я боядисайте в 

подходящ свеж цвят, след това прикрепете в горната є част ня-

колко истински закачалки (продават се в железарските магази-

ни) и монтирайте цялото съоръжение на стената. Решетката е 

много удобна за закачване на чадъри.

3Вечеря с приятели
Събирайте известно време корковите тапи 

от бутилките вино, които изпивате с при-

ятели. Когато съберете достатъчно коли-

чество, ги използвайте като декорации за 

маса, като овържете няколко с подходяща 

панделка и забучите между тях картичка с 

името на съответния гост, който сте пока-

нили на вечеря.

2
Студена плънка
Сладоледа можете да сер-

вирате по много начини – 

с плодове, полят със сироп 

или със сладко, поръсен с 

шоколадови пръчици или 

смлени ядки. Но хрумва-

ло ли ви е, че от него мо-

жете да направите вкус-

на плънка за кейк? Деца-

та ще бъдат сюрпризира-

ни приятно. Купете кейк 

от маслено тесто и го 

разполовете надлежно. В 

двете части внимател-

но изрежете „жлебове“ по 

средата и ги напълнете 

със сладолед, като преди 

това сте добавили в него сладко от ягоди. След това плът-

но притиснете горната към долната половинки на кейка.
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Черна дъска 
в… кухнята
Много събития и ан-

гажименти постоян-

но ви изчезват от гла-

вата, нали? Тогава си 

закачете малка черна 

дъска в кухнята, за-

щото там прекарва-

ме най-много време, 

когато сме вкъщи. 

Най-оригинално ще е, 

ако я изрежете пред-

варително по размера 

на един от шкафове-

те. След като я мон-

тирате към вратич-

ката на шкафа, ви ос-

тава само да си купи-

те тебешир.

ЛиЛилил  – доктор – – 2020 ммаййй

ПеПетък – дад  

зазанен са дрер хиитее 

нан  химимичи еско 

чисттененее

Хрумки за барбекюто
Август е месецът на барбекю пар-

титата. Украсете блюдото с пи-

лешки крилца с парченца лайм, а соса 

за барбекюто налейте в издълбана 

половинка от авокадо. Меката част 

на авокадото пък посолете и поръсе-

те с черен пипер и я поднесете вър-

ху препечени филийки.

Весели папки
Папки с подобни веселяшки десени (на пе-

перудки например) биха изглеждали малко 

странно в офиса, но ще стоят повече от до-

бре върху бюрото ви вкъщи. В тях можете да 

класирате „домашните“ документи (бележ-

ките за ток и парно например).

По-женствени… 
закачалки
Обикновените метални, но поизкриве-

ни вече закачалки можете да превър-

нете в симпатичен аксесоар, който да 

украсява вашия гардероб. Ще ви тряб-

ват сатенени ленти плат, пандел-

ки и мъниста. Увийте всяка закачал-

ка плътно с лента. Доукрасете с пайе-

ти, мъниста и други джунджурии, кои-

то имате подръка.

Бела, брой 8 (162), 2011 83



Основни проблеми
1. Опушена и покрита със сажди повърхност на грила
2. Изгоряло по решетката
3. Напластена с мазнина тава

Бързо решение

1. ПОЧИСТВАМЕ ПЪРВО ВЪНШНАТА И ВЪТРЕШНА-

ТА ПОВЪРХНОСТ НА ГРИЛА. Ако искате да поддър-
жате грила идеално чист, след всяко негово използване 
внимателно почиствайте пепелта и въглените. Правете 
го редовно, иначе при попадане на влага (от дъжда) отде-
лението за въглищата може да ръждяса. Почистете сте-
ните на това отделение с метална четка. Ако нямате, 
можете да смачкате парче фолио на топка, да го хване-

те с щипците и с него да остържете стените на уреда. 
След това измийте външните стени на отделението за 
въглища. За най-замърсените с мазнина места използвай-
те гъба с метални нишки. Измийте всичко с вода, след 
което изтъркайте с разтвор на вода и оцет (1:2) и из-
чакайте всичко да изсъхне добре. Ще удължите срока на 
годност на грила, ако застелете отделението за въглища 
(както дъното му, така и стените) с фолио така, че фо-
лиото да не закрива вентилационните отвори обаче. 

2. ПОЧИСТВАМЕ РЕШЕТКАТА. Това също е необхо-
димо да правите след всяко използване на грила. А 

за да опростите процеса, оставете решетката над горе-
щите въглени, след като сте махнали току-що пригот-
вената храна. Остатъците от храна по нея просто ще 
изгорят и даже прегорят. Не чакайте, докато решетка-
та изстине съвсем, а след малко я почистете от нага-
ра с желязна четка – от горещия метал нагарът пада 
доста по-лесно. 
Преди всяко готвене намазвайте решетката с масло, за 

да залепват парчетата храна по-слабо към нея. Смачкай-
те една книжна салфетка на нещо като тампон. Полейте 
„тампона“ с олио, хванете го с дълги щипки и изтъркай-
те решетката с него. Още по-лесно е да използвате за 
тази цел парче сланина. Правете всичко акуратно – оли-
ото не бива да попада върху въглищата. След приключва-
не на готвенето повторете процедурата, тъй като ол-
иото предпазва от образуване на ръжда по решетката. 
Ако сте киснали решетката във вода, за да я измиете, 
задължително я подсушете идеално с кърпа след това и 
я съхранявайте увита в хартия или плат.

3. МИЕМ ТАВАТА. Първо механично отделете мазния 
налеп и остатъците от храна с дървена шпатула. 

Леко загрейте тавата, напълнете я с гореща вода и раз-
творете във водата препарат за миене на фурни. Може-
те да използвате и нишадърен спирт. След като тавата 
покисне няколко часа, я измийте с обикновен препарат за 
миене на съдове, изплакнете я добре и я оставете да из-
съхне на въздух.

до м а к и н я

© JONATHAN PYE | DREAMSTIME.COM

ЧистимЧистим
грилагрила
Поддържането на грила или барбекюто 
изрядно чисто е важно нещо, защото това 
има пряко отношение към удължаването 
на срока на годност на уреда.

Какво ще 
ви е нужно

•щипки за грил

•метална четка 

    за грил

•фолио

•хартиени 

    салфетки

•препарат за миене 

    на фурни

•гъба
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А 
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ÌßÑÒÎ ÇÀ ÇÀÁÀÂËÅÍÈÅ, ÏÐÎÌÎÖÈÈ,
ÐÎÆÄÅÍÈ ÄÍÈ,ÒÈÌ ÁÈËÄÈÍÃ È 
ÄÎÁÐÎ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ!

СОФИЯ, пл. „България“ 1, Административната сграда на НДК, тел. 02/ 916 65 90

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул. „Оборище“ 18, Търговски център Central Mall, приземен етаж, тел. 062/ 62 88 88

ПЛЕВЕН, бул. „Данаил Попов“ 9А (бившето кино „Освобождение“), тел. 064/ 82 00 99

ВАРНА, бул. „Сливница“ 201, Търговски център PFOHE Mall, тяло Б, ет. 4, тел. 052/ 72 84 10

ВАРНА, бул. „Сливница“ 33 (хотел „Черно море“)

GALAXY BOWLING CLUB   galaxybowling@galaxybowling.bg



в к у х н я т а

ЩЕ ПОЛУЧИТЕ СЪЩАТА ЗЛАТИСТА КОРИЧКА, 

АКО ИЗПОЛЗВАТЕ МАЛКО МЕД, СМЕСЕН С КЪРИ

ЗА 4 ПОРЦИИ:  1 цяло пиле  сол  млян черен пипер 

 връзка зелен лук  по 1 зелена и червена чушка  10 до-

мата  3 средно големи глави лук  2 ч. л. течен мед 

 1 ч. л. паста къри  100 г счукани бадеми  5 с. л. зехтин

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Измийте пилето със студена вода и добре го подсуше-

те с кухненска попивателна хартия. Натъркайте го отвъ-

тре със сол и млян черен пипер. Подгответе зеленчуците. 

Зеления лук нарежете на колелца, чушките и доматите – на 

парчета. Кромида нарежете на шайби. Смесете меда с къри-

то и отвсякъде намажете пилето с получената смес. Зеле-

ния лук разбъркайте с бадемите и сложете тази плънка въ-

тре в пилето. 

2. Загрейте 1 с. л. зехтин в тиган и запържете в него чушки-

те. Като станат готови, ги извадете временно от тигана. 

След това запържете лука, като добавите още 1 с. л. зехтин 

и също го извадете, когато стане златист. Идва ред да за-

пържите доматите. Извадете и тях. Добавете остатъка от 

зехтина в тигана и запържете цялото пиле от всички стра-

ни. След това върнете зеленчуците, похлупете съда с капак и 

оставете ястието да се задушава 45 мин.

Време за приготвяне: 30 мин

В една порция: 670 кал, от които белтъчини – 52 г, мазни-

ни – 44 г и въглехидрати – 14 г

С повече домати!

Печено пиле върху „канапе“ от домати и чушки
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Гаспачо със скариди

Омлет с домати

Бяла риба върху домати

ТАЗИ ДОМАТЕНА СУПА СЕ СЕРВИРА СТУДЕНА

ЗА 4 ПОРЦИИ:  1 средно голяма глава лук  2–3 скилидки че-

сън  1 червена чушка  1 люто червено чушле  750 г зрели 

домати  5 с. л. зехтин  1 щипка захар  100 г сурови почис-

тени скариди

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Подгответе зеленчуците. Лука, чесъна и лютото чушле наре-

жете на ситно. Чушката – на кубчета. Бланширайте доматите 

и ги обелете. Нарежете ги на ситно. 2. Пасирайте лука, чесъна, 

чушката и лютото чушле с 4 с. л. зехтин. Добавете и доматите 

накрая и ги направете на пюре. Посолете, поръсете с черен пипер 

и подсладете със захар. Оставете супата в хладилника за 1 час. 

3. Подсушете скаридите и ги запържете в остатъка от зехтина 

– по 2 мин от всяка страна. Набучете на дървени клечки и ги сер-

вирайте върху чашите, в които сте сипали супата. Блюдото мо-

жете да украсите с пресни зелени подправки. 

Време за приготвяне: 30 мин; В една порция: 180 кал, от които 

белтъчини – 7 г, мазнини – 13 г и въглехидрати – 7 г

С ДОБАВКА ОТ ЗЕЛЕНИ ПОДПРАВКИ

ЗА 4 ПОРЦИИ:  400 г чери домати  2 с. л. олио  сол  млян 

черен пипер  по 1/2 връзка див лук и магданоз  8 яйца  8 с. л. 

прясно мляко  2 с. л. краве масло  300 г сирене

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Измийте доматите, подсушете ги и нарежете на половинки. 

Олиото, солта и смления черен пипер смесете в дълбока купа. Сло-

жете и доматите и разбъркайте. Оставете купата в хладилник, 

за да попият доматите подправките. 2. Нарежете магданоза на 

ситно, а дивия лук – на сламки. Яйцата разбъркайте с 4 с. л. мля-

ко, сол, черен пипер и зелените подправки. Пригответе 4 омлета 

с краве масло. 3. В това време смесете сиренето с останалото 

мляко, посолете го и поръсете с черен пипер. Сложете по 1/4 върху 

всеки омлет и отгоре разпределете доматите. Украсете по же-

лание с рукола. 

Време за приготвяне: 25 мин; В една порция: 460 кал, от които 

белтъчини – 26 г, мазнини – 37 г и въглехидрати – 6 г.

АПЕТИТНИТЕ ПАРЧЕТА ПОДПРАВЕТЕ СЪС ЗЕХТИН, В КОЙТО СА 

НАКИСНАТИ АРОМАТНИ ТРЕВИ

ЗА 4 ПОРЦИИ:  700 г домати  сол  млян черен пипер  по 2 

с. л. нарязани на дребно магданоз и босилек  4 с . л. зехтин  6 

скилидки чесън  700 г филе от бяла риба

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Загрейте фурната до 200 °С. Измийте доматите и ги нарежете 

на кръгчета. Сложете ги в намазана с мазнина тава. Посолете ги 

и ги поръсете с черен пипер. Магданоза и босилека смесете в купа 

и залейте със зехтина, посолете и поръсете с черен пипер. Ски-

лидките чесън нарежете на четири и ги разпределете върху до-

матите заедно със зехтина, в който са киснали ароматни треви. 

Запечете за 5 мин във фурната. 2. Изплакнете рибните филета, 

подсушете ги и проверете за наличието на дребни кости, като ги 

прекарате през ръба на купата. При необходимост измъкнете кос-

тите с пинцета. Посолете филетата и ги поръсете с черен пи-

пер. Подредете ги върху доматите, полейте ги с малко зехтин и ги 

оставете за 20 минути и те да се изпекат във фурната. 

Време за приготвяне: 15 мин; В една порция: 230 кал, от които 

белтъчини – 38 г, мазнини – 14 г и въглехидрати – 5 г.
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за  д е с е р т

 Когато оформяте бисквитките, обърнете внимание 

на размера им. По-тънките бисквити ще се разлеят в 

тавата по време на печене. 

 Ако пък не сте успели да оформите достатъчно тън-

ки бисквити, след изпичане те ще бъдат хрупкави отвън, 

а клисави и меки вътре. Времето за печенето също за-

виси от размера на бисквитите. 

 Тавата с готовите бисквити трябва веднага да из-

вадите от фурната и да ги оставите да се охладят на 

стайна температура. Иначе могат да станат прекале-

но твърди, ако ги забравите във фурната.

Време за приготвяне: 60 мин

В една порция: 390 кал, от които белтъчини – 8 г, 

мазнини – 14 г, и въглехидрати – 22 г  Ц
Е
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1 2 3Запечете ядките в сух тиган на котло-

на, изсипете ги в плик и ги пресовайте 

с помощта на точилка, докато станат 

на брашно. Разбийте жълтъка с двата 

вида захар.

Размекнатия маргарин смесете с жълтъч-

ната смес, разбийте белтъка отделно на 

пяна. В маслено-яйчената маса добавете 

овесените ядки, орехите, сухарите, стафи-

дите и белтъка. Разбъркайте.

Загрейте фурната до 180 °С. Върху застла-

на с хартия за печене плитка тава подре-

дете оформените като кръгчета бискви-

ти и в средата на всяка забучете парче 

орех и парче сушена кайсия. Печете 20 мин 

до златисто.

Овесени Овесени 
бисквитибисквити

ПРОДУКТИ:  1 ч. ч. овесени ядки  1 

яйце  3 с. л. захар  1 ч. л. ванилова 

захар  80 г стафиди  100 г маргарин 

 3 с. л. смлени орехи  2 ч. л. смлян 

сухар  гръцки орехи  сушени кайсии
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Вкусно предложение
от Dr. Oetker!

С Gelfix на Dr. Oetker ще опознаете
модерния начин за приготвяне на
конфитюри, мармалади и желета.

Сега това e за рекордно кратко време

без необходимост от стерилизация.

Очаквайте в следващия брой рецепта

за Сос Песто.

Още предложения на www.oetker.bg.

Продукти: 800 ml прясно изстискан ябълков сок  (около 1600 – 1800 g
ябълки), 200 ml прясно изстискан лимонов сок (8 – 10 бр. лимони),
1 с.л. настъргана лимонова кора, 1000 g захар, 2 пакетчета ванилена
захар Dr. Oetker, 1 пакетче Гелфикс Класик 1:1 Dr. Oetker 

Приготовление: Смесете ябълковия, лимоновия сок и настърганата
кора в подходящ за варене съд. Смесете 2 с.л. захар със съдържанието
на пакетчето Гелфикс Класик 1:1 и ги прибавете към плодовия сок. 
Сложете сместа да заври при висока температура, като разбърквате

Ябълково желе с лимон 
непрекъснато. След завиране прибавете остана-
лата захар  и ванилената захар и разбъркайте
добре. Желето трябва да ври около 3 мин. при не-
прекъснато бъркане. По желание може да отстра-
ните пяната. 
Свалете желето от огъня и веднага го разпреде-
лете в предварително измитите и подсушени бур-
канчета. Затворете добре бурканчетата, обърнете
ги  с капачката надолу и ги оставете около 5 мин.



А
ко в Лондон етикетът 
диктува светският разго-
вор да започва с времето, 
то в Лигурия такава тема 

е пестото. Пътеводителите съвет-
ват всички туристи неслучайно да се 
поинтересуват поне малко за знаме-
нития сос. А в Генуа това просто 
е задължително – той е люлката на 
класическия pesto alla genovese (песто 
по генуезки).
„Пестото, скъпи синьори, е 

второто знаме на Генуа 
– то може да поспори с червения 
кръст от герба на града“ – пише в 

Кулинарния алманах от 1937 г. Наис-
тина петно от песто може с осно-
вание да се вее на знамето и да лъщи 
на герба – освен в традициите и лю-
бовта то има място в най-славната 
част от италианската история. 
Джузепе Гарибалди, бъдещият наци-

онален герой на Италия, пропаганди-
рал програмата на своето движение 
„Млада Италия“ през 1833 г. чрез нов 
пиарски ход. Вместо обичайната ри-
торика той просто хранел потенци-
алните си последователи с тренете 
ал песто (trenette – традиционните за 
Генуа дълги плоски макарони). Както 
виждате – „рънътъ прай бурбътъ“ в 

действие. Може би нашите полити-
ци, които предлагат кебапчета на на-
рода, са почерпили от безценния опит 
на Гарибалди. Лошото е, че у нас на-
края и трошичка от нещо смислено 
като „Млада Италия“ няма.
За първи път рецептата се появява 

през 1860 г. в 

готварската книга на 
Джовани Батиста Рато 
„Генуезката кулинария“. Моят коле-
га Паоло Лингва потвърждава това, 
като сравнява песто с река, която 
виждаш, че тече, ама не се знае къде 
є е изворът. 
Извор реката има, разбира се, макар 

и с друго име. Известен е от XIII 
век и има почти същите съставки – 
това е чеснова заливка, която най-
напред италианските домакини запо-
чнали да използват като сос за пас-
та. Това придобило такава популяр-
ност, че още в началото на XIV век 
можело тя да бъде купена от всеки 
генуезки пазар. Единственият пропуск 
бил, че не се били сетили да сложат 
босилек в него, който именно придава 
зеления цвят на пестото. 
Иначе генуезецът от девет кладене-

ца вода ще ви извади, за да докаже, 
че предците му са измислили песто-
то още по време на потопа – пред-
ците били от 

лигурското племе 
пестели 

което живеело на брега на морето 
в село Пестурну. Жителите му спо-
ред тази легенда по цял ден събира-
ли босилек и с палеца го мачкали на 
каша, към която прибавяли после и 
други съставки. Няколко века по-къс-
но направили техническа революция – 
изобретили изкуствен палец, разбирай 

р е ц е п т а  с  м и н а л о

©
 O

LG
A 

KR
IG

ER
 |

 D
RE

AM
ST

IM
E.

CO
M

ИЗУМРУДЪТ НА БОТУША

ПестоПесто
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дървен – pestello. 
Днес 

хаванчето и чукалото 
са задължителните атрибути за при-
готвяне на песто. А тук не бива да 
пропуснем глагола pestare, който озна-
чава „смесвам“. През мрачното сред-
новековие, чиято най-лоша черта спо-
ред мен е забраната на еротиката, 
да се използва хаванчето, се смята-
ло за дяволска работа и имало ана-
тема за тези, които го правели. За-
щото използването на уреда напомня-
ло на свещениците за полов акт. А 
сега кажете ми кой имал мръсно под-
съзнание – свещениците или нормал-
ните хора, които просто си готве-
ли храна? Чудя се как италианките 
не се сетили да замерят свещеници-
те с хаванчетата (те са традицион-
но мраморни) – жив свещеник няма-

ше да остане, да не говорим за мръс-
но подсъзнание. 
Племето пестели правело зелената 

смес, за да се маскира с нея при на-
падение на неприятели, и 

въобще не се сещало, 
че босилекът се яде 

Намазани в зелено, се правели на 
храсти, неприятелят ги подушвал 
като храсти и си отивал по живо 
по здраво. Веднъж обаче един от тях 
бая огладнял и си облизал маскировка-
та. Оттогава започнали да я прием-
ат само вътрешно. 
Както виждате, това е една из-

ключителна история, затова не мо-
жем просто да кажем, че пестото 
се готви. То се ражда. Дегустаторът 
на песто Анджело Консилиери, който 
прави и майсторски клас по пригот-
вянето му, призовава да го правим по 
памет, без рецепта и по аромата да 
се ориентираме какво не му стига. 

Класическото
песто се състои от босилек, зехтин 
(extra vergine), чесън, кедрови ядки, 
кашкавал пекорино и грана (най-из-
вестните два кашкавала в Лигурия). 
Други добавки го развалят. Точно 

този състав е записан в рецептата 
за песто по генуезки в Списъка на за-
пазените марки. 
Орденът на братството на пес-

тото (в Италия имат такъв) из-
действал и официалното име и то 
не е pesto alla genovese, а просто pesto 

genovese, тоест никакво „а ла“. След 
тази обилна информация внимавайте 
какво купувате. 

За приготвяне 
на песто би трябвало да си купите 
мраморно хаванче и чукало – Консили-

ери друго не признава. Обаче зад гър-
ба му пуснете пасатора и за по-малко 
от половин час (вместо за няколко, 
колкото изисква класическата техно-
логия на счукване) ще го имате. Да 
ме прощавате, ама последният му съ-
вет не мога да пропусна: „съберете 
си акъла и по-малко дрънкайте, ако 
искате истинско песто“. 
А сега, от теорията – към прак-

тиката. 
Надя ПEТРОВА

Приготвяне: 1. Вземете връзка пресен босилек, измийте 

го, подсушете го и махнете твърдите дръжки. 2. Направе-

те го на каша в хаванче (тази технология запазва сока на 

босилека, докато с пасатора зелената подправка се нагря-

ва и изсъхва, което се отразява на вкуса на пестото после 

– тук трябва да козируваме на маестрото, защото е прав!). 

3. Добавете шепа кедрови орехи, 1–2 ситно нарязани ски-

лидки чесън, сол и продължавайте да бъркате в хаванчето 

(като при кьопоолу). 4. След това налейте половин чаена 

чаша зехтин на тънка струя и бъркайте, докато сместа го 

поеме. 5. Накрая сложете 3 с. л. настърган пекорино и 6 с. 

л. настърган грана, разбъркайте отново, и готово. 

Пекорино и грана можете спокойно да замените с парми-

джано – има го у нас. Кедровите ядки пък – с орехи в също-

то количество. 

Традиционно песто се сервира с паста, лазаня или супа. 

Класиката при пастата е тренете (поне в чест на Гари-

балди). 

Накрая ще ви окуража с едно „Дерзайте, дами! В кухнята, 

както в леглото, винаги има място за експерименти!“.

ПЕСТО ПО ГЕНУЕЗКИ

Тренете ал песто
Тренете са спагетите на област Ли-

гурия, но тази класическа рецепта 

вие можете да изпълните и с обикно-

вени спагети.

Продукти:  250 г добре сварени 

картофи  500 г тънък зелен боб 

(ако не намерите, нашенски по-млад 

става)  1 пакет тренете (или ня-

какви спагети)  250 г сос песто 

 сол

Приготвяне: 1. Сварените картофи 

обелете и нарежете на дребни кубче-

та. 2. Сварете изчистения боб, из-

лейте водата и го оставете да из-

стине. 3. Сварете спагетите според 

инструкцията на опаковката, но мал-

ко преди края сложете за няколко ми-

нути в тенджерата боба и картофи-

те. Изцедете през гевгир. 4. Накрая 

добавете соса и разбъркайте.

Копринени кърпички 
с песто 
(Fazzoletti di seta al pesto)

Тази рецепта е на любимия ми готвач 

Джейми Оливър. С две ръце се подпис-

вам, че неговите копринени кърпички 

с песто нямат равни на себе си.

Продукти:  1 чаена чаша и поло-

вина брашно (оригиналното е farina 

di grano tenero)  3 яйца  1 с. л. зех-

тин  5–6 с. л. сос песто  сол

Приготвяне: 1. В пресятото браш-

но счупете яйцата, посолете, налей-

те зехтина, омесете тесто, дока-

то стане еднородно и гладко (да не 

лепне по ръцете). 2. Завийте гото-

вото тесто във фолио и го сложете 

за час в хладилника. След това го из-

вадете и разточете лист с дебели-

на 1 мм (много тънко), нарежете го 

на квадрати 15 х15 см и ги сварете 

в подсолена вода за по 2 минути все-

ки (пускат се един по един, да не за-

лепват). 3. Извадете ги от водата – 

може и през гевгир, но запазете част 

от бульона, в който са врели. След 

това към тях добавете песто, малко 

от този бульон и разбъркайте. Може 

да посипете ароматен твърд кашка-

вал и листенца босилек и веднага – 

на масата.
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„П
лачех в супермаркета, защото ми умря 
едно цвете. Моята фуксия хибрида умря 
тази сутрин. Обичах това цвете! Къде-
то и да се премествахме, във всяка стая 

го слагах до леглото. Така се чувствах като у дома си. 
Беше като домашен любимец.“
Това е реплика на Анджелина Джоли от създадената 

през 1999 г. комедия „Контролна кула“. Човекът, на ко-
гото говори, е Джон Кюсак – колегата на съпруга є във 
филма, който много успешно ще я утеши за загубата є 
в една хотелска стая. След това неговият брак рухва, а 
нейният укрепва. И всичко започва от смъртта на едно 
цвете, което 

НАШИТЕ БАБИ ЕДНО ВРЕМЕ 
НАРИЧАХА ОБИЧКА

Растенията умират по много причини и една от тях е, 
че твърде дълго време са обитавали една и съща саксия. 
А има цветя, които се нуждаят от пресаждане всяка го-
дина. Такава е гореспоменатата фуксия. 
Други, някои от палмите например, трябва да се безпо-

коят колкото е възможно по-рядко и да се оставят да се 
развиват без особена намеса. Но все пак всяко растение 
в определен момент трябва да се пресади и това предиз-
виква огромен проблем за собствениците му 

ЗАЩОТО Е НЕОБХОДИМА И НОВА САКСИЯ 
Тя в повечето случаи трябва да е с един размер по-го-

ляма от предишната – точно с два пръста или два-три 
сантиметра по-дълбока и по-широка. Обикновено избираме 
керамични, защото пластмасата не носи абсолютно ни-
какво усещане за уют. 

ВЪОБЩЕ ЦВЕТЯТА В БЪЛГАРИЯ СА ТВЪРДЕ СКЪПО УДОВОЛСТВИЕ И КО-

ГАТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ ПО ПРАВИЛАТА, СА И ФИНАНСОВ ПРОБЛЕМ. 

А пък аз имам и котка, така че проблемът ми е троен 
и всичките съм ги качила на специално сковани за целта 
тесни рафтчета високо по стените. Как се справям с 
пресаждането? С една малка хитринка, която ще ви при-
зная в края. Нека първо обясня как се прави 

ПРЕСАЖДАНЕ ПО ПРАВИЛАТА

Най-лесният начин да разберем дали едно цвете е за 
пресаждане е, като повдигнем саксията и видим дали ко-
рените му са избили под нея. Но това е мързелив вари-
ант. Правилото е да се извади растението от саксията 
и да се прецени дали корените му са оплели достатъчно 
гъста мрежа по края є. Процедурата е належаща и ко-
гато има някаква болест или когато субстратът се е 
втвърдил дотолкова, че не може да поема водата. Мно-
го важна част от правилното пресаждане, която аз ни-
кога не спазвам, е 

ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ПОЛИВАНЕ С ВОДА 
На мен това ми коства допълнително омазване и оцапва-

не и си го спестявам. Просто с един специален гради-
нарски инструмент, а може и с нож, минавам по края на 
саксията, за да отлепя корените от стените є, и леко 
я потупвам, след което я обръщам настрани и внимател-
но изваждам цветето. Тази операция се извършва мно-
го по-лесно, ако саксията е пластмасова, а не керамична. 
Новият съд, в който ще се прехвърли цветето, е пред-
варително подготвен. Основен принцип, който се съблю-
дава при пресаждането, е корените да имат под себе си 
не повече от 2 до 3 см пръст. Това, разбира се, е мно-
го условно правило и няма как да ви се размине и да не 
отворите някой справочник, за да разберете дали люби-
мото ви растение обича повече почва под себе си, или се 
развива по правилата. Но в повечето случаи не е особено 
добре тя да е твърде много, защото има опасност да се 
направи коренище, а не красива и буйна корона на върха, 
което всъщност е целта. Това е и основната причина, 
поради която жените са принудени да купуват периодич-

ИЛИ МАЛКИТЕ ХИТРИНКИ ПРИ ПРЕСАЖДАНЕТО
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но нови саксии, и то само с един размер (с 2 см) по-го-
леми, за да отглеждат правилно и добре растящи расте-
ния. Но аз не правя така. Както ви обещах

ЩЕ ВИ РАЗКРИЯ 
МАЛКАТА СИ ХИТРИНКА 

Купувам си саксия не с 2, а с 4 или 5 см по-голяма на 
дълбочина. И през първите години пресаждам цветето 
по-навътре в нея, а не както гласят справочниците: от 
горния ръб на саксията до почвата да има един сантиме-
тър разстояние. При мен то в началото е по-голямо. А 
след време, когато саксията вече се изпълни и му омалее, 
просто подрязвам много малко и внимателно корените и 
го засаждам в същата саксия. И с това нарушавам най-
общите принципи и правила. Защото корен се реже, кога-
то е болен или когато се разделя с цел размножаване. Е, 
разбира се, процедурата се прави не само в тези случаи, 
но трябва да се знае, че не всички растения я изтърпя-
ват стоически. Бях прочела някъде, че розите и азалиите 
я понасят добре и продължават да растат и след нея. И 
че това не трябва да се причинява на палмите. 

НО АЗ ИМАМ ХАМЕДОРЕЯ И АРЕКА 
които подрязвам всяка пролет, и те не спират да рас-

тат и стават все по-буйни и по-красиви. Не забравяйте, 
че от съществено значение в случая е и как ще направи-
те всичко това. Трябва предварително да се запознаете 
дали цветето ви ще се развива след тази „операция“ и 
да имате предвид, че се реже не повече от 1/4 от коре-
ните. А моите цветя се чувстват прекрасно вече осма 
година. Но причината за това не е една. Защото, кога-
то става въпрос за стайни растения, абсолютно всичко 
е от значение и недостатъчно добрият им външен вид 
може да се дължи например на едно банално и досадно 
течение в апартамента.

Добрата стара 
обичка (Fuchsia) 
Можете да срещнете името 

є преведено и като фукция, и 

като фухсия, но всъщност е 

фуксия. Твърде честото пре-

местване на саксията є, как-

то прави героинята на Андже-

лина Джоли във филма, може 

да доведе до опадане на цвет-

ните пъпки. Това цвете може 

да остане и без листа по няколко причини. Една от тях 

е недостатъчното поливане или слабата светлина. Въз-

можно е това да се случи и поради много горещия и сух 

въздух, затова е добре от време на време да се пулверизи-

ра, а през най-топлите летни дни – да се изнася на откри-

то. От преполиване пък в студено време се появяват ка-

фяви петна с жълти краища по листата. Фуксията ви ще 

оцелее много години само ако сте добре запознати с осо-

беностите є, защото през зимата листата є опадват, а 

поливането трябва да бъде оскъдно и най-подходящото 

място за нея е някоя по-хладна стая. По времето на цъф-

теж се напоява редовно и обилно, защото тя предпочита 

да е с постоянно влажна почва. Необходимо е да се пре-

сажда всяка пролет и да се подрязва, за да цъфти обилно. 

Българските цветарски магазини я предлагат в доста-

тъчно разнообразие от багри, форми и размери.
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КАКВО ВКЛЮЧВА ТЯ ЗА ЦВЕТЯТА НА БАЛКОНА
Ако сте решили да имате на открития си балкон издръжли-

ви на студ цветя, трябва предвидливо да го подготвяте още 

от пролетта и лятото, като засадите подходящите за целта 

растения. Но хубавото е, че цветята, които се появяват на 

пазара през топлите сезони, след това ги има на разположе-

ние и през последния цветен сезон – есента. От цъфтящите 

такива са теменужката, розата и карамфилът. Възможен 

вариант е и не особено голямата хортензия. 

Не забравяйте, че зазимяването на розата означава зара-

вяне на стеблото и с около 3 до 5 см пръст, а хортензията 

трябва да се отреже ниско – на около пет-десет сантиметра 

от основата. Розите също задължително се подрязват, ос-

вен в случаите, когато са катерлив (влачещ се) или каскаден 

сорт. Тогава те не се обработват с ножица. Но тези проце-

дури се извършват през късната есен – сега е рано за тях.

Всички гореизброени цветя успешно могат да презимуват 

на балкона ви, като обаче през най-студените зимни дни 

не можете да разчитате на зеленина от тях, а саксиите им 

няма да е зле да бъдат увити от нещо по-дебело и изолира-

що от околния въздух. Така ще си спестите досадното вна-

сяне по входовете и не особено лесното поливане на мину-

сови температури.

На балкона целогодишно можете 

да отглеждате и здравец, без да 

полагате особени грижи за него 

през зимата, а ако случайно ви 

се прииска да имате жизнени 

зелени „петна“ на терасата си и 

в най-мразовитите дни, засаде-

те си някакъв вид туя, кипарис, 

хебакипарисче, малка юка или 

евонимус. Аз имам личен опит с всич-

ки тях и с годините се отказах само 

от едно – от туята. Причината беше, че не 

понася особено добре засушаването и лесно из-

съхва. Отглеждала съм два вида от това растение 

и най-капризна ми се стори кълбовидната туя. За сметка на 

това евонимусът е рекордьор по издръжливост – и на засуша-

ване, и на студ (живее и при минус 15 °С). 

Но ако искате да имате на балкона си хем зимоустойчиви 

цветя, хем „екзотични“ и не особено познати за околните, 

засадете си платикодон и калоцефалус. Първото е цъфтя-

що от рода на кампанулите, второто – храстче, което дос-

та трудно се открива на българския пазар, но усилието си за-

служава.

НЕКА ПОДГОТОВКАТА ЗА ЗИМАТА ЗАПОЧНЕ СЕГА
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И 
през август градината се нуждае от грижите на своя гради-
нар. 

 Веднага след като флоксът прецъфти, го почистете от 
   прецъфтелите цветове, за да избегнете разпространяването 
        на семената, и наторете мястото, за да може да цъфне 
    растението и през есента. 

 През този месец може да разделите лупината.

 Проверете дали по ирисите няма вредители.
 Културите, които остават в земята, като например пащърнакът, е добре да наторите. 
 Изрежете пръчките на малиновия и къпиновия храст, които са дали плод тази година.
 Разделете ориенталския мак.

 Ако сте взели по-рано резници от азалията и абелията, дръжте ги още известно време на хладно и на 
    сянка, докато пуснат корени. 

 Ако сте направили разсад на някои растения, не позволявайте почвата да пресъхне.
 Знайте, че вече е късно за наторяване на розите и широколистните вечнозелени растения.

 Проверете старателно листата на азалията и рододендрона от долната страна. Възможно е да са ги 
    полазили насекоми. 

 Съберете и по възможност изгорете загнили или увредени листа на ружата.

 Ако искате далиите ви да имат по-едри цветове, отстранете някои от пъпките. 
 Следете внимателно зелето и другите зелени зеленчуци за насекоми, които се хранят с листата. 

    Напръскайте с подходящ препарат засегнатия участък или направо го отстранете.
 Все още можете да засеете в градината семена на ряпа и спанак за по-късна реколта.
 Сега можете да си купите луковици на божур и да го засадите, като стане малко по-хладно – в началото 

    на есента.
 Загнилите листата на розата задължително съберете и изгорете.
 Изчакайте със засяването на тревни смески – направете го, когато дните започнат да стават по-хладни.
 Сега е моментът да засадите луковиците на есенния минзухар.
 За да цъфнат напролет, засейте сега семената на английската маргаритка и незабравката.

 Добре е да сложите подпори на по-тежките хризантеми.

 Отстранете най-долните листа на далиите, за да издържат по-дълго време.
 Ако семената на делфиниума са достатъчно добре узрели, можете да ги засеете този месец. Така ще 

    има достатъчно време да се развият сравнително големи растения, които да оцелеят през зимата.
 Резниците, които са пуснали корени, можете да засадите веднага щом по тях се появят нови листенца. 

 Напръскайте прасковата, след 
    като оберете плодовете, за да 
    предотвратите заболяване на 
    листата, които остават 
    по клоните.
    По това време можете да 
    вземете резници от здравеца.

 Пресадете крема веднага след 
    като му паднат листата.
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В ГРАДИНАТА В ГРАДИНАТА 
ПРЕЗ АВГУСТПРЕЗ АВГУСТ
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за АВГУСТ

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

Време за почивка, флирт и любовВреме за почивка, флирт и любов

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Напрежения и притесненияНапрежения и притеснения

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Миналото ви дърпа назадМиналото ви дърпа назад

РАКРАК

Действайте!Действайте!

ЛЪВЛЪВ

Промяна на имиджаПромяна на имиджа

ДЕВАДЕВА

Период на „профилактика“Период на „профилактика“

ВЕЗНИВЕЗНИ

Разделяте се с някои приятелиРазделяте се с някои приятели

СКОРПИОНСКОРПИОН

„Ревизия“ на любовта и работата„Ревизия“ на любовта и работата

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

В емоционален подем стеВ емоционален подем сте

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Решавате финансови проблемиРешавате финансови проблеми

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Дава ви се „урок“ по партньорствоДава ви се „урок“ по партньорство

РИБИРИБИ

Обърнете внимание на здраветоОбърнете внимание на здравето
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ПОЧИНЕТЕ СИ! ВРЕМЕ Е ЗА 

ФЛИРТ И ЛЮБОВ! От 1 до 22 август 
е добре да се обърнете към себе си, да 
откриете интересите си и да определите 

желанията си. Периодът е най-подходящ 
за почивка, общуване с приятели, изграж-
дане на по-близка и задушевна връзка с де-
цата, както и за флирт и любов. 

НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ НА НИКОГО 

на 5-и. Склонни сте към разточи-
телно харчене от любов. На 8-и вече мо-
жете да се доверите както на приятели, 
така и на любими хора, финансовото ви 
положение се стабилизира. 

ДОВЪРШЕТЕ ЗАПОЧНАТОТО От 
3-ти до 27-и планетата Меркурий е 

ретроградна, а това води до трудности в 
деловата сфера. Не стартирайте нищо 
ново, постарайте се да довършите всичко 
старо. 

ЗАВРЪЩАНЕ НА ХОРА ОТ БЛИЗ-

КОТО ВИ МИНАЛО Такава тенден-
ция има от 8-и до 27-и. Това може да са 
приятели или пък някоя ваше стара любов, 
с която да възстановите романтичните 
си отношения. Ще успеете да хармонизи-
рате и вече установени любовни отноше-
ния, като преоткриете забравени от вас 
качества у своя интимен партньор. 

НАПРЕЖЕНИЕ На 3 август Марс 
навлиза в конфликтния ви знак Рак и 

оттам ще предизвиква много напрегнати 
ситуации. Налага се постоянно да се само-
наблюдавате, за да не се поддадете на 
спонтанната си ярост и недоволство. Това 
би могло помрачи любовния ви месец! 

ЕДИН ОТ НАЙ-НАПРЕГНАТИТЕ 

ДНИ е 9 август. Пазете се да не се 
скарате с някого тогава. Дори и най-не-
винните ви избухвания ще водят до голе-
ми драми и усложнения след това. Вие 
сте сприхави и избухливи и след това бър-
зо забравяте за случилото се, защото ви 
е олекнало, но с „потърпевшите“ нещата 
стоят много по-различно. На 9-и има опас-
ност да прекрачите някои деликатни гра-
ници и в отговор ще си спечелите озло-
блението и отчуждението на околните. 
На 11-и ситуацията може да се повтори. 
През тези два дни ви съветвам да не си 
насрочвате важни бизнес срещи и да не 
изяснявате отношенията си с близки хора. 
Конкуренцията ще надигне глава. Добре е 
да сте малко по-отстъпчиви и диплома-
тични. Шофирайте по-внимателно и бъде-
те нащрек, когато боравите с режещи ин-
струменти. Обезопасете дома си. 

СТАВАТЕ ПО-СЕРИОЗНИ И ТРЕ-

ВОЖНИ С навлизането на Слънце-

то в Дева на 23 август безгрижното ви 
настроение постепенно се измества от 
сериозност и тревоги, свързани с належа-
ща работа. От 23-ти до 27-и времето все 
още няма да е благоприятно за започване 
на нови проекти и инициативи. По-полез-
но е да довършите старите. Приключете 
със залежалата работа както на работно-
то място, така и вкъщи, за да си осво-
бодите енергия за други творчески иници-
ативи в бъдеще. 

ДЕН НА ЛЪЖИ, ИЛЮЗИИ И РАЗО-

ЧАРОВАНИЯ е 21-ви. Можете да 
загубите приятели, любов или пари, или и 
трите едновременно. Много внимавайте 
на този ден. На 25-и отново бъдете вни-
мателни и не влизайте в конфликти. Оп-
ределено няма да ви върви и е добре да не 
се насилвате с нищо. Временно ще прие-
мете нечии условия и ограничения. 

НЕ СТЕ ВЪВ ФОРМА и на 26-и. Но 
на 28-и овладявате напълно ситуация-

та и най-вече себе си. Избирате посоката, 
в която да се развивате професионално. 

ВАЖЕН ДЕН за вас е 29 август. То-
гава можете да изберете новото си 

работно място и да заживеете по-здра-
вословен живот, като се откажете от 
вредните си навици. Взетите на този 
ден решения ще се реализират и резулта-
тите ще са трайни. Добре е да направи-
те и прочистваща диета. Или поне огра-
ничете консумацията на месо и полуфаб-
рикати. И най-сетне отказвате успешно 
цигарите! Днес се поставят много верни 
диагнози и назначените лечения са много 
правилни. Всичко, което направите за по-
добряване на здравето си от 29-и до 31-
ви включително, ще ви донесе ползи. Сега 
поемате и нови отговорности, но те ще 
ви направят по-щастливи и уверени във 
вас самите.

Внезапно влюбване
Има голяма вероятност още на 1-ви да 

се влюбите най-неочаквано. Други Овни 

пък могат да си намерят нова приятел-

ска компания. Август през по-голямата 

си част ще е благоприятен месец за лю-

бовта, личните ви отношения и приятел-

ствата. Още от 28 юли Венера навлезе в 

хармоничния ви знак Лъв и ще бъде там до 

22 август. Едни от най-хубавите ви и ро-

мантични дни ще са 1-ви, 8-и, 16-и и 17-и, 

когато ще ви върви в любовта, ще привли-

чате подкрепа и ще се справяте идеално 

с парите.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ
От 1-ви до 22-ри включително е време 

за позитивно мислене, почивка, хармонизи-

ране на личните отношения и… влюбване. 

Очаквайте нова любов!

На 9-и и на 11-и не влизайте в конфли-

кти, внимавайте при шофиране и когато 

боравите с някаква апаратура.

На 29-и можете да си намерите нова ра-

бота и/или да се откажете от свой вре-

ден навик.

АХ, ОЧИТЕinfo
С МИГЛИ XTRA FACTOR 
Манията по страхотни мигли превзе Лондон. Rimmel поднови звездната си линия от спирали за мигли – Extra 
Super Lash. Емблематичните спирали Rimmel Extra Super Lash, Rimmel Extra Super Lash с извита четка и Rimmel Extra 
Super Lash – водоустойчива, преобразяват в типично британски стил, като същевременно придават невероя-
тен обем на миглите, за да изглеждат те фантастично. Повече обем, повече качество, повече блясък.
Искате още? За най-плътните, най-обемните мигли, естествено, че Rimmel представя новата спирала Extra 
WOW Lash. Преобразете се мигновено в жената вамп с драматичен поглед.

 За фантастично разресани мигли използвайте Extra Super Lash с извита четчица. Дизайнът на четката е съз-
даден така, че да стигне всяка мигла – дори най-крайните ъгли на очите.  Ако ви се приискат мигли, които 
заслужават едно голямо WOW, изберете новата Extra WOW Lash! Тя е първата спирала на Rimmel с голяма чет-
ка. След употребата й миглите се сдобиват с желания обем и нежно драматична визия, подходяща за вечер-
ни разходки из Лондон. Дизайнът на четката позволява чисто нанасяне (без изцапване), изключително пре-
цизно разделяне на миглите (без слепване) и постигане на обем с WOW ефект (до 12 пъти повече в сравнение 
с този, постиган с други спирали). 
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НАПРЕЖЕНИЯ И ПРИТЕСНЕНИЯ 
От 1-ви до 22-ри включително вашата 

лична управляваща планета Венера се на-
мира във враждебно настроения към вас 
знак Лъв и ще ви поднася терзания и при-
теснения. Имате чувството, че губите 
почва под краката си от 1-ви до 22-ри, 
особено що се отнася до финансовото ви 
състояние. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОМА 

И СЕМЕЙСТВОТО през периода на 
ретроградния Меркурий – от 3-ти до 27-и. 
Свършете всички онези дълго отлагани 
домашни и семейни задачи, които ще до-
принесат за уюта и разбирателството 
вкъщи. Общувайте по-активно с близките 
си, за да си осигурите тяхната подкрепа. 
Подходящи дни за това са 10, 11, 15, 19, 20, 
21и 25 август. 

АМБИЦИРАТЕ СЕ ДА ПРОМЕНИТЕ 

СТАТУСА СИ Още на 1 август Конку-
ренти и/или работодатели с действията 
си ви амбицират за това. Но 1 август е 
и ден, в който можете много „успешно“ 
да се депресирате от успехите на конку-
ренцията или от забележки на автори-
тетни личности. 

НЕ ПОДХВАЩАЙТЕ НИЩО НОВО 

от 3-ти до 27-и включително. От 

3-ти до 8-и отделете време за себе си. За-
бавлявайте се и се занимавайте с нещо 
интересно. Периодът е чудесен за общува-
не с приятели, любими хора и деца. Сега 
е времето да изпълните своите обещания 
към тях. Всякакви занимания, които изис-
кват вашето творческо отношение (писа-
не, пеене, рисуване), ще ви се отразят 
много тонизиращо.

ТРУДНО ОБЩУВАНЕ За Телците 
периодът от 8-и до 27-и ще е много 

труден за общуване, делова работа и нови 
инициативи. Ще имате усещането, че го-
ворите на различни езици с останалите. 

ВЪВ ФИНАНСОВО ОТНОШЕНИЕ 

СИТУАЦИЯТА Е НЕЯСНА от 1-ви 
до 11-и. А на моменти дори ще ви е на-
прегнато, защото ще сте зависими финан-
сово от други хора. Пазете се от необ-
мислени харчове и не се прехласвайте по 
лукса. Това важи най-вече 1, 5, 16, 17, 21 и 22 
август. 

ЛЮБОВНИ РАДОСТИ Макар Венера 
да е в нехармоничен за вас знак сега, 

ще се радвате на любовни трепети от 
1-ви до 8-и включително, когато ще си 
припомните младежкия ентусиазъм от 
близкото минало. Но до 22 август не се до-
верявайте прекалено на онова, което виж-

дате и чувате, защото под повърхността 
ви дебнат скрити различия и противоре-
чия, които могат да избухнат с пълна 
сила на 5, 16, 17, а и на 21 август. Тогава 
може да се окаже, че всичко е било голя-
ма илюзия. На тези дни всички Телци 
трябва да се пазят от недобронамерени и 
властни жени.

НАПРЕГНАТ ДЕЛОВИ ПЕРИОД ви 
предстои в дните около пълнолунието 

във Водолей – от 12 до късния следобед на 
14 август. Тогава бъдете много внимател-
ни с всичко около работното ви място и 
кариерата ви. Дори и да сте на почивка, 
не изпускайте от поглед случващото се, 
особено клиенти и конкуренти. След на-
влизането на Слънцето в хармоничния ви 
знак Дева на 23-ти стъпвате на стабилна 
територия и сте готови за настъпление. 

ПОМОЩ ОТ ВЕНЕРА На 22-ри и Ве-
нера е навлязла вече Дева и оттам 

хармонизира личните ви, семейните и ко-
легиалните отношения. Очаквайте и при-
ятни изненади в любовта на 25, 29 и 30 ав-
густ. Ако до този момент сте се колеба-
ли в някаква връзка, то сега се убеждава-
те, че това е човекът за вас. Много Те-
лци ще намерят и своята половинка след 
новолунието на 29 август. За всички оста-
нали това също е чудесна дата за стар-
тиране на нови начинания, творчески про-
екти, за предприемане на нови стъпки, в 
които ще се искат малко риск и много 
ентусиазъм.

ФИНАНСОВОТО ВИ СЪСТОЯНИЕ 

СЕ СТАБИЛИЗИРА след 27-и. Бъдете 
готови за делова и активна работа. Про-
ведете важни разговори и срещи на 28-и, 
но подпишете важните документи едва 
след 29-и. На 30-и получавате първите по-
твърждения, че сте на прав път, усещате 
вече и материалното изражение на успеха.

Двойственият 8 август
На 8-и ще приемете нечия помощ от чо-

век, който е проявил съчувствие и обич 

към вас. Отношенията ви с близки и прия-

тели укрепват. Но, от друга страна, това 

е ден на изкусно прикрити лъжи и лоши на-

мерения. Не се захващайте с важна ра-

бота, която ще изисква от вас внимание. 

Спешната работа с документи и пари по-

добре отложете за 10-и и 11-и, а подпис-

ването на договори, които могат да поча-

кат повече, оставете чак за след 27 ав-

густ. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ
На 1-ви и 5-и не общувайте с начални-

ци и властни хора и най-вече не им пред-

ставяйте новите си идеи и проекти – ще 

има спънки.

От 3-ти до 8-и периодът е подходящ за 

почивка и творчески занимания. Общувай-

те по-активно с децата и приятелите си.

След 27-и се активизирате на делова-

та сфера на живота. Важните докумен-

ти обаче подпишете след 29-и. Добре е и 

новите си проекти да стартирате след 
29-и.

БИСКВИТКИ

ДОБРО УТРО С BELVITA 
На пресконференция в Грандхотел „София“ експертите от екипа на „Крафт фуудс“ – България – Ивайло 
Найденов, маркетинг директор, Доротея Алексиева, старши бранд мениджър, и Силва Ненчева от отдел 
„Проучвания и развитие“, представиха новия и първи по рода си на българския пазар продукт – бисквити-
те „Belvita Добро утро“.
Те нямат аналог на българския пазар със своята хрупкавост и с това, че са специално създадени за закуска. 
Комбинацията от селектирани съставки – пълнозърнесто брашно, фибри, ценни витамини и минерали – и 
специалният процес на изпичане правят Belvita здравословен и вкусен продукт с научно доказани качества. 
Уникалното е, че въглехидратите в тези бисквити се освобождават постепенно в продължение на чети-
ри часа. Така нуждите на тялото от енергия са задоволени и то е в кондиция за по-дълъг период от време.
Гости на пресконференцията бяха проф. д-р Донка Байкова, зам.-председател на Българското дружество по хранене и диететика; доц. д-р. Даниела Попова, 
началник на Клиника по терапия, метаболитно-ендокринни заболявания и диететика към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“; доц. Стефка Петрова, национа-
лен консултант по хранене и диететика към Министерството на здравеопазването, и ст.н.с. д-р. Светослав Ханджиев, член на Европейската академия на 
науките по хранене (EANS). Те изложиха експертни мнения за ползите от консумиране на балансирана закуска като най-важното хранене за деня. И бяха ка-
тегорични, че „Belvita Добро утро“ в комбинация с пресни плодове и млечни продукти е здравословната алтернатива на традиционната закуска на българи-
на с тестени продукти.
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НОВИ ИНИЦИАТИВИ Интелектуал-
ната ви природа ще ви подтиква към 

завладяване на нови пространства, но няма 
да действате с нужния размах. Все ще ви 
тегли към миналото. Ще се връщате към 
спомени за позабравени отношения. Това 
се дължи на ретроградното движение на 
вашата лична управляваща планета. 

ПРИДОБИВАТЕ НОВИ ЗНАНИЯ 
Мнозина от вас от 1-ви до 23-ти ще 

проявят интерес към някакво обучение и 
нови знания. Учещите се, които имат за-
лежали изпити или недоучен материал, ще 
се справят успешно. През този период бъ-

дете внимателни при пътувания – прове-
рявайте по няколко пъти часовете на за-
минаване, билетите, парите и багажа си. 
Сега сте разсеяни и можете да забравите 
някъде нещо или да ви ограбят. Внимавай-
те най-вече на 4, 8, 9 и 11 август. 

НЕ ВЛИЗАЙТЕ В КОНФЛИКТИ на 
9-и и 11-и, особено с хора, от които 

зависи материалната ви сигурност. Не 
рискувайте във финансово отношение. 

НАЙ-АКТИВНИ ЩЕ БЪДЕТЕ на 
3-ти и 4-ти, както и в дните на на-

стъпващото пълнолуние в хармоничния ви 
знак Водолей на 12, 13 и 14. През тези три 
дни е добре да пътувате, да общувате с 
чужденци и да събирате важна за вас ин-
формация, която ще ви послужи в края на 
месеца. Сега е подходящо време да зат-
върдите знанията си и да разширите зо-
ната си на действие. Движете се сред по-
вече хора и търсете нови контакти. Вре-
мето е подходящо за обучение и изследо-
вателска работа. 

НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ НИКОМУ На 
14-и вечерта е добре вече да сте се 

прибрали от път и да се дистанцирате 
от излишните емоционални изблици на 
околните. На 15-и и 16-и бъдете максимал-
но сдържани и не давайте никаква инфор-
мация за себе си. Не позволявайте да на-
влизат в личното ви пространство – не 
всички хора са добронамерени. 

ЗАБАВЯТЕ РИТЪМА от 17-и до 21-
ви. Време е да се дистанцирате мак-

симално от активна дейност и да се зах-
ванете с по-спокойни такива. Ако се за-
нимавате с нещо интелектуално, това е 
отличното време за писане, изследване и 
правене на анализи. Ще успеете да видите 
света от съвършено друг ъгъл. Времето е 
подходящо и за подобряване на отношени-
ята ви с братя, сестри и съседи. Ако сте 

имали някакви напрежения и недоразумения 
с тях, сега е моментът да ги изгладите 
и да проявите взаимно разбиране. 

ЧУВСТВАТЕ СЕ САМОТНИ И НЕ-

РАЗБРАНИ На 22-ри Венера навлиза в 
напрегнатия за вас знак Дева и внася 
смут в любовните ви отношения. Време-
то от 22-ри до 31-ви не е подходящо за ус-
тановяване на нови близки отношения. 
Чувствате се самотни и неразбрани. Не 
влизайте в никакви финансови взаимоот-
ношения с любимите ви хора, както и с 
приятели през този период, защото са ве-
роятни големи финансови загуби. Нищо от 
обещаното няма да се изпълни. Най-тру-
ден в това отношение е 25 август. 

ЗАТРУПВАТ ВИ БИТОВИЗМИ На 
23-ти и Слънцето навлиза в Дева и 

определено ви „приземява“ в домашни и се-
мейни проблеми. Колкото и да сте искали 
да сте дистанцирани и да не поемате от-
говорности, ще видите, че след тази дата 
сами ще проявите желание и интерес към 
своите близки и роднини. 

ПО-ИНИЦИАТИВНИ СТАВАТЕ след 
27-и, когато и Меркурий тръгва в ди-

ректна посока. Но преди това ви пред-
стоят два трудни дни, в които ще тряб-
ва да „преформатирате“ пространството 
около вас. На 29-и и 30-и ще ви се наложи 
да вземете важни решения, засягащи дома 
и недвижимото ви имущество. Тогава е 
новолунието в Дева, което ви оставя поч-
ти без сили от много преживявания и съ-
образявания. Предстоят ви ремонти, пре-
мествания, покупко-продажби или промяна 
в отношенията с родителите. Макар и 
конфликтно за вас, това новолуние ще ви 
донесе полезни промени. Само се пазете 
от голям преразход на сили, вършете само 
най-належащото. Отличният ден за дейст-
вие е 31 август. Разчитайте на подкрепа-
та и разбирането на близки роднини.

В живота ви се връщат 
стари теми
Меркурий e ретрограден от 3-ти до 27-и 

включително. Меркурий е важна плане-

та за вас, тя символизира ума, речта, пъ-

туванията, търговията и интелектуал-

ните дейности. Когато е ретроградна, 

тогава в живота ви се завръщат стари 

теми и недовършена работа. Налага се да 

приключите старите ангажименти. Чрез 

приключването на старите теми и наме-

рения ще се сдобиете с вътрешна сво-

бода и ще освободите пространство да 

придобиете нови умения и знания.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ
От 3-ти до 27-и довършете залежала-

та работа. Внимавайте, ако пътувате, 

особено на 4, 8, 9 и 11 август. Има опас-

ност от обърквания и грешки. Пазете па-

рите и имуществото си.

След 22-ри навлизате в труден период в 

личните отношения и любовта.

На 29-и и 30-и очаквайте новости и про-

мени в дома и в отношенията ви с близ-

ките. Направете належащи ремонти след 

тези дати.

МИСТЕРИИ И ЗАГАДКИ

LENOR PARFUMELLE С НОВА КОЛЕКЦИЯ
Облечете се в мистерия с двата нови аромата от Lenor Parfumelle Mysterieuse и Intriguante. Новите ухания от серия-
та са съблазнителни и пленителни и както издават имената им, карат жените да се чувстват загадъчни и ин-
тригуващи.
„Оставете ги да гадаят! Винаги трябва да има нотка загадъчност в красотата, която привлича другите към 
вас. Но нищо не е случайно – вие решавате кога да разкриете повече от истинската си същност... Или да не го 
правите“ – казва създателят на Lenor.
Вдъхновени от френската традиция, двата нови аромата са създадени според пирамидалния принцип на луксоз-
ните парфюми – с тристепенна структура от глава, сърце и базови нотки. 
Mysterieuse е загадъчен букет от червени плодове, американска боровинка, малина и къпина, с нотка ванилия, вър-
ху основа от сладък корен и мускус. Intriguante е пищен и плътен, съставен от ориенталски, пикантни и флорални 
мотиви, свежа плодова връхна нотка от грейпфрут, кайсия и червени плодове, с топла флорална смесица от дива 
лилия (млечница), османтус и тонко, преливаща към дървесна нотка с пикантни подправки, кехлибар и мускус.
Дизайнът на бутилките, в които се предлагат новите аромати, също напомня на шикозните френски парфюми. 
Ако парфюмът е квинтесенцията на всичко френско, то колекцията Lenor Parfumelle е иновативното продълже-
ние на френските традиции.
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НАВЛИЗАТЕ ВЪВ ВАЖЕН ПЕРИОД 
Преосмисляте своите сътрудничест-

ва. Ще ви занимава всичко, което може 
да ви донесе повече пари и благосъстоя-
ние. Получавате шанс да подобрите емо-
ционалните и сексуалните си отношения 
– да ги поставите на много по-здрави и 
ясни основи, да ги изчистите от недом-
лъвките. Не се притеснявайте да говори-
те директно за това, което ви дразни 
или не ви харесва. Получавате възмож-
ност да поправите стари грешки, да въ-
ведете нови правила. Възползвайте се 
максимално от вашия магичен чар, който 
се засилва през този месец. Това ще по-
добри самочувствието ви и ще ви напра-
ви по-уверени. 

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ИНТУИЦИЯТА 

СИ от 1-ви до 3-ти включително. Осо-
бено на 3-ти, когато ще приличате на ис-
тински ясновидци – веднага ще ви става 
ясно как да постъпите в дадена ситуация, 
както и ще разбирате скритите мотиви 
на другите. Ще проявите изключителна 
професионална изобретателност, рациона-
лизаторство, както и изключителни за-
гриженост и към своите близки. 

НОВИТЕ ИНИЦИАТИВИ е подходя-
що да стартирате през периода след 

27 август. От 3-ти до 27-и обаче бъдете 

особено внимателни и предпазливи във 
финансовите си дела. Проверявайте вни-
мателно банкови сметки и кредитни кар-
ти, следете за всички важни промени, 
свързани с доходите и разходите ви. Не 
подписвайте финансови документи, не 
теглете кредити и не взимайте заеми. 

НАПРЕЖЕНИЕ, СВЪРЗАНО С КА-

РИЕРАТА На 17-и и 18-и ще се почув-

ствате напрегнати в работата относно 
бъдещото си развитие. За вас е много ва-
жна датата 18, защото от взетите то-
гава решения ще зависят и други хора. Бъ-
дете позитивни и приятелски настроени 
– не враждувайте. Ако подходите правил-
но, ще повишите доходите си, ще допри-
несете за благото и на другите. 

АКТИВНО ОБЩУВАНЕ След 23 ав-
густ се активизирате в общуването. 

Наблюдавайте кой ще ви се обади от 23-
ти до 27-и – това ще са знакови хора от 
близкото ви минало. Внимателно ги из-
слушвайте, защото ще са проводници на 
важна информация за вас. Добре ще бъде 
да се фокусирате върху залежалата корес-
понденция и натрупаните документи по 
бюрото от 23-ти до 27-и. Крайно време е 
да сложите в ред документите и книжа-
та, да се освободите от ненужните вещи. 
Времето е подходящо и за взимане на из-
пити и заучаване на пропуснат материал. 

ВРЕМЕТО ЗА ДЕЛОВИ ПЪТУВАНИЯ 

настъпва след 27-и. Сега спокойно мо-
жете да осъществете нови контакти, да 
подписвате договори и да започнете нещо 
ново. Меркурий вече е „директен“ и няма 
да ви спъва, забавя или обърква. 

НОВОЛУНИЕТО на 29 август ще ви 
импулсира да поемете на път както 

в буквален, така и в преносен смисъл. Не 
отклонявайте никакви предложения, по-
стъпили след 29 август, защото ще са 
много знакови и полезни за бъдещето ви. 
Сега много зависи какъв избор ще напра-
вите. Помислете и за ново обучение – 
курс или специализация. След 29-и в близ-
кото ви обкръжение навлизат нови хора, 
привличате и нови партньори и предло-
жения. 

ХАЙДЕ НА ДИСКОТЕКА

Порив за действие
На 3 август Марс – планетата на дейст-

вието, инициативата и конкуренцията – 

навлиза във вашия знак и остава там до 

края на месеца. Това положение на Марс 

ще ви импулсира и енергизира. Ще полу-

чите порив за действие. Неща, които до 

този момент са ви се стрували като за-

котвени, сега ще се раздвижат в някак-

ва посока. Присъствието на Марс в Рак 

е и „нож с две остриета“. Импулсивност-

та и невъздържаността на тази плане-

та ще ви правят по-сприхави и избухли-

ви от обикновено, а и с поведението си, 

което на пръв поглед може да бъде мно-

го безобидно и безконфликтно, е възмож-

но да предизвикате чуждата агресия. В 

това отношение бъдете бдителни на 9-и, 

11-и и 25-и. Не навлизайте в чужда тери-

тория и не провокирайте никого – особе-

но онези, от които зависите. В тези дни 

внимавайте при шофиране, пресичане на 

улици и при работа с режещи инструмен-

ти, както и с електричество – особено 

на 9 август. Не изричайте тежки думи и 

не прогонвайте никого от живота си, за-

щото може да се окаже, че ще е завинаги, 

а после ще съжалявате. Добре ще бъде да 

използвате тази марсианска енергия от 

3-ти до 27-и като движеща сила за осъ-

ществяване на отдавна започнати или за-

мислени проекти, особено ако са свърза-

ни с повишаване на доходите или сигур-

ността ви. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ
От 3-ти до 27-и не харчете излишно и 

не инвестирайте пари.

На 9, 11 и 25 август не предизвиквайте 

чуждата агресия – пазете се от емоцио-

нално нараняване. Внимавайте при шофи-

ране и боравене с режещи инструменти.

След 29-и поемате по нов път, привлича-

те нови хора, получавате импулс за ново 

обучение.

НОКТИ В ПАРТИ ЦВЕТОВЕ
Накарай ноктите си да заблестят с новите цветове на Miss Sporty Clubbing Colors и първия флуоресцентен топлак 
Discotech! Летният сезон е официално открит! Всички твои приятели вече са се запътили към морето, за да се на-
слаждават на слънцето и да купонясват цяла нощ. Ти не бива да изпускаш забавата! Избери модерния, забавния и 
момичешкия стил, но вярна на своя собствен – с ярките цветове на новите нюанси лакове за нокти на Miss Sporty 
Clubbing Colors.
Защото е лято, всичко изглежда забавно и се върти около купона. Настроението е купонджийско, а веселите и мод-
ни цветове на лаковете за нокти са израз на твоето настроение. Ти си готова за новите предизвикателства на се-
зона и за това ти е нужен доверен партньор, който няма да те разочарова. А „той“ е Miss Sporty Clubbing colors. Нова-
та колекция лакове е бързосъхнеща и няма да те разочарова точно когато трябва да изглеждаш по най-добрия начин 
за партито.
А ако искаш да си още по-невероятна, сложи си топлак Discotech на Miss Sporty, за да добавиш още блясък. Новият то-
плак е първият флуоресцентен лак за нокти, който свети на светлините, използвани в дискотеките. Бъди в крак с 
модата – бъди флуоресцентна! Нанеси лак за нокти Miss Sporty Clubbing colors и топлак Discotech през деня и бъди сигур-
на, че защитата и блясъкът на ноктите са гарантирани. Когато и да използваш тези продукти, ти ще си модерна и 
забавна. Препоръчителна цена: Miss Sporty Clubbing Colors лак за нокти – 2,75 лв.; Discotech топ лак – 2,75 лв.
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В ЧУДЕСНА ФОРМА СТЕ Имате 
енергия и желание да завладявате 

нови пространства. Звездите също са с 
вас и ви подкрепят, дават ви шанс да ре-
ализирате и най-смелите си мечти. От 
1-ви до 22-ри включително Слънцето грее в 
Лъв и ви дава самочувствие и жизненост, 
които дълго време чакахте. Мнозина от 
вас най-сетне ще се почувстват доста-
тъчно уверени, за да направят решителни 
крачки за бъдещето си в личен и профе-
сионален план. 

НАЙ-ХУБАВИТЕ ВИ ДНИ са 2, 9, 16, 
17 и 18 август. Постарайте се правил-

но да се възползвате от астрологичните 
фактори през този месец – използвайте 
приливната вълна, настройте се позитив-
но. Само по-важните задачи не отхвърляй-
те през периода от 3-ти до 27-и, защото 

тогава Меркурий е ретрограден и не е до-
бре да започвате нищо ново, да подписва-
те договори и да правите покупко-про-
дажби, защото след това ще си промени-
те мнението. 

СЛАГАТЕ В РЕД ЛЮБОВНИЯ СИ 

ЖИВОТ Венера също е в Лъв от 1 
до 22 август и ви помага да подредите чув-
ствата си. Венера ви дарява с точно онзи 
магнетичен чар, с който убедително да 
манипулирате околните. Там, където не ви 
достигат знания, ще компенсирате с ча-
ровното си и добронамерено поведение. 

ВРЪЗКА МЕЖДУ ПАРИТЕ И ЛЮ-

БОВТА На 5-и и на 21-ви ще настъпи 
„часът на истината“ не само по отноше-
ние на любовта, но и за парите ви. При 
вас тези две теми ще са здраво свърза-
ни. Ако изгубите любовта, ще изгубите 
и пари. Затова внимавайте. През двата 
дни няма да имате подкрепата на други-
те, самочувствието ви ще е ниско. Не си 
насрочвайте важни срещи. Същото важи 
и за дните по пълнолуние във Водолей – 12, 
13 и 14 август. Тогава зоркият поглед на 
партньори и конкуренти ще ви следи из-
късо. Каквото и да правите, трябва да е 
на ниво. Не си позволявайте да сте сла-
би и неподготвени. През тези дни ще ви 
се наложи да направите и крачка назад в 
името на интимното ви партньорство. 
Това няма да се изтълкува като слабост, 
спокойно! 

БЪДЕТЕ БДИТЕЛНИ също така на 
8-и и на 22-ри. Не вярвайте на напраз-

ни обещания и въобще на онова, което ви 
говорят. Особено на 8 август. Следете и 
вие самите какво казвате. Бъдете по-вни-
мателни при пътуване, подписване на до-
кументи и боравене с пари. Тези преду-
преждения важат и за целия период на ре-
троградност на Меркурий – от 3 до 27 ав-

густ. И особено ако сте се отправили на 
далечно пътешествие. Пазете вещите си 
– има опасност от кражби. От 3-ти до 
8-и вземете предохранителни мерки, защо-
то има риск от материални и финансови 
загуби. 

ПРОМЯНА НА ИМИДЖА От 1-ви до 
22-ри получавате шанс да направите 

положителни промени с външността си. 
Тук пак е намесена Венера. За купуване на 
нови дрехи и подновяване на гардероба не 
е подходящ периодът на ретроградния 
Меркурий – от 3-ти до 27-и, защото заку-
пените тогава вещи след време може да 
се окажат със скрити дефекти или прос-
то вече да не ви харесват. Тогава се въз-
държайте от покупки, но пък задължител-
но се отървете от дрехите, които са де-
моде или вече не харесвате по една или 
друга причина (например свързвате ги с 
лош спомен). От 1-ви до 22-ри е добре да 
проведете козметични процедури (без 
пластични операции), да смените прическа-
та и да започнете диета и задължително 
да тръгнете на някакъв спорт. 

НАМАЛЕТЕ ТЕМПОТО след 23 ав-
густ, ограничете общуването и пъ-

туванията. Добре ще ви се отрази малко 
да се усамотите и да се заредите с енер-
гия. Погрижете се за здравето си, напра-
вете си профилактични процедури, обърне-
те внимание и на храненето си. 

НОВИ ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ 
След 29-и ще откриете нови източ-

ници на доходи. Видимо се подобряват 
здравословното и енергийното ви състоя-
ние. След 29 август вече можете спокойно 
да задвижите замисленото през месеца. 
Сега спокойно можете да подписвате ва-
жни договори и да стартирате нови ини-
циативи. Няма да има пречки. 

Противоречив ден
за вас е 1 август. От една страна, на-

строението ви е приповдигнато, но от 

друга, у вас надига глава и едно чувство 

за непълноценност. Днес не е препоръчи-

телно да общувате с авторитетни лично-

сти, както и с хора с високо самочувствие 

и високи постове. (Същото важи и за 5 ав-

густ. Тогава пък няма да ви е комфортно 

при контакт с властни жени.) На 1-ви не 

се впускайте в мащабни действия, няма 

правилно да си прецените силите. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ
От 1-ви до 22-ри сте във възход. Пече-

лите симпатии. Сменяте имиджа си.

1, 5, 8, 12, 12, 14, 21 и 22 август са труд-

ните ви дни.

След 23-ти е добре малко да намалите 

темпото, погрижете се за здравето си. 

След 29-и се очертават нови източни-

ци на доходи за вас. Здравето ви се подо-

брява.

МЕГАФОН

AVON СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ
АVON обяви официално партньорството си с най-голямата неправителствена организация, която работи 
по проблемите на насилието – „Алианс за защита срещу домашното насилие“. Филантропската кампания 
на AVON стартира в България с ясни цели за постигане на по-широка информираност по проблема и под-
помагане на кризисните и консултативни центрове за защита на жертви на домашно насилие. „Ние 
отново се ангажираме с постоянство и воля да работим за кауза, посветена на жените. Амбицията 
ни е да създадем мащабна национална платформа за открит диалог за домашното насилие“ – споде-
ли Валентина Бешевишка, маркетинг мениджър на AVON за Дунавския регион.
„От години сме посветени на желанието за промяна на статуквото по отношение на домашното 
насилие. Благодарение на AVON тази година имаме възможност да говорим открито с всички бъл-

гарки, да ги запознаем с темата и със съществуващите безплатни услуги в редица градове в страната“ – коментира 
Геновева Тишева, председател на „Алианса за защита срещу домашното насилие“.
Съпричастна към инициативата, своята гражданска позиция заяви и Юлияна Дончева. Тя изрази готовност да подаде ръка 
за помощ и отправи апел за подкрепа към всички присъстващи.
Бе представена и благотворителната синя гривна – основен продукт, чрез който тази година ще бъдат набирани средства в кампа-
нията, които в края на годината ще се дарят, за да подпомогнат кризисните и консултативни центрове в цялата страна. 
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ПО-БАВНО! УЕДИНЕТЕ СЕ! „Уро-
кът“, който трябва да научите през 

този месец, е да преодолявате „синдрома на 
бързането“. За Девата бързането и тормо-
зенето са хронични състояния. Затова от 
1-ви до 22-ри включително е добре да си 
предпишете лечение, което се нарича „уеди-
нение и релаксация“! Намирате се в края на 
голям годишен цикъл и се налага да анали-
зирате миналото (Девите са перфектни в 
това!), за да разберете как да продължите 
напред. Този път май наистина ще успеете 
да се откъснете от напрегнатото ежедне-
вие, защото и планетите настойчиво ви 
въздействат в тази посока. 

ЕМОЦИОНАЛНА „ПРОФИЛАКТИ-

КА“ На 1-ви и 2-ри изведнъж ще усе-
тите напрежение в общуването. Здраво-
словният ви статус не е добър. Съветвам 
ви да се ориентирате към приключване на 
започнатата работа – разчистете време-
то си напред от всякакви задачи. Няма да 
мине и без малки кризи през периода от 
1-ви до 22-ри. Възможно е да изпаднете и 
в лека депресия дори. Най-напрегнатите 
ви дни ще са от 8-и до 16-и включително. 
От 16-и до 22-ри пък е време за емоционал-
на „профилактика“ – колкото по-бързо ос-
ъзнаете, че любовта с някого е приключи-
ла, толкова по-бързо ще се настроите на 

новата вълна. Само не изпадайте в само-
съжаление. Много скоро ще забравите за 
тъгата си в момента. Дните, в които ус-
пявате да стъпите на здрава емоционална 
почва, са 19-и, 20-и и 21-ви.

НЕ Е ВРЕМЕ ДА СЕ ДОКАЗВАТЕ Ва-
шата управляваща планета Меркурий 

става ретроградна от 3-ти до 27-и. Това е 
сериозен сигнал, че трябва да се обърнете 
навътре към себе си и да се вслушате в 
гласа на подсъзнанието си. Не вършете 
нищо, което може да ви изкара от равно-
весие и да ви изцеди силите. Не се и зах-
ващайте с работа, която изисква публич-
ност и пренапрягане. Сега не се налага да 
се доказвате. Периодът ви е отреден за 
анализ и планиране. 

РАЗДВИЖВАНЕ И НОВ СТАРТ След 
23-ти Слънцето навлиза в Дева и 

едва тогава можете да си позволите ня-
какво раздвижване, въпреки че до 27-и Мер-
курий все още е ретрограден (което озна-
чава, че ще сте заети все още със стари 
теми и ангажименти). Ако от 1-ви до 23-
ти сте си позволили лукса да се изолирате 
и да си починете или поне да не се нато-
варвате много работа, новият ви старт 
след 23 август ще е много успешен. 

ОПТИМИСТИЧЕН ПЕРИОД настъп-
ва за Девите след 23 август. Настро-

ението ви рязко се подобрява, дори без 
видим повод. Постепенно се измъквате 
от периода на изолация и размисъл, отърс-
вате се от миналото – и в пряк, и в пре-
носен смисъл. Съветвам ви да отделите 
специално време от 23-ти до 27-и, за да 
подредите дома си и да се освободите от 
излишните вещи и дрехите, които не сте 
използвали повече от 3 години. Така ще се 
разделите със застоялата угнетяваща ви 
енергия. Един от най-ефикасните начини 
за привличане на нещо ново в живота ви 

е освобождаването от старото. 
МНОГО СТЕ ЧАРОВНИ На 22 август 
Венера навлиза в Дева и ви дава нуж-

ния оптимизъм, самочувствие и чар. При-
вличате не само погледите, но и симпати-
ите. Очакват ви подобрение и оживление 
в личния живот, появява се и нова любов, 
особено за тези, които все още нямат по-
стоянен партньор. 

МНОГО ВАЖЕН ДЕН Най-сетне на 
27 август вашата планета Меркурий 

тръгва в директна посока и от 28-и мо-
жете вече спокойно да обмисляте бъдещи-
те си планове. 28 август ще е важен ден 
за Девите – получавате нечия важна за 
вас подкрепа, стъпвате на здрава почва, 
чувствате се истински господари на съд-
бата си. Денят е зареден с потенциал за 
промяна – каквото се случи днес и го ос-
ъзнаете, ще има много трайни и най-вече 
положителни последици в живота ви. До-
бре е да общувате с хора, които са от 
„силните на деня“, за един миг може да 
се окаже, че и вие сте качили няколко 
стъпала по-нагоре. 

НАВЛИЗАТЕ В СИЛЕН НОВ ПЕРИ-

ОД с новолунието в Дева на 29 ав-
густ. Действайте!

Срещате подходящия 
човек
25 август е денят, в който можете да 

срещнете подходящия човек, да намери-

те добри приятели и сърдечно отношение 

и помощ. На тази дата получавате и така 

нужната ви финансова помощ или поне 

възможност за по-добро заплащане в бъ-

деще. Като цяло се чувствате много по-

уверени, харесвани и обичани, а това от 

своя страна отключва вашия творчески 

потенциал.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ
От 3-ти до 27-и е добре да си почивате 

и да не мислите за миналото.

На 22-ри Венера навлиза в Дева и ви 

носи любовни трепети, получавате симпа-

тии и подкрепа, подобрява се финансово-

то ви състояние.

От 23-ти до 27-и се освободете от 

стари вещи. Подредете дома си, за да 

привлечете нова, добра енергия.

След 29-и започва силният ви период. 

Действайте!

ЖЕГА

СВЕЖЕСТ ОТ ADIDAS 
Новата серия adidas Mineral Protect съчетава минерали с естествените свойства против из-
потяване в доказаната технология на adidas Dry Max System. Продуктите са обогатени със сили-
кати и монтморилонити – напълно чисти и естествени минерали с голяма абсорбираща сила. 
Опаковката на продуктите от Mineral Protect е със стилна, спортна и елегантна визия, с извив-
ки, които я правят лесна за хващане и є придават женствен вид. Водещият цвят е ненасите-
ното синьо-зелено, което подчертава естествена нежност – като на минерала, който е използ-
ван за създаването на формулата. Новата серия на adidas Mineral Protect е в два варианта – дезодо-
рант и рол-он. 
Когато тренират, жените искат дезодорант против изпотяване, който е безмилостен към по-
тенето, но нежен към кожата им. Новата серия дезодоранти на adidas Action 3 Skin Respect пра-
ви кожата мека, нежна и хидратирана, като едновременно с това попива влагата и намалява по-
тенето дори при много интензивни физически упражнения.
В продуктите от серията са вложени омекотяващи частици. Благодарение на своите деликат-
ни флорални нотки от жасминови венчелистчета ароматът на Skin Respect създава чувство за 
мекота в момента на нанасянето. 
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СТАВАТЕ МНОГО ИНТУИТИВНИ 
От 1-ви до 22-ри навлизате в период, 

в който ще имате много интуитивни про-
зрения. Ще бъдете много по-смели в при-
лагането на нови и оригинални решения. 

РАЗДЕЛЯТЕ СЕ С НЯКОИ ПРИЯТЕ-

ЛИ Всъщност част от събитията 
от 3-ти до 27-и няма да са напълно нови, 
а ще са своеобразно рестартиране на вече 
започнати, замислени, но отложени във 
времето намерения и проекти. В този пе-
риод ще откриете до каква степен сте 
зависими от социума, включително и от 
приятелите си. С някои приятели ще се 
разделите, но пък други, нови ще се поя-
вят в живота ви. Възможно е да напусне-
те партии, групи по интереси и асоциации 
или други сдружения. Тръгвате по своя ис-
тински път след 29 август. Но преди това 
през целия август се налага да установи-
те и конкретизирате с кого ще продъл-
жите напред и с кого ще се разделите – 
и в личен, и в бизнес план. 

МНОГО ВАЖНИ ДНИ На 1-ви и 2-ри 
е от изключителна важност да се 

ориентирате правилно в обстановката и 

да определите кое е най-спешно за върше-
не в момента. Използвайте тези два дни, 
за да задвижите важни за вас неща, защо-
то от 3-ти до 27-и Меркурий ще е рет-
рограден и всичко ще се развива много по-
бавно. А и ще се наложи тогава да се за-
нимавате с довършване на стари задачи. 1 
август е важен ден, защото от събития-
та, които ще се случат, ще зависи близ-
кото ви бъдеще. За някои Везни този ден 
може да е много невротичен, изпъстрен с 
конфликти с колеги, приятели и съмишле-
ници. Не проявявайте излишна разточи-
телност, ще ви бъде трудно с финансите, 
особено ако участвате в някакви сдруже-
ния или съвместни инициативи. Може да 
имате трудности също с властта и зако-
на. Проверявайте внимателно документи-
те, които подписвате. Много ще бъдете 
благодарни след време на събитията на 
1-ви, защото те ще ви покажат верния 
път и вече ще знаете точно какво иска-
те. На 2-ри можете вече почти незабеля-
зано и деликатно – типично във ваш 
стил, да промените желанията и намере-
нията си в дългосрочен план. 

НЕ СЕ ОТПУСКАЙТЕ НА РАБОТНО-

ТО МЯСТО На 3-ти планетата на 
активността и конкуренцията Марс на-
влиза в конфликтния ви знак Рак и там 
ще пребивава до края на месеца. Това ще 
ви бъде един постоянен дразнител през 
целия месец и ще ви подтиква към тран-
сформация. Не трябва да се отпускате 
нито за минута на работното място, 
както и у дома – сред близките и родни-
ните. От вас ще се изисква сега посто-
янно да се доказвате или защитавате. 
Конкуренцията ви диша във врата. Не си 
позволявайте да сте неподготвени. 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ НАРА-

НЯВАНИЯ на 9, 11 и 25 август, особе-

но на работното място. 
ХУБАВИТЕ ВИ ДНИ ПРЕЗ МЕСЕЦА 

са 4, 5, 11, 12, 13, 22, 23 и 24 август. То-
гава сте възможно най-адекватни, взима-
те верните решения. 

НАМАЛЕТЕ МАЛКО ТЕМПОТО след 
23-ти и да се оттеглете от актив-

ни битки. От 23-ти до 31-ви е задължи-
телно да направите анализ на изминалата 
година. Имате нужда от почивка, не се 
натоварвайте. 

ЩЕ ПЪТУВАТЕ НАДАЛЕЧ след 29-и. 
Осъществявате връзка с чужденци, 

идват ви гости от далече. Успявате да 
приключите със стар период и да се отър-
вете от някои ваши несъвършенства. Ос-
ъзнавате грешките си. 30-и и 31-ви са ви 
също добри дни – проявете разбиране и ми-
лосърдие, но се погрижете и за себе си. 

Ставате агресивни
През целия месец ще привличате като 

магнит конфликти, а и самите вие ще се 

държите непривично агресивно. Заради 

напрежението от промените ще е това. 

Най-конфликтният ви ден е 9 август, ко-

гато вследствие на промени и напрежения 

в личните и бизнес партньорствата ще 

имате проблеми и в работата, и в цялост-

ната си социална реализация. Внимател-

но избирайте партньорите си за работа, 

защото те могат да подронят престижа 

ви много бързо. Слабото ви място сега са 

точно партньорите. Бъдете подготвени 

за всякакви изненади в тази сфера. Ком-

промисите няма да ви свършат работа. 

11 август е също конфликтен ден, само че 

сега трябва наистина да действате ради-

кално! И последният много травматичен, 

трансформационен и конфликтен ден е 25 

август. Има опасност тотално да се са-

моизолирате, ако не сте решили проблеми-

те с партньорите си.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ
На 1-ви очаквайте провокации от всич-

ки страни.

На 2-ри променяте генерално желания-

та и намеренията си.

9, 11 и 25 август са конфликтни и 

трансформационни дни. Пазете се и от 

физически наранявания, особено на работ-

ното място.

От 3-ти до 27-и ще се наложи да довър-

шите започната работа.

След 23-ти е добре да се усамотите и 

да си направите анализ.

След 29-и има шанс да пътувате нада-

леч. Приключвате със стар етап от жи-

вота си.

ОЩЕ ПО-МЕКО ПРАНЕ

НОВАТА ЕРА В СВЕТА НА ОМЕКОТИТЕЛИТЕ
настъпи благодарение на производителя на перилни препарати HAYAT, който откри нова форму-
ла, осигуряваща на прането ви едноседмично трайно ухание. Тайната e в малките капсули, които 
проникват в тъканите по време на пране и по-късно излъчват аромат с всеки допир на материя-
та до човешката кожа.
С Bingo Soft Concentrate постигате по-голяма мекота с използването на по-малко количество препа-
рат. Тъй като формулата на препарата е концентрирана, той се предлага в по-малка бутилка, ко-
ято съответно заема доста по-малко място на стелажа с препаратите. 
Bingo Soft Concentrate се предлага в три разновидности: Sensitive, Spring Freshness и Lovely. Ефектът eau 
de parfum, вдъхновен от любимите аромати на дамите, ще обгърне дрехите ви и ще ви създаде 
усещане за лукс, което ще остане силно и между две изпирания.
 „Хайат България Кемикъл“ ООД е производител на перилни и почистващи препарати с марки 
TEST, BINGO, BINGOSIL, BINGOLA, BINGON, HAS, HAYAT сапуни, и NIT, бебешки пелени MOLFIX и 
дамски превръзки MOLPED. Всички продукти се отличават с високо качество и се изнасят в над 
петдесет страни по целия свят. За повече информация: http://www.hayatbg.com/
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„РЕВИЗИЯ“ НА ЛЮБОВТА И РАБО-

ТАТА ЕДНОВРЕМЕННО За повечето 
Скорпиони тези две теми – любовта и 
работата, ще са актуални през целия ме-
сец. След преживените събития през ав-
густ ще се почувствате обаче променени 
и доволни от постигнатото. Трансформа-
цията е вашето най-естествено състоя-
ние, само ако се променяте, се чувствате 
добре. От 3-ти до 8-и ще се върнете назад 
към някои свои предишни състояния и ма-

ниери на поведение. Ще си припомните ня-
кои позабравени свои навици и желания. 
Тези дни ще са много важни за вас, защо-
то ще си припомните и някои свои неосъ-
ществени мечти, които точно сега имат 
шанс да бъдат реализирани. Твърде въз-
можно е да възобновите отношенията си 
със стари ваши приятели. 

ИМАТЕ ЕНЕРГИЯ В ИЗЛИШЪК Ху-
бавата новина е, че от 3 август 

Марс навлиза в хармоничния ви знак Рак 
и до края на месеца ще имате достатъч-
но енергия да се справите с всичко, кое-
то си набележите. Тонусът ви е отличен. 
Успявате да насочите силите си в пра-
вилната посока. 

ОГНЕНИ СТРАСТИ Привидно ще 
изглежда, че всичко ви е наред, но 

под сдържаното ви и неутрално поведе-
ние ще клокочат силни страсти, защото 
от 1-ви до 22-ри Венера е в Лъв и допъл-
нително ви „загрява“ емоционално, но не 
много положително. В любовния си жи-
вот няма да се чувствате удовлетворе-
ни – съмненията и липсите ще ви тор-
мозят постоянно. Доста мнителни сте 
сега, когато Венера е в Лъв. Съветът 
ми е да не предявявате големи претен-
ции и изисквания и да не насилвате съ-
битията, особено на 5, 8, 9, 11, 16, 17, 21 и 
22 август. Внимавайте да не попаднете в 
капана на любовните илюзии на 8-и, 16-и 
и особено на 21-ви и 22-ри. Сдържайте 
емоциите си на 5-и и на 8-и, но най-вече в 
дните около пълнолуние в нехармоничния 
ви знак Водолей от 12-и до 14-и включи-
телно. Тогава има риск да избухнете 
като вулкан и на повърхността да изля-
зат всичките ви огорчения и притесне-
ния. За съжаление в момента две много 
важни планети – Слънцето и Венера – са 
разположени в конфликтния ви знак Лъв 

и допълнително разгарят това напрегна-
то вътрешно напрежение. 

ДОВЪРШЕТЕ ЗАПОЧНАТОТО Из-
ползвайте ретроградния период на 

Меркурий от 3-ти до 27-и, за да реализи-
рате започнати, но недовършени свои 
идеи. Не изпускайте работата си от по-
глед, дори и да сте на почивка, особено 
между 8-и и 27-и, защото в затишието на 
летните почивки ще станат важни про-
мени на работното ви място. Направете 
анализ на постигнатото там до този 
момент, припомнете си свои доскорошни 
идеи и им дайте шанс за живот сега. Не 
бързайте точно от 3-ти до 27-и да сменя-
те работата си, защото няма да се по-
чувствате удовлетворени на новото ра-
ботно място. Дори и ако сте безработ-
ни и си намерите работа през периода 
от 3-ти до 27-и, отложите назначението 
след тази дата. 

ЛЮБОВНИЯТ ВИ ЖИВОТ СЕ ПО-

ДОБРЯВА На 22-ри Венера навлиза в 
знака Дева и уравновесява и успокоява 
емоциите ви. 25, 28 и 30 август са чудесни 
дни за изграждане на вече стабилни отно-
шения, преодолели сте вътрешните си 
противоречия. Стъпвате на здрава емоци-
онална почва. 

СТАВАТЕ ПО-ПРАКТИЧНИ след 23-
ти заради Слънцето, което навлиза в 

Дева и окончателно ви „приземява“. 
ЗА КАРДИНАЛНА ПРОМЯНА В 

ЖИВОТА получавате уникален им-
пулс на 29-и. От 29-и до 31-ви ще се 
чувствате като дете в магазин за играч-
ки, от вас само ще се иска да си избе-
рете най-красивата. Това са най-силните 
ви дни за трансформация. И за старти-
ране на нови начинания и любови. На 30-и 
получавате заслужено признание за ваши-
те способности. 

Шанс за „нанасяне 
на корекции“
През целия период от 3-ти до 27-и, кога-

то Меркурий е ретрограден, ще се създа-

ват възможности да поправяте и реализи-

рате нереализирани идеи и инициативи от 

близкото минало. От 8-и до 27-и включи-

телно ще ви се предостави шанс да „на-

несете“ тези корекции и промени, особено 

ако се отнасят до работата ви. За много 

жени Скорпиони това ще означава и реви-

зия на партньорите в живота! Тази промя-

на ще засегне най-вече онези, които оби-

чат да представят себе си чрез мъжа до 

себе си, за които интимният партньор е 

нещо като „социален статус“. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ
 От 3-ти до 8-и се появяват стари при-

ятели и познати. Възобновявате отноше-

нията си с тях.

 След 22-ри се подобряват и стабилизи-

рат емоционалният и любовният живот. 

Благоприятните дни са 25, 28 и 30 август. 
 На 5, 8, 9, 11, 16, 17, 21 и 22 август бъ-

дете по-сдържани в емоциите си, не проя-

вявайте претенции и не си създавайте го-

леми очаквания.

 На 29-и и на 30-и получавате шанс да 

стартирате нови начинания, както и да 

направите сериозна промяна в живота си. 

Само си я пожелайте!

BG ЗДРАВЕ

ПАЦИЕНТИТЕ – ВЪВ ФОКУСА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Актуални и наболели теми, свързани с предизвикателствата пред 
пациентите, бяха дискутирани по време на форум, провел се в Бур-
гас през юли. Във форума взеха участие над 30 журналисти от на-
ционални и регионални медии, медицински специалисти, експерти, 
здравни медиатори и пациенти. Срещата бе организирана по ини-
циатива на две от пациентските организации в страната – Асо-
циация за репродуктивно здраве, бременност и грижа за децата 
„Усмихни се“ и Национално сдружение за профилактика на рака на 
маточната шийка – HPV. 
Основна цел бе да се коментират начините за разширяване и подо-
бряване на достъпа на пациентите до лекарства, ваксини и здрав-
ни услуги. Темите, които се разискваха, бяха свързани с онкологията и 
достъпа до съвременно лечение за пациентите, ваксинопрофилакти-
ката, добрите практики от работата на здравните медиатори и др. 

Участниците в семинара се обединиха около факта, че системата за 
достъп на пациентите до здравеопазването се подобрява и над по-
стигнатото трябва да се надгражда, за да не се загуби набраната 
инерция. За това говори в своето експозе и д-р Валери Цеков, изпъл-
нителен директор на ЗОК „Надежда“ АД, който акцентира и върху 
спазване препоръките на Съвета на Европа относно безопасността 
на пациентите при болнично лечение.
Доц. Никола Василев, национален консултант по акушерство и гине-
кология и председател на Българската асоциация по онкогинекология, 
представи наболялата за обществото тема за рак на маточната 
шийка. Той не пропусна да подчертае, че до момента най-сигурният, 
масово приложим и финансово ефективен начин за превенция на забо-
ляването е въвеждането на ваксинация на поне една кохорта момиче-
та. По време на дискусията с журналисти той потвърди, че ваксина-
та е максимално безопасна и няма нужда от реваксинация. 
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В ЕМОЦИОНАЛЕН И ЕНЕРГИЕН 

ПОДЕМ СТЕ от 1-ви до 22-ри, когато 
Слънцето и Венера се намират в хармо-
ничния ви знак Лъв и ви зареждат със за-
разителен чар. Всеки, който се намира 
близо до вас в този период, ще усети ва-
шия позитивизъм и ще ви последва. На 
1-ви и 2-ри, от една страна, много ще ви 
върви в любовта. Ще бъдете хазартно на-
строени както в личните си отношения, 
така и в деловата си работа. Ще успее-
те с чар и приятелски връзки да завоюва-
те повече нови пространства и признание. 
Но от друга страна, ще усетите нечие 
неодобрение. Спънките и липсата на раз-
биране ще са от страна на по-вишестоя-
щи и по-възрастни от вас хора. Вероятни 
са и конфликти с родителите. През тези 
два дни е добре да се занимавате само с 
неща, в които се чувствате сигурни. Въ-
преки че печелите приятели и съмишлени-
ци, взаимодействието ви с администрации 
и институции няма да е ефективно. 

НАЙ-СИЛНИТЕ ВИ ДНИ СА 1, 8, 16 
и 17 август. На 8-и ще ви върви в лю-

бовта, но все пак не вярвайте на „меде-
ни“ приказки, защото може да се окажат 
откровени лъжи. В деловата сфера също 
бъдете нащрек – някой може да ви подве-
де. Денят не е подходящ за подписване на 

договори, търговия и разплащане. 
ПАЗЕТЕ СЕ ОТ НЕУСПЕХИ В ЛИЧ-

НИЯ ЖИВОТ И В РАБОТАТА НА 1, 
5, 21 и 22 август. 

ВРЕМЕТО СЯКАШ ЗАБАВЯ СВОЯ 

ХОД от 3-ти до 27-и и ви връща към 
ситуации миналото, които сте забравили. 
Ще ви се наложи спешно да коригирате 
нещо приключено, да си доучвате, да се 
доусъвършенствате. 

НАВЛИЗАТЕ В ТРУДЕН ПЕРИОД 
след 23 август. Ще сте раздразнител-

ни и отпаднали. Вероятни са и здраво-
словни проблеми. Слънцето е вече в земна-
та и придирчива Дева и от вас ще се 
изис кват труд и детайлност. Действията 
с широк размах вече няма да ви вършат 
работа. Ще трябва да правите малки 
крачки и да изпипвате всички детайли. Не 
си позволявайте лукса от 23-ти до 31-ви да 
сте недисциплинирани или разсеяни. Конку-
рентите и началниците ви следят и ви 

чакат да сбъркате. Най-уязвими ще бъде-
те на 28-и, в неделя, когато ще трябва 
да се справяте и със семейни проблеми. 
Най-силна умора ще почувствате на ново-
лунието в Дева на 29 август. Тогава не е 
добре да взимате прибързани решения, 
особено ако са свързани с работата ви, 
образованието или съвместно сътрудни-
чество. Лишени сте от обективен поглед 
към нещата в този момент и много лес-
но можете да се заблудите. Изчакайте 
поне 24 часа, преди да вземете решение. 

НЯКОИ ОТ ВАС ВСЕ ПАК ЩЕ РЕ-

ШАТ ДА СМЕНЯТ РАБОТАТА Това 
решение ще е резултат от преживяна 
криза. Съветвам ви да изчакате поне до 
началото на септември, преди да предпри-
емете решителни действия. 

ЛЮБОВНИ НЕПРИЯТНОСТИ В 
лошо настроение сте след 22-ри, ко-

гато и Венера навлиза в нехармоничния за 
вас знак Дева и ви носи трудности от 
любовен характер. Ще се наложи да изя-
снявате отношения с интимния си парт-
ньор. Много внимавайте с двойствените 
връзки, не влизайте в неравностойни от-
ношения, няма да намерите необходимото 
ви удовлетворение. С изневерите също 
внимавайте от 22-ри до 31-ви, че и през 
следващия месец също. 

СТАВАТЕ МНОГО ЧУВСТВИТЕЛНИ 

От 28-и до 31-ви включително вашата 
управляваща планета Юпитер се обръща в 
ретроградна посока. В тези дни ще сте 
много чувствителни на тема чест, събуж-
дат се стари амбиции. Може да ви обзе-
ме и чувство на неудовлетвореност, кое-
то да ви подтикне да се развивате. До-
бре е да поработите върху самочувствие-
то си в този период, но само внимавайте 
да не прекалите и да „преиграете“, защо-
то ще се получи обратният ефект. 

Не се захващайте 
с нищо ново
от 3-ти до 27-и, докато трае ретроград-

ната фаза на Меркурий. Внимавайте при 

пътувания – може да има обърквания и за-

бавяния. От 3-ти до 8-и в работата ви се 

връщат стари ситуации, които трябва да 

приемете. От 8-и до 27-и мнозина ще въ-

зобновят своето образование, ще вземат 

залежали изпити или ще вземат решение 

да разширят сегашните си знания с до-

пълнителни специализации. Възвръщат се 

и добрите ви възможности за контакти, 

пътувания и цялостна реализация в чуж-

бина. Вземете участие в конференции и 

семинари. Периодът е отличен за довърш-

ване на научни трудове, дипломни рабо-

ти и доклади. Особено 12, 13, 14, 17, 18 и 

19 август. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ 
 От 8-и до 27-и периодът е отличен за 

образоване, взимане на изпити, довършва-

не на залежала работа. Подновявате връз-

ките си с чужденци. 

 След 22-ри навлизате в труден и напрег-

нат период. В любовта се задават също 

трудности – внимавайте с изневерите.

 На 28-и и 29-и си пазете силите, не вли-

зайте в конфликти и не бързайте с реше-

нията.

ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

Серията „АктаСтайл“
са висококачествени и същевременно достъпни хранителни добавки и витамини. Меките желатинови капсули са разработени на база-
та на модерни формули и съдържат изцяло натурални екстракти. Серията обединява добавки и витамини, които обогатяват храни-
телния модел на съвременния българин и са подходящи за превенцията на редица нехронични инфекциозни заболявания – сърдечносъдови 
проблеми, остеопороза, злокачествени и доброкачествени ракови заболявания, уголемяване на простатата и др. Сред най-популярните 
хранителни добавки от серията са „ЛеноФорт“, „ГинкоФокус“, „ВитаЕксперт“ „Остео-“ и „УриНормал“. 
На презентацията на продуктите проф. Донка Байкова отчете негативни тенденции в храненето на българина през последните 
десетилетия. Проучванията на национално ниво показват, че българинът консумира все повече тестени изделия и животински хра-
ни с високо съдържание на мазнини за сметка на свежите плодове и зеленчуци, млечнокиселите продукти, рибата и птичето месо. 
Статистиката сочи, че 62–65% от всички смъртни случаи в България се дължат на заболявания на сърдечносъдовата система. Оказ-
ва се, че отношението на българина към балансирания хранителен режим и схващането му за здравословен начин на живот все още 
се плъзгат по повърхността на проблема и тепърва предстои да се развиват. Според проф. Байкова негативната статистика от-
носно здравния статус на нацията може да бъде променена чрез повишаване на здравната култура и преди всичко чрез профилакти-
ка с хранителни добавки. 
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НАПРЕГНАТИ И ЗАТОРМОЗЕНИ 

СТЕ, защото ще трябва да решавате 
финансови и бизнес проблеми. Лошото е, 
че прекалено много сте зависими от парт-
ньорите си и трудно можете да предпри-
емете нужните ходове, без да се съобра-
зявате с тях. Към спешните финансови 
дела се прибавят и напреженията в ин-
тимната сфера с вашите емоционални 
партньори. Най-важното е, ако можете да 
отделите чувствата и интимността от 
бизнеса. През август бъдете внимателни с 
всички партньори, както и с вашите кли-
енти, кредитори и спонсори. 
На 1-ви и 2-ри Луната е в хармоничния 
ви знак Дева и ви подтиква да направи-
те доста рационални срещи и разговори. 
На 1-ви ще се появят първите признаци 
на напрежение с интимния ви партньор. 
Същият проблем ще се повтори и на 5 
август. Най-трудно ще бъде на онези от 
вас, които са обвързани не само с чув-
ства, но и с пари към някого. Ще се опи-
тат да ви шантажират чрез парите.

СТРЕСОВИ СИТУАЦИИ От 3-ти до 
27-и Меркурий навлиза в ретроградна-

та си фаза и ви потапя в стари стресо-
ви ситуации. Повечето от тях са свърза-
ни с партньорствата, финансите или 
здравето. 

ПОСТАРАЙТЕ СЕ ДА ИЗПЛАТИТЕ 

ДЪЛГОВЕТЕ СИ от 8-и до 22-ри. На-

правете всичко възможно да не отлагате 
повече разплащанията. Най-важното е да не 
взимате повече заеми и да не допускате да 
влизате в нови финансови зависимости. 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЧУЖДАТА АГРЕ-

СИЯ и недобронамереност на 9-и и 
11-и. Не предприемайте рисковани дейст-
вия, внимавайте при шофиране и при ра-
бота с различни машини. Не общувайте с 
хора с неясно минало. И с непознати – 
също. Не се доверявайте на никого, особе-
но ако става дума за парите ви и бизнеса 
ви. На 21-ви и 22-ри се пазете от всякак-
ви заблуди и неясни сделки и разговори. 

БЪДЕТЕ НАЩРЕК! На 3 август пла-
нетата Марс навлиза в конфликтния 

ви знак Рак и прави конкурентите ви и 
партньорите ви особено агресивни, напада-
телни и безкомпромисни. Тази тенденция 
ще се запази до края на месеца. Това ще 
ви държи в постоянно напрежение и ще 
трябва непрекъснато да сте готови да се 
защитавате и да внимавате да не ви във-
лекат в безсмислени конфликти. Присъст-
вието на Марс в Рак ще ви окаже и бла-
готворно въздействие – ще ви стимулира 
да проявите голяма самоинициатива и 

воля при отстояване на позициите си. На 
3 август проявявате силна интуиция и 
изоб ретателност в партньорствата. Ще 
имате голямо творческо вдъхновение. 

НАВЛИЗАТЕ В ПО-СПОКОЕН ПЕРИ-

ОД след 22 август. На този ден Венера 
навлиза в хармоничния ви знак Дева и до 
края на месеца ще ви помага да подобрите 
финансовото си състояние. Това пък ще 
доведе до положителни промени в личния 
ви живот. Отношенията ви с постоянния 
партньор видимо се подобряват. Онези, ко-
ито са сами, получават шанс да намерят 
своята половинка през периода от 22-ри до 
31-ви. Особено благоприятни в това отно-
шение са 25, 28 и 30 август. Ако търсите 
съдружници или съмишленици, ако се нужда-
ете от сериозна финансова подкрепа, на-
срочете важните си срещи за 28-и.

ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОМЯНА На 23-
ти и Слънцето навлиза в Дева и ви 

носи много по положителна промяна. От 
23-ти до 31-ви периодът е благоприятен да 
установите връзки с чужденци, да поднови-
те старите си приятелства и връзки и да 
потърсите нови партньорства (но за пред-
почитане е да го направите след 29-и). 

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ на 25-и, за 
да не изпуснете важни позиции. Де-

нят не е добър за делова работа и особе-
но за работа в екип. Началниците е въз-
можно да проявят жестокост и неразби-
ране към вас. Вие ще се чувствате изчер-
пани. Не се занимавайте с финанси точно 
днес. Има опасност и от травми, внима-
вайте. 

НОВИ ПЪТИЩА И ВЪЗМОЖНОСТИ 
ви отваря новолунието в Дева на 29-и. 

Обмислете сериозно какво точно искате. 
УСПЕХИ В ЛЮБОВТА ви очакват на 
30-и. И в бизнеса – също. Чувствате 

се стабилни. Предстои ви напредък.

Научавате грижливо 
пазени тайни
Малко по-особена ще бъде за вас тази 

ретроградна фаза на Меркурий в сравне-

ние с останалите знаци, защото ще мо-

жете да проникнете в тъмните страни 

на психиката на другите (особено на най-

близките си хора). Ще проумеете много 

от скритите им намерения. Ще научите 

добре скривани тайни и обстоятелства. 

Не се страхувайте да погледнете исти-

ната в очите, това е невероятен шанс за 

вас да действате правилно в реалността.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ
 От 8-и до 22-ри приключете със стари-

те дългове. Не взимайте нови заеми.

 На 9-и и на 11-и бъдете много внима-

телни. Не общувайте с агресивни лично-

сти и не се доверявайте на никого.

 След 22-ри започва благоприятен пери-

од за любовта и бизнеса.

 На 29-и поставяте ново начало на нещо. 

Започва период на възход.

ШОУ В „СТРАТОСФЕРАТА“

КЕЛИС РАЗТЪРСИ СОФИЯ
Повече от 2000 души, специално поканени на забележителното шоу в „Стратосферата“, се насладиха 
на уникални аудио-визуални и танцови ефекти, които ги пренесоха в един напълно нов свят. Огромна-
та аудио-визуална платформа от повече от 1200 кв. м с впечатляващи 360°x240° прожекционни екра-
на, превърна събитието в незабравимо изживяване за всички посетители. 
Миксовете на DJ Juan Alvarez нажежиха атмосферата с разтърсващ сет. Специални изненади, предста-
вяни през цялата нощ, наелектризираха присъстващите и ги подготвиха за невероятно изпълнение 
на Келис. Гласовитата американка очарова феновете, които изпяха заедно с нея хитовете є дума по 
дума: Sweet dreams, Young, fresh and new, Good stuff, Trick Me,4th of July, Acapella и много други. Келис изпълни 
не само най-известните си парчета, но представи и песните от последния си албум. 
Забележителното събитие е организирано от международната рекламна агенция Eventures за един от 
нейните ключови клиенти. Eventures е румънска независима рекламна агенция, създадена през 2008 г., ко-
ято предлага цялостно рекламно обслужване, както и продуцентство, дигитална стратегия и връзки 
с обществеността. Най-новата технология на агенцията предлага нестандартни решения за изгот-
вяне и осъществяване на специални събития. Портфолиото на агенцията включва клиенти като „Фи-
лип Морис“, „Браун Форман“, Automobile Bavaria, „Адидас“, „Ситибанк“, High Fashion Concept и много други.
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ТРУДЕН И ДЕЛИКАТЕН ПЕРИОД 

Ще се налага постоянно да се спра-
вяте с претенциите на другите към вас. 
Ще се справите умело, но ще трябва да 
положите екстра усилия. Деликатна ста-
ва ситуацията за всички Водолеи от 
1-ви до 22-ри, когато Слънцето се нами-
ра в срещуположния ви знак Лъв. Посто-
янно ще зависите както от интимните, 
така и от бизнес партньорите си. Вие 
сте големи индивидуалисти, но сега ще 
разберете, че се налага понякога да се 
съобразявате и да си партнирате с дру-
гите. На всичкото отгоре другите ще 
ви припомнят и стари грешки, които 
сега ще трябва да „изкупувате“. Тону-
сът ви е добър, особено през първите 
две седмици на август. 

КУЛМИНАЦИЯТА НА АКТИВНОСТ-

ТА ВИ е в дните на пълнолунието 
във вашия знак Водолей – от 12-и до 14-и 
включително. Ако до този момент все 
сте отлагали действията си и сте иска-
ли да останете в сянка, сега вече трябва 
да излезете от анонимност и да се качи-
те на сцената. За да изявите най-добри-
те си делови и организаторски качества. 
Но ще трябва и да научите урока за пар-
тнирането, както и да поправите свои 
грешки от миналото. Не е случайно, че в 

живота ви се появяват хора, които сте 
обичали в близкото минало, но с които 
сте имали проблемни отношения. Тези от-
ношения ще се повторят по нов начин, но 
в основата си ще носят същото послание, 
което са имали и при първия ви сблъсък с 
проблема. Но ако тогава не сте били дос-
татъчно зрели, за да се справите, сега ще 
успеете. 

СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА ще бъдат възпре-
пятствани от неочаквани пречки и 

задръжки и ще се проточат. От 3-ти до 
27-и не сте в добри позиции да завеждате 
самите вие дело. Дори случаят да е спе-
шен, ще си заслужава да изчакате, защото 
няма да постигнете никакъв успех сега. 
Не е препоръчително да водите точно 
сега и важните преговори, да подписвате 
договори, да правите съдружия и да се за-
нимавате с обществени дейности от 3-ти 
до 27-и. Въздържайте се от нови начина-
ния. Когато боравите с документи и 
пари, бъдете нащрек. Спазвайте предписа-
нията и законовите разпоредби.

НАПРЕЖЕНИЕ В ЛЮБОВТА Про-
блемите ще започнат още в начало-

то на август, когато освен Слънцето в 
знака Лъв се намира и Венера и оттам 
„ребром“ ви поставя любовни въпроси, 
които сте избягвали да решавате досега. 
Дори и в улегнали и хармонични връзки 
ще се получат известни напрежения. 
Стъпвайте на пръсти в личните отно-
шения от 1-ви до 22-ри включително. 
Най-рисковани ще са дните 1, 4, 8, 16, 17, 
21 и 22 август. Тогава е твърде възможно 
да станете жертва на фатално привли-
чане и да изневерите, особено на 8 и 17. 
Тогава ще бъдете заслепени от нечий 
чар, но за съжаление много скоро ще из-
питате разочарование (още на 21-ви и 22-
ри) и ще разберете, че това е било илю-
зия. Затова не се впускайте в никакви 
изкушаващи любовни романи от 1-ви до 
22-ри август. 

ФИНАНСОВО НЕУСТОЙЧИВИ СТЕ 

от 1-ви до 22-ри. Не харчете за по-
чивка и удоволствия, не правете скъпи 
подаръци. Пестете. Скоро парите ще ви 
потрябват за по-сериозни неща и ще съ-
жалявате за разточителството. Пазете 
се от илюзии и измами от всякакъв вид 
и характер на 21-ви и 22-ри, защото сте 
като заслепени и ви липсва и елементар-
на обективност. От 23-ти до 27-и се раз-
плащайте и не давайте в заем. След 29-и 
се появява възможност за нов източник 
на доходи. Появяват се стабилни и фи-
нансови партньори. Вече може да помис-
лите за нови съдружия. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ И НА ЗДРА-

ВЕТО СИ след 23-ти. Вероятни са 
възпаления на стомашно-чревния тракт и 
бактериални инфекции. Внимавайте какво 
ядете от 23-ти до 31-ви.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ 
 От 3-ти до 27-и в живота ви ще се за-

върнат любими хора от миналото, как-

то и бизнес партньори. Не предприемай-

те нищо ново.

 5, 8, 9, 11, 21 и 22 август са напрегна-

ти дни, ще срещате конфликти и нераз-

биране.

 От 1-ви до 22-ви не се впускайте в лю-

бовни увлечения, скоро може да се разоча-

ровате. В този период сте и финансово 

неустойчиви.

HI-TECH

В живота ви се връщат 
хора от миналото
Бъдете подготвени за завръщането на 

стари интимни партньори, съпрузи, биз-

нес съдружници и бивши клиенти през пе-

риода от 3-ти до 27-и. Твърде възможно 

е да преразгледате подписани споразуме-

ния и договори, да промените изцяло дого-

вореностите си с някой партньор. Поста-

райте се поне новото преподписване да 

го отложите за след 27-и, за да не си съз-

дадете нови проблеми. Ако е невъзмож-

но, поне не го правете на 5, 8, 9, 11, 21 и 22 

август. Това са най-напрегнатите ви дни 

за месеца, когато ще привличате агресия-

та на околните и тяхното неразбиране.

СВРЪХИНТЕЛИГЕНТНА ТЕХНИКА
LG Electronics и VIVACOM официално представиха LG Optimus 3D – първия 3D смартфон в света 
с Tri-Dual архитектура, който предлага пълно 3D изживяване, включващо записване, възпроиз-
веждане и споделяне на триизмерно съдържание. Дисплеят му позволява гледане на 3D изобра-
жения без очила и дава възможност за качествено 3D забавление вече и в движение. Апаратът 
ще се предлага на лизинг с месечна цена от 31,90 лв., с възможност за разсрочване на плащането 
за две години и в комбинация със смартфон-плана Net&Call Super Max. 
Освен със смартфон серията 3D продукти на южнокорейския гигант се допълва и от първия 3D 
таблет, който също позволява създаване, възпроизвеждане и споделяне на 3D съдържание. Той 
разполага с 8,9-инчов екран и Wi-Fi модем. VIVACOM стартира продажбата му едновременно с 
3D телефона на лизингова цена от 55,90 лв. на месец с двугодишен договор с тарифните линии 
Traffic L, Traffic XL и Net&Call Super Max.  
Благодарение на иновативната си Tri-Dual технология апаратът дава възможност за пълно 3D изживяване без използване на специални очила. Специален бу-
тон позволява бързото превключване от 2D към 3D режим и дава възможност за регулиране на 3D ефекта. С LG Optimus 3D потребителите вече могат да 
записват в 3D и едновременно с това да качват съдържанието в мрежата. Освен това LG и YouTube си сътрудничат, като в резултат на това вече е въз-
можно директно записване и качване на 3D клипове в YouTube. 
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РЕЛАКСИРАЙТЕ! Загърбете всички 
тревоги и проблеми поне за няколко 

дни през този месец. За предпочитане е на 
1-ви и 2-ри да не се товарите с никаква ра-
бота. Най-добре си вземете отпуск и из-
ползвайте времето да се заредите със сили 
и да изчистите енергийното си поле от 
застояла енергия. След като си починете, 
фокусирайте изцяло вниманието си върху 
работата и здравето. Всички други теми 
сега са маловажни. Ако изпитате неудо-
влетвореност от работата, това незабав-
но ще се отрази на емоционалното и енер-
гийното ви състояние и оттам ще се 
трансформира в здравословен проблем. От 
1-ви до 23-ти обърнете внимание първо на 
микроклимата на работното си място и 
второ – на близките и роднините, за кои-
то се грижите. 

ШАНС ЗА НАПРЕДЪК В РАБОТАТА 
На 8, 16 и 17 август можете да заеме-

те полагащ ви се по-висок пост.
НАВЛИЗАТЕ В НЕБЛАГОПРИЯТЕН 

ПЕРИОД с навлизането първо на Ве-
нера в Дева на 22 август. После в знака 
Дева влиза и Слънцето, изкарва ви от све-
та на фантазиите и ви вкарва в реалнос-

тта. Навлизате в изнервен период от 23-
ти до 31-ви. Не си позволявайте да сте 
разсеяни и безучастни. Общуването с биз-
нес партньорите ще стане по-конфликтно 
заради появилите се различия и противоре-
чия. Губите нечия ценна за вас поддръжка 
и приятелство. Възможно е да се почув-
ствате самотни и неразбрани. На 25-и ще 
бъдете емоционално много неустойчиви. Не 
се опитвайте точно на този ден да изя-
снявате отношенията си с когото и да 
било, защото ефектът ще е обратен. 

ЗАМИСЛЕТЕ СЕ ЗА ИНТИМНИЯ СИ 

ЖИВОТ Заслужава ли си да продъл-
жавате в тази обстановка на постоянно 
напрежение и неудовлетвореност? Ще се 

наложи да преразгледате и отношенията 
със своите бизнес партньори. В момента 
вашите партньори се променят и вие по 
най-деликатния начин трябва да ги послед-
вате, вместо веднага да им се противо-
поставяте. 

ГОЛЕМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩУВА-

НЕТО От 23-ти до 29-и е възможно 
да имате големи недоразумения в общува-
нето, ако тръгнете открито да изричате 
своите истини. Съветът ми е да проявя-
вате повече толерантност и търпимост 
на 25-и и на 28-и, когато вашите постоян-
ни партньори или бизнес сътрудници ще 
имат много силен период. Тогава е добре 
да приемете част от техните предложе-
ния и условия, защото всички ще имате 
полза от това. Ако ви предложат парт-
ньорско споразумение или ви дадат идея за 
съвместен нов бизнес, е добре веднага да 
ги приемете. Само изчакайте стартиране-
то на идеята, подписването на докумен-
тите и изваждането на разрешителните 
да се случи след новолунието на 29 август. 
Защото на този ден сте много уязвими 
(новолунието е в нехармоничния ви знак 
Дева) и сте без сили.

ИМУНИТЕТЪТ ВИ Е МНОГО СЛАБ 
около новолунието. Можете да разви-

ете и болестни симптоми. Скоро обаче 
всичко ще отмине и ще се почувствате 
по-добре и по-спокойни. 

НЯКОИ ПОЛУЧАВАТ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ ЗА БРАК След 29-и се пригответе 
за новости в областта на партньорствата. 
Може да получите предложение за брак или 
поне за съжителство на брачни начала. По-
лагате основата на нови връзки, които ще 
имат добър потенциал в бъдеще. Каквото 
ви предложат на 30-и, ще бъде много изгод-
но за вас. Не бързайте да отказвате, за да 
не се разминете с късмета си. П
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Ретроградният 
Меркурий 
от 3-ти до 27-и ще ви даде така жела-

ния от вас втори шанс да направите оно-

ва, което сте пропуснали в близкото ми-

нало. От 3-ти до 8-и ще си върнете ста-

ри приятели. Възможно е да се сдобрите и 

съберете с човек, с когото сте се разде-

лили много прибързано. Помислете какво 

можете да рестартирате и в делови ас-

пект. Прегледайте стари договори, спора-

зумения и анализирайте бизнес партньор-

ствата. Като на шега ще успеете да въз-

становите ценни за вас контакти. Бъде-

те наблюдателни с кого точно се среща-

те и кой точно ви се обажда или ви пише 

през тези дни. С тези хора ще имате ва-

жна работа за довършване и трябва да я 

свършите. От 8-и до 27-и ви съветвам да 

приключите всички досадни служебни ан-

гажименти. Не отлагайте това, защо-

то незабелязано, докато другите почиват, 

вие ще наваксате пропуснатите ползи. 

Положените сега усилия ще се възнагра-

дят в най-скоро време, дори ако трябва да 

свършите и нечия чужда работа към даде-

ния момент.

Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ
 От 3-ти до 8-и можете да възстанови-

те прекъснати любовни отношения и биз-

нес партньорства.

 От 1-ви до 23-ти се погрижете за здра-

вето си, особено на 1, 2, 8, 9, 15 и 16 ав-
густ.
 От 8-и до 27-и ще можете да се въз-

ползвате от пропуснати възможности в 

службата. Свършете изостаналата ра-

бота. 

 От 23-ти до 31-ви се фокусирайте вър-

ху партньорствата, защото след 29-и по-

лучавате шанс да създадете успешни нови 

връзки.

ГОЛЕМИ ПОДАРЪЦИ

AUDI A3 – ТВОЯТА ЛЯТНА ИЗНЕНАДА
Търсите транспорт към морето – автобус, самолет или влак? А защо не с новото Audi A3 Sportback? 
В началото на август трима късметлии, погасили задълженията си към „М-Тел“, ще се потопят в све-
та на лукса, изяществото и бързината на Sportback – тяхната нова кола. Красивият автомобил може да 
бъде вашият нов аксесоар, а най-хубавата новина е, че е подходящ както за лятото, така и за зимата.
Над 600 късметлии вече се сдобиха с награди от лятната томбола на „М-Тел“ – „Плати и спечели“. Ако 
и ти искаш да притежаваш последен модел таблет, лаптоп, смартфон, плазмен телевизор или невероя-
тен автомобил Audi, е необходимо само да си платиш сметката към „М-Тел“ и автоматично участваш 
във вълшебната лотария. Не забравяй, че това важи до края на месец юли. Успех!
Лоялните клиенти на телекома могат да се възползват и от 10% отстъпка при покупка в брой, която 
може да бъде ползвана в магазините на компанията и в партньорската мрежа – магазините на „Хенди“ и 
Office 1 Superstore. Жестът е към всички частни и бизнес клиенти, спазвали срока на издадените фактури 
през периода септември 2010 – март 2011. Срокът за използване на отстъпката е до края на годината. 
М-Тел предлага и на всички свои частни и бизнес клиенти възможност за следобедна отстъпка от 5% 
при плащане на сметки в магазините на компанията. Предложението е валидно до края на юли. 
Правилата на кампанията може да видите на http://www.mtel.bg/pay-and-win-rules/index.php?sid=&

и 
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–13, както и

30 и 31 август 

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.  Белтъчини-
те (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват оптимално на 1 (до 11.43 ч.), 8 и 9 

август.  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработват най-добре 
на 1 (след 11.43 ч.), 2, 3 (до 13.05 ч.), 10, 11 и 30 август.  Мазните храни, както и различните видове ядки е 
най-целесъобразно да консумирате на 3 (след 13.05 ч.), 4, 5 (до 14.58 ч.), 12, 13 и 31 август.  Въглехидратите 
(всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на 5 (след 14.58 ч.), 6 и 7 август.

13 август, 21.59 ч., 

Луната е 

във ВОДОЛЕЙ 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Водолеят е нетрадиционен знак, затова днес може да имате противоречиви симптоми и желания – 
от силно изострен и необуздан апетит до пълно безразличие към храната. От една страна, може да изпит-

вате силен апетит и желание да хапнете нещо по-мазничко, а от друга, е възможно да усетите силно от-

вращение към мазните и висококалорийни храни. Всичко е индивидуално. Вслушайте се в спонтанните 
желания и потребности на тялото си.  Ако не сте на диета и мазните храни не са проблем за вас, хап-

нете си нещо мазно, защото днес мазнините се усвояват оптимално от организма и подпомагат работа-
та на жлезите с вътрешна секреция. Само внимавайте с количествата. И нека храната да не е пърже-
на!  По пълнолуние е „фатално“ да се злоупотребява с храна, особено ако имате проблеми с теглото. 
Най-добре хапнете риба, приготвена на скара или на пара.

14–29 август 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ускорите 
отслабването, ако спортувате повече. 17, 18, 19 (до 15.37 ч.), 26 (след 19.10 ч.), 27, 28 и 29 август са пре-
поръчителни дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 19 (след 15.37 ч.), 20 и 21 август са 
датите за скулптиране и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пи-
латес и йога. На 14 (след 15.55 ч.), 15, 16, 24 (след 13.32 ч.), 25 и 26 (до 19.10 ч.) август се препоръчват сау-
на, плуване, танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури 
ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните клетки вода, кое-
то води до изглаждане на целулита. 14 (до 15.55 ч.), 22, 23 и 24 (до 13.32 ч.) август са дните на дихателни 
упражнения, разходки на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробика.

29 август, 6.05 ч., 

Луната е в ДЕВА 

НОВОЛУНИЕ

 Отличен ден за отслабване, елиминиране на токсините и пречистване на тялото. Девата е знакът, 

свързан най-силно със здравословния начин на живот. От днес можете да започнете и дълготраен здраво-

словен хранителен режим с желания ефект.  Днес дори и минималните усилия от ваша страна ще бъ-
дат възнаградени – сега се отслабва най-бързо. Постарайте се да погладувате, това е отличната дие-
та на новолуние. Ако не издържате на глад, тогава яжте само еднотипни зърнести храни – мюсли, пше-
ница, овесени ядки. Препоръчват се и сушени плодове – най-вече кайсии, както и различни видове ядки, но не 
много солени. Не смесвайте много видове храни. Добре е менюто ви да е вегетарианско. Вследствие на 
това разтоварващо хранене ще почувствате прилив на енергия и чудесен тонус.  ЗА ВАШАТА ЛУН-

НА МАГИЯ ПО НОВОЛУНИЕ В ДЕВА. Сложете началото на здравословен начин на живот. Започнете да 

спортувате. Въведете ред и чистота както в ежедневието си, така и в мислите и общуването. За-
почнете нов работен проект, който изисква анализ и задълбоченост. Преодолейте своята излишна кри-
тичност, както и постоянните си тревоги и съмнения.

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 АВГУСТ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

–
14 (след 15.55 ч.), 15, 16, 24 (след 

13.32 ч.), 25, 26

Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

1–13 – Ако искате косата ви да расте бързо.

17–23, както и 27, 28 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

19 (след 15.37 ч.), 20, 21 –
Ако имате проблем с кожата на главата, сърбежи или пърхот. Направете си 

маска в корените. Ефектът ще е поразителен.

3, 6, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 

22, 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

–
14 (след 15.55 ч.), 15, 16, 24 (след 

13.32 ч.), 25, 26
–

1–5, както и 30, 31 – Къдренето ще е най-безвредно и се препоръчва за фини и деликатни коси.

10, 11, 12, 13, 20, 21 –
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 –

14 (след 15.55 ч.), 15, 16, 24 (след 

13.32 ч.), 25, 26
–

1–5, както и 30, 31 –
За деликатни и изтощени коси – днес при боядисване те няма да изгубят блясъка 

си и да се изтощят от боята.

10, 11, 12, 13, 20, 21 – За интензивно и трайно боядисване на устойчиви коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 

ве
ж

ди

–
14 (след 15.55 ч.), 15, 16, 24 (след 

13.32 ч.), 25, 26

Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много 

болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 1–13, както и 30, 31 Датите са неподходящи за епилация.

17–23, както и 27, 28, 29 –
Тези дати са подходящи за оформяне на вежди, механична епилация, 

епилация с химически средства и 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

)

14–29 – –

Парна баня
– 1–13, както и 30, 31 Има опасност да ви останат белези.

14–29 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

17, 18, 19, 27, 28 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

20, 21, 29 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

1–13, както и 30, 31 –
Най-ефективни ще са процедурите на 8 и 9 август, 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

1–13, както и 30, 31 – –

Н
О

К
Т

И

Подрязване 
и изпиляване 1–13, както и 19, 26, 30, 31 – –

Оформяне 
и лакиране

2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 

19, 20, 27, 28, 30, 31
– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

на
ж

-
ни

 и
 а

нт
иц

ел
у-

ли
т

ни

– 1–13, както и 30, 31 –

14–29 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 14–29 –

1–13, както и 30, 31 – –

С
А

У
Н

А

14–29 – Ефектът ще е максимален на 17, 18 и 19 август.
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СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
За да е празник шопингът, възползвайте се от датите, които ви 

препоръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобразени с 

„настроението“ на Луната през АВГУСТ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА: Модни дрехи, произведения на изку-

ството, парфюмерия и козметика, музикални инструменти и аудиозапи-

си: 3 (след 13.05 ч.), 4, 5, 14 (след 15.55 ч.), 15, 16, 19 (след 15.37 ч.), 20, 21, 

27, 28 и 31 август. Недвижими имоти, мебели: 10, 11, 19 (след 15.37 ч.), 20, 

21, 24 (след 13.32 ч.), 25 и 26 август.

Автомобил, мотор или колело: 8, 9, 17, 18, 19 (до 15.37 ч.), 22, 23 и 24 (до 

13.32 ч.) август. Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 17, 18 

и 19 (до 15.37 ч.) август.  Канцеларски материали и книги: 1, 2, 3 (до 13.05 

ч.), 22, 23, 24 (до 13.32 ч.), 29 и 30 август.  Спортни стоки: 8, 9, 17, 18, 19 

(до 15.37 ч.), 27 и 28 август. Бяла и черна техника, електроника, компю-

три и мобилни апарати: 12, 13 и 14 (до 15.55 ч.) август. Обувки и дрехи: 3 

(след 13.05 ч.), 4, 5 (до 14.58 ч.), 10, 11, 19 (след 15.37 ч.), 20, 21 и 31 август.

Бижута, злато, луксозни вещи: 27 и 28 август.

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 13 август (пълнолуние), защото тогава ще има голяма кръвозагуба, 

както и на 29 август (новолуние), когато няма достатъчно лунна eнер-

гия и жизнените функции са по-забавени. 

ДАТИ НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА на

17, 18, 19 (до 15.37)
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на 

целия гръбначен стълб

19 (след 15.37 ч.), 20, 21
Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни 

връзки
Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

22, 23, 24 (до 13.32 ч.) Плевра, бронхи, бял дроб, ръце Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

24 (след 13.32 ч.), 25, 26
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, 

жлъчен мехур
Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

1 (до 11.43 ч.), 27, 28 Сърце, слезка (далак)
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

1 (след 11.43 ч.),  2, 3 

(до 13.05 ч.), 29, 30

Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна 

жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната 

нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

3 (след 13.05 ч.), 4, 5 

(до 14.58 ч.), 31

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на 

целия гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна 

кухина, зъби

5 (след 14.58 ч.), 6, 7 

(до 18.22 ч.)
Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки

7 (след 18.22 ч.), 8, 9 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

10, 11 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен 

мехур

12, 13, 14 (до 15.55 ч.)
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
Сърце, слезка (далак)

14 (след 15.55 ч.), 15, 16 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 

черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

Забележка Най-успешно протичат операциите, проведени при намаляваща Луна! През този месец Луната е намаляваща от 14 до 29 август. 

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 

стигнат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 5 (след 14.58 ч.), 6, 7, 14 (след 15.55 ч.), 

15, 16, 24 (след 13.32 ч.), 25 и 26 август. НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВА-

НЕ: 3 (след 13.05 ч.), 4, 5 (до 14.58 ч.), 12, 13, 14 (до 15.55 ч.), 22, 23, 24 (до 

13.22 ч.) и 31 август. На тези дни с поливането има опасност да провокира-

те появата на листни въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 14 (след 15.55 ч.), 15, 16, 24 (след 

13.32 ч.), 25 и 26 август.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ АВГУСТ
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: 14–29 август.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите: 

5 (след 14.58 ч.), 6, 7, 14 (след 15.55 ч.), 15, 16, 24 (след 13.32 ч.), 25 и 26 ав-

густ. Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсявания и петна ще се от-

страняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 3 (след 13.05 ч.), 4, 5 (до 14.58 ч.), 

12, 13, 14 (до 15.55 ч.), 22, 23, 24 (до 13.22 ч.) и 31 август. Тогава по стъкла-

та 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 през периодите 14–16 и 

22–28 август.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: 

През периодите 1–13 и 17–21 август, както и на 30 и 31август. И в ника-

къв случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар на 13 август (пълно-

луние), защото кръвозагубата и болките ще са по-силни от обикновено, 

както на 29 август (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 първия 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 август 2 август 3 август 4 август 5 август 6 август 7 август

3-ти ЛД (от 8.14 ч.), 

както и 30.08 (от 

8.22 ч.) Енергетиката 

на този ден изисква да 

сте активни. Пасив-

ността е противопо-

казна и опасна.

4-ти ЛД (от 9.29 ч.), 

както и 31.08 (от 9.39 

ч.) Не взимайте прибър-

зани решения. Усамоте-

те се. Разходете се сред 

природата. Занимавайте 

с дома и семейството 

си. Колективната рабо-

та няма да ви спори.

5-и ЛД (от 10.43 ч.) Де-

лови ден. Подходящ е за 

пътувания и за планира-

не на генерални проме-

ни. Работете концен-

трирано. Не преяждай-

те. Целеполагането ще 

е успешно.

6-и ЛД (от 11.58 ч.) 

Смирете се. Дайте 

прошка. Не изразя-

вайте недоволство 

на глас. Подходящ 

е за подмладяващи 

козметични проце-

дури. Ден за гадае-

не и пророчества.

7-и ЛД (от 13.12 

ч.) Ден за молит-

ва. Сбъдват се же-

лания.

8-и ЛД (от 14.25 

ч.) Сега се ак-

тивират фини-

те и неуловими 

енергии в орга-

низма. Добре е 

да се гладува, за 

да се прочисти 

тялото.

9-и ЛД (от 15.34 

ч.) Не е успешен. 

Склонни сте към 

заблуждения и са-

моизмами. Добре 

е да дадете прош-

ка. Практикувай-

те йога.

8 август 9 август 10 август 11 август 12 август 13 август 14 август

10-и ЛД (от 16.38 ч.) 

Не планирайте нищо 

важно. Изкъпете се с 

гореща вода. Медити-

райте.

11-и ЛД (от 17.34 ч.) 

Много мощен ден. Ак-

тивира се вселенската 

жизнена енергия кундали-

ни. Добре е да прочисти-

те организма си. Внима-

вайте с режещи инстру-

менти.

12-и ЛД (от 18.22 ч.) 

Дава се милостиня. Мо-

литвите се чуват. Под-

ходящ е за взимане на 

важни решения.

13-и ЛД (от 19.02 

ч.) Ден за активни 

контакти, работа с 

информация и учене. 

Сами си приготве-

те и изпечете хля-

ба. Не преяждайте.

14-и ЛД (от 19.35 

ч.) Много подхо-

дящ за започване 

на важна работа, 

за физическо нато-

варване, за работа 

с информационни 

източници и све-

щени текстове. 

Отваря се трето-

то око. Прочисте-

те организма си.

15-и ЛД (от 

20.04 ч.) Съни-

щата са верни и 

важат за месец 

напред. Лош ден 

за секс. Сата-

нински ден, у нас 

се пробуждат 

зли изкушения. 

Проявете аске-

тизъм.

16-и ЛД (от 20.29 

ч.) Ден за пости-

гане на вътрешна 

хармония. Старай-

те се да вършите 

само добри дела.

15 август 16 август 17 август 18 август 19 август 20 август 21 август

17-и ЛД (от 20.53 ч.) 

Подходящ е за удо-

волствия, общува-

не и физически нато-

варвания. И за брак по 

любов.

18-и ЛД (от 21.17 ч.) Из-

гонете лошите мисли. 

Прочистете стомашно-

чревния тракт – ден за 

гладуване.

19-и ЛД (от 21.40 ч.) 

Запалете повече све-

щи у дома, направете 

анализ на постъпките 

си. Ще успеете да се 

отървете от чуждото 

влияние.

20-и ЛД (от 22.05 

ч.) Получават се ду-

ховни знания и про-

зрения. Не проявя-

вайте гордост!

21-ви ЛД (от 22.33 

ч.) Много акти-

вен творчески ден. 

Отличен е за за-

почване на нова 

работа, спортува-

не и пътешествия.

22-ри ЛД (от 

23.05 ч.) Ден 

на мъдростта. 

Предайте на 

другиго своите 

знания. Посете-

те астролог.

23-ти ЛД (от 23.43 

ч.), както и 22.08 

(през целия ден) 

Този ден е сим-

вол на саможерт-

вата – простете 

на другите, разкай-

те се. Добре е да 

се пости. Не праве-

те секс. Почистете 

дома си.

22 август 23 август 24 август 25 август 26 август 27 август 28 август

23-ти ЛД (през целия 

ден), както и 21.08 

(от 23.43 ч.) Този ден 

е символ на саможерт-

вата – простете на 

другите, разкайте се. 

Добре е да се пости. 

Не правете секс. По-

чистете дома си.

24-ти ЛД (от 0.27 ч.) 

Активен, творчески ден. 

Използвайте го за укреп-

ване на духа и тялото. 

Ден за нов строеж.

25-и ЛД (от 1.19 ч.) 

Всичко на този ден 

става с лекота, с въ-

трешен порив. Спон-

танно могат да се поя-

вят телепатия и ясно-

видство. Днес не бър-

зайте!

26-и ЛД (от 2.19 ч.) 

Въздържайте се от 

активна дейност и 

постете. Пестете 

си енергията и мъл-

чете.

27-и ЛД (от 3.25 

ч.) Ден за прекра-

тяване на контак-

ти с лоши хора. 

Почивайте и меди-

тирайте. Ще има-

те прозрения.

28-и ЛД (от 

4.37 ч.) Ден за 

покупка на жи-

лище или нача-

лото на ремонт. 

Сънищата са 

верни.

29-и ЛД (от 5.51 ч.) 

Опасен, сатанински 

ден. Препоръчват 

се пост и въздър-

жание. Не планирай-

те и не започвай-

те нищо ново. Запа-

лете свещ вкъщи и 

окадете навсякъде.

29 август* 30 август 31 август

1-ви ЛД (от 6.05 ч.) 

Чист и светъл ден. 

Припомнете си дет-

ството. Ще ви осенят 

творчески идеи. Не за-

почвайте нищо ново. 

Посветете този ден 

на всичко, което въз-

висява духа.

3-ти ЛД (от 8.22 ч.), 

както и 1.08 (от 8.14 ч.) 

Енергетиката на този 

ден изисква да сте ак-

тивни. Пасивността е 

противопоказна и опас-

на.

4-ти ЛД (от 9.39 ч.), 

както и 2.08 (от 9.29 ч.) 

Не взимайте прибързани 

решения. Усамотете се. 

Разходете се сред при-

родата. Занимавайте с 

дома и семейството си. 

Колективната работа 

няма да ви спори.

ЗАБЕЛЕЖКА: 

*2-рият ЛУНЕН ДЕН СЪЩО Е НА 29 АВГУСТ, НО ЗАПОЧВА от 7.06 ч. Не се 

поддавайте на гнева, избягвайте конфликтите и изблиците на емоции. Дните 

са подходящи за нови  начинания.
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СПЕЧЕЛЕТЕ СПЕЧЕЛЕТЕ 
2 ПОЧИВКИ2 ПОЧИВКИ
В ГЪРЦИЯВ ГЪРЦИЯ
Как? – на стр. 55

www.crazyfox.bg

КЕВИН СПЕЙСИ
Обикновеният живот наОбикновеният живот на

Важни въпроси към

ГИНЕКОЛОГА

ИНТЕРВЮ С ЙОЗДЕМИР ИНДЖЕ

„Пиша с живота си“

КАКВО ИСКАТ
МЪЖЕТЕ?МЪЖЕТЕ?

ОТСЛАБВАНЕ
„по интернет“„по интернет“

ШШШТ!ШШШТ!
ПРАКТИКУВАНЕ НА 

ТИШИНАТА

Да поговорим за

ПООЛООЖИТЕЛНОТО МИСЛЕНЕ
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