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Малки бягства от стреса
БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР през септемврипрез септември

Как да избягаме от стреса през септември – месеца на голямото завръщане в градската джунгла и на 
драматичната смяна на сезоните? Доказано е – от година на година жителите на големите градове стават 
все по-нервни и агресивни. Първите сериозни симптоми на градския стрес са нервност, неоправдано бурни 
негативни реакции, както и абсолютна невъзможност за пълноценно възстановяване на силите.
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Продължавайте 
да пътувате 
Използвайте всеки уикенд за 

кратки пътешествия. Колко-

то повече се отдалечавате от 

големия град, толкова повече 

се променя не само пейзажът 

пред очите ви, но и атмосфе-

рата и хората, които среща-

те. Жителите на по-малките 

градове и села дори се движат 

по-бавно от столичани напри-

мер. Не разчитайте, че ще на-

мерите покой, ако пътувате до 

големи курорти и отсядате в 

много звездни хотели. На подоб-

ни места най-много да попад-

нете в компанията на изнерве-

ни себеподобни. Шансът ви да 

се озовете в приятна и отпус-

каща атмосфера са малките 

селца, скътани в някоя от род-

ните планини. Не подминавай-

те бабите и дядовците, които 

срещате. Възрастните хора 

(по-често) са спокойни и мъдри 

събеседници.

Слънце в запас
Възползвайте се максимално 

от последните слънчеви дни, за 

да съберете още витамин D за 

студената зима (нали се сеща-

те, че той се синтезира само 

при наличие на слънчева свет-

лина). Разходете се сред разно-

цветните свежи гори и събере-

те кестени, които по-късно би-

хте могли да използвате като 

репелент срещу молци в но-

вия си гардероб. Кестените са 

много по-добри от изкуствени-

те репеленти, защото са краси-

ви и не умирисват дрехите на… 

ароматизатор за тоалетна.

Не се сърди, човече!
Постарайте се да избягвате конфликтите с околните. Ако вече сте се набър-

кали в скандали с разни хора, опитайте се да изгладите отношенията си. Дори 

и лошият мир е по-добър от войната. Как да стане това ли? Ами, пробвайте 

с думите на децата и кажете просто „Хайде да се сдобрим!“. Тези детски думи 

могат да направят чудеса и между сърдитите един на друг възрастни.

Отлична подготовка
Гответе се добре за важните за 

вас събития, които (поради своята 

важност) са потенциални носите-

ли на стрес. Изпит, публична лекция 

или интервю за нова работа. До-

брата подготовка може да ви на-

прави по-спокойни и уверени. Кол-

кото по-усърдно се готвите, толко-

ва по-малко време ще ви остава за 

притеснение и неприятни мисли за 

евентуален провал.

Водата – 
най-добрият 
приятел
Намирайте време за 

плуване, вана, дълъг 

душ или пък внесе-

те в дома си аква-

риум с рибки. Малко 

неща са по-успокоя-

ващи от общуване-

то с водата, дори 

ако това означа-

ва само да гледате 

как малките шарени 

рибки плуват в нея.
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Хубав живот Хубав живот 
без минало без минало 

и бъдещеи бъдеще

С
тресът започва да ни гнети още щом загърбим 
гората или морето, още щом вдишаме бензинови 
изпарения вместо чист въздух и станем отново 
деца на цивилизацията. Въобще големият град вър-

ви в комплект с големия стрес и жертвите сме ние (по-
убедителни по тази тема сме в статията „Стресът и 
градът“ в този брой). Има обаче начин да станем недо-
сегаеми за стреса и той е да започнем да живеем тук и 
сега. Или за мига, както се пее в една естрадна песен. 
Възпитани сме да мислим предвидливо за бъдещето – 

кътаме пари за черни дни, строим къщи, които да оста-
нат за поколенията, кроим планове за възход и растеж. 
И естествено, гоним от велики по-велики цели… Повиша-
ването на заплатата въобще не се брои за постижение, 
трябва най-малкото да сме открили хапче ако не против 
рак, то поне против… косопад. За миналото пък обик-
новено мислим като за нещо, от което зависи бъдещето 
ни. Като за корена на бъдещите ни успехи – каквито са 
родителите, такова и детето; първите седем години пре-
допределят целия ти живот… 
А на настоящето, на ей точно тази секунда, гледаме по 

навик високомерно – като на нещо незначително, от ко-
ето нищо не зависи. Обаче най-мощното оръжие в този 
свят – атомът – е също толкова мъничко и незначител-
но, но при деленето си освобождава колосални количества 
енергия. Точно това ни трябва на нас, за да се чувства-
ме по-комфортно и защитени от стреса – повече енер-
гия. Повече добра енергия. 
В нашия свят нищо не е възможно без енергията. За ци-

вилизацията основната е електрическата. Само ако спрат 
тока на един град за няколко часа, всичко замира. При хо-
рата не е по-различно. Всеки човек се ражда с определено 
количество енергия и от него зависи по-нататък как ще 
я стопанисва и разпределя. Тя се изчерпва доста по-бързо, 
ако се взираме затормозени в миналото (например обиде-
ни сме на някого и често си припомняме защо) и ако се 
страхуваме прекалено за бъдещето си (какво ще стане, 
ако финансовият пазар се срине до основи?!). Забелязали 

ли сте, че колкото по-неспокоен е умът ви, колкото по-
стресирани се чувствате, толкова по-често си спомняте 
за миналото или пък мечтаете за бъдещето.
Да си спомняме за миналото и да мислим за бъдещето 

са нормални неща, но спомените ни не бива да са мъчи-
телни, а за бъдещето не бива да мислим със страх. Ва-
жното е да не ставаме зависими нито от преди, нито 
от след това, а да се концентрираме върху сегашния мо-
мент. Защото от него можем да извлечем така нужната 
ни енергия за хармонично живеене. 
Всеки поне веднъж е изпитвал онази божествена леко-

та на внезапно появилото се усещане за хармония меж-
ду света извън него и… сърцето вътре в него. В този 
миг всичките ни насадени представи за щастие се срут-
ват като пясъчен замък, правейки място за простичко-
то възприятие на простичката реалност и нашето при-
съствие в нея. Лошото е, че тези мигове са кратки и 
се случват рядко. Навярно защото точно за тях мислим, 
че не са важни за щастието ни. Заблуждаваме се, че по-
важно е да гоним целите си, да се движим, макар и бав-
но, напред и нагоре с надеждата, че там, на върха (или 
на следващия), ни чака хармонията. Но когато човек се 
изкачи на „върха на щастието“, по-често разбира, че не 
се чувства щастлив, защото вътре в него продължава да 
е празно. Пътят за бягство от стреса е един. И посо-
ката му е навътре и надълбоко в себе си. Пробвайте да 
мислите за всяка минута като за подарък, наслаждавайте 
се колкото е възможно по-пълно на всеки момент – раз-
ходката пеша може да е много приятна, ако наблюдаваме 
и мислим за всичко, което виждаме по пътя си; изпита-
та с приятели чаша кафе със сигурност е по-сладка от 
тази, изпита на крак в офиса. Взрете се в някое дърво, 
погледнете небето… Това е вашият живот, който тече 
секунда по секунда. 
Грехота ще е да го пропуснете заради някакъв си стрес, 

заради тежестта на миналото или пък заради угриже-
ността за бъдещето.
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П
икелът, на който пише „Еверест“, част от алпий-
ска екипировка и аптечката – това са личните 
вещи на Христо Проданов, първия българин, изка-
чил Еверест през 1984 г. Тези вещи на Христо са 

подарени на спортния музей точно 15 години след изкач-
ването. Покойната вече Снежана Томова от федерацията 
по алпинизъм вече била болна от рак, обадила се на Катя 
Иванова и є казала: „Ела да ти ги дам, защото може ня-
кой да ги изхвърли.“ Докато разговарям с Катя Иванова, 
си спомням думите на Петя Колчева: „Чувството на връх 
Еверест е все едно си в самолет, само че отвън.“ 
Това каза Петя в една от своите презентации на изкач-

ването (Колчева е първата българка, която доказано е стъ-

пила на Еверест, която е и част и от петата в историята на 

изкачванията на Еверест семейна двойка, стигнала до най-

високата точка на планетата – бел. ред.). 

Знаете ли? Удивително е да стоиш пред вещите на пър-
вия българин, изкачил най-високия връх. Освен всичко дру-
го си помислям и че самата аз в момента съм облечена с 
по-топло яке от това, което е във витрината пред очи-
те ми. Наистина не е за вярване как е възможно с по-
добна екипировка да бъде направено такова чудо! Както е 
известно, Христо Проданов прави безкислородно изкачва-
не и става 13-ият човек, изкачил върха без кислород. Ос-
вен това Христо е първият алпинист, осъществил най-
ранното изкачване през предмусонния сезон – на 20 април. 
Нека към това прибавим и факта, че през 1984 г. учас-
тниците в българската експедиция изкачват върха по сло-
венския маршрут на западния гребен, наречен още Жес-
токия път и определен като най-трудния път към Еве-
рест. От тогава насетне няма изкачвания на Еверест по 
този маршрут.

bela.bgbela.bgbela.bg

Какво ново в...

Пълния текст четете в раздела ЧИКСПОРТ на www.bela.bg

ЖЕСТОКИЯ ПЪТ
от Мирослава ИВАНОВА

Катя Иванова, директор 
на музея на спорта
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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...

СВЕТЪТ 
ОТНАЧАЛО

Затварям очи и пускам съзнанието си да 
тече по инерция.
Давя се в бърз поток от „черна вода“: тран-

сформации, революции, рецидивираща световна 
криза, кървава драма в Норвегия, бунтове във 
Великобритания, протести в Тел Авив, митин-
ги в Атина, война в Либия, обсадени градове 
в Сирия, авария във „Фукушима“, голямата ре-
цесия в САЩ, милиони напечатани банкноти 
без покритие, финансов колапс, земетресения, 
цунами, жертви, много човешки жертви – на 
автомобилни катастрофи и на глад… 
Няма ли край всичко това?! Трябва да има, 

защото в света, който познавам, всяко нещо, 
започнало веднъж, все някога свършва.  
Е, това „все някога“ според мен започна още 

на 11 септември 2001 година. Оттогава досе-
га животът на всички хора на планетата се 
трансформира бавно, постепенно, почти неза-
бележимо. А кога ще свърши тази трансфор-
мация, само Антихристът знае май.  
Но споко! Предвижда се да свърши само 

светът, който познаваме. И, кой знае, този 
свършек може да се окаже най-съзидателната 
глобална промяна в историята на народите. 
Нищо чудно Антихристът да ни се яви като 
нов световен лидер, по гьотевски поетичен: 
„…силата, която желае зло, а все добро тво-
ри!“ А новият свят, онзи, който не познава-
ме, да е жадуваният природосъобразен рай, за 
който човечеството бълнува от Русо насам. 
„Назад към природата“ – този призив май 

е на път да стане начин на живот на всич-
ки хора на планетата. Понеже не съм Ванга и 
не вярвам много-много в теорията за светов-
ната конспирация, не мога да кажа дали кра-

ят на нашия свят ще се ознаменува от тре-
та световна война (не дай си боже, ядрена!), 
от падането на кредитния рейтинг на САЩ, 
от някое свръхмощно цунами или от космиче-
ски сблъсък на Земята с астероид. Предвиж-
дам обаче, че животът след „рестарта“ ще 
е суров. На хората отново ще им се наложи 
да се борят с природните стихии и да се съ-
образяват със сезоните, за да имат обикно-
вени неща като храна, подслон, дрехи и дори 
секс, които сега са свикнали да си купуват 
с пари и да получават с натискането на раз-
ни бутони. 
Но точно тежкото битие ще ни сплоти по 

вапцаровски да се радваме на труда си и да 
се обичаме като братя… Със сурова любов. 
Ще станем по-находчиви и любопитни, защо-
то ще откриваме живота отново – в една 
враждебна действителност, която няма нищо 
общо с безопасната „околна среда“, която сме 
си изфабрикували сами. Днес ние вървим към 
природата по екопътеки, а тогава ще вървим 
към нея по истински пътеки, които сами ще 
прокарваме и утъпкваме – през поля, гори и 
води.
Тогава човекът ще е постигнал съвършения 

духовен баланс, тъй като напълно ще се е слял 
с древната аура на съществуванието. 
Светът отначало ще е поредното предизви-

кателство и поредният шанс за човечеството 
да заживее нормално. Въпросът е не може ли 
същото това човечество осъзнато да започне 
начисто, без да се налага да преживява тре-
та световна война или някой друг страховит 
катаклизъм? Просто като започне да зачита 
природата. Ама истински!

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

от Мариана ЯНЕВА
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МОДАМОДАМОДА

ДЕЛОВА
Има цветове и кройки, които са 
издигнати в ранг на класика. Те са над 
всякакви модни тенденции, защото 
правят силуета елегантен и стегнат. 
Предлагаме ви осем тоалета за ранната 
есен, които ще обикнете със сигурност, 
ако ги имате в гардероба си.

Костюм в цвят слонова костНаборите на ръкава не са задължителни, но те създават обем в горна-

та част на тялото, който уравновесява евентуално повечето обем око-

ло ханша и бедрата. Полата е права, но свободна, а не лепната по тя-

лото. Широкият колан също не е задължителен, но ако имате талия, ще 

подчертае силуета тип „пясъчен часовник“. Със стилни бижута и под-

ходящата чанта ще бъдете неотразими по време на командировката.

Рокля за 

коктейл

Изяществото на 

тази рокля за биз-

нес парти е в „пе-

рушината“ в до-

лната є част. Не 

прекалявайте с 

аксесоарите, ако 

сте избрали са-

тен като материя 

за роклята. Някол-

ко сребърни грив-

ни и чифт красиви 

сребърни обици са 

абсолютно доста-

тъчни. Чантата 

може да е по-пищ-

на. Все пак сте на 

коктейл, а не на 

бизнес среща.

Блуза с жабо

Много изискано изглежда съчетанието на бисерно-сива 

атлазена блуза с тъмносив или пастелно кафяв трикотаж. 

Зашеметяващите обувки на високи токове с набиващи се 

на очи кожени декорации завършват този тоалет по пер-

фектен начин. Изберете и чанта в подходящ стил и цвят. 
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ЖЕНСТВЕНОСТ
Пола „молив“Полата в подходяща женствена кройка гаранти-

рано ще ви направи по-стройни. Този тоалет из-

лъчва нежност и стил и е подходящ за всякакви 

случаи. С него може да се появите както на ра-

бота, така и в театъра, а защо не и на гости.

Нарочно 

скъсени 

панталони

За да се виждат кра-

сивите ви обувки, 

разбира се. Оста-

вете модните тен-

денции настрана. 

По-късите пантало-

ни идеално се съче-

тават с полузатво-

рени обувки на висок 

ток. Нагоре тоале-

тът ви може да из-

глежда по-делови – 

сако и копринен топ.

Жилетка

Бежова, екрю или бяла жилетка – това 

е нещо задължително за септемврий-

ския ви гардероб. Има и по-прохладни 

дни през този месец, независимо че 

сме свикнали да го таксуваме като 

летен. Стилните бижута изпъкват 

много добре на тези цветове. Съче-

танието с бяла риза е класика.
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Т
ази точно контрастна цветова комбинация е су-
перподходяща за полулетния-полуесенния месец сеп-
тември. 

„Пътеката“ от рози 
подчертава женствените извивки и създава визуално впе-
чатление за елегантна и същевременно секси фигура. 
За да отбележат „циганското лято“, повечето модни 

списания препоръчват свободни туники в убити цветове 
или пък на шарени принтове. Аз предпочитам обаче да 
отбележа настъпващия сезон с нещо по-грабващо – нещо, 
което ми напомня за кехлибарено лято и коситби. За 
мен именно есента е сезонът на изобилието и смятам, 
че този царствен месец, когато годината навлиза в зря-
лата си сладост, заслужава повече от неопределени крой-
ки и пастелни тонове.
Необичайната комбинация от лилаво-синьо и жълто 

всъщност е по-магнетична вариация на познатата ни от 
лятото комбинация жълто и синьо. Роклята с цвят на 
промъкващи се в здрача последни слънчеви лъчи искри вър-
ху летния тен. 

Тя обаче предполага минимализъм при избора на аксесоари 
и простота на прическата.

В идеалния вариант тоалетът се съчетава с плътно и 
трайно червено червило. Това може да ви се стори смела 
стъпка, но червеният акцент изпъква идеално върху ли-
лавото, а жълтото и червеното са цветовете на самия 
месец септември, чието старо славянско име Руен озна-
чава именно жълто-червен.
За да облека тази рокля, аз бих направила косата си 

права и много тъмна. По-светлите дами съветвам да сло-

жат обаче светло червило с Nude ефект и обувки в съ-
щия цвят (Nude Pumps), които създават впечатление за 
естественост. 
Тъй като аз съм със светлоруса коса, а възнамерявам да 

нося въпросната рокля с червено червило, съм си избрала 
шикозна черна перука, която да комбинирам с този тоа-
лет. Поръчах да ми го ушият в чест на настъпващата 
есен и ще го облека на рождения си ден, който се пада 
точно на есенното равноденствие. 

Ирена ГЕОРГИЕВА
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Дръзко предложение за есента

извайваща фигуратаизвайваща фигурата
декорация
Рокля с

Моята сезонна любов за септември е 
тази шикозна рокля в „дълбоко“ тъмнолилаво, 
докосната от нежни слънчеви рози.
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

Т
я е онази чувствителна точ-
ка, в която се събират наши-
те биологични, социални и ин-
дивидуални начала. Ако тряб-

ваше да следваме само биологичното 
начало, щеше да бъде много просто. 

То ни диктува да събличаме дрехи-
те си, ако е топло, и отново да ги 
обличаме, когато застудее. Но голо-
тата често се оказва социално не-
приемлива, а религията я смята за 
греховна. От друга страна, тя се 
идеализира и почти обожествява в 
изкуството. В резултат от тези 
противоречия, пречупени през инди-
видуалния ни опит (включващ и ро-
дителското възпитание), ние си из-
граждаме мнение за голотата – сво-
ята или чуждата. 

Разсъблечен или гол 
Голотата може да вдъхновява или 

да потиска, да шокира или да съблаз-
нява. Това зависи както от контек-
ста, така и от културната гледна 
точка. В някои случаи тя се възпри-
ема като нарушаване на приличие-
то, в други – като обект на изку-
ство. Английският изкуствовед Ке-
нет Кларк е разграничил понятията 
nakedness и nudity (които в нашия 
език съответстват по смисъл на 
понятията „разсъблеченост“ и „го-
лота“). В първия случай тялото още 
пази следи от дрехи, т. е. то е 
разсъблечено, защото по принцип му 
подобава да е облечено. Разголване-
то му предполага нарушаване на об-

Тяло и лято – думи, в които сякаш 
е закодирана особена връзка. 
Освобождавайки се от дрехите, 
ние излагаме тялото си на ласките 
на слънцето и вятъра, но и на 
погледите на околните. И понеже 
все още е лято, ще поговорим по-
сериозно за голотата.

© ALENA ROOT, KONRAD BAK / DEPOSITPHOTOS.COM

анатомия на чувствата ни
„ ГОЛ АТА“
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ществените условности. Във вто-
рия случай голотата е без „печат“ 
от дрехи. Тя си е самодостатъчна – 
като голотата на античните ста-
туи (като се тръгне от атлетични-
те мъжки тела с идеални пропорции, 
възпявани през вековете, и се стиг-
не до идеализация на женското тяло 
в изкуството на Ренесанса).
Тези представи отразяват идеята 

за дуализма на божественото и зем-
ното, чистото и греховното. От 
една страна, нашата цивилизация 
къса корените си с античността. 
От друга, ние сме наследили хрис-
тиянската представа за греховност, 
за „неприличност“ на телесното. За-
това отношението ни към тялото 
винаги е натоварено със съществу-
ващите в съзнанието ни противо-
речия между идеалното и реалното. 
Приемайки обектите на изкуството 
за еталон, ние несъзнателно се срав-
няваме с тях, за да признаем колко 
недостойно и непригодно за демон-
стриране пред околните е нашето 
реално тяло. 

Срамът от собственото ни тяло, 
и по-точно от излагането му 
на показ, е „юзда“, чрез която 
социу мът ограничава проявите 
на нашето чисто биологично, 
животинско начало.

(По-рано този контрол се е уп-
ражнявал от религията и по-скоро, 
от църквата.) Да вземем за пример 
съвременния, често обсъждан про-
блем – идеалните тела на модели-
те предизвикват психологически дис-
комфорт у средностатистическата 
жена по отношение на собствено-
то є тяло. Парадоксално, но тук 
действа същият механизъм – масо-
вата култура напластява ограниче-
ния в нашето съзнание, принуждава 
ни да се чувстваме неловко и да се 
срамуваме от собственото си тяло, 
демонстрирайки по този начин до-
минирането на социалното над био-
логичното. В този смисъл масовата 
култура днес е заменила догмите на 
религията.

От Адам и Ева
Да си спомним старозаветната ле-

генда за изгонените от рая. Вкусвай-
ки от плодовете на дървото на по-
знанието, първите хора за пръв път 

видели и по-скоро, прозрели, че са 
голи. Едновременно с осъзнаването 
на своята голота (т. е. греховност) 
те създали и първите си дрехи – 
смокинови листа. Интерпретирайки 
този библейски сюжет, ние можем 
да проследим картината на разви-
тие на човешката личност. Когато 
човек е в рая на майчината утро-
ба, той е безметежно слят с окол-
ната среда. „Изгоненият“ от този 
рай започва да усеща окръжаващата 
среда като враждебна и противопос-
тавяща му се. И според степента 
на осъзнатост започва да изпитва 
потребност да се защити, да опре-
дели граница между себе си и све-
та с помощта на физически барие-
ри – дрехите.
Тази старозаветна история, насле-

дена от християнството, е роди-
ла „теорията на скромността“, гос-
подстваща в нашата култура векове 
наред. Или още по-точно казано – 
„теорията на приличието“. Прилич-
но е тялото да се крие под дрехи. 
Даже увлечението по всякакви укра-
си на тялото се е смятало през ве-
ковете за грях и суета. 

Но всъщност облеклото 
невинаги обслужва скромността, 
защото дори напълно скрито, 
тялото може да възбужда сексуални 
желания изпод дрехите. 

Въпреки че показването на жен-
ската сексуалност е било напълно 
забранено, модата е следвала своя 
собствена, доста често „сексуал-
на“ логика. Благодарение на играта с 
формите и цветовете винаги е съз-
давала достатъчно пространство за 
внушаване на еротика.

Еротични 
акценти

Още Казанова е забелязал, че умело-
то показване на някоя част от жен-
ското тяло е много по-възбуждащо 
от пълната голота. Позовавайки се 
на тази идея, историкът на мода-
та Джеймс Лейвър създал теорията 
за „подвижните ерогенни зони“. Спо-
ред нея във всеки исторически пери-
од модата поставя еротичен акцент 
на една или друга част на тялото, 
разголвайки ту раменете, ту декол-
тето, ту коленете, ту корема. Ва-
жното при това разголване е други-



те части на тялото да бъдат скри-
ти. Така например дълбокото декол-
те през XIX век (което може да се 
сметне за неприлично дори в наше 
време) е трябвало да бъде съчетано 
с пола с кринолин, напълно скриваща 
очертанията на бедрата. 
Всеки избор на еротичен акцент 

следва своя логика. Например в нача-
лото на XX век, с появата на феми-
низма, полата рязко се скъсява. Това 
позволява на жената да открие кра-
ката си. Метафорично скъсяването 
на полата означава освобождаването 
на жените от разни зависимости и 
демонстрирането на възможността 
самостоятелно да си „стъпят на 
краката“ и да се развиват. 

Най-ярка илюстрация на това е 
модата на 70-те и особено 
на 80-те години на XX век, когато 
в допълнение на късата пола се 
появява дългото сако с изкуствено 
разширени рамене. То символизира 
пълната готовност на жените 
да влязат в мъжки роли.

Днес забелязваме, че еротичният 
акцент се е изместил към пъпа – 
зоната на насладата и удоволствие-
то от живота. Разголвайки корема и 
украсявайки го с татуировки и пи-
ърсинг, ние заявяваме пред себе си 
и околните: „Готова съм да се на-
слаждавам.“

Плажни демонстрации
Някога банският костюм напълно е 

закривал тялото и е изглеждал като 
специален тоалет – рокля или пан-
талон с дължина до под коленете, 
чорапи за къпане и обувки от мека 
кожа. Преди сто години само най-
смелите къпещи се са можели да си 
позволят да влязат във водата боси 
– толкова жестоки са били изис-
кванията за приличие. С настъпване 
на индустриалната революция бан-
ският еволюира много бързо – от 
плътно прилепнало по тялото три-
ко до съвременния бански от две 
части със скандално оскъдни бикини. 
Това шокиращо изобретение принад-
лежи на френския инженер Луи Рир. 
През 1945 г. той представя дизайн 
за женски бански костюм от две 
части. Заимства идеята си от изо-
браженията на гръцки атлетки вър-
ху керамични съдове от 1400 г. пр. 

н.е. Рир е убеден, че ще скандали-
зира публиката. И че банският от 
две триъгълни парчета плат може 
да предизвика експлозия, не по-мал-
ка от експлозията на една атом-
на бомба. Затова нарича творение-
то си „бикини“ – по името на нео-
битаем коралов остров от Марша-
ловите острови, където се провеж-
дали ядрени опити.
Новата мода била осъдена от църк-

вата и забранена в някои католиче-
ски страни, като Италия и Испа-
ния. Бикините бързо превземат пла-
жовете на Франция, но в САЩ кон-
сервативният обществен морал дъл-
го не позволява на това нововъведе-
ние да излезе на плажа. Това става 
през 60-те години на миналия век с 
нахлуващата хипи вълна и издигна-
тия от нея призив „Да пуснем тя-
лото на свобода“, с който се свърз-
ва и разпространението на натури-
зма (нудизма). 
По-късно появата на монокините 

съвпада с новата вълна на фемини-
зма, когато жените отстояват сво-
ето право на равенство (наравно с 
мъжете да могат да излагат горна-
та част на тялото си на публични 
места за отдих и къпане).

Завръщане в Едем
Нудистите вече са завзели плажо-

вете на всички обитаеми конти-
ненти. Нерядко и на обикновените 
„текстилни“ плажове може да се за-
бележи любител на пълното събли-
чане. Феновете на нудизма споде-
лят, че за тях това преживяване 
е възхитително чувство на свобода 
и разтваряне в природата. Пълната 
голота и изцяло откритата кожа 
действат пречистващо и изпълват с 
необикновена енергия. За нудистите 
самата идея да се печеш и да плу-
ваш облечен изглежда абсурдна, не-
естествена. 
„Сливане с природата“ – именно по 

този начин описват натуристите 
своите преживявания. Това ги връ-
ща в изгубения някога рай. По този 
начин човек се освобождава от кон-
трола на социума, от неговите за-
брани и ограничения, които дейст-
ват стресиращо. Събличайки дрехи-
те, ние един вид унищожаваме тън-
ката обвивка, която отделя наше-
то същество от окръжаващия свят. 

Отпускането в лоното на майка-
та природа и усещането за пълно-
то сливане с нея ни създават усе-
щане за безметежност – като она-
зи, която сме изпитвали в майчина-
та утроба. 

Мъжът и жената
Женската и мъжката голота се 

възприемат по различен начин. Спо-
ред сексолога Игор Кон това от-
части се обуславя от анатомията: 
женските гениталии са скрити, а 
мъжките са на показ и веднага при-
вличат вниманието. Затова мъжка-
та голота се приема за по-нескром-
на, отколкото женската. Изображе-
нието на мъжката голота, нейната 
демонстрация в очите на цензура-
та е нарушаване на някакви култур-
ни забрани и предизвиква по-голямо 
смущение. Демонстрацията на мъж-
ките гениталии, особено на еректи-
рал полов член, се възприема по-ско-
ро като агресия, отколкото като 
еротичен жест. 
Във всички общества, в които 

властват мъжете, мъжкото и жен-
ското тяло се противопоставят с 
цел противопоставяне на двете фи-
лософии – на мачизма и на фемини-
зма (впрочем и в двете мъжът ви-
наги е представен като субект, а 
жената – като обект). В произведе-
нията на изобразителното изкуство 
жената повече или по-малко пози-
ра, откривайки своята възбуждаща 
голота, оценявана от погледите на 
потенциалния зрител мъж. Мъже-
те наблюдават жените, а жените 
наблюдават себе си в момента, в 
който са наблюдавани. Това опреде-
ля не само отношението между мъ-
жете и жените, но и отношение-
то на жените към самите тях. За-
това жената преживява и се вълну-
ва от това, как изглежда нейното 
тяло без дрехи. Тя постоянно оце-
нява себе си – нали мъжът тради-
ционно избира спътница, изхождай-
ки именно от нейните телесни дос-
тойнства. Мъжът малко или повече 
е равнодушен към формите на сво-
ето тяло с изключение на една – 
половия си орган, евфемистично на-
ричан „мъжко достойнство“. Ще се 
окаже, че по размер и форма поло-
вият орган можел да бъде свързан с 
достойнството на човека май... 
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анасяйте антицелулитния крем или този 
за намаляване на обиколката на бедра-
та или талията осъзнато. Изпълнявай-
те внимателно поглаждащите или разми-

наващи се движения, ако искате действието на крема да 
бъде по-ефективно. 
Масажът подобрява кръвообращението и стимулира кле-

тъчната обмяна, насища тъканите с кислород и полезни 
вещества. Но не само това. Самомасажът може да ни 
научи да станем

по-доброжелателни към 
собственото си тяло 

Самомасажът ни помага да си спомним своята женска 
природа, да усетим и заявим женствеността си по нов 
начин. 

Масажните движения могат да се превърнат в първа 
стъпка към приемането на себе си.

Добре е да се отнасяте с грижа и внимание към вся-
ка част от тялото си без изключение. Сутрин практи-
кувайте тонизиращ масаж. Три минути са достатъчни, 
за да се събудите. Ако пък можете да отделяте по пет 
минути вечер, бихте могли да ги посветите на дрени-
ращ масаж, който ще ви помогне да стопите мастните 
депа и да ги елиминирате от организма. Няколкото ми-
нути сутрин и вечер ще ви помогнат да се простите с 
отоците, излишните сантиметри, както и невротизира-
щия целулит. С помощта на масажа се ликвидира засто-
ят на мазнини и се подобрява лошата микроциркулация. 

Към всичко това, разбира се, бихте могли да прибавите 
и по-диетичен режим на хранене, както и да не се от-
казвате от летния, по-активен откъм физически нато-
варвания начин на живот. 

Преоткрийте тялото си
Преди да започнете самомасажа, разтрийте дланите си 

една в друга, за да се затоплят. После прокарайте вър-
ха на пръстите по цялото тяло. Почувствайте се като 
скулптор, който отново открива, разглежда и се радва 
на силуета си. Проследете линията на краката и талия-
та, закръглеността на бедрата и седалището. Затворе-
те очи и забравете за огледалото. Доверете се на сво-
ето осезание. 
За самомасажа използвайте средство, чиито аромат и 

текстура ви харесват. Избирайте такива, които не попи-
ват прекалено бързо, така че да ви позволяват да напра-
вите по-продължителен масаж. Независимо от средство-
то – балсам, масло, крем или серум – нанасяйте го веднага 
след душа. Тогава тялото е затоплено и с благодарност 
ще приеме да го „нахраним“. 

Самомасажът като изкуство
Започнете с поглаждащи движения върху сводовете на 

стъпалата. Това ще ви помогне да отпуснете мускулите 
на целите крака. Постепенно, без да бързате, стигнете 
до коленете и бедрата. Продължете с поглаждащи движе-
ния нагоре към седалището, а после минете и по ръцете 
– от лактите към раменете. Всички движения се изпъл-
няват по посока на протичане на лимфата. Затова ръце-
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Осъзнат
самомасаж
Покупката на крем за стройно тяло е почти ритуален жест 
за много жени. И както във всеки ритуал, и в този се съдържа 
и специален допълнителен смисъл. Подобна покупка може да 
стане добър повод да усетим благотворното въздействие не 
само на съвременните козметични средства върху кожата 
си, но и да възстановим отношенията си с тялото.
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те се масажират от китките към лактите и от лакти-
те до подмишниците (където има лимфни възли, които 
не трябва да се третират). Краката се масажират от 
ходилата до коленете и към ингвиналните гънки. Завър-
шете самомасажа в областта на корема – зоната, която 
много чувствително реагира на всяка наша емоция. Пов-
торете всяко от движенията няколко пъти, като съще-
временно приложите и дълбоко коремно дишане (коремът 
ви трябва да се издува при всяко вдишване и да спада 
при всяко издишване).
Помнете, че нежните поглаждащи движения носят по-

кой, а по-интензивните масажни техники тонизират тя-
лото. 

Масажните движения
могат да бъдат най-различни. Поглаждащи, разминаващи 
(изпълняват се с разминаващи се длани), потупващи, по-
щипващи, с малко повече натиск... Специалистите препо-
ръчват да масажираме седалището с юмруци, като пра-
вим плъзгащи движения и в същото време упражняваме 
натиск. За по-голям ефект трябва да стегнем мускулите, 
които масажираме. Така мастната тъкан просто ще се 
окаже в пресата на масажиращите движения и напреже-
нието на мускулите. Всичко това ще активизира дълбо-
чинната циркулация на кръвта и извеждането на излиш-
ните мазнини и вода от организма. 
Интензивността на масажа трябва да бъде достатъч-

но силна, за да засегне подкожния слой мазнини. Но по-
добре е да не натискате прекалено, ако не искате по ко-
жата ви да останат грозни синини. Масажните движения 
се изпълняват бавно и внимателно и в никакъв случай не 
трябва да причиняват болка. Тъканта, при която цирку-
лацията на кръвта не е достатъчно активна (съответно 
тя не получава достатъчно кислород), е по-твърда, в нея 
няма движение. Възможно е обаче в буквалния смисъл на 
думата да я съживите чрез масажа. Масажът подобрява 
кръвообращението и лимфния поток и наред с това сти-
мулира разграждането на излишните мазнини. 

Красотата на жеста
Особено внимателно масажирайте корема. Започнете 

със защипващи движения, като захващате колкото е въз-
можно повече кожа. После продължете с движения, кои-
то наподобяват замесването на тесто. Веднага ще по-
чувствате положителния ефект от подобна намеса: ако 
кожата ви е порозовяла, но не е зачервена – значи сте 
работили върху тази зона ефективно. След това минете 
по корема с поглаждащи кръгови движения по посока на 
часовниковата стрелка 
Пощипването е подходящо и за краката и бедрата. Зах-

ванете кожата с всички пръсти и интензивно започнете 
да я отлепвате с пръсти, като се движите по хоризон-
тала от външната към вътрешната страна на бедрата. 
Бихте могли да завършите самомасажа с жест на „по-
мирение“ със самия себе си, с жест на благодарност и 
любов: скръстете ръце на корема, „прегръщайки“ талия-
та си, а след това се прегърнете през раменете. В края 
на процедурата нанесете върху тялото си крем с любим 
аромат или ароматизирана пудра. Това е още един начин 
да покажете на тялото си колко го обичате.
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П
лодовете, зеленчуците и 
подправките, които щедро 
ни дарява лятото и по-
специално неговият най-

богат на урожай месец – септември, 
могат да се използват по пряко пред-
назначение. А именно за приготвяне-
то на ефективни козметични маски.

НА МОРЕТО
Никой не ви пречи да плувате в мо-

рето и да се излежавате на плажа, 
ако сте на някое екзотично място, но 
не ви ли е по-интересно да посетите 
местния пазар и да пробвате тради-
ционни за страната, в която сте на 
почивка, рецепти за разкрасяване? Къ-
дето и да почивате (в Сардиния, Бали 
или в Хърватска), използвайте го за 
благото на своята красота. Пригот-
вете си маска от джинджифил, аво-
кадо или банан; козметично мляко от 

диня и кокосово масло или вземете 
вана с цветове от франджипани и ко-
косово мляко. 

ДОБАВЕТЕ ЛЮТИВО
Джинджифилова маска за коса
Ще ви трябват:  5 жълтъка, 1 с. л. сок 

от джинджифил, 1 с. л. утайка от сва-

рено кафе 

Смесете всички съставки и нанесете 

получената смес на косата, внимател-

но втривайки я в кожата на скалпа. Ако 

консистенцията е прекалено гъста, мо-

жете да я разредите с топла вода, в ко-

ято сте разтворили малко пресен лимо-

нов сок. След около 15–20 мин отмийте 

маската с вода. Това средство е отлич-

но за реанимиране на косата след про-

дължителни слънчеви и морски бани. 

БАЛИЙСКА ПРИКАЗКА
Маска от авокадо за лицето
Ще ви трябват: 1 авокадо, 1/2 водна 

Зелена 
она

Тайнат
а на красот

ат
а на К

леопат
ра – 

м
лякот

о, в коет
о се къпела, т

я винаги 

разреж
дала с вода. П

робвайт
е и вие.

чаша прясно мляко, 2 жълтъка, 1 с. л. 

зехтин

Една легенда разказва, че това козме-

тично средство е тайното оръжие на 

всички жени на остров Бали. Безпощад-

ното слънце там действително изсуша-

ва кожата и затова овлажняването є не 

е разкош, а жизненоважна необходимост. 

Авокадото омекотява и обогатява кожа-

та с влага, жълтъкът помага за стяга-

нето на контура на лицето, зехтинът ви 

спасява от дребните бръчици, а мляко-

то притежава избелващ ефект и резул-

татно ще се справи с изсветляването 

на пигментните петна. 

Смесете съставките в нужните пропор-

ции (ако вашата кожа се лющи, добавете 

в сместа 1 с. л. овесени ядки) и я нанесе-

те на лицето с престой от 15 мин. Не за-

бравяйте, докато лежите с маската на 

лицето, да отворите вратата на тера-

сата. Шумът на прибоя и песнопенията 

на екзотичните птици ще създадат ат-

мосфера на истински спа комплекс. От-

странете маската с памучен тампон, 

напоен във вода.

КАТО КОПРИНА
Кокосов скраб за тялото
Ще ви трябват: 1 кокосов орех, 1/2 с. л. 

оризово брашно, 2 с. л. кокосово мляко

Ако близо до хотела ви растат кокосо-

ви дървета, много ви е провървяло. Коз-

метичните свойства на този тропи-

чески орех са известни много отдав-

на. Настържете на ситно ренде кокосо-

ви стърготини (или нарежете кокоса на 

малки парченца), смесете ги с оризово-

то брашно (при желание можете прос-

то да смелите ориз в кафемелачката) и 

добавете кокосово мляко. Използвайте 

това средство като скраб за тяло. 

ЗА ДУШАТА И ТЯЛОТО
Вана с франджипани
Ще ви трябват: цветове от фран-

джипани и кокосово мляко

Цветове от франджипани (Plumeria), малък род 
от само 7–8 вида с произход от тропична и суб-
тропична Америка – предимно листопадни хра-
сти или малки дръвчета©
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Тази вана има терапевтично действие. 

Без опияняващия аромат на франджипа-

ни и нежното кокосово мляко вие няма да 

почувствате, че сте на лятна почивка 

на екзотично място, където има палми и 

океанът мирише по друг начин, а сънят е 

толкова дълбок, че не можете да се събу-

дите. Рецептата за приготвяне на вана-

та е много проста: в топлата вода до-

бавете 2 ч. ч. кокосово мляко и шепа цве-

тове или цели клончета от растението 

франджипани.

В ГРАДИНАТА или 
НА СЕЛО

Отпуската на вилата не бива изця-
ло да посвещавате на работа в гра-
дината. Намерете малко време и за 
себе си. Дори когато събирате ре-
колтата, мислете за красотата си – 
задължително работете с шапка на 
главата и с ръкавици на ръцете. И 
си правете почивки от време на вре-
ме, за да изпиете чаша кафе в хама-
ка или да поспите с книжка в ръка 
на въздух. Но най-важното – направе-
те нещо добро за красотата си. На-

пример замразете кубчета лед с на-
рязан на ситно магданоз за сутреш-
но измиване на лицето или пък си на-
правете маска за лице от вишни и/
или ягоди. Или пък омекотете кожа-
та на стъпалата си с вана от лис-
та на малина. 

БЕЗ ЛУНИЧКИ
Избелващ скраб
Ще ви трябват: връзка магданоз, 1 с. 

л. мед

Светлата кожа днес е на мода. Не, не е 

обратното. Ако сте прекалили със съби-

рането на слънце и по лицето ви са се по-

явили лунички и пигментни петна, спом-

нете си за бабините рецепти за избел-

ване. Наберете малко магданоз, смелете 

го в кухненски робот, така че да си пус-

не сока. Добавете малко мед. Нанесете 

сместа на лицето и изчакайте 40 мину-

ти (най-добре да си поспите през това 

време в хамака). Ако редовно си правите 

такава маска, много скоро пигментации-

те ще изчезнат от лицето ви. 

ПО-БЯЛА ОТ БЯЛОТО
Маска от ягоди
Ще ви трябват: няколко ягоди, 1 с. л. 

пълномаслена сметана, 1 с. л. течен мед

Смесете всички компоненти и ги нане-

сете на кожата. Изчакайте 20–30 мин. 

Тоник от диня
Вариант 1 Замразете парчета диня и 

сутрин натривайте цялото лице с тях. 

Стягащият ефект е много по-голям, от-

колкото при маската с краставици. 

Вариант 2 Смесете меката част на 

диня с меката част на праскови и полу-

чената смес разпределете върху лицето. 

След 15 минути отмийте с хладка вода и 

намажете кожата с хидратантен крем.
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Маската оказва силно избелващ ефект и 

затова не бива да я прилагате, преди да 

се излагате на слънце. Ако го направите, 

изгарянето ви е гарантирано. Тази маска 

е подходяща за всички, но особено за да-

мите с мазна и комбинирана кожа. 

ЗА ЦЯЛАТА ГЛАВА
Малинова маска за коса
Ще ви трябват: 200 г пресни малини, 

1 с. л. сметана, 1/2 ч. л. сол, 1 ч. л. течен 

мед, 1 жълтък, 1 ч. л. олио, грис

Изстискайте сока от малините, добаве-

те останалите продукти в него и раз-

бъркайте. За получаване на консистен-

ция на нежен крем сложете в получената 

смес топлата сгъстяваща каша от грис, 

която предварително сте сварили във 

вода. Преди да измиете косата си, раз-

делете я на кичури и нанесете приготве-

ната малинова крем маска върху кожата 

на скалпа, а остатъка разпределете по 

дължините. След престой от 40–50 мин 

измийте косата с шампоан и я изплакне-

те с хладка вода. 

ЗА ДОМАШНА РАБОТА
Впрочем ако през цялото лято ви 

се налага да стоите в града, това не 
е повод да се откажете от домашно 
приготвените средства за разкрасява-
не. Само отворете хладилника и ще 
намерите немалко интересни състав-
ки за всевъзможни козметични експе-
рименти. Топ 5 на хранителните про-
дукти за козметични цели са медът 
(идеален е за всевъзможни маски и за 
масаж), растителните масла (овлаж-
няват и подхранват кожата), овесе-
ните ядки, млечните продукти и яй-

цата (най-вече жълтъкът).

ПОЛЕЗНИТЕ ОВЕСЕНИ 
ЯДКИ
Маска за суха кожа
Ще ви трябват: 2 с. л. овесени ядки, 4 

с. л. пълномаслена сметана

Залейте ядките със сметана (или с пъл-

номаслено прясно мляко) и ги оставете 

да омекнат и да набъбнат. Получената 

смес нанесете на лицето, изчакайте 20–

30 мин, след което измийте кожата пър-

во с гореща, а след това с хладка вода. 

Овесените ядки придават на кожата ма-

тов оттенък, помагат ви да се избави-

те от мазния блясък и свиват порите. 

Ако нямате подръка овесени ядки, използ-

вайте вместо тях брашно от зелен грах 

или пък царевично брашно. В този случай 

прибавете към сместа и един жълтък. 
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РАСТИТЕЛНА 
КОЗМЕТИКА

МАГДАНОЗЪТ освежава кожа-

та. Сокът от магданоз действа 

като експресна изглаждаща бръч-

ките маска. Отлично средство е 

за сутрешно измиване на лицето. 

ЦЕЛИНАТА ускорява обмяната 

на веществата. По принцип я до-

бавят в скрабовете и средства-

та за подхранване на кожата на 

тялото. 

КРАСТАВИЦАТА притежава ов-

лажняващи и стягащи свойства. 

Подходяща е за маски за маз-

на кожа. 

КАРТОФИТЕ помагат да се из-

бавите от отоците, свиват по-

рите. 

ТИКВИЧКИТЕ са идеално сред-

ство за маски за суха и лющеща 

се кожа. 

МОРКОВИТЕ обикновено се из-

ползват за приготвянето на под-

хранващи маски за лицето и зо-

ната на деколтето. Отлично ов-

лажняват. 

ЯГОДИТЕ облекчават малките 

възпаления и помагат да се изба-

вите от пъпките. Подходящи са 

за раздразнена и лющеща се кожа. 

ВИШНИТЕ свиват порите. До-

бро средство за мазна кожа. 

Смлени с костилките, се явяват 

природен скраб.

ЯБЪЛКИТЕ възстановяват цве-

та на лицето и изглаждат бръч-

ките. Варените в мляко ябълки са 

достоен заместител на балсама 

за устни. 

КРУШИТЕ можете да използва-

те като скраб и средство за ком-

бинирана кожа с разширени пори.

Бананова маска за лице
Размачкайте 1 банан с вилица, добавете 1 

с. л. течен мед, 2 с. л. пълномаслена смета-

на и разбийте всичко на каша. Получената 

смес нанесете на лицето, изчакайте 15 мин, 

след което отстранете маската с памучен 

тампон, напоен с топла вода. Тази маска ще 

ви помогне да подобрите цвета на лицето 

си, а също да се избавите от микровъзпале-

нията, ако те ви притесняват.

Маска за коса
Загрейте 2 с. л. бадемово масло и равномер-

но го нанесете върху главата. Направете 

компрес на главата с фолио, след час измий-

те косата с шампоан и внимателно я из-

плакнете с обилно количество хладка вода.

Ваната с тропически цветя „измива“ 
стреса и възстановява силите ви

Бела, брой 9 (163), 201120



ПЪЛНОЦЕННИ МАСЛА
Растителните масла са отлична основа 

за приготвяне на козметика в домашни 

условия. Отделете си 30 минути време 

на ден и след няколко месеца няма да по-

знаете кожата си. 

ЗЕХТИНЪТ отлично се справя с бръчки-

те около очите. Смесете 2 с. л. зехтин с 

1 с. л. течен мед и половин жълтък. Полу-

чената смес нанесете на лицето и след 

15 мин измийте с топла вода. 

СУСАМЕНОТО ОЛИО е незаменимо в 

борбата с целулита и стриите. Доба-

вете в своя овлажняващ крем 1 с. л. от 

него и използвайте получената смес су-

трин и вечер. Ефектът ще се появи мно-

го скоро. 

ЦАРЕВИЧНОТО ОЛИО е чудесен ов-

лажнител. Освен това то стяга кожа-

та много добре. Можете да го използва-

те отделно (вместо мляко за тяло) или 

да го добавите във ваната, в самоделни 

скрабове (например с овесени ядки) и в 

маски (с мед и жълтък).

Скраб за лице
2 с. л. смлян кокос смесете с 1 ч. л. захар и 

1 ч. л. сметана. Внимателно разбъркайте 

и нанесете скраба на лицето. С леки маса-

жиращи движения втривайте сместа в ко-

жата в продължение на 2 мин. Измийте с 

топла вода.

НА СВОЯ ГЛАВА
Млечна маска за коса
Ще ви трябват: половин литър пряс-

но мляко, 1 ч. л. мед, 1 с. л. олио

Половин час преди да измиете косата, 

нанесете върху нея забърканата маска и 

увийте главата в полиетиленово фолио. 

Отгоре я омотайте и с хавлиена кърпа. 

Изчакайте така половин час. След това 

измийте сместа с топла вода и шампо-

ан. Млякото ще овлажни кожата на скал-

па, ще придаде блясък на косъма и ще го 

подхрани с витамини и аминокиселини. 

КАША С МЛЯКО
Скраб за тяло
Ще ви трябват: 1 ч. л. смлян ориз, 2 с. 

л. овесени ядки, 1 с. л. зехтин

Смесете всички съставки и ги нанесете 

на кожата като скраб (използвайте ос-

тра ръкавица). Ако сместа се окаже пре-

калено бодлива за вас, смекчете я с мал-

ко прясно мляко или сметана. Овесените 

ядки са прекрасно ексфолииращо сред-

ство, а оризът свива порите и овлажня-

ва кожата. 

РЪЧНА РАБОТА
Маска за ръце

Ще ви трябват: 2 картофа, 2 ч. л. сок 

от лимон

Сварете картофите с кожата, смачкай-

те ги на пюре и добавете лимоновия сок. 

Топлата смес нанесете на ръцете на 

дебел слой. Увийте ръцете с целофан и 

изчакайте 15 мин, а след това измийте 

маската с топла вода и намажете ръце-

те с крем. 

РЕКИ ОТ МЕД
Ако не разполагате с много продукти 

в хладилника, можете да използвате и 

само един. Най-добрият избор е медът. 

Стига да нямате алергия към него. 

Медена маска за зоната на декол-
тето На дебел слой нанесете мед 

на шията и гърдите, а след 15–20 мин 

го измийте с топла вода. За по-добър 

ефект можете да смесите меда с мал-

ко пресен лимонов сок. 

Меден тоник за лице  За да напра-

вите кожата на лицето по-гладка, ре-

довно я натърквайте с тампон, напоен 

в тоник от мед (2 с. л. мед, разтворе-

ни в чаша вода).

Меден масаж за тяло Чудесен на-

чин да се избавите от целулита е ма-

сажът с мед. Леко го размажете меж-

ду дланите, положете длани върху про-

блемни участъци и силно ги дръпнете 

от кожата. Усещането не е от най-

приятните, но пък ефектът е видим.
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DERMACOL MAKE-UP COVER 
Легендарният силно покривен фон дьо тен 

ще ви осигури перфектно покритие на всич-

ко, за което можете да си помислите: кръ-

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

Хипоалергенен, водоустойчив, с интензивна 

UV защита (SPF 30), DERMACOL MAKE-UP 

COVER e невидимо оръжие в борбата срещу 

кожните недостатъци. Може да играе ус-

пешно ролята на основен грим – нанесен в 

малки количества на тънък слой, той скри-

ва недостатъците и изравнява тена на ко-

жата. Незаменим е и с качествата си на 

коректор – за покриване само на определе-

ни недостатъци. 

Благодарение на състава си той е устой-

чив дори и към морската вода. Разработен 

в осем цветни нюанса, стои прекрасно и 

гарантира безупречен грим. Идеално сред-

ство за професионален грим – при фотосе-

сии, филмови снимки или където настроени-

ето ви отведе!

Официален вносител „Ралица“ ООД:

1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35

тел. 02/ 980 33 15, 

факс 02/980 48 99

e-mail: dinpg@techno-link.com



1. Обемно моделиране на меките 
тъкани на лицето
Младото лице притежава една много важна характеристика – 
обемност. За жалост тя се „стопява“ с възрастта. За проце-
дурата обемно моделиране се използват филъри на основата на 
хиалуронова киселина. Процедурата възстановява пропорциите, 
характерни за младото лице, и възвръща контурите на лицето. 
Ефектът на подмладяване е естествен и хармоничен.

2. Биореинфорсмънт (Вioreinforcement)
Това е много надежден метод, с помощта на който се възвръ-
ща състоянието на контура на младото лице, възстановява се 
тонусът на кожата и се изглаждат мимическите бръчки и су-
хите линии. В зоната на лицето и шията подкожно се вкарва 
биостимулатор – специално гелообразно вещество, което интен-
зивно въздейства на всички клетки, които произвеждат проте-
ин, колаген и еластин. По време на процедурата клетките се 
обновяват активно. В резултат на това въздействие кожата 
става по-еластична, с по-равен тен. 
Биореинфорсмънт е абсолютно безопасна козметична процеду-
ра, а резултатите от нея са аналогични с тези на пластична-
та хирургия. 

3. Контурна пластика на устните
Чувствените и красиво оформени устни не са просто украше-
ние на лицето, те са символ на сексапил и женска привлекател-
ност в мъжките очи. Контурната пластика на устните решава 
едновременно няколко задачи: увеличава обема на устните, про-
меня формата им, коригира асиметрията, повдига ъгълчетата 
им и премахва бръчките над горната устна.

4. Контурна пластика на бръчките 
Инжекционните препрати на основата на хиалуронова киселина 
до определена възраст могат напълно да заменят радикалната 

пластична намеса. С тяхна помощ се изпъват назолабиалните 
гънки, повдигат се ъгълчетата на устните, изглаждат се бръч-
ките в междувеждието, повдигат се краищата на веждите. 

5. Подмладяване на ръцете
Ръцете на жените се най-уязвими от фактора вредна околна 
среда. Увеличаването на вътрешния обем на тъканите води до 
много добър естетичен ефект. Уплътнява кожата, като пови-
шава нейния тонус и еластичност, коригира клиничните призна-
ци на дехидратация (възрастово обезводняване) и скрива изпъ-
кналите кръвоносни съдове и връзки. 

6. Биоревитализация
Тази процедура дава възможност да се възстановят тургорът, 
еластичността и плътността на кожата. Има подмладяващ и 
лифтинг ефект: намалява дълбочината на бръчките, стимули-
ра обменните процеси, повишава имунитета и е чудесна профи-
лактика за възстановяване на възрастовите изменения по ко-
жата. 
За провеждане на биоревитализацията се използва хиалуронова 
киселина, която се вкарва в дълбокия дермален слой. Една мо-
лекула от това вещество е в състояние да поглъща и задър-
жа вода (подобно гъба) до 1000 пъти повече от собственото 
си тегло. Благодарение на това се възстановява здравината на 
вътрешния кожен слой и се подсигурява неговото естествено 
овлажняване.

7. Биоармиране с колаген
Това е една от най-ефективните мерки против стареене. Не 
спира времето, но позволява на лицето дълго да не се поддава 
на първите сериозни признаци на старостта. Повишава плът-
ността на кожата, забавя появата на старчески бръчки на до-
лната третина на лицето. За процедурата се използват препа-
рати на основата на колаген със 7% животински произход. 

8. Лечение на белези 
С помощта на колагенови инжекции се запълват атрофичните 
белези по лицето, образували се след акне или след продължи-
телни възпалителни процеси (тогава кожата се уплътнява из-
куствено и загрубява).

9. Корекция на овала на лицето с ботокс
С ботокс се постига изразен лифтинг ефект, овалът на ли-
цето е по-скулптиран. Продължителното блокиране на мимиче-
ските мускули, от една страна, помага за опъване на бръчки-
те, а от друга – дава възможност за контролиране на израже-
нието на лицето. 

10. Терапия с ботулин на горната 
третина на лицето
Процедурата коригира мимическите бръчки на челото, намаля-
ва дълбочината и изразителността на бръчките в околоочната 
зона, повдига краищата на веждите. При това не страда ес-
тествената мимика. 

аn t i - a g ei - a g e
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ТОП 10 НА НАЙ-ЕФЕКТИВНИТЕ 
ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА 
ПОДМЛАДЯВАЩАТА КОЗМЕТОЛОГИЯ
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О
т слънцето и морската 
вода блясъкът на косата 
ви е изчезнал, а краищата 
са изгорели като слама. Ко-

сата ви е непослушна и не подлежи 
на оформяне. 
Като за начало ще успокоим тези, 

които се оплакват от 

ужасен косопад 
Доказано е, че нормалната дневна 

загуба на коса е от порядъка на 40 

до 70 косъма. През есента тази ци-
фра стига до 120 косъма дневно. За-
това през есента обърнете повече 
внимание на кожата на скалпа.
Като за начало ще трябва да се 

разделите с няколко сантиметра от 
дължината на косата, за да отстра-
ните накъсаните изтощени краища. 
Подстригването при нарушено хране-
не на луковицата на косъма е задъл-
жително – късата коса се храни мно-
го по-лесно. Освен това подстригва-

нето ще придаде оформен вид на при-
ческата ви. 

Миене на косата 
с ползи

През студените месеци не мийте 
косата си с много гореща вода. От-
кажете се от козметичните проду-
кти „2 в 1“. Такава комплексна грижа 
е подходяща за пролетта. При избора 
на шампоан, балсам и маска за коса 
се ориентирайте към такива от една 
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След края на лятото, След края на лятото, 
преди есентапреди есента

В края на лятото кожата ви е добила красив 
матов загар, вие преливате от енергия 
и естествени витамини. Единствено 
потърпевша от ласките на слънцето и морето 
е косата ви. Как да се погрижите за нея?

Ц ветните африкански 

плитки са актуални 

не само през лятото. Ос-

вен че е много екзотична 

и веселяшка, тази приче-

ска може да бъде 

СПАСЕНИЕ ЗА 
ИЗГОРЕЛИТЕ ОТ 
СЛЪНЦЕТО КОСИ 
както и за тези, стана-

ли жертва на фризьорски 

експеримент (къдрене на 

студено например). 

Така че ако косата ви из-

глежда ужасно след края 

на лятото, не се отчай-

вайте – повредените 

коси се сплитат на плит-

ки и по този начин изго-

рялата и загубила блясък 

коса се превръща в чу-

десна прическа. При това 

може да се експеримен-

тира с цветовете, без да 

подлагате косата си на 

боядисване. 

ЩЕ ЗАБРАВИТЕ И 
ЗА ВСЕКИДНЕВНИТЕ 
ГРИЖИ 
за коса (поне за 3 месе-

ГЕНЕРАЛНО 
И ОРИГИНАЛНО Няма да останете незабелязани!
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МАРИН ХУБЕНОВ – АРТ ДИРЕКТОР
 коафьор на годината за 2008 г. 

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

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

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

    L’Оreal Professionnel

 фризьорски услуги 
 маникюр и педикюр 

 козметика – процедури 
за лице и тяло 

 Dermosonik – метод 
за намаляване на целулита 

 грим

ВЕЧЕ С НОВ ОБЛИК

УСЛУГИ

НОВО

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

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

БЛАЖЕНСТВО ЗА КОСАТА ВИ

козметична линия. 
За тези, които не използват услуги-

те на салоните за красота, ще пред-
ложим специални грижи при домаш-
ни условия. 

Вместо шампоан 
 ЗА ДА ЗАЗДРАВИТЕ КОСЪМА За 

измиване на косата съвсем не е не-
обходимо да използвате шампоан. Яй-
ченият жълтък ефективно възстано-
вява структурата на косъма. Разбий-
те един жълтък с 50 мл вода. Полу-
чената пяна втрийте в корените на 
косата, след което внимателно я из-
плакнете с вода. 

 ЗА ДА СЕ ИЗБАВИТЕ ОТ ПЪРХО-
ТА Препоръчва се миене на косата с 
яйчена пяна. Разбийте 1 яйце с малко 
вода до получаването на плътна пяна. 
Втрийте в косата си, след което из-
плакнете с вода. Последно изплаква-
не направете с леко подкиселена вода 
– например с разтвор на обикновена 
лимонена киселина.

 МАСКА ОТ КИСЕЛО МЛЯКО На-
несете продукта по дължината на 
косата, втрийте го и в корените и 
увийте главата с хавлиена кърпа. Из-
чакайте 10 мин, след което изплакне-
те косата с чиста вода, без да из-
ползвате други измиващи средства.

 ЗА ЛЕЧЕБНО ИЗМИВАНЕ НА 
НОРМАЛНА КОСА Можете да използ-
вате смес, приготвена от 1 ч. л. бо-
ракс и 2 с. л. настърган детски са-
пун. Сместа се залива с 1 ч. ч. за-
парка от лайка. Оставя се да прес-

тои 2 часа и се използва като шам-
поан. Можете да изплакнете косата 
със слаб разтвор на ябълков оцет 
в съотношение 1 с. л. оцет на 1 л 
вода. Благодарение на тази комплекс-
на грижа косата ви ще добие блясък 
и здрав вид.

 ЗА ТЪМНИ КОСИ За да върнете 
блясъка на косата си, изплаквайте я 
със запарка от билкова смес от коп-
рива, хмел и репей. Тревите се ва-
рят 5 мин. Запарката се разтваря 
във вода в съотношение 2 с. л. чай 
на 1 л вода. 

 ЗА СВЕТЛИ КОСИ За изплаква-
не на косата използвайте отвара от 
лайка в съотношение 2 с. л. сушена 
лайка на 1 л вода. Кисне не по-мал-
ко от 2 часа.

 ПРОТИВ ЦЪФТЯЩИ КРАИЩА 

Ако косата ви цъфти, за изплаква-
нето є използвайте отвара от глу-
харчета или мента. 1–2 с. л. суше-
на билка залейте с 1 ч. ч. вряла вода 
и оставете да кисне поне половин 
час. Прецедете течността преди из-
ползване.

 ЗА БЛЕСТЯЩ ЕФЕКТ За да има-
те жива и блестяща коса, е доста-
тъчно веднъж седмично да нанасяте 
маска от слънчогледово олио и лимо-
нов сок. Тази смес се загрява на во-
дна баня до 40–45°. Нанася се по дъл-
жината на косата и в корените, след 
което главата се увива първо в най-
лон, а после в хавлия. Компресът се 
оставя да престои 30 мин, след кое-
то косата се измива с топла вода.

ца), както и за ежеднев-

ното є миене. 

Както става ясно от наз-

ванието, родина на аф-

роплитките е Африка. 

Първите поклонници и 

майстори на сплитане-

то на африкански плит-

ки били древните египтя-

ни обаче. 

В наше време дългите 

плитки са достъпни не 

само за фараоните. Тази 

младежка хипи прическа 

приляга на разкрепосте-

ните и уверените в себе 

си жени. Подходяща е за 

всички, на които им е ом-

ръзнал баналният стил и 

които не се страхуват 

да импровизират.

НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА 
ИМАТЕ ДЪЛГА КОСА 

За тази прическа е дос-

татъчно косата да е дъл-

га 5–7 см. Удължаването 

става само за час-два в 

салона за красота. Проце-

сът на сплитане е лесен, 

но отнема време в зави-

симост от броя на плит-

ките, които се сплитат 

около изкуствено влакно, 

за да са по-трайни. Ефек-

тът е очебиен – приче-

ската придава плътност 

на косата. 

ПЛИТКИТЕ НЕ ПРЕЧАТ 
ДА МИЕТЕ КОСАТА СИ 

и не изискват никакви до-

пълнителни козметични и 

стилизиращи средства за 

поддръжка. Прическата е 

много лесна за поддръж-

ка и може да се носи до 6 

месеца, като запазва пре-

възходния си вид. А ако в 

някакъв момент ви омръз-

не, можете с малко фан-

тазия да промените ней-

ната форма. 
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П
олезен, вреден, празничен, пристрастяващ… Шо-
коладът поражда много вълнения, но и съмнения. 
Днес около този вкусен продукт са се нароили 
куп митове. Какво обаче последно твърдят екс-

пертите?

Покачва либидото
В своите мемоари знаменитият Казанова нарича шо-

колада „чудесен афродизиак“. Английският психолог Дей-
вид Люис прави изследване, в хода на което става ясно, 
че шоколадът може да достави повече удоволствие, от-
колкото целувката. Този какаов продукт може да увели-
чи пулса от стандартните 60 удара в минута в състо-
яние на покой до 140 удара в минута. Топенето на шо-
колада върху езика предизвиквало по-интензивно и по-про-
дължително усещане, отколкото една страстна целувка, 
твърдят други учени. Днес е известно, че благодарение 
на съдържанието на фенилетиламин (вещество със стиму-
лиращ ефект) в шоколада той благоприятства производ-
ството на ендорфини (съединения, отговорни за нашето 
добро настроение). Но не може да се твърди, че шокола-
дът има силно възбуждащо действие. Той просто предиз-
виква у нас усещания, сходни със състоянието на влюбе-
ност: емоционален подем, радост, еуфория.

От него се пълнее
Мастити диетолози застават плътно зад това 

твърдение. Да, шоколадът е висококалоричен про-
дукт – 540 кал се съдържат в 100 г тъмен шо-
колад; 547 – в 100 г млечен; 550 – в 100 г бял. 
Този продукт изобилства също и от наситени 
мазнини, които лесно се превръщат в сланинки 
по тялото ни. Значи ли това, че тези, кои-
то искат да се отърват от излишните си ки-
лограми, трябва да се откажат от шоколада? 

Съвсем не. Нито един продукт, в това число и 
шоколадът, не може да бъде наречен само вре-
ден. Далеч по-вредно е да бъде вписан в графа-
та „хранителни табута“, тъй като подобно ког-

нитивно (познавателно, умствено) ограничение може 
да събуди неконтролируемо влечение към „забранения“ про-
дукт. Консумирането на малки количества шоколад ще ви 
освободи от чувството, че сте ограничени, и ще ви даде 
свобода да си съставите по-здравословна диетична про-
грама. Според диетолозите най-полезен е горчивият шо-
колад с орехи. Той съдържа повече витамин Е, магнезий, 
калий, фосфор и желязо – все ценни за човешкия органи-
зъм вещества. 

Пристрастява
Макар че един страстен любител на шоколада е в със-

тояние да отиде до другия край на града заради един 
шоколадов бонбон, шоколадът не трябва да бъде наричан 
наркотик. Американският биохимик Даниел Пиомели е до-
казал, че шоколадът съдържа подобно на анандамида сти-
мулиращо рецепторите и основно мозъка вещество. То 
действа на принципа на марихуаната – предизвиква крат-
ковременно състояние на блаженство и намалява болка-
та. В същото време учените са изяснили, че в шоколада 
това вещество е в незначително количество, за да пре-
дизвика пристрастяване. Освен това то се разгражда в 
организма ни от жлъчната киселина и дори не стига до 
кръвообращението. Затова, когато говорим за шоколад, 
може да става дума само за психологическа, но не и за 
физиологическа зависимост.

Разваля кожата
Това е мит. Често чуваме, че шоколадът провокира по-

явата на акне, но няма никакви доказателства за това. 
Акнето може да бъде предизвикано от заболяване на въ-
трешните органи, стрес и изменение на микрофлората 
на стомашно-чревния тракт. Но неголямото количество 
шоколад не може да стане причина за появата на пъпки. 
Шоколадът може единствено да подпомогне обострянето 
на процеса при пациенти с акне. 

ШОКОЛАДОВА
репутация
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Nova Brasilia

Провокира алергия
Въпреки разпространеното мнение алергия от самите 

какаови зърна се среща крайно рядко. Често алергия се 
провокира не от самия шоколад, а от компоненти, влиза-
щи в състава на шоколадовите изделия – мляко, соя, ца-
ревичен сироп, ядки, ароматизатори и оцветители. 

Източник е на антиоксиданти
Наистина в какаото се съдържат много вещества, кои-

то притежават антиоксидантни свойства. Основните от 
тях са изофлавоноиди и полиненаситени мастни киселини, а 
освен това и витамините антиоксиданти Е и С. За срав-
нение: в блокче тъмен шоколад се съдържа такова количе-
ство флавоноиди, колкото в 6 ябълки/5 ч. ч. черен чай/2 
чаши сухо червено вино. Изследователи от Харвардския 
университет стигнали до извода, че хора, които редовно 
си хапват шоколад, живеят средно почти година повече 
от тези, които са се отказали от това удоволствие. 

Помага за възстановяване на силите
Това е истина. Освен стимулатора фенилетиламин в шо-

колада и по-специално в какаото има още кофеин и те-
обромин – силни стимулиращи съставки. Именно зато-
ва шоколад не се препоръчва на деца под 3-годишна въз-
раст, както и на възрастни хора. Внимателно дозирай-
те дневното количеството шоколад, като се съобразява-
те с приема на други, съдържащи кофеин продукти (като 
енергийни напитки, чай, кафе и някои лекарства). „Талан-
тът“ на тъмния шоколад да облекчава хроничната умо-
ра се потвърждава от изследване, проведено съвсем ско-
ро във Великобритания – след консумация на тъмен шо-
колад с високо съдържание на какао доброволните учас-
тници в теста чувствали значително по-слабо умората. 
Твърди се, че дори миризмата на шоколад подпомага про-
изводството на серотонин (хормона на щастието) в чо-
вешкото тяло.

КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ С ШОКОЛАД СЕ ПРАКТИКУВАТ 

ПОВСЕМЕСТНО В СПА ЦЕНТРОВЕ И КОЗМЕТИЧНИ САЛОНИ 

НАПОСЛЕДЪК. ОСВЕН ПРИЯТНИ ТЕ СА И МНОГО ПОЛЕЗНИ.

 Те се правят или с обикновен шоколад (със съдържание на 

какао не по-малко от 55%), или с шоколад и добавка на различ-

ни други съставки в зависимост от целта на процедурата. 

Маслото и какаото са много полезни за кожата, защото я 

омекотяват, овлажняват я в дълбочина и облекчават раздраз-

нените участъци. „Шоколадовите“ козметични процедури ра-

ботят и в полза на по-лесното регенериране на клетките на 

кожата. Затова се препоръчват за третиране на зряла кожа. 

 Ако пък искате да коригирате фигурата си, горещо ви пре-

поръчваме масаж на проблемните зони с шоколад. Съдържа-

щият се в шоколада кофеин има силен антицелулитен ефект. 

 Шоколадовите процедури повлияват благотворно не само 

външността. В резултат на синтеза на серотонин и теобро-

мин, който протича в организма, дори при външно приложение 

на шоколада те оказват антистресово действие. Такова удо-

волствие можете да си доставите и при домашни условия. 

Вземете 50 г горчив шоколад, разтопете го на водна баня, 

добавете 1 ч. л. зехтин и оставете сместа да изстине. На-

несете я на лицето, шията и зоната на деколтето и изчакай-

те 10–15 мин. Ефектът е коприненомека кожа. 

ШОКОЛАДОВИ ГЛЕЗОТИИ

С
поред данни от домакинския панел на 
агенция GFK всяка втора чаша мляно 
кафе, изпита вкъщи, е Nova Brasilia. Това 

не учудва никого. Защото:

Nova Brasilia
ДОМАШЕН УЮТ

ала

* Информацията се базира на изследване на търговската дейност, направено от „Ей 
Си Нилсън“ – България, и се отнася за продажбите в обем на търговската мрежа за пе-
риода април-май 2011 г. за сегмента „Мляно кафе“.

NOVA BRASILIA E НЕПОДРАЖАЕМИЯТ ВКУС 
И СИЛНИЯТ АРОМАТ НА СЕМЕЙНИЯ УЮТ!

Впрочем вакуумната опаковка на Nova Brasilia гаранти-
ра и оригиналния произход на рецептата за приготвя-
не на кафето. Нали не бихте се доверили на насипни 
кафета с неясен произход (без информация за вносите-
ля и за това, кой, кога и как е пекъл кафето), без срок 
на годност. Насипно-
то кафе се съхраня-
ва обикновено в от-
ворени чували, в пряк 
контакт с въздуха, 
светлината, влага-
та и другите мириз-
ми, които развалят 
неговото качество. 
А знаете ли, че печеното кафе на зърна губи 56% от 
аромата си, ако престои 2 седмици в отворен съд или 
чувал? За разлика от опакованото и особено от опа-
кованото във вакуумна опаковка. Не ви трябват пове-
че аргументи, за да си купите следващия пакет Nova 
Brasilia, нали?!

1. Nova Brasilia е па-
зарен лидер на паза-
ра на млени кафета 
с над 50% пазарен 
дял* 
2. Nova Brasilia дава 
информация за про-
изводителя и сро-
ка на годност на 
кафето 
3. Nova Brasilia се 
продава само в 
оригинална ваку-
умна опаковка, 
която най-до-
бре предпазва 
кафето от влия-

нието на кислорода и 
запазва перфектно неговия 
вкус и аромат
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П
сихоаналитиците са категорич-
ни, че атмосферата в мегаполи-
сите е абсолютно непригодна за 
нормален живот. Нищо че там 

заплаха от тропическа треска (ма-
кар че „цивилизованият“ хепатит С 
с нищо не е по-добър) няма и е поч-
ти невъзможно да ви нападне тигрова 
акула (затова пък може да ви връх-
лети някой скейтър, както си върви-
те по улицата) – във всичко остана-
ло градът е толкова далеч от при-
родата, че организмът на човека реа-
гира със стрес практически на всич-
ко в него. 
Още повече че броят на особено по-

пулярните хора – мегаполитите, кои-
то са готови да се подложат на не-
човешки изпитания просто за да жи-
веят, не само че не намалява, а на-
против – расте. Рецептата за оце-
ляване е една – проблемът да бъде 
точно определен и да се измисли ясен 
и умен план за действие. Да не гово-

рим, че при цялото разнообразие от 
стресови ситуации жителите на ме-
гаполисите са най-лесно податливи на 
три основни вида: тълпа, шум, обез-
движеност. 

ВЪПРОС НА САНТИМЕТРИ

Кой е виновен? Постоянното нат-
рапване на другите в личното ви прос-
транство е основната причина за хро-
ничната ви раздразнителност и от-
слабения ви имунитет. Човек се чув-
ства в безопасност, когато от друг 
непознат човек го дели не по-малко 
от половин метър. Нарушаването на 
личното пространство в радиус от 40 
см е разрешено на единици: на люби-
мия човек, на родителите, на децата, 

на близките и на приятелите. 
Достатъчно е да влезете в общест-

вения транспорт в час пик или да 
почакате на опашка в супермарке-
та, за да констатирате, че десетки 
хора ежедневно пресичат вашата лич-
на граница без разрешение от ваша 
страна, а вие на свой ред сами невол-
но влизате в тяхната лична терито-
рия. На работа за конфиденциалност 
и дума не може да става с изключе-
ние на редките щастливи случаи, в 
които вие имате отделен кабинет. 
Териториалният инстинкт е ес-

тествен, природен, нещо изначално 
рационално. Личното пространство 
позволява на живите същества да 
осигуряват храната си, да се гри-

СТРЕСЪТ

И
ГРАДЪТ

В ГОЛЕМИЯ ГРАД 
СТРЕСЪТ СЕ СРЕЩА 

ПО-ЧЕСТО 
ОТ СЕКСА

ИЗБИРАЙТЕ ПРАВИЛНО ТЕХНИКАТА, С КОЯТО 
СЕ ОБГРАЖДАТЕ В БИТА. ДЖАДЖИТЕ И УРЕДИТЕ 
С КАБЕЛИ СА НАЙ-ОПАСНИТЕ „АГРЕСОРИ“ НА 

ЛИЧНОТО ВИ ПРОСТРАНСТВО.
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жат за продължението на рода, да 
спазват йерархията. Не е чудно то-
гава, че защитавайки своето, всяко 
човешко същество става малко или 
много агресивно. Това се отнася и за 
хищниците, и за невинните аквари-
умни рибки. 
Дори и човек много малко да прили-

ча на златна рибка, въпросът за лич-
ните му граници не е по-малко важен 
за него. Впрочем на нас много ни е 
провървяло, че не сме крокодили, чий-
то личен периметър е в пъти по-го-
лям от хорския – цели 40 метра. Си-
гурно затова крокодилите не живеят 
в градовете...
Когато детето разхвърля играчките 

си, тийнейджърите се обединяват по 
квартален принцип, а старите куче-
та оценяват скептично новия коле-
га в офиса – всичко това са прояви 
на защита на територия, нищо че не 
си даваме сметка за това. Даже на 
международните космически станции, 
където повечето земни физични зако-
ни не важат, териториалните рефле-
кси си остават в сила. Между „до-
макините“ и новите „гости“ възниква 
неконтролируема враждебност, макар 
че логично всички разбират, че няма 
какво да делят там, горе, в Космоса, 
където всички са гости. 

Как да постъпите? За да разтова-
рите малко психиката си, използвай-
те всички начини, които ви позволя-
ват да си върнете законното прос-
транство на места, където повече-
то граждани даже не претендират за 
комфорт. 

На презентация или в конферент-
ната зала, който е дошъл по-рано, 

сяда на най-широкото и хубаво мяс-
то, а закъснелите заемат останалите 
места. Макар и разликата в появата 
ви да е не повече от пет минути, 
първите вече се чувстват домакини, 
а другите – пришълци. Затова плани-
райте времето си така, че да прис-
тигате по-рано. За да утвърдите по-
зицията си, не чакайте някой сам да 
реши да седне до вас. Проявете „гос-
топриемство“, като поканите до вас 
да седне някой, към когото изпитва-

те симпатии, казвайки просто: „Тук 
е свободно.“ Така вие се превръщате 
в истински домакин и реализирате 
своето право на избор. 

На работа не пренебрегвайте 
обедните почивки. Поне два пъти 

седмично обядвайте с приятели в 
ресторант, далеч от офиса (а не с 
колегите в съседната кръчма!), за да 
смените поне за малко социалната 
си роля. 

Ходете повече пеша. 1–2 киломе-
тра на ден е минимумът. Първо, 

движението е полезно за здравето ви. 
Второ, избирайки къде да слезете от 
градския транспорт, в какво темпо 
да ходите и по какъв маршрут, вие 
си възвръщате така необходимото за 
душевното ви равновесие усещане за 
свобода на маневрирането и разширя-
вате своята територия. 

По-често излизайте навън с ин-
тимния си партньор. Ако се сре-

щате само вкъщи, вие подсъзнател-
но започвате да виждате един в друг 
конкуренти, претендиращи за най-
удобните места в пещерата. Излизай-
ки заедно навън, вие заедно се изпра-
вяте лице в лице с външните опас-
ности. 

Усмихвайте се! Съкращаването на 
лицевите мускули от усмивката 

ви създава по-изгодна позиция във вся-
ка една ситуация. 

ИНФОРМАЦИЯТА – 
ПРАВО ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ?

Кой е виновен? Канадският социо-
лог Маршал Маклюън още през мина-
лия век въведе понятията „горещо“ 
и „хладно“ общуване. Към горещите 
начини за обмяна на информация той 
причислява тези, които въздействат 
само на един орган на чувствата: че-
тене, слушане на радио, разглеждане 
на картини, слушане на музика. Ма-
клюън смята, че всички те извън-
редно много натоварват този канал, 
за който всъщност са предвидени. С 
други думи, човек се превръща или в 
две големи очи, или в едно голямо ухо, 
за да не изпусне и трохичка от ин-
формацията. И това според Маклюън 

разделя хората един от друг. 
За хладно, тоест за естествено об-

щуване канадският психолог смята 
непосредственото общуване между 
хората и, простете... телевизията. 
В процеса на комуникация участват 
няколко органа на чувствата: ние не 
само слушаме събеседника, но и го 
виждаме, докосваме се до него, поми-
рисваме го...
Тук Маклюън малко се е изхитрил. 

Защото суперинтерактивен телеви-
зор, който да ни позволява да вдиш-
ваме ароматите на джунглата и да 
участваме „на живо“ в холивудските 
партита, все още не е измислен. Но 
и без миризми и участия на живо те-
левизията поглъща комплексно своите 
зрители. Как? Като създава усещане 
за реалност, която е по-реална от 
живота, който живее обикновеният 
и не толкова обикновен човек. Наши-
те дни минават в работа и общува-
не със семейството и приятелите, в 
тях рядко се случва нещо извънредно 
– а и така трябва да бъде, това е 
нещо напълно естествено. 
А „в телевизора“ винаги се случ-

ва нещо свръхестествено. Всеки ден 
горещото (катастрофи, политически 
скандали) се смесва с хладното (то-
ест „естествеността“ на общуване 
с телевизията) и в резултат всички 
наши очаквания са надминати. 
Телевизорът несъмнено притежава 

не само хипнотично, но и наркотич-
но въздействие. Освен това със зри-
телите се случва винаги едно и също 
– онова, което вчера им се е струва-
ло пикантно, днес вече им се струва 
преекспонирано, а утре отново им се 
„прияжда“. Значи се налага постоянно 
да се увеличава дозата...

Как да постъпите? Спрете това. 
А ако вече живеете в информационна 
зависимост, научете се правилно да 
управлявате потока на информация и 
ловко да избягвате излишната. 

Всеки наркотик може да стане 
отрова, но може да се превърне 

и в противоотрова. Това зависи от 
дозата и целите, за които се прие-
ма. Прочутият хипнотизатор на XX 
век Милтън Ериксон, който на млади 
години преболедувал от полиомиелит, 
разказва, че единственото средство, 
което му помагало, макар и за крат-
ко, да забрави за болката, били ток-
шоутата, които гледал по телевизи-
ята. Психотерапевтите допълват, че 

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ВСИЧКО, КОЕТО ВИ ПОЗВОЛЯВА 
ДА СИ ВЪРНЕТЕ ЗАКОННОТО ПРОСТРАНСТВО НА МЕСТАТА, 

КЪДЕТО ПОВЕЧЕТО ГРАЖДАНИ ДАЖЕ 
НЕ ПРЕТЕНДИРАТ ЗА КОМФОРТ.
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още по-оздравително действат коме-
диите. Вие безгрижно си се смеете, 
всички мускули се отпускат и кръво-
обращението ви се нормализира. 

Когато от нас се изисква да се 
простим с всичко, което е вред-

но, но обичайно за нас, ние схващаме, 
че то е нереално, но въпреки всич-
ко го оставяме такова, каквото е 
било. В този случай би ни помогнала 
т. нар. проверка на отсъствието. За 
ден, за седмица или за произволно из-
бран период от време се откажете 
от някой вреден или „натоварващ“ ви 
навик. Да кажем, не включвайте те-
левизора, изключете мобилния си те-
лефон или пък захарта от менюто 
си. Подлагайки се на този експери-
мент в различни области на живота 
и сравнявайки усещанията си „със“ и 
„без“, вие по метода на пробата ще 
успеете да се откажете от онова, 
което наистина не ви е нужно.

Избирайте правилно техниката, 
с която се обграждате в бита. 

Джаджите и уредите с кабели са 
най-опасните „агресори“ на личното 
ви пространство. Изберете безжичен 
телефон, аплици, монтирани в стена-
та или на тавана, телевизор с пло-
сък екран и министереоуредба. Абсо-
лютно табу е да поставяте всички 
тези постижения на цивилизацията в 
спалнята си. Само будилникът може 
да стои там, при това будилник без 
светещ циферблат. 

ТОПЛО, ПРИЯТНО И 
МУХИТЕ НЕ ХАПЯТ

Кой е виновен? Бъдете честни със 
себе си, никой не подслушва мислите 

ви: знанието, че замразените зеленчу-
ци и полуфабрикатите са лишени от 
полезни вещества, достатъчен аргу-
мент за вас ли е да се откажете от 
тези продукти? А колко отдавна не 
сте ходили пеша повече от 20 ми-
нути? Ще престанете ли да използ-
вате микровълновата фурна, ако ви 
докажат, че тя действа зле на ен-
докринната система и се явява глав-
ната причина за наднорменото тегло 
при 40% от американците?
Отговорът на истинския мегаполит 

е предвидим. И той ще е резултат 
отново от информацията в повече, 
която стига до нас. Толкова много ни 
плашат с разни неща, че ние вече от 
нищо май не се боим истински. 
Последиците обаче от комфортния 

начин на живот, към който се стре-
мим, са леност, напълняване и скука. 
За да се справим с последната, зло-
употребяваме с шопинг и удоволст-
вия, които можем да получим само с 
помощта на бързо натискане на едно 
копче, тоест стимулираме мързела и 
надебеляването си. 
Проблемът на последното поколение 

мегаполити е още и в това, че те 
са свикнали да четат за правилното 
хранене, необходимото физическо на-
товарване и активния начин на жи-
вот, удобно разположени на своя ди-
ван с купа чипс в едната ръка и 
с гланцово списание в другата. Това 
създава усещането за приобщеност и 
блокира волята за реални действия. 
Освен това ние си имаме винаги го-
тови оправдания. Например, че при 
съвременния натоварен начин на жи-
вот никак не е добре да въвеждаме 

в живота си нещо ново (новото е 
винаги стрес) и да се отказваме от 
приспособления, създадени да ни пес-
тят времето. 

Как да постъпите? Когато тяло-
то си е изработило имунитет към 
аргументите на разума и угризенията 
на съвестта, остава ви само едно – 
да го излъжете!

Прилошава ви само от думата 
„фитнес“? Като алтернатива 

пробвайте просто да стискате гуме-
на топка. Това може да правите, без 
да се откъсвате от работното мяс-
то. Учените са доказали, че това за-
нимание облекчава нервното напреже-
ние и тонизира мускулите (малко, но 
от сърце, както се казва).

Създайте си ритуали. За да избег-
нете скуката и рутината, пре-

върнете механичните действия в 
мистични. Действа. Дали пиете кафе, 
гримирате се или дори слагате во-
дата на котлона да кипне – концен-
трирайте се върху своите действия, 
откривайки в тях скрита естети-
ка, която обогатява живота. Праве-
те всичко бавно и се стремете да 
доведете действието си до детайли-
те на съвършенството – това ви га-
рантира поне илюзия за повече дви-
жение в живота.

Планирайте деня си още когато 
се събудите (точно тогава в гла-

вата ви е програмирана позитивна на-
стройка). Планирайте и менюто си 
за деня – така ще можете наисти-
на да се храните по-здравословно, а 
освен това ще знаете какво точно 
да купите от супермаркета и няма 
да харчите излишни пари за нездра-
вословни продукти. Планирайте кул-
турната си програма за месец напред, 
а целите и задачите си – за годи-
на напред. 

Направете думата „достатъч-
но“ нещо като свой девиз, тайна 

мантра... По-често мислете, че сте 
достатъчно сити, достатъчно сте 
говорили по телефона, достатъчно 
сте гледали телевизор. Всеки ден, ко-
гато на главата ви се натрупат про-
блеми, които ви пречат да се наслаж-
давате на живота, мислено си пов-
таряйте: „Достатъчно ми е, че пра-
вя достатъчно и имам достатъчно.“ 
Напълно възможно е след време да се 
окаже, че имате достатъчно сили за 
живот и достатъчно условия да бъ-
дете щастливи.
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Основната роля на 
минерала магне-
зий е да се грижи 

за равновесието на нервна-
та и мускулната система. Из-
вестен е още като антистресов 
минерал. Магнезият не може да 
бъде произведен от човешкото 
тяло и трябва ежедневно да се на-
бавя чрез храни, богати на това веще-
ство: спанак, броколи, целина, зеле, крас-
тавици, зелен фасул, синап, почти всички 
видове ядки, сушени плодове и др. Набавянето 
на нужното количество магнезий посредством 
нормално хранене невинаги е достатъчно, особено 
при хората в активна възраст, подложени на стрес и голя-
мо физическо или умствено натоварване, бременните жени, кър-
мачките и възрастните хора.

Поради повишената си потребност от магнезий (300–355 мг дневно) 
БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ ЧЕСТО СТРАДАТ ОТ МАГНЕЗИЕВ ДЕФИЦИТ 

При тях липсата на магнезий може да доведе до интензивни и болезнени контракции на матката, 
които от своя страна създават риск от преждевременно раждане или спонтанен аборт. За да предо-
твратят този риск и да осигурят на своето бебче правилно развитие в майчината утроба, те често 
се доверяват на „Магнерич“. Това е висококачествен лекарствен продукт от „Актавис“ с доказа-
но ефективно действие и достъпна цена. Продуктът е родно производство и може да бъде закупен 
без рецепта от най-близката аптека. „Магнерич“ е утвърден и изпитан продукт 

С НАД 15-ГОДИШНО ПРИСЪСТВИЕ НА ПАЗАРА
Фактът, че през 2010 г. той е най-продаваният продукт сред магнезиевите препарати на българ-

ския пазар, ясно говори, че той по категоричен начин е спечелил не само доверието на АГ специа-
листите, но и предпочитанието на самите потребители. „Магнерич“ по нищо не отстъпва в качест-
вото си на конкурентните чуждестранни препарати, като в същото време е и на по-изгодна цена. 

Магнезият в „Магнерич“ е комбиниран с органична киселина за по-лесното му усвояване от органи-
зма. АГ специалистите често препоръчват на бременните жени да прием-
ат „Магнерич“ през по-голямата част от своята бременност (най-често 
от втория до началото на деветия месец). Продължителното приемане на 
„Магнерич“ не само че е напълно безвредно както за майката, така и за 
плода, но в повечето случаи е дори задължително. Установено е, че магне-
зият успокоява гладката мускулатура на матката и по този начин 

СПОМАГА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 
ОПАСНИТЕ МАТОЧНИ КОНТРАКЦИИ

Освен това „Магнерич“ намалява до голяма степен и мускулните крам-
пи (болезнени схващания) на краката, които бременните жени често 
получават през нощта или рано сутрин. Освен всичко друго „Магне-
рич“ има и успокояващо действие върху нервната система, като пома-
га за преодоляването на характерните за бременността тревожност и 
нервно безпокойство. 

„Магнерич“ 
срещу болезнени контракции
ЕЖЕДНЕВНИЯТ ПРИЕМ НА МАГНЕЗИЙ 
Е ОТ КЛЮЧОВО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ГЛАДКОТО 
И БЕЗПРОБЛЕМНО ПРОТИЧАНЕ 
НА ВАШАТА БРЕМЕННОСТ



С
ърцето е уникален орган. Без оглед на постиженията на 

съвременната наука човечеството не е успяло да изобре-

ти нищо, което да е даже близко и подобно на сърцето. 

Няма нито един механизъм, който е в състояние да 
работи 70, 80, а даже и 90 години без прекъсване, по-
насяйки върху себе си колосално натоварване. 
Представете си само, че вашето сърце за 24 часа успява да 

превърти повече от 10 тона кръв! Но все пак се случват и „за-

сечки“, които са резултат най-вече от неправилните условия 

на „експлоатацията“ му. За щастие повечето от тях можем да 

предотвратим. 

ИЗВЪН ЗОНАТА ЗА ДОСТЪП
Без вредни навици Лекарите предупреждават, че при пу-

шачите рискът от развитие на сърдечносъдови болести е 2 

пъти по-висок в сравнение с този при непушачите. Никотинът 

и другите вредни вещества в цигарите забързват сърдечния 

ритъм, провокират спазми на коронарните артерии и повиша-

ват артериалното налягане. 

Затова навреме се откажете от цигарите! А знаете ли, че ра-

ботата на сърдечносъдовата система се подобрява още през 

първите дни след отказване от този вреден навик?!

Кръвно налягане в норма Високото кръвно е една от 

главните причини за понижаване на работоспособността на 

сърцето и за развитието на атеросклероза. Ако кръвното ви 

често се вдига на и над 140/90 mmHg (мм живачен стълб), за-

дължително се обърнете към лекар. 

НИЩО ИЗЛИШНО
Следете колебанията на нивата на холестерола Пом-

нете, че излишъците от холестерол причиняват напластява-

нето на атеросклеротични плаки по стените на кръвоносните 

съдове, намалявайки просвета между тях. Ако нивото на холес-

терола превишава показателя 5,4  mmol/L (милимола на литър), 

значи е време да вземете мерки! Преди всичко ограничете по-

треблението на животински мазнини. 

КРАЙ НА МЪРЗЕЛУВАНЕТО

За да докажат колко разрушителни за сърдечната дейност и 

съдовете са бездействието и заседналият начин на живот, 

учени провели експеримент със зайци. Сложили няколко заека 

в тесни клетки и ги държали там без движение 70 денонощия. 

След това изследвали сърцата на животните под електронен 

микроскоп. Резултатът не оставил и съмнение: много скоро се 

забелязали значителни увреди на стените на кръвоносните съ-

дове и сърцата на зайците мързеливци. 

Повече движение! Плуване, ходене пеша, аеробика – всяка 

физическа активност, която ви доставя удоволствие, защита-

ва сърцето от увреди. 

Правилно хранене Нискокалоричната балансирана диета 

не само намалява риска от сърдечносъдови заболявания, но и 

помага да се избавите от излишните килограми. Включете 

в менюто си немазни меса, риба, зеленчуци, плодове, овесени 

ядки, хляб от пълнозърнесто брашно, растителни масла. Огра-

ничете консумацията на сладкиши, сол, кафе и алкохол. 

Впрочем прекаляването със спиртни напитки води до сериозна 

увреда на сърдечния мускул, известна като алкохолна миокар-

диодистрофия. Но малки количества алкохол (например чаша 

добро червено вино след вечеря), точно обратното – са полез-

ни за сърцето, защото подобряват микроциркулацията в кръ-

воносните съдове. 

По-позитивно! В състояние на стрес организмът отделя 

хормона адреналин, който принуждава сърцето да се съкраща-

ва по-често, а кръвоносните съдове да се свиват. В резултат 

налягането може да скочи опасно нагоре... Затова се отнасяй-

те по-философски към неуспехите, избягвайте кавги и спорове, 

наспивайте се, не забравяйте за пълноценната почивка с при-

ятели и близки и за хобито си. Дихателните упражнения също 

ще ви помогнат да запазите душевното си равновесие.

с а м а  н а  с е б е  с и  д о к т о р

Помогнете 
на сърцето

ЗА ДА РАБОТИ ТО БЕЗОТКАЗНО ДЪЛГИ ГОДИНИ, СЕ 
СТАРАЙТЕ ДА СПАЗВАТЕ НЯКОЛКО ВАЖНИ ПРАВИЛА

Положителните емоции и смехът 
са най-добрите „приятели“ на сърцето

В зрелите домати 

се съдържа много 

калий и затова те 

са особено полезни 

за хора със сърдеч-

носъдови проблеми.

Редовната консу-

мация на пълнозър-

нести продукти на-

малява със 7% риска 

от заболявания на 

сърцето.

Включете в менюто си
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Ранно олисяване
Преждевременното оплешивяване може 

да е свързано с различни заболявания. Ако 

сте под 40-годишна възраст и 50% от ко-

сата ви е опадала трайно, лекарите съ-

ветват да се тествате за диабет.

Плътни пигментни петна
По принцип те са доброкачествени и по-често се 

предават по наследство. Но ако подобни петна са 

се появили по кожата ви скоро след като продъл-

жително време сте се излагали на слънце, могат 

да са и един от ранните симптоми за рак на ко-

жата. Не отлагайте консултацията с лекар!

Разреждане на веждите
Опадането на космите на веждите, а също и 

тяхното естествено изтъняване и опадане-

то на косата на главата могат да бъдат при-

знаци за заболявания на щитовидната жлеза.

Пожълтяване на 
бялото на очите
По-често това се тълкува като при-

знак на силна умора или на махмурлук. Но 

може също така да е и ваша особеност 

по рождение. Възможно е обаче да бъде и 

предупреждение за заболяване на черния 

дроб или на пикочния мехур.

Сцепване на устните
Напукването на устните точно в ъглите им може да е преду-

преждение за дефицит на витамин В или цинк. Ако в ъгълчетата 

на устните се образуват рани, които дълго не зарастват, твър-

де лесно е те да се инфектират. Затова трябва да ги лекувате.

Бръчки на обичките 
на ушите
Диагоналните бръчки на това място 

в 70% от случаите говорят за пробле-

ми със сърцето: тъканите губят елас-

тичност, същото става и с артерии-

те. Но бръчките там могат да бъдат 

симптом и за естественото остаря-

ване на организма.

Увиснали клепачи
Мислите си, че това е ес-

тествена последица от на-

предване на възрастта? В ня-

кои случаи е просто наслед-

ствен белег. Ако клепачите ви 

са увиснали толкова много, че 

нарушават зрението ви, лека-

рят може да препоръча опера-

ция за опъването им (блефа-

ропластика).

Визуална самодиагностика
Искате ли да разберете дали сте напълно здрави?Искате ли да разберете дали сте напълно здрави?

Има и лесни начини да оцените състоянието на организма си. Само дето не можете да сте сигурни дали си 
поставяте правилната диагноза. За да я потвърдите, задължително посетете лекар.

Ярко изчервяване, топли вълни и умора – всич-

ки тези симптоми не означават нищо, ако сте на 18 години. Но след 

30–40-годишна възраст те могат да сочат за някои проблеми със 

здравето. По-рано вие най-вероятно не сте обръщали внимание на 

такива досадни дреболии. Но в зряла възраст за тях може да има дру-

га, по-сериозна причина.

СИМПТОМ: умора 
в средата на деня

Какво може да означава това в 

млада възраст? Че прекалявате с хо-

денето на купони до късно през нощта и 

с недоспиването.

Какво може да означава това в 
зряла възраст? Най-често – наруше-

ние на обмяната на инсулина. Хормонът 

инсулин подпомага извличането на за-

харта от кръвта и доставянето є до 

тъканите. Но с възрастта или заради 

натрупване на излишни килограми този 

процес се нарушава и на панкреаса му 

се налага да произвежда повече инсулин 

и „да събира“ повече захар от кръвта, 

което гарантирано води до умора и сил-

на отпадналост. Доста често това се 

случва през деня, особено ако сутринта 

сте хапнали нещо сладко. 

Какво да правите? Основният рис-

ков фактор в този случай са излишните 

килогра-

ми. Ако мо-

жете да сто-

пите поне 5–10% от тях, това ще подо-

бри положението. За да избегнете рязко 

отлагане на захар в кръвта, яжте пове-

че зърнени продукти и белтъчини. Ос-

вен това е много важно да сте физиче-

ски активни – поне по 30 минути на ден 

спортувайте. И контролирайте нивото 

на захар в кръвта. ©
 E

D
H

AR
 Y

U
RA

LA
IT

S,
 S

ER
G

EY
 IG

N
AT

EN
KO

 / 
D

EP
O

SI
TP

H
OT

O
S.

C
O

M

Бела, брой 9 (163), 2011 33



Голям бюст
Ако горната част на тялото 

ви е очевидно по-обемна от 

долната, следете за обикол-

ката на талията си. Размер D 

на чашката на сутиена тряб-

ва да ви кара да сте по-бди-

телни за предразположеност 

към диабет. А обиколка на та-

лията под 80 см е един вид за-

страховка срещу диабета.

Дълъг безименен пръст
Ако показалецът ви е по-къс от безимен-

ния ръст, това говори, че когато майка ви 

е била бременна, е имала повишено ниво на 

тестостерон. Но също може и да указва 

за склонност към възпаление на коленните 

стави, смятат британски лекари. Редовно 

изпълнявайте махове с краката, за да под-

държате в тонус мускулите им, което ще 

помогне за защита на коленните стави.

Червени ръце
Зачервяването на дланите 

може да е един от първите 

признаци за нарушения в рабо-

тата на черния дроб. Колкото 

може по-скоро се обърнете за 

съвет към лекар.

Неравности 
по ноктите
Много е възможно в 

този случай да сте бо-

ледували сериозно съв-

сем скоро или пък прос-

то да сте ударили пръ-

ста си. Но ако това 

не е така, а набраздя-

ванията по ноктите 

се появяват редовно, 

трябва да проверите 

състоянието на черния 

си дроб и нивото на хе-

моглобин в кръвта си.

Отекла шия
Ако отоците по шията ви се задържат 

дълго време, това може да е признак за 

заболяване на щитовидната жлеза.

Гъша кожа
Постоянната грапавина, малки-

те пъпчици (най-често по кожа-

та на ръцете) обикновено въз-

никват от недостига на кера-

тин и са съвършено безопасни.

Загар без 
слънце
Ако кожата ви става от 

ден на ден по-смугла от 

обикновено, това е повод 

да се обърнете за съвет 

към вашия лекар. В ред-

ки случаи това може да 

говори за нарушение на 

функциите на надбъбреч-

ните жлези.

Апетитно коремче
Лекарите твърдят, че хора с „из-

лишества“ в тази област на тяло-

то по-често страдат от диабет и 

сърдечносъдови болести.

Студени крака
По-точно студените ходила се смя-

тат за един от първите симпто-

ми на съдови заболявания. Ако ходи-

лата и дланите ви често са студе-

ни, задължително се консултирай-

те с лекар.
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СИМПТОМ: болка в 

област та на бедрата

Какво може да означава това в 

млада възраст? Вие сте претоварили 

мускулите на краката. 

Какво може да означава това в 
зряла възраст? Най-често – бурсит 

(възпаление на околоставната синови-

ална торбичка, по-известна като бур-

са). В зависимост от интензивността 

на възпалителния процес болката може 

да бъде тъпа или остра, слаба или мно-

го силна. Тя може да се усеща само в об-

ластта на бедрото или да ирадиира по 

целия крак. 

Какво да правите? По време на прис-

тъп на болка налагайте засегнатия 

участък от бедрото със студен ком-

прес (по 15 мин на всеки 4–6 часа). Ако 

болката не отслабне в рамките на ня-

колко дни, се обърнете към специалист, 

който може би ще ви назначи лечение с 

кортикостероиди. Освен това могат да 

ви помогнат и стречинг упражненията. 

Опрете ръце на облегалката на стол, 

за да пазите равновесие, леко сгъне-

те левия крак в коляното, а десния бав-

но придвижете наляво и нагоре (колкото 

можете по-високо) – трябва да усети-

те опъване в десния крак. Задръжте на-

прежението 30 секунди, след което сме-

нете краката. Правете по 3 движения с 

всеки крак няколко пъти през деня. Бол-

ката ще намалее не по-рано от 6 седми-

ци. Същото упражнение можете да пра-

вите и профилактично. 

СИМПТОМ: учестено 
сърцебиене

Какво може да означава това в 

млада възраст? Най-често, че сте 

влюбени. 

Какво може да означава това в 
зряла възраст? Колебания в хормо-

налните нива. Ние очакваме, че топли-

те вълни и другите симптоми на оста-

ряването се появяват едва когато сме 

в менопауза. Но много жени с учудване 

отбелязват промени в сърдечния си ри-

тъм едва след навършване на 30 годи-

ни. Сърцето бие прекалено учестено 

или неритмично. В изследвания, проведе-

ни през 2007 г., участвали 1000 жени от 

четири държави. И 12% от тях признали, 

че от време на време наблюдават със 

себе си нещо подобно. С голяма вероят-

ност може да се твърди, че причината 

за това се крие в колебанията на хор-

моналния фон, които оказват влияние на 

целия организъм. 

Какво да правите? По принцип учес-

теното сърцебиене е безобиден симп-

том, особено ако го изпитвате рядко. 

Но пълна сигурност и спокойствие може 

да ви даде eлектрокардиограмата. Ос-

вен това трябва да изключите наруше-

ния в работата на щитовидната жле-

за, които също могат да усилят сърце-

биенето. Ако сърцебиенето е съпроводе-

но с болки в гръдната област, затрудне-

но дишане или рязко усещане на слабост, 

това може да бъдат симптоми на сърде-

чен пристъп. В този случай е необходимо 

веднага да извикате „Бърза помощ“. 
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СИМПТОМ: тъмножълта 
на цвят урина

Какво може да означава това в 

млада възраст? Че сте преяли с цвек-

ло или черници.

Какво може да означава това в 
зряла възраст? Тъмният цвят на ури-

ната може да бъде признак за обезвод-

няване. 

Какво да правите? Пийте повече 

вода, сокове или чайове. След увеличе-

ната консумация на течности урина-

та трябва да възстанови нормалния си 

светложълт, почти сламен цвят в рам-

ките на няколко часа. Но тъмночервени-

ят цвят (понякога с примеси на кръв) е 

сериозен повод за посещение на лекар 

и провеждане на подробни изследвания. 

Този симптом може да предупреждава 

за инфекция на пикочните пътища, за-

боляване на бъбреците или черния дроб. 

В редки случаи промяната на цвета на 

урината може да сочи и наличието на 

камъни в бъбреците. СИМПТОМ: зачервяване 
на бузите и носа

Какво може да означава това в 

млада възраст? Слънчево изгаряне или 

силно притеснение. 

Какво може да означава това в 
зряла възраст? Най-често – розацея. 

Това възпалително заболяване се разви-

ва достатъчно бавно. В начален стадий 

незначителни зачервявания се появяват 

ту на едната, ту на другата част на 

лицето. В по-напреднал стадий се поя-

вяват забележими зачервени кръвоносни 

съдове и зачервяването не минава някол-

ко месеца. И макар че розацеята може 

да се появи на всякаква възраст, най-

предразположени на тази напаст са же-

ните между 30- и 40-годишна възраст. 

Какво да правите? Преди всич-

ко трябва добре да се защитавате от 

слънчевите лъчи, като използвате крем 

с максимален SPF фактор. Освен това 

лекарите обикновено съветват да прие-

мате добавки, съдържащи мастната ки-

селина омега-3, да спазвате диета, бо-

гата на плодове и зеленчуци, и да консу-

мирате по-малко въглехидратни храни. В 

много от случаите зачервяването може 

да бъде провокирано от люта храна, ал-

кохол или много горещи напитки. Или 

даже от горещ душ. От тези неща е на-

ложително да се въздържате. 

СИМПТОМ: тялото ви конвулсира, когато заспивате

Какво може да означава това в млада възраст? Че сте извънредно чувстви-

телни и се впечатлявате от дребни неща. 

Какво може да означава това в зряла възраст? Когато човек заспива, мозъ-

кът му не изпада в сън веднага. Преди това той минава през няколко стадия, наре-

чени фази на съня. По време на една от началните фази, която се нарича „парадок-

сална“, човек вече не реагира на външни дразнители, шум например, но на сигнали, 

получавани от собственото тяло, той реагира доста силно и рязко. Ако в това със-

тояние при човека се променя концентрацията на калций или калий в кръвта, въз-

никват неволни и резки мускулни съкращения. Това се наблюдава както при деца, 

така и при възрастни. 

Какво да правите? Като цяло това явление е безобидно и не трябва да ви при-

теснява, особено ако не се повтаря често, не продължава дълго и не ви създава ни-

какви неудобства. Ако обаче това става често и ви създава дискомфорт, трябва да 

се обърнете за съвет към невролог. 

АКО УЧЕСТЕНОТО СЪРЦЕБИЕНЕ Е СЪПРОВОДЕНО С БОЛКИ В 
СЪРДЕЧНАТА ОБЛАСТ, ЗАТРУДНЕНО ДИШАНЕ ИЛИ РЯЗКО УСЕЩАНЕ 
НА СЛАБОСТ, ВИКАЙТЕ „БЪРЗА ПОМОЩ“.
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Истината е 

във водата

СИМПТОМ: петънца пред 
очите

Какво може да означава това в 

млада възраст? Просто ви е попадна-

ла спирала в окото.

Какво може да означава това в 
зряла възраст? Риск от увреждане на 

ретината. Малките петънца пред очи-

те (някои ги наричат „мушици“) се със-

тоят от микроскопични частици тъкан 

и органични прашинки. Най-често те се 

извеждат от организма по безопасен на-

чин. Според очните лекари обаче поня-

кога те могат да предизвикат сериоз-

ни проблеми. 

Какво да правите? Ако забележите 

петънца пред очите си и това продъл-

жава няколко дни, обърнете се към спе-

циалист офталмолог. Други тревожни 

симптоми са парене, постепенно пони-

жаване остротата на зрението или ряз-

ко влошаване на периферното зрение. 
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д у ш а  и  т я л о

Т
я ме приютява в своето студио „Гаятри“, къде-
то посреща много жени, търсещи помощ, тръг-
нали по нелекия път да търсят себе си. От Ди-
митрина Спасова струят сила и светлина. Пре-

живяла е много катаклизми, минала е през доста прераж-
дания. Работи повече от двадесет години като медицин-
ска сестра в болница и е изключително недоволна от на-
чина, по който се лекуват хората. Това я подтиква да 
открие фитотерапията. След това 

ИЗУЧАВА КЛАСИЧЕСКА ХОМЕОПАТИЯ 
която отваря очите є за живота отвъд материалното 
тяло – за живота на енергийно ниво. В хомеопатията на-
мира обяснения, как да помага на себе си и на близките 
си да се чувстват по-хармонично и комфортно. 
Самата тя се изправя пред сериозно предизвикателство 

– разболява се от рак. И въпреки че знае, че тази болест 
е животозастрашаваща, решава, че има сила да направи 
стъпките, необходими є, за да оцелее. С помощта на йо-
гата и хомеопатията се връща обратно към живота си. 
И не само това – стабилизира здравето си и започва да 
помага и на други хора за същото. В този път на из-
растване открива, че ако иска да бъде полезна, трябва да 
развие качества, които наистина да работят за хората 
и да є помагат да подкрепя, без да осъжда и да очаква 
нищо в замяна, да бъде стабилна във всяко едно ниво на 
своето съществуване. 
Осъзнаването, че 

ИМА ДА РАБОТИ ОЩЕ МНОГО СЪС СЕБЕ СИ 
я води до решението да замине за Индия, да остане да 
живее в ашрам, където с помощта на йога да може да се 
научи да изчиства, да хармонизира и да зарежда себе си с 
познания. Раздялата със съпруга є и с двете є вече пора-
снали дъщери (децата є са студенти) є дава възможност 
да направи свободно избора си. Учи в йога университет. 
Остава там седем години. Не е лесно, но є помага учи-
тел. Той буквално премахва всички „подпирачки“, с които 
тя е свикнала: семейство, приятели, професионална ква-
лификация, женска идентификация. Тогава Димитрина се 
изправя сама срещу себе си и осъзнава, че единствената 
връзка, която си заслужава да развива човек, е 

ВРЪЗКАТА С БОГА ВЪТРЕ В ТЕБ, С ДУШАТА ТИ

„След като тази огромна сила, която е сътворила всичко око-

ло нас, може да се грижи за хармонията и да поддържа реда, 

какъв е проблемът да се грижи за мен, за вас?!“ – пита тя.  
Условията на живот в ашрама са изключително теж-

ки. През лятото температурите стигат до 48°, а през 
зимата има дни, в които падат до 2°. Не е лесно да се 
живее без отопление, без топла вода, без топли дрехи и 
да се ходи с гола глава… Най-тежката практика, с коя-
то се сблъсква, е 

16-ЧАСОВОТО МЪЛЧАНИЕ 
чрез което се заздравява най-важната връзка – тази с 
бога вътре в теб. 
Изводът, до който стига Димитрина Спасова, е, че 

абсолютно задължително за всеки, който иска да жи-
вее пълноценен, здрав, хармоничен и балансиран живот, е 
да започне да прилага някаква духовна практика в живо-
та си.
С този нов светоглед се връща в България и създава 

студио „Гаятри“. „Естествената следваща крачка на хора-

та от новото хилядолетие е да станат осъзнати творци на 

живота си“ – просвещава Димитрина Спасова. Само че има 
стъпки, които трябва да бъдат наблюдавани отстрани 

„ДА СТАНЕМ СЪЗНАТЕЛНИ

  ТВОРЦИ НА ЖИВОТА СИ“
СЪВЕТВА ДИМИТРИНА СПАСОВА – ЖЕНА С 
НЕОБИКНОВЕНА СИЛА И СВЕТЛИНА, ОТДАДЕНА НА 
КАУЗАТА ДУХОВНО САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ. СН
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от някого, който да ни сочи правилната посока. 

НЕ Е ЛЕСНО ДА СЕ НАМЕРИ УЧИТЕЛ 
който да отговаря на нуждите ни, особено в този век 
на толкова много мислители и системи... „Търсете сис-

тема, в която да има повече лекота, смях, удоволствие, пове-

че радост“ – съветва Димитрина, която има зад гърба си 
повече от двадесет години духовна практика в полето 
на лич ностното израстване и осъзнаване. Днес тя обуча-
ва много хора на това. „Аз съм изминала по-голяма част от 

пътя си сама – разказва тя. – И съм си обещала, когато съм 

готова да обучавам хора, да направя всичко възможно те да 

работят в група. Групата вдъхновява, дърпа напред, дава въз-

можност да се чувстваш приет, да наблюдаваш как другите 

работят със себе си.“ 

За да бъде полезна за 

ВСИЧКИ, КОИТО ИСКАТ 
ДА ПРОМЕНЯТ ЖИВОТА СИ 

но не знаят как, Димитрина основава издателство „Сре-
бърно звънче“: „Имам усещането, че чрез тези книги разпрос-

транявам добруването в България и по света.“ 
Под добруване тя има предвид стил на живот, избор, 

естествено състояние на всеки един от нас. Тези книги 
дават отговори на въпроси като „Какво е духовност?“; 
„Как да я прилагаме в живата си?“; „Какво представля-
ва човешката същност?“; „Откъде идваме?“; „Какво пра-
вим тук, на този свят?“; „Какво става с нас след смър-
тта?“. 
Като човек практик Димитрина Спасова се стреми да 

ни даде отговор, как да живеем така, че да преминем 
през живота благоденстващи и в добро здраве. Защото 
стресът, който ескалира с всеки изминал ден, ни поста-
вя пред такива предизвикателства, с които дори йога не 
може да се справи. Липсват ни време, спокоен ум и дори 
чист въздух, за да практикуваме йога както трябва. За-
това като трети основен пилар (стълб – бел. ред.) в 
своята система за подобряване на качеството на живот 
Димитрина включва и… 

ЦВЕТЯТА НА Д-Р ЕДУАРД БАХ 
които изчистват негативните психоемоционални характе-
ристики на човешката личност (страх, тревожност, не-
търпение, нервност, променливи настроения) и я хармони-
зират много ефективно. 

Може ли обаче човек да заживее хармонично със себе си 
и света наоколо за една нощ? Ами ако обстоятелства-
та около нас не са толкова благосклонни, възможно ли е 
да си върнем усмивката, щастието? „Първото нещо, кое-

то трябва да направим, е да се отпуснем на мястото, на ко-

ето сме. Много хора се страхуват, че ще си останат там за-

винаги“ – обяснява Димитрина. Има една „оздравителна“ 
фраза, която тя често използва и препоръчва и на дру-
ги да използват: 

„Аз съм там, където съм, и това е чудесно, защо-
то просто нямам нищо друго.“ Приемете се там, 
където сте – с работата, която не ви удовлетво-
рява, с 30-те килограма наднормено тегло или с без-
паричието… Отпуснете се и обърнете внимание 
на прекрасните неща, които имате в живота си в 
този момент.“

С тези думи посреща всеки, дошъл в студио „Гаятри“, 
и ден след ден насърчава, зарежда с усмивка и със свет-
лина. Като духовен учител и холистичен съветник днес 
тя работи, за да променя света около себе си. Преди 
две години се разделя завинаги с дъщеря си Мария, коя-
то, както казва тя, „сама избра да си отиде от този 
свят“. Радва се на другата си дъщеря и внучката си, ко-
ито живеят в Англия. 

„Всеки ден 

КАЗВАЙТЕ „ДА“ НА ВСИЧКО ХУБАВО 
В ЖИВОТА СИ 

И така ден след ден, месец след месец всички тези прекрасни 

неща, за които сте признателни, които високо оценявате, ко-

ито искате да имате, ще се връщат към вас с пълна сила. Нека 

всеки един от вас да намери в сърцето си достатъчно вдъхно-

вение, любов, сила, мъдрост и желание да поеме управлението 

на живота си в ръце и да направи първата крачица на голяма-

та житейска  промяна!“

Духовните практики, които препоръчва Димитрина Спа-
сова, наистина имат потенциала да променят живота ви 
към по-добро и да ви помогнат да се обикнете и да по-
вярвате в себе си.

Текст Софка ТОПАЛОВА

Божествената сила я следва навсякъде – в 
България, в Индия, сред приятели...

Има голяма красота в това да ставаш с изгрева на 
слънцето и да поздравяваш небето и земята...

С Ани Лозанова
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М
ай на „Уолстрийт“ се беше 
родила крилатата фраза 
„Парите и страхът дви-
жат прогреса“. Парите са 

най-силният мотивиращ фактор за 
успеха, а страхът е най-разрушител-
ният му враг. 
Но в света на човеците всичко 

може да се купи и продаде. По-висо-
ката и силна позиция в почти вся-
ко общество може да се купи и про-
даде с купища пари. Но забележете, 
не се купуват купищата качества на 
индивида, а по-високата позиция. А 
между двете купчини все пак има съ-
ществена разлика – трудно долови-
ма за богатите и болезнено приемана 
от бедните. 

Девизът на една моя позната, коя-
то е частен собственик и определено 
си е надвила на масрафа, е един ри-
торичен въпрос, произнасян бойко и с 
апломб: „Какво е човекът без пари?! 
Нищо!“ И една приятелка веднъж є 
отговори: 

„А какво е човекът 
с пари?!

Пак нищо!“ Настъпи мълчание, при-
дружено от помътняване на погледа 
на моята позната с парите. 

Струва ми се, че типичното среднос-
татистическо мислене у нас малко 
трудно осъзнава и разбира теориите 
за личната мотивация, по които бели-

те държави съумяват да организират 
работата си.

И това е нормално, защото народът 
ни е стъпил много здраво на земята, 
а парите са толкова могъща стихия, 
че в различните езици са се появили 
думички, свързани само и единстве-
но с тях. Като „алчност“ и „стисна-
тост“. Абсолютно всички ги мразят, 
но почти всички са им подвластни в 
една или друга степен. Световната 
практика обаче е показала, че хората 
съвсем не работят само и единстве-
но за пари. Американският психолог 
Маслоу измисля 

йерархията на 
потребностите 

според която човекът е „искащо жи-
вотно“, стремящо се да задоволява 
пет групи свои потребности, подре-
дени винаги по следния начин: 

1ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ – храна, 
вода, подслон, облекло, секс, от-

дих. 

2СИГУРНОСТ – надеждна работа, 
пенсионна система и т. н. 

3ПРИНАДЛЕЖНОСТ – всичко, ко-
ето ни приобщава към някого или 

нещо: любов, участие в група, клуб 
и др.

4УВАЖЕНИЕ И САМОУВАЖЕ-
НИЕ, чрез които човек се чув-

ства личност, полезна и значима и за 
себе си, и за останалите.

5 САМОРЕАЛИЗАЦИЯ – показва-
не и развиване на потенциалните 

сили и креативността.
Както се оказва, типично нашен-

ската радост, че си оцелял, съвсем 
не изчерпва психологическите бутони, 
които една личност трябва да задей-
ства, за да се чувства щастлива. Аз 
нямам абсолютно никаква представа 
какво всъщност за българина означава 
удоволствие от работата и удовлет-
ворение, че е добър в нея. И имаме 
ли въобще потребност да бъдем до-
бри професионалисти, или просто се 
задоволяваме и заспиваме пред върхов-

САМОПОЗНАНИЕСАМОПОЗНАНИЕСАМОПОЗНАНИЕ
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САМО СЕГА – БЕЗПЛАТНА ПРОБА!

Опитайте капсулите кафе
с най-новата системас най-новата система

www.espressocafe.bg, 0700 17 227 / 02 980 10 38

www.espressocafe.bg, 0700 17 227 / 02 980 10 38

НОВОНОВО

ното ни постижение 

да надхитрим някак си 
ситуацията с 

безработицата
И каква е представата ни за реа-

лизацията на личността? Защото си 
имаме своя собствена, доста стара 
и не особено крилата, но затова пък 
хитряшка истина: „Ние ги лъжем, че 
работим, те ни лъжат, че ни пла-
щат.“ 

Къде тук са уважението и самоува-
жението, къде е самореализация-
та? Държавата ни е малка и тарика-
тлъкът дебне отвсякъде – и от две-
те страни на барикадата. И носи 
със себе си един огромен страничен 
ефект – страха.

Той си е човешко чувство и всички 
хора на земята изпитват в една или 
друга степен страх от това, какво 
ще кажат другите или как ще реаги-
ра шефът, ако сгрешим. Или по прин-
цип от неуспеха и провала. 

Страхът е основният враг 
на мотивацията

и активното съзидателно действие и 
с времето води до леност и мързел. 

Най-стопиращ и деградиращ е стра-
хът от болката – била тя физическа 
или психическа. Понякога човек е го-
тов да избяга от нещо много хубаво и 
много желано само и само за да си я 
спести. Това, разбира се, е дълбоко 
погрешно.

Защото най-хубавите мигове в жи-
вота ни са свързани с болка и всъщ-
ност тя липсва единствено и само 
след смъртта. Има ли живот, има и 
болка. Целият смисъл е в преодолява-
нето, което обаче е свързано с воля и 
самодисциплина. И ако това са общо-
валидни положения за всяко човешко 
същество, без значение в коя точка 
на планетата се намира, то ние, бъл-
гарите, сме подвластни в по-голяма 
степен и на един друг страх – този 
от високо вдигнатата глава. Опитай-
те се да преведете поговорката „На-
ведена главица сабя не я сече“ на ня-
кой чужденец. Няма да ви разбере. За-
щото истината е точно обратната. 

Точно наведената глава 
я сече сабята 

защото изправената се пази и реагира 

своевременно и адекватно. На нас оба-
че ни е удобно да се крием зад този 
вековен навик да склоняваме глава и 
личната ни мотивация се размива точ-
но между принудата да печелим пари 
за оцеляване и страха да не ни отсе-
кат главата. Защото сме убедени, че 
„Една птичка пролет не прави“! 

Докъде, смятате, сме се докарали, 
след като съседите ни гърци издиг-
наха лозунга „Тихо, да не събудим бъл-
гарите!“. Е, философски погледнато, 
това е чудесно, защото, ако светът 
ни пази тишина, то няма за пореден 
път някой друг да ни буди. Рано или 
късно ще ни се наложи ние сами да си 
причиним това върховно „страдание“.

Много ми се иска да повярвам, че 
така ще се случи. 
Във всяка теория за личната мо-

тивация се казва, че човек всъщност 
се мотивира сам, необходимо е само 
да му бъдат създадени съответните 
стимули. Аз мисля, че е крайно време 
ние, българите, да преодолеем страхо-
вете си и да положим повече усилия 
да се мотивираме, дори и когато сме 
сгънати на две от безпаричие и всич-
ко ни се струва абсурдно.
Защото всъщност всичко може да 

се купи с пари – и любовта, и дори 
здравето, – всичко с изключение на 
едно-единствено – 

достойнството 
То е много над парите, много над 

страховете. И доста под разбирани-
ята, стремежите и вярванията на 
българина. А всъщност ако човешки-
ят живот има някакъв смисъл, то 
той е не просто да оцелееш, но и 
да съумееш да остарееш красиво. И 
в това, разбира се, всеки влага разли-
чен смисъл. За мен означава не само 
финансова сигурност и спокойствие, 
но и стремеж да съхраниш онова със-
тояние на духа, което да запази дос-
тойнството ти на човек. 

А личната мотивация е винаги емо-
ция. Защото човек казва „Чувствам 
се мотивиран“, а не „Мисля се моти-
виран“. 

И, да, този свят се движи от па-
рите и страха, но и от още нещо 
– от усещането за стойност отвъд 
парите.

Албена УВАКОВА
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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“.

Не могат да намерят личната си карта, 
ключа от жилището си, портмонето... 
Нямат спомен къде са ги оставили. Често се 
опитват да представят разсеяността си 
като нещо забавно и артистично. Истината е 
обаче, че много се ядосват на себе си.

М
анията им да губят вещите си наистина би 
била забавна, ако на моменти не се превръща-
ше в кошмар. Представете си само как бихте 
се почувствали, ако установите, че сте си за-

губили билета, минути преди автобусът ви да потегли. 
Или пък ако откриете, че кредитната ви карта я няма 
в чантата ви.

Упреците на близките им не помагат
Обвиненията в разсеяност, бягство от реалността и 

липса на организация само благоприятстват по-силното 
им объркване. 

Да губят вещите си е по-силно от тях. И те не разбират 
защо толкова често го правят.

Да забравяме е човешко. Ежедневно съзнанието ни е 
бомбардирано с потоци информация, част от която миг-
новено „изтриваме“, за да се предпазим от информацион-
но пресищане. Чувстваме се като лунатици, действащи 
машинално, обвити от някакъв 

особен вид „психична“ мъгла 
Не е странно, ако ни се случи да загубим нещо. Но ако 

губим редовно, е редно да си зададем въпроса „Защо?“, 
и още по-точно, „От какво се опитваме да се предпа-
зим?“.

Защото честото губене на вещи е опит да изтрием от 
съзнанието си травматични преживявания, негативни 
емоции и мисли.

Лесно е да се установи, че ако в определен времеви пе-
риод сме угрижени, разстроени и потиснати, губим по-
лесно нещата си.
И тъй като работата на несъзнателното заема по-го-

ляма част от нашия психичен живот, един анализ би ни 
дал обяснение за нашите загуби. 

Най-често губим предмети символи
Ако се чувствате дискомфортно у дома или в офиса, 

периодично бихме губили ключовете от тези места. За-
дайте си въпроси от рода на какво ви притеснява, какво 
ви прави нещастни, кои конфликти ви тормозят...

Честото губене на портмонето или на кредитната карта 
може да е сигнал за вашата неприязън към парите, жела-
ние да се отървете от тяхната зависимост или от начи-
на, по който ги печелите. 

Това са само част от възможните въпроси, които се 
налага да си зададете. Ако успеете да осъзнаете причи-
ните за вашите чести загуби, прословутата ви разсея-
ност мигновено ще изчезне. И не забравяйте, че продъл-
жителен период на разсеяност често е сигнал за начало-
то на депресия. Тогава е наложително да потърсите спе-
циализирана помощ.

Райна АНГЕЛОВА, психолог
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БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

36
-годишната Наталия оп-
ределя живота си като 
„ужасен“ и това е най-
меката дума, която 

може да намери. Съпругът є вече е 
престанал да є казва, че формите є 
са женствени. Тя не само не му вяр-
ва, но и не понася и най-малкия намек 
на тази тема. „Ако бях бременна, бих 

могла да понеса такива определения за 

тялото си. Но така!? Всички поли и пан-

талони ми стоят просто чудовищно!“ 
33-годишната Ирина пък ненавиж-

да устните си. „Прекалено тънки са и 

това винаги ми придава злобен вид. Ко-

гато видя някоя красавица с чувствени 

устни на корицата на някое списание, си 

казвам: „Защо всичко е толкова неспра-

ведливо?!“

Абсолютно безполезно е да убеж-
даваме Наталия и Ирина в обратно-
то на това, което мислят за себе 
си. Те са сигурни, че природата ги е 
обидила, това е дълбоко вкоренено у 
тях мнение и аргументите, доказва-
щи противното, едва ли биха били 
чути от тях. Придирчивото изучава-
не на тялото с цел да бъде открит 
дефект винаги е била 

разпространена форма 
на женски мазохизъм 

Днес обаче този феномен се среща 
все по-често и при мъжете. Какво 
стои зад него? Страх от неуспех, ос-
таряване и/или изоставяне.
„От тялото си са недоволни 90% 

от жените и 70% от мъжете“, отбе-
лязват специалистите в областта на 
дисморфофобията (негативната фик-

сация на човека върху свой въображаем 

физически недостатък – бел. ред.). 
Днешният култ към успеха и все-

общото преклонение пред идеалните 
физически мерки изкривяват погле-
да, с който би трябвало нормално 
да гледаме на себе си. Склонни сме 
да преувеличаваме до краен предел и 
най-малкия си физически недостатък. 
Нещо повече – смятаме, че по вина 
именно на тези външни детайли не 
ни се удава да бъдем щастливи и да 
се радваме на живота. Това е така, 
защото съвременният стандарт за 
красота практически изключва право-
то на физическо несъвършенство. В 
този общоприет идеален случай фи-
гурата трябва да е слаба и висока – 
комбинация, която природата не да-
рява толкова често. Ние обаче несъз-
нателно се подчиняваме на вездесъща-
та визуална култура и по-често ми-
слим за това, как изглежда тялото 
ни и какви възможности за успешно 
развитие може да ни даде то. 
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КАКВО
НЕ ХАРЕСВАТЕ

У СЕБЕ СИ?Така започваха разговора с всяка 
своя потенциална пациентка 
пластичните хирурзи от култовия 
сериал „Кръцни-срежи“. Списъкът 
на телесните зони, които не 
си харесваме, може да бъде 
продължен. Но какво да направим, 
за да станем по-благосклонни към 
нашите „нелюбимци“?

Бела, брой 9 (163), 201142



„Преди три години мислех, че ръцете 

ми са просто пълнички. С всяка следва-

ща година се харесвам все по-малко. Бих 

казала, че ставам нетърпима към себе 

си.“ Признанието е на 25-годишната 
Виктория. 
Фиксацията върху несъвършенство-

то, както и върху образа на непо-
стижимото съвършенство често се 
оказва реакция на неудовлетворението 
ни, на екзистенциалния страх, който 
може да бъде свързан със страх от 
остаряване или страх от това да 
бъдем изоставени. Коренът на неодо-
брението, с което гледаме на себе си, 
може да говори и за старо и устой-
чиво страдание от недостиг на ро-
дителска любов. Самооценката на де-
тето зависи от това, как се вижда 
то в очите на своите родители. Ва-
жно е също дали и 

доколко родителите 
харесват телата си

Някои психотерапевти твърдят, че 
ако родителите оглеждат спокойно 
отражението си в огледалото и тех-
ните семейни връзки са здрави, то и 
техните деца ще ценят своето тяло 
високо и ще уважават начина, по 
който изглеждат. В противен случай 
„аз“-ът на детето ще бъде отслабен, 
лишен от защита, а представата за 
собственото му тяло ще бъде изопа-
чена (погрешно изградена). 
Обикновено точно в подрастващата 

възраст възниква разрив между иде-
алния образ и реалното тяло. Пубер-
тетът е мъчителна възраст. Прека-
лената фиксация върху реални или не-
съществуващи дефекти на външност-
та е характерна за подрастващите. 
Възможно е лицето да се покрие с 
пъпки, теглото рязко да се променя, 
а емоциите да бъдат бурни и неус-
тойчиви. Лошото е, че всичко това 
се случва точно във времето, когато 
подрастващите трябва 

да заявят своето „аз“ 
и своето място в света 

да завоюват уважението и симпати-
ята на съучениците си, както и на 
важните за тях възрастни, когато са 
толкова раними и зависими от чуж-
дите оценки.
38-годишната Елена загубила дос-

та време, докато успее да се при-
мири с широкия си таз и пищните 

си бедра. „Години наред за мен беше ис-

тинско мъчение да избирам дрехите си. 

В резултат на самоанализ осъзнах, че за 

моята елегантна майка пълнотата оз-

начаваше нещо срамно и посредствено. 

Тя непрекъснато фокусираше внимание-

то ми върху широките ми бедра. Усетих 

тази фиксация върху себе си, когато бях 

дете, и на практика тя ми пречеше до 

съвсем скоро. Беше ми наистина болно. 

Презирах се, защото гледах на себе си с 

очите на майка си.“

Никак, ама никак не е лесно да 
се освободим от последиците, кои-
то възникват от неудовлетворение-
то от собственото ни тяло. Една 
от причините за това е и фактът, 
че са трудни самото формулиране и 
признаването на проблема. Като ба-
рометър (определител) за проблема 
ни служи всъщност нашето страда-
ние заради физическите недостатъци. 
Ако чувстваме, че носът, коремът 
или краката ни съсипват живота ни, 
по-добре е да потърсим помощта на 
консултант. Психотерапевтите „ра-
ботят“ с представите на хората за 
собственото им тяло. Те могат да 
ни помогнат да престанем да се за-
щитаваме и постепенно да започнем 

да се откриваме 
за другите хора

40-годишната Алена успяла да про-
мени отношението към собственото 
си тяло и по-скоро към краката си, 
които смятала за твърде дебели. „По-

старах се да започна да се отнасям до-

бре към себе си и полагах усилия за това 

в продължение на няколко месеца. Сега 

си давам сметка, че съм изгубила твър-

де много време, за да преживявам свои-

те несъществуващи недостатъци, кои-

то другите забелязваха единствено за-

щото аз непрекъснато говорех за тях...“

Да разглеждаме тялото си един-
ствено като нещо, което „изглеж-
да“ или „трябва да изглежда“ добре, 
е също толкова нелепо, колкото и да 
забиваме пирони в чисто нов нотбук. 
Добре е да се научим всеки ден 

да благодарим на тялото 
си, че изобщо го имаме 

и че то може толкова много неща. 
Едно любовно приключение или пък 
заниманията със спорт могат да на-
малят негативните фиксации. Едно 
удоволствие понякога само помага, а 
понякога е напълно достатъчно да по-
виши самооценката ни. 
В последно време все повече хора 

възприемат пластичната хирургия 
като панацея, която да ги избави 
от недоволството към собствените 
им тела. Понякога са наложителни не 
една и две, а много повече срещи с 
пластичния хирург и/или с друг специ-
алист консултант, за да се определи 
ясно желанието на клиента, както и 
да се оценят реалните възможности 
на операцията и дали въобще тя е 
наложителна. 

Цяло тяло
„Не съществуват хора с идеално тяло 

– в това е убедена художничката Де-
сислава. – Ако решим „да раздробим“ кра-

сивата жена или пък мъж на порции, то 

ще се окаже, че тяхната красота е със-

тавена от несъвършени части от глед-

на точка на пропорциите. Интересно е, 

че понякога, когато правя портрети, ня-

кои хора са ме молили да направя носа 

им по-изящен или пък корема по-при-

бран. Те молят да бъде изобразено ина-

че това, което оценяват критично. Ко-

гато започна да правя скица например, 

откривам, че красивата жена на прак-

тика има много къса шия, веждите є са 

издадени напред или пък носът є е гър-

бав... Всичко това обаче остава скрито 

както за самата жена, така и за окол-

ните, защото тя самата се харесва. И 

често една неправилна черта, например 

чипият нос, придава на лицето допълни-

телна привлекателност, без която то 

би останало недостатъчно изразително 

и съответно некрасиво.“

ДОБРОЖЕЛАТЕЛНИЯТ 
РОДИТЕЛ
Психотерапевтът Мишел Фройд 

предлага едно упражнение, с помо-

щта на което бихме могли да подо-

брим контакта с тези части на тя-

лото, с които не сме в толкова до-

бри отношения.

Застанете пред огледалото или по-

ставете пред себе си своя снимка. 

Разкажете на човека, когото вижда-

те, всичко хубаво за външността му. 

Говорете така, сякаш сте му роди-

тел. Правете упражнението перио-

дично, като се постараете да почув-

ствате дълбоко доброто отноше-

ние, с което говорите. 
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Никой не е вечен, дори да се казва Джордж Клуни, Том Круз или Брад Пит. Не че Холивуд се е отказал 
от услугите им, но той винаги има нужда от малко свежа кръв. И не спира да дава път на нови таланти, 
на които възлага надежди да продължат звездната традиция. Разбира се, кандидатите за слава са прекалено 
много, но е сигурно, че все повече ще слушаме имената на тези четирима млади актьори.

К
ариерата є се развива шеметно, но предизвиква неиз-

бежни сравнения с тази на Кийра Найтли. Точно като 

нея и Потс дебютира във филм с Натали Портман, коя-

то е един от нейните идоли. Освен това много є отиват 

ролите в костюмни драми 
и скоро ще я видим в поредната екранизация на „Джейн Еър“. 

Имоджен обаче предпочита да играе  сложни и дори зловещи ха-

рактери. „Не станах актриса, за да се изявявам като модел“ е 

лаконичното є обяснение. Всъщност тя наистина се е изявява-

ла като модел, но за кратко. А пък ролите в страховити филми 

определено є отиват. 

Звездата є изгря с „28 седмици по-късно“, където бе преслед-

вана от гладни зомбита, а в нейния най-нов филм є се налага 

да се пребори с един доста привлекателен вампир.

В момента Потс е една от 

най-търсените млади актриси 
и наскоро подписа договор с агенция в Лос Анджелис, предста-

вляваща Камерън Диас, Дрю Баримор и Кейти Холмс. Куриозно-

то в случая е, че тя никога не е проявявала желание да стане 

актриса. Когато навършва 14, тя все пак се записва в Young 

Blood – актьорска трупа за млади таланти в западен Лондон. 

За Имоджен това е просто добър начин да се позабавлява през 

уикенда. Но още първата година я одобряват за ролята на бре-

менна тийнейджърка в тв филм. Скоро след това идва покана 

и от Холивуд. Ролята є във филма „V като вендета“ не е голя-

ма, но є дава 

възможност да работи 
с Натали Портман

Самата тя мечтае да бъде като Портман и като Джоди Фос-

тър. На последната лично пише писмо, в което я определя като 

„връх в актьорското изкуство“. Имоджен има желание да учи 

в Оксфорд, а след като завършва училище с отличие, е при-

ета в института по изкуства „Курто“. Заради непрекъснати-

те предложения за снимки в киното тя засега отлага планове-

те да продължи образованието си. Всъщност 

образова се сама... 
в караваната си 

на поредната снимачна площадка. Младата актриса не спира 

да чете и като всеки на нейните години е луда по легендите 

на бийткултурата Гинзбърг и Керуак. Другият є любим автор 

е Уилям Фокнър. 

В новия є филм „Нощта на ужасите“ Имоджен играе приятелка-

та на тийнейджър, който набеждава новия си съсед (Колин Фа-

рел) за вампир.

Признава, че не гледа филми на ужасите, но няма нищо против 

да се снима в тях. Само дето в този филм тя трябва да из-

глежда прекалено секси, а според американските стандарти 

това означава да има 
по-голям бюст 

„Е, аз не мога да се похваля, че съм толкова добре „екипирана“ – 

смее се Имоджен. – Далеч съм от имиджа на едрогърдите сек-

сапилни мадами. Затова трябваше да нося сутиен с подплънки, 

но бях адски щастлива в края на деня, когато можех да се отър-

ва от тях.“ 

бодра смяна
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Холивудска

Английската роза ИМОДЖЕН ПОТС
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„Нощта на ужасите“
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С
лед като родителите ти са сред най-големите име-

на във фигурното пързаляне, а дядо ти е бил известен 

футболист, логично е и ти да продължиш семейната 

традиция в спорта. Това обаче не важи за Антон Йелчин. Вяр-

но че 

той се качва на кънки скоро 
след като прохожда 

но още в началото усеща, че това не е неговото призвание. 

„Нямам таланта на родителите си и не харесвам фигурното 

пързаляне. Аз съм най-неатлетичният човек на света“ – казва с 

усмивка Йелчин. Е, решението му може донякъде да е ощетило 

световния спорт, но пък за сметка на това Холивуд се възполз-

ва от таланта му. С всяка роля Антон успява да блесне в нова 

светлина и успешно редува изявите си в независими филми с 

комерсиални хитове. „За мен по-важни са характерите, които 

играя, не мащабът на филмите. Чувствам се невероятно щаст-

лив, че имам възможност да работя“, въодушевява се Йелчин. А 

че добре си върши работата, доказват ласкавите коментари 

на колеги и специалисти. Последните са категорични, че в ско-

ро време ще чуем името му при обявяване на номинациите за 

наградите на Американската киноакадемия.

Родителите на Антон са истински знаменитости в бившия 

Съветски съюз. Цели 15 години те са сред звездите на прочу-

тия Ленинградски балет върху лед. Именно в Ленинград (днес 

Санкт Петербург) е роден единственият им син. Той е едва на 

шест месеца, когато родителите му решават да емигрират в 

Америка. Тук те продължават да работят в областта на фи-

гурното пързаляне, вече като треньор и хореограф. Синът им 

обаче има 

явен проблем с комуникацията 
Не че бързо не научава английски, просто Антон е много сра-

межлив и дори на детско парти със свои приятели не обелва и 

дума. Семеен приятел предлага да го запишат на курсове по 

актьорско майсторство. Така нещата си идват на мястото. 

Малкото момче демонстрира завиден напредък, снима се в ня-

колко реклами и още преди да навърши десет години, получа-

ва първата си роля в епизод на „Спешно отделение“. Големи-

ят пробив на Йелчин е с филма „Сърца в Атлантида“. Той иг-

рае момче, което се сприятелява с възрастен мъж със свръх-

естествени сили. В ролята на мъжа е Антъни Хопкинс, който 

оказва огромно влияние за напредъка на младия талант. „Не-

вероятно е да го наблюдаваш отстрани. Няма по-голямо удо-

волствие от това да работиш със сър Антъни“, казва Антон. 

За работата си във филма той е удостоен с 

награда за най-добър млад актьор 
Оттогава критиците следят с особено внимание всяка негова 

изява. Дори се изказват ласкаво за работата му в два от касо-

вите хитове на 2009 г. – „Терминатор: Спасение“ и „Стар Трек“. 

Сега ще видим Йелчин в римейка на „Нощта на ужасите“. Ори-

гиналният филм е сред култовите филми на ужасите от 80-те 

години на миналия век заедно с „Петък, 13-и“ и „Кошмари на Елм 

Стрийт“. Преди снимките Антон гледа оригинала, но според 

него новата версия е доста по-различна. „Мисля, че тази вер-

сия е по-страховита, изпълнена с повече насилие, но на момен-

ти много забавна. Поне ефектите са много по-яки, все пак фил-

мът е 3D, а и Колин Фарел е невероятен.“ Именно с него млади-

ят актьор има няколко бойни сцени, които са заснети след дъл-

ги репетиции и строга хореография. 

Антон е изключително емоционален. Признава си, че се разплак-

ва, когато за първи път среща един от своите идоли – Робърт 

де Ниро. Иначе в свободното си време 22-годишният талант 

се посвещава на друга 
своя слабост – музиката

От малък свири на пиано, а първия си урок получава от Антъни 

Хопкинс, с когото свирят заедно „Лунната соната“. Днес Йел-

чин има своя банда, с която забива често в Ел Ей, а в местни-

те клубове се пробва и като диджей. Вместо за блясъка на Хо-

ливуд той си мечтае да обикаля степите на Танзания, където 

да свири на воля, да прави снимки и да пише. А за да изглежда 

съвсем сериозен, ще си пусне брада като Лев Толстой. 

АНТОН ЙЕЛЧИН – един руснак в Холивуд
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К
акво е усещането да участваш в най-касовия филм на 

всички времена, но... никога да не се показваш на екра-

на? Е, Зоуи Салдана 

не съжалява, че се е снимала 
в „Аватар“ 

Вярно че трудно ще я разпознаете като На’ви принцесата Ней-

тири, а и повечето хора смятат, че героинята е изцяло аними-

рана. Всъщност Салдана наистина изиграва цялата роля и вся-

ка мимика и реакция на екрана са изцяло нейни. Дори критици-

те са очаровани от изпълнението є и за мнозина е напълно ло-

гично тя да бъде номинирана за „Оскар“. В крайна сметка никой 

от актьорите в „Аватар“ не попадна в списъка с номинации. 

„Мисля, че членовете на академията не разбират технология-

та, разработена от Джеймс Камерън – обяснява Зоуи. – Сами-

те те не са наясно дали наистина играем във филма. Всяка сце-

на, всяко изражение са изиграни от актьори, макар и възпроиз-

ведени от специални сензори.“ Все пак след „Аватар“ предложе-

нията към актрисата за нови роли зачестяват. Дори 

Люк Бесон я кани за главната роля 
в новия си хит

– своеобразен римейк на прочутия му филм „Никита“. Ако Зоуи 

трябва да се сърди на някого след феноменалния успех, то това 

са онези журналисти, които пишат, че в „Аватар“ е първата є 

роля. Всъщност актрисата има повече от 10-годишна успешна 

кариера. Тя е родена в Ню Джърси, но до 7-годишна живее в ро-

дината на баща си – Доминиканската република. Тук бъдеща-

та звезда се записва в престижна танцова академия с идея-

та един ден да стане балерина. Придобитите умения са опре-

делящи за дебюта є в киното с танцовия хит „Треска за шоу“. 

Веднага след него идва предложението да играе малка, но дос-

та съществена роля в първия си голям хит – „Карибски пирати: 

Проклятието на „Черната перла“. Говори се, че Салдана, която 

е доста цапната в устата 
не си е спестила някои критики по адрес на продукцията, кои-

то не се харесали на продуцентския екип. Затова и не получа-

ва покана да участва в двете продължения на филма. Все пак 

тя си партнира и в друг филм с Орландо Блум („Убежище“), сни-

ма се и във филм с Бритни Спиърс, както и в „Терминалът“ на 

Спилбърг, преди с нея да се свърже Джеймс Камерън. Всъщност 

той я кани просто да си поговорят, но в процеса на този раз-

говор разбира, че е открил изпълнителката за ролята на Ней-

тири. Зоуи е първото име в актьорския състав на бъдещия ре-

кордьор „Аватар“. Тя стоически понася предварителните тре-

нировки за ролята, включващи карате, езда, стрелба с лък и 

вдигане на тежести, както и продължителния и доста сложен 

снимачен процес. „Всъщност работата по „Аватар“ беше ис-

тинско удоволствие – разказва Салдана. – Вярно че Джеймс бе 

създал нова технология на снимане и трябваше да носим тези 

специални каски, но всички актьори се чувствахме много осво-

бодени и атмосферата беше повече от приятелска. Имах чув-

ството, че присъствам на един особен уъркшоп.“ 

Освен актриса Зоуи скоро 

ще дебютира и като 
моден дизайнер 

Тя подготвя колекция заедно с дизайнера Прабал Гурунг, сред 

чиито клиенти са Мишел Обама и Опра Уинфри. А преди да 

започне работа по двете продължения на „Аватар“, тя се на-

дява да намери малко време, за да се... омъжи. Повече от де-

сет години Салдана излиза с актьора Кийт Брайтън, с когото 

през миналата година обявиха своя годеж. По-скоро ще я видим 

обаче не като булка, а като жесток убиец. Това е героинята 

в новия є филм „Колумбиана“. Каталея е едва 9-годишна, кога-

то става свидетел на убийството на родителите си. Оцеляла 

като по чудо, тя е отгледана от своя чичо, който е известен 

гангстер и я превръща в професионален убиец. Докато изпъл-

нява „мокри“ поръчки за него, Каталея се надява да си отмъс-

ти на виновниците за смъртта на родителите си. Ролята из-

исква от Зоуи физическа и психологическа подготовка, защото 

тя трябва да убива, но и да може плаче. „Каталея има особена 

връзка с оръжията. За нея те са нещо като приятели“, казва 

актрисата. Но тези приятели ще са є особено полезни, за да 

се справи с опасностите, които є предстоят. 

ЗОУИ САЛДАНА – извънземната принцеса
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П
опулярността на канадеца Райън Рейнолдс се дължи до 

голяма степен на... жените, с които излиза.

Миналата година списание „Пийпъл“ го обяви за най-сек-

сапилния мъж на планетата, но през същата година далеч по-

голям интерес предизвика новината за 

развода му със Скарлет Йохансон 
 „Медиите не бяха поканени на сватбата ни и те определено не 

са поканени и на развода ни“ бе лаконичният коментар на Рей-

нолдс. И докато отказва всякакви интервюта по повод раздя-

лата, той говори с охота за работата си. След няколко роли в 

екранизации по популярни комикси сега ще го видим отново в 

подобно амплоа – този път като 

супергерой, от когото зависи 
съдбата на вселената 

Вярно че костюмите на комикс героите много му отиват, но 

Райън се снима и в други жанрове, включително романтични 

комедии (партньорството му със Сандра Бълок в „Предложе-

нието“ става един от най-касовите хитове на 2009 г.). Точно 

като своя сънародник Джим Кери в началото и той се пробва 

като комик и дори се превръща в идол на младото поколение за-

ради участието си в няколко популярни тийнкомедии. Рейнолдс 

наистина има комедиен талант
и още като дете разсмива всички вкъщи, след като разигра-

ва скечове на известни комици. Това е предопределящо за из-

бора му да стане актьор. Всъщност той никога не е учил ак-

тьорско майсторство, но това не е пречка за бързия му въз-

ход. Е, в началото се снима предимно в досадни сапунени сери-

али, а това никак не го радва. Райън обмисля да зареже всичко 

и дори пробва да работи друго, докато с един приятел не зами-

нават съвсем импровизирано за Ел Ей. Тук младият актьор по-

лучава роля в сериал, който донякъде копира „Приятели“. Сери-

алът обаче е учудващо успешен и доказва, че Рейнолдс дейст-

вително има комедиен потенциал. Това се затвърждава с учас-

тието му в колежанската комедия „Ван Уайлдър“, която го пра-

ви изключително популярен в Америка. Всъщност принос за по-

следното има и 

връзката му с Аланис Морисет 
Двамата се запознават през 2002 г., а две години по-късно са 

вече официално сгодени. Засиленият медиен интерес и непре-

къснатите ангажименти на Райън в крайна сметка водят до 

раздялата им. А и Аланис го ревнува от многобройните му по-

читателки, които непрекъснато го преследват. Една от тях 

се оказва самата Скарлет Йохансон. Само няколко месеца след 

раздялата му с певицата папараци успяват да заснемат Рей-

нолдс в компанията на звездата от „Изгубени в превода“. Бу-

рната им връзка е увенчана с брак на 27 септември 2008 г. 

Явно обаче и двамата не са готови за него. След развода Скар-

лет започва връзка с Шон Пен, но и Райън не остава по-назад. 

Папараците отново го изловиха в крачка – 

да се измъква от апартамента 
на... Чарлийз Терон 

Рано сутрин. Дали наистина той замени една блондинка за дру-

га и какво ще излезе от това, ще разберем скоро. Междувре-

менно, докато траеше тази сапунена сага, Рейнолдс успя да се 

снима във филма „Зеленият фенер“. Екранизацията по един от 

най-популярните комикси разказва историята на Хал Джордан 

– арогантен тестови пилот, който се сдобива със свръхес-

тествени сили благодарение на мистичен зелен пръстен. Хал 

става първият човек, приет в редиците на Зелените фене-

ри. Това е братство от извънземни воини, заклели се да пазят 

междугалактическия ред. Един нов враг заплашва да наруши 

баланса във вселената и съдбата на Земята се оказва в ръце-

те на новобранеца Хал. За него всичко това е повече от нео-

чаквано и той трябва да успее да овладее новите си сили и да 

преодолее страховете си, за да се превърне в герой. 

РАЙЪН РЕЙНОЛДС – любимецът на жените

Текст Петър ЗЛАТАНОВ
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ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

TALK ABOUT TEDTALK ABOUT TED
Теди Зарева

Алек Андреев

T
ED е стил. TED е кон-
ференция. TED е TED.

com. TED е TEDx. TED е 
TEDxBG. TED е TEDи За-

рева. TED е Алек Андреев... Теди и 
Алек са от младите хора, които си 
струва да бъдат споделяни. Обра-
зовани са и са компетентни в мно-
го области, защото са правили и 
правят различни неща. Тя е режи-
сьор, който се е занимавал с фо-
тография и журналистика. Сега е 
част от инициативата „Заедно в 
час“, преминава през едно изключи-
телно интензивно обучение, което 
много скоро ще є даде възможност 
да бъде учител. Той е възпитаник 
на Американския колеж, учил е и е 
работил в Щатите, но световната 
икономическа криза го връща у нас 
и сега се занимава основно с про-
грамиране, като работи дистанци-
онно за швейцарска фирма. Обича 
да поправя велосипеди, последно му 
е хрумнало да отвори бар на мор-
ския плаж.

КОНФЕРЕНЦИЯТА TED
(Technology Entertainment Design – тех-
нология, забавление, дизайн – от англ. 
ез. – бел. ред.) възниква през далечната 
1984 г. и отначало е само една ши-
рока колкото една конференция плат-
форма, тясно определена от трите 
думи в абревиатурата. През първите 
20 години лекциите от TED конферен-
циите не са били достъпни онлайн. 
Сега на сайта TED.com има стоти-
ци видеа с презентации на най-различ-
ни теми. Присъединяването към TED 
на един интересен човек – Крис Ан-
дерсън – е решаващо за мащабното 
разрастване на платформата и е из-
разено в мотото „Идеите, които си 
заслужава да бъдат споделяни“. Един 
от механизмите за това разрастване 
е програмата TEDx, която дава въз-
можност за организиране на събития, 
подобни на TED, във всяка точка по 
света. Точно такова събитие органи-
зират моите събеседници. Смятат, 
че това, което правят, има смисъл 

не само за техния личен свят. Вече 
подготвят третата TEDxBG конфе-
ренция, която ще се проведе в нача-
лото на следващата година. Забравих 
да ви кажа, че 

ОНЗИ ИНТЕРЕСЕН ЧОВЕК 
ОТ TED, КРИС АНДЕРСЪН 
е роден в Пакистан, учи в Оксфорд и 
започва кариерата си в журналисти-
ката. Има издателски бизнес, но сам 
в едно от видеата на TED.com на-
рича най-дебелото списание от тези, 
които издава, „въздух под налягане“. 
Докато разговарям с Теди и Алек, 
се чудя дали това не са последни-
те минути на класическия жанр на 
интервюто. Интернет отдавна про-
мени понятието „тираж“ по смисъ-
ла на печатните медии и го замести 
с „брой уникални посетители“, „брой 
сваляния“ и пр. Защо пък социални-
те мрежи, блоговете и презентации-
те в стил TED да не направят така, 
че хората да представят сами себе 
си, идеите и дейността си?СН
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– Всеки ли може да организира TEDx събитие?
Алек: Има хора, които са искали от нас позволение да си на-

правят събитие. Ние нямаме лиценз за събитие за България и 

всеки може да направи TEDx. В Щатите има стотици TEDx-

ове. Единствената особеност е, че за организирането на TEDx 

събитие за над сто души, каквото е нашето, е с условие един 

от организаторите да е присъствал на голяма TED конферен-

ция. През първите две години ние използвахме лиценза на Ма-

рия Попова, която беше ходила на голям TED. Интересното е, 

че билетът за голям TED струва 4000 долара. За да отиде на 

първия си TED, Мария направи кампания в блога си и събра па-

рите за около седмица и половина. За сравнение, билетът за 

TEDxBG струва от 25 до 50 лева. 

Теди: В България вече имаше TEDx събитие в НБУ, имаше TEDx 

и във Варна. Това са събития, които всеки може да организи-

ра по всяко време. 

– Вие как започнахте? Чия беше идеята?
Теди: Беше преди три години, когато пред една група прия-

тели, които знаеха за TED, Мария Попова съвсем между дру-

гото каза: „Хайде да правим TEDxBG.“ Никой не вярваше, че на 

следващия ден това намерение ще продължи да съществува. 

Изведнъж, след няколко месеца, се оказа, че ние организираме 

TEDx, че търсим спонсори. Въвлякохме се, запалихме се, видя-

хме, че става, и ето ни вече за трета година готови и нахъ-

сани за още. 

Алек: Никой от нас не разбираше от организиране на събития 

с повече от десет души. 

Теди: Всичко беше подчинено не на доверие, а на вяра. Не сме 

се и замисляли, че няма да намерим пари, че няма да съберем 

хора. Тогава бяхме четирима човека, сега сме трима органи-

затори. 

– По какви критерии организирате TEDxBG?
Теди: Опитваме се да имаме наистина обективни критерии. 

Имаме един огромен екселски файл с критерии и точкова сис-

тема на гласуване, но в същото време имаме и много силно 

мнение за това, какво ние смятаме за качествено, и го нала-

гаме. 

Алек: Хубавото е и че сме много различни като хора и всеки 

държи на определени теми. Например аз съм по-научно ориенти-

ран, Теди клони към темите и хората, свързани с изкуството. 

Теди: Алек е научният и рационален подход, аз съм емоционал-

ният и творческият подход. Получаваме много предложения от 

хора, които искат да разказват житейски истории, които със 

сигурност са много интересни, но просто не пасват на фор-

мђта. Писали са ни хора, които имат богат житейски опит, 

пътували са много. Но това, че си преживял някакви интересни 

неща, не е достатъчно условие, за да дойдеш и да говориш на 

TED конференция. Придържаме се към мотото идеята да си за-

служава и да бъде чута от много хора и се питаме също така 

има ли какво да се направи с тази идея след това. Аз имах ог-

ромния шанс да присъствам на голяма TED конференция. Сами-

ят факт, че веднъж си бил там, те кара да се придържаш към 

някакви стандарти, когато организираш TEDx събитие. Чувст-

ваш се специален, че си имал привилегията да посетиш това 

място и да бъдеш сред такива хора и после искаш именно този 

дух да пренесеш обратно в събитието, което организираш. 

Развиваш нещо като лоялност към идеята, която те кара да 

се придържаш към високо качество в организацията. На голя-

мата TED конференция имах възможност да се запозная с мно-

го организатори на TEDx-ове по света. Всеки един от тях го 

организира в свободното си време, с лични ресурси или с ресур-

си, които намира сам. Пламъкът, желанието във всеки са също 

толкова силни, колкото и придържането към качеството. 

– Франчайзингът не ви ли налага правила, 
с които да се съобразявате?

Алек: Франчайзингът е направен така, че позволява да се съ-

берат десет приятели, да си правят видеа вкъщи и това пак 

да е TEDx събитие. Всичко е много свободно по отношение на 

това, какво можеш да правиш. Много се държи обаче на имиджа 

на TED като организация. 

Теди: Всичко идва от хората, не от правилата. Не може прос-

то да следваш правилата и да направиш добро събитие. Чо-

вешкият фактор е много силен при организирането на TEDx 

събития. 

– Какво повече научихте за кухнята на TED, което 
не знаехте преди, когато сте били обикновени по-
требители на TED.com? 

Алек: Колко много подготовка отива във всеки лектор. Пър-

во лекторите подготвят сами презентациите си, след това 

започва един процес на тренировки, който включва коучинг за 

публично говорене, репетиции пред публика и пр. 

Теди: Когато хората гледат видеата в TED.com или в нашия 

сайт, в повечето случаи не осъзнават, че това не е просто 

един човек, който е отишъл да си разкаже историята. Зад 

тези 18 минути, колкото е времето за презентация, стоят 

дни подготовка. Подготовката на голямо TED събитие прили-

ча на филмова продукция. Там непрекъснато се правят репе-

тиции. Репетиции за камери, репетиции за осветление, репе-

тиции с лектора. Стига се до това, в кой момент колко точ-

но стъпки този човек да направи, напред или назад по сцената. 

Къде да застане, къде да направи пауза. Обратната връзка, ко-

ято дават на лекторите Крис Андерсън и другите куратори, е 

до последния детайл, до последната пауза, до думата.

– Как този процес се случва при вашата подготов-
ка за конференция? Върху съдържанието на лекци-
ята или върху поведението на презентатора ви се 
налага да работите повече?

Алек: Лекторите все още не възприемат участието си в 

TEDxBG като толкова голямо преживяване. Затова и не всич-

ки му отделят достатъчно време. Освен това ние нямаме ре-

сурсите да правим пълни репетиции. Поне досега не сме прави-

ли. Но се срещаме многократно с всеки лектор, той представя 

лекцията си пред нас, а ние му даваме обратна връзка.

Алек, Теди и Ники – организатори на TEDxBG
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Теди: В България все още няма култура на презентиране. Ние 

посещаваме много конференции, за да си търсим лектори, и 

виждаме, че организаторите тук невинаги си дават сметка, 

че да поканиш един интелигентен и успял човек, не означава, 

че той ще представи добра лекция, на която зрителите ще се 

насладят и която ще бъде вдъхновяваща за тях. Качествата 

на презентацията и качествата на лектора понякога не съв-

падат. Именно затова ние се опитваме да работим предвари-

телно и върху съдържанието, и върху представянето на лекци-

ята. Хората, които се съгласят да участват в TEDx, не подо-

зират всъщност колко настояваме те да имат чернови и да ни 

ги пращат. Колко настояваме те да си преправят черновите, 

колко настояваме да ги чуем поне няколко пъти. Наистина се 

изненадват. Но пък много лектори са ни благодарни след това. 

Много от тях, които смятат, че са се представили добре, го 

отдават на времето, което сме им отделили, на обратната 

връзка, която сме им дали. 

– Достатъчно популярен ли е TED в България?
Теди: Колко е достатъчно?

Алек: Около една трета или дори половината от хората, кои-

то дойдоха на последната TEDx конференция, изобщо не знае-

ха какво е TED. Но от друга страна, в сайта TED.com, в който 

има превод на някои от лекциите със субтитри, българският 

е първият или вторият най-популярен език. Което означава, че 

тези, които са запознати, са доста активни. 

– С какво ще бъде по-различна, по-добра третата 
конференция?

Алек: Големите дебати помежду ни сега са: качество или коли-

чество. Дали да направим конференцията в по-голяма зала и да 

дадем възможност на повече хора да присъстват, или да задър-

жим формата малък, като засилим усещането за общност меж-

ду тези, които наистина се интересуват от TED. Досега не е 

имало реална възможност хората да се запознават по-активно 

помежду си. Нашата конференция протича само в един ден. 

Теди: Имаме много идеи, които ще се опитаме да приложим с 

течение на времето. Когато човек гледа онлайн, си мисли, че 

фокусът на TED са лекторите. Когато отидеш на голяма TED 

конференция, осъзнаваш, че лекциите са един вид причина на 

едно място да се съберат страшно много интересни, мисле-

щи, успели и дейни 

хора, които отиват 

там основно за да 

говорят и да разме-

нят идеи помежду си, 

за да създават връз-

ки. Лекторите и са-

мото шоу са „извине-

нието“ тези хора да 

платят тези пари, 

да се съберат на едно място и да почувстват, че принадлежат 

към един по-специален клуб. Никой не отива там с половинка-

та си или с група приятели. Всеки предпочита да отиде сам, 

за да може през четирите дни на TED да присъства на всички 

възможни нетуъркинг събития. TED – това са именно неговите 

вестоносци. А хората, които са успели да присъстват там, са 

вестоносците на TED. Те са хората, които организират TEDx 

събития, правят бизнеси, достойни да бъдат на сцената на 

TED, ключови са за успеха на конференцията и за нейния имидж. 

Това е нещото, което тук трябва да се опитаме да направим. 

Не просто да даваме сцена на идеи, които висят в простран-

ството, а да показваме идеи, които могат да се захванат, да 

се развият. Да има и правене, не само идеи. 

Алек: В последните години хората са адски (това е точната 

дума) информирани за всичко, което се случва по света, но се 

задоволяват с това да бъдат информирани и нищо не се случ-

ва. Ние не искаме само да казваме на хората „Вижте това е 

много лошо“, а да се опитаме да ги активизираме да направят 

някаква промяна. 

– Във вашите конференции са участвали и чужде-
нци?

Алек: За нас е второстепенно да поканим лектор от чужбина. 

Чужденците се качват на самолета веднага след конференци-

ята и с тях нямаме възможността да започнем да правим нещо 

заедно. Целта ни е да показваме българи с интересни идеи. 

А ни е трудно да намираме интересни българи не защото ги 

няма, а защото никъде не се говори за тях. Вестниците не пи-

шат за интересни иновации например. Имахме една идея меч-

та да направим един балкански TED. 

Теди: Това също бяха едни дебати сред организаторите на 

TEDx събития. От една страна, всеки се стреми към органи-

зирането на все по-мащабни събития. От друга страна, цен-

ното на TEDx събитията е, че те са организирани около да-

дена общност. Те са местни и това е много важно. От една 

страна, дава възможност местни таланти да бъдат изваде-

ни на повърхността, а от друга – да бъде сплотена локална-

та общност. 

– Теди, разкажи, моля те, още нещо за големия TED?
Теди: Потапяш се в един различен свят. В момента, в кой-

то носиш баджа на TED, ти си приет. Там е пълно с хора, кои-

то имат мултимилионен доларов бизнес, които са съветници 

на министър-председатели и президенти. С всеки един от тях 

можеш да седнеш и да си поговориш. Щом носиш „дъ бадж“, ти 

си приет. Срещнах и много от организаторите на TEDx съби-

тия, много от преводачите на субтитри, които бяха поканени 

с безплатни билети в знак на благодарност. 

Интервю на Мирослава ИВАНОВА

Евгения Пеева, фондация „Заедно в час“

Публика…
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– Какво прави една реч публична? 

– Непознатите хора, които я 

слушат. 

– Говоренето е много показателно. 

По няколко казани думи можеш 

да прецениш човека. Може би 

публичното говорене усилва 

това усещане, че си подложен на 

преценка от много други хора. 

– А вие държали ли сте изпит по 

ораторско майсторство?

– Не. 

– Аз съм държала. Изпитът беше 

такъв: отиваш в аудиторията 

(някоя от големите на Софийския 

университет), която е пълна 

с останалите студенти по 

журналистика. Ти се изтъпанваш 

отпред и започваш да говориш по 

тема, която си изтеглил от купа с 

въпросите. 

– Притесняваше ли се? 

– Страшно! Гласът ми трепереше, 

ръцете – също, но тях мога да си 

ги стисна. Прилича на сценичната 

треска на актьорите, на онези 

първи минути, за които те 

твърдят, че прекарват в паника 

пред публиката. Аз през цялото 

време бях в такава паника, не само 

през първите минути. 

– Защо точно говоренето пред 

публика притеснява?! Когато 

застана пред аудитория, не мога 

нито да мисля, нито да бъда 

остроумна, нито нищо. 

– Проблемът е, че когато си си 

намислил нещо много умно да 

кажеш, в момента, в който го 

изречеш на глас, дори само пред 

себе си – то ти се струва много 

тъпо. 

– Не е въпрос на това, дали си 

умен и дали имаш какво да кажеш. 

За жалост не става дума за това 

според мен. Мога да се изправя пред 

пълен с непознати хора ресторант 

и да пея на микрофон и съм го 

правила, вие сте ме виждали, но не 

мога да говоря пред публика... 

– Защото в песента мелодията те 

подкрепя, текстът, който знаеш, и 

то много добре – също... Може би 

това е различното на пеенето от 

говоренето. 

– Вероятно притеснението идва 

от отговорността, която лежи 

само върху теб. Сам си. Нямаш 

никакви патерици. 

– Ораторско майсторство. 

Достигаш го след много опити, 

след много тренировки. 

– Лекарката, с която правих 

интервю, ми каза: „Аз мразя 

думата „притеснявам се“. А 

самата тя е много притеснителна. 

Притеснението е винаги някаква 

За публичното говорене

Игрите на „
лаф да ста

ва” и 

Игрите на „
лаф да ста

ва” и 

шоутата от
 вида „ток

” се роят, 
но 

шоутата от
 вида „ток

” се роят, 
но 

хубавите р
азговори са

 на изчезва
не. 

хубавите р
азговори са

 на изчезва
не. 

„Бела” ви п
редлага сво

ята „игра 
на 

„Бела” ви п
редлага сво

ята „игра 
на 

разговор”. П
онеже сме сигу

рни, че 

разговор”. П
онеже сме сигу

рни, че 

невъзможността да
 водим раз

говор 

невъзможността да
 водим раз

говор 

рано или к
ъсно ще ни вкара

 в беда, 

рано или к
ъсно ще ни вкара

 в беда, 

решихме да се
 опитаме 

заедно да 

решихме да се
 опитаме 

заедно да 

спасим гов
оренето. О

питайте з
аедно 

спасим гов
оренето. О

питайте з
аедно 

с нас „стъп
ка по стъп

ка”, „тема
 по 

с нас „стъп
ка по стъп

ка”, „тема
 по 

тема“, „от
 токче на 

токче”...

тема“, „от
 токче на 

токче”...

ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

©
 O

LG
A 

G
AL

EE
VA

 |
 D

RE
AM

ST
IM

E.
C

O
M

Бела, брой 9 (163), 201152



излишна емоция. Това означава, че 

си притиснат до стената. Някой 

те души. Не си свободна. 

– Ако се сещаш, Виргиния Захариева 

говори за това на лекцията, 

на която бяхме. Тя свърза 

думата „притеснение“ с думата 

„притискам“. Притиснат си в 

ъгъла – там, където си, нямаш 

комфорт. Пребиваваш в много 

малко пространство. Когато 

застанеш пред аудитория, ти не 

можеш да „изпълниш“ голямото 

пространство пред теб. Не ти е 

комфортно, защото си заклещен 

в черупката на притеснението 

си, нямаш мащаб, не ти е никак 

комфортно. 

– Кажете нещо, което сте 

запомнили от речта на някого? 

– Спомням си сцени от различни 

филми. Например една реч на 

Джордж Клуни от филма „Високо в 

небето“. 

– „Лени“ е невероятен филмов 

пример за ораторско майсторство. 

Филм на Боб Фос, единственият 

му филм, който не е мюзикъл. 

Филм за шоу бизнеса. Но е поглед 

въху живота на известния комик 

Лени Брус. Как да го обясня? Сочен 

филм. Освен това е биографичен, 

а когато гледаш такъв филм, 

винаги има опасност героят да се 

превърне в някаква карикатура. 

Лени е култов персонаж. 

– Когато гледах този филм, 

толкова силно му повярвах... 

– Лени обаче накрая се провали, 

защото говореше много искрено. 

При него нямаше никаква бариера 

от публиката и това го провали. 

Той не можеше да си слага спирачки 

на говоренето. Искаше да каже 

истината. 

– Лени е от този тип стенд ап 

комици... 

– Какво точно означава „стенд ап“? 

Телевизионен термин е май... 

– Стенд ап е комедиен жанр. Един 

човек излиза пред публиката и я 

забавлява. Всички известни комици, 

които познаваш в момента, са 

започнали като стенд ап комици. 

Робин Уилямс, Джей Лено. 

– Джордж Карлин – също. Помните 

ли го? Онзи пич, който беше написал 

едно писмо, след като почина жена 

му. Преди няколко години беше. 

Текстът завършваше с нещо от 

рода на „Животът не се мери с 

броя вдишвания, а с моментите, 

които спират дъха ни“.  

– Американската школа… 

Американците могат да говорят 

добре, без да се притесняват, 

защото при тях това е свързано 

с обичането. Първото, на което 

научават децата в американския 

колеж, е да презентират. Само им 

дай тема. Винаги знаят откъде да 

тръгнат, как да я построят... Кога 

да се понижи гласът, кога ораторът 

да стане, кога да се разходи. 

– Искате да кажете, че ние не 

можем да говорим добре, защото 

социалистическото ни възпитание 

не ни учеше на това. 

– Ами, да. При соца какво беше? 

Една трибуна, някой чете и 

ти изобщо дори не му виждаш 

лицето... 

– Американците са свободни и не се 

притесняват, каквото и да кажат.

– Да. Също както не се 

притесняват да си покажат 

дебелите кълки по къси гащи. 

– Нали съм ви разказвала за Джеймс 

Уорлик, американския посланик? 

Той трябваше да говори за едно 

лекарство за остеопороза. И 

всъщност само трябваше да 

открие едно събитие. А той говори 

48 минути. Започна с един тих 

равен глас, за да млъкнат всички 

и да го слушат, понеже ако беше 

започнал високо и ако махаше 

с ръце, тези от последния ред 

щяха да млъкнат едва когато си 

довършат приказката. Започна 

с триковете. Излезе и започна да 

ходи между редичките от доктори 

и други гости на събитието...

– И ти въпреки че знаеш, че това 

са трикове, пак ти въздействат, 

нали? 

– Въздействат ми, даже ми 

се дорева за майка му, която, 

оставена сама в Ню Йорк, се 

подхлъзнала и паднала... А това 

лекарство много є било помогнало. 

Човекът говори спокойно, без да се 

притеснява. Промени програмата. 

Дали му бяха само 10 минути да 

открие. Той говори, говори… 

– Има хора, които няма какво 

да кажат, но застават пред 

публиката. На тях им пишат 

речите примерно и те говорят. 

Те просто говорят гладко. Но 

те не завладяват аудиторията. 

Завладяването е, когато се 

свържеш с публиката и го искаш.  

– Като говорим за американските 

филми и умението на американците 

да говорят пред публика, не сте ли 

забелязали, че в много от наистина 

добрите американски филми винаги 

има някаква суперяка част, която е 

някаква реч, говорене пред публика. 

Примерно речта на Ал Пачино в 

„Усещане за жена“, когато говори 

пред училищното настоятелство и 

учениците. Думите на Робин Уилямс 

пред учениците в „Обществото 

на мъртвите поети“ – те в целия 

филм бяха запомнящи се. 

– Ами „Рататуи“? Три пъти съм го 

гледала заради онази реч. 
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В миналото дейността на ора-тора се е смятала за славно 
дело, а от друга страна, неу-
мението да се говори изглеж-

дало позорно. Да се говори пред пуб-
лика, невинаги е лесно, но който вла-
дее това изкуство, постига много по-
вече и се радва на по-голяма популяр-
ност и уважение. 
Като създател и вдъхновител на 

център за опит и идеи Salve (www.

salvebg.net) и като ученичка на све-
товноизвестния психолог Едуард де 
Боно Лиляна Русковска е доказан спе-
циалист в областта на говоренето. 
Живее в Пловдив. Винаги е усмихна-

та и ведра. Лили харесва динамичния 
начин на живот и може би затова е 
избрала да работи с много и различни 
хора. Тя организира обучения и тре-
нинги за получаване на знания и фор-
миране на умения и нагласи за говоре-
не. Осъществява комуникационни кам-
пании за фирми, организации и лично-
сти. Част от обученията є включ-
ват темите „Умения за презентира-
не“, „Комуникационни умения“, „Твор-
ческо мислене в живота и бизнеса“, 
„Умения за работа в екип“ и др. 
Автор е и на методики за тре-

нинг обучения. През 1985 г. е усвои-
ла лично от Едуард де Боно умени-
ето да преподава техники за съзна-
телно творческо мислене, на които е 
научила и продължава да учи курси-
сти от различни възрасти вече пове-
че от 30 години. 

– КРАСНОРЕЧИЕТО ДАР БОЖИ 
ЛИ Е, ИЛИ ПЛОД НА ДЪЛГО СТА-
РАНИЕ? МОЖЕ ЛИ ВСЕКИ ДА СЕ 
НАУЧИ ДА ГОВОРИ ПРЕД ПУБ-
ЛИКА?

– Говоренето пред публика, а „публи-
ка“ може да бъде и един човек, е въ-
прос на талант, с който някои хора 
се раждат. Но и въпрос на умение, 
на което може да бъде научен все-
ки. Едно от основните занимания на 
древногръцките философи е било да 
учат на красноречие младежите. 
За съжаление в днешните училища 

няма часове по ораторско майстор-
ство. 

– КАКВИ КАЧЕСТВА ТРЯБВА ДА 
ПРИТЕЖАВА ЕДИН ОРАТОР?

– Да завладява вниманието на пуб-
ликата – от началото на говорене-
то до края. Да информира, да въз-
действа, да е убедителен, емоциона-
лен, добре подготвен и честен с пуб-

ликата. 
– КАКВА Е СТРАТЕГИЯТА НА ГО-
ВОРЕНЕТО ПРЕД ПУБЛИКА?

– Преди да говорим пред публика, 
освен че трябва много добре да сме 
обмислили какво ще кажем, трябва 
и да си отговорим на три въпроса: 
„Какво ще кажем най-напред?“; „Как-
во ще кажем след това?“; „Как ще 
завършим?“. Древногръцките оратори 
съветват: „Първо кажете какво ще 
кажете, после го кажете и накрая ка-
жете какво сте казали.“ Публиката 
обръща голямо внимание на начало-
то, малко на средата и отново голя-
мо внимание на края на презентация-
та. Затова препоръчвам силно начало 
и силен край. Много важно за добрия 
оратор е да не се опитва да каже на 
публиката всичко, което знае, защо-
то тя може да възприеме само ня-
колко полезни за нея неща. Затова 
трябва да се определят няколко тези 
и презентацията да бъде ориентира-
на около тях. 

– КАКВА Е ГРЕШНАТА СТРАТЕ-
ГИЯ – КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА 
ПРАВИМ?

– Да не се подготвя дълга реч, да 
не се разчита на импровизацията – 

СНИМКИ МИРЯНА КОСТАДИНОВА

Урок по
красноречиекрасноречие

с Лиляна Русковска
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тя има своето място, но при добре 
обмислена и подготвена презентация. 
Друга грешка, която често се допус-
ка, е, че ораторът не прави предва-
рителен анализ на аудиторията. Не е 
все едно дали говоренето е пред уче-
ници, пред млади майки или пред биз-
несмени. Грешка е също и когато лек-
торът през цялото време чете от 
записките си или е застанал на мяс-
то, където не се вижда от всички. 

– КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВИМ, 
ЗА ДА НИ ХРУМВАТ НОВИ ИДЕИ?

– Има техники за култивиране на 
творческо мислене. Основното е да 
се опитаме да избягаме от шабло-
на и общоприетите истини. Нужно е 
да събираме повече информация и да 
имаме куража да бъдем различни. 

– КАК ДА СЕ ОТЪРВЕМ ОТ СЦЕ-
НИЧНАТА ТРЕСКА?

– Не можем да се отървем. Тя ще 
се появява винаги щом се изправим 
пред аудитория. Въпросът е как бър-
зо да я преодолеем или как да я нака-
раме да работи за нас. Мога да пред-
ложа няколко съвета: ораторът да 
бъде много добре подготвен за пре-
зентацията; да запамети първите и 
последните минути от презентация-
та; да си представи въпросите, кои-
то могат да му бъдат зададени от 
публиката; преди презентацията да 
опознае публиката. И още: трябва да 
вярва, че в повечето случаи публика-
та не му желае злото и би искала 
той да се справи. А и няма презен-
тация, за която си струва човек да 
„умре“ от притеснение.

– КАК ДА РАЗВИЕМ САМОУВЕРЕ-
НОСТ?

– С четене, с тренировки, репети-
ции и практика. Да не забравяме, че 
животът е поредица от презента-
ции. Можем да тренираме най-напред 
пред близък човек. После пред по-го-
ляма група от приятели. Всяко спра-
вяне със ситуацията ще ни носи са-
моувереност.

– КАК СЕ ФОРМУЛИРА ПУБЛИЧ-
НО СЪОБЩЕНИЕ?

– Публичното съобщение може да 
бъде много различно по жанр, цел и 
съдържание. Всяко обаче трябва да 
бъде съобразено с аудиторията и да 
съдържа основни послания, с които да 
отговаря на въпросите с пет „к“-та 
и едно „з“ – кой, какво, кога, къде, 
как и защо.

– КАК ДА НАПРАВИМ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЕ НА ПУБЛИКАТА? 

– Най-напред като приковем вни-
манието є с външния си вид. След 
това, като разкажем кратка история 
например, зададем въпрос или съоб-
щим странен факт. След като „граб-
нем“ публиката още в началото, уме-
ло да водим слушателите по пътя на 
нашите мисли, така че те да разби-
рат ползата от презентацията. Да 
говорим убедително и въодушевено, 
да се стараем да ангажираме с гово-
ренето си цялата публика. Важно е не 
само какво ще кажеш, но и как ще 
го кажеш. И най-красивите и правди-
ви думи, казани с мънкане под носа, 
няма да предизвикат интерес у слу-
шателите.

– КАКВА Е РОЛЯТА НА ШЕГАТА В 
ЕДНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ?

– Подобаваща. Тя разведрява, от-
пуска, сближава, кара слушателите да 
харесат оратора и да му се доверят. 
Изнесената с чувство за хумор лек-

ция се запомня по-добре и за по-дъл-
го. Но и за шегите си има правила 
– не трябва да са пошли и безвкус-
ни, трябва да са казани на подходящо 
място, трябва да допълват или изя-
сняват мисълта.

– НИЕ СМЕ ОБЩЕСТВО, ПРИУЧ-
ВАНО ДА ПОТИСКА ЧУВСТВА-
ТА И ЖЕЛАНИЯТА СИ. МОЖЕ БИ 
ТОВА Е ЕДНА ОТ ПРИЧИНИТЕ ДА 
НЕ УМЕЕМ ДА ГОВОРИМ ДОБРЕ 
ПРЕД ПУБЛИКА…

– Да, съгласна съм, че потискаме 
чувствата си. Може би защото се 
страхуваме, че ще изглеждаме слаби 
и уязвими. Защото често сме измо-
рени и обезсилени, прикриваме безси-
лието си зад хладно и дори грубо по-
ведение. Или защото считаме, че по-
рядъчният човек е строг, сериозен и 
пестелив на нежни думи и жестове. 
Ние сме склонни да крием хубавите 
си чувства вероятно за да не ни ха-
рактеризират като лекомислени или 
несериозни. Заблуждаваме се, че кога-
то общуваме мило и сърдечно с близ-
ките си, ставаме уязвими.

– ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДОБРИТЕ 
ОРАТОРИ МОЖЕ БИ ТРЯБВА ДА 
ЗАПОЧНЕ ОЩЕ ОТ УЧИЛИЩЕ…

– Да, така е. В последните годи-
ни, повече от двадесет, в училище и 
във висшите училища – също, се оце-
нява най-вече чрез писмени тестове. 
Устното изпитване е почти забраве-
но. А това беше една „тренировка“ 
за говорене пред публика и формира-
не на умение за публично изказване, 
за преодоляване на сценична треска. 
А за преподаване на знания за презен-
таторски умения и дума не може да 
става. Може би само в някои учили-
ща в страната има такива позитив-
ни практики. А умението да правиш 
презентация е най-значимото разко-
вниче за професионален успех и лич-
на мощ.

Интервю на Теодора СТАНКОВА

СЪВЕТИТЕ 
НА ЛИЛИ

 Не подготвяйте дълга 

реч.

 Съобразете времетра-

енето є с аудиторията 

(максимумът е 40 мин за 1 

лекция).

 Застанете на място, 

откъдето ще ви виждат 

всички, а и вие тях. 

 Използвайте микрофон. Микрофо-

нът дава „власт“ над публиката.

 Започнете с усмивка.

 Не се дръжте плахо.

 Помнете, че зрението е по-силно от 

слуха. Главата и стойката – изправе-

ни; жестовете – премерени; ръцете – 

поддържани. 

 Напишете лекцията си на малки 

листчета. Но навеждайте глава към 

листа само за кратко, за подсещане. 

Ако задържите погледа си надолу по-

дълго, между вас и аудиторията пада 

нещо като завеса. 

 Не създавайте чувството „аз и вие“, 

а чувството „ние“.

 Правете внезапни паузи, подготве-

те си реплики за след паузите. 

 Формулирайте от време на време 

следващата си мисъл във въпрос.

 Нека посланията ви бъдат позитивни.
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И
зкуството да говорим пред 
публика има своите осо-
бености и правила, които 
почти не са се променили 

от античността насам. 

Мислете за другия човек
Интересът на аудиторията към из-

казването на оратора не е предвари-
телно гарантиран. Говорещият трябва 
сам да установи контакт със слушате-
лите и да се опита да задържи тях-
ното внимание. Умението да говориш 
е и умение да слушаш, а умението да 
слушаш означава да бъдеш внимателен 
към реакцията на другия човек. Ако, 
докато говорим, успеем и „да чуем“ 
другия, ние ще успеем да адаптираме 
думите и поведението си към неговите 
очаквания, възможности и емоции. 
Това не означава, че сме длъжни да 

уловим желанията и да угодим на 
всички, които са в залата. Достатъч-
но е да осъзнаем, че аудиторията не 
е единна, че е съставена от отдел-
ни личности, с които трябва да бъ-

дем готови да влезем в диалог. По ре-
акциите, които сме уловили от ауди-
торията, можем да предположим как-
ви въпроси могат да възникнат, как-
ви възражения могат да се породят, 
какви контрааргументи биха могли да 
използват слушателите. Формално по-
гледнато, излизането пред публика е 
монолог, но истината е, че този моно-
лог винаги е диалог със слушателите. 

Поведението 
в хармония с речта 

При публичното говорене, както 
впрочем и във всяко друго общуване, 
съществуват два плана: какво имен-
но говорим и как го говорим. Интона-
цията, мимиката, жестът играят не 
по-малка роля от думите (съдържани-
ето на речта). Трудността или прос-
то малката особеност идва от ус-
ловието, че между всички елементи 
на вашето присъствие пред публика-
та трябва да има хармония. Когато 
говорите на слушателите с доверите-
лен тон, не трябва да изглеждате ви-

сокомерни. Ако желаете да ги развъл-
нувате, не трябва да говорите равно-
душно. Ако поведението на оратора 
противоречи на думите му, то целта 
му да предаде на другите своите ми-
сли ще се окаже непостижима. Ауди-
торията ще почувства фалша, ще се 
затвори и ще престане да възприе-
ма съдържанието и смисъла на речта. 
Ако ораторът е убеден в това, кое-
то говори, ако му вярва дълбоко, ако 
самият той се въодушевява от него, 
то той дори не мисли за позата, же-
ста или изражението на лицето – те 
се превръщат в естествена и пре-
красна рамка на това, което казва. 

Вярвайте в това, 
което говорите

Излизането пред аудитория не е из-
пълнение на роля и не е игра с публи-
ката. Длъжни сме да вярваме в това, 
което говорим, за да ни слушат и за 
да се интересуват от предмета на 
нашето изказване. Уверени ли сме в 
думите си, винаги сме убедителни и в 
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състояние да развълнуваме другите. 
Лошият оратор се затваря в това, 

което според него иска да чуе аудито-
рията, или пък в начина, по който иска 
да го види аудиторията. Той налучква 
как е необходимо да се държи, как иска 
да го види публиката в даден момент. 
С други думи, играе роля, и е фалшив. 
Добрият оратор не се преструва, не 
се идентифицира с дадена роля и ко-
гато излиза пред аудиторията, остава 
верен на себе си и с това предизвиква 
доверието на слушателите.

Бъдете господар 
на емоциите си

Положете усилия да овладеете себе 
си, когато излизате пред публика. Ако 
ви движат силна радост, гняв или 
тъга, вие губите способността да 
усещате аудиторията и да удържи-
те вниманието є. Да владеете себе 
си, означава да приложите някои тех-
ники за отпускане, както и да кон-
тролирате дишането си. Помнете, че 
контролът на емоциите не се състои 

в тяхното потискане. Ако презента-
торът почувства, че нещо го дразни 
или го разсмива, той може да признае 
това на слушателите и да превърне 
признанието в предмет на разговор, 
да го разиграе. Този прийом помага да 
бъде установен неформален контакт 
с аудиторията, приобщава присъства-
щите към съдържанието на речта и 
помага на лектора да предразположи 
аудиторията към себе си. 

Четете, пишете, 
разказвайте

Много от нас се изправят пред пуб-
лика без ясен план или идея за това, 
което искат да кажат. Ако импро-
визираме, използваме неточни думи и 
изрази, пречим на публиката да ни 
разбере. На аудиторията трябва да 
говорим пределно ясно и логично. 
Ето защо върху ораторското изку-
ство трябва постоянно да се рабо-
ти. Работата над него би могла да 
се заключи в три думи: четене, пи-
сане, разказване. Четете, за да обо-

гатите своя речников запас. Пишете, 
за да се научите по-ясно да формули-
рате това, което искате да кажете. 
Разказвайте, за да се научите да ми-
слите на глас.

Вие сте развълнувани! 
Дишайте!  
Всеки човек се вълнува, когато из-

лиза пред публика. Ако нервничим 

прекалено много, едва ли ще успе-

ем да влезем в добър контакт със 

слушателите и да доведем до тях 

своите мисли. Но да бъде удържа-

но вълнението в разумни граници 

е възможно. Ето съветите на пре-

зидента на американската Асоци-

ация по развитие на комуникация-

та Ален Вайнер (Allen Weiner). Той 

предлага съвети, които ще ви по-

могнат да овладеете признаците 

на вълнението. 

 Ръцете ви треперят силно. 

Това показва, че се страхувате от 

публика, съставена от много и не-

познати хора. Правете записки-

те, които ще използвате пред ау-

дитория, не на стандартните ли-

стове хартия, а на малки картон-

чета. Стандартният лист хартия 

е голям и лек и всъщност той мно-

го точно отчита треперенето на 

ръцете ви. Не е необходимо непре-

къснато да държите показалка в 

ръка или пък други предмети, които 

биха направили вълнението ви още 

по-видимо. 

 Разхождането по сцената, кое-

то прилича по-скоро на суетня, е 

още един от признаците на голя-

мо вълнение и безпокойство. За-

станете по-близо до публиката и 

се установете на едно място (поне 

докато не премине първоначалният 

пристъп на вълнение). После напра-

вете няколко крачки в друга посока 

и отново спрете на едно място.

 А как да се справите с малките 

капчици пот, които избиват вър-

ху челото ви?! Ако извадите голяма 

бяла кърпа, размахате я и започне-

те да бършете челото си, вие наис-

тина ще изглеждате като човек на 

ръба на нервна криза. По-добре е да 

държите кърпата сгъната в удобен 

джоб и с бързи, но естествени дви-

жения да изтриете потта си. 
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ДЕЦАДЕЦАДЕЦА

М
нението на редица психоло-
зи е, че наказването тряб-
ва да започне още когато 
детето е на 10–12-месеч-

на възраст, тоест когато то има 
двигателна автономия. Първо, заради 
неговата сигурност (когато детето 
проходи го дебнат повече опаснос-
ти), и второ, заради неговото пси-
хично развитие – забраните и нака-
занията служат не само да накараме 
детето да се въздържа в настоящия 
момент, но и да му създадат запла-
ха за действията му в бъдеще. Чрез 
забраните и наказанията ние го на-
учаваме 

да се съобразява с 
реакциите на другите 

В противен случай в тийнейджърска 
възраст детето може да започне да 
вярва, че да съществуваш, означава 
да се утвърждаваш, противопоста-
вяйки се на другите, без последните 
да имат право на отговор.

Доброто наказание е онова, което 
родителят смята за справедливо. 

Родителите се страхуват да казват 
„не“ и да упражняват насилие над деца-
та си. Наказанието обаче не е насилие. 
То е акт, който засилва в съзнанието 
на детето важността на наложената 

забрана и е нещо като подсещане, че 
то е задължено да я спазва. Дори кога-
то протестира срещу наказанието, де-
тето усеща справедливостта му. 
Често родителите изпускат нерви-

те си. Това не е страшно. Напротив – 
тази тяхна реакция помага на детето 
да осъзнае тежестта на нарушението.

Тайната на правилно наложеното 
наказание е то да е съобразено с въз-
растта на детето и да съответства 
на важността на нарушението. 

Родителите трябва да имат съзна-
ние, че ролята им на наказващи е ва-
жна. Те са родители не само за да 
бъдат обичани от децата си, а и за 
да възпитават и обичат децата си. 
А това променя всичко. Съвременни-
те родители се страхуват да не при-
чинят зло. 

Заблуждават се, че като 
наказват, постъпват зле
Но не е така. Родителите не бива 

нито да се осъждат, нито да правят 
крачка назад, отменяйки наказанието.

В някои случаи обаче по-тежкото на-
казание действително може да бъде 
заменено с други подходящи санкции.

Ако детето е счупило някакъв пред-
мет например, достатъчно е просто 

да събере частите му или да се опита 
да го „поправи“. Не е важно дали наис-
тина предметът ще бъде поправен, а 
самият акт, участието на детето в 
процеса на „поправянето“. Когато го-
ворим обаче за тежки провинения (на-
пример бягство от училище), наказа-
нието задължително трябва да бъде 
предшествано от разговор с детето. 
Често зад бягствата от училище се 
крие неразбрано до този момент от 
родителите страдание.

Понякога „пазаренето“ 
е допустимо

при някои нарушения. То помага на 
родителите да наложат адекватните 
санкции. Например ако дъщеря ви се 
е върнала в един сутринта вместо в 
определения от вас час (в полунощ), 
тогава санкцията, която трябва да 
є наложите след разговор с нея и из-
ясняване на причините за закъснение-
то, е рестриктивно позволение. То-
ест следващия път тя да се прибере 
в 23.00 ч. вместо в полунощ, а не да 
є забраните да излиза на дискотека в 
продължение на един месец. 

Така ще запазите родителския си 
авторитет. А и в случая едно по-стро-
го наказание не би решило проблема, 
а би създало проблем в общуването 
между вас.

Кое наказаниеКое наказание
E ДОБРО?E ДОБРО?

© MICHELE PIACQUADIO / DEPOSITPHOTOS.COM

Бела, брой 9 (163), 201158



Необходима е външна намеса или по-
мощ, когато отдалечаването между 
родители и деца е твърде голямо, 
защото пукнатините във взаимоот-
ношенията изискват анализ на при-
чините.

Никакви наказания 
за слаби оценки

Наказанията при трудности в учи-
лище (ненаучени уроци, слаби оценки) 
от страна на родителите нямат ни-
какъв ефект и не са желателни. Не 
е нормално едно дете да бъде наказа-
но за това, че е паднало, докато се 
е учило да кара колело. Тогава защо 
трябва да понася наказания при труд-
ности в училище?

Децата трябва да бъдат окуражавани, 
поздравявани и хвалени при успех. Тези 
емоционални стимули им помагат по-
лесно да се обучават. Това не означава, 
че не трябва да бъдат критикувани.

Редуването на окуражаване и крити-
ка усилва представата на детето за 
справедливия възрастен в лицето на 
неговия родител.

Някои наказания 
са пагубни

Наказанията респектират детето. 
Но някои не бива да бъдат налага-
ни никога, защото са фатални за раз-
витието на детето в бъдеще. Таки-
ва са:

 Забрана на дейности, подпомага-
щи детското развитие: спорт, кул-
турни занимания.

 Подигравки с личността му и с 
начина, по който прави нещата (това 
не изключва критика за определен на-
чин на поведение).

 Колективни наказания – те засил-
ват съперничеството между децата 
в семейството.

 Симетрично поведение от сорта 
на „ти ме ухапа, сега аз ще те уха-
пя“. Такива наказания стимулират аг-
ресивното поведение на детето.

 Заплахи от рода на „Няма да те 
обичам повече.“

Забранителните 
съобщения 

към детето трябва да са много ясни. 
Например: „Няма да излизаш сам на 

балкона!“ В момента, в който де-
тето извърши нарушение, наказани-
ето трябва да е незабавно. Обясне-
те на детето ясно за какво точ-
но го наказвате. Колкото по-малко е 
то, толкова по-стриктно трябва да 
се спазва правилото за своевремен-
ност на налагане на наказанието – 
например точно в момента, в който 
то включи телевизора (ако предвари-
телно сте му наложили забрана да го 
прави). В този случай можете да го 
лишите от гледане на телевизия в 
продължение на цял ден.

С други думи, наказанията трябва 
да бъдат налагани своевременно, 
за да имат ефект.

Родителите не трябва да се чувст-
ват като палачи и да се страхуват, 
че са авторитарни по отношение на 
детето. Колкото и парадоксално да 
звучи, наказанията действат успокоя-
ващо на децата. Можете дори да чу-
ете от тяхната уста понякога, че не 
са наказани достатъчно строго. Но 
това е рядкост, разбира се.

Райна АНГЕЛОВА, психолог
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Ç
амисляли ли сте се колко чес-
то ви се иска да останете 
насаме със себе си и собст-
вените си мисли и никой да 

не ви притеснява? А не ви ли писва 
понякога да се съобразявате с писа-
ните и неписаните закони на обще-
ството? Спомняте ли си колко добре 
се чувствахте, когато бяхте под за-
крилата на мама и татко и никакви 
беди на обществения хоризонт не мо-
жеха да ви обезпокоят? Това – за вас. 
А когато стане дума за децата ви 

бързате час по-скоро да ги 
дадете на детски ясли 

за да може да се върнете на сигурна-
та си или несигурна работа в неси-
гурния ни свят.
В България съществуват два вида 

детски заведения, в които родители-
те дават мило и драго да уредят де-
тето си – детска ясла и детска гра-
дина. По-късно, искат или не искат, 

законът ги задължава да пратят де-
тето си в предучилищната група и 
в училище. Че дори ги и глобява, ако 
не го направят. Думата ми е за пър-
вите две.
Ако детето започне истинския си 

социален живот (не онзи с игрите на 
площадките, а другия, с правилата 
и законите) в детска градина – до-
бре. Градините са подчинени на Ми-
нистерството на образованието. В 
тях работят 

правоспособни 
детски учителки 

които независимо от силната или 
слабата си мотивация за работа се 
предполага, че имат поне необходи-
мите педагогически знания и умения 
да се грижат за децата ви. А някои 
дори имат и години опит зад гърба 
си и спокойно можете да поверите 
детето си в техните ръце.
Какво се случва, ако обаче дете-

то за първи път постъпва в детска 
ясла и е на крехката възраст 2 го-
дини, когато е максимално привързано 
към родителя, който го е отглеждал 
до момента?
Детските ясли са подчинени на Ми-

нистерството на здравеопазването и 
в тях работят 

не педагози, 
а медицински сестри 

На всяка яслена група и във всяка 
смяна са зачислени по една лелка и по 
една медицинска сестра. Облечени в 
бели престилки, сутрин сестрите по-
емат децата, които, освен че са при-
теснени от раздялата, асоциират бя-
лата престилка с поредната инжек-
ция, която им предстои, и се стре-
сират още повече.
Медицинските сестри са подготве-

ни по здравните проблеми на малките 
деца, но нямат необходимото педаго-
гическо или психологическо образова-
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ние, за да направят прехода от дома 
към социалната институция по-мал-
ко трънлив. Разбира се, че работей-
ки с групи от по 30 деца, те тряб-
ва да въведат правила и ред, за да се 
чувстват добре и самите те, и съ-
ответно децата. Стремежът им да 
наложат ред още през първите дни 
при постъпването на децата често 
обаче се оказва 

в разрез с психическия 
комфорт на малките

Отделени от родителите си и не 
по тяхна воля оставени там, деца-
та чувстват тревога и страх. На 
тази възраст те нямат голям соци-
ален опит, за да се ориентират до-
бре в общуването с много хора. За 
сметка на това обаче доста добре 
могат да различат кой ги подкрепя, 
кой е мил с тях и кой е несправедли-
во строг. Сигурно е едно – че всяка 
реакция от страна на възрастните 
се приема доста критично от мал-
ките деца. Отивайки в яслата, деца-
та още от първите дни се стараят 
да намерят 

възрастен, комуто 
да се доверят 

В този малък социум ролята на въз-
растния е безгранично голяма. Той е 
този, който не бива да толерира оп-
ределени деца, да се присмива на дру-
гите (защото хлапетата трудно пра-
вят разлика между ирония и добро-
намерен хумор). Той е този, който 
трябва да наложи ясни и последова-
телни изисквания – еднакви за всич-
ки деца. Възрастните трябва мно-
го да внимават как наказват, защо-
то наказанията доста често довеж-
дат само и единствено до отрица-
телни последици. Трябва много пове-
че да подкрепят стремежа на децата 
към самостоятелност. Децата тряб-
ва да бъдат учени да се хранят сами, 
да се обуват сами, да отиват сами 
на гърнето. По този начин те ще се 
чувстват горди и уверени в собст-
вените си успехи, ще се научат как 
да реагират като възрастни в живо-
та, а не страхливо да се крият в че-
рупчиците си. Медицинските сестри 
трябва да държат и постоянен кон-
такт със семействата на малките, 
защото често родителят има една 
представа за детето си, а възпита-

телят – друга. И това се случва не 
защото гарджето на мама си е на 
мама гарджето, а защото често де-
цата са едни вкъщи и 

съвсем различни като 
поведение в яслата

Ще кажете: „Е, и какво от това, 
нали по-важно е, че детето е прие-
то в ясла?!“ И ще сбъркате, защото 
най-важен е душевният комфорт на 
детето и това то да изживее мини-
мална доза стрес от първата раздяла 
с родителя, бих отговорила аз. Как-
то и бих попитала дали не е край-
но време наред с медицински сестри 
в яслите да работят и педагози. По 
силата на сега действащата наред-
ба за работа там на 4 яслени групи 
се полага по един педагог. И няма ли 
да бъде много по-спокойна работата 
и на лелките, и на сестрите (пък и 
на не по-малко тревожните родите-
ли), ако в яслите има 

назначени психолози 
които със знанията, опита и уме-
нията си да осигурят комфорта на 
всички заинтересувани?! И ако в учи-
лище вече е почти невъзможно да се 
върнат ученическите униформи, кои-
то сега само елитните гимназии въ-
веждат, защото учениците в другите 
училища се противопоставят, не е 
ли възможно връщането на старите 
престилчици за децата в детската 
градина? Първо, защото различията 
във финансов план между родители-
те личат. По-бедните родители няма 
да се чувстват притеснени, а децата 
им няма да изграждат от рано ниско 
самочувствие. И още нещо важно – 
и едната, и другата група родители 
ще прибират децата си, без да позна-
ват по дрешките им какво точно са 
яли през деня.
За сравнение, например в детските 

градини в Англия и Италия децата са 
със задължителни униформи. Та като 
говорим за чуждия опит, през 1907 г. 
в Италия 

Мария Монтесори
създава (но едва за предучилищна въз-
раст) за децата на бедните семей-
ства дом на детето. Тя организира 
работата на принципа на самовъзпи-
тание и самообучение. Ролята на въз-
питателя е само на наблюдател на 

спонтанното развитие на детето. А 
почти век преди това в Англия Ро-
бърт Оуен създава училище за малки-
те деца. Но повишава изискванията 
си към качеството на възпитателна-
та работа. За всяко бебе от 3 до 5 
месеца е предвидена детегледачка, а 
по-големите деца, разделени по 4 или 
5 в група, са поверени на по 1 въз-
питател. Персоналът се състои от 
квалифицирани учители, а ръководи-
телите задължително са с квалифи-
кация на социален работник или въз-
питател.
Пак по това време в Англия се от-

чита недостиг на възпитателни зна-
ния и умения на родителите и се 
оказва, че е назряла необходимостта 
от лекции и беседи за тях. 

В България родителите 
знаят всичко 

медицинските сестри възпитават, а 
децата се (а)социализират, кой както 
може. Ако не сте имали късмета да 
случите на медицински сестри и лел-
ки, на каквито случих аз, ви съвет-
вам да се съобразите с моите някол-
ко препоръки, за да избегнете поне 
пет препъникамъчета по пътя на бе-
бешката социализация.

1
Срещнете малкия човек предвари-
телно с новите хора, с които це-

лодневно ще общува. 

2
Уточнете с тях как да се обръ-
щат към него – на галено или не. 

Често децата не приемат нови гале-
ни имена, с които ги кръщават в яс-
лата или градината. 

3
Помолете сестрите веднага да ви 
запознават с проблемите (ако има 

такива), възникнали през деня с де-
тето ви. Това ще е много по-ценно и 
за двете страни, отколкото стерео-
типното „Всичко е наред“. 

4
Ако постоянно избухват конфли-
кти между децата в групата, по-

молете директора за почасова работа 
на групата с психолог. 

5
Ако прибирате детето си посто-
янно с дрехи на лекета, поставе-

те на следващата родителска среща 
въпроса за престилките или просто 
бъдете новатор и нагиздете вашето 
с новичка такава. Почти съм сигур-
на, че ще повлечете крак за новата 
мода, особено ако на престилчицата 
има апликация с Мечо Пух.

Венета МЛАДЕНОВА, психолог
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

М
ного често в ежедневи-
ето чуваме възклицания 
от сорта на „Вече няма 
свестни мъже“; „Язък, го-

тините мъже станаха метросексуал-
ни. Истински мъжкари не останаха“. 
Като слушам тези изявления, се чудя 
дали не съществува таен свят, къ-
дето са „изчезнали“ тези „истински“ 
мъже. Да наречем този свят Мъ-
желандия. Да, готините мъже са се 
оттеглили в паралелна, невидима за 
очите ни вселена, където живеят в 
щастливи комуни. Ритат си топка 
в парка. Поправят си колите. Пият 
бира. Гледат спортни предавания по 

телевизията. И през цялото това 
време се усмихват с плътни устни и 
прокарват красивите си пръсти през 
гъстите си ароматни коси... Също 
така в този именно приказен свят 
са се сгушили котенца за спасява-
не. Избухват пожари за гасене. Неж-
ни домакини припадат на улицата в 
очак ване да бъдат галантно свесте-
ни и… привлекателните мъже 

спасяват, гасят 
и свестяват с целувки 

Ако в този невидим свят живееха 
жени, то за всяка щеше да има по 
един подходящ страстен и всеотда-

ен партньор. Този мъж щеше да е 
наистина истинският – подкрепящ, 
чаровен и силен, без наличие на об-
себващи роднини около себе си (рев-
нива свекърва например, на която с 
нищо не може да се угоди). Той няма 
в никакъв случай да е егоист. Ще е 
красив, но без да е самовлюбен. Ще е 
възпитан, без да е префърцунен. Ще 
е чистофайник у дома и истински 
мъжкар навън. Той никога няма да ви 
пренебрегва. Ще ви обсипва с искре-
ни комплименти. Винаги ще е готов 
да подходи зряло – да обсъди с вас 
като с равностоен партньор всеки 
въпрос. Този прекрасен мъж ще може 

или къде изчезнаха свестните мъже
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да овладява всяка ситуация и никога 
няма да ви лъже! 
Но за жалост 

в Мъжеландия няма жени 
Ние всичките сме тук, в реалния 

свят, където момчетата са си прос-
то момчета. В най-добрия случай мъ-
жете са незрели и трябва да бъ-
дат насочвани от половинките си 
(тоест от нас) в правилната посо-
ка. По дискретен и елегантен начин. 
Като им създаваме усещане за добре 
изпълнена задача например. Като не 
им задаваме много въпроси, защото 
това ги обърква… Иначе ще ни заре-
жат заради друга жена, която може 
дори да е по-грозна от нас, но коя-
то ще ги води към щастието с по-
уверена ръка. 
Разбира се, това е, що се отнася 

до най-добрите от тях... Още не сме 
споменали за предразположението на 
някои мъже към пристрастяване (към 
различни субстанции и хазарт напри-
мер), за склонността им към агресив-
но поведение, мързел и сексуални из-
вращения. А те са доста. Затова по-
вечето момичета в реалния свят, ко-
ито си мечтаят за идеалното гадже, 
идеалния съпруг или идеалния баща на 
децата си, представят си в детай-
ли идеалния му външен вид и милото 
му поведение, остават горчиво раз-
очаровани след сблъсъка си (или след 
няколкото си сблъсъка) с представи-
телите на силния пол.
Прекалено черногледи станаха мои-

те мисли, усещате ли? Някои могат 
да възразят, че 

жените не сме 
толкова тъпи 

че да допуснем връзка, годеж и сват-
ба с подобни типове! Така е, пред-
ставителките на по-красивата поло-
вина на човечеството дори сме мно-
го интелигентни. Но въпреки инте-
лекта си и силната си интуиция ние 
не притежаваме свръхспособността 
да предвиждаме какъв е истинският 
характер на учтиво умилкващия се 
около нас мъж, с когото сме били 
на една, две, а понякога и на десет 
срещи.
В началото единственото, което е 

напълно ясно, е как изглежда нашият 
избраник. И именно в това е клоп-
ката. Ако той за нещастие отгова-

ря на представата ни за външност-
та на нашия идеален мъж, мозъкът 
ни автоматично одобрява кандидата 
със „сертификат“, че отговаря съ-
ответно и на всички други наши из-
исквания. Просто ние подсъзнателно 
свързваме определен външен вид със 
съответните желани от нас качест-
ва на характера. 
Тъй като възприятията ни за ця-

лата околна действителност се фил-
трират през нашите убеждения, а 
предварително изграденият, стара-
телно кътан в сърцето ни мечтан 
образ на идеалния партньор е точ-
но такова 

вкоренено и закоравяло 
в нас убеждение 

ние много лесно се подлъгваме (при 
това със стопроцентова увереност), 
че именно това е нашият мъж. Този, 
когото отъждествяваме с идеалната 
за нас външност или с определена по-
казателна (според нас) черта на ха-
рактера или поведението. Тази черта 
на характера обаче в някакъв момент 
се оказва, че изобщо не е показателна 
и не върви в комплект с останалото, 
което искаме, а минимум с 2–3 неща, 
които категорично не искаме. Само-
заблудата ни не само продължава до 
сватбата ни, но и в годините след 
нея, а много често и (о, абсурд!) след 
развода, ако се стигне до там.
За всички несъответствия между 

нашия избраник и идеала ни ние об-
виняваме себе си, него или обстоя-
телствата и докато напразно, но с 
неотслабваща надежда чакаме нашия 
мъж най-сетне да преодолее „времен-
ните“ си недостатъци и да блес-
не в „пълния си потенциал“, свест-
ните мъже си пият бира в Мъже-
ландия, която все повече започва да 
прилича на митично място, закъдето 
и по-важното откъдето всички поле-
ти са спрени. 
Никак не е чудно тогава защо тол-

кова често чуваме (и изричаме) въз-
клицанието: „Вече няма свестни 
мъже!“ Вече изяснихме последните 
три думи от това възклицание, нека 
сега се съсредоточим върху първата 
– „вече“. 

Как така „вече“?
Това предполага, че в някакво „пре-

ди“ е имало свестни мъже в нашето 

измерение, в нашата галактика, на 
нашата планета. Към какво се отна-
ся това „преди“ – към минала исто-
рическа епоха? Колко назад трябва да 
се върнем, за да открием истинска 
любов с истински свестен мъж?
Някои казват – през средновеко-

вието, в почти приказната земя на 
принцовете и принцесите, рицарите 
и трубадурите, поетите и смелите 
най-малки синове на селяни, готови 
да пожертват всичко в името на лю-
бовта (и половината царство, разби-
ра се). 
Факт е, че представата ни за ро-

мантичната любов е възникнала през 
Средновековието. Култът към жен-
ската красота и нуждата от ухажва-
не на дамата на сърцето са понятия, 
свързвани несъмнено с историите за 
рицари в средновековното изкуство. 
В съвременното съзнание

образът на рицаря
няма нищо общо с тежковъоръжения, 
облечен целия в метал воин, който, 
докато участва в кръстоносни похо-
ди коли и изнасилва десетки хора по 
пътя си. В нашето съзнание рицарят 
е мъж, който изнася серенада под 
прозореца на Рапунцел. Той е хубавец 
с метална ризница, с букет червени 
рози в ръка. 
Истината е, че е достатъчно да 

гледате кой да е художествен филм, 
за да се отърсите от романтични-
те заблуди за средновековните взаи-
моотношения между него и нея. На 
тези, които не са почитатели на ху-
дожественото кино, ще кажа: „Взе-
мете коя да е средновековна песен 
и заместете „страст“ със „секс“; 
„цвете“ – с женските полови орга-
ни, а „сърце“ – с мъжки, и ще раз-
берете за какво всъщност става въ-
прос. И като четете за непорочна-
та (т.е. неплътската) любов, коя-
то средновековният рицарски идеал 
величае, имайте предвид, че сексът 
е забранен само с благороднички, в 
които рицарите така чисто и въз-
вишено са се влюбвали. Нищо не се 
споменава за техните прислужнички, 
готвачки, перачки, миячки и за чис-
тачките на конюшнята... Тоест за 
жените от простолюдието (схваща-
те мисълта ми, нали?!). 
Други обаче смятат, че представа-

та за романтичната любов се коре-
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ни в епохата на Ренесанса. (Призна-
вам, че и аз съм от жените, кои-
то търсят свестни мъже сред ин-
телектуалците на Ренесанса.) Възхи-
щават се на 

изисканите благородници 
с вкус към красивото 

и на прелестното очарование на бо-
хемския начин на живот. Но едва ли 
болшинството съвременни жени ще 
предпочетат тези почти феминизи-
рани мъже, които могат да се ока-
жат по-нежни и изискани от сами-
те тях. 
Някои мислят, че е необходимо да 

се върнем само няколко поколения на-
зад, за да срещнем т. нар. истин-
ски мъж. Разбира се, това не е вяр-
но. Нашите родители, прародители и 
прапрародители на нашите години са 
били съвсем същите като нас сега. 
Изобщо като цяло представата, че 

в миналото „мъжете са били истин-
ски мъже, жените – истински жени, 
а малките зелени човечета от Алфа 
Кентавър – истински малки зелени 

човечета от Алфа Кентавър“, идва 
от широкоразпространеното пред-
взето убеждение, че всичко „ста-
ро“ е изпитано добро, а „новото“ е 
без никакво съмнение чист фалшифи-
кат. Е, какво да правим ние, жени-
те, сега, когато стана ясно не само 
че свестните мъже ги няма, но и че 
никога не ги е имало?! Никога не са 
кръстосвали реални географски шири-
ни, а са съществували само в рома-
ните, филмите по „Холмарк“, рекла-
мите на ножчета за бръснене, жен-
ските фантазии 

и в… детството 
Да, в детството ни! Там се нами-

ра прототипът на „идеалния“ мъж. 
Оттам идва и „вече“ във „вече няма 
свестни мъже“.
Не става въпрос за историческото 

минало, а за личното „преди“ на всеки 
възрастен човек. Става дума за вре-
мето, когато татко/батко/класният 
в началното училище в малките ни 
очи е бил толкова идеален, перфек-
тен и свестен, че после всеки парт-

ньор, който ни се разкрива в ком-
плицираната си цялост (като деца 
ние сме неспособни да я проумеем), 
се разминава така драматично с иде-
ала от нашите незрели емоционални 
спомени, че ни се струва едва ли не 
уродлив. 

Как да се измъкнем от 
този Параграф 22?

Много просто. Трябва да пораснем! 
Да престанем да чертаем въобража-
еми образи и да държим на всяка цена 
да напаснем реалността към тях. Да 
поемем зряло полагащата ни се отго-
ворност във връзката ни, да стъпим 
здраво на земята и да спрем да тър-
сим ефимерния „идеален“ мъж.
Когато възприемем човека срещу 

нас със слабостите му и се научим 
да ги обичаме, с изненада ще открием 
как полетите от Мъжеландия до ре-
алния свят най-сетне са пуснати от-
ново. Тогава животът ни ще се на-
пълни ако не с перфектни, то с мно-
го мили и свестни мъже.

Ирена ГЕОРГИЕВА

РОДИТЕЛСКИ КАПАН Тези, които търсят любовта, та-
кава, каквато са я видели между своите родители, 

са по-щастливи в семейния живот. Не е трудно да раз-
берете дали и вие сте попаднали, така да се каже, „ро-
дителския капан“, когато си избирате мъж или жена. В 
такива моменти ще се хванете, че изпитвате същите 
емоции, каквито и родителят от вашия пол. Да кажем, 

жената е ужасно разстроена, тя е на пика на отрица-
телните емоции и си мисли: „Боже, защо се ожених за 
този мъж?!“ В същата тази секунда същата тази жена 
си спомня, че тези думи ги е чувала много, много пъти 
от устата на своята майка. 
Затова ние, родителите, си струва да помислим за се-

мейното щастие на своите деца веднага!

МЪЖЪТ БАЩА Мнозина от нас съвсем съзнателно не 
искат да се обвързват с хора, които по външност 

им напомнят на родителя от противоположния пол. В 
детството, във възрастта между 3 и 5 години, всеки 
от нас страда, че родителят от противоположния пол 
не може да ни стане интимен партньор. Самата възмож-
ност за инцеста (кръвосмешение) е табу в обществото. 
Точно затова като идея се изтласква в подсъзнанието 
ни. Има обаче и такива, които нарочно избират за себе 
си такъв съпруг или такава съпруга, които приличат на 
бащата/майката. В подобен избор присъства елемент на 
инцеста, особено ако избирате значително по-възрастен 
мъж (да кажем, че мъжът, за когото искате да се омъ-
жите, е на възрастта на баща ви).

Родителите ни 
женят/омъжват

Склонни сме да 
обясняваме избора на 
интимен партньор с 
голямата любов или 
пък с многото пари. 
А как го обясняват 
психолозите?
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Георги Гочев е сред най-изявените млади състезате-

ли на Crazy Fox Motors. Той е републикански шампион 

по Supermoto за 2010 г. и за 2011 г. Вицерепубликански 

шампион в клас MX 2 за младежи и трети при мъже-

те в националния шампионат МХ 2. И още: първо мяс-

то на Републикански шампионат по мотоциклетизъм 

в клас SM 250 и отново първо място в Източноевро-

пейския шампионат в същия клас, проведено през ап-

рил тази година в Македония. 

През изминалия месец Георги обогати златната си 

колекция с още две награди  – призово място на евро-

пейски шампионат по Supermoto, проведен в Румъния, 

и отново първо място на Републиканския шампионат 

по Supermoto и ATV за тази година.

– ОЧАКВАЛ ЛИ СИ ТЕЗИ ПОБЕДИ? КАКВИ СА КА-
ЧЕСТВАТА, КОИТО 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. 

– КОЙ ТЕ ПОДГОТВЯ?
– Подготовката за този състезателен сезон протече в Ма-

лага, Испания, под ръководството на Джон Вандерберг – све-

товен шампион по мотоциклетизъм за 1986 и 1987 г. 

– ТИ УЧАСТВА И 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 успях да стигна до 31-во място. Конкуренцията беше 

голяма, участие бяха заявили 172-ма състезатели от цял 

свят, а след квалификациите за стартовата решетка ос-

танахме едва 40 състезатели. Горд съм, че успях да се пре-

боря сред множеството професионалисти, участващи не за 

първи път на световен форум, и че се състезавах редом с 

първите 40 в света. Усещането да си на старта с толкова 

много асове на мотоспорта е неописуемо! 

– 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

Булминерал ООД, гр. Варна, бул. Сливница 26

Републиканският шампион 
по Supermoto Георги Гочев:

„ДОВОЛЕН СЪМ ОТ СЕБЕ СИ“„ДОВОЛЕН СЪМ ОТ СЕБЕ СИ“

За клуб Crazy Fox Motors 
Мотошколата разполага и с училище за деца и младежи, където под 

вещото ръководство на треньори – бивши и настоящи състезате-

ли, израстват бъдещи таланти на моторния спорт. Учителите в 

мотошколата подготвят деца по дисциплините МХ junior до 8 годи-

ни, MX  junior от 8- до 14-годишна възраст и MX ATV junior. Именно 

тези млади състезатели виждаме на челните места на организира-

ните ежегодно състезания от Българската федерация по мотоцик-

летизъм.  

За всички любители на екстремното в близост до мотополигон Джа-

навара има и офроуд трасета. Тук почитателите на тази дисципли-

на могат да опитат от адреналина на този спорт, като наемат ATV 

или кросов мотор и да се забавляват с рева на моторите и пръски-

те кал из въздуха. 

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ШОУРУМ ЗА МОТОРИ
Освен собствен мотополигон клуб Crazy Fox Motors притежава и най-

големия шоурум за мотори в региона. Тук феновете могат да открият 

всичко необходимо за своя мотор или АТV, както и да намерят още мно-

го и различни екстрeмни предложения за спорта и свободното време.



ИНТИМНОИНТИМНОИНТИМНО

37
-годишната Мариана и до днес в детайли си 
спомня конфузната ситуация: „Мислех, че съ-
пругът ми спи, и влязох на пръсти в спалня-
та, не исках да го будя. Той мастурбираше. 

Веднага излязох, без той да ме забележи. Не бях на себе 
си. След тази случка седмици наред си задавах въпроси: 
„Какво не ми е наред?“; „За коя си мисли, докато мас-
турбира?“; „Какво не им стига на нашите отношения?“... 
Освен това изпитах огромно чувство на срам. Така и не 
се реших да обсъдя тази тема с него. Трябваше ми цял 
месец, за да се успокоя. Но дори и сега при спомена за 
това се чувствам ужасно.“
25-годишният Велислав пък, разказва една необичайна 

случка: „Както си лежахме с приятелката ми в леглото, 
изведнъж тя започна да се извива и тихичко да стене. 
Досетих се, че се милва там, долу... Преди това такова 
нещо не ми се беше случвало. Много се възбудих. Прави-
хме необуздан секс…“
В тези истории няма нищо нередно. Това са сцени от 

сексуалния живот на много двойки. 90% от мъжете и 

60% от жените някога са мастурбирали. При това бро-
ят на мастурбиращите мъже през последните 30 години 
е нараснал със 17%, а на жените – с 37%.

Сянката на греха
Мастурбацията обаче се задушава от нашите лични и 

колективни забрани. Дори и днес, когато сексуалността 
се смята за абсолютно свободна, мастурбацията си оста-
ва табу. Тази сексуална практика, която не води до про-
дължение на рода, се осъжда строго от църквата и от 
обществения морал. Особено жестоко се порицават же-
ните и това е разбираемо – та нали ако те се научат 
сами да си доставят удоволствие, мъжете съвсем ще из-
губят власт над тях. Към мъжката мастурбация отно-
шението е по-търпимо. Тя се възприема като особен ри-
туал на сексуално „самообучение“, благодарение на който 
подрастващият се превръща в мъж. 
В по-голяма или в по-малка степен сме възприели иде-

ята, че ако човек мастурбира, значи „нещо не му е на-
ред“. Възможно е по тази причина актът на мастурбация 

мастурбациятамастурбацията
Изневяра ли е
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Самозадоволяването е естествено проявление на нашата 
сексуалност. Въпреки това мастурбацията си остава негласно табу 
в отношенията между мъжа и жената.
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и днес неволно да се асоциира със сексуално извращение. 
А думата „ръкоблудство“ звучи направо греховно! Психо-
аналитиците предпочитат да използват термина „авто-
еротизъм“. Те допускат самозадоволяването като начин 
за удовлетворяване на естествените сексуални потребно-
сти при самотни хора. Но има ли място за мастурбация 
в сексуалния живот на двойката? 
Смятаме, че партньорът е длъжен да удовлетворява 

всички наши очаквания, да изпитва същите желания като 
нас и да иска същите удоволствия, каквито и ние. Но 
това е плод на мита за синхронизацията на интимни-
те преживявания, в който вярваме все още. Такава син-
хронност в секса обаче е невъзможна! В двойката участ-
ват две отделни различни личности. Затова трябва да се 
простим с идеала за пълното сливане. Даже и в живота 
на най-съвършените и благополучни двойки има моменти, 
когато единият от партньорите има нужда да направи 
нещо без участието на другия. 
36-годишната Елена с вълнение разказва: „След ражда-

нето на дъщеря ми започнах да мастурбирам по-често. 
Имах нужда от тези ласки, които ми помагаха да изпит-
вам повече удоволствие в секса със съпруга ми. Но се 
срамувам от това и го правя тайно от него. Имам чув-
ството, че му изневерявам.“

Грижливо пазена тайна
Внезапното откритие, че партньорът мастурбира, е 

стресиращо за много хора. Жените обикновено се чувст-
ват унижени и го приемат като загуба на интерес и же-
лание от страна на половинките им към тях. При мъже-
те е по-различно. Женската мастурбация е съсредоточе-
на главно върху клиторния оргазъм. В мъжките предста-
ви мастурбацията може да послужи за любовна прелюдия 
към коитусния оргазъм. Жените са способни на многокра-
тен оргазъм, затова мъжете приемат, че жената, която 
се гали, се подготвя за секса с тях. 

Удоволствие за себе си
Автоеротизмът е удоволствие, което не прилича на ни-

кое друго – различна сексуалност, която съществува на-
ред с обичайната. Тези два вида еротизъм не се конку-
рират помежду си. Когато се галиш, ти подаряваш сам 
на себе си удоволствие. Мастурбацията ти дава възмож-
ност да се отпуснеш и да се почувстваш по-уверен. Има 
различни видове мастурбация и ние прибягваме до тях в 

различни моменти от живота си. Някои ласки успокояват 
и ни отвеждат в океана на чувствеността, други възбуж-
дат и ни отвеждат в царството на фантазията. Всеки 
от тези варианти може да се окаже благотворен за двой-
ката, да позволи на всеки от партньорите да опознае тя-
лото и начините, по които стига до наслада. Освен това 
мастурбацията „обира“ напрежението в случаите, когато 
единият партньор иска секс, а другият – не.

Чувство на вина
Това, което скриваме, може да предизвика чувство на 

вина. Но не защото е нещо лошо, а само защото го кри-
ем. Особено ако в детството са ни забранявали да има-
ме свои тайни. И когато ни „разобличат“, чувството на 
вина се усилва. 
35-годишният Симеон разказва как е бил разкрит и за-

срамен от съпругата си: „Тя сложи ръката си върху мо-
ята и леко я отмести с намерението да продължи сама 
с ласките там, долу. Не можах да го понеса. Помолих я 
да спрем да правим секс. Повече никога не разговарях-
ме за това.“
Реакцията на жената е била естествена – тя е искала 

да участва в сексуалната игра, да раздели удоволствието. 
Но мъжът не е бил готов да пусне съпругата си в зона-
та на своята интимност.

Повод за размисъл
Никакви ласки не бива да се забраняват в секса, но е 

важно мастурбацията да доставя удоволствие и на два-
мата партньори. Повод за размисъл е, когато тя се пре-
върне в единствена сексуална практика. 
Яна (38 г.) и Михаил (40 г.) не са и подозирали до как-

во може да доведе тяхната нова „игра“. „Харесваше ни 
да гледаме как другият мастурбира или да откриваме, че 
той току-що го е правил. Беше супервъзбуждащо – раз-
казва Яна. – Но с времето някак си неусетно се отчуж-
дихме един от друг. Напоследък въобще не правим секс – 
всеки се задоволява сам.“ 
В далечна перспектива самозадоволяването, както всяка 

друга самодостатъчност, обрича на самота. Ако парт-
ньорите по-често мастурбират, отколкото правят секс, 
това означава, че в отношенията им се е появил проблем. 
Честото самозадоволяване може да е признак, че изпит-
ваме силна тревожност. В подобни случаи мастурбацията 
не е продиктувана от сексуално желание. Налага се да по-
говорите с партньора си и даже с психотерапевт.

В 
античността са се отнасяла сниз-

ходително към мастурбацията. В 

древна Гърция и в Рим за нея даже са 

имали специални приспособления. Но 

все пак латинската дума „мастурба-

ция“ има и оттенък на неодобрение, до-

колкото буквално означава „осквернява-

не с ръка“.

 В Библията се разказва как Бог на-

казал Онан, който изливал семето си 

на земята. Някои изследователи оба-

че смятат, че става въпрос не за мас-

турбация, а за прекъснат полов акт. И 

въпреки това този сюжет послужил за 

основание на църквата да осъди мас-

турбацията. 

 В древна Русия са я наричали с гръц-

кото име „малакия“ или славянското 

„ръкоблудство“ и са я приравнявали на 

акт за викане на дявола. 

 Според средновековната наука семе-

то произлиза от лимфата, а лимфата 

на свой ред се произвежда от мозъка. 

Оттук се налагал изводът, че често-

то семеотделяне изтощава мозъка и е 

причина за различни заболявания. Този 

възглед се е поддържал до началото на 

ХХ век. 

 Постепенно отношението към мас-

турбацията се променяло към добро. 

Съвременната медицина не вижда в 

мастурбацията заплаха за здравето, а 

по-скоро средство за сексуално само-

опознаване и източник на удоволствие, 

което обаче не може да бъде равнос-

тойно на пълноценния секс между двама.

ВЕКЪТ НА ЗАБРАНИТЕ
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МОДЕРНОТО РЪКОДЕЛИЕ

Т
ам, където се спомене думата „пачуърк“, вина-
ги се пояснява, че това е съвременно течение в 
нетрадиционното (популярното) изкуство, което 
води началото си от Америка. Може най-общо 

да се дефинира като съшиване на изделия от парченца 
плат. Тъй като платовете са били ценни, не се е изхвър-
ляло нищо. Всяка стара дреха е давала живот на нова.
Действително 

ИЗКУСТВОТО ДА СЕ ПРАВЯТ 
ЗАВИВКИ, ПАНА, ПОКРИВКИ

и др. от парченца плат има най-голям брой почитате-
ли зад Океана. През последните 20–30 години обаче този 
тип ръкоделие доби голяма популярност в много други 
страни. Организираха се национални сдружения/гилдии на 
любителите на пачуърк, включително и в България, поя-
виха се модни течения и 

ШКОЛИ СЪС СОБСТВЕН, 
РАЗПОЗНАВАЕМ ПОЧЕРК 

От парченца плат вече се правят играчки за деца, чан-
ти, всякакви украси за дома, дрехи и какво ли още не. 
Разпространението на пачуърка е една от реакциите на 
обществото срещу унификацията в желание за съхранява-
не на индивидуалността. Освен това е изключително при-
ятно занимание, носещо творческа наслада и признание. 
Много интересно е, че любителите в различните страни 

се обърнаха към корените си и откриха разновидности на 
пачуърка в изделията на своите баби и прабаби. 

Съвременната руска школа, която е уникална в използ-
ването на сатени и изработването на пана-картини, от-
кри стара традиция в 

ИЗРАБОТВАНЕ НА КИЛИМЧЕТА ОТ ПАРЧЕНЦА

Аз си спомням как моята баба нарязваше старите дре-
хи от 100% естествени материали (памук, лен) на ивици, 
боядисваше ги в най-искрящите цветове и тъчеше пъст-
рите, „греещи“ парцалени черги, каквито все още могат 
да се намерят по пазарите в родопските села.

КРЕМЕНА КАМБОВА 
е една от сериозните „любителки“ на пачуърка в Бълга-
рия. Тя прави пачуърк от дете, когато дори не е знаела, 
че така се нарича. От една разпорена възглавничка из-
паднали парченца плат (някога възглавничките се пълнеха 
точно с непотребните парченца плат). На Кремена ведна-
га є дошло на ум, че тези парченца могат да се използ-
ват по много по-смислен начин. Независимо какво е ра-
ботила, тя цял живот се е занимавала с изработване на 
изделия от парченца плат, които е подарявала на близки 
и познати. В дома є има цяла стая със събрани дрехи и 
платове, очакващи новите є вдъхновения.

ХОБИХОБИХОБИ

ПАЧУЪРК

Кремена Камбова прави 
пачуърк от дете

„Сцена“ от изложбата 
„Цветя в ръцете ни“

Бела, брой 9 (163), 201168



При пачуърка 

ИМА ОСНОВНИ ПРАВИЛА 
чието спазване гарантира красивото съшиване на парчен-
цата. След това – пълна свобода на творческия порив. 
Могат да се използват разнообразни техники на съшива-
не, всякакви текстилни материали, шнурчета, копчета, 
мъниста, бродерии, апликации, всякакви форми, включи-
телно обемни (много актуални са в момента).
Фирма „Аксиома М“ организира 

КУРСОВЕ ПО ПАЧУЪРК 
ЗА НАЧИНАЕЩИ И НАПРЕДНАЛИ 

На курсистите се осигуряват необходимите инструмен-
ти и шевни машини, но е препоръчително платовете все-
ки да си донесе сам. От една страна, заради традицията 
пачуъркът да се прави от на пръв поглед непотребните, 
мотаещи се из вкъщи парчета плат. А от друга, поради 
факта, че независимо че се изпълняват еднакви фигури, 
поради различните десени платове се получават неочаква-
ни ефекти. Още при първия досег с пачуърка всеки започ-
ва да изгражда индивидуалния си вкус и подход.
Освен курсовете „Аксиома М“ организира

ИЗЛОЖБИ И ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 
Снимки от последната изложба „Цветя в ръцете ни“ 

могат да се видят във facebook на страницата „Да си 
направим пачуърк“. Експонатите са изработени от дами 
от всички краища на България, включително и от една 
от нашите курсистките (испанката Ивон), която вре-
менно живее в България. За откриването на новия сезон 
2011/2012 г. в началото на септември от „Аксиома М“ 
са планирали гостуване на изложба на минипачуърк – над 
100 пана, събрани от артисти от цяла Европа от Гудрун 
Хайнц. Също така се планира организирането на конкурс 
за минипачуърк, насочен към българските почитателки, и 
се надяваме в новата колекция на Гудрун място да наме-
рят и български имена.

1. Плетиво на една кука за начинаещи
3 занятия по 2 часа (вторник от 18.00 до 20.00 ч.)

Цена: 30 лв. (включва помагало, прежда и игла ADDI – 

Германия)

2. Плетиво на една кука за напреднали
Уъркшопове по 2 часа (четвъртък от 18.00 до 20.00 ч.)

Цена на посещение: 10 лв.
Консултант: Елица Караджова (Letia6tata_krava)

3. Пачуърк за начинаещи
3 занятия по 4 часа (събота от 10.00 до 14.00 ч.)

Цена: 60 лв. (включва използване на специални ин-

струменти и съвременна шевна машина)

4. Пачуърк за напреднали 

Планира се курс през октомври 2011 г.

5. Курс по шев и кройка
Събота от 14.00 ч.

 дистрибутирана от шевни машини „TOYOTA“

 3 години гаранция по стандартите на „TOYOTA“

 алтернатива за тези, които не шият често и не се 

    изнервят от липсата на „глезотийки“

 21 основни операции (включително еластични и оверлочни)

 регулиране на ширината и гъстотата на бодовете

 изработка на илик без обръщане на плата

Подробности: Facebook: Аксиома – курсове

Телефони за контакт: 02/946-10-08; 946-10-09

КУРСОВЕТЕ, ОРГАНИЗИРАНИ 
ОТ „АКСИОМА М“

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА – 7 СЕПТЕМВРИ 2011 г.

НОВО

 

Necchi 215

199 лв.

Едно от произведенията на неуморната пачуърк майсторка 
в България Кремена Камбова



С
амо в един случай не е необ-
ходимо да се спазват стро-
гите правила на етикета 
при консумацията на вино – 

когато бутилката се намира на уют-
на и семпла масичка в много тесен 
кръг приятели. Но дори и тогава е 
добре да си знаем какво всъщност чо-
вечеството прави с вечната напит-
ка, за да є се наслади. Защото кул-
турата на консумирането є е пълна 
с тънкости и въпроси. А отговорите 
на тези въпроси обикновено са ком-
плексни (точно със същата дума про-
фесионалистите описват някои вина). 
И ако днес искате да изречете израза 
„добър маниер“ на някой език 

КАЖЕТЕ ГО НА ФРЕНСКИ 
А ако искате и да го покажете, 

послушайте французите. Според тях 
съществуват добър и лош маниер и 
за да усвоим първия, са ни необходи-
ми доста сериозни познания за вине-
ния етикет. Той има специфичен език 
и е най-приятното доказателство на 
човечеството, че науката се нуждае 
от поезия, а поезията – от наука.
Познавачите и специалистите зна-

ят, че виното трябва да се серви-
ра в достойната за него чаша. Удо-
волствието на пиенето му започва 
именно от нея. 

ЧАШАТА МОЖЕ ДА ПОМОГ-
НЕ, А МОЖЕ И ДА ПОПРЕЧИ

на виното да покаже себе си в най-

благоприятната светлина. Размерът 
и формата на балона є (тумбеста-
та част на чашата) са от решаващо 
значение за реакцията и еволюцията 
на виното по време на консумация. 
Стесняването в горната є част под-
помага допълнително концентрацията 
на ароматите. Те се отделят по-до-
бре в по-широки и по-големи чаши, 
отколкото в малки и тесни. 

НАЙ-ОБЩОТО ПРАВИЛО Е, ЧЕ ЧЕРВЕНИТЕ 

ВИНА СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПО-ГОЛЕМИ И 

ПО-ШИРОКИ ЧАШИ, ЗА ДА РАЗГЪРНАТ БУКЕТА 

СИ ОТ АРОМАТИ И ВКУСОВЕ.

Но истината е, че всяко конкрет-
но вино разкрива себе си най-добре 
в чаша с точно определена форма. – 
Например бялото много сухо вино, ко-
ето е „чупливо“ и тънко на вкус, няма 
да разгърне аромата си в една малка 
чаша, но ще запази цялата си жиз-
неност за небцето на пиещия. Обра-
тно, същото вино, поднесено в по-го-
ляма чаша, ще разкрие цялата пре-
лест и неустоимост на ароматите 
си, но след десетина минути ще се 
насити с кислород и изгубвайки ка-
чествата си, „ще рухне“ върху небце-
то ви.  ШАРДОНЕТАТА би тряб-
вало да се сервират в по-заоблени, 
широки, но с тясно гърло чаши, кои-
то помагат на този вид вино да съх-
рани по-дълго аромата си.  ЗА ЧЕР-

ВЕНО ВИНО, ИЗВЛЕЧЕНО ОТ СОР-

ТА ПИНО НОАР, е подходяща още 

по-тумбеста чаша, за да може то с 
пълна сила да отдели плодовите нот-
ки в букета си.  ЧЕРВЕНОТО ОТ 

КАБЕРНЕ СОВИНЬОН се нуждае от 
по-висока чаша, която да му позво-
ли не само да се разкрие по-пълно, 
но и да запази по-дълго вкуса и уха-
нието си. 

ОБЩИЯТ ПРИНЦИП Е, ЧЕ ПО-ГОЛЕМИТЕ 

ЧАШИ ПОЗВОЛЯВАТ ПО-ДОБРОТО НАСИЩАНЕ 

С КИСЛОРОД, КОЕТО ОБАЧЕ МОЖЕ 

ДА СЕ ОКАЖЕ ФАТАЛНО ЗА НЯКОИ ВИНА.

Не забравяйте, че чашата тряб-
ва да е чиста не само от мазни-
ни, отпечатъци и червила, но и от 
миризми. Ето защо някои препоръч-
ват измиването є да става без ка-
квито и да било детергенти. Добре 
е след това да я сложите над пара, 
за да придобие повече блясък. Дру-
ги специалисти съветват да се из-
ползва сапунена вода за основното 
измиване, а изплакването трябва да 
е с обилно количество чиста вода. 
Каквито и да са разногласията по 
този въпрос, всички са единодушни, 
че чистенето задължително тряб-
ва да става на ръка, а не в миял-
на машина. Идеално измитата чаша 
трябва да бъде и 

ИДЕАЛНО НАПЪЛНЕНА

и за такава се приема тази, в коя-
то течността стига до най-широка-
та част на балона. 
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ВИНО,
НО НЕ ЗА ПРИЯТЕЛИНО НЕ ЗА ПРИЯТЕЛИ

ЗА ТЪНКОСТИТЕ НА 
„ВИНЕНИЯ“ МАНИЕР 

ЕТИКЕТЕТИКЕТЕТИКЕТ

Бела, брой 9 (163), 201170



ИЛИ КАКТО КАЗВАТ ФРАНЦУЗИТЕ, 

ЧАШАТА СЕ ПЪЛНИ ДО „РАМОТО“ Є. 

ТОВА ОЗНАЧАВА ОКОЛО 1/3 ОТ НЕЯ 

ИЛИ ДО ПОЛОВИНАТА, ЗА ДА МОЖЕ ВИНОТО 

ДА ДИША И ДА РАЗГЪРНЕ БУКЕТА СИ. 

Тя никога не се подава, а се оставя 
на масата, в случай че трябва да се 
налее или долее. 
Само аматьорите смятат, че ка-

чеството на едно вино е констант-
на величина и може да се прояви при 
всякакви условия. Освен формата на 
чашата решаващо значение има и 

ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВИНОТО 
ПРИ СЕРВИРАНЕ 

От нея зависи в най-голяма сте-
пен как ще ни се „представи“ напит-
ката. Най-общият принцип е, че по-
силните, тежки и танинови вина се 
сервират по-топли в сравнение с по-
леките или меки. Така че неизбежно 
трябва да се запознаем с особености-
те на различните категории, видове 
и сортове вина, за да знаем с каква 
температура да ги сервираме.

БЕЛИТЕ ВИНА НАПРИМЕР СЕ СЕРВИРАТ 

ОХЛАДЕНИ ДО ОКОЛО 6–8 ГРАДУСА, НО ИМА И 

ИЗКЛЮЧЕНИЯ, ШАРДОНЕТО НАПРИМЕР. ЗА ДА 

РАЗВИЕ ПОТЕНЦИАЛА СИ, ТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ 

С ТЕМПЕРАТУРА МЕЖДУ 10 И 14 ГРАДУСА. 

Червените вина най-често се подна-
сят със стайна температура. Точно 
това се разбира под шамбрирано вино 
(от френското chambre, което озна-
чава стая). Температурите на стаи-
те обаче през вековете са били дос-
та различни от днешните и необхо-
димите ни градуси съвсем не са 20, 
както пише в някои справочници. 

ЛЕКИТЕ ЧЕРВЕНИ ВИНА ОБИКНОВЕНО СЕ 

ПОДНАСЯТ ОКОЛО 12–14 ГРАДУСА, 

А СИЛНИТЕ – МЕЖДУ 14 И 18 ГРАДУСА.

Ако ви се налага бързо да затоп-
лите вино, можете да го изсипете 
в декантер (специален съд с разлато 
дъно и тънко гърло) и да потопите 
декантера в съд с вода. Но трябва 
да сте наясно, че 

ДЕКАНТИРАНЕТО 
(преливането на виното в специален 
стъклен съд с цел насищането му 

с кислород) не се признава от всич-
ки специалисти. Спорен е въпросът, 
трябва ли „да диша“ виното въобще. 
А ако бързате и трябва да изстуди-
те бутилката, използвайте съд, пълен 
с вода и лед, и добавете сол във вода-
та. Но независимо дали ще затопляте, 
или охлаждате, ще ви се наложи да 
разполагате с термометър за вино.
Каквито и да са знанията ви за ети-

кета, не забравяйте, че той е най-
уместен в големи ресторанти и в офи-
циални ситуации. Ако сте сред прия-
тели, има опасност да ви сметнат 
за префърцунени, ако се придържате 
стриктно и маниашки към всяка точ-
ка от изискванията за пиене на вино. 
Онова, което не казва виненият 

етикет, е, че огромна част от удо-
волствието на пиене на вино е в спо-
делянето му. Защото, както гласи 
една стара френска поговорка, „Има 
две неща, за които си заслужава да 
остарееш – доброто вино и добри-
те приятели“.

По материали от френския печат 
Албена УВАКОВА



ТРАФИКТРАФИКТРАФИК

П
о страничните стръмни 
улички на Широка лъка мо-
жеш да настъпиш галоши-
те на някоя баба. Така се 

събуват тук – пред вратите на къ-
щите с високи дувари, буквално на 
улицата. Селото е архитектурен ре-
зерват, което е и вероятната при-
чина да няма нито един грозен палат 
на новобогаташ. И на бабите, и на 
къщите тук не им личат годините. 
Изглеждат красиви и щастливи. Ами 
църквата? Изградена е за 38 деноно-
щия по време на Възраждането. Дело 
е на цялото село и е истински храм 
на вярата. Широка лъка е и непресъх-
нала фолклорна река и вероятно сте 
чували за тукашното старо училище 
за народно пеене и народни инстру-
менти, което днес се нарича учили-
ще за фолклорни изкуства. Затова се 
спрете и се вслушайте, когато от-
някъде писне гайда, чиито звуци се 
понасят от лекия ветрец и се уви-
ват чак до най-високите гори наоко-
ло. Менютата на малките кръчмич-
ки тук пък приличат на червени кни-
ги на вече забравените истински и 
прости български вкусове. Непремен-
но трябва да опитате киселото мля-
ко със сладко от боровинки, типич-
ния за родопския край пататник (яс-
тие от картофи, яйца и джоджен) 
или невероятните катми с мед или 
сирене. Ако искате да се настаните 
блажено в една българска народна при-
казка, спрете дотук. Но не се засто-
явайте много, защото има и още. Вие 
наистина не подозирате колко широка 
става лъката на селото в дните на 

ЛЯТНАТА ТЕАТРАЛНА 
АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦА В РИСК

В средата на юли тук се беше по-
брал целият приказен свят и мито-
логия на Китай, Монголия и Тибет. 
Всяка година театралната академия 
работи с децата от дома в Ши-
рока лъка в програма от минимум 

СВЕТЪТ Е ГОЛЯМ 
КОЛКОТО ЕДНА ЛЪКА...
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Елена Панайотова е 

театрален режи-

сьор, педагог и проду-

цент. Преподавател е 

в Университет за из-

куства в Утрехт, Хо-

ландия. Съосновател и 

председател е на кул-

турната фондация „Ден 

Гри – Х“, която е в осно-

вата на инициативата, 

за която ви разказвам. 

Адам Бейджър е лондон-

чанин. Мениджър е на 

софтуерна компания. Завършил е философия и психология в Оксфорд. Той е основате-

лят на Л.Л.П. ООД и е спонсор на Лятна театрална академия. „Ден Гри – Х“ и Л.Л.П. 

ООД са номинирани за награда за най-успешно партньорство между бизнес органи-

зация и неправителствена организация. 

Елена е вдъхновител на спектакъла, коучър на артистите от ателиетата и главен 

координатор на всички останали дейности. Тя е тази, която поръсва с вълшебен прах 

(който забърква с много работа) и за няколко дни преобразява децата, възрастните 

и лъката на селото. 

А Адам? Трудно ми е да определя какво ме впечатли повече у този човек? Дали това, 

че финансира това голямо, прекрасно, дългогодишно начинание? Или това, че вчера е 

купил 80 сладоледа за децата от дома. Или това, че усмихнат и развълнуван се обър-

на към Елена и артистите с думите: „Вие правите това, което аз бих искал да мога 

да правя, и ви благодаря от цялото си сърце.“

– ЕЛЕНА, АДАМ, ЗАЩО ПРАВИТЕ ВСИЧКО ТОВА?
Елена: Дойдох тук с колеги артисти преди десет години по един проект – театър 

по места. Изследвахме местните обичаи и хора. Тогава ни намериха децата от дома 

и ние ги включихме в нашите театрални акции. По същото време Адам беше тук. Той 

купуваше храна на децата и се чудеше защо ние, българите, не си гледаме децата. 

Срещайки с различен мотив това място, си зададохме въпроса, можем ли да направим 

нещо друго? Защото тези деца освен от храна имат нужда и от духовна храна. 

Събра се верният екип, обучихме хора. Страхотният шанс беше, че срещнахме човек, 

който е готов да даде пари за такъв проект, който да продължи във времето. Нямах 

грижата за финансирането и посветих цялото си време на съдържанието, т.е. на 

работата с децата. А работата с децата много ти се „връща“. То е като да видиш, 

че театърът може да е жив. Децата могат да те върнат в съвсем началния импулс. 

Там, където удивлението не е изчезнало и където театърът може да прави чудеса и 

тези деца са безкрайно щастливи за това. 

Адам: Когато започнахме проекта, хората от селото ме питаха: „Защо даваш пари 

за тези циганета?“ Аз отговарях: „България не е голяма страна. Популацията ви се 

срива. Вие имате нужда от тези хора и от това те да бъдат по-креативни, защото 

те са вашето бъдеще.“ Мразя предразсъдъците. Много от тези деца са от ромски 

произход, те нямат друга възможност в тази страна. Те имат същия потенциал, съ-

щите мечти, същата креативност. Ние не създаваме нито професионални артисти, 

нито адвокати, нито бизнесмени, но даваме на тези деца възможност да направят 

една малка крачка. Убеден съм, че те ще си спомнят това през целия си живот. 

Елена Панайотова и Адам Бейджър
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шест творчески ателиета по теа-
тър, танц, музика, маски, бойни изку-
ства, йога и др. Всяко ателие се ръ-
ководи от двама-трима артисти, а 
много от децата участват в повече 
от едно ателие. Точно като в при-
казка в даден момент всичко свърш-
ва. Каляската се превръща в тиква, 
прелестните дрехи в дрипи... Акаде-
мията завършва с голям спектакъл на 
открито, в който се включват мно-
го деца и от други домове и учили-
ща (от Девин, Смолян, Пловдив, Ха-
сково, Гоце Делчев, Панагюрище). По-
сле артистите си отиват от село-
то, сцената се разваля, а театрални-
те костюми се прибират някъде. Но 
не тъгувайте! Нищо не свършва. Де-
цата и театърът вече живеят не-
разделно. Може да ви прозвучи ере-
тично, но мисля, че хлапетата точно 
в този дом са щастливи. За тях се 
грижат добре, имат храна, облечени 
са, умни са, ходят на училище и об-
щуват свободно. Не се разплаках, до-
като бях при тях, освен веднъж, по 
време на представлението. И не за-
щото малките артисти имат трудна 
съдба, към която ей сега ще се вър-
нат отново, а от радостно вълнение. 
Понеже мисля, че всеки възрастен в 
публиката на спектакъла се усещаше 
като родител на тези деца. 
Това в още по-голяма степен веро-

ятно важи за 

ЕЛЕНА, АРТИСТИТЕ И АДАМ 
хората, които правят целия този 
празник възможен. Заради тях изоста-

– ИНТЕРЕСНО Е НАИСТИНА ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ЛИ ТЕЗИ ДЕЦА ДА СЕ ЗАНИМА-
ВАТ С ТЕАТЪР? 
Елена: Често ме питат: „Ама децата сега завършили ли са? Станали ли са велики ар-

тисти?“ Няма такива, които да са станали велики артисти. Имаме хора със сменени 

мечти. Някои мечтаят да станат фотографи, няколко от децата искат да станат 

актьори. За мен е страхотно, че си позволяват да мечтаят различно от това, което 

беше преди десет години, когато на въпроса, какви са мечтите им, всички повтаряха: 

строител, готвачка, строител, готвачка. Без да обиждам тези професии...

Адам: Тези деца се учат как на практика да бъдат творци на собствения си жи-

вот, да бъдат артистични. И няма значение дали ще станат големи артисти. Ар-

тистизмът и креативността не са запазени само за артистите. Вярвам в креатив-

ността на всички хора. Да бъдеш креативен дори е нещо като задължение днес. Ко-

гато бях ученик, винаги преценявах предметите по това, дали имат творческа при-

рода. Винаги съм искал да бъда творец и винаги съм искал да бъда креативен във 

всичко, което правя. 

– ЕЛЕНА, ЗАЩО ИЗБИРАШ ЗА ЗАНИМАНИЯТА С ДЕЦАТА ДАЛЕЧНИТЕ ДРЕВ-
НИ КУЛТУРИ?
– Това правя вече четири години – минахме през Япония, Индия, ацтеките и маи-

те. Тази година е Китай. Преди това работихме с българската култура, като целта 

беше свързване с мястото. През първите години академиите завършваха с карнава-

ли по улиците. Правехме театрална акция на места, които децата избират – ули-

ца, мост. В Широка лъка са се запазили някои наши традиции, до които децата тук 

се докосват.

Но различните други култури дават много по-голяма възможност за спонтанност и 

отваряне. Избирам култури, които имат много здрава традиция, каквато и ние има-

ме. Децата познават вече поне четири култури. Ние представяме съответната кул-

тура в приказен вариант. Нейната митология, философията є за създаването на све-

та. Т.е. това е пак един вид образование директно чрез изкуството, а темите пома-

гат на децата да осмислят и харесат различното. Тези деца са различни. Нашето 

общество така ги нарича. Ние работим точно за обратното. За това да превърнем 

цялото понятие за различието в позитивно, вместо в негативно. Затова непрекъс-

нато каним мои студенти, които идват от Холандия. Тази година има американци, 

Това е Ариф (вдясно). Сега живее в дома за семейно настаняване в Смолян. По-голе-
мите деца като него, които от години участват в театралната академия, стават 
асистенти и придобиват друга отговорност. За Ариф Елена казва, че има страхотен 
талант да бъде учител. Засега той е и единственото дете, което със сигурност ще 
кандидатства в НАТФИЗ

Димитър, Галя и Троянка (от ляво на дясно)

Момент от спектакъла
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вените деца всъщност имат повече 
от двама родители и имат по-голямо 
семейство. Наистина е удивително, че 
точно те могат да те научат на то-
плина, която е изчезнала от много бъл-
гарски домове. Те питат как се каз-
ваш, после те прегръщат и са готови 
дълго да разговарят с теб. Ето какво 
ги чувах да казват. Галя: „Всяко дете, 
което не познава родителите си и е в 
дом, мечтае да има семейство.“ Тро-
янка: „Имам една голяма тетрадка и 
си пиша стихотворения в нея. Пиша 
за зайчета и за растения.“ Галя: „Мо-
ята тетрадка е пълна със стихотво-
рения и с пожелания. Например: „Мило 
семейство, бъдете здрави и щастли-
ви. Днес вие сляхте вашите сърца, но 
има и сълзи...“ Нататък го забравих.“ 
Троянка: „Искам да имам лаптоп и да 
правя филми.“ Галя: „За Китай научих, 
че има много бойни изкуства там. Мо-
мичетата са много красиви, а момче-
тата са много бойни.“ 
Както е известно, социалните домо-

ве от подобен тип ще бъдат затво-
рени съобразно с европейските дирек-
тиви. Този дом обаче ще бъде запазен  
поне до 2015 г., а директорът му – 
Станислав Шиков – вижда пред него 
добри перспективи за развитието му. 
Елена, артистите и Адам вече имат 
визия за бъдещето на техния проект. 
Сигурна съм, че лятната театрална 
академия ще остарее в Широка лъка, 
също както и бабите, и къщите тук. 
Щастливо и красиво. И ще създават 
заедно едни от най-хубавите приказ-
ки на народите.

Разговора води Мирослава ИВАНОВА

които работят с децата. Децата свикват с това, че може да срещнат един човек 

само веднъж през живота си – за 20 дни, и повече да не го видят. Което е много ва-

жен модел за тях. Както и че ние сме артистите, които се връщат всяко лято, и на-

шето приятелство и общуването ни трае точно 20 дни. 

– ИМАШЕ ЕДНО НЕЩО, КОЕТО СЕ ПОВТАРЯШЕ В СПЕКТАКЪЛА... ПОНЕ АЗ 
ГО ЧУХ... ЧЕ Е ВАЖНО ДА ИМАШ БЕЗСТРАШНО СЪРЦЕ. 
Елена: Да. Аз ги измислям малко тези неща. Импровизирам ги около темата. Вярвам, 

че някаква трансформация на съзнанието ще настане. Ние сме стигнали вече пре-

дела. Материалното се реализирало до дупка и абсолютно се е установило, така че 

време е да започне да се вижда онова, което се вижда със сърцето. И е много важно 

да нямаш страх в сърцето...

– КОЙ Е БИЛ НАЙ-ТРУДНИЯТ ВИ МОМЕНТ?
Адам: Трудно ми е да отговоря. Аз съм щастлив човек. Имал съм възможност да из-

бирам професията си, да пътувам където си искам, да правя каквото искам… Може 

би най-трудният момент беше, когато завърших философското си образование, за-

щото всъщност исках да стана музикант. Но избрах да бъда творец в други обла-

сти. Да бъда креативен в мениджмънта, в софтуера. Креативността не е само ка-

чество за правене на изкуство, тя е състояние на ума. 

Елена: В първата част на лятната академия имаме почивен ден и тогава понякога 

каня коучър или психолог, който работи с екипа артисти и децата. Един от психоло-

зите, които бях поканила, говори точно за това, колко е важно да не се привързваш 

към идеята, че нещо е трудно. Добре е да гледаме на трудностите като на различно 

преживяване. Така че имала съм много различни преживявания. Някои съм ги приемала 

като трудности, но мисля, че Вселената винаги ми помага, особено през последната 

година. Имам чувството, че всичко, за което съм мечтала, започва да идва към мен. 

Когато имаш нужда от помощ, тя винаги се появява. Освен ако не натискаш толко-

ва много, че да не можеш да я видиш, когато тя е около теб. 

– АКО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ СПЕКТАКЪЛ ОТ СОБСТВЕНИЯ СИ ЖИВОТ, 
КАК ЩЕ ПОСТЪПИТЕ? С КАКВА МУЗИКА ЩЕ ГО ПРЕДСТАВИТЕ, С КАКВА 
СЦЕНОГРАФИЯ? С ДУМИ, БЕЗ ДУМИ?
Елена: Съмнявам се, че ще се инспирирам дотолкова. (Смее се.) Вдъхновяват ме раз-

личните култури. Различното, непознатото, далечното. Вярвам, че се променям не-

прекъснато, и смятам, че това е най-голямото качество на човека. Възможността 

му да се променя, шансът му да бъде различен. Не бих разказвала какво е било. Гледам 

напред. Има още какво да се прави. 

Адам: Бих искал например хората от моята компания, с които сме като едно семей-

ство, да знаят, че съм осъществил някаква уникална идея, която е плод точно на мо-

ята креативност. И да кажат: „Беше много хубаво да се работи с него.“ 

Списание БЕЛА благодари за съдействието на театроведа Патриция Николова, на която тази година 

се падна да ръководи „Ателие журналисти“.

Феерия от деца, цветове и маски
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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



Ч
овекът, заради когото импул-
сивно полетях с парапланер, 
без дори да бях облечена под-
ходящо, е маратонец. Пак той 

ми пусна мухата, че не е невъзможно 
да избягам 42,2 километра, независи-
мо че в момента не мога да обиколя 
блока си, без да спра за почивка. 

ЧИКСПОРТЧИКСПОРТЧИКСПОРТ

Отвъд

болка
42,2 километра

За Красимир ГЕОРГИЕВ бягането 

не е спорт, а посвещение 
Още от момента, в който загърбва 

България и бяга в Лондон. Тогава бил, 
както самият той се изразява, „дебел 
и грозен“, задъхвал се при всяко затич-
ване, а за жените бил невидим. Сега, 
след като има зад гърба си повече от 
25 бягания на дълги разстояния през 
последните 5 години (в Лондон, Прага, 
Единбург, Брайтън, Мароко), от кои-
то 15 маратона, 3 ултрамаратона и 
много полумаратони, прилича на дре-
вногръцки атлет. Дали жените го за-
белязват, не се осмелих да го попи-
там. Докато го интервюирам обаче, 
ми става ясно защо харесва маратона, 
а не спринта. Защото уважава болка-
та като трансформираща сила и пътя 
като цел. „Обичам да си казвам: „Боли 

ме, но ще продължа“. Всеки маратонец е 

малко или много мазохист. Ако си преодо-

лял себе си и си изтичал 130 километра, 

се сдобиваш с увереност, че с всяка друга 

трудност можеш да се справиш.“ 

Думите, които смята, че го опис-
ват най-добре, са „дисциплина“, „емо-
ционален“ и „мотивиран“. Думите, ко-
ито смятам, че го описват най-до-
бре, са „хъс“, „емоционален“ и „енер-
гия“. Твърди, че емоционалността не 
пречи на спортуването и не си про-
тиворечи с дисциплината и мотива-
цията. Ако беше напитка, Краси си-
гурно щеше да е 

тоник с парченце лимон
Толкова е свеж, а идеите му – тол-

кова заразителни… Невинаги е бил 
такъв обаче. Поне той твърди така. 
Сега е 73 килограма, а преди да за-
почне да спортува активно, бил цели 
95 кг. За неговия ръст това си е 
било сериозно тегло. Допреди 7 годи-
ни пиел много, пушел по кутия и по-
ловина цигари на ден и му се стру-
вало невероятно, че може да изтича 
един километър. „Прегърнах тичането 

толкова силно, защото ми хареса идея-

та, че мога да тичам. Като ученик тре-
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Исторически корени
През 490 г. пр. н. е гръцкият войник Фидипид с бързо бяга-

не стига от Маратон до Атина, за да извести жителите, 

че персите начело с Дарий са отстъпили. Фидипид стига 

Атина едва дишайки с думите „Радвайте се, победихме!“ и 

умира от умора. Разстоянието, което е пробягал, е 42 км и 

200 м. В негова чест това разстояние се нарича маратон.

Краси с медал от маратона „Робин Худ“ 
в Нотингам, през 2010 г.
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нирах самбо. После се запалих по фит-

неса. Вдигах щанги, направих и мускули. 

Но да тичам?! Аз бях пълничкият тип, 

който не може да тича. Докато не ре-

ших да отслабна. Впрочем започнах да 

тичам първо с цел да изчистя мазнини-

те по себе си.“ 
Разбирам, че по време на един класи-

чески маратон (с разстояние 42,2 км)

се свалят обикновено 
между 3,5 и 6 кг 

Но не използвайте тази информа-
ция, за да отслабнете за няколко часа. 
Първо, няма да ви е лесно да изтича-
те това разстояние без предварител-
на подготовка. Трябва да сте успели 
да изтичате поне 20 км през трени-
ровъчния период, 10 не са достатъч-
ни. И да сте тичали всеки божи ден 
поне по 3 часа. „Трябва да знаеш как 

се чувстваш горе-долу при 3 часа тичане. 

Всичко може да стане. Човешките тела 

реагират различно…“ – пояснява Краси. 
И второ, не знаете за каква болка 

става дума и за каква психологическа 
мотивация. „Един маратон е 40% физи-

ческа подготовка и 60% психическа“ – 
допълва той. Когато тялото няма 
откъде да черпи енергия, защото е 
превърнало и последния грам въглехи-
драт в такава, тогава маратонците 
казват, че 

„удряш стената“ 
Точно в този момент трябва да си 

психологически желязно мотивиран, за 
да продължиш. За Краси маратонът 
започва след 30-ия километър. Дото-
гава горе-долу бяга без особени сътре-
сения. „Стената“ при него се появява 
някъде след 28-ия километър. „В този 

момент сякаш чувам тялото си да каз-

ва: „Аз съм дотук, оправяй се!“ За да го 

убедя да продължи, прилагам един спаси-

телен трик. Лъжа себе си и него за раз-

стоянието, което ми остава. Ако то ре-

ално е 10 километра, аз започвам да се 

самоубеждавам, че е 5. Казвам си: „Кра-

си, изкарай още 5 километра, пък после 

ще видим.“ Или пък си представям раз-

ни приятни неща, за да се разсейвам. На-

пример вана със студена вода...“ 
Често питат Краси 

каква е тактиката му 
на бягане 

И понеже той не е професионален 
спортист, а любител, без никакво 

притеснение признава, че не е важно 
да победи другите участници, а прос-
то да стигне до финала. Единстве-
ната тактика, която има, е да си 
каже на старта: „Краси, сега започваш 

да тичаш и след 42 километра спираш.“ 

Рекордът му в маратон на асфалт 
(Prague Marathon) е 3 часа и 13 ми-
нути. След него решава, че ще му 
е полезно да смени терена. Започва 
да тича и в маратони през пресе-
чени местности. Но най-екстремно-
то изпитание не само за физиката и 
психиката му, но и нещо като реви-
зия на живота му до този момент е 
участието му в ултрамаратона Death 

Marsh в Шотландия – 

„взима“ 130 км 
за 21 ч и 50 мин 

Това е неговият личен рекорд. Да 
продължиш да тичаш, когато всяка 
твоя фибра в теб „крещи“ да спреш, 
когато мозъкът ти тотално отказ-
ва да ти се подчинява и когато бол-
ката във всички стави е толкова не-
поносима, е голяма победа над самия 
себе си. „През цялото време си повта-

рях нещо като мантра: „Болката е вре-

менна, отказването е завинаги.“ Тези 

думи ме „доведоха“ до финала“ – спомня 
си Краси. И ми дава урок по човеч-
ност, разказвайки ми още подробнос-
ти от този маратон.

„Тичахме цяла нощ. Хубавото беше, 

че имах партньор. С едно момче се 

настигнахме. Добре е да имаш ня-

каква опора в такъв момент. Пома-

гахме си. Бегачите на дълги раз-

стояния си помагат, защото зна-

ят какво е болка. Какъв човек си, 

ако оставиш някого зад себе си, 

като знаеш, че го боли?! Той ти е 

съперник, да, но трябва да си чо-

вечен. Бих се отказал от първото 

място заради някого. 

Аз и той водехме тогава, но се 

объркахме и 40 минути изгубихме 

извън маршрута. През това време 

две момчета ни бяха изпреварили 

вече. Нямах намерение да го оста-

вя, но партньорът ми се отказа на 

около 95-ия километър. 

Оттам до финала всяка моя стъп-

ка беше болка. Бях стегнал колене-

те си с бинтове. От време на вре-

ме спирах да тичам и ходех…. Но си 

казах, че ако ходя, удължавам аго-

нията. По-добре да тичам. Дока-

то тичах последните 2 километра, 

крещях с пълно гърло. Бях на ръба 

да се откажа, но пак приложих онзи 

трик с надлъгването: „Краси, още 

200 метра и спираш. Още 100 ме-

тра и спираш.“ Като стигнах фина-

ла, плаках от радост. Неописуема 

радост. Точно толкова неописуема, 

колкото и болката преди това.“

Да бягаш дълги разстояние е лесно, 
ако когато не бягаш, живееш дисцип-
линирано. Въпреки че Краси не е про-
фесионален спортист, той спазва 

стриктен режим 
не близва и капка алкохол, не пуши 
и вечер си ляга рано. Дори и когато 
приятелите му го молят да остане 
с тях да се забавляват, той отси-
ча: „Не мога. Сутринта бягам.“ „Не 

ми се наложи да променям средата си, 

след като спрях да пия и да пуша, защо-

то приятелите се адаптираха към мен и 

новите ми занимания. Не ми беше труд-

но да се откажа от вредните навици, 

защото преди нямах самочувствие. Не 

се харесвах. Една сутрин се огледах в ог-

На маратона в Бракнел (на час път от Лондон) Краси не просто тича, а гази кал до кръста
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ледалото и то… се „счупи“ от възмуще-

ние. Пък и се замислих дали бъдещите ми 

деца биха искали да имат татко, който 

пуши и пие и не може да тича след авто-

буса повече от 20 мин?“ 
Едва ли ще ви изненадам, ако ви 

кажа, че като типичен Телец Краси 
работи най-подходящата за него ра-
бота – 

готвач е 
Заради кулинарията зарязва психоло-

гията, която следва и в България, а 
после и в Лондон. И не е сбъркал. 
8-годишната му работа из кухните 
в Лондон с едни от най-известните 
готвачи наистина го оформя като 
характер и като човек. А това, че 
знае коя точно храна да обича, му по-
мага и за бягането. 

Менюто му преди 
маратон включва
овесени ядки, накиснати във вода; 

2 препечени филийки – едната, на-

мазана с конфитюр, другата с мед; 

3 бъркани яйца и портокалов сок. 

Избягва млякото, защото по вре-

ме на тичане се опасява, че може 

да му създаде стомашни проблеми. 

Това количество храна му е дос-

татъчно, за да издържи първите 

30 километра от маратона. След 

това използва спортни гелове, кои-

то са нещо като концентриран за-

харен сироп. На всеки 10 километра 

консумира по 1 гел.

През последните няколко години Кра-
си работи и като диетолог на профе-
сионални спортисти. Питам го какво 
означава за него здравословно хранене. 
„Ако си направиш блата от пълнозърнес-

то брашно, пицата става здравословна. 

Царевицата е суперздравословна храна. 

Има едно племе тараумара в Мексико. 

Рарамурите (така са известни хората 

от племето) са уникални бегачи на дъл-

ги разстояния, но не са професионали-

сти. Техният хранителен режим включ-

ва само царевица. Зехтин може. Пърже-

но не бива. Всеки знае как да яде. Въгле-

хидратите са окей, ако тренираш – кус-

кус, паста, ориз – веднъж или два пъти в 

седмицата“ – разяснява ми той.

От всичко, което ми разказа за ма-
ратона, добивам представата, че той 
е интелигентен спорт. Но Краси раз-
бива предположението ми на пух и 
прах само с едно изречение: „Африка-

нците не са айнщайновци, но те са ти-

тани в маратоните и ги печелят най-

често. Етиопецът Хайле Гебреселасие 

ми е любимец – феномен в тичането.“ 
Другата му любимка е рекордьор-

ката Пола Радклиф – единствената 
жена, пробягала маратон за 2 часа и 
15 минути. Още никой не е бил ней-
ния рекорд. Може би защото никой 
няма нейната мотивация. „На един от 

последните маратони, в които участва, 

на нея є се допишка и за да не губи вре-

ме да ходи до тоалетните, пред мили-

они зрители си свали гащите и се изпиш-

ка на пътя. Това се казва мотивация. На 

нея не є пукаше дали някой ще я види със 

събути гащи. Интересуваше я да спести 

време. И спечели маратона!“ – разказва 
ми Краси, който има 

още две любови – принцеса 
Даяна и Лондон 

Първата е несподелена, но пък го 
отвежда при втората – мултикул-
турния град, който Краси обитава 
и сега и в който се чувства свобо-
ден и щастлив. За първи път чувам 
мъж, който да твърди, че англичанки-
те са хубави колкото и българките. 
Сигурно страстта му по всичко бри-
танско до такава степен е замъгли-
ла съзнанието му, та да изрече след-
ното: „Лондончанката е по-освободе-

на от българката. Не є пука много-мно-

го как изглежда. Българката обича да се 

гласи. В което няма нищо лошо, стига 

да не е неадекватно на ситуацията. Не 

можеш в неделя сутрин да се събудиш… 

гримирана. Това е прекалено нагласено. 

Такава красота не ме привлича особено. 

Лондончанките са по-естествени.“ 
Започвам да споря с него, че българ-

ките са много по-красиви от мъжка-
раните англичанки. И понеже усещам, 
че разговорът се отклонява доста 
от темата за маратона като начин 
на живот, го питам от какво тряб-
ва да бяга българката. „От застоелия 
начин на живот“ – отговаря ми Кра-
си, човекът, който направи онова, ко-
ето бе направил древният воин Фи-
дипид, но не умря. Защото тичането 
го възражда всеки път. Прави го друг 
човек. Маратонец.

Разговора води Мариана ЯНЕВА

Краси ни демонстрира, че 
готвенето е и естетика
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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
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СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР

МЪЖКАРИТЕ СЕ РАЗВИХРЯТ

Името на Джейсън Стейтъм винаги е гаранция за едно – 

здрав екшън от първата до последната минута. Ако има 

някой, който да наследи „умиращия трудно“ Джон Маклейн, то 

това безспорно е той. На британския актьор определено му 

отива да раздава юмруци и ритници, да стреля безпогрешно и 

да взривява каквото му попадне в своите филми. Всичко това 

го има в изобилие и в новия му екшън, в който са замесени би-

вши и настоящи агенти от британските специални части. 

Интересът към „Елитни убийци“ се засилва и от присъстви-

ето на Клайв Оуен и Робърт де Ниро, който за първи път от 

доста време насам се включва в истински бойни сцени на ек-

рана. Основан на действителни събития, сюжетът на филма 

препуска по цялото земно кълбо от Австралия до Париж, Лон-

дон и Близкия изток, за да представи предизвикателствата 

пред бившия агент от „Специални операции“ Дани Брус (Стей-

тъм). Той е привикан да събере стария си екип, за да спаси 

своя наставник Хънтър (Де Ниро). Срещу тях е опитен екип 

от бивши британски агенти начело с безмилостния Спайк 

(Оуен). Целта им е да унищожат всички британски агенти и 

да предизвикат световна политическа криза.

Дали той има потенциала да стане следващата екшън звезда? 

19-годишният Тейлър Лаутнър натрупа доста мускулна маса 

за ролята си на върколака Джейкъб в поредицата „Здрач“. Сега оба-

че му предстои да докаже дали може да изнесе сам цял филм на гър-

ба си, при това в своя продуцентски дебют. За своя герой в „От-

влечен“ Лаутнър признава, че е повлиян донякъде от филмите на 

Харисън Форд и Мат Деймън. Той играе младеж, неволно въвлечен 

в смъртоносния свят на тайния шпионаж. Нейтън Харпър винаги 

е изпитвал неловкото чувство, че живее нечий чужд живот. Оказ-

ва се, че предчувствието му е оправдано – родителите му не са 

му родни майка и баща, а животът му е лъжа, внимателно обмис-

лена, за да скрие нещо по-загадъчно и опасно, отколкото някога си 

е представял. Когато започва да сглобява истинската си самолич-

ност, Нейтън попада на прицела на екип обучени убийци. Те го при-

нуждават да бяга с единствения човек, на когото може да вярва – 

неговата мила съседка Карън (в ролята е Лили Колинс, дъщеря на 

певеца Фил Колинс, която от екранна партньорка се превърна в га-

дже на Лаутнър). Макар че от малък тренира карате, ролята изис-

ква повече физически усилия от младия актьор. „Три месеца преди 

снимките започнах тренировки по бокс, мотоциклетизъм и борба, 

но уменията ми в бойните изкуства ми помогнаха много. Ролята 

беше силова, истинско физическо предизвикателство, но пък беше 

много забавно“, не крие възторга си той.

Неговата запазена марка са опуленият поглед, смахната-

та походка и пословичната му непохватност. Благодаре-

ние на това Роуан Аткинсън успя да създаде уникалния об-

раз на Мистър Бийн. Другото му успешно превъплъщение бе 

на смахнатия таен агент Джони Инглиш в едноименния филм. 

Ето че осем години след премиерата му дойде ред и за про-

дължение на неговите шеметни приключения. В „Джони Ин-

глиш се завръща“ топ шпионинът на МИ-7 се заема с поред-

ната си невъзможна мисия. Този път той трябва да се справи 

с група международни килъри, които планират да елиминират 

един от световните лидери и да предизвикат всеобщ хаос. 

Джони Инглиш е усъвършенствал своите умения в отдалечен 

регион в Азия. Шефовете му все пак се сещат за него, след 

като научават за опит за покушение над китайския преми-

ер. Нескопосаният агент от тайните служби на Нейно вели-

чество е готов за действие. Въоръжен с най-новите техноло-

гични чудеса, той се заема да разкрие заговорническа мрежа 

сред редиците на КГБ, ЦРУ и дори МИ-7. Остават няколко дни 

до конференция на държавните глави и един мъж трябва да 

прибегне до целия си набор от трикове, за да защити всички. 

Партньорки на Аткинсън в тази умопомрачителна мисия са 

Джилиън Андерсън и бившето Бонд момиче Розамунд Пайк.
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Безплатен концерт на Тайо Круз
Повече от 1 000 000 страхотни награди обещава лятната промоция на 

Coca-Cola „Провери под капачката“. Чрез нея петдесет късметлии ще 

спечелят VIP пропуск за двама за големия концерт на Тайо Круз в Со-

фия. Изпълнителят, чиято дуетнa песен с Кайли Миноуг Higher се пре-

върна в тотален хит, ще пее пред българска публика на 21 септем-

ври. Музикалното събитие е част от традиционното турне Coca-Cola 

Happy Energy Tour. Концертът е безплатен, а печелившите от промоци-

ята ще имат уникалната възможност да слушат любимия си поп идол, 

настанени в ексклузивната зона пред сцената. Тайо Круз е най-гледа-

ният британски изпълнител в YouTube на всички времена с над 100 ми-

лиона гледания. Още с първа-

та си песен Break Your Heart 

той стигна до върха на кла-

сациите в САЩ, Великобри-

тания, Ирландия, Норвегия 

и Швеция. За хита му Higher 

на концерта в София вместо 

Кайли ще му партнират Лора 

Караджова, Сантра или хип-

хоп сензацията Touch Down.

Неуморният Тони Бенет
Макар и на 85 години, Тони Бенет продължава да създава изпълнена с 

енергия музика, която се харесва на милиони хора по целия свят. Преди 

години легендарният изпълнител поднесе поредната си голяма изнена-

да – своя дуетен албум, продаден в мултиплатинен тираж. Сега наред 

е Duets 2, който включва невероятно разнообразие от утвърдени име-

на в света на поп, рок, джаз и класическата музика, като Майкъл Бубле, 

Лейди Гага, Андреа Бочели, Арета Франклин, Марая Кери, Нора Джоунс. 

Естествено, най-голям интерес предизвиква дуетът с непрежалимата 

Ейми Уайнхаус. Песента в стил класически поп се казва Body and Soul 

и бе записана в Abbey 

Road Studios в Лондон 

през март тази годи-

на. През ноември почи-

тателите на Тони Бе-

нет ще бъдат зарадва-

ни с пълна колекция от 

негови записи, събра-

ли музика, създавана в 

продължение на шест 

десетилетия.
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Вслушай се в животните!
При първото си посещение в зоологическата градина децата не само искат да видят животните, но и да установят контакт с тях. Е, поне във 

филмите животните няма проблем понякога и да проговарят. А в „Опашати сватовници“ те го правят с мисия – да се погрижат за любовния жи-

вот на своя любим надзирател. Грифин Кейс (в ролята е известният комик Кевин Джеймс) е изцяло отдаден на работата си в зоологическа-

та градина и се чувства по-комфортно близо до клетката на лъвицата, отколкото когато излиза на среща. Естествено, това има потресаващ 

ефект върху любовния му живот. Приятелката му го зарязва и Грифин още повече се затваря в себе си. Той се убеждава, че единственият начин 

да открие истинската любов е, като напусне работата си. Животните в градината научават за плановете му и панически решават да нарушат 

най-голямото си правило – да не говорят с хора. Съвсем скоро те започват да преподават на Грифин своите нестандартни уроци за намиране на 

партньор. Той вече се прехласва по чаровната ветеринарка Кейт и те ще направят всичко възможно да спечели сърцето є. Животните във фил-

ма са озвучени от истинско холивудско съзвездие. Лъвът говори с гласа на Силвестър Сталоун, любимата му лъвица – с гласа на Шер, а горилата 

Бърни, която става много близък приятел на Грифин, е озвучена от Ник Нолти.

Сбъднатата мечта на Кончаловски
Близо 40 години Андрей Кончаловски обмисля идеята за филм, вдъхновен 

от балета на Чайковски „Лешникотрошачката“. Ето че сега това ста-

ва факт, макар че сюжетът е леко променен, а и самата визия на филма 

е доста различна. „Опитали сме се да постигнем артистичен дизайн, 

характерен за 20-те години, съчетан със съвременни ефекти – нещо, 

което наричаме „ретро футуризъм“ – казва Кончаловски. – Но най-го-

лемият ефект в един филм си остава емоцията, без нея всичко е само 

продукция.“ „Лешникотрошачката 3D“ проследява историята на девет-

годишната Мери, която получава като коледен подарък от любимия си 

чичо вълшебна лешникотрошачка. Новият приятел на момичето оживя-

ва и я взима със себе си във вълшебния свят, където играчките от ко-

ледното дърво оживяват. Крал Плъх обаче е решил да завладее това 

приказно кралство, но Мери и нейните приятели – вълшебните играчки, ще се погрижат да провалят плановете му. Вместо танци във филма зву-

чат песни на основа на прочутата музика на Чайковски. Автор на текстовете им е носителят на „Оскар“ Тим Райс.
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„Кучешки дни“
Авторката на „Хартиени мърт-

ъвци“ отново ни среща с двойка-

та инспектори Петра Деликадо и 

Фермин Гарсон. Този път те раз-

следват наглед банален случай 

– след нанесен побой е намерен 

в тежко състояние някакъв мар-

гинален тип. Оказва се, че един-

ственото същество, което го по-

знава, е помияр, чието родословно 

дърво, както се подразбира, също 

като това на пострадалия, меко 

казано, не се отличава с изклю-

чителност. Мъжът умира, без да 

дойде в съзнание. Разследването 

за смъртта му изглежда безна-

деждно, още повече че единстве-

ната диря е кучешката. Двама-

та професионалисти обаче не се 

отказват и поемат по следата, която ще остави траен отпечатък и 

върху личния им живот.

„Моята кавказка 
тъща“
Чувството за хумор на руснака 

Владимир Каминер е добре позна-

то на българските читатели. Но-

вата му книга е сборник с весе-

ли истории, публикувани по стра-

ниците на германската преса. В 

нея той разказва за един свят, 

пълен с радост и оптимизъм въ-

преки трудностите и работата, 

въпреки ограниченията и отда-

лечеността. В далечно кавказ-

ко селце е пълно с колоритни об-

рази, които са неразделна част 

от неподражаемата атмосфера 

тук. Всъщност всички тези хора 

са прокудени от родното място 

заради войната в Чечения. Без-

грижният селски живот е нарушен от появата на германската телеви-

зия, която идва, за да снима документален филм. Тогава всичко се пре-

обръща с главата надолу.

„Чужди пари 
в ръцете ти“
Анна Данилова, по-известна като 

„руската Агата Кристи“, забърк-

ва поредния интригуващ сюжет. 

Докато чака пред паметника на 

Пушкин в Москва свой познат, 

при Дина Караваева притичва не-

позната жена, която є казва не-

разбираемо послание и є връчва 

пакет с петдесет хиляди долара. 

Момичето няма време за въпро-

си, защото жената изчезва вед-

нага. Съвестта на Дина не є поз-

волява да запази парите за себе 

си и тя тръгва да търси тайн-

ственото момиче, което вероят-

но е попаднало в беда. В същото 

време в московски апартамент е 

убита млада жена със същите бяло яке и червени ръкавици, шал и баре-

та, с каквито е била и Дина в момента, в който пакетът с парите се 

оказва неочаквано в ръцете є...

„Непреклонни 
мъже“
История в стил „Ромео и Жули-

ета“, подправена с много чув-

ство за хумор, ни поднася Елиза-

бет Гилбърт. На два отдалече-

ни острова срещу крайбрежието 

на Мейн местните ловци на ома-

ри от поколения водят жестоки 

битки помежду си за своя тери-

тория в океанските води. Мла-

дата Рут Томас е родена сред 

тези вражди и е дъщеря на един 

от най-алчните ловци на омари. 

Вече осемнадесетгодишна, Рут 

се връща у дома след завършва-

не на частно училище, решена да 

изостави образованието си и да 

се присъедини към „непреклонни-

те мъже“. Тя ще се влюби в свой връстник, а междувременно ще лъснат 

строго пазени тайни, които ще променят сложните отношения между 

отколешните врагове на двата острова.

„Окото 
на пламъка“
От Нора Робъртс винаги 

може да очакваме пропита със 

страст интрига. Тя избира за 

декор на своята нова завладява-

ща история град Мисула и на-

сочва прожектора към една мла-

да дама, която се бори със сти-

хията на огъня. Роуан Трип е 

жена в свят, принадлежащ изця-

ло на мъже. Като член на екип 

от пожарникари парашутисти, 

тя е сред най-добрите в тази 

смъртно опасна професия. По 

време на един от хилядите ско-

кове Роуан загубва своя парт-

ньор Джим. Този инцидент от-

прищва поредица от събития, 

които превръщат живота є в 

хаос. Всяко разсейване при полетите може да означава край, докато не 

се появи някой, на когото наистина да разчита...

„Лукс“
Няма как да живееш на върха, 

без да си създадеш неприяте-

ли. Преуспелият нюйоркчанин Ло-

ган Барнс има всичко, за което 

би могъл да мечтае. Но си има 

и върл враг в лицето на бившия 

си приятел Николо Флорес. Пре-

ди години Логан го е предал и 

той търпеливо изчаква момен-

та, в който да нанесе своя удар. 

Ето че неговата мишена се ус-

тановява в Лондон със съвърше-

ната съпруга, съвършеното се-

мейство и перлата в короната 

на възродената му хотелска им-

перия – изумителен остров, на 

който ултрабогатите могат да 

избягат от светлината на про-

жекторите. Флорес е готов да нанесе мечтания си удар, но страстта 

към комара, наркотиците, секса и скандалите не оставят на мира се-

мейството на Барнс.
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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:

Идеи за 
копиране
Как да удължите жи-

вота на букета, как да 

си направите етажер-

ка от скейтборд, как 

да украсите антре-

то с ваза цветя, но 

по оригинален начин, 

как да измайсторите 

пръстени за салфет-

ки с пеперуди и как по- 

забавно да сервирате 

сладоледа, ще разбе-

рете от стр. 84–85.

Закачалка за съдове 
и друго
Ще ви трябват няколко ме-

тални закачалки (от тези, на 

които окачват дрехите след хи-

мическото чистене); тел с диа-

метър 1–2 мм; клещи за рязане 

на тел; кросно и дебела точил-

ка. Останалото е на стр. 91.

Как да пресаждате цветята 
по правилата
ви съветва Албена УВАКОВА на стр. 92–93. От камба-

нарията на своя опит в цветарството тя ще ви разяс-

ни как точно се прави дренаж, каква е разликата между 

пресаждане и прехвърляне и най-важното – как и колко 

да заровите стъблото, за да не загние растението.

Мексико 
вкъщи
Мексиканската кухня 

предразполага към 

общуване и хранене 

в голяма компания. 

Като изобщо не е 

необходимо чинно да 

се седи край масата. 

Мексиканското меню 

е идеално за градин-

ско парти. Храна-

та може да се консу-

мира с ръце. Няколко 

мексикански рецеп-

ти сме подбрали за 

вас на стр. 86–87.

С боровинки 
И през септември важи правилото, че храната трябва 

да е лека. Десертите – също. На стр. 90 ви предлагаме 

два с характерните за сезона вкусни боровинки.
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Да удължим живота 
на букета

В
инаги ви се иска подареният от 

любимия букет да стои по-дъл-

го във вазата, нали? Има много 

начини да забавите увяхването 

на отрязаните цветя, но някои 

от тях са абсолютно безплат-

ни. Ще ви опишем универсалния 

(онзи, който важи за всички видове цветя). На 

1 л вода се използват 2 ч. л. захар, 2 ч. л. бели-

на (можете да я прибавите към водата с пипета) 

и 2 ч. л. пресен лимонов сок. Сложете всички състав-

ки във водата във вазата и ги бъркайте до пълното 

стопяване на захарта. Натопете цветята и на всеки 

3–4 дни сменяйте водата, като правите цялата про-

цедура отначало.

Скейтборд вместо полица

И
зключително оригинално решение за стаята на тийнейджъра. 

Изберете дъска за скейт със стилен яркоцветен рисунък, за да 

привлича погледите на гостите на детето ви. Махнете колелета-

та. Купете 2 конзоли за полица и двустранна лепкава лента за фик-

сация. Монтирайте конзолите на стената, залепете към тях лента 

и притиснете отгоре „полицата“.

Бела, брой 9 (163), 201184



Украсете антрето 
с пъстроцветен 

букет цветя

Ако сте запазили на вилата стари дървени гребла, ето 

сгоден случай да ги използвате, но не по предназначение. 

Греблата могат да се превърнат в стилен и необичаен аксе-

соар за дома: монтирайте ги към стената близо до входна-

та врата и ги използвайте като удобна закачалка за дребни 

вещи – колани, чадъри, ключове, а защо не и за „ваза“ с цветя.

Ако сте на вилата и сте поканили гости на вечеря, но нямате нищо 

подръка, с което да украсите масата, имате вариант. Оформете 

малка, но ефектна композиция в центъра на трапезата, която със сигур-

ност ще привлече внимание. Съберете върху поднос различни по форма и 

цвят чаши (може и с декорации). На дъното на някои от тях сложете чае-

ни свещи, а в другите натопете цветя, набрани от градината.

За сервирането му използвай-

те чаши за чай с красиви де-

корации, които са ви останали по 

една-две от сервиз. Още по-ори-

гинално е да сервирате във всяка 

чаша различен по цвят сладолед и 

да предложите на гостите да си 

изберат. Ако двама се скарат за 

един сладолед, веднага можете да 

сипете от кутийката още една 

порция в друга чашка.

Цветя на закачалката

Естествено ароматизирани свещи

Ярък детайл

Сладолед по избор

Пръстени за салфетки с разноцветни 

пеперуди подхождат пък за украса на 

масата за гости, които сте поканили на 

обяд. Такива хартиени или от плат пеперу-

ди често са декорация на фиби и шноли за 

коса. Залепете ги много внимателно (с ня-

колко капки експресно лепило) в центъра 

на връзката, отрежете връзката в нужна-

та дължина и с нея овържете всяка увита 

на ролка салфетка. Ако имате малка дъще-

ричка, тя навярно ще използва тези пръс-

тени за салфетка като гривна. Позволе-

те є!
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Мексико 
вкъщи

Мексиканската кухня предразполага към 
общуване и хранене в голяма компания. 
Като изобщо не е необходимо чинно да се 
седи край масата. Мексиканското меню е 
идеално за градинско парти. Храната може 
да се консумира с ръце. Ярките цветове на 
ястията покачват градуса на настроението 
и събуждат апетита.

Щ
е ви бъдат необ-

ходими продукти, 

чиято родина е 

Мексико – авокадо, цареви-

ца, червен боб, лайм. И още: 

слънчев есенен ден, добро 

настроение и запалващо ла-

тино. Вече сте в Мексико!

ЗА 6–8 ПОРЦИИ:  2 с. л. олио  2 глави кромид лук  2 

скилидки чесън  1/2 кг телешка кайма  консерва червен 

боб  800 г нарязани домати от консерва  1 люта чуш-

ка  магданоз за украса  1/2 ч. л. лют червен пипер  1/8 

блокче натурален шоколад  сол и черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
1. Лукът и скилидките чесън се нарязват на дребно и се за-

пържват в дълбок тиган до златисто. Добавя се каймата и 

се пържи при непрекъснато разбъркване 5–6 мин. 

2. Слагат се доматите, бобът и натрошеният тъмен шоко-

лада. Всичко се разбърква и се залива с 500 мл гореща вода 

или бульон. Посолява се на вкус. Ястието се оставя да кипне, 

след което се задушава за около час под капак на тих огън. 

3. Сервира се в купи, поръсено с черен пипер, със ситно на-

рязан магданоз и нарязана на колелца прясна люта чушка. 

Чили кон карне

ЗА 6–8 ПОРЦИИ:  1 ананас  1 авокадо  1 глава чер-

вен лук  1/4 ч. ч. нарязан на дребно магданоз  2 с. л. зех-

тин  1 с. л. сок от лайм и малко настъргана кора от лайма 

 300 г сварени коктейлни скариди  сол и черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
1. Ананасът и авокадото се почистват, от ананаса се от-

деля твърдата сърцевина. Нарязват се на кубчета. Лукът 

се нарязва на тънки полукръгове. 

2. Всички съставки се смесват в дълбока купа и се добавят 

скаридите. Салатата се подправя със сока от лайм, зехти-

на и настърганата кора от лайм. Разбърква се.

Салата с ананас
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ТИПИЧНИ МЕКСИКАНСКИ СОСОВЕ

СЪС СИРЕНА
Необходими продукти:  по 200 г бяло саламурено сирене и 

сирене чедър  1 зелена люта чушка (нарязана на ситно)  по 

1/2 ч. л. лют и сладък червен пипер  50 мл сметана  1 чушка 

 1 домат (обелен)

Начин на приготвяне: Сирената се настъргват на едро рен-

де, заливат се със сметаната и се загряват на тиган. Оста-

вят се да врат на слаб огън 6–8 мин, докато се разтопят. До-

бавят се нарязаните на дребно домат и чушка. Ако е необходи-

мо, сосът се подправя на сол и се готви още няколко минути. 

Сервира се охладен в сосиера.

САЛЦА
Необходими продукти:  1 глава кромид лук (на-

рязан на ситно)  1/2 ч. ч. нарязан магданоз  со-

кът от 1 лайм  1 червена люта чушка (наряза-

на на ситно)  3 домата (може и от консерва) 

 морска сол  прясно смлян черен пипер  олио 

Начин на приготвяне: Доматите, лукът и лю-

тата чушка се нарязват на дребно и се изсип-

ват в дълбока купа. Добавят се сокът от лайм, 

магданозът, олиото и подправките. Разбърква 

се преди сервиране.

ГУАКАМОЛЕ
Необходими продукти:  1 глава 

лук  1/2 ч. ч. нарязан магданоз 

 сок от лайм  2 броя авокадо 

(намачкано)  1 зелена люта чуш-

ка (нарязана)  сол, черен пипер

Начин на приготвяне: В купа се 

смесват лукът, магданозът, чуш-

ката и авокадото. Сместа се 

подправя със сока от лайм, сол и 

черен пипер.

11 22 33

ЗА 6–8 ПОРЦИИ:  8 кори за тортиля (трудно се нами-

рат готови, затова сме добавили и рецепта за направа-

та им)  1 консерва червен фасул  2 домата, нарязани на 

дребно  2 стръка праз лук За соса:  1 ч. ч. прясно мля-

ко  1/4 ч. ч. ситно нарязана червени люти чушки  1 с. л. 

вода  1 с. л. нишесте  2/3 ч. ч. настъргано сирене чедър

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
1. Корите се нарязват на триъгълни парчета. Подреждат 

се в чиния, посоляват се и се „подсушават“ за 2 мин в ми-

кровълновата фурна. 2. Бобът от консервата се отцежда 

и се пасира. 3. За соса: млякото се изсипва в дълбок тиган/

тенджера и се кипва. Отстранява се от огъня. Нишестето 

се разбива с вода, добавя се млякото и се разбърква, дока-

то течността леко се сгъсти. Към получения сос се приба-

вят сиренето и нарязаните люти чушки. Готви се в продъл-

жение на 3–4 мин при постоянно разбъркване. 4. Парчетата 

тортиля се подреждат върху плато за сервиране. Поднасят 

се, гарнирани със соса и с нарязания на шайби праз лук.

Суперначос

НАПРАВЕТЕ СИ САМИ ТОРТИЛИ
Продукти:  300 г бяло брашно  50 г краве масло (олио)  1 ч. л. сол  200–210 мл гореща (но не 

вряла) вода  1 ч. л. бакпулвер

Как се прави: 1. Смесете брашното, солта и бакплувера. 2. Сипете мазнината в брашнената 

смес и размесете до получаване на маслени трохи. 3. Добавете на струйка водата и месете до 

получаване на еластично тесто. 4. Завийте го с фолио и го оставете да почине за 30 мин (колко-

то по-дълго почива, толкова по-хубави стават тортилите). 5. Разделете го на 8 части. 6. Раз-

точете топките на тънки кори. 7. Изпечете всяка кора в тефлонов тиган или в глинен сач.
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Сега можете сами, само за 5 мин., да приготвите великоле-

пен конфитюр от любимите Ви плодове, използвайки добавките

за приготвяне на мармалади, конфитюри и желета на Dr. Oetker

- Гелфикс Класик 1:1, Гелфикс Екстра 2:1 и лимонена киселина. 

С помощта на добавките за консервиране на Dr. Oetker съхра-

нявате витамините, цвета и формата на плодовете!

Това е възможно, защото не е нужно плодовата маса да се вари

продължително време, за да се желира. В основата на желира-

нето е естественият продукт пектин, който се съдържа във

всички плодове. Колкото по-неузрели са плодовете, толкова по-

вече пектин съдържат и толкова по-твърда желирана конси-

стенция ще добият след топлинна обработка. С узряването на

плодовете съдържанието на пектина намалява, съответно и

твърдостта отслабва.  При консервиране с Гелфикс и захар към

плодовата маса се набавя допълнително пектин към сместа от

вече узрели и сладки плодове, за да се желира достатъчно

добре. След кратко загряване пектинът се свързва със плодо-

вата захар и киселините и при охлаждане се желира. Пектинът

е една от основните съставки в добавката за консервиране

Гелфикс и се добива главно от ябълки и цитрусови плодове.

Съхранете
богатството
от плодове 
Топлото време вече е тук, а с него - изобилието на пресни плодове 

и спомените от нашето детството, как майки и баби варяха часове

наред конфитюри, докато се получи гъста смес със захарен сироп, която

затваряха в бурканчета. След това сваряваха и самите бурканчетата,

за да са сигурни, че сместа от любимите плодове няма да се развали,

докато чака да бъде лакомо изядена на зимна закуска. 

Липсва ли ви това време, а този конфитюр? 

Приготовлението на мармалади, конфи-

тюри и желета е изключително лесно,

следвайки точно трите стъпки на гърба

на опаковката на продукта:

1. Измитите и подсушени плодове се на-

рязват на ситно за мармалад и конфитюр,

оставят се цели, ако са дребни или се из-

цеждат за сироп при проготвяне на желе.

Изберете  Гелфикс Екстра 2:1 – за сладки

и зрели плодове или Гелфикс Класик 1:1 –

за по-твърди плодове с по-малко сладост.

След това претеглете точно количе-

ството от почистените плодове (плодов

сок) и захарта. 

2. Плодовете се слагат в съд на

котлона, Гелфикс се смесва с

2 с.л. захар и се прибавя към

тях. Сместа трябва да

заври на средна темпера-

тура при непрекъ-

снато бъркане -

след като

заври, се

п р и -

бавя останалата захар и се разбърква

добре. Сместа се оставя да ври 3 – 5 мин.

при постоянно бъркане. 

По желание може да се отстрани пя-

ната и да се направи проба за желиране.

1-2 лъжички от сместа се слагат върху

чиста, суха чинийка - така конфитюрът

бързо изстива до готовност. Ако же-

лаете консистенцията да е още по-жели-

рана се добавя 1 пак. лимонена киселина

Dr. Oetker и се кипва отново. 

3. Сместа се отстранява от огъня и се

изсипва веднага в предварително изми-

тите и подсушени буркани. След това

бурканите се затварят, обръщат се с ка-

пачката надолу и се оставят да пре-

стоят 5 мин. 

Продуктите Гелфикс Класик и Гелфикс

Екстра предоставят широко поле за твор-

чество - може да сътворите конфитюр

или мармалад по ваш индивидуален вкус.

При приготвянето на желе от ябълки

може вместо бяла захар, да използвате

кафява за карамелов вкус. Ягодовия конфи-

тюр може да освежите с малко мента, а

мармалада от сини сливи – с щипка канела.   

Експериментирайте като направете смес

от плодове и сок – 0.4 kg кайсии, 0.4 kg ба-

нани и 200ml сок от вишни или конфитюра

от смокини пригответе с 0.5 kg смокини,

0.5 kg ананас и няколко лъжички уиски. 

Дори и да не сте дългогодишен кулинар,

качествените продукти на Dr.Oetker и

многократно изпитаните рецепти, пред-

ложения и идеи ще се погрижат да очаро-

вате Вашите близки с превъзходен

конфитюр за неделните палачинки.

Още предложения сме приготвили на
www.oetker.bg

Gelfix Classic 1:1 Gelfix Extra 2:1 
1 kg плодове и 1kg плодове и

1 kg  захар 0.5 kg захар



Апетитно предложение
от Dr.Oetker!

С Pikantfix на Dr. Oetker ще опознае-
те модерния начин за приготвяне
на зимнина.

Сега това e за рекордно кратко време

без необходимост от стерилизация.

Очаквайте в следващия брой рецепта

за Мариновани тиквички.

Още предложения на www.oetker.bg.

Продукти: 100 g листенца  босилек, 4 скилидки чесън,
3 с.л. кедрови ядки, 500 g настъргано сирене Пармезан,
1 ч.л. Консервант Dr. Oetker,  1 с.л. гореща вода, 200 ml зехтин,
2 ч.л. едра морска сол, 1 с.л. зехтин 

Приготовление: Пюрирайте босилека, чесъна, кедровите ядки и пар-
мезана с пасатор. Разтворете консерванта във водата и го прибавете
към сместа. Добавете зехтина и морската сол и разбъркайте добре. 
Напълнете соса в бурканчето и излейте отгоре супената лъжица зех-
тин. Затворете бурканчето и съхранявайте на хладно и тъмно място.

Сос песто 



за  д е с е р т

Сладко и леко

ЗА 8 ПОРЦИИ:  готово или домашно приготвено тесто за пица  1 с. л. 

краве масло  2 с. л. сметана  1/4 ч. ч. захар  1 ч. ч. боровинки  1 ч. ч. 

малини  пудра захар за поръсване

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Фурната се загрява до 180°. 

2. Тестото се разстила на блат с овална форма (35/25 см), слага се в та-

вичка, покрива се с чиста кърпа и се оставя да престои 15 мин. 

3. Маслото и сметаната се смесват и с тях се намазва тестото. Блатът 

се поръсва с пудра захар и се пече във фурната 10 мин. Изважда се и върху 

него се подреждат плодовете, ката отново всичко се поръсва с 2 с. л. за-

хар. Фокачата се връща обратно във фурната и се пече още 10–15 мин, до-

като плодовете пуснат сока си. Сервира се топла, поръсена с пудра захар.

Време за приготвяне: 1 час

ЗА 8 ПОРЦИИ:  4 големи яйца  200 г кафява захар 

 1 пакетче ванилия  75 г пресято брашно  50 г фи-

лирани бадеми  500 г нискомаслена безсолна извара 

 3–4 с. л. течен мед  настърганата кора от 1 лимон 

 250 г боровинки  пудра захар за поръсване

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Фурната се загрява до 180°. 

2. Яйцата се разбиват със захарта и ванилията с мик-

сер (10 мин). Брашното и филираните бадеми се смес-

ват в дълбока купа и внимателно, при непрекъснато 

разбъркване в купата се влива яйчената смес. 

3. Тестото се излива във форма за торта и се пече 30–

35 мин, докато получи златиста коричка. Изпеченият 

блат внимателно се разполовява надлъжно. 

4. В блендер се смесват изварата, настърганата лимо-

нова кора и медът. С получения крем се намазва долна-

та част на блата и се покрива с част от плодовете. 

Захлупва се с втория блат. Върху него се разпределя ос-

таналата част от крема. Тортата се украсява с боро-

винки и филирани бадеми. Поръсва се с пудра захар.

Време за приготвяне: 1 час

ФОКАЧА С МАЛИНИ И БОРОВИНКИФОКАЧА С МАЛИНИ И БОРОВИНКИ

ТОРТА С БОРОВИНКИТОРТА С БОРОВИНКИ
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Необходими 
материали:

 обикновени метални 

закачалки 

(от химическото чистене) 

 тел с диаметър 1–2 мм 

 клещи за рязане на тел 

 кросно 

 дебела точилка

С ТЕЛ МОЖЕТЕ ДА 

НАПРАВИТЕ КАКВО ЛИ 

НЕ. НО СЕЩАЛИ ЛИ 

СТЕ СЕ ЗА ЗАКАЧАЛКА 

ЗА ПОСУДА?

Начин на изработка:

1. Първо се прави основният 

елемент – спиралата. Плътно 

намотайте телта около то-

чилката и махнете готовата 

пружина от точилката.

2. Опитайте се да направи-

те всички намотани кръгчета 

плоски, като ги притискате с 

ръце върху твърда повърхност. 

Може да използвате и чук, ако 

се налага.

3. Отрежете още едно пар-

че тел, огънете го в полукръг 

и нанижете с него плоската 

пружина, за да є придадете 

форма на полукръг.

4. Сега оформете двата куки (вж. 

снимката), като използвате зака-

чалките от химическото чистене. 

Срежете ги с помощта на клещи-

те или на ножовка, ако са по-дебе-

ли, и ги оформете с ръце и с клещи 

като двойни куки (може да оформи-

те нагоре и някакъв декоративен 

елемент за красота), за да могат 

да издържат тежестта на всички 

съдове, които ще увесвате на тях.

1 2

3

4

5. С помощта на вин-

тове и дюбели монти-

райте закачалката на 

стената. Не закачвай-

те на нея обаче прека-

лено тежки кухненски 

съдове.

5

ЗАКАЧАЛКАЗАКАЧАЛКА
за съдове
и друго
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ЗАЩО УМИРАТ ЦВЕТЯТА

(Продължение от миналия брой)
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ИЛИ КАК СЕ ПРЕСАЖДАТ ПО ПРАВИЛАТА

П
реди години една 
приятелка старти-
ра в цветарство с 
най-банална грешка. 

Беше си купила едно цвете в 
много малка саксия и го беше 

пресадила в огромна. За съжаление 
не си спомням името на горкото 

растение, но всъщност което и да 
било на негово място няма да се раз-
вива особено успешно, тъй като 

ЗАПОЧВА ДА ПРАВИ 
КОРЕНИЩЕ, А НЕ КОРОНА 
Аз също допусках груби грешки, 
когато бях абсолютно начина-
еща и пълна с мерак, но и абсо-
лютно неопитна и невежа. Ха-

ресах една големичка дифенбахия и 
си доставих удоволствието да си я 
купя. Консултирах се със съседка цве-
тарка какво да правя с нея. Послу-
шах съвета є – когато я пресаж-
дах, подрязах корените на цветето, 
но то все пак... умря. Така и не 
разбрах дали това се случи зара-
ди преполиване, от течение (за-
щото го бях сложила точно до 
вратата на балкона в кухнята), 

или може би загина заради непра-
вилното подрязване на корените. 
Някои препоръчват тази опера-
ция при всяко пресаждане, други 
справочници твърдят, че корени-
те трябва да се пипат само ако са 

болни. Моят съвет е да го правите 
много внимателно и пестеливо – ако 
режете, да бъде по малко от гъста-
та мрежа от тънки коренчета (ако 
има такива). Целта е да се увеличат 
количеството и качеството на поч-
вата под растението. 
Но дори и в най-първите ми цве-

тарски подвизи знаех много добре 

КОЛКО ВАЖЕН Е ДРЕНАЖЪТ 
НА САКСИИТЕ 

в които пресаждаме. И то не само 

за цветята, които мразят застояла 
вода около корените си, а за всич-
ки, независимо от режима им на по-
ливане. Защото водата е и враг. За-
това трябва да може да изтича спо-
койно от саксията. Дренажът има и 
друго предимство – той пречи на за-
тварянето на порите на пръстта и 
на изтласкването на въздуха от нея. 
А за всички растения е необходимо 
почвата да е добре аерирана. Зато-
ва и много цветарки периодично раз-
рохкват горната част на пръстта 
на отдавна пресадени цветя с пръчка 
или с нещо остро. 

Как се прави дренаж 
Можете да съберете дребни камъче-

та, а можете и да ги купите. Има и 

друг вариант – да прежалите стара 

и непотребна чиния и да я счупите на 

дребни парченца, които да подредите 

на дъното на саксията. Точно върху 

дупката, откъдето изтича водата, 

поставете парче от чинията така, 

че да не я запуши, а да се получи точ-

но обратният ефект – да помага на 

водата да се оттича. За малките и 

средните саксии е достатъчно да 

поставите един ред парченца или ка-

мъчета, а за големите се подреж-

да слой от 2–3 см от счупени парче-

та, дървени въглища и едрозърнест 

пясък, върху който се изсипва малко 

почва и леко се уплътнява.

Никога не подценявайте дренажа, но 
имайте предвид, че има и други важни 
неща. От съществено значение е 

КАК И КОЛКО СТЕ 
ЗАРОВИЛИ СТЪБЛОТО

в горната му част. В много случа-
ите то не трябва да бъде покри-
вано с много почвена смес, защото 
може да загние. Е, разбира се, има 
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и изключения, градинската роза на-
пример, затова поинтересувайте се 
специално за вашето цвете. Но при 
всички случаи, когато пресаждате в 
саксия, е необходимо да има разстоя-
ние от 1–2 см между горния є ръб и 
повърхността на почвената смес.
Някои справочници правят 

РАЗЛИКА МЕЖДУ 
ПРЕСАЖДАНЕ И 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ 
на растения. А тя е, че при вто-
рата процедура почвата около коре-
ните не се разрушава и растение-
то се прехвърля в другата саксия с 
буца пръст от предходната. Това се 
прави обикновено с по-млади цветя. 
Допустим вариант е също и за рас-
тения по време на цъфтеж, които 
по правило не трябва да се пипат 
и безпокоят. При пресаждането гор-
ният слой на пръстта около корени-
те или се изтръсква, или се отделя 
внимателно с дървена пръчка. Цвете-
то се разполага по средата на сак-
сията, като под него има най-често 
около 2 см почва. Уплътнява се и 
отстрани и леко се притиска с пръ-
сти най-горният повърхностен слой. 
Не е необходимо да се прекалява със 
силата на притискане и натъпкване 
на пръстта. Също така е добре да 
се знае, че току-що пресадено цвете 

никога не се тори, защото има ог-
ромна опасност корените му да из-
горят. Обикновено се изчакват поне 
две седмици, преди да започне ре-
довното подхранване на растението. 
Пресаждането най-често се извърш-
ва през пролетта – от началото на 
март до края на май. Така е по пра-

вилата, но аз съм го правила през 
всички сезони на годината и цветя-
та ми не само са оцелявали, но и са 
се развивали успешно. Може би при-
чината за това е, че е много по-ва-
жно как се прави пресаждането, от-
колкото кога. А може би просто съм 
имала късмет.

Ако искате да имате неповторим 

балкон и през зимата, купете си 

калоцефалус (Calocephalus). Един-

ственият проблем е, че все още не 

е достатъчно разпространен у нас 

и трябва по-упорито да го търсите. 

Но определено си заслужава, защо-

то той е много оригинален зимоус-

тойчив храст – целият е сив и пред-

ставлява гъста мрежа от клонки, като през лятото образува 

пъпки, които се разтварят в малки жълти цветчета. Непре-

тенциозен е, но трябва да внимавате да не го преполеете, за-

щото корените му могат да загният – определено предпочи-

та да бъде засушаван. Достига на височина 35 см, а на шири-

на – 65 см. След прецъфтяване трябва да се подреже, за да се 

запази компактният му вид. За съжаление е едногодишен и из-

държа на температури само до минус 5 градуса. В по-мразо-

витите дни трябва да се внася на топло, защото в градина-

та има опасност да загине. Но е толкова изискана и стилна 

комбинация от сребристосиво и жълто, че аз не удържах и си 

го купих преди около месец и много 

се надявам да радва балкона ми до 

януари следващата година.

Друго не особено популярно, но 

изключително красиво зимоус-

тойчиво цвете е платикодонът 

(Platycodon). Той цъфти в бели, морави или бледорозови багри 

и поради формата на цветчетата се нарича още японска кам-

банка. Всъщност това растение е от семейството на Кам-

панулите, но е доста по-едро и по-непретенциозно от тях. 

Многогодишно е и може спокойно да бъде засадено и в гради-

на, защото устоява и на минус 15 градуса. Цъфти от юли до 

септември, но всъщност ако имате късмет, ще можете да го 

откриете в цветарските магазини не само през летните, но 

и през есенните месеци. Изобщо не е претенциозен, защото 

се полива, когато почвата позасъхне и единственият му не-

достатък според мен е, че през зимата листата му опадат. 

Отглеждам това цвете вече втора година и определено то 

привлича като магнит вниманието на гостите и приятелите 

ми както в градината, така и на отрупания ми балкон. 

Дифенбахията (Dieffenbachia)

За нея пише, че трябва да се полива редовно от 

пролетта до есента, а през зимата – оскъдно. 

Но с годините разбрах, че тя всъщност се раз-

вива прекрасно, когато я забравяме от време на 

време и не се стараем да є угодим особено. Оп-

ределено предпочита да бъде засушена, отколкото преполята. Това обаче не важи 

за всички сортове от този вид, а за двата най-разпространени у нас – дифенба-

хия пикта камила и дифенбахия амоена. 

 Моята любимка е дифенбахия пикта камила не само защото е от издръжли-

вите, но и заради особения контраст в баграта є. Нейните листа са с петна в 

цвят слонова кост, а по краищата са силно зелени и лесно можете да я откриете 

в цветарските магазини. 

 Другата, по-разпространена от рода е дифенбахия амоена, която е извест-

на с голямата си височина (може да достигне 150 см). Но често долните є листа 

опадат и тогава стъблото є трябва да се отреже на височина 10 см от основа-

та, за да може от пънчето да се развият нови листа. Върхът може да се използ-

ва като резник. 

По принцип за дифенбахията могат да се окажат фатални както твърде ниски-

те температури, така и студените течения и сухият въздух. Но най-разпростра-

нените и описани по-горе сортове не са чак толкова взискателни. Растението 

се пресажда напролет всяка година. И това, което е задължително да се запомни 

за всяка дифенбахия, е, че сокът є е отровен и ако случайно се счупи каквато и да 

било част от нея в ръцете ви, трябва веднага да се измиете. 

Страниците подготви Албена УВАКОВА

НЕПОПУЛЯРНИ ЗИМОУСТОЙЧИВИ ЦВЕТЯ
Калоцефалус

Платикодон
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Г
радинските хризантеми са 
много популярни, защото вся-
ка есен те изпълват градина-
та с пищни цветни „топки“, 

заменяйки едногодишните растения и 
осигурявайки пъстра картина до пър-
вите големи студове. 
Хризантемите стигат до 1 метър 

височина в зависимост от условия-
та, в които се отглеждат, и спо-
ред това, колко често са били под-
кастряни връхчетата им през сезона 
на растеж. 

Подкастрянето на връхчета-

та стимулира разклоняването на 
растението и увеличава цъфтежа. 

Хризантемите се размножават 
със семена, резници или делене 

на храста.
Растенията се засаждат през 
есента или рано напролет. 

Градинските хризантеми по пра-
вило са многогодишни и трябва 

да се разделят на всеки две-три го-
дини за по-силен растеж.

Те са ценени най-вече заради на-

ситените си цветове – бяло, 
жълто, бронзово, розово, коралово, 
пурпурно, виненочервено.

Най-големите врагове на хризан-

темите са листните въшки, 
брашнеста мана, акарите и бръмба-
рите.

Хризантемите предпочитат бо-

гата на хранителни вещества 

органична пръст, добре отцеждаща 
се и аерирана, както и много слънце. 

Правилното количество вода е 
от изключително значение за до-

брото здраве и красотата на расте-
нията. Прекалено малкото количество 

вода може да забави растежа на хри-
зантемите или той напълно да спре.

В периода на цъфтеж хризанте-
мите се поливат обилно с мека 

вода.
Добре е листата им да се оро-
сяват често.
Поне веднъж в седмицата в се-
зона на растеж хризантемите 

трябва да се подхранват с разтво-

рим тор, съдържащ калий и азот.

Мулчирането на растенията пък 
помага за задържане на влагата в 

почвата и за контрола на плевелите.
В градината хризантемите се 

комбинират добре с рудбекия, 

ехинацея, седум, астри, оформени в 

цветни „петна“ или като в бордюри.

Като отрязан цвят хризантеми-
те издържат около две седмици 

във ваза.
Когато купувате хризантеми, 
избягвайте тези с жълти или 

кафяви листа, защото вероятно те 
не са получавали достатъчно вода до 
момента или са били във временната 
си саксия твърде дълго.

ЕСЕННИ ПРИНЦЕСИЕСЕННИ ПРИНЦЕСИ
ХРИЗАНТЕМИТЕ 
(CHRYSANTHEMUM) 
ПРИНАДЛЕЖАТ КЪМ СЕМЕЙСТВО 
АСТРОВИ, СЛОЖНОЦВЕТНИ 
(ASTERACEAE), И НАБРОЯВАТ 
ОКОЛО 30 ВИДА. ТЕЗИ 
ОЧАРОВАТЕЛНИ РАСТЕНИЯ 
ЗАПОЧВАТ ПЪТЯ СИ ОТ КИТАЙ.

©
 T

AM
AR

A 
KU

LI
KO

VA
 / 

D
EP

O
SI

TP
H

OT
O

S.
C

O
M

Бела, брой 9 (163), 201194



за СЕПТЕМВРИ

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

Настроени сте деловоНастроени сте делово

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Във водовъртежа на романтика Във водовъртежа на романтика 
и мечтии мечти

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Любовни проблемиЛюбовни проблеми

РАКРАК

Шансове за голям напредъкШансове за голям напредък

ЛЪВЛЪВ

Не взимайте още заеми!Не взимайте още заеми!

ДЕВАДЕВА

Силен прилив на енергияСилен прилив на енергия

ВЕЗНИВЕЗНИ

Съдбата ви дава уроциСъдбата ви дава уроци

СКОРПИОНСКОРПИОН

Пътуване и промянаПътуване и промяна

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Разчитайте на влиятелна подкрепаРазчитайте на влиятелна подкрепа

КОЗИРОГКОЗИРОГ

В стабилен период стеВ стабилен период сте

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Интуитивни и креативни стеИнтуитивни и креативни сте

РИБИРИБИ

Самочувствието ви е нискоСамочувствието ви е ниско
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НАСТРОЕНИ СТЕ ДЕЛОВО. Концен-
трирани сте върху ежедневната си 

работа. Събрали сте сили и нови впечат-
ления през август и сега работите с же-
лание. Дори и работа, която преди ви се 
е струвала отегчителна и уморителна, 
сега ви изглежда интересна. Мотивирани 
сте да разширите влиянието си на работ-
ното място. Добре е да удвоите ентуси-
азма си, защото през първата седмица на 
септември ще успеете и да повишите до-
ходите си, а оттам и цялостното си са-
мочувствие.  

НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ ДЕЙСТВИЯ 
на 8-и, защото ще има много неясно-

ти и пречки. Днес ще прозрете, че много-
обещаващо ново приятелство или един 
любовен роман са били пълна илюзия. Бър-
зо ще се разочаровате, но определено ще 
е за ваше добро, защото ще се предпази-
те от бъдещи проблеми. 

РАБОТАТА ВИ СЕ УВЕЛИЧАВА след 
9-и и ви поглъща изцяло, но от това 

ще се почувствате много добре. Времето 
е подходящо за организационни и служебни 
дела, общуване с колеги и хармонизиране 

на отношенията с тях. Постарайте се да 
получите нужната ви информация в дните 
от 9-и до 12-и включително. 

ПЪЛНОЛУНИЕТО на 12 септември 
ще бъде за вас символично приключ-

ване на важен цикъл и етап от психиче-
ското ви съзряване и развитие. Направете 
си равносметка. 

В ОТЛИЧНА ФОРМА СТЕ на 13-и и 
14-и – давате най-доброто от себе 

си, ентусиазирани сте и инициативни. 
Само през втората половина на деня на 
14-и може да се почувствате ограничени 
от обстоятелства и хора. Не го приемай-
те много драматично. Време е да стане-
те по-големи непукисти, по-търпеливи и 
изобретателни. 

ТРУДНИ МОМЕНТИ В ЛИЧНИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ ще имате след 15-и. 

Деловите партньорства също ще са беля-

зани от трудно общуване, защото Венера 
навлиза в конфликтния ви знак Везни и ви 
„предупреждава“ за предстоящ още по-
труден период, който ще настъпи за вас 
на 23 септември. След 15-и ставате прека-
лено емоционални, трудно овладявате ре-
акциите си. Бъдете по-внимателни с окол-
ните на 17-и и 19-и – това са най-конфлик-
тните ви дни през септември. Възможно 
е да изгубите нечия любов или симпатия. 
Под въпрос ще бъдат и важни съдружия и 
финансови взаимоотношения. Не се дръ-
жте арогантно с другите, дори и да се 
чувствате прави в момента. Последиците 
за вас ще са много тежки. Най-добре е да 
не насрочвате важни делови срещи за 
тези дни. Не водете съдебни дела тогава 
и отложете всичко, свързано с финанси, 
за друг път. 

НАЗРЯВА КРИЗА В ЛИЧНИТЕ ВИ 

ОТНОШЕНИЯ. Развръзката може 
да бъде най-неочаквана за вас. На 19-и 
Марс навлиза в хармоничния ви знак Лъв и 
ви зарежда с енергия, тонус и самочувст-
вие (ще имате нужда от тях до края на 
месеца!). След 23-ти сте изцяло зависими 
от другите. В деловата сфера е необходи-
мо да си партнирате с другите и да се 
съобразявате с техните условия. Не сте 
господари на положението, особено след 26-
и, когато не сте в изгодни позиции при 
воденето на преговори и подписването на 
договори. 

НАЙ-СЛАБИЯТ ВИ ДЕН е новолуни-
ето във Везни на 27-и. Не взимайте 

важни решения – не сте в изгодни пози-
ции. След 27-и ще започне нов етап във 
взаимоотношенията ви. Около вас се поя-
вяват нови хора. Започвате на чисто. На 
27-и и 28-и бъдете особено внимателни в 
общуването, изслушвайте другите и се оп-
итайте да си партнирате с тях.

П й

Чрез търпение към успех
От 1-ви до 22-ри включително е добре 

да сте максимално последователни, ме-

тодични и търпеливи във всички сфери на 

живота. Това ще ви гарантира успеха. Въ-

преки че търпението не е най-силната ви 

страна, ви съветвам да се упражнявате 

сега на търпение, ако искате да подсигу-

рите бъдещето си. Ще започнете да ми-

слите по-отговорно за живота си и да се 

отнасяте по-отговорно към хората, с ко-

ито живеете и за които се грижите. От 

1-ви до 15-и е време да изплатите дълго-

вете си и да приключите с дълго отлага-

ни задачи. От 1-ви до 7-и периодът е под-

ходящ за провеждане на важни срещи и 

разговори и за подготовка на важни доку-

менти (разрешителни и лицензи). Ще бъ-

дете много инициативни и пробивни и с 

лекота ще се договаряте за цени, усло-

вия и бъдещо сътрудничество. Период-

ът е благоприятен и за започване на нова 

работа.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
СЕПТЕМВРИ

От 1-ви до 7-и периодът е отличен за 

делова работа, водене на преговори, под-

писване на договори и пътувания. Всичко 

това ще става с лекота.

На 17-и и 19-и ще имате сривове в лю-

бовния и/или брачния живот. Очаквайте 

проблеми с деловите партньори и затруд-

нения във финансовите сделки. Въздър-

жайте се от инвестиции.

След 23-ти навлизате в труден период, 

когато трябва да се съобразявате с чуж-

ди условия и изисквания. Внимавайте в об-

щуването!

НОВИ ТАБЕЛИinfo
„АКТАСТАЙЛ“ ОБНОВЯВА МАРКИРОВКА В РИЛА

Планинарите ще бъдат изненадани приятно с обновена туристическа маркировка по най-по-
пулярните туристически маршрути в Национален парк Рила благодарение на „АктаСтайл“ – 
серията висококачествени витамини и хранителни добавки на най-голямата фармацевтична 
компания у нас „Актавис“. Инициативата е свързана със здравословния и пълноценен начин на 
живот, който е в основата на мисията на серията „АктаСтайл“. Проектът включва поста-
вянето на нови указателни табели и нови информационни табла, както и предоставянето на 
чисто нови медицински аптечки за някои от хижите.

Маркировката в Рила ще бъде обновена по маршрутите: х. „Трещеник“ – х. „Грънчар“; х. „Грънчар“ – връх Мусала; х. „Грън-
чар“ – х. „Заврачица“; х. „Грънчар“ – х. „Белмекен“; х. „Грънчар“ – х. „Заврачица“ – разклон от връх Мусала (покрай връх Ман-
чо); х. „Грънчар“ – х. „Рибни езера“ (до границата с Природен парк „Рилски манастир“); х. „Грънчар“ – х. „Семково“.
Нови информационни табла ще бъдат поставени и пред хижите „Трещеник“, „Грънчар“, „Заврачица“, „Белмекен“ и „Сем-
ково“. Освен това в тези хижи ще бъдат изцяло обновени и медицинските аптечки. Новите аптечки, дарени от „Ак-
таСтайл“, ще се зареждат два пъти в годината с лекарствени средства от първа необходимост като „Проалгин“, „Па-
рацетаМакс“, „Спазмалгон“, „Ибудолор“, „Ацетизал“, „Ефизол“, „ЦитроВит витамин C“, „Йодасепт“, лейкопласти (плас-
тири) и др., както и с витамини от серията „АктаСтайл“, възлизащи на обща стойност над 1600 лв.
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В СТАБИЛЕН ПЕРИОД СТЕ. Разкри-
вате съзидателната си същност. Ще 

видите първите резултати от положени-
те усилия до момента през първата сед-
мица на септември. Много е важно да не 
губите енергия в дребни грижи и тревоги, 
особено в началото на месеца. Задръжте 
настроението си на творческа вълна. Сега 
Слънцето се намира в хармоничния ви знак 
Дева и ви дава необходимото самочувст-
вие и стабилност. Не го помрачавайте с 
излишни притеснения. Смело се отдайте 
на деловата работа, защото сте в изгод-
ни позиции в работата сега. На 1-ви и 2-ри 
можете да се почувствате малко напрег-
нати и да се чудите на какво да дадете 
предимство. Но още на 3-и ще получите 
необходимите ви подкрепа, одобрение и 
финансиране. Всичко започва да се нареж-
да, както сте го видели в мечтите си. 

БЪДЕТЕ ПО-ОПТИМИСТИЧНО НА-

СТРОЕНИ от 1-ви до 22-ри. Подхож-
дайте към сериозните неща с детинска 
увереност, че мечтите ви ще се сбъднат. 
Късметът няма да ви изневери. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ И НА ДЕ-

ЦАТА от 1-ви до 22-ри и особено на 

12-и и 15-и. Тогава те ще имат нужда от 
вашата подкрепа. Не си изпускайте нерви-
те пред тях на 8-и. Не можете да иска-
те от тях да мислят като възрастни. 

НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ на непроверена 
информация на 8-и. Бъдете концен-

трирани и когато подписвате документи. 
Възможни са напрежение и недоразумения 
относно земи, наследства и документи. 
Не влизайте в пререкание с роднини и ро-
дители. Днес няма да постигнете никакво 
разбирателство. 

СИЛНИТЕ ВИ ДНИ са 3, 6 и 7 септем-
ври. Задвижете тогава най-важните 

си дела, свързани с ходене по институции, 
кандидатстване за работа, обучение или 
за финансиране. От 12-и до 17-и включител-
но също сте в много силен период, особе-
но на 16-и и 17-и, когато успявате да се 
разгърнете напълно и да получите заслуже-

ни похвали и материални възнаграждения. 
ПАЗЕТЕ СЕ ОТ КОНКУРЕНЦИЯТА. 
На 19-и Марс навлиза в конфликтния 

за вас знак Лъв и ви поставя в конку-
рентна среда. Не отстъпвайте и за миг 
от позициите, които сте завоювали, и не 
влизайте в конфликти на работното мяс-
то. За жалост у вас става напрегнато – 
и там ще трябва да избягвате скандали-
те с любимите си хора. 

ПЕРИОД НА УПОРИТА РАБОТА ви 
очаква след 23-ти. Надминавате окон-

чателно конкурентите си и доказвате 
уменията си. След 27-и стартирате нов 
период на работното си място. Много от 
вас ще си намерят нова работа или ще 
претърпят основни промени на старата. 
Стопляте отношенията си с колегите. 
Състоянието на хората, за които се гри-
жите, се подобрява след тази дата. Как-
то и вашето собствено здраве, ако сте 
имали проблеми. След 27-и с лекота се от-
казвате от вредни навици и стартирате 
здравословен начин на живот. Следвайте 
го стриктно през първите 21 дни, докато 
си изградите устойчиви добри навици. 
През целия период от 23-ти до 30-и ще 
спечелите, ако сте упорити, трудолюбиви 
и последователни. 

БЪДЕТЕ ПО-ДЕЛИКАТНИ С КОЛЕ-

ГИ И РОДНИНИ на 25-и, 27-и и 28-и. 
Нека напрежението през тези дни не ви 
разколебава, защото сте на верния път и 
това ще го почувствате с пълна сила на 
29-и и 30-и, когато трябва да се научите 
да си партнирате дори и с враговете си. 
Ще видите много скоро уважението в 
техните очи. Бъдете дипломатични, не си 
създавайте изкуствено напрежение. Каз-
вайте какво мислите, но без да повишава-
те тон и да се налагате.

Във водовъртежа на 
романтика и мечти
сте от 1-ви до 15-и. Една романтична 
любов ви очаква. Страстите от лято-

то още на се минали и те ще ви вдъхно-

вяват сега. През целия период от 1-ви до 

22-ри ще печелите любов и симпатии, как-

то и добри позиции, ако сте максимално 

освободени от скрупули и ограничения и 

подхождате творчески към работата си, 

към отношенията си с хората и дори към 

ежедневието си. Спомнете се за своите 

най-смели мечти, защото сега получава-

те шанс да ги сбъднете. Само си повяр-

вайте! 3-ти е подходящ ден да направи-

те първите стъпки за реализация на ва-

жни творчески проекти и начинания. Тога-

ва ще имате подкрепата на авторитетни 

и добронамерени личности. Занимаващи-

те се с творчество, както и работещите 

с деца ще имат добрите възможности от 

1-ви до 22ри. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
СЕПТЕМВРИ

От 1-ви до 22-ри бъдете спокойни и уве-

рени. Късметът е с вас. Периодът е под-

ходящ за творчески подход към живота и 

за осъществяване на мечтите.

От 1-ви до 15-и е време за романтика. 

Не е изключено да създадете нова роман-

тична връзка или пък ново приятелство.

След 19-и се пазете от конкуренцията, 

която се активизира.

От 27-и започвате качествено нов 

етап в своята работа, „рестартирате“ 

позициите си.

КОКЕТНО УДОБСТВО

CROCS – ОБУВКИ С НЕОСПОРИМО КАЧЕСТВО
„Основните модели на компанията са добре познати в цял свят и качествата им са неоспорими. 

Амбициите ни компанията да бъде в крак с последните модни тенденции ни карат да съчетаем 
най-добрите и иновативни технологии на пазара в едни отличителни със своите качества 

и удобство и модерен вид обувки. Така Crocs продължават да радват с привлекателност 
и внасят свежа нотка на кокетност във всеки повод и облекло“ – каза Клемен Прапро-
тник. 
Гостите на събитието по случай представянето на Crocs в България бяха изненадани с 

модно ревю, представящо модели от пролетно-лятната колекция за тази година, вдъхновени от 
бляскавата тенденция на сезона при мъжките, женските и детските обувки. 

Създадени с патентованата и уникална Croslite™ технология, обувките Crocs са антибактериални, масажи-
рат стъпалата, олекотени и меки са и също така устойчиви на неприятни миризми. Моделите не позволя-
ват хлъзгане на гладки и мокри повърхности, което ги прави и предпочитана обувка за летните месеци. А 
поради антибактериалните си качества във всички развити европейски страни болниците и медицински-
те заведения използват медицинската серия на Crocs. Засега такива специални серии Crocs могат да се наме-
рят единствено в магазините на Sport Box-Salomon в София, на бул. „Пейо Яворов“ 8 и в мол „Сердика“.

Клемен Прапротник, представител на компания „Интер-
сокс“ – основен дистрибутор на Crocs за Балканския реги-
он, демонстрира на представители на бизнеса и медиите 
най-новите и актуални модели и технологии на Crocs
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БЪДЕТЕ ГЪВКАВИ И МОБИЛНИ, за 
да преминете успешно напрегнатия за 

вас период от 1-ви до 22-ри. Сега и Слън-
цето, и Венера ви гледат напрегнато от 
конфликтния ви знак Дева и ви карат да 
се занимавате с неща, които не са ви мно-
го по сърце, но са ви задължения все пак. 
Самочувствието ви се влошава, чувствате 
се нестабилни, имате усещането, че изпус-
кате нещата от контрол. За много от 
вас това състояние ще е резултат от на-
правени грешки в близкото ви минало. 
Едва сега ще разберете колко неправилно 
е било едно взето от вас решение. 

НЕПРЕМЕННО НАМЕРЕТЕ ВРЕМЕ 

ЗА ПОЧИВКА и се погрижете за 
здравето си от 1-ви до 22-ри. Ще усетите 
хроничен недостиг на енергия. Не е препо-
ръчително да се занимавате с неща, кои-
то изискват много усилия и концентрация 
на внимание. Оставете стартирането на 
новите начинания за след 23-ти, когато 
започва силният ви период. Все пак живо-
тът не може да спре, затова се поста-
райте важните си дела да свършите от 
1-ви до 9-и включително, когато ще може 
да разчитате на повече разбиране и къс-
мет. Не предприемайте и частни или слу-

жебни пътувания от 9-и до 23-ти, защото 
ще бъдат неуспешни.

НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ СЕМЕЙНИ-

ТЕ СИ АНГАЖИМЕНТИ. Напротив, 
доброволно се съсредоточете върху тази 
тема. Близки и роднини ще ви създават 
главоболия. Непременно обърнете внимание 
на проблемите на родителите си и прео-
долейте различията с тях. Основната те-
жест на семейните проблеми и отговор-
ности пада върху вас и този път нямате 
възможност за отстъпление. Стари се-
мейни проблеми и нерешени конфликти на-
помнят за себе си и ще изискат бързата 
ви намеса. 

ЛЮБОВНИТЕ ВИ ОТНОШЕНИЯ 

СЪЩО СА В КРИЗА, особено от 1-ви 
до 15-и. Ще се чувствате мъчително раз-
двоени между сърцето и разума. Не давай-
те окончателни отговори и не прибързвай-
те с ефектни тенденциозни реакции. Сега 
сте твърде уязвими, за да си позволите да 
останете сами. През същия период се ста-
райте да не харчите необмислено. 4-ти и 
5-и са дните за проверка на партньор-
ствата ви. Проявете максимална толе-
рантност към интимния си партньор. 

АКО ТРЯБВА ДА ПОДПИСВАТЕ ДО-

ГОВОРИ И ДА ВОДИТЕ ПРЕГОВО-

РИ, направете го от 1-ви до 9-и, като на 
8-и и 9-и ще сте в най-изгодни позиции.

БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД ЗА ЛЮ-

БОВТА И ДОХОДИТЕ ВИ настъпва 
след 15-и. Венера минава в хармоничния ви 
знак Везни и бързо стабилизира самочувст-
вието ви. Подобрява се и микроклиматът 
у дома. Все пак не бързайте да се успоко-
явате напълно. На 17-и и 19-и се дръжте 
по-мило с приятелите си, защото се зада-
ват сътресения в това поле. Възможно е 
от живота ви да си отидат хора, чието 
място не е до вас обаче. Не съжалявайте. 

През тези два дни – 17-и и 19-и – не се 
впускайте в любовни романси с непознати. 
Случайните сексуални връзки ще ви създа-
дат купища проблеми след това. 

НАСТРОЙВАТЕ СЕ ДЕЛОВО след 19-
и, търсите контакти, обмисляте и 

бъдещи пътувания. Добре е да изчакате и 
да действате едва след 23-ти, когато за 
вас стартира по-благоприятен период. На 
27-и и 28-и сте в отлични позиции да започ-
нете нещо ново както в работата, така и 
в личните отношения. Силите ви се завръ-
щат. Стартирането на съвместни проекти 
с приятели ще бъде много печеливш ход. В 
живота ви навлизат нови хора. Изпитвате 
нови, по-силни чувства. На 29-и и 30-и мно-
го Близнаци ще се обвържат в сериозни и 
трайни отношения с любим човек. 

БЛАГОПРИЯТНИ ЗА ЗАЧАТИЕ са 
дните от 23-ти до 30-и. Отделете 

време и на хобито си. 

Не изпускайте 
работата от очи
Постарайте се да не изпускате от очи 

случващото се на професионалния фронт, 

докато сте затънали в семейните си про-

блеми. Бъдете особено внимателни от 

10-и вечерта до 12-и включително и дори 

и в почивните дни не оставяйте без над-

зор работата и преките си ангажимен-

ти. Много внимавайте с кого се срещате 

и какво казвате, защото думите ви мо-

гат да бъдат изтълкувани превратно и 

да навредят на репутацията ви, особено 

на пълнолунието в нехармоничния ви знак 

Риби на 12 септември. На този ден бъде-

те максимално мобилизирани и сдържани. 

Ако не се чувствате достатъчно компе-

тентни и информирани, по-добре си мъл-

чете или отстъпете, защото дори и най-

малките ви дефекти и несъвършенства 

ще се виждат като през лупа сега.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
СЕПТЕМВРИ

От 1-ви до 9-и времето е подходящо да 

приключите със започнатите делови ан-

гажименти.

На 10, 11 и 12 септември си пазете ре-

путацията. 

След 15-и и в личните ви отношения, и 

във финансовото ви състояние настъпва 

подобрение.

След 23-ти, и особено на 27-и и 28-и, 
сте в много силен период. Стартирай-

те всички важни нови начинания на тези 

две дати.

ЗА ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ

ДУШ-ГЕЛОВЕТЕ НА ADIDAS
СА ФОРМУЛАТА ЗА УСПЕШНО НАЧАЛО НА ДЕНЯ 
Освен от сутрешна тренировка активните жени и мъже се нуждаят от хубав и зареждащ душ-гел за 
тяло, който да ги накара да се почувстват по-уверени и спокойни след спорт. Комбинирайки свежестта 
на душ-геловете на adidas и натоварването от тренировката, всеки може да започне деня си правилно.

 adidas душ-гел аромати за жени Daily Scrub, обогатен с ексфолииращи микроперли; Fresh Boost с освежава-
щата формула Ice complex за абсолютна релаксация на тялото и ума; Full Vitality, обогатен с цитрусови мас-
ла за здрава кожа и ухания на бергамот, портокал, нар, касис, ананас, мента, лавандула; Full Vitality с мирис 
на момина сълза, жасмин и роза, а в основата – съчетание от мускус, амбър и кедър; Soft Cotton, обогатен с 
овлажняващо мляко за по-добра хидратация. 

 adidas душ-гел аромати за мъже Green Boost, съдържащ HAIR & ВODY 3 complex – формула с провитамини, 
протеини и екстракт от мента за почистване, освежаване и хидратиране на косата и кожата на тяло-
то; Active Start с ободряващо действие; Water Sports, обогатен с формулата Hydra system, активно бореща се 
с неприятната миризма на хлор и неутрализираща изпръхващия ефект на солта след плуване; After Sport с 
протеини за балансиране на естественото ниво на хидратация на косата и кожата; Pro Relax, обогатен с 
етерични масла, осигуряващи мускулна релаксация и намаляване на напрежението в цялото тяло.
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ЩЕ УСЕТИТЕ ПРИЛИВ НА САМОУ-

ВЕРЕНОСТ И НЕПОКОЛЕБИМОСТ. 
Това не са типични за вас качества и 
околните ще бъдат много изненадани от 
промяната ви. Конкурентите ви пък ще 
се притеснят, защото ще излъчвате ка-
тегорично превъзходство. Най-силният ви 
период е от 1-ви до 18-и включително, ко-
гато Марс се намира във вашия знак и ви 
прави импулсивни, инициативни и пробив-
ни. Но се старайте правилно да управля-
вате тази импулсивна енергия, защото тя 
може да ви направи конфликтни и така да 
се обърне срещу вас. Не се поддавайте на 
словесни провокации. Всяко ваше раздраз-
нение ще привлича към вас чуждата агре-
сия. Много сдържани бъдете на 6-и, 7-и, 
13-и и 14-и. 

ДЕЙСТВАЙТЕ! Не губете и ден от 
периода 1–18 септември в мързелуване, 

защото сега имате много добри шансове 
да напреднете във важни за вас сфери. 
Времето е благоприятно за започване на 
нови проекти, за реализиране на лични ини-
циативи и дори за откриване на нов час-
тен бизнес (или за разширение на стария). 
Обучението и натрупването на нови зна-
ния много ще ви изкушават през целия пе-
риод от 1-ви до 22-ри. Съветвам ви да не 

пренебрегвате нито една възможност или 
предложение за повишаване на квалифика-
цията си. Сега там се крие вашият шанс 
за напредък в кариерата. Общувайте по-
активно, срещайте се и разговаряйте с ва-
жни хора, събирайте важна информация. 

РАЦИТЕ, КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ С 

ТЪРГОВИЯ, КОНСУЛТАНТСКА И ПО-

СРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ще имат си-
лен период от 1-ви до 15-и. Саморекламирай-
те се, открийте нови сфери за влияние. 

ВНИМАВАЙТЕ ВЪВ ФИНАНСОВО 

ОТНОШЕНИЕ на 8-и, когато не бива 
да предприемате важни плащания и да 
подписвате договори и споразумения, за-
щото няма да са изгодни за вас. 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИЛНАТА ПРИЛИВ-

НА ВЪЛНА НА УСПЕХА в дните преди 
пълнолуние – от 10-и вечерта до 12-и включи-
телно. Ще ви се даде голям шанс да стъ-
пите на нова територия (както в бизнеса, 
така и в обучението) и да завладеете нови 
пространства, в които да разпрострете 
влиянието си. За мнозина от вас се отва-

рят и възможности за работа или обучение 
в чужбина. Възстановете си задграничните 
връзки и контакти през тези дни. 

ЕМОЦИОНАЛНО НЕУДОВЛЕТВО-

РЕНИ ще се чувствате в дните от 
15-и (когато Венера навлиза в конфлик-
тния ви знак Везни) до края на месеца. В 
личните отношения се задава криза. Най-
трудно ще ви е на 15-и, 16-и, 17-и и 19-и, 
когато непредвидени ситуации ще влошат 
както личните, така и деловите ви от-
ношения. Изходът е да сте максимално 
гъвкави и да действате по интуиция. Не 
се карайте с никого! Всяко ваше открито 
противопоставяне и недоволство ще имат 
разрушителен характер. Смисълът на случ-
ващото се сега е да ви трансформира към 
по-добро, но това вие ще го оцените чак 
след време. Най-трудните ви дни за общу-
ване с близките хора ще са 17-и и 19-и. То-
гава са възможни и конфликти с родите-
лите ви, с децата ви и с интимния парт-
ньор. Във финансово отношение ще сте 
също нестабилни. Не рискувайте да взи-
мате заеми, но и не давайте пари на заем 
освен при крайна необходимост. 

ХУБАВИТЕ ВИ ДНИ са 20-и вечерта, 
21-ви и 22-ри – тогава овладявате на-

пълно ситуацията, създадена до момента. 
След 23-ти бъдете предпазливи, защото 
навлизате в нехармоничен период. Обръ-
щайте повече внимание на роднините и на 
дома си. Ще имате нужда от уединение и 
размисъл. 

ВАЖЕН ДЕН е 27-и, когато ще взе-
мете съдбовни решения, свързани с 

имуществото и най-вече с дома ви. Въз-
можни са ремонти, премествания, продаж-
би и прехвърляния на имоти. 

ИЗЛИЗАТЕ ПОБЕДИТЕЛИ ОТ ТРУД-

НА СИТУАЦИЯ на 28-и и 29-и. Спра-
вяте се умело с предизвикателствата. 

ПЪСТЪР СВЯТ

Най-силните ви дни 
в това отношение са 2-ри и 3-ти, когато 

ще срещнете важни и авторитетни фигу-

ри. Те ще ви помагат в бъдеще. 

Внимателно се ослушвайте и оглеждайте 

през тези дни за скрити послания от все-

лената към вас. Ако имате братя и сес-

три, общувайте и с тях, защото в най-

общ и невинен разговор е възможно да ви 

дадат идеи за бъдещото ви развитие. Ако 

сте допуснали лоши и напрегнати отно-

шения с вашите роднини, сега е време-

то да ги потърсите и да сложите край на 

враждите. Дните са добри за обмисляне 

на пътувания на кратки разстояния. На 

3-ти успявате да привлечете свои прия-

тели за бъдещ проект. Неустоимо чаров-

ни сте и умеете да убеждавате. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
СЕПТЕМВРИ

От 1-ви до 18-и сте делово настроени. 

Вършите отлично работата си.

От 10-и до 12-и потърсете контакти 

с чужденци. Опитайте се да разширите 

влиянието си. 

От 15-и до 17-и, както и на 19-и бъдете 

по-внимателни с интимния си партньор. И 

въобще се движете на пръсти в личните 

си отношения. 

След 23-ти ще се занимавате със се-

мейни и имотни дела.

ЦВЕТНОТО Е НА МОДА! 
Новата цветна колекция аксесоари Logitech Colour Collection за лаптоп и PC компютри на Logitech е цветен вари-
ант на някои от най-популярните продукти на компанията – тя включва безжични мишки, клавиатури и уеб 
камери в ярки, свежи цветове с многопластов дизайн, които добавят повече цвят в индивидуалния ви стил на 
работа с компютъра. 
Новата линия аксесоари Logitech Colour Collection е създадена, за да изразите себе си по-добре, и включва стил-
ни арт продукти на достъпна цена, които съчетават вълнението от технологиите и топлото излъчване на 
ръчно изработените неща. 
Ако за теб най-важно е да се чувстваш свободна и си доволна от кариерата си; ако нямаш болезнено големи ам-
биции и общуваш с много и най-различни хора; ако си намерила правилния човек и лесно се разбирате благода-
рение на лекия ти адаптивен характер; ако си гъвкава и се приспособяваш без проблем към промените, то под-
ходящ за теб е розовият цвят. За теб най-важни са хората и след това всичко останало; имаш нужда от бли-
зост, както и от гъвкави взаимоотношения, обичаш да се адаптираш и да предприемаш промени в посоката 
на живота си. Обожаваш романтиката, прегръдките и целувките, както и общуването като цяло. Розовият 
цвят се свързва с елементите земя и огън. Розовото символизира романтика, топлина, човечност, докосване, 
лекота на отношенията. За значението на останалите цветове можете да прочетете на www.logitech.com.

ЦВЕТ
Нова
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на жи
цвят
лекот
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ОТЛИЧНО ВРЕМЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУ-

АЛНИ ДЕЙНОСТИ. От 1 до 9 септем-
ври Меркурий минава през вашия знак и 
ви дарява с необходимата активност, съ-
образителност, предприемчивост и адек-
ватни умствени реакции. Периодът е от-
личен за интелектуални занимания, както 
и за установяване на контакти. Ще се 
стремите към усвояване на нови знания. 
Ще бъдете обаче много докачливи на тема 
интелект. Няма да допускате никакво ин-
телектуално съперничество, по-скоро, ня-
кой да доминира над вас. Най-амбициозни 
сте на 1-ви, 2-ри и 3-ти, като на 3-ти, ма-
кар и трудно, ще получите признание, по-
вишение, похвала и най-важното – адек-
ватно заплащане за труда си. 

ПРОТИВОРЕЧИВ ДЕН e 8-и, когато 
ще попаднете в ситуация на неясноти 

и дори откровени лъжи. Днес не взимайте 
важни решения. Внимавайте и с харченето 
на пари. Пазете и документите си. 

ТЕМАТА ЗА ПАРИТЕ ЩЕ Е ДОСТА 

БОЛЕЗНЕНА за вас през целия месец, 
но от 1-ви до 15-и тя ще ви занимава и 
тежи най-много. 

ПОЛУЧАВАТЕ ОЩЕ ЕДНА ДОЗА ОП-

ТИМИЗЪМ И ЕНЕРГИЯ след 19-и, за-

щото Марс навлиза в Лъв и ви вади от за-
стоя на всички нива. Набързо забравяте за 
всякакви притеснения и комплекси и се 
втурвате да завладявате нови простран-
ства. Добрата новина е, че успявате да 
преборите конкуренцията. Вече ще имате 
необходимите ви сили и самочувствие да 
започнете свои нови инициативи. Единстве-
ното, за което трябва да внимавате, е да 
не предизвиквате конфликтни ситуации от 
19-и до 30-и, защото марсовата енергия е 
твърде силна и на моменти ще ви прави 
прекалено нетърпеливи и изнервени. 

ЩЕ НАПРАВИТЕ ЧУДЕСА С ЖИВО-

ТА СИ на 23-ти. Ще преодолеете 
свои отколешни емоционални и психологи-
чески задръжки. Отличен ден за действие 
и поставяне на ново начало. Имате чуде-
сен импулс, който е добре да използвате 
градивно. Другите силни дни за фундамен-
тални промени са 29-и и 30-и. 

СПОРТУВАЙТЕ ПО-АКТИВНО от 
19-и до 30-и, когато ще имате нужда 

от движение, за „да проветрите“ глава-
та си. 

КОНФЛИКТНИТЕ ВИ ДНИ са 25-и, 
27-и и 28-и. Общувайте по-деликатно 

и сдържано. Не изпускайте нервите си, за 
да не прогоните любими хора от обкръже-
нието си. Не подписвайте договори тези 
дни. Ако е спешно да го направите, кон-
султирайте се с някого преди това. 

СТАВАТЕ КОНТАКТНИ И ЛЮБО-

ЗНАТЕЛНИ с навлизането на Слънце-
то във Везни. Време е да подредите доку-
ментите и кореспонденцията си. Довърше-
те дълго отлагани писмени работи. Рабо-
тоспособни сте и с желание ще се занима-
вате с всякаква интелектуална дейност. 

ОТВАРЯ ВИ СЕ КРАТЪК ПЪТ след но-
волунието във Везни на 27-и. Насроче-

те важните си командировки за периода 
от 27-и до 30-и, когато ще установите ва-
жни контакти. 

ДОБЪР ДЕН ЗА СРЕЩИ С НАЧАЛ-

НИЦИ е 30-и. Изложете им спокойно 
идеите и притесненията си. Ще бъдете 
разбрани и дори компенсирани, ако се на-
лага. Дръжте се достойно, но не надменно 
и ще спечелите.

НАПРАВЕТЕ РАВНОСМЕТКА НА 

ПРИЯТЕЛИТЕ СИ на новолунието на 
27-и. Нуждаете се спешно от обновяване 
на контактите си. Запишете се на крат-
ка специализация, посетете семинарии и 
лекции по теми, които ви интересуват. 
Вие сте контактни и чаровни още от 15 
септември, когато Венера навлиза във 
Везни. Но след 27-и вследствие на неприну-
дено общуване и посещение на някое об-
ществено мероприятие или пътувайки, ще 
срещнете хората, които ще окажат бла-
гоприятно влияние за бъдещето ви, а мно-
го от вас ще срещнат и бъдещата си лю-
бов. Затова след 23-ти непременно пъту-
вайте и общувайте, за да предизвикате 
късмета си. От 23-ти до 30-и периодът е 
благоприятен за трупане на знания, явява-
ния на изпити и зачоти. 

Шансове за повишаване 
на доходите
Добрата новина е, че ще получите бла-

гоприятни възможности за повишаване 

на доходите си. Не пренебрегвайте нито 

една възможност, дори и да ви се стру-

ва твърде необичайна за момента. На 11-и 

и 12-и ще ви се наложи спешно да връща-

те дългове или да погасявате кредити, на-

трупани от вашите партньори. Тогава ще 

прогледнете за всички финансови „капани“, 

които сами неволно сте си заложили. Не 

си и помисляйте да взимате още заеми и 

да затъвате в неясни сделки. Не се впус-

кайте в необмислени партньорства – как-

то финансови, така и интимни.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
СЕПТЕМВРИ

На 3-ти ще получите признание в профе-

сионалната сфера. Самочувствието ви на 

работа се повишава.

От 1-ви до 15-и имате благоприятна 

възможност да увеличите доходите си.

След 19-и ставате още по-активни и 

инициативни, привличате доброто.

След 23-ти ставате много любознател-

ни и общителни.

След 27-и се отправяте на кратко пъту-

ване. Може да ви се наложи да оформяте и 

важни документи. 

ЧЕРНОТО Е СТРАСТ

LG OPTIMUS BLACK ДЕБЮТИРА НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР 
СТИЛНИЯТ СМАРТФОН Е ПЪРВИЯТ В СВЕТА, СНАБДЕН С РЕВОЛЮЦИОННИЯ NOVA ДИСПЛЕЙ 
LG представи на българския пазар LG Optimus Black – първия смартфон в света, снабден с иновативния 4-инчов 
NOVA дисплей, който гарантира чувствително по-ярки цветове.
Технологията зад NOVA дисплея постига нива на яркост от 700 нита, осигурявайки оптимална наситеност 
и яснота на изображенията. С по-високи нива на яркост, изключителна чистота на белите и наситеност на 
черните тонове, дисплеят NOVA осигурява оптимално качество на картината и прави сърфирането в мре-
жата по-приятно, дори и на открито. В същото време консумацията на енергия е намалена с до 50% при упо-
треба в затворени помещения в сравнение с традиционните LCD дисплеи.
Дизайнът на смартфона акцентира върху изчистената форма и впечатлява с плавни линии и заоблени ръбове 
за по-добър захват. С дебелина 9,2 мм, моделът е един от най-тънките на пазара, при това с тегло само 109 г.
LG Optimus Black е първият, който използва и технологията за директен бърз и висококачествен трансфер на 
данни между мобилни устройства Wi-Fi Direct, както и първата в света 2MP предна камера. Освен това до-
пълнителният интерфейс Gesture UI на смартфона позволява приемане на обаждания, включване на камерата 
или пускане на музика с подаване на интуитивни команди чрез вдигане, разтърсване или накланянето на те-
лефона.

оти. 
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НАСТЪПВА ЕДИН ОТ НАЙ-ХУБА-

ВИТЕ ВИ ПЕРИОДА ЗА ГОДИНАТА. 

От 1-ви до 22-ри включително, докато 
Слънцето е все още в Дева, не трябва да 
пропускате нито ден, защото едва след 
една година ще имате отново толкова си-
лен прилив на енергия. Сега и Венера е 
също в Дева и ви прави привлекателни, 
магнетични и влюбчиви. 

ХАРМОНИЗИРАТЕ ЛЮБОВНИЯ СИ 

ЖИВОТ. От 1-ви до 15-и периодът е 
добър за установяване на нови и за задъл-
бочаване на стари емоционални връзки. 
Променете нещо във външния си вид. За-
ложете на друг имидж през този период 
и щастието ще кацне на рамото ви. Са-
мотните до този момент Деви да се на-
строят положително още от 1-ви. Стига 
с тази ваша скромност и с пословичния 
ви скептицизъм! Бъдете по-общителни. 
Ако успеете да промените своето на-
строение още от началото и да се на-
строите положително и очаквателно, ще 
успеете да се възползвате максимално от 
благоприятните аспекти. 1-ви и 2-ри нека 
бъдат организационни дни за вас. Добре е 
да планирате всичко добре, за да свърши-

те максимум работа. Дните са подходя-
щи за събиране на информация, подготов-
ка на документи, обмисляне на бъдещи 
планове. Насрочете си за тогава и пред-
варителни срещи, от които ще имате 
практическа полза. 

ПРЕКРАТЕТЕ ШЛЯЕНЕТО И БЕЗ-

ПЛОДНИТЕ РАЗГОВОРИ за целия пе-
риод от 1-ви до 22-ри. Сега времето ви е 
прекалено ценно, за да го пилеете в глупос-
ти. Каквото „посеете“ сега, каквото успе-
ете да стартирате, дълго време ще носи 
доходи и ползи на вас и на близките ви. 

ОПАСНОСТ ОТ СПЛЕТНИ НА РА-

БОТНОТО МЯСТО има на 8-и. Бъде-
те бдителни. Не ходете по лекари и не 
провеждайте лечение, защото диагнозите 
ще са погрешни. Не взимайте решения и 
за много далечни пътувания, особено по ра-
бота, защото може да се окаже, че нищо 
не е така, както ви се представя. Не сме-
няйте и работата си точно днес, когато 
има риск да сте в състояние на афект. 

ДОБЪР ПЕРИОД ЗА ОБЩУВАНЕ. На 
9-и и вашата управляваща планета 

Меркурий навлиза в Дева и ви прави още 
по-аналитични, контактни, съобразителни 

и гъвкави. От 9-и до 15-и включително 
дните са много благоприятни за вас. На 
11-и и 12-и получавате шанс да сключите 
изгодни за вас договори, да вземете ус-
пешно изпит или да победите като кан-
дидат в интервю за нова работа. Ще пе-
челите симпатиите на околните. Поста-
райте се да сте много дипломатични през 
тези два дни, когато ще разпознаете ис-
тинските си приятели. Ще разберете кой 
ви обича и държи на вас. Ще видите всич-
ки дефекти и недостатъци както в лич-
ните, така и в деловите партньорства. 
Печелите и популярност през тези дни, 
ако сте естествени и честни. 

ВЕНЕРА ПОСТАВЯ РЕБРОМ ВЪ-

ПРОСА С ФИНАНСИТЕ на 15-и, за-
щото напуска Дева. Време е да се научи-
те да управлявате средствата, с които 
разполагате, особено ако трябва да инвес-
тирате, тепърва да създавате финансово 
обвързани съдружия или да обслужвате за-
еми и кредити. Следва серия от напрегна-
ти аспекти, затова ви съветвам да вни-
мавате. Най-много на 17-и и 19-и, защото 
още сте под еуфорията на доскорошните 
успехи и може да направите грешки. След 
19-и се пазете и от завист и анонимни 
врагове. 

ОТЛИЧНИ ЗА РАБОТА В ЕКИП ДНИ 

са 20-и, 21-ви и 22-ри. Както и за об-
щуване с приятели и единомишленици. 

ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМА-

НИЕ НА ФИНАНСИТЕ след 23-ти. 
Внимавайте как постъпвате на 25-и, 27-и и 
28-и. Не предприемайте нищо рисковано, 
не вземайте заеми, не сключвайте важни 
договори. Пазете и здравето си, има опас-
ност от травми. На 29-и се стабилизира-
те. Кризата е отминала. На 30-и намира-
те елегантен изход от заплетена ситуа-
ция. Не разгласявайте намеренията си. 

Денят на сбъднатите 
желания
Дано да успеете на 1-ви и 2-ри да плани-

рате всичко много правилно, защото 3-ти 

е денят на късмета. Това е ключов ден, 

когато ще привлечете правилните хора и 

ситуации в живота си. Добре е да поста-

вите началото на нещо днес – нов бизнес 

или сътрудничество. Разчитайте на под-

крепа от висши инстанции и влиятелни 

хора. Печелите конкурси. Спонсори ви по-

дават ръка. Дава ви се шанс да започнете 

ново обучение или специализация, да пъту-

вате в чужбина, да намерите нови прия-

тели и съдружници.

ЙЙ

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
СЕПТЕМВРИ

1-ви и 2-ри са важни дни за конкрети-

зиране на желанията ви и изграждане на 

стратегия за осъществяването им.

3-ти е много успешен ден за нови начи-

нания, за положителна промяна в живота 

ви. Привличате късмет и любов.

От 1-ви до 15-и е периодът ви за 

флирт, нови връзки и задълбочаване на 

старите. Погрижете се за външност-

та си.

След 23-ти ще бъдете заети с това да 

разпределяте правилно доходите си. Как-

то впрочем и жизнената си енергия. 

ПОКРОВИТЕЛИ НА ФУТБОЛА

INDESIT В ПОДКРЕПА НА СПОРТА
Водещата европейска марка домакински електроуреди Indesit подписа договори за подкрепа на четири невероятни 
футболни клуба – „Арсенал“, „Милан“, „Пари Сен Жермен“ и „Шахтьор Донецк“ за футболния сезон 2011–2012 г. Амбици-
озният проект е възможност за марката да потвърди своята динамика и иновации, като се концентрира върху стра-
тегически европейски пазари. „Indesit идентифицира футбола като идеална платформа за комуникация към своята ау-

дитория, особено към хората, които се интересуват от спорт и активно провеждане на свободното време. Така взехме решението да спонсорираме най-
доброто от най-доброто – клубове, които имат дълга история на успехи и изградени от шампиони, които се стремят към съвършенство.“ – каза Марко 
Рота, маркетинг директор на Indesit Company.
Изборът на четирите клуба се подчинява на ценностите на марката Indesit – ефикасност, надеждност и функционалност. На терена тези ценности са за-
бавление и истинска радост от честната игра. Именно тази комбинация е в основата на забавлението, което Indesit ще достави на феновете на спорта. 
Нова комуникационна платформа на марката е новият блог football.indesit.com, който ще снабдява феновете с актуална и ексклузивна информация. Бло-
гът ще бъде списван на четири езика и ще дава възможност за интеграция със социалните мрежи на феновете на съответните езици. „С този блог искаме 
да комуникираме директно с истинските футболни фенове през новия сезон. Ще им предоставим ексклузивно съдържание и възможност да коментират и 
да изпращат и свои текстове и снимки“ – споделя Марко Рота. Снимки и интервюта с играчи преди мачовете, материали от футболни блогъри и фенове, 
снимки и видео от тренировки, интересни факти за играчите, тайните на най-тежките тренировки – това е само малка част от съдържанието на новия 
блог, посветен на сезон 2011–2012 г. 
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СЪБИРАЙТЕ СИЛИ. Не се натовар-
вайте излишно от 1-ви до 22-ри. Пре-

калено уморени сте и се налага да намали-
те темпото, особено до 15 септември. 
Анализирайте и подредете всичко – от 
мисли и емоции до документите в служба-
та и личните си вещи у дома. След 22-ри 
отново ще трябва да сте в много добра 
форма, защото животът пак ще ви под-
хване със забързаното си темпо.

СПОКОЙСТВИЕ И/ИЛИ УСАМОТЕ-

НИЕ. С това ще бъдат характерни 
дните от 1-ви до 9-и. Печелите доверие и 
успешно се справяте с належаща работа 
на 3-ти и 12-и. На тези дати ще получите 
морална, но и финансова подкрепа от чо-
век, който ви мисли доброто. Има веро-
ятност да се разочаровате от приятели 
на 8-и. На този ден наблюдавайте отбли-
зо и децата си. Възможно е да се опитат 
да ви излъжат. Предпазете ги от фатал-
ни грешки, но с деликатни съвети. 

РАЗЧИТАЙТЕ НА СЕБЕ СИ на 17-и, 
който ще бъде напрегнат ден за от-

ношенията ви с интимния партньор. Въз-

можно е партньорът ви да ви изненада с 
неочаквано решение. Бъдете внимателни с 
колеги и съдружници, с които имате фи-
нансови договорни отношения. Вероятни 
са загуби, раздели и разваляне на договори. 
Подобни събития ще ви очакват и на 19-
и. Не правете нищо, което може да пре-
дизвика ревността на половинката ви, но 
и самите вие не падайте в този капан. 
Ревността е толкова изтощаваща, че не 
си струва да є се поддавате. 

НЕ СКЛЮЧВАЙТЕ ДОГОВОРИ на 
17-и и 19-и, не водете съдебни дела и 

не се доверявайте на съдружници, колкото 
и добре да ги познавате.

СЪДБАТА ВИ ДАВА УРОЦИ. От 14-и 
до 18-и включително планетата Плу-

тон се намира в статично положение, но 
на 16-и се „обръща“ в ретроградна посока. 
Плутон е много мощна и трансформираща 
планета, затова следете внимателно съби-
тията около себе си, особено тези, които 
засягат семейството, дома и имущество-
то. Ще ви се наложи да вземете сериозни 
решения и да промените гледната си точ-
ка по важни въпроси. Не се задържайте 
много у дома и не предизвиквайте сами 
конфликти, защото може да изпаднете в 
мрачни настроения и песимизъм. Приемай-
те случващото се около вас с нужното 
внимание и разбиране, не пренебрегвайте 

поуките, които ще ви даде съдбата по 
това време. 

ПРИЛИВ НА СИЛИ. На 23-ти Слън-
цето най-после навлиза във Везни и 

вие получавате голяма доза жизненост и 
инициативност. Този прилив на енергия ще 
подпомогне решаването на всички отлага-
ни до този момент проблеми. Нищо от 
това, което ви се случва, няма да проти-
ча гладко. Трансформациите ще бъдат съ-
пътствани от лични кризи. Хубавото е, 
че през последната година и половина вие 
вече свикнахте с факта, че са необходими 
усилия за преодоляването на житейските 
премеждия. 

НЕОЧАКВАНИ СЪБИТИЯ. Датата 
25-и може да ви донесе повторение 

на проблемите от 17-и и 19-и. Сега обаче 
вие сте далеч по-устойчиви и няма да из-
губите много нерви и емоции. Все пак бъ-
дете нащрек! Ще бъдат необходими бързи 
реакции на неочаквани събития (скандали, 
раздели, разваляне на договори и загуба на 
клиенти). С подобен труден характер са 
и дните 27-и и 28-и, които са последните 
напрегнати дни за месеца. В никакъв слу-
чай не оформяйте документи, не водете 
преговори, не инвестирайте. 

МЕСЕЦЪТ ЗАВЪРШВА ДОБРЕ. Ново-
лунието на 27-и ще протече твърде 

незабележимо, но само на пръв поглед. Ув-
лечени сте в грижи и не забелязвате, че 
около вас започват да се случват важни 
неща. Едва на 29-и, когато ще бъдете по-
спокойни, ще осъзнаете случилото се. През 
последните два дни (на 29-и и 30-и) напълно 
ще сте осъзнали всички бурни събития. 
Нещо повече, дори ще бъдете доволни от 
премеждията на този месец, защото те на 
практика са разчистили пътя за вашето 
бъдеще. 30-и е добър ден за вашите дохо-
ди, здравето ви също се стабилизира. 

Венера ви дава сили 
и самочувствие
На 15-и вашата управляваща планета Ве-

нера навлиза във Везни и поставя на дне-

вен ред вашите взаимоотношения. Вене-

ра ви дарява и със самочувствие и адек-

ватна оценка за събитията. Започвате 

да виждате много по-ясно събитията око-

ло вас. Не се заблуждавате и заемате пра-

вилни позиции. 

Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
СЕПТЕМВРИ

От 1-ви до 15-и се оттеглете от водо-

въртежа на динамичните събития. Посве-

тете времето си на анализ.

След 15-и се фокусирайте върху лични-

те си взаимоотношения. 

На 17-и и 19-и бъдете внимателни в де-

ловите партньорства.

Периодът от 14-и до 18-и е трансфор-

мационен. На дневен ред са домът и род-

нините. Уредете наследства и имотни 

въпроси.

След 23-ти ставате по-активни и от-

хвърляте доста текущи задачи. 

25-и, 27-и и 28-и са конфликтни и труд-

ни.

3D ЧИСТОТА

ARIEL ПИШЕ 3D ИСТОРИЯ ОТ ДЪЛБИНИТЕ НА ПОЧИСТВАНЕТО
Учените от Ariel използват патентовани 3D технологии, за да добият по-дълбоко познание за тексти-
ла, тъканите и петната. Благодарение на новите открития те създават и нова дълбоко почистваща 
формула. Новият Ariel 3D Actives прониква дълбоко в сърцевината на тъканите, за да премахне петната. 
Новата формула на Ariel за дълбоко почистване въздейства на замърсяванията в три стъпки: 
Стъпка 1: Препаратът подготвя участъка от тъканта с полиращо действие, помагайки на почиства-
щите частици да проникнат в нишките. 
Стъпка 2: Ariel намалява негативния заряд на почистващите частици, за да могат те да навлязат по-
дълбоко в различните слоеве. 
Стъпка 3: Продуктът извлича петното отвътре навън, за да позволи дълбоко почистване на всички 
слоеве на тъканта.
Новият Ariel оглавява бъдещето на грижата за тъканите с новата си дълбоко почистваща формула, ко-
ято включва: 1. Micro CT (компютърна микротомография) – 3D сканиране, което позволява на учените да разберат тъканите и петната по-добре от всяко-
га, като ги разгледат от контурите на нишките, които съставляват тъканта. 2. MRI (магнитен резонанс) – позволява на изследователите да наблюдават 
и разберат точно дълбочината и наситеността на петното в тъканта. 3. SEM (електронен микроскоп за сканиране) – показва топографията на тъканите, 
разкривайки, че неравните повърхности запечатват петната дълбоко в тъканите.

Новият Ariel ще бъде на българския пазар от септември 2011 г.
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ГЛЕДАТЕ ОПТИМИСТИЧНО В БЪ-

ДЕЩЕТО. През този месец ще излъч-
вате оптимизъм и чар. Отдавна не сте 
били в подобен подем. Жизнени сте и в 
добро настроение. От 1-ви до 22-ри ще 
привличате приятели. Ще откриете нови 
привърженици и симпатизанти. Можете 
смело да следвате идеите си, имате заряд 
да ги реализирате. Тези, които се занима-
ват обществена дейност, ще привличат 
спонсори и поддръжници. 11-и и 12-и са дни 
за романтика. Ще се потопите изцяло във 
водовъртежа на чувствата. Споделяте 
любовта на всички нива. Отпуснете се и 
релаксирайте максимално. Дните са подхо-
дящи и за зачатие.

БЪДЕТЕ ВЪВ ФОРМА НА РАБОТНО-

ТО МЯСТО от 1-ви до 9-и. През този 
период трябва да сте внимателни, защо-
то началници, работодатели, както и кон-
куренти ще ви „следят изкъсо“. Фокуси-
райте се изцяло върху работата си. На 
8-и около вас ще възникнат проблеми, не-
ясноти и подмолни действия. Трябва уме-
ло да балансирате. Не се доверявайте на 
никого. Отложете важните срещи. Бъде-
те особено внимателни, ако работите с 

информация и пари.  

ПЪТУВАНЕ И ПРОМЯНА. Много от 
вас ще пътуват, ще се преместят в 

друго жилище или в друг град. Всички съ-
бития, случващи се през дни на Плутон, 
ще ви се отразят благоприятно и обновя-
ващо. Ще успеете да решите проблеми, 
които дълго време са ви тежали. Не до-
пускайте негативизмът да ви завладее. 
Подхождайте с разбиране към околните. 
Тези дни трябва да са дни на помирение, 
а не на тихи войни. 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ КОНФЛИКТИ. На 19-и 
Марс навлиза в конфликтния ви знак 

Лъв и събужда у вас силни амбиции, но и 
привлича и конфликтност. До края на месе-
ца трябва да сте безупречни на работното 
си място, особено ако искате да се изкачи-
те нагоре по кариерната стълбица. Дори и 
да не забелязвате, ще имате сериозна кон-
куренция, която ви дебне да сгрешите. 
Действайте внимателно и избягвайте да се 
карате с влиятелни личности, родители, 
съпрузи и най-вече с началниците. Това пре-
дупреждение важи за периода от 19-и до 
30-и включително. Спортувайте повече. 

Това ще ви помогне да трансформирате 
конфликтния заряд на периода. 

ЩЕ ПОЧУВСТВАТЕ УМОРА И ОТЕГ-

ЧЕНИЕ с навлизане на Слънцето във 
Везни на 23 септември. Ще ви се иска да 
се дистанцирате и да се усамотите с ми-
слите си. Това обаче ще е практически не-
възможно, защото се задават напрегнати 
събития на работното място. Най-взриво-
опасни са дните 25-и, 27-и и 28-и. Мнозина 
от вас ще искат да сменят работата си 
или поне условията на заплащане и труд. 
Съвсем скоро обаче ще се убедите, че 
всичко е преходно и напразно сте се тре-
вожили в работата. Обърнете внимание 
на здравето си, особено ако имате хро-
нични заболявания. 

НАЧАЛО НА РОМАНТИЧНА ВРЪЗ-

КА може да ви зарадва след 15 сеп-
тември, когато Венера навлезе в силния 
за нея знак – Везни. Обстоятелствата са 
благоприятни за начало на нова и трайна 
любов. Веднага на 15-и, както и на 17-и ще 
изпитате съмнение или ревност. Възмож-
но е да възникнат известни сътресения и 
дори тенденция за рязка раздяла. Ако ус-
пеете да преодолеете различията, ще се 
радвате на трайни хармонични отношения 
в бъдеще обаче. На 29-и тези отношения 
ще се задълбочат и ще се превърнат в се-
риозен етап от живота ви. Тези, които 
водят двойствени отношения, трябва да 
внимават с тайните връзки, особено на 
споменатите дати 15-и и 17-и. Много е 
възможно да бъдете разкрити. 

ДОБРИ НОВИНИ ОТДАЛЕЧЕ На 29-и 
ще получите хубави новини от дале-

че. Новолунието на 27-и ще отвори траен 
път в чужбина за мнозина. Други ще бъ-
дат вдъхновени за благотворителни по-
стъпки и проява на състрадание. Направе-
те дарение, макар и символично. 

Период на 
трансформации
От 14-и до 18-и се променяте изцяло. 

Вследствие на анализ или своеобразна въ-

трешна криза вие успявате да станете 

като нови. По-силни сте и по-уверени от-

преди. В тези дни вашата управляваща 

планета Плутон забавя своето движение и 

на 16-и се обръща в ретроградна посока. В 

дните от 14-и до 18-и ще усещате влияни-

ето на тази мощна трансмираща планета 

с пълна сила. Вероятно ще се върнете към 

някои нерешени проблеми и казуси, свърза-

ни с приятелството, взаимоотношенията 

с братя, сестри и с близки родственици. 

Този път ще ги решите окончателно.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
СЕПТЕМВРИ

 От 14-и до 18-и e вашият силен пери-

од. Това са дни на големи промени. Реша-

вате стари конфликти, ставате по-сил-

ни и уверени.

 11-и и 12-и са дни за романтика и любов. 

Намирате нови приятели.

 След 19-и се пазете от конкуренция и 

конфликтни ситуации на работното мяс-

то. 

 На 25-и, 27-и и 28-и не взимайте внезап-

ни решения в работата.

 След 27-и мнозина от вас ще пътуват 

в чужбина.

„ВОДНА“ АНИМАЦИЯ

WALT DISNEY ГЛАСУВА ДОВЕРИЕ НА ИЗВОРНА ВОДА DEVIN
БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН ДОГОВОР БЕШЕ ПОДПИСАН МЕЖДУ WALT DISNEY COMPANY LICENSING И „ДЕВИН“ АД. 
За пръв път в България Devin изворна вода получи правото да използва любимите на малки и вече пораснали деца герои 
от филмите на Walt Disney върху етикетите си.
Първите персонажи, които „Девин“ АД пусна на пазара, са Мечо Пух, Прасчо, Йори и Тигър. В края на лятото принце-
сите и колите от едноименните филми ще се появят на етикетите на Devin изворна вода от 0,5 л. Предстои потре-
бителите на изворна вода Devin да бъдат зарадвани и от Мики и Мини Маус, Донълд Дък, Плуто, Гуфи и Хана Монтана. 
Devin изворна е чиста планинска вода със слаба минерализация (82 мг/л) и ниско съдържание на натрий (Na) и флуор (F). 
Тази уникална комбинация, рядкост за водите в България, прави изворна вода Devin подходяща за всички възрасти и 
най-вече за бебета. 
Devin изворна е изключително подходяща при нисконатриеви диети и може да се редува с всички минерални води.
„Девин“ АД напомня, че е добре да се приема повече вода, за да се предотврати рискът от дехидратация. Бебетата 
и малките деца също трябва да пият достатъчно количество вода, която да е слабо минерализирана и подходяща за 
тяхната възраст.

„ Д

WALT
БЕЗП
За пръ
от фи
Първи

ф

сите 
бител
Devin 
Тази у
най-в
Devin 
„Деви
и мал
тяхна
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ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРО-

ФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ви пода-
ряват звездите сега. Още в началото на ме-
сеца с лекота общувате с авторитетни 
личности. Разчитайте на протекцията им. 
В чудесна форма сте, преливате от енер-
гия и давате най-доброто от себе си. Още 
през първите дни на септември предприе-
мете стъпки за утвърждаване в професия-
та. На 1-ви и 2-ри ще усетите, че сте в 

силен период, и ще действате с размах. 
НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ НОВИ ХОРИ-

ЗОНТИ И ИЗЯВА. Не се примирявай-
те и не стойте в изолация, това е фа-
тално за хора с толкова силен дух като 
вашия. Най-добрите ви идеи ще се реали-
зират от 1-ви до 9-и. Тогава ще имате 
нужната свобода и широта на духа, за да 
ги осъществите. Дните са подходящи за 
всякакъв вид интелектуални дейности, 
както и за натрупване на нови знания. Ще 
имате и успехи по време на пътувания. 
Очертава се да завладеете нови простран-
ства. Подновете връзките си с чужбина 
или се постарайте да завържете нови 
приятелства. 

СИЛНИТЕ ВИ ДНИ В ДЕЛОВО ОТ-

НОШЕНИЕ са 12-и и 15-и. Споразумя-
вате се с подчинени и с началници, прави-
те верни анализи, взимате изпити и се 
представяте отлично на обществени ме-
роприятия. Все пак не трябва да забравя-
те, че от 1-ви до 22-ри Слънцето се нами-
ра в конфликтния ви знак Дева, което ще 
изисква от вас усилия да запазите припов-
дигнато настроение, което ви създадоха 
хубавите събития в началото на месеца. 
Ще има и временни спадове. Постоянно 
ще ви се налага да се борите с чувство-
то си на неудовлетвореност. 

САМОЧУВСТВИЕТО ВИ СЕ ВЛОША-

ВА от 1-ви до 15-и, защото тогава Ве-
нера се намира в конфликтния ви знак 
Дева. Дори и да не ви личи на пръв поглед, 
вътрешно ще се борите с ниската си са-
мооценка. В любовните отношения също 
ще ви е напрегнато. Не започвайте прибър-
зано нови връзки (не само от 1-ви до 15-и, но 
даже до 19-и), защото няма да са трайни. 

ПРЕТОВАРЕНИ СТЕ ПСИХИЧЕСКИ 

по пълнолуние на 12-и. Ще сте при-
теснени от стари семейни проблеми. Кол-
кото и да не ви се иска, още на 11-и и 

12-и ще трябва да сте заедно с роднини-
те, с които имате противоречиви отно-
шения. В тези дни са вероятни и чисто 
битови проблеми вкъщи (неочаквани ре-
монти например или покупка на скъпо 
струващи вещи). 

ДЪЛБОКО ЩЕ ПРЕЖИВЯВАТЕ И 

АНАЛИЗИРАТЕ ПРИКЛЮЧИЛИ 

ПРИЯТЕЛСТВА И ВРЪЗКИ от 13-и до 18-
и. По странен начин те ще присъстват 
пак живота ви. Задачата ви е да ги при-
ключите окончателно, да осъзнаете, че те 
не са ви нужни. 

НА РАБОТНА ВЪЛНА ви настройва 
Марс, който на 19-и навлиза в хармо-

ничния ви знак Лъв. На 22-ри и 23-ти от-
ново сте в отлична форма, пълни с енту-
сиазъм и с нови идеи. Силни сте, когато 
работите в екип! 

ПРОБЛЕМИ И НЕДОРАЗУМЕНИЯ 
очаквайте на 25-и, 27-и и 28-и. Това са 

много конфликтни дни, когато различията 
между вас и другите бързо ще се превръ-
щат в непримирими скандали. Внимавайте, 
защото има голяма опасност да изгубите 
точно сега верен приятел или ценен под-
дръжник. Не се доверявайте през тези 
дни. Следете с подчертано внимание съби-
тията, които ви се случват. 

РАЖДАТЕ НОВИ ИДЕИ, вдъхновени 
от новолунието на 27-и. Променяте 

изцяло някои свои планове. Действайте 
смело – каквото започнете днес, ще ви 
изведе на много печеливша позиция. 

НАМИРАТЕ ВЗАИМНОСТ И ЛЮБОВ 
На 29-и необвързаните ще завържат 

хубава връзка с човек, който изцяло ще ги 
допълва. На 29-и и 30-и действайте инту-
итивно, но не огласявайте намеренията 
си. Зараждат се нови и силни чувства към 
някого. Бъдете по-сдържани и скромни, не 
споделяйте веднага хубавите неща, които 
ви се случват. 

Вратата на късмета 
се отваря
за вас на 3 септември. Обграждате се с 

нови хора, които ще окажат голямо влия-

ние както за личностното ви, така и за 

професионалното ви израстване. Днес ще 

сте много убедителни и чаровни. Затова 

е добре точно за тази дата да насрочи-

те евентуални презентации. Добър ден за 

контактуване с бъдещи спонсори, научни 

ръководители и поддръжници. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
СЕПТЕМВРИ

 От 1-ви до 3-ти се пригответе за из-

растване в личен и професионален план. В 

живота ви се появяват влиятелни лично-

сти, които ви подкрепят.

 От 1-ви до 9-и, както на 12-и и 15-и е 

препоръчително да контактувате по-ак-

тивно. Пътувайте, търсете нови възмож-

ности в делово отношение.

 На 11-и и 12-и ще трябва да общувате с 

роднини и да се занимавате с битови въ-

проси у дома.

 От 13-и до 18-и се налага да скъсате 

една любовна или приятелска връзка. Вече 

окончателно!

 На 23-ти и 24-ти сте в емоционален и 

интелектуален подем.

 На 27-и си набелязвате нова цел. Прави-

те генерална смяна на житейската про-

грама.

ВИСОКО, ВИСОКО…

ФЕСТИВАЛЪТ НА СВОБОДНИЯ ПОЛЕТ „ВЪЗДУХАРИЯ”
който ще се проведе от 3 до 6 септември в град Сопот има прости и ясни цели:  да покаже колко 
достъпно и красиво е да се лети  да даде начало на една ежегодна традиция  да изкара хората да 
излязат от града поне за ден  да популяризира Сопот като дестинация за парапланеризъм, спорт 
и отмора  да ви даде шанс да походите боси по поляните  да покаже на подрастващите, че ра-
достта от игрите на открито не е сравнима с времето, прекарано в компютърни игри.
Акцентите в програмата са:  карнавал във въздуха (полети с парапланер и импровизирани разно-
цветни костюми)  хвърляне на водни бомбички от двуместен парапланер в цел с награди  акроба-
тични демонстрации с парапланер  демонстрации от парашутисти  сцена с популярна група на 
живо (афтър парти с DJ и модерен балет). Очаквайте още и огнено шоу с актьори на кокили (fireter.
com) и още изненади, за които можете да прочетете подробности на vazduharia.sky-camp.com. 
Всеки, който дойде с карнавален костюм, ще има възможност да се включи в карнавалното летене 
и хвърлянето на „бомбички” от парапланер в цел, получавайки 25% отстъпка от цената на тандемния полет. А пък за всички пилоти с карнавални костю-
ми ще има награди, предоставени от магазини „Стената” и Ava Sport. Карнавална къща „Меджикленд”, откъдето можете да си поръчате костюмите, ще 
дава 50% отстъпка на всеки, който се обади и каже ключовата дума „Въздухария”.
Ако вече сте заинтригувани, влезте на vazduharia.sky-camp.com за да заявите участието си в карнавала и/или игрите. 
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В СТАБИЛЕН ПЕРИОД СТЕ Първите 
две седмици са много благоприятни, 

опитайте се да ги оползотворите макси-
мално. Разкривате съзидателната си същ-
ност и положителните си качества още 
през първите първите три дни от сеп-
тември, които са много решаващи за це-
лия месец напред. 
Месецът е разделен контрастно: от 1-ви 
до 14-и включително е благоприятен за 
вас период, след това трябва да сте в 
внимателни и готови за промени и обра-
ти. На 1-ви и 2-ри проведете важни прего-
вори, потърсете нови съдружници, както 
и ново поле за изява. 

ЩАСТЛИВИЯТ ВИ ДЕН Е 3-ти. Реа-
лизира се поне едно ваше желание. 

Намирате подкрепата, от която отдавна 
се нуждаете, както и нужните ви хора, 
от които получавате ценни съвети и по-
мощ. На 3-ти ще се ориентирате как да 
продължите в бъдеще. На младите Кози-
рози се открива възможност за престиж-
но обучение. Печелите конкурси, успешно 

взимате изпити. Не пренебрегвайте нито 
една възможност, дори и да трябва да по-
ложите повече усилия. 

НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ. От 15 сеп-
тември с преминаването на Венера в 

нехармоничните ви Везни за вас настъп-
ват дни на трудности и изпитания. Най-
критични са 17-и и 19-и. Тогава сте уязви-
ми както в любовта и партньорствата, 
така и в бизнеса, кариерата и финансите. 
На 17-и очаквайте внезапни обрати в биз-
нес отношенията, ако сте направили 
грешката да се доверите изцяло на парт-
ньорите до този момент. На 19-и се па-
зете от манипулативни сделки, както и 
от нечий опасен чар. Не се подлъгвайте 
по лъскави обещания, всичко е измамно и 
подвеждащо. След 19-и Марс навлиза в Лъв 
и ви предизвиква към финансов риск. Па-
зете се от агресивни партньори, не се 
впускайте в съмнителни сделки и съдру-
жия. До края на месеца не взимайте кре-
дити и заеми.

ПЕРИОД ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Дните от 14-и до 18-и са кризисни за 
вас в личен план, защото ще усещате 
нуждата от лична трансформация. Ще се 

разделите с някои виждания, желания и 
привички, но сега всяка промяна ще ви 
бъде жизнено необходима и наложителна. 

НЕ СЕ ВПУСКАЙТЕ В БЕЗРАЗБОР-

НИ ВРЪЗКИ. Бъдете внимателни и 
към своите сексуални партньори, особено 
ако не ги познавате достатъчно добре – 
има риск! Ставате сексуално притегател-
ни и ще ви се иска да сте по-освободени 
във връзките си, но точно сега не е под-
ходящият момент за палаво поведение. 

РЕЗКИ ОБРАТИ В ПРОФЕСИОНАЛ-

НО ОТНОШЕНИЕ могат да настъ-
пят на 25-и, 27-и и 28-и. Внимавайте да не 
дразните и да не предизвиквате началници 
и важни делови партньори, от които сте 
зависими. Не подписвайте никакви доку-
менти и не взимайте прибързани решения. 
От 23-и навлизате в труден период, кога-
то не трябва и за момент да се разсей-
вате. Работата и социалната ви реализа-
ция ще ви погълне изцяло. 

НЕ ПРАВЕТЕ РИСКОВИ ИНВЕСТИ-

ЦИИ. Финансовото ви положение е 
нестабилно. След новолунието на 27-и мно-
го от вас ще обмислят да сменят рабо-
тата си или да тръгнат по самостояте-
лен път в бизнеса. Точно на 27-и сте най-
уязвими, ще се опитат да ви манипули-
рат, губите позиции. Взетите от вас ре-
шения на 29-и ще бъдат адекватни и ще 
ви стабилизират. Ще се справите. Може-
те да разчитате на приятелска подкрепа 
на 29-и и 30-и. На 30-и дори успявате да 
си върнете дълговете, с което ще излезе-
те от този доста труден за вас период. 
На 29-и може да сключите изгодни финан-
сови договори. Ще усетите временно об-
лекчение във финансово отношение и това 
допълнително ще ви стабилизира. 

Време за нови начинания 
На 9-и Меркурий преминава в хармонична-

та ви Дева и ви прави пластични в общу-

ването, преговорите и търговията. Излъч-

вате компетентност и съобразителност, 

това печели доверието на околните. От 

9-и до 14-и имате възможност „да подре-

дите живота си„. Времето е подходящо за 

нови начинания, за мащабни проекти, за 

намиране на нова работа и подписване на 

договори. Най-ефективни за общуването 

са 11-и и 12-и – дните са подходящи за де-

лови пътувания и събиране на информация. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
СЕПТЕМВРИ
 На 3-ти действайте със замах, привли-

чате хората, които могат да ви бъдат 

полезни.

 Периодът от 9-и до 14-и е успешен за 

нови начинания. Сключвате изгодни сдел-

ки и споразумения, общувате с лекота. 

 От 14-и до 18-и настъпва период за 

трансформация – разделяте се със стари 

навици и желания. Не съжалявайте, нужна 

ви е спешна промяна.

 След 19-и не се впускайте в безразбор-

ни връзки, уязвими сте.

 След 27-и ще настъпи промяна на ра-

ботното ви място. Тръгвате по нов, са-

мостоятелен път.

КОИ СПЕЧЕЛИХА 2 ПОЧИВКИ В ГЪРЦИЯ

БИЛЯНА ЛЕОНАРДОВА и МИЛЕНА ИВАНОВА
са имената на изтеглените чрез жребий верни читателки на „Бела” които спече-
лиха 2 петдневни почивки в курорта PORTO ELEA в Гърция през септември. Жре-
бият се тегли измежду всички, открили и четирите тайни знака, публикувани в 
четири поредни броя на списание „Бела”. Всеки от двете победителки може да взе-
ме със себе си любим човек или приятел, с когото да сподели радостта от наградата – 5 нощувки, с 5 закуски за двама в романтичния ку-
рорт PORTO ELEA, по-известен като  Заливът на маслините.
Тук освен спокойствие и уют ще откриете и чудесни възможности за забавления. Таверната предлага разнообразно меню с традиционна 
гръцка кухня. А двата бара, всеки от който е разположен на отделен плаж, работят през целия ден. Разчитайте на постоянно „зарежда-
не” с разхладителни коктейли през горещите летни дни, свежи салати и леки храни. 
За търсачите на по-силни и шумни усещания е плажният бар Баия (BAHIA BEACH), който работи до по-късно вечерта и в който се орга-
низират тематични парти вечери. 
Надяваме се, че нашите две читателки ще се чувстват като в рая в PORTO ELEA, но няма да забравят да вземат и по една „Бела” в бага-
жа си, за да е още по-приятна и слънчева почивката им.

в К Ъ М П И Н Г  И  Б У Н Г А Л А
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НАПРЕЖЕНИЕ И ЗАДАЧИ. Начало-
то на месеца ви въвлича в решаване-

то на спешни задачи и носи напрежение, 
което може да ви докарва до стресово 
състояние. През първите три седмици на 
септември ще бъдете принудени да се за-
нимавате с дългове, кредити, вложения, 
управление на чуждите пари или наслед-
ства. Основната ви задача за времето от 
1-ви до 22-ри е да се опитате да разпре-
деляте енергията си правилно. Не подце-
нявайте тази препоръка, ако искате да за-

пазите здравето си и добрите си взаимо-
отношения с околните. 

ДОВЪРШЕТЕ ПОЕТИТЕ АНГАЖИ-

МЕНТИ на 1-ви и 2-ри. Изпълнете по-
ръчката, която сте приели в срок, дори и 
да ви се струва, че заплащането, на кое-
то сте се съгласили, е ниско. Парите и 
признанието ще получите малко по-късно. 
В този момент е наложително да бъдете 
изрядни в работата. 

ИНТУИТИВНИ И КРЕАТИВНИ СТЕ 
в периода от 9-и до 26-и. Ще подло-

жите взаимоотношенията си на „щател-
на“ проверка, ще научите някои тайни за 
приближените си приятели, сътрудници 
или съдружници. Въпреки че знаете слабо-
стите на хората от обкръжението си, не 
се изкушавайте да ги наранявате. След 
време стореното зло ще рефлектира вър-
ху вас. 

ПОЛУЧАВАТЕ СВОЕТО. В дните на 
пълнолунието 11-и и 12-и, както и на 

15-и може да сключите добри договори и 
да преодолеете финансови трудности. 
Сега вече получавате дължимото заплаща-
не. Всички положени от вас усилия се въз-
награждават. В тези дни ще работите ус-
пешно, идват ви страхотни идеи. Най-из-
разителен ще бъде успехът за онези Водо-
леи, които се занимават с творческа или 
изследователска дейност. 

НАПРАВЕТЕ СИ БЕБЕ. Времето от 
1-ви до 15-и е подходящо за зачатие. 

Емоционални и чувствени сте, възможно е 
да привлечете и нови сексуални партньори. 
Добре е да подбирате обаче внимателно 
партньорите за секс, защото въпреки на-
расналото ви обаяние сте уязвими в здра-
вословно и енергийно отношение. 

НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО на 
17-и и 19-и. Очакват ви непредвидени 

усложнения. Бъдете внимателни, особено 

при пътувания в чужбина. 15-и, 16-и и 17-и 
са дни за анализ. Бъдете честни поне пред 
себе си и формулирайте истинските мо-
тиви за действията си. Разделете се 
веднъж завинаги с мъчителните спомени и 
емоционалните травми. Не потъвайте в 
самосъжаление и не се поддавайте на де-
пресивни настроения. Направете тази 
„профилактика“ на подсъзнанието. Ще из-
питате голямо облекчение и ще подобри-
те тонуса и цялостната си емоционална 
настройка. 

ПОЗИТИВНИЯТ ПЕРИОД ЗА ВАС 

НАСТЪПВА на 23-ти, когато Слън-
цето навлиза в хармоничните ви Везни. 
Изпълвате се с жизненост и оптимизъм. 
С лекота ще стартирате своите начина-
ния. След новолунието на 27 септември 
ще ви хрумнат нови идеи. Правете смели 
планове за бъдещето. Обмислете бъдещи 
пътувания зад граница, посещения на се-
минари, конференции или започване на 
ново образование. 

ПРОБЛЕМНИ ПАРТНЬОРСТВА. На 
19-и Марс навлиза в конфликтния ви 

Лъв и всява смут в партньорствата ви. 
От 19-и до 30-и бъдете деликатни. Не до-
пускайте да ви предизвикват, въпреки че 
вашите бизнес и лични партньори посто-
янно ще имат някакви претенции. В по-
следна сметка тяхната активност ще 
има добър и стимулиращ ефект върху 
вас, стига да не се дразните от това, че 
друг ще ви задава темпото на действие. 
Използвайте възможността да изявите 
способностите и знанията на 23-ти, 29-и 
и 30-и. Възможно е да получите добри 
предложения от партньорите си. Не бър-
зайте да ги отхвърляте. Тези дати са 
добри за започване на съвместни инициа-
тиви и бизнес.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
СЕПТЕМВРИ 
 От 1-ви до 22-ри бъдете предпазливи по 

отношение на финансовите дела. Подби-

райте партньорите си и се пазете. 

 Дните от 23-и до 30-и са успешни за 

вас. Тонусът ви се повишава. Планирайте 

бъдещето си.

 След 27-и пътувайте или започнете 

ново образование или специализация.

ИНОВАТИВНО ХАПЧЕ

Наболели финансови 
въпроси
Неприятности ще имат всички, които 

са обвързани с неясни във финансово от-

ношение договори и/или са взели заеми и 

кредити, които сега не могат да обслуж-

ват. На 3-ти ще можете да разчитате 

на адекватна подкрепа от страна на род-

нини. Взимате средства от продажба на 

имот, аренда или просто се сдобивате с 

пари точно навреме. Но бъдете концен-

трирани, дори и след тази щастлива фи-

нансова случайност. Взимайте адекват-

ни финансови решения през целия период 

от 1-ви до 22-ри включително. Отваряй-

те си очите на четири при подписване на 

договори, влизане в съдружия, прехвърляне 

на капитали, погасяване на заеми или дори 

най-обикновен заем от приятел. 

ПЪРВОТО РАЗРЕЖДАЩО КРЪВТА ЛЕКАРСТВО
Pradaxa може да промени значително живота на милиони европейци с предсърдно мъждене. Ев-
ропейската комисия одобри новия перорален препарат за разреждане на кръвта за превенция 
на инсулт при пациенти с често срещано нарушение на сърдечния ритъм – предсърдно мъжде-
не. Милиони хора с подобно оплакване биха могли да се възползва от новото лекарство. На одо-
брението му се гледа като на най-голямата стъпка в лечението с препарати за разреждане на 
кръвта през последните 50 години. Активната съставка dabigatran etexilate е по-ефикасна и при-
чинява по-малко кръвоизливи в сравнение с препаратите, познати до момента.
По последни статистически данни 4,5 млн. души в Европа страдат от предсърдно мъждене, което е най-често срещаното нарушение на сърдечния ритъм. 
Това означава, че потърпевш е всеки четвърти на възраст над 40 години. При хора с предсърдно мъждене рискът от инсулт е до 5 пъти по-голям. За разлика 
от други причини за инсулт, то води до по-голяма степен на инвалидност (като по-сериозна загуба на мускулна функция или загуба на говор).
Извън ЕС dabigatran etexilate вече е получила одобрение за профилактика на инсулт при предсърдно мъждене в САЩ, Канада, Япония, Австралия и няколко други 
страни.
„Одобрението на dabigatran etexilate в Европа е още една важна стъпка в предоставянето на това революционно лечение по света. То ще помогне да се облекчи 
страданието, причинено от инсулти вследствие на предсърдно мъждене“ – каза проф. Андреас Барнър, говорител на борда на изпълнителните директори в 
Boehringer Ingelheim, една от 20-те водещи световни фармацевтични компании.
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ТРУДНА ПЪРВА ПОЛОВИНА НА МЕ-

СЕЦА. През първите две седмици на 
септември ще се чувствате изтощени и 
зависими от околните. Обстоятелствата 
ви ограничават и ви правят раздразнител-
ни. Сега и Слънцето, и Венера се намират 
в противоположния на вас знак Дева и за-
това ще имате чувството, че целият 
свят е срещу вас. Всичко ще ви изглежда 
трудно за вършене и преодоляване. Парт-
ньорствата са болната ви тема от 1 до 
22 септември. Тогава не започвайте нови 
отношения, защото ще привличате кон-
фликтни хора. Целият период ще е свое-
образна проверка на хората около вас. Лес-
но ще се ориентирате с кои си заслужава 
да останете и с кои да се простите. Това 
се отнася както за личните, така и за 
деловите отношения. 

САМОЧУВСТВИЕТО ВИ СЪЩО Е В 

КРИТИЧНА ТОЧКА от 1-ви до 15-и. 
Имате чувството, че не сте достатъчно 
харесвани, обичани и ценени. 

ОПАСНОСТИ ОТ ГРЕШКИ ИМА на 
8-и. Бъдете прецизни, особено ако ра-

ботите със специална техника или произ-
водствени машини. Разсеяността ви може 
да доведе до фатални грешки. 

РАБОТИТЕ ДОБРЕ В ЕКИП на 12-и и 
15-и. Тогава общувате успешно и при-

вличате вниманието. От вашето предста-
вяне през тези два дни зависи дали ще на-
мерите човек, с когото да си сътрудничи-
те добре в бъдеще. 

ОПИТЪТ ВИ ПОМАГА. На 1-ви и 2-ри 
смело заложете на интуиция и опита 

си, за да разчистите бързо лавината от 
ангажименти. 

 
ДЕНЯТ НА ЩАСТЛИВИТЕ СРЕЩИ е 
3-ти. Получавате важно обаждане, 

нужната ви информация почти сама ви на-
мира. Успявате да впечатлите околните с 
професионалното си отношение. Намира-
те поддръжници. Хората, които навлязат 
в живота ви през този ден, ще са от ре-
шаващо значение за бъдещето ви. Конта-
ктите с авторитетни личности ще са 
успешни.

УЯЗВИМИ СТЕ и в дните на пълно-
лунието в Риби. От една страна, 

ако сте добре подготвени, ще имате ус-
пех в деловия живот и ще привлечете 
популярност. От друга страна обаче, 
сте уязвими, защото сте на показ. И 
най-малките ви несъвършенства сега са 
видими. Не предприемайте важни дейст-
вия, ако целта ви е да останете незабе-
лязани и защитени. 

ВНИМАВАЙТЕ ПРИ ФИНАНСОВИ 

ДЕЛА на 17-и и 19-и. Възможно е да 

имате сериозни неприятности, свързани с 
пари, наследства и имущество. Ако сте в 
съдружие – наблюдавайте сделките и ра-
ботата внимателно, за да предотвратите 
големи загуби. Не харчете, не подписвайте 
документи, не оперирайте с финансови 
книжа. Активизирайте се на работното 
място след 19-и. Създават се благоприят-
ни обстоятелства да заемете много до-
бри позиции. Взаимоотношенията с коле-
гите ви ще се променят. Време е да се 
амбицирате и особено на 23-ти да дадете 
най-доброто от себе си. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ. 
Времето от 19-и до 30-и е подходящо 

за посещение при лекар, особено ако има-
те оплаквания. Периодът е добър за про-
веждане на диета, спортуване и профилак-
тика с билки. 

ХАРМОНИЧНИ ДНИ за вас са 21-ви, 
22-ри и 23-ти, когато ще сте по-

енергични и с по-добро самочувствие. Дни-
те са подходящи за разпускане и общуване 
с приятели. 

С ИЗОСТРЕНО ВНИМАНИЕ БЪДЕ-

ТЕ на 25-и, 27-и и 28-и. Не участвайте 
в големи проекти и не инвестирайте. Не 
се доверявайте на никого. Датите са ри-
скови и в здравословно отношение – не се 
претоварвайте, внимавайте при шофиране 
и пресичане на улици. Не се впускайте и в 
любовни авантюри. Не злоупотребявайте 
с пари и власт. 

ПРЕДЛАГАТ ВИ ДОБЪР ПОСТ на 
29-и или 30-и. Възможно е да се изка-

чите в йерархията, ако се ориентирате 
бързо в обстановката. Подобрява се и фи-
нансовото ви състояние. Дават ви се по-
големи правомощия и власт. Влиянието и 
самочувствието ви растат. Качеството 
ви на живот се подобрява. П
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Общувате трудно
Меркурий навлиза в Дева и прави общува-

нето ви от 9-и до 26-и твърде напрегна-

то. Споразуменията, договорите и пре-

местванията ще бъдат свързани с труд-

ности и напрежение. Тежко и горко на хо-

рата с публични професии. Те ще казват 

едно, а околните ще разбират съвсем дру-

го. Внимателно подбирайте изразните си 

средства и не влизайте в конфликти. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
СЕПТЕМВРИ
 От 1-ви до 22-ри сте в труден период. 

Съобразявайте се с партньорите си.

 На 11-и и 12-и сте особено уязвими. Не-

съвършенствата ви излизат наяве.

 След 19-и ставате по-активни в рабо-

тата, печелите добри позиции.

 След 27-и подобрявате материалното 

си състояние и намирате надеждни парт-

ньори.

ЧЕСТИТО!

МАРИЕЛА ЧИПОВА ОТ ПЛОВДИВ
е победителка в играта „Моята идеална кухня INDESIT”

Името є бе изтеглено чрез жребий измежду 336 активни участници, отговорили правилно на де-
ветте въпроса, които бяха публикувани на сайта на списание „Бела” в продължение на три месеца. 
Това не е първият път, когато късметът спохожда Мариела, но в другите случаи той не е бил 
толкова голям. „Печелила съм билети за кино и книги от други игри, в които съм участвала. Това 
обаче е най-голямата награда, която съм получавала до момента.“ – уточни Мариела. 

Според условията на играта на победителя бе дадена възможност да избере сам своята награда между хладилник Indesit Icon, перал-
ня Hotpoint-Ariston SunWash System или съдомиялня Hotpoint-Ariston Eco. Победителката предпочете съдомиялната машина. 
Мариела работи като главен експерт в ГРАО в община Пловдив – район „Северен“. Омъжена е и има син на 14 години. През свободно-
то си време обича да четe книги и да се разхожда в планината. 
„Вярвам в късмета и се радвам много на наградата, която спечелих. Пожелавам на списание „Бела“ много творчески успехи, а на Indesit 
Company да радва в бъдеще още много хора с подобни награди!“ – сподели развълнувано победителката. 
На сайта на списание „Бела“ – www.bela.bg – очаквайте повече снимки и подробности от награждаването.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–12, както и 

28–30 септември 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Сега организмът се запасява с необходимите му градивни елементи от храната. Периодът НЕ Е под-
ходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, трябва да се храните разделно. 
Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тогава организмът ще раз-
гражда калориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да не напълнеете.  Белтъчините 
(от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват оптимално на 4 и 5 септември.  Ко-
реноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработват най-добре на 6, 7 и 8 (до 

12.43 ч.) септември.  Мазните храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате 
на 1, 8 (след 12.43 ч.), 9, 10 и 28 септември.  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват 
най-добре на 2, 3, 11, 12, 29 и 30 септември.

12 септември, 

12.28 ч., 

Луната е в РИБИ 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Пълнолунието в Риби ви прави много чувствителни към различни храни и напитки. Подхождайте ин-
туитивно към продуктите, които искате да консумирате днес. Ограничете течностите и изключете 
алкохола!  Днес храната може да ви подейства като отрова, особено ако не е прясна. Пийте лекарства 

само в краен случай, и то само ако са ви препоръчани от лекар.  Въглехидратната храна ще се преработ-
ва максимално добре днес, но не прекалявайте с количествата. Припомням ви, че пълнолунието ускорява 
напълняването. Качените сега килограми се задържат дълго време след това. Ако издържате на глад, сега 
е моментът да погладувате.  Добре ще се отразят на организма морските продукти (риба и морски да-

рове), както и всякаква течна храна (супи и сосове). Само порциите трябва да са намалени почти напо-

ловина.  Анасонът и градинският чай ще ви действат успокояващо във вид на билкови чайове.  На-
правете масаж на стъпалата, като акцентирате върху точките, разположени откъм вътрешната стра-
на на свода на стъпалото.

13–27 септември 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ус-
корите отслабването, ако спортувате повече. 13, 14, 15, 23 и 24 септември са препоръчителни дати 
за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 16, 17, 18 (до 11.07 ч.), 25 и 26 септември са да-
тите за скулптиране и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, 
пилатес и йога. На 21 и 22 септември се препоръчват сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспи-
нинг или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури ще ви помогнат по-лесно да изхвър-
лите токсините и задържаната между мастните клетки вода, което води до изглаждане на целу-
лита. 18 (след 11.07 ч.), 19, 20 и 27 септември са дните на дихателни упражнения, разходките на чист 
въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробиката.

27 септември , 

14.10 ч., 

Луната е 

във ВЕЗНИ 

НОВОЛУНИЕ

 Сега се отслабва бързо и лесно. Задържаните течности и токсините се елиминират много лесно. До-
бре е да погладувате.  Направете интензивен масаж с масло за тяло преди взимането на душ, за да под-

помогнете изхвърлянето на токсините и разграждането на подкожните мазнини. наблегнете на проблем-

ните зони.  Това е ден, управляван от Венера, а тя обича изкушенията, сладостите и естетично при-
готвената храна. Ако имате проблем с фигурата, не се поддавайте на изкушенията обаче. Мазнините 
(ненаситените) с лекота ще се преработват и организмът ще се нуждае от тях, за да може да усвои вита-
мините в храната. Набавете си ги чрез качествени масла (от тиквени, слънчогледови и гроздови семки) 
и чрез зехтин. Избягвайте обаче пържените храни. Суровите ядки и рибата (особено сьомгата) са под-
ходящите храни за днешния ден. Не яжте сладкиши, ако искате да отслабнете. Заместете ги с плодове – 
кайсии, круши, киви, малини. Препоръчва се чай от мента, както и кардамон като подправка.  ЗА ВА-

ШАТА ЛУННА МАГИЯ ПО НОВОЛУНИЕ ВЪВ ВЕЗНИ. Пожелайте си хармонични взаимоотношения, нова 
любов, брак и хармония в живота. Денят е подходящ за стартиране на творчески проекти. Погрижете 
се за външността си. Станете по-изтънчени, дипломатични и балансирани.

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 СЕПТЕМВРИ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 11, 12, 21, 22
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

1–10 – Ако искате косата ви да расте бързо.

13–20, както и 23–27 –
Ако боядисвате косата си и не искате корените є 

да израстват бързо.

16, 17 –
Ако имате проблем с кожата на главата, сърбежи или пърхот. Направете си 

маска в корените. Ефектът ще е поразителен.

1, 4, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 

20, 23, 24, 25
–

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

– 11, 12, 21, 22 –

1, както и 25–28 – Къдренето ще е най-безвредно и се препоръчва за фини и деликатни коси.

6–10, както и 16, 17 –
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 – 11, 12, 21, 22 –

1, както и 25–28 –
Днес деликатните и изтощени коси няма да изгубят блясъка си и 

да се изтощят от боята.

6–10, както и 16, 17, 23, 24 – За интензивно и трайно боядисване на плътни и здрави коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 

ве
ж

ди

– 1–12, 21, 22, както и 28–30
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е много 

болезнено.

13–20, както и 23–27 –
Тези дати са подходящи за оформяне на вежди и за механична епилация. 

Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

1–3, 13–20, 23–30 –
Датите са подходящи за епилация с химически средства 

и за фотоепилация.

К
О
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А
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13–27 – –

Парна баня
– 1–12, както и 28–30 Има опасност да ви останат белези.

13–27 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

13, 14, 15, 23, 24 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

16, 17, 25, 26 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

1–12, както и 28–30 –
Най-ефективни ще са процедурите на 4 и 5 септември, когато кожата ще има 

нужда от много влага.

С
пе
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ал

ни
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ан

ип
ул

ац
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н,
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и 
бо

т
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с

1–12, както и 28–30 – –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 1–12, 16, 23, както и 28–30 – –

Оформяне 
и лакиране

1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 23, 

24, 27, 28, 30
– –

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

– 1–12, както и 28–30 –

13–27 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 13–27 –

1–12, както и 28–30 – –

С
А

У
Н

А

13–27 – Ефектът ще е максимален на 13, 14, 21 и 22 септември.
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СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
За да е празник шопингът, възползвайте се от датите, които ви препо-

ръчвам за покупка на съответните вещи. Те са съобразени с „настроени-

ето“ на Луната през СЕПТЕМВРИ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-

зикални инструменти и аудиозаписи: 1, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 27 и 28 сеп-

тември.

Недвижими имоти, мебели: 6, 7, 16, 17, 21 и 22 септември.

Автомобил, мотор или колело: 4, 5, 13, 14, 15, 18, 19 и 20 септември.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 13 и 14 септември.

Канцеларски материали и книги: 18, 19, 20, 25 и 26 септември.

Спортни стоки: 4, 5, 13, 14, 15, 23 и 24 септември.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 8, 9 и 

10 септември.

Обувки и дрехи: 1, 6, 7, 16, 17, 23, 24, 27 и 28 септември.

Бижута, злато, луксозни вещи: 23 и 24 септември.

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ
Всички съвети, които ви давам, имат препоръчителен характер. Прила-

гайте 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 12 септември (пълнолуние), защото тогава ще има голяма кръвозагу-

ба, както и на 27 септември (новолуние), когато няма достатъчно лунна 

eнергия и жизнените функции са по-забавени.

ДАТИ НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА на

13, 14, 15
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на 

целия гръбначен стълб

16, 17, 18 (до 11.07 ч.)
Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни 

връзки
Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

18 (след 11.07 ч.), 19, 20 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

21, 22 
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, 

жлъчен мехур
Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

23, 24 Сърце, слезка (далак)
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

25, 26 

Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна 

жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната 

нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

1, 27, 28
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на 

целия гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна 

кухина, зъби

2, 3, 29, 30 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки

4, 5 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

6, 7, 8 (до 12.43 ч.) Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен 

мехур

8 (след 12.43 ч.), 9, 10
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
Сърце, слезка (далак)

11, 12 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 13 до 27 септември.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ
Стайните растения също са много чувствителни към лунните ритми. 

Те успяват да усвоят водата най-добре само в определени дни от месеца, 

когато Луната минава през водните знаци. Ако ги полеете в неподходящо 

време, само ще им навредите. А и хранителните вещества няма да стиг-

нат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 2, 3, 11, 12, 21, 22, 29 и 30 септември.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 8 (след 12.43 ч), 9, 10, 18 (след 

11.07 ч.), 19, 20, 27 и 28 септември. На тези дни с поливането има опасност 

да провокирате появата на листни въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 21 и 22 септември.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
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: 13–27 септември.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите: 2, 

3, 11, 12, 21, 22, 29 и 30 септември. Това са т. нар. дни на водата. Всички за-

мърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 8 (след 12.43 ч), 9, 10, 18 (след 

11.07 ч.), 19, 20, 27 и 28 септември. Тогава по стъклата след избърсване ще 

остават упорити бели „облачета“.
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КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и венците, как-

то и поставянето на коронки и мостове могат да се окажат много мъчи-

телни, ако не сте улучили подходящия лунен момент. 

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: 

ако случаят ви не е спешен и е възможно сами да си изберете датата, най-

добре посетете зъболекаря от 18 (след 11.07 ч.) до 26 септември.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: 

през периодите 1–12 и 27–30 септември. И в никакъв случай (освен в спе-

шен!) не ходете на зъболекар на 12 септември (пълнолуние), защото кръ-

возагубата и болките ще са по-силни от обикновено, както и на 27 сеп-

тември (новолуние), защото съпротивителните ви сили са слаби и орга-

низмът е по-уязвим.

Лунните дни (ЛД) са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). 
Лунният ден започва с изгрева на Луната. Само първият лунен ден започва от новолуние и завършва с първия изгрев 
на Луната. Лунният месец може да бъде от 29 или от 30 дни. Понякога разликата в продължителността на първия 

и последния лунен ден варира от по няколко минути до цяло денонощие.

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
1 септември 2 септември 3 септември 4 септември

5-и ЛД (от 10.56 ч.) 

Делови ден. Подхо-

дящ е за пътувания 

и за планиране на 

генерални промени. 

Работете концен-

трирано. Не преяж-

дайте. Целеполага-

нето ще е успешно.

6-и ЛД (от 

12.12 ч.) Смирете 

се. Дайте прош-

ка. Не изразявай-

те недоволство 

на глас. Подходящ 

е за подмладяващи 

козметични проце-

дури. Ден за гадае-

не и пророчества.

7-и ЛД (от 

13.24 ч.) Ден за мо-

литва. Сбъдват се 

желания.

8-и ЛД (от 

14.31 ч.) Сега 

се активират 

фините и не-

уловими енер-

гии в органи-

зма. Добре е да 

се гладува, за 

да се прочисти 

тялото.

5 септември 6 септември 7 септември 8 септември 9 септември 10 септември 11 септември

9-и ЛД (от 

15.30 ч.) Денят не 

е успешен. Склонни 

сте към заблужде-

ния и самоизмами. 

Добре е да дадете 

прошка. Практику-

вайте йога.

10-и ЛД (от 16.20 ч.) Не планирайте 

нищо важно днес. Изкъпете се с го-

реща вода. Медитирайте.

11-и ЛД (от 

17.02 ч.) Много 

мощен ден. Ак-

тивира се все-

ленската жизне-

на енергия кун-

далини. Добре е 

да прочистите 

организма си. 

Внимавайте с 

режещи инстру-

менти.

12-и ЛД (от 

17.37 ч.) Дава се ми-

лостиня. Молитви-

те се чуват. Подхо-

дящ е за взимане на 

важни решения.

13-и ЛД (от 

18.07 ч.) Ден за ак-

тивни контакти, 

работа с информа-

ция и учене. Сами 

си пригответе и 

изпечете хляба. Не 

преяждайте.

14-и ЛД (от 18.33 

ч.) Много подходящ 

за започване на ва-

жна работа, за фи-

зическо натовар-

ване, за работа с 

информационни из-

точници и свещени 

текстове. Отваря 

се третото око. 

Прочистете орга-

низма си.

15-и ЛД (от 

15.58 ч.) Съни-

щата са ве-

рни и важат за 

месец напред. 

Лош ден за 

секс. Сатанин-

ски ден, у нас 

се пробуждат 

зли изкушения. 

Проявете аске-

тизъм.

12 септември 13 септември 14 септември 15 септември 16 септември 17 септември 18 септември

16-и ЛД (от 

19.21 ч.) Ден за 

постигане на въ-

трешна хармония. 

Старайте се да 

вършите само до-

бри дела.

17-и ЛД (от 19.45 ч.) Подходящ е за 

удоволствия, общуване и физически 

натоварвания. И за брак по любов.

18-и ЛД (от 

20.09 ч.) Из-

гонете лоши-

те мисли. Про-

чистете сто-

машно-чревния 

тракт – ден за 

гладуване.

19-и ЛД (от 

20.36 ч.) Запале-

те повече свещи 

у дома, направете 

анализ на постъпки-

те си. Ще успеете 

да се отървете от 

чуждото влияние.

20-и ЛД (от 

21.07 ч.) Получа-

ват се духовни 

знания и прозре-

ния. Не проявявай-

те гордост!

21-ви ЛД (от 

21.42 ч.) Много ак-

тивен творчески 

ден. Отличен е за 

започване на нова 

работа, спортува-

не и пътешествия.

22-ри ЛД (от 

22.23 ч.) Ден 

на мъдростта. 

Предайте на 

другиго свои-

те знания. По-

сетете астро-

лог.

19 септември 20 септември 21 септември 22 септември 23 септември 24 септември 25 септември

23-ти ЛД (от 23.11 ч.), както и 20.09 (през целия ден) 

Този лунен ден е символ на саможертвата – простете на 

другите, разкайте се. Добре е да се пости. Не правете 

секс. Почистете дома си.

24-ти ЛД (от 

0.06 ч.) Акти-

вен, творчески 

ден. Използвай-

те го за укреп-

ване на духа и 

тялото. Ден за 

нов строеж.

25-и ЛД (от 1.08 ч.) 

Всичко на този ден 

става с лекота, с 

вътрешен порив. 

Спонтанно могат да 

се появят телепа-

тия и ясновидство. 

Днес не бързайте!

26-и ЛД (от 

2.15 ч.) Въздър-

жайте се от ак-

тивна дейност и 

постете. Песте-

те си енергията и 

мълчете.

27-и ЛД (от 

3.25 ч.) Дни за пре-

кратяване на кон-

такти с лоши хора. 

Почивайте и меди-

тирайте. Ще има-

те прозрения.

28-и ЛД (от 

4.39 ч.) Ден за 

покупка на жи-

лище или на-

чалото на ре-

монт. Сънища-

та са верни.

26 септември 27 септември 28 септември 29 септември 30 септември

29-и ЛД (от 

5.55 ч.) Опасен, са-

танински ден. Пре-

поръчват се пост 

и въздържание. Не 

планирайте и не 

започвайте нищо 

ново. Запалете 

свещ вкъщи и ока-

дете навсякъде.

1-ви ЛД (от 14.10 ч.) Чист и светъл 

ден. Припомнете си детството. Ще 

ви осенят творчески идеи. Не започ-

вайте нищо ново. Посветете този 

ден на всичко, което възвисява духа.

30-и ЛД (от 7.12 ч.) Ден на хармония, 

любов, покаяние и прошка. Завършете 

всичко започнато през този месец и 

направете равносметка. Не започвай-

те нищо ново! Не правете и планове. 

Изчакайте до първия лунен ден. Из-

бягвайте суетата, освободете се от 

всичко ненужно!

2-ри ЛД (от 

8.30 ч.) Не се 

поддавайте на 

гнева, избягвай-

те конфликти-

те и изблиците 

на емоции. Дe-

нят е подходящ 

за нови  начи-

нания.

3-ти ЛД (от 9.49 ч.) 

Енергетиката на 

този ден изисква да 

сте активни. Пасив-

ността е противо-

показна и опасна.

4-ти ЛД (от 

11.06 ч.) Не взи-

майте прибързани 

решения. Усамоте-

те се. Разходете 

се сред природа-

та. Занимавайте с 

дома и семейство-

то си. Колектив-

ната работа няма 

да ви спори.
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