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Web баланс
БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР през октомврипрез октомври

Преди няколко години изразът „Тя не излиза от вкъщи“ означаваше „Тя не общува с никого, няма приятели, 
няма интереси и не работи“. Днес същият израз може да означава точно обратното. Интернет отдавна е 
притегателно място за срещи, бизнес и развлечения. Дейности, които преди изискваха да не се прибираме 
вкъщи, а сега – да не излизаме от дома или офиса си. През октомври оптимизирайте престоя си в мрежата.

Направете си сайт
Интернет е виртуална среда, в която 

можем да намерим публика за талан-

тите си, които не смеем да изявим 

в реалната среда. Мрежата създава 

добри възможности да дебютирате 

като автори. Но не оставайте обик-

новени блогъри. Бъдете предприемачи! 

Направете си сайт. Ще ви струва 

между 3000 и 7000 лв. Разбира се, су-

мите са условни и зависят от това, 

колко сложен и атрактивен искате да 

бъде вашият сайт. Определете раз-

мера на инвестицията в зависимост 

от това, за какво ще го използвате.

Запишете се на курс
Купете си някоя от издадените на българ-

ски книги за Стив Джобс и изгледайте всич-

ки възможни видеоматериали в мрежата за 

него. Докосването до биографията на този 

феноменален човек, който създаде iPod и 

превърна Apple в монополист на пазара за 

mp3 плейъри, вдъхновител на Macintosh, как-

то и на филмовото студио за анимацион-

ни филми Pixar, ще ви даде много. Джобс нас-

коро се оттегли от Apple, но не разсъжда-

вайте върху този факт. По-интересното е друго. Този човек няма диплома за за-

вършено образование освен тази от един курс по калиграфия. Тогава Джобс не е 

имал реална представа, защо точно е решил да премине това обучение. Ето как-

во споделя безспорният лидер в света на информационните технологии: „10 годи-

ни по-късно, когато създадохме първия „Макинтош“, всичко ми се върна. Това беше 

първият компютър с красива типография. Ако не бях попаднал на онзи курс в уни-

верситета, „Мак“ никога нямаше да има богат избор от шрифтове. И тъй като 

„Уиндоус“ просто изкопира „Мак“, вероятно никой персонален компютър нямаше да 

го има.“ Няма какво да му мислите – запишете се на курс, може и в мрежата. 

©
 A

N
D

RI
Y 

PO
PO

V,
 R

ED
SH

IN
ES

TU
D

IO
, L

EN
AA

S 
/ D

EP
O

SI
TP

H
OT

O
S.

C
O

M

Нека общуването 
на живо продължи
Използвайте интернет един-

ствено за дейности, които 

не бихте могли да осъщест-

вявате по друг начин. Не за-

меняйте общуването с та-

кова по интернет. Това може 

да създаде сериозни про-

блеми в бъдеще. „Днешните 

подрастващи няма да могат 

да разбират какво се случ-

ва около тях. Няма да бъдат 

в състояние да разпознават 

емоциите на другия човек, 

понеже прекарват твърде 

много време в интернет“ – 

загрижени са психолозите. 

Телевизорът – вън!
Омръзнало ли ви е да имате главо-

болия с кабелната телевизия? Ча-

кали ли сте часове наред да дой-

дат техниците? Писали ли сте 

жалби като луди? Безжичният ин-

тернет ще реши проблемите ви 

един път завинаги. От една стра-

на, ще ви даде възможност да се 

възползвате от мрежата почти на-

всякъде, където се намирате, а от 

друга – ще ви позволи веднага да 

изхвърлите телевизора си. С един 

уред по-малко пространствата на 

дома и душата ви ще се облекчат 

значително. В интернет спокой-

но бихте могли да гледате по една 

емисия новини на ден, както и пре-

даванията, които ви харесват.
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Н
е е лесно да си еко. Тряб-
ва да се откажеш от тол-
кова цивилизационни „бла-
га“ – от козметиката, с 

която си свикнал, от ритуалите по 
нанасянето є, от кабелната телеви-
зия, от найлоновите торбички, тоа-
летната хартия, бутилираната мине-
рална вода, от… 
Както изглежда – от целия си пре-

дишен живот. При това без гаранция, 
че животът ти след това ще е безу-
пречно здравословен и наситено зелен. 
Защото да живееш природосъобразно 
в големия град е все едно да си Тар-
зан в Ню Йорк или да си будист сред 
огромна общност от християни. Да 
си еко в мегаполис (а и в по-малък 
град) е изпитание за навиците, рефле-
ксите и нервите ти. Това е тежки-
ят кръст на бялата врана. 
Затова като истинска война със 

себе си може да се определи експе-
риментът, който предприема автор-
ката и героинята на книгата „Да 
спиш гола е зелено“ Ванеса Фаркхар-
сън. Младата канадска журналистка 
решава да прави по една „зелена“ про-
мяна в живота си всеки ден, за да се 
почувства полезна за околната среда. 
Целта є е обаче да не се подхлъзне 
по плоскостта на екофанатизма и да 
не изгуби приятелите и семейството 
си. Това прави задачата є още по-
сложна и я превръща в ярък пример, 
че пътят към ада наистина може да 
бъде постлан с добри намерения. 
Сприятеляването с природата е дъ-

лъг процес на познание и повече на 
самопознание (просто защото човек е 
част от природата). Затова ако про-
дадеш колата и хладилника си и дори 
и ако си купиш електромобил, все 
още не означава, че мисленето ти е 
станало екологично чисто. 
Зелен смисъл имат не толкова от-

казите ти от вещи и дейности, а 
по-скоро осмислянето на всяко малко 
действие, което предприемаш, и без-
болезненото му превръщане в част 
от житието ти. 
Ако изхвърляш боклука си разделно, 

използваш биокозметика и дори компо-
стираш на балкона може и да станеш 
почетен член на някое екообщество, 
но това по никакъв начин не гаранти-
ра твоето сближаване с природата. 
Човекът, който истински обича при-

родата и е слят с нея, познава себе 
си до корен, знае как мирише земя-
та, как се държи лопата и защо духа 
вятърът… Той може да запали огън 
дори и да няма кибрит. Той може да 
оцелее в окото на бурята, да си по-
строи колиба от подръчни материали 
(треви и клечки например) и да убие 
див звяр с камък само защото е по-
умен от него и го осъзнава…
Да си еко, означава да мислиш с ня-

колко хода напред, да живееш с ня-
колко неща по-малко, отколкото смя-
таш, че са ти необходими, да сло-
жиш в количката няколко стоки по-
малко в супермаркета, да обичаш дру-
гите малко повече, отколкото твър-
диш, че ги обичаш… Да си еко, оз-
начава да мислиш активно във всеки 
един момент от живота си, което 
никак не е лесно.  
На въпроса „Как свърши експеримен-

тът?“ Ванеса Фаркхарсън отговаря: 

„Новите навици не ми тежат, дори вече 

не ми правят впечатление, а и ако пери-

фразирам: станеш ли веднъж зелен, ни-

кога не се връщаш обратно. Сега, кога-

то купувам натурални продукти, които 

вършат същата работа като традици-

онните марки, няма причина да се върна 

към онези, които съм използвала преди. 

Щом съм направила усилие да се оборуд-

вам със съд за дъждовна вода, няма да го 

изхвърля. (…)

А какво не правя? Е, вече не събирам 

боклука на другите и не го оставям „да 

отлежи“. Използвам редовно миялната 

машина, фурната и благословената си 

прахосмукачка; бръсна краката си, пия 

вино от чаша и за жалост все още не 

съм усъвършенствала стенографията.“

Екофилософията не отрича, а ут-
върждава живота. Тя не налага да се 
откажете изцяло от предишния си 
живот, а само да приемете предизви-
кателството да осмисляте сегашния 
си на всяка крачка. И да го оцветя-
вате в зелено. Това е приятно. Като 
игра, която развива въображението и 
ви прави част от обществото на 
мислещите хора.

 Мариана ЯНЕВА

АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Да спиш гола 

е студено
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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...

НЕ МИ СТИГА 
ТАЯ НАГРАДА

Бойното ми кръщение в получаването на награди беше 
преди 20 години в двора на най-старото училище в род-
ния ми град. Не щеш ли, точно там, в началото на пре-
хода, се появи един англичанин, който започна да раздава 
награди на ученици от местните училища. Джон Бризби 
е кралски юридически съветник във Великобритания и 
благодетел в България и по-специално в малкия провин-
циален град, откъдето са и корените на един от деди-
те му. Обкръжението на този човек е съставено от 
принцове, баронеси и всякакви особи, които носят тит-
лата „сър“. Представяте ли си какво беше за един сед-
мокласник, току-що захвърлил червената връзка на соца, 
да срещне истински англичанин, облечен с внушителен 
черен костюм и папийонка и който поздрави събрало-
то се множество на най-брилянтния британски англий-
ски, който до момента бях чувала. В грамотата, която 
получаваше всеки отличен, пишеше: „Наградата се дава 
за талантливост и оригинално мислене.“ Тогава думата 
„креативност“ беше табу, което трудно си пробиваше 
път през желязната завеса от шестици в бележника на 
отличника. И сега съм благодарна на този аристократ 
на духа, който ни показа, че един ученик може да има и 
друга, по-различна стойност, и който не просто ни на-
гради. В нашия живот лично той със своето начинание 
повдигна една завеса и ни откри възможност да видим 
хоризонти, много по-далечни от тези, които се вижда-
ха отвъд оградата на училищния двор. 
Искам да ви споделя още, че през последните месеци 

като част от творчески екип спечелих две награди, но 
индивидуално се провалих в точно три журналистиче-
ски конкурса, два български и един международен. Най-
хубавите ми текстове не намериха награден... контекст. 
Разказвам ви всичко това, за да се убедите и вие как 
дори не си даваме сметка за бума на новородените, пар-
дон новоучредените награди и нашето отношение към 
тях. Наградите се превърнаха във важна социална ха-
рактеристика не само на продуктите на науката, изку-
ството, бизнеса и пр., които получават награди, но и 
на отделните личности, които са създали въпросните 
блага (открития, филми, книги и пр.). Кой днес си губи 
времето да гледа филм на режисьор, който не е получил 
поне един „Оскар“? Наградата означава, че това, което 
правиш, е стигнало до някого, тя е и гаранция, че още 
повече хора ще поискат да узнаят за него. 

Смътно си спомням един разказ на О. Хенри, в кой-
то се казваше, че човешкият стремеж към награди има 
точно три подбуди – желанието другите да ти ръко-
пляскат, алчността, т. е. стремежа към материалното, 
и... влечението към някоя жена (мъж). Наградите са дъл-
боко свързани с медийното покритие. Няма световна ин-
формационна агенция, която да не предава новините от 
нощта на „Оскарите“ например. Наградите „Бризби“ се 
отразяват от местните медии в един славен, но ма-
лък провинциален град. За материалното какво? Преди 
20 години получих и левовата равностойност на някол-
ко десетки английски лири, но оценявам високо и награ-
дите без награден фонд. А на въпроса, дали наградите 
са секси? Ще ви кажа – още когато получих наградата 
„Бризби“, разбрах, че наградите са нещо като фамилно 
име в социалния паспорт на човека. С това име той се 
представя, когато иска да направи впечатление на по-го-
ляма група от хора. Но нито веднъж, когато съм се за-
познавала с мъж, не съм му навирала онази грамота под 
носа, нито пък нося статуетка в дамската си чанта. 
В колкото и човешки грехове да бъде обвиняван все-

ки, който се стреми към награди, наградите са нещо 
хубаво. И нека да си признаем, макар да ги получаваме 
веднъж завинаги, наградите никога не стигат. Списание 
БЕЛА като достатъчно авторитетна медия учреди на-
градата „Зелена ябълка“ (повече подробности за проек-
та четете на стр. 81 и на сайта www.zelenayabalka.bg 
– бел ред.). Участвайте и знайте, че ние ще работим не 
само за онзи тържествен миг на награждаването, който 
е много щастлив, независимо дали е в двора на училище 
в славен, но малък провинциален град, в бляскава зала или 
в една ябълкова градина. Ще работим и за онзи дълбок 
и траен смисъл на наградите, който можете да откри-
ете и сами в думите на Джон и Клер Бризби, които 
съм запомнила отлично. Те са част от речта им, про-
изнесена само преди няколко месеца, по повод 20-годиш-
нината от учредяването на наградите „Бризби“. „Съ-
брали сме ви, за да ви припомним, че сте носители на 
тази награда. Вие сте нейни посланици навсякъде, къде-
то ходите, и във всичко, което правите. Събрали сме 
се и за да ви припомним, че ако възприемате тази на-
града като нещо добро за себе си, то и вие като ней-
ни носители трябва да се стремите да правите добри 
неща в живота си.“

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

Мирослава ИВАНОВАМирослава ИВАНОВА
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МОДАМОДАМОДА

Момчешкият стил, пастелните цветове и влиянието 
на 70-те години на миналия век са в основата 
на есенната мода. Но има и още девет нови-
стари модни тенденции, за които е добре да сте 
информирани още през септември.

Какво ново-старо през идващия моден сезон?

МинимализъмЗа кой ли път ви повтаряме, че 

в модата малкото е много. Това 

означава изчистени кройки, ни-

какви декорации, никакъв кич 

и асамблиране на едноцветни 

части на облеклото. Впрочем 

коженият „потник“ е много ори-

гинална дреха за този сезон.

Пастелни цветове
Нежните типично зимни цветове въз-действат още по-силно, ако са съчета-ни тон в тон. Мляко с кафе, какао с мляко, млечен шоколад, мръсно бяло – все разно-видности на кафявото и бежовото. Всички тези нюанси изглеждат много благородно.

д

н

м

в

т

ЗМИЙСКИ

Скиорска 

визия 

Този спортен тоа-

лет – поло с цветни 

биета и много те-

сен клин в ярък цвят 

– е като изваден от 

старите филми за 

Джеймс Бонд. Но не е 

задължително да ка-

рате ски, за да сте 

по модата. Така спо-

койно можете да се 

появите на работа.

Качулка
В почти всички ди-зайнерски колекции за есен-зима 2011 година присъстват носталгични еле-менти, форми и ма-терии. Палтото в ретро кройка, с рет-ро закопчаване е све-тъл пример за тази тенденция. Качулка-та е задължителна.

Момчешки стил

Маскюлин излъчването е омекотено с 

женствени елементи и материи: бяла блу-

за без ръкави, през която еротично се по-

дава черен сутиен; черна панделка, върза-

на на фльонга под яката; закачливи деко-

ративни копчета от тюл върху грубата 

рокля от букле и черни ресни отдолу.

Ала 70-те години на XX век

Задължителна част от фриволния хипи стил е 

чарлстон панталонът. Блузата с ефектно жабо и 

мъхестата кожена яка са елементи от хипи сти-

ла в новия му вариант. И всичко това в типично 

есенни цветове: кафяво, зелено и оранжево.
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ПРИНТОВЕ, МЕТАЛ И ЛАК
Точки
Понякога малки, 

понякога големи… 

Дори чорапогащи-

те през този се-

зон са… точкува-

ни. Тюленото боди 

на мъхести точ-

ки е хит на сезо-

на. Можете да го 

облечете под груб 

костюм от туид. 

Блузите с 3/4 ръ-

кави и полите пач-

ки от тюл се за-

връщат.

Змийски принтове

Змии върху дрехите – може. Там те не са 

страшни, а страшно секси. Особено пред-

почитани са тези принтове върху тес-

ни клинове и трикотажни рокли. Няма да 

сбъркате, ако комбинирате подобен тоа-

лет с чанта на змийски принтове. Няма да 

е прекалено, ако сложите и подобни боти.

Фотопринтове

Едно ново изразно средство 

за дизайнерите са т. нар. фо-

топринтове. Предпочитат се 

снимки на мотиви от природа-

та, но и градските изгледи са 

добре дошли върху дрехите. 

През този сезон дългите поли 

се носят с широки колани. 

Тясно и секси
П о д хо д я щ а т а пола за тази до-минираща и мал-ко по-агресивна модна тенден-ция е кожената в кройка „молив“. Жълто и черно е доста конт-растна комбина-ция, затова вни-мавайте дали ви отива. Съчета-нието между въл-на и кожа е дос-та смело и също не е за всеки.

Лак
Това е алтернати-вата на металния блясък. Той също придава чудесен блясък. Този път от него са напра-вени не само чан-тите и обувките, а и… полите. Но и тук има „но“. Тряб-ва да сте доста-тъчно стройни, за да си позволи-те да облечете такава пола.

МеталНовата градска модна ма-

ния е дрехите да лъщят. Да 

сме окъпани в блясък от гла-

вата до петите – това е 

идеята. За студения сезон, 

когато светлината е кът, 

това е добро решение. Но не 

прекалявайте, за да не зап-

риличате на коледна елха.
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ак ц е н т и

П
рез този сезон модата сякаш е 
измислена, за да подчертава сек-
суалността…

 ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ е използван във 
всичките му разновидности – огнено оран-
жево, кърваво бордо и еротично алено. 
Един от цветовете, с които червеното 
се съчетава умело през предстоящия се-
зон, е жълтото в неговите различни от-
тенъци – от нежно златисто до крещя-
що лимонено. 

 ДРАПИРОВКИТЕ Воланите, наборите, 
кръстосаните детайли и плисетата са на-

всякъде, където трябва да се създаде усе-
щане за по-женствени форми – на бедра-
та, гърдите, корема... 

 КОЖАТА отдавна се смята за еротич-
на материя. И въпреки че за нея се твър-
ди, че е на мода всеки сезон, през този тя 
завладя даже роклите и полите. 

 ЦВЕТЯТА И ЯРКИТЕ ОРНАМЕНТИ са 
на гребена на популярността си сега. Не 
се страхувайте от ярките щампи, които 
нямат нищо общо с романтичните фло-
рални мотиви – например жар-птица или 
дракон… Те ще привлекат вниманието към 
място от тялото, което искате да под-
чертаете като секси.

 КОЖЕНИ ЧИЗМИ, СЪЧЕТАНИ С МАЛ-

КА ЧЕРНА РОКЛЯ, образуват изключи-
телно съблазнителен тоалет. Мъжете си 
падат много по този ансамбъл. 

 ПРОРЕЗИТЕ, ОТКРИВАЩИ ГОЛА 

ПЛЪТ, МАТЕРИИТЕ, „ОПИСВАЩИ“ ИЗ-

ВИВКИТЕ НА ТЯЛОТО, И КОРСЕТИТЕ са 
откровените сексуални елементи от мода-
та за тази есен и зима.

 ПО-МАЛКО ЧЕРНО За да сте секси, 
бъдете абсолютни минималисти по от-
ношение на използването на черния цвят. 
Ярко жълтото, огнено червеното и наси-
теното синьо ще привлекат повече погле-
ди към вас.

По-еротичнаПо-еротична
В И З И ЯВ И З И Я

Нито макси, нито мини

С
редната дължина на полите и роклите със сигурност не може да се нарече секси. 

Но очевидно дизайнерите са се уморили от въпроса, дълго или късо, и са ви подгот-

вили изненада – поли моливи, трикотажни рокли и пищни поли с миди дължина. Повечето 

рокли клош са в стила на 70-те години на миналия век. Полите моливи – в духа на 40-

те, „камбаните“ носят духа на 50-те. И всички те стигат до коляното. 

Миди дължината не влезе в модата неочаквано. Още през лятото стилисти предложи-

ха разкошни миди коктейлни рокли. 

Сред именитите поклонници на средната дължина са Prada с колекцията си рокли и 

поли, дълги до коляното, Chanel, презентиращи благородни плетени костюми с дължи-

на до коляното, а също и Dolce & Gabbana, които пуснаха в началото на сезона линия от 

оригинални бели рокли, декорирани с плетени дантели. 

КОНТРАПУНКТ
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о т  п ъ р в о  л и ц е

Р
етрото се харесва заради носталгията по мина-
лото или като вдъхновение, родено от отминали 
ценности... За мен ретрото винаги е било стре-
меж към блясъка от ранните години на магиче-

ския Холивуд.
Но неоретро тенденциите не се доближават до него. Те 

са или скучни, или в опит да са интересни стават неле-
пи. Стилът и красотата на някогашните актриси са не-
оспорими, но по време на преоткриването на добре забра-
веното старо красотата и изяществото им някак са се 
изгубили в превода. Сериалът Mad Men („Момчетата от 
„Медисън авеню“) третира времето на начално развитие 
на рекламния бизнес и илюстрира тогавашните общест-
вени привички. Старателно изградените в съвремието об-
рази на образцова домакиня или изтънчена работеща жена 
от 50-те години на миналия век нямат нищо общо с хо-
ливудските красавици от същия период. 

Червилото е червено, 
ноктите – остри 
сутиените – конусовидни. Има я и неизменната цигара 
в ръка. Но като оглеждам порцелановите лица и гъсти-
те изкуствени мигли (да, те не са явление от XXI век) 
на героините от филмите по MGM, ме осенява следната 
мисъл: „Грешката в превода е стремежът към естест-
веност, който характеризира съвременната мода. Тенден-
циите в прическите и грима се стремят максимално да 
имитират визия, „недокосната от човешка ръка“. Коси – 
издухани със сешоар в небрежно разпилени къдрици; грим 
– сливащ се с естествения цвят на тена. 

Най-отличителната черта на съвременната 
мода – естествеността – по никакъв начин не 
се свързва с образа на ретромацката.

Защото нейната емблематична черта е визуалното усе-
щане, че гледаш

жива кукла 
Перфектна и изкуствена до мозъка на порцелановите 

си костици. 
Разбира се, разбиването на този образ е свързано с ут-

върждаването на социалното равенство, защото той оп-
редметява жената до безобразност. Естествено, че ще 
се бяга от кукленското и ще се търси модерна интер-
претация в облика на съвременната „истинска“ жена. Но 
мисля, че такава успешна интерпретация не е направена 
досега. Още повече че към тогавашните красавици е има-
ло различни естетически изисквания от сегашните. Така 

че ретростилът не отива на всекиго и 

експериментите с ретрото 
не са препоръчителни
Примери за съвременни красавици, които са блестящи 

ретромацки, са Кели Карлсон и Кристина Хендрикс. Ако 
не приличате на някоя от тях, се въздържайте от къ-
сите коси на букли, четвъртитите очила и шофирането 
на кабриолет със забрадка за коса. 

Елементът, който е емблематичен за ретрото 
и отива на всекиго, е черната очна линия. 

По принцип драматичното открояване на черната очна 
линия върху чист клепач се смята за старомодно, но е 
много красиво и можете да се възползвате от тенденци-
ите тази есен и да нанасяте очна линия всеки ден. Ако 
искате да синхронизирате и дрехите с ретромакиажа, из-
берете сладка рокля с якичка, разбира се, в някои от де-
сетките оттенъци на телесния цвят, които завладяха 
тенденциите това лято и продължават да властват и 
през настъпващата есен. Сантименталните волани, коп-
ринените розички и кремавата дантела са идеални жен-
ствени и стилни елементи с ретрозвучене. А ако иска-
те съвсем да влезете в образ и да копирате дори мани-
ерите на ретромацкaтa, което аз обичам да правя, ко-
гато съм с такива дрехи, ами просто наблюдавайте лю-
бимата си икона от някой стар филм и обърнете вни-
мание на движенията и говора є. Моите любими ретро-
икони са… Снежанка и особено Пепеляшка от първите 
филми на „Дисни“.

Ирена ГЕОРГИЕВА

Непотъващото ретро
През тазгодишния есенен сезон ретрото се очертава отново да е хит. Това е тенденция, която 
постоянно плува по модната повърхност, като ту се издига, ту се спуска по вълните, но упорито 

отказва да потъне към едно хубаво дългогодишно забвение в дълбините на модната история.

Кели Карлсон Кристина Хендрикс
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Д
нес не е прието да крием го-
лотата си. Напротив, позво-
лено ни е да я демонстрира-
ме навсякъде. Телевизионния 

екран, рекламните билбордове, стра-
ниците на модните списания... Кой ли 
не се опитва да ни привлече с нейна 
помощ. Дори когато настъпят пър-
вите студени дни, жените не спират 
да показват ръцете и раменете си, 
обличайки под връхната дреха рокли с 
дълбоки деколтета. Стройните крака 
и плоският корем също не остават 
скрити от страничните погледи. 
Кое излъчване може да бъде по-при-

ятно от естественото? Има обаче 
едно „но“. При все че кожата на мо-
делите на картинките в списанията 
винаги ни се струва гладка и сияйна, 
мислите ли, че те наистина изглеж-
дат така в реалния живот?
За отговора е лесно да се досети-

те. Ето го и парадокса – ние искаме 
да видим нашето тяло естествено, 
но съвършено. 

Абсолютно съвършено – 
от главата до петите 
Лицето, коремът, бедрата, дупето, 

а също ноктите, косата, миглите – 
иска ни се всичко да е поддържа-
но така, че да изглежда естестве-
но. Улавяйки новата тенденция, съ-
временните козметолози разработиха 

богата палитра от средства, кои-
то могат да създадат това очаро-
вателно впечатление за натуралност. 
Емулсии с особени пигменти, които 
придават на лицето свежест и създа-
ват ефект на с нищо незамаскирана 
красива кожа; невидими и чудодейни 
флуиди, които правят лека руменина; 
прозрачни коректори; безцветни лако-
ве за нокти; невидима пудра и то-
нални средства, както течни, така 
и компактни; масла, които създават 
впечатление, че косата ни е блестя-
ща по природа; лифтинг кремове с 
мигновен ефект, които помагат на 
лицето за десет минути да възвърне 
своя жив и отпочинал вид. 

По-природни 
от природата

През последните години макиажът 

в стил Nude (от англ. – разголен) не 
излиза от мода. Той е „невидим“ и 
е единственият, който едва долови-
мо подобрява чертите ни, без да ги 
променя радикално. Този стил е добър 
компромис между идеала за външност, 
който има в представите си всяка 
от нас, и това, което самата приро-
да ни е дала. Този „неутрален“ маки-
аж е несравнимо по-деликатен и неза-
дължаващ, отколкото гримът в наси-
тени цветове. Той просто подчерта-
ва природните ни дадености и създава 
впечатление за естественост, а не за 
изкуствено „съчинена“ красота. Пра-
сковен цвят на лицето, едва доловима, 
като при леко смущение руменина вър-
ху бузите, устни без следа от черви-
ло, но въпреки това забележими... Това 
е макиажът, с който бихте могли 
да изглеждате съвършено и в същото 

КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ
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Честeнмакиаж
Не всичко, което украсява лицето ни в ярки 
цветове, е толкова красиво. Естествената 
свежест и обаянието на здравото излъчване – ето 
това е ефектът, който обещава макиажът в стил 
nude. За да създадете толкова „естествен“ вид 
обаче, са ви необходими доста умения.
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време да сте... без грим. Това тън-
ко ласкателство помага не само на 
външния ни вид, но и на самооценка-
та ни. От стила Nude се възползват 
жените, които искат да бъдат кра-
сиви, без да хитруват и без да преу-
величават. Този макиаж е естествено 
продължение на кожата. Той разкрася-
ва, но в същото време не издава сво-
ето присъствие и сега е по-популя-
рен от всякога. Много световни зна-
менитости се появяват, да речем, на 
премиера с 

практически „голо“ лице 
и, както изглежда, съвсем без грим, а 
истината е, че излъчването им е ре-
зултат от усърдната работа на ви-
зажистите. 
И така, ние продължаваме да меч-

таем за съвършенство и абсолют-
но естествена красота, а ултрамо-
дерните технологии на производство 
на козметични средства стават все 
по-сложни и по-сложни. В този факт 
се съдържа още един безспорен пара-
докс. Колкото по-сложна е формула-
та на активните съставки на пудра-
та, тоналния крем или ружа, толко-
ва по-слабо забележими са продукти-
те върху лицето ни и следовател-
но това средство е толкова „по-на-
турално.“ Иновационната козметика 
се възползва и от законите на оп-
тиката. Покривните пудри с „плът-
ни“ пигменти от предишното поколе-
ние отстъпват мястото си на нови, 
които отразяват, пречупват и раз-
сейват светлината. Резултатът от 
всичко това е здрава, сияйна и „обле-
чена“ с невидими дрехи кожа. 
Производителите на козметика от-

говарят и на изискванията ни към 
здравето на кожата. В наше време 
първокласният грим означава не бой-
на окраска, а преди всичко ефектив-
но средство за грижа към кожата на 
лицето. На пазара вече могат да се 
намерят кремове, 40% от чийто със-
тав са… пречистена вода. Благодаре-
ние на точно такива средства вър-
ху кожата се създава лек сияещ воал, 
който я овлажнява. Наличието на ро-
зово масло пък я успокоява и омеко-
тява. Ако тоналните кремове от ми-
налото поколение включваха не повече 
от 10% овлажняващи, подхранващи и 
възстановяващи компоненти, то днес 

тези съставки във формулата често 
стигат до 50%. 

„Чисто“ изкуство
Атлазено сияние, седефена свет-

лина, кехлибарени отблясъци, намек 

за тон… Днес визажистите пред-

лагат принципно нови, леки и про-

зрачни средства за нанасяне върху 

кожата. Лишени от плътност, то-

налните кремове не толкова каму-

флират, колкото достатъчно добре 

осветяват лицето в тон, подобен 

на загар, и му придават здрав вид. 

 Изкуството на „обличането“ 

на кожата започва с нанасянето 

на лека текстура, течна или гело-

образна, в чийто състав има мно-

го вода. Нейната прозрачност ес-

тествено се слива с тена на ко-

жата по рождение, като леко го 

изравнява и заличава несъвършен-

ствата. Бихте могли да използва-

те изравняваща или матираща ос-

нова, ако искате да избегнете пре-

калено силния блясък. За да туши-

рате зачервяванията по кожата, 

можете да третирате засегнати-

те участъци с малко тонален крем. 

 Не нанасяйте пудрата върху ця-

лото лице. Достатъчно е да по-

криете с нея скулите и челото. 

Хладният розов оттенък подхожда 

на светлите кожи, а кораловият из-

глежда добре върху смуглите. 

 Прозрачният блясък е достатъ-

чен за устните. Ако желаете да 

им придадете яркост – бихте мог-

ли да го направите с помощта на 

блестящо или балсамово червило. 

Подобен макиаж подхожда не само 

на младите момичета. Тъкмо обра-

тното. Без да утежнява и да под-

чертава чертите, той е способен 

да освежи истински всяко лице. 

Новите правила 
на играта

  „Обличането“ в стил Nude е въз-
можно не само за лицето, но и за 
тялото. За целта съществуват то-
низиращи тонални млека, кремове със 
златист оттенък, eфирни серуми и 
„сухи“ масла. Те се плъзгат леко по 
кожата, подобно на копринено бельо, 
„обличат“ я, но не скриват голотата 
є. Ако кожата ви е прекалено бяла, 



по-добре е наистина да използвате 
тониращи масла. Ако пък искате да 
є придадете лек оттенък на загар, 
достатъчно е да смесите с ръце рав-

ни количества автобронзант и масло 
или крем, а после равномерно да на-
несете сместа върху кожата. Сред-
ствата с перлен блясък подчертават 

естествената красота на тялото и 
стоят особено добре върху светла 
кожа – върху раменете и областта 
на деколтето. 

 Маските и серумите, които при-
дават блясък пък, идват на помощ 
на косите, на които не им дости-
га обем. Те създават обем особено 
на тъмните коси. А за да подсили-
те природния цвят на косата, бихте 
могли да използвате тониращи шам-
поани, които заедно с оттенъка въз-
връщат и блясъка на косъма. 
От една страна, ни впечатляват 

фантастичните възможности на но-
вите технологии, от друга – ни се 
иска да научим и изразим колкото се 
може по-добре истината за собст-
вената ни красота. Красотата в 
стил Nude черпи вдъхновение именно 
от това наше дълбоко противоре-
чие и ни дава възможност да позна-
ем приказния свят на своята по-кра-
сива същност. 
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П
онякога природното и естественото се оказват неес-

тествени и нездравословни за кожата ни. Ако след упо-

треба на нов крем често се оплаквате от сърбеж, еритема 

(зачервяване), екзематид (розови петна, които на места са 

по-бледи) и дори екзема, значи 

по-добре се откажете от природната козметика 
Внимателно четете етикетите не разкрасяващите тубич-

ки и бурканчета. 

Дори честото споменаване на думата „хипоалергенен“ не 

бива да притъпява вниманието ви.

На склонните към алергия НЕ се препоръчват кремове, 
съдържащи натурални ароматни вещества, защото 
много от тях провокират алергични реакции.
Ако страдате от полиноза (алергия към полени), е по-добре 

да се откажете от козметика, съдържаща растителни до-

бавки. Подходящи за вас са кремове, съдържащи витамини 

А, Е и F. Те влияят благотворно на всеки тип кожа и намаля-

ват алергичните проявления. 

С маските – още по-внимателно
Особено бдителни бъдете с маските, тъй като те се на-

насят на дебел слой и престояват върху кожата поне 10–20 

мин. Би било много неприятно, ако, след като отмиете мас-

ката, вместо гладка и сияйна кожа откриете възпалено, по-

крито с червени петна лице. Преди да пристъпите към из-

ползване на нов крем, боя за коса или маска, нанесете малко 

от продукта на малък участък от кожата, за да проверите 

дали ще се появят червени петна или някаква друга реакция. 

При парене или раздразнение приложете хистаминов препа-

рат или потърсете консултация с алерголог.

При хранителни алергии
При установена хранителна алергия към мед например не 

трябва да използвате спирала за мигли, съдържаща пчелен 

восък. Алергия към спиралата могат да предизвикат и дру-

ги вещества, влизащи в нейния състав. Ако съвсем не може-

те да се откажете от нея, опитайте с медицинска спира-

ла, предназначена за чувствителни очи.

При хранителна алергия към риба е много вероятна 
алергична реакция към козметика, съдържаща 
перлен/седефен 
блясък 
(съставката се 
произвеждат от 
рибни люспи). 
В този случай не 

трябва да използ-

вате перлени сен-

ки за очи и всякакви 

перлени продукти, 

включително и лак 

за нокти.

ПРОТИВОЕСТЕСТВЕНО

(Не)красивите алергии
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С
амо на мене ли ми се струва, че тези, които ни-
кога не си купуват хубав крем за лицето, за около 
очите, за краката, за ръцете и за тялото... Та не 
са ли те точно тези, които не си позволяват и 

скъпа или екстравагантна дреха; не казват на близките си: 
„Оправяйте се някак без мен, отивам с приятелка за три 
дни в Гърция“ или поне „Искам да си почета книжка този 
следобед“; не практикуват спорт; от две години се канят 
да отидат на театър, а от десет – на концерт? 

ЧЕРВИЛО СИ КУПУВАТ ВСИЧКИ ЖЕНИ 
спирала за мигли – повечето. Декоративната козметика 
изглежда нещо, което си струва парите. Нанасяш я, виж-
да се. Бялата... Разбирам ги тези, които казват „Има да 
чааакаш“. (Един от неприятните ми навици е да питам 
приятелките си: „Не ти ли се струва, че май съм се по-
загладила откъм очите, а? От три седмици го ползвам 
този крем за околоочния контур и като че ли...“ Не! Тех-
ният навик е неприятен и даже отвратителен: ще ми 
кажат, че не могат да преценят!) 

ОБЕЩАНОТО СТЯГАНЕ, 
ИЗПЪВАНЕ, ИЗГЛАЖДАНЕ 

тонизиране, изсветляване на тена, изравняване на тена 
наистина би трябвало да са по-очевидни, като се имат 
предвид цените. Но си мисля, че винаги мога да позная 
ползващите добри кремове – и невинаги по самата кожа. 
Издава ги блясъкът в очите, вдигнатата брадичка и по-
ходката с пружиниране. 
Има една жена, която всички сме я виждали. Лицето – 

изморено и занемарено, на устните – крещящо червило. 
Защо лицето е изморено и занемарено, е ясно. Защото 
почивката и поддръжката изискват време, пари и най-ве-
че самоуважение. А тя 

БЪРКА САМОУВАЖЕНИЕТО С ГЛЕЗОТИЯ 
и егоизъм. Защо червилото е крещящо, също няма съм-
нение. Защото крещи: „Жена съм! Не съм се предала!“ 
Дори как си слага червилото знаем. Поглежда се в огледа-
лото, изправя гръб, дръпва раменете назад, вдига брадич-
ка и вежди, въздъхва недоволно, после примирено решител-
но вади червилото и го нанася с резки движения. После 
въздъхва пак и тръгва. Червилото е последният бастион 
на женствеността є, на самочувствието и тя няма да 

го предаде. Освен това си купува евтино червило, „обаче 
хич не му личи“. (Една от най-трогателните ни заблуди: 
евтините ни обувки и евтиното ни червило изглеждат 
„направо марково“.)
С риск да злоупотребим с класически цитат, принци-

път, че най-важното е невидимо за очите, важи по па-
радоксално буквален начин и за външността. Това, кое-
то сме вложили във външния си вид, и да не се хвърля 
в очи, ни вдъхва 

САМОУВЕРЕНОСТ, БЕЗ КОЯТО 
НИКОЙ НЕ Е ПРИВЛЕКАТЕЛЕН 

„Какво би предпочела: страхотна рокля и нелоши обув-
ки или нелоша рокля и страхотни обувки?“, попитах една 
много елегантна жена с хитрото предчувствие, че ще из-
бере обувките. „Страхотно бельо! – отговори, без да се 
замисля. – Дрехите и обувките може да са по-обикнове-
ни.“ И преди и вие да се усмихнете в хитро предчувст-
вие, въпросът изобщо не засягаше как да отидеш на сре-
ща с продължение. Бельото може и да си остане неви-
дяно, както и добрата „бяла козметика“, но тя знае за 
тях... и стигаме пак до 

БЛЯСЪКА В ОЧИТЕ И ПОХОДКАТА 
С ПРУЖИНИРАНЕ 

Нещата, които жената прави за другите, я карат да се 
чувства добра. Но това, което подарява на себе си, я пра-
ви красива. Всяка жена трябва да си извоюва свое място, 
свое време и свое нещо. Своето нещо може да бъде какво 
ли не, стига за нея да е малко скъпо, малко неразумно и 
много обнадеждаващо. Дори да е бурканче крем.
(Макар че най-скъпо изглеждат „голите“ (но отлично 

поддържани!) лица, не нарисуваните – кожата прозрачна, 
чертите поетични.)

Марина ЯВОРОВА
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СКЪПИЯТ 
Є КРЕМ
НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КОЛКО СТРУВА: СКЪП Е, ЗАЩОТО С ТЕЗИ 
ПАРИ МОЖЕ ДА КУПИ НЕЩО ЗА ВКЪЩИ, ЗА НЯКОГО ВКЪЩИ. 
ИЛИ ПЪК НЕЩО ЗА СЕБЕ СИ, НО КОЕТО ПОНЕ СИ ЛИЧИ...
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ЗЛАТО ВЪРХУ 

КЛЕПКИТЕ 

– понякога семпло, 

понякога наситено. 

Блясъкът на точно 

този благороден 

метал стои 

благородно върху 

клепките на всяка 

жена

ЕДНОЦВЕТНИ 

СЕНКИ ЗА ОЧИ 

– само че сега 

текстурата им 

е кремообразна, 

защото по-хладният 

сезон го позволява. 

Опушен поглед в 

синьо или в лилаво, 

а може и съвсем в 

синхрон с есента – в 

кафяво…

Какво идва и 
какво остава

Тенденции

Златисти клепачи и нов стайлинг на веждите… Това идва като нова мода. 
Едноцветни сенки за очи и червено червило… Това остава от старата мода. 
Представяме ви тенденциите в грима за сезона есен-зима 2011 г.

Преведено точно на 

български, Naked оз-

начава, първо, гол и 

като следващи зна-

чения – непокрит, 

беззащитен и невъ-

оръжен. Откритите 

хора няма да носят 

нищо върху кожата 

си. Или по-скоро ще 

изглеждат така, ся-

каш нямат нищо вър-

ху кожата си. Това се 

постига с тониращ 

дневен крем, про-

зрачна основа плюс 

прозрачна пудра.

Постига се с мини-

мални усилия и пас-

телни тонове. Тази 

визия се задържа дъл-

го време на мода. Но-

вост е кремообраз-

ното нежно розово 

червило върху уст-

ните.

DSQUARED CACHARELТова идва Това остава

MARNI

CHLOЃ

HERMЃS

STUART WEITZMAN

Това идва NАKED Това остава NUDE

BALMAIN
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КАК СЕ НАНАСЯ НАЙ-ЛЕСНО
ОЧНАТА ЛИНИЯ всъщност се нанася много лесно 

с дълга и гъвкава четка. С къса или твърда нанася-

нето е не-въз-мож-но. Това е всичко – взимате си 

очна линия с дълга и мека четка и просто спокой-

но нанасяте, като „издърпвате“ краищата на кон-

тура леко нагоре. Противно на всички съвети ли-

нията не се нанася с непрекъснати движения от 

вътрешния край навън. Аз я слагам постепенно –  

с напасване на къси линийки отвън-навътре, а по-

следно рисувам извивката накрая. Така става мно-

го по-точно, а и по-лесно се рисува линия с различ-

на дебелина в различните отсечки, като най-тънка 

е във вътрешния ъгъл на окото.

Ретромацките носят дебела очна линия и 

черни изкуствени мигли, а веждите им са 

плътни и подчертани.

Още една важна подробност – не нанасяйте очна-

та линия максимално плътно до основата на миг-

лите, а направо върху самите мигли, директно 

върху корените им. В противен случай ще се изгу-

би ефектът на подчертаните очи и ще стане по-

скоро смешно. Успех, ретромомичета!

Ирена ГЕОРГИЕВА

Нито устните, нито очите са акцент в есенния грим, а точно веждите – сресани и вкарани във 

форма до последното косъмче, а също намазани с гел и оцветени майсторски с молив за вежди. 

Малко цвят, вкаран във веждите, променя драстично физиономията. Ако цветът е повече, се по-

стига т. нар. андрогинна (нито мъжка, нито женска) визия.

Малко манга (япон-

ската дума за ко-

микс), малко готи-

ка и съвсем малко 

New Wave… Дубли-

раната очна линия 

върху горния кле-

пач и подчертава-

нето на долния с 

молив са класиче-

ски белези от гри-

ма на 60-те години 

на миналия век.

Тя се нанася нежно и 

изкусно и се тушира 

с пудра или сенки за 

очи отгоре, за да се 

заличи силният кон-

траст. 

OSCAR DE LA RENTA OSCAR DE LA RENTA G-STAR ANN DEMEULEMEESTER

Това идва ИЗКУСТВО ВЪРХУ ОЧИТЕ

Това остава ОЧНА ЛИНИЯ

Това идва СТИЛИЗИРАНИ ВЕЖДИ

Мъжете възприемат и винаги са въз-

приемали червеното червило като еро-

тичен акцент. Затова то остава! 

През този сезон обаче червеното кло-

ни към по-тъмните си тонове и уст-

ните изглеждат като лакирани.

Това остава ЧЕРВЕНИ УСТНИИ

ANTONIO MARRAS

GUCCI

JIL SANDER

HERMЃS

ANNA SUI

DKNY

LOUIS VUITTON

ARMANI
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Х
айлайтерът е средство на декоративната козмети-
ка за изсветляване и отделяне на частите на лице-
то с цел те да се подчертаят специално. Това най-
често са местата, които стават най-светли, кога-

то светлина падне върху тях – скулите, брадичката, че-
лото, а дори и зоната около очите може да бъде подчер-
тана с хайлайтер. По този начин се коригира релефът

скриват се бръчките 
а лицето придобива свеж вид. 
Хайлайтерите съдържат светлоотразяващи частици, 

брокат или частици, придаващи сатенен вид на кожата, 
като задачата им е да създадат впечатление за излъчва-
на светлина. 
Хайлайтерите могат да бъдат във вид на коректор, 

фон дьо тен, пудра, стик, сенки, руж и др. 

При избора 
на хайлайтер е важно да е с един-два тона по-светъл от 
този участък на кожата, на който ще го нанасяте. По 
този начин се създава илюзия за блик (отблясък) и обем 
там, където е необходимо. 
Важно при нанасянето на хайлайтер е да внимавате да 

не се получи контрастна граница между него и фон дьо 
тена. На цвят хайлайтерът е добрe да е 

малко по-светъл от фон дьо тена ви 
Не трябва да използвате хайлайтер при акне и проблем-

на кожа, защото в този случай, вместо да маскирате не-
достатъка, ще привлечете вниманието към него. Хайлай-

терите са най-подходящи при нанасяне на вечерен грим – 
за сцена, вечерно парти, дискотека. 

Как да го нанасяте

1Скули Освежава и „обира“ тъмните кръгове под очи-
те, прави лицето по-открито и младо. За да подчер-

таете скулите, „осветете“ най-високата им част. Мо-
жете да използвате светла пудра или да изберете пра-
сковен или светлорозов хайлайтер в зависимост от тена 
на вашата кожа.

2Чело Нанесен на това място, хайлайтерът прави ли-
цето по-релефно, а челото – по-високо и открито.

3Нос Коригира формата на носа. Малкият нос ще из-
глежда по-дълъг, ако „осветите“ върха му. Ако имате 

голям нос, нанесете хайлайтер с тънка четка по дължи-
ната на носа. Нанесен в основата на носа, ще скрие за-
червяванията при купероза и розацея. 

4Във вътрешните ъгли на очите За да направите 
погледа по-свеж и открит, нанесете хайлайтер във 

вътрешните ъгли на очите. Ако очите ви са раздалечени, 
„осветете“ основата на носа от двете страни. Линия, 
изтеглена върху вътрешния ъгъл на долния клепач с мо-
лив в бледорозов цвят, ще направи погледа ви ясен и си-
яен. Бъдете внимателни, ако очите ви са чувствителни. 
Може да се появи дразнене. Ако ще нанасяте хайлайтер 
под очите обаче, имайте предвид, че е добре първо да 
използвате щифт коректор, за да неутрализирате цвета 
на синкавите сенки, които обикновено се образуват там 
(ако имате такива, разбира се). 

5Под и над веждите Подчертава формата на вежди-
те и ги повдига оптически. Прави погледа по-изра-

зителен. Нанася се с тънка линия от средата на вежда-
та към външния край. Ако използвате цветни сенки, то 
в качеството на хайлайтер ще се яви най-светлият от-
тенък на основния тон. В случай че не използвате сен-
ки, вземете хайлайтер в цвят слонова кост, светлорозов 
или прасковен. Хайлайтер с жълт или прасковен оттенък 
скрива синкавите кръгове под очите.

6Устни Хайлайтер, нанесен във вдлъбнатината над 
горната устна, ще направи устните ви по-чувствени. 

Ако едната ви устна е по-тънка от другата, отделете 
с контура на хайлайтера по-тънката. Така оптически ще 
є придадете обем. Светлата линия не трябва видимо да 
излиза от контура на устните и трябва да е незабеле-
жима върху кожата.

7Брадичка „Осветявайки“ средната част на брадичка-
та, вие зрително ще я изтеглите напред. За целта 

използвайте светъл хайлайтер под формата на пудра. 

ХАЙЛАЙТЕРЪТ
линии от светлина
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Имало едно време...
Лорд Somersby е баща на много и велики открития, сред 
които танците и кубчетата лед. Най-известното от тях 
обаче си остава сайдерът Somersby, познат като любима 
напитка на Наполеон, Клеопатра и дори Нютон.
Небивала история? В нея обаче откриваме и едно истинско 
ябълково питие – свежо и леко газирано, с ниско съдържание 
на алкохол (4,5%) и 15% истински ябълков сок. Somersby е 
перфектният избор за хора с вкус към натуралните про-
дукти, защото не съдържа консерванти, изкуствени под-
сладители и аромати. Освен това не е заплаха за фигурата, 
защото има сравнително малко калории.

И днес...
Somersby e любимо питие на любими герои във всяка ситуация 
- на парти, на среща с приятели или за релакс сред работа. 

Орлин Павлов    Стефан Щерев

За да си гарантирате пълно освежаване, консумирайте:

                                    

                                 Добре охладен!
                        С много лед! 
                                      В добра компания!

Somersby Cider
     от прочути ябълки
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Независимо от модата
ко с а

Каскада
Тази дълга до раменете подстрижка стана модерна благодарение на Джейн Фонда още през 

80-те години на XX век. Подходяща е както за прави, така и за естествено чупливи коси.

Подстрижка и цвят Можете да подстрижете така и малко по-дълга коса. Пак ще стои 

женствено. Що се отнася до цвета на косата, тя може да бъде решена или в един плътен 

цвят, или в два контрастни. Вторият вариант е идеален, ако искате да създадете опти-

ческа представа за повече обем. 

Ще ви отива ли Най-добре изглежда на прави и на леко чупливи коси, които естествено 

стоят на вълни. Ако косата ви естествено е на масури, не се подстригвайте така. 

Прическа Изсушете косата със сешоар, като извиете с едра кръгла четка краищата є 

навън. Накрая нанесете стилизиращ крем за блясък. 

Грим Доколкото тази подстрижка напълно открива лицето, отделете специално внима-

ние на грима. Подчертайте очите с очна линия и туш, нанесете малко руж, а на устните 

– матово червило. 

Боб
Тази популярна подстрижка има много варианти – право каре или с извити (навън или навъ-

тре) краища, а също и скосена стъпаловидно версия.

Подстрижка и цвят Ако косата е дълга малко под брадичката, това прави подстриж-

ката по-елегантна. А кичурите в страничните партии създават оптически допълнителен 

обем и освежават лицето. 

Ще ви отива ли Такова каре могат да си позволят всички жени – с кръгли, квадратни или 

овални лица. По-скъсеният му вариант е подходящ за дамите с тънки коси, които се стре-

мят към повече обем. 

Прическа Ще ви трябва спрей за обем. Нанесете го в корените на още влажната коса, 

а след това изсушете косата със сешоар, като леко извиете краищата є навътре с кръг-

ла четка.

Грим Ако сте със светли коси и вежди, подчертайте веждите със светлокафяв молив. 

Веднага ще забележите, че лицето ви е станало по-изразително. 

По-къса отзад, по-дълга отпред
Подобна къса подстрижка идеално подчертава изразителните черти на лицето и най-ве-

че скулите.

Подстрижка и цвят Асиметричните кичури и дългият бретон изглеждат живо и ес-

тествено и създават усещането за „вятър в косите“. Но най-ефектно тази подстрижка 

ще изглежда с не много контрастни кичури.

Ще ви отива ли Идеална е за жени с нежни черти на лицето и с леко чупливи коси. 

Прическа Всичко е максимално лесно: нанесете в краищата восък за стилизиране на при-

ческата и оформете с пръсти отделните кичури, за да стоят по-релефно. 

Грим Такава подстрижка привлича вниманието към лицето и затова много внимателно се 

отнесете към овлажняването на кожата и избора на тонален крем. 

Дълга коса и прав бретон
Прическата подхожда практически на всяка жена. Гъстият бретон скрива бръчките на че-

лото и смъква години. 

Подстрижка и цвят Голямата тайна на тази подстрижка е в правилно избраната дъл-

жина на бретона. Той трябва да закрива веждите, но не бива да влиза в очите, иначе ще се 

чувствате дискомфортно. Бретонът привлича вниманието към очите, затова ги подчер-

тайте с цветен туш и молив, които ще направят погледа ви по-изразителен.

Ще ви отива ли Да, ако искате да промените нещо във визията си, но не сте готови да 

жертвате дължината на косата си. Ако се боядисвате обаче, ще ви се наложи да освежа-

вате корените є веднъж на 3–4 седмици. Най-добре във фризьорския салон – при професи-

оналист. 

Прическа Изсушете косата със сешоар, като я изправите с гъст гребен, а краищата є 

извиете с кръгла четка. Дългата коса ще изглежда по-добре, ако краищата є не са съвсем 

равно подстригани.

Грим Нанесете само блясък на устните, което ще ви направи още по-млади. 

Независимо от модата
Има прически, които винаги са актуални. 
И ще бъдат, защото изглеждат добре на всякакъв тип коса и изискват 
минимални усилия за оформяне и поддържане.
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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

Прическата
в главна роля

ЧЕСТО ЦВЕТЪТ НА КОСАТА ИЛИ ПРИЧЕСКАТА ПРЕВРЪЩАТ 
НЯКОЯ ФИЛМОВА ЗВЕЗДА В ЛЕГЕНДА

СЪБЛАЗНИТЕЛНА
Всяка актриса, която е имала късмета да се снима във 

film noir (черен филм) от 40-те години на миналия век, е 

можела да разчита на по-продължителна известност, 

ако е имала някакъв особен белег във външността. При 

Бет Дейвис това са очите. При Рита Хейуърт – крака-

та. Вероника Лeйк стана звезда благодарение на ко-

сата си, кокетно сресана на една страна, начупена на 

чувствени вълни, падащи нежно върху раменете є.

ДРЪЗКА
Фей Дънауей е незабравима като легендарната банко-

ва обирджийка Бони Паркър във филма „Бони и Клайд“. И за 

това немалка роля има дългото є до раменете русо каре. 

Цветът на косата є напомня блестящо злато, а приче-

ската – съвременен боб с лек обем и завити навътре 

краища. Шапка Bask, копринен шал и фина плетена блу-

за с къси ръкави – подробностите, които допълват този 

аутфит. Филмът беше нещо тотално ново за времето 

си, защото героинята с пистолет стана емблема за раз-

крепостеност.

ЖЕНСТВЕНА
Десетилетия наред тази жена е икона за перфектна 

женственост. Наред с нацупените є устни, пищните є 

форми и грацилната є талия гъстите є руси кичури бяха 

нещо като корона на красотата є. И до днес много жени 

копират нейния външен вид, макар че Бриджит Бардо не 

е естествена блондинка. Съпругът є режисьорът Роже 

Вадим, който я открива за киното, я окуражава да пре-

боядиса своята пепеляво кафява коса. И Бардо никога 

не е съжалявала за това свое решение. Тя е нещо като 

„майка“ на всички блондинки.

МОДЕРНА
Трудно е да се каже кое е по-популярно – Дженифър 

Анистън като Рейчъл в тв сериала „Приятели“ или при-

ческата є. Тя е измислена специално за формата на ней-

ното лице от стилиста Крис Макмилън – филирана, въз-

душна, с много обеми с извити на всички посоки краи-

ща. От 1994 до 2004 г. това е най-популярната фризура 

в американската история. Когато сериите се излъчват 

в някоя нова държава, много жени копират едно към едно 

Рейчъл прическата, която в продължение на 236 епизода 

се развива от относително къса, през по-дълга, до ра-

менете, и изгладена с преса за коса.



с а м а  н а  с е б е  с и  к о з м е т и ч к а

Римляните първи започнали да използват солариума, 
от който в наше време не се лишава нито 
един уважаващ себе си салон за красота. 
През периода на разцвета на Римската 

империя с особена популярност се ползвали 

знаменитите терми 
Това били обществени бани, където след къпане се 

предлагали и различни видове масажи за поддържане на 
стройна фигура, силни мускули и еластична кожа. 
Баните можели да се ползват от представителите на 

всички слоеве на обществото. Патрициите влизали в пуб-
личните къпални, първо, за да прекарат забавно свободно-
то си време, и, второ, за да провеждат сериозни делови 
преговори. Някои от помещенията в баните били разкош-
но обзаведени и декорирани и служели за места за почив-
ка, спортни упражнения и развлечения. В тях си органи-
зирали срещи политици и хора на изкуството.

Древните римлянки редовно посещавали термите не само 
за да поддържат хигиената си на ниво, а за да обезкосмя-
ват телата си. По римско време епилацията се правела с 
помощта на два опънати конеца и резки изскубващи дви-
жения с тях. Това било цял ритуал.

За премахване на себума и натрупалата се по кожата 
мръсотия римляните използвали пемза и тебешир. После 
масажирали телата си с най-различни етерични масла. 
От книгите на Хораций и Овидий можете да научите, че 
след къпане и при правене на сутрешния си тоалет да-
мите втривали в кожата си ароматни помади, парфю-

ми и розово масло. Съвременни италиански учени успели 
да пресъздадат (по археологически и исторически матери-
али) рецептите за приготвянето на три от най-популяр-
ните в древен Рим 

ароматни мазила 
– „Родиний“ – с аромат на рози, вербена (върбинка) и ли-
моника (маточина); „Телиниум“ – любимото ароматно ве-
щество на цезаря, забъркано от зехтин и настърганата 
кора на особен сорт портокал; и „Сузизиум“, който уха-
ел много силно на лилии...
В състава на кремовете и помадите често влизали мед 

от остров Родос и ланолин – мазнина, която се добивала 
от… овчи кожи.
Римляните добре познавали някои козметични средства 

за лечение на мазоли и пъпки. Те също така си забърква-
ли и специална боя за мигли и вежди. По-заможните рим-

лянки са можели да си 
позволят цял арсенал от 
продукти за поддържане 
на красотата – билко-
ви лосиони, парфюми и 
козметични кремове… Освен пуд-

ра, руж и кремове римлянките под-
държали красотата си също така с 
натурално прясно мляко, сметана и нещо 
подобно на кисело мляко.

Следвайки модата от това време, римските жени се 
стремели да имат бяла и блестяща кожа. 

За тази цел се къпели с мляко и я третирали с кремо-
ве, приготвени от хлебна среда, прясно мляко и козя маз-
нина плюс доставяния от далечен Китай 

безумно скъп корен от жен-шен
И, естествено, римските хубавици се стремели да под-

ражават на легендарната Клеопатра, за която се гово-
рело, че всеки ден взимала вана с мляко и мед от диви 
пчели и втривала в кожата си балсам от тиково дър-
во и акация. 

Знатните особи се къпели в магарешко мляко даже по вре-
ме на пътуванията си и за тази цел водели със себе си 
цели стада магарици! 

Говори се, че така постъпвала например втората жена 
на Нерон – красивата Попея Сабина. Тя е първата в ис-
торията жена, автор на козметични рецепти, запазени 
до наши дни.
Именно древните римляни 

издигнали блондинките 
в ранг на красавици

като направили модерно боядисването на косата в свет-
лорус цвят. Понякога търговци докарвали с корабите си в 
Рим перуки, направени от галски коси, но далеч повече се 
ценяла естествената, боядисана в светъл цвят коса. 

Древноримска козметология
Както е известно, козметичното изкуство е 
дошло до нас от Изтока. Например древните 
римляни са научили много за него от египтяните. 
А ние пък сме заимствали хитрини за разхубавяване 
от римляните…
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За да постигнат русия цвят, римлянките натривали коси-
те си с гъба, напоена със сапун от козе мляко, посипвали 
ги с пепел от буково дърво, а след това ги сушели на слън-
це, докато изсветлеят.

Не само жените, но и мъжете се стремели да имат 
нежна и бяла кожа. Самият император Нерон нанасял 
върху лицето си пудра и руж, боядисвал клепачите си и 
носел руси перуки, които му доставяли от Галия.

Култът към тялото
бил толкова силен, че най-добрите лекари, мислители и 
поети от онова време пишели цели трудове по козмето-
логия. Знаменитият Гален например измислил първата в 
историята на човечеството рецепта за охлаждащо ма-
зило, което всъщност е прототип на съвременните колд 
кремове. Кремът на Гален съдържал восък, китова мас, 
растително масло и розова вода – той е бил и си оста-
ва основа на всички кремове досега.

Плиний Стари на свой ред подробно описал козметичните 
средства, които римляните използвали всеки ден: почист-
ващ и овлажняващ лосион от бадемово масло и прясно мля-
ко; оловно белило за лице; специален сапун за коса, от кой-
то косата ставала рижа; а също и прах за измиване на 

зъби, приготвена от пемза и стрит рог. 

Ето как той е описал производството на един от пър-
вите в света натурални скрабове: „Малки охлювчета, из-

сушени на слънце върху керемиди, след което смлени на прах 

и разбъркани в отвара от бобови растения, представляват 

превъзходно козметично средство, което прави кожата бяла 

и нежна.“

Овидий написал пък цяла поема, посветена на козметика-
та, но от нея е запазен само фрагмент от приблизител-
но 100 стиха. Точно от този фрагмент е взето описани-
ето за приготвяне на лосион за подобряване на тена на 
лицето: „2 фунта почистен ечемик, 2 фунта царевично браш-

но, 1/6 фунта еленови рога, 2 унции смола, 2 унции тосканска 

дива пшеница (по-известна като спелта – бел. ред.), 18 унции 

мед, 10 яйца и 12 накълцани луковици от нарцис.“ Той ни пре-
доставя и още две други много важни и сложни рецепти 
– едната за премахване на петна от лицето, а другата 
за оцветяване на лице…
Древните римляни се опитали да решат проблема с кра-

сотата на тялото и кожата и трябва да им се признае, 
че много им се е удало да го направят. Защото козмети-
ците и в наши дни с успех прилагат много рецепти, до-
шли до нас от дълбините на вековете.

З
а да придадат блясък на своите 

къдрици, героините от филма 
„Сексът и градът“ използват 

всичко: шампоан, маски, салонни проце-

дури и даже биодобавки.

Ако косата ви е суха, обърква се и труд-

но се разресва, възползвайте се от ме-

тода експресно възстановяване. Смесе-

те кое да е масло за коса с готова ов-

лажняваща маска и нанесете сместа 

върху суха коса, сложете шапка за баня и 

постойте така 20 мин. Може през това 

време да вземете вана (от топлината 

хранителните вещества в маската по-

бързо ще попият в косъма). После вни-

мателно измийте маската с шампоан за 

вашия тип коса и нанесете овлажняващ 

балсам. След тази процедура косата ви 

ще заблести, тъй като маслото ще я на-

прави здрава и гладка, а съставките на 

маската ще я овлажнят много добре.

И в киното, и в живота Дженифър из-

ползва грима много умело. Ако ви харес-

ва как се гримира, използвайте и вие про-

дуктите, които тя използва. Полупроз-

рачните сенки за очи са на първо мяс-

то. Вместо очна линия нанасяйте с тъ-

нък апликатор сиви или кафяви сенки вър-

ху клепачите и леко размазвайте линии-

те след това (може и с пръсти). За пар-

ти използвайте ярки акварелни оттенъ-

ци, като се стремите да смесвате два 

цвята от една и съща гама – по-тъмен 

и по-светъл. 

Героинята на Рийз Уидърспун във 
филма „Професия блондинка“ винаги 

е с грим и прическа, а за маникюра не за-

бравя даже и когато е в басейна.

За педикюра звездата избира лако-

ве в ярки цветове. А за ръцете използ-

ва светли и прозрачни оттенъци, които 

маскират израсналите кожички и се съ-

четават благородно и с по-натрапчиви 

като цвят и форма аксесоари. 

Ще направите добро на ръцете си, ако 

редовно използвате масло за омекотява-

не на кожички. Втривайте го в пръстите 

на ръцете 2 пъти дневно.

Секси по бързия начинСекси по бързия начин
ДА СЕ ВГЛЕДАМЕ В ОБРАЗИТЕ НА НЯКОИ ЕКРАННИ ГЕРОИНИ

Кадър от филма „Сексът и градът“ Кадър от филма „Професия блондинка – 2“ 

с Рийз Уидърспун

Кадър от филма „Престори се на жена ми“ 

с Дженифър Анистън
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Н
яколко дни след 
земетресението 
в Япония чуж-
дестранен ко-

респондент излязъл на ули-
цата в Токио и съобщил, 
че там нивото на радиа-
ция е по-малко, отколкото 
в Москва. Естествено, де-
монстрирал показанията 
на прибора. Как е възмож-
но това?! И означава ли то, 
че у нас екологичната обста-
новка може да се окаже по-
лоша, отколкото в страна-
та, където стана аварията 
на ядрената централа? Не е 
ли време всеки да си купи 
дозиметър?

ТРИ ОСНОВНИ 
ИЗТОЧНИКА НА 
РАДИАЦИЯ

1Космическото излъч-
ване и по-специално 

тези негови частици, ко-
ито стигат до Земята. Но 
Земята разполага с много на-
деждна естествена защита срещу 
това излъчване – атмосферата. Някол-
ко десетки километра плътен въздух се явя-
ват непристъпна преграда за радиоактивните излъчвания. 
99,99% от тях се спират от атмосферата. 

2Радиоактивните изотопи, които се намират в 
почвата. В природата има достатъчно количество 

радиоактивни ядра изотопи, които имат навика да се 
разпадат непредсказуемо, отделяйки енергия. Това е дос-
татъчно мощна енергия, която, ако въздейства на ня-
какво вещество отвътре, може да провокира разрушение 
или други ефекти. 
Тези изотопи се съдържат и в природни материали, на-

пример гранит или пясък, който често се използва в 
строителството за забъркване на циментови смеси.

3Отходните тръби на някои предприятия. При 
това не е задължително предприятията да са ядре-

ни централи. Става дума за различни други предприятия, 

често от химическата 
индустрия, при които в 
процеса на производство 
може да се образува не-
голямо количество радио-
активни изотопи. Когато 
те се изхвърлят в атмос-
ферата, нивото на радиа-
ция също се повишава. 
Има и други, не толко-

ва значими източници на 
радиация. Например (това 
обикновено изумява хора-
та!) излъчването на самия 
човек! В човешкия органи-
зъм се съдържат два ра-
диоактивни изотопа (те 
не представляват никак-
ва опасност за човешкото 
здраве) – това са въглерод 
14, т. нар. радиовъглерод, и 
калий 40 (той се съдържа в 
мускулната тъкан).

МЯСТО НА 
ДЕЙСТВИЕТО

 Височина. Ако летите на 
височина 10 хиляди метра и 

случайно(!) носите със себе си 
дозиметър, с учудване ще устано-

вите, че нивото на радиация в салона на 
пътнически самолет може да превишава 15–20 пъти ес-
тествения радиационен фон на земята.
Това е ефект от космическото излъчване. Колкото по-

високо се издигате, толкова по-малко частици, идващи 
от космоса, се задържат в атмосферата. Хората, които 
живеят в планините, през цялото време са изложени на 
повишен радиационен фон в сравнение с тези, които жи-
веят в равнините. При това превишението може да бъде 
с 10 пъти по-високо. Например в планината Тибет, в Лха-
са, естественият радиационен фон е 100–110 микрорент-
гена на час. За сравнение, в Москва стандартният фон е 
12–14 микрорентгена на час. Но хората в Лхаса си живе-
ят съвсем нормално и хич не се чувстват зле. 

 Съоръжения от гранит. Например на много метро-
станции по света е измерен 2–3 пъти по-висок радиационен ©
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фон от нормалния, защото за облицовката на тези станции 
е използван гранит. Или пък около гранитни стъпала – там 
радиацията е 2 пъти по-висока от нормалната. 

ОСОБЕНОСТИ НА ВЪЗПРИЯТИЕТО

Основният въпрос не е дали радиацията е висока, а с 
колко е по-висока. Дори ние средностатистически да ле-
тим рядко със самолет, пилотите и стюардесите летят 
много често. Но не сме чували хората от самолетните 
екипажи, да страдат по-често от заболявания, провоки-
рани от по-високото радиационно излъчване. Може дос-
татъчно уверено да се твърди, че превишаването на ес-
тествения радиационен фон даже с 10 пъти в повечето 
случаи не е вредно за здравето. 
Но има една подробност и тя е свързана с факта, че 

различните хора имат различна възприемчивост към ради-
ация. Тук от решаващо значение е индивидуалността на 
всеки организъм – възможни са отклонения както в една-
та, така и в другата посока. Ако при човек, оказал се в 
зоната, където фонът е значително превишен, се появят 
явни признаци за облъчване, най-вероятно те се дължат 
на неговата индивидуална непоносимост към радиация. 

ЛЪЧИ „В КЛЕТКА“
Радиоактивното излъчване действа на клетките на 
организма по два начина. Първият е пряко разрушение, 
когато заради въздействието отвътре клетката просто 
умира. Вторият се смята за по-опасен заради образуване-
то на свободни радикали. Тоест сложните органични мо-
лекули, от които е изградено човешкото тяло, не се раз-
рушават напълно, а частично. И освободената им част се 
запълва често от свободен радикал, който може да присъ-
едини към себе си всяка частица, която му „харесва“, от 
околната среда – в това число и радиоактивна. И тога-
ва безвредното органично вещество може да се превърне 
в супервредно. Ако обикновените клетки просто умират, 
то в клетките, отговорни за наследствеността, са въз-
можни хромозомни изменения, които впоследствие влияят 
на потомството. 
Истина е, че и тези, и други процеси се регулират от 

способността на организма да се самовъзстановява. Как-
то регенерира опашката на гущера, така и в човешкия 
организъм част от клетките е в състояние да се само-
възобнови. Естествено, до определен предел. За трайно 
нанесени на организма вреди се говори, когато този пре-
дел се надхвърли.

НОРМИ С РЕЗЕРВ

Радиационните норми, които действат сега, са създадени 
с много голям резерв. И това е разумно – в някои сфери 
на живота презастраховката е задължителна. След събити-
ята в Япония през март тази година се заговори за още 
по-голямо повишаване на допустимите норми на радиация, 

тоест за тяхното приближаване до реалните стойности. 
Защото, когато се заговори за повишено ниво на ради-

ация, паниката е много опасна. Когато в японските гра-
дове беше регистрирано повишение с 1,5–2 пъти, хората 
започнаха да се запасяват с йод и да го приемат без ле-
карско предписание, което само по себе си е достатъч-
но вредно. Те не разбираха, че ситуацията е безопасна. 
Действителна опасност съществуваше само в радиус 1–2 
километра от „Фукушима“, където радиационният фон 
беше наистина много висок – дори със защитни костюми 
хората можеха да работят там ограничено време. Но па-
никата възникна заради неразбирането, че дори и 10-крат-
но превишаване на дозите нормална радиация в 99,99% от 
случаите не е опасно за човека. Тоест това на практика 
е естественият радиационен фон високо в планината.
Дозиметристите вършат своята работа грамотно. Но 

журналистите оповестяват резултатите неграмотно. 
Това се отнася за много държави по света. Паника може 
да възникне и заради това, че някой е съобщил на част 
от населението, че домовете им са построени с радио-
активен пясък. Тези хора веднага ще си помислят, че са 
обречени, въпреки че повишението на радиационния фон 
може да е само с 5%, което е едно нищо на практика. 
Затова е толкова важно да сме информирани от компе-

тентни лица. Източниците на реална опасност, свързана 
с радиацията, са конкретни и в нормалния живот е мно-
го трудно да попаднете под тяхно въздействие, ако не 
ги търсите специално. 

РАДИАЦИЯ (ОТ ЛАТИНСКОТО 
RADIUS – ЛЪЧ) НАЙ-ЧЕСТО 

НАРИЧАТ ЛЪЧЕНИЯТА, ИЗПУСКАНИ 
ОТ АТОМНИТЕ ЯДРА, 

Т. НАР. ЯДРЕНИ ЛЪЧЕНИЯ.

©
 A

N
D

RE
Y 

SO
LO

M
IN

 / 
D

EP
O

SI
TP

H
OT

O
S.

C
O

M

Бела, брой 10 (164), 2011 25



ИЗЛЪЧВАНЕТО В БИТА

 Битови прибори. Днес, когато има строг радиацио-
нен контрол на производството, е много трудно да ви-
дите битов прибор, в който има сериозен източник на 
радиация. Например един такъв прибор е детекторът 
за дим, който монтират в хотелите и на летищата в 
качеството му на противопожарна сигнализация. Но ра-
диоактивните елементи там са толкова микроскопични, 
че да ви навреди този уред може само в един-единствен 
случай – ако го разглобите, намерите опасния елемент 
и го глътнете. Но никой нормален човек не би направил 
такова нещо, нали?!

 Рентгенови скенери Има ги на много летища по све-
та. Но бременните жени и децата могат и да не мина-
ват през тях. Както и всеки човек, който иска да из-
бегне вредното за здравето „осветяване“, може да по-
моли да бъде подложен на ръчен обиск. А що се отна-
ся до вредата, то това кратковременно облъчване не 
е опасно. 

ПРИНУДИТЕЛНА МЯРКА

Действително вредни за здравето процедури се явяват 
различните видове радиотерапии (особено лъчевата тера-
пия), които се назначават при тежки стадии на онколо-
гични заболявания. При тези крайни мерки, които се пред-
приемат за разбиване на раковите клетки, се облъчват и 
здравите съседни клетки. Но в такъв случай лекарите са 
мотивирани от принципа за избор на по-малкото зло. Ако 
на човек по прогноза му остава да живее няколко месе-
ца, след лъчева терапия той получава възможност да по-
живее още няколко години.
Когато с цел диагностика в човека се вкарват доста-

тъчно големи дози радиоизотопи, в някаква степен и той 
се превръща в източник на радиация, особено опасна за де-
цата, ако те се намират близо до него. Но също така е 
вярно, че спазването на определена дистанция от този чо-
век намалява до минимум опасността за окръжаващите. 

ЗАЩИТА ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДИАЦИЯТА

Колкото и да е странно, можем да се защитим от въз-
действието на радиацията чрез здравословен начин на 
живот и правилно хранене. Поглъщането на вредни ве-
щества от околната става заради отсъствието на ре-
дица полезни вещества в организма. При дефицит на ня-
кои минерали и витамини организмът като гъба започва 
да попива ненужни вещества от околната среда. Затова 
се твърди, че пълноценното хранене е залог за здраве и 
радиационна безопасност. Особено при децата. И понеже 
липсващите в организма желязо и калций първи се заме-
нят от радиоактивни изотопи, е препоръчително да хап-
вате повече храни, богати на желязо и калций. Калцият 
например лесно се замества от радиоактивен стронций, 
ако той, естествено, е в наличност в атмосферата нао-
коло. Затова е така важно да получаваме всички необхо-
дими елементи чрез храните. Тогава опасността от ради-
оактивно заразяване намалява значително дори ако източ-
никът на излъчването се намира близо до нас.
Битуват различни мнения, в това число и в медицински-

те среди, за храните, които са в състояние да елимини-

Въпрос на терминология
Според Международната система на мерните единици 

радиацията се мери в сиверти. Но за нас, българите, по-

познатото понятие е „рентген“. Каква е разликата? 

РЕНТГЕН (R) – за доза (мярка за радиоактивно въздейст-

вие) радиация в атмосферата.

СИВЕРТ (Sv) – за доза радиация в биологична тъкан. Но 

тъй като това е много голяма доза, нивото на рентгено-

вото лъчение се пресмята в милисиверти (mSv) – 1/1000 

част от сиверта, или в микросиверти – 1/1 000 000 част 

от сиверта. 

Има и още една мерна единица:

ГРЕЙ (Gy) – измерва погълнатата радиация от какъвто и 

да било материал (докато в сиверти се измерва радиаци-

ята, погълната от човека).

Американците продължават да измерват всичко в рент-

гени, но в цяла Европа отдавна радиацията се измерва в 

сиверти.

И още…

 100 рентгена са равни на 1 сиверт.  Максимално допус-

тимото облъчване с радиация се нормира. За населението 

дозата е 2 милисиверта за година от естественото фоно-

во облъчване плюс 1 милисиверт от всички други разреше-

ни източници на радиация. Или общо 3 милисиверта.  Ви-

соките дози радиация, както и острото радиационно об-

лъчване разрушават ЦНС, белия и червения кръвен ред, кое-

то води до повишен риск от инфекции.  Доза от 1 сиверт 

води до лъчева болест с гадене, повръщане, хеморагии, но 

не и смърт.  Единична доза от 5 сиверта води до смърт 

при 50% в рамките на месец.

Дози на излъчване
ПРИ РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 снимка на 1 зъб – 5 микросиверта

 панорамна снимка на зъбите – 15–20 микросиверта

 снимка на гръден кош – 100 микросиверта

 мамография – 400 микросиверта

 флуорограма – 500 микросиверта

 компютърна томография на стомах – 10 000 микро-

сиверта

За сравнение

 ежедневен 3-часов престой пред телевизора – 5 ми-

кросиверта

 полет със самолет на разстояние 2400 км, на височи-

на над 10 000 м – 10 микросиверта

 средно годишно фоново въздействие на околната 

среда – 1000 микросиверта

С

ЕДНО МИНАВАНЕ ПРЕЗ СКЕНЕР 
НА ЛЕТИЩЕТО СЕ РАВНЯВА 
ПРИМЕРНО НА 1/3 ДОЗА, 
ПОЛУЧЕНА ПО ВРЕМЕ НА 

ФЛУОРОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ.
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рат изотопите: червено вино, ягоди, червени боровинки и 
др. Но проблемът е в това, че те ускоряват елиминира-
нето на всякакви други вещества от организма. Затова 
на болен човек лекарите препоръчват да пие много вода, 
за да може да забърза обмяната на веществата и органи-
змът да се очисти по-бързо от токсините. 
Не ви съветваме да си купувате дозиметри обаче. Със 

замерване на радиацията са длъжни да се занимават спе-
циалистите. Ако неподготвен човек проведе замервания, 
естествените колебания в радиационния фон могат да го 
паникьосат много. 

ОПАСНА ЛИ Е МАМОГРАФИЯТА

Първо трябва да се отбележи, че мамографските из-
следвания, както и изследванията с цел профилактика на 
рака на млечната жлеза в най-ранен стадий се препоръч-
ват само на жени над 40-годишна възраст. За жени под 
40-годишна възраст има други видове изследвания – ул-
тразвукови, МРТ (магнитнорезонансна томография), – а 
рентгеновият скрининг се прилага само в случай на висок 
наследствен риск. При жените над 40-годишна възраст 
мамографията играе водеща роля за ранно диагностицира-
не на рака на млечната жлеза. 

Причината на по-младите жени да не се препоръчва ма-
мография е първо, че тъканта на млечните жлези при 
тях е още плътна и мамографията не може да изпъл-
ни своята основна функция. Освен това международни 
научни изследвания са доказали, че тъканта на млечни-
те жлези е най-чувствителна към рентгеновото излъчва-
не във възрастта от 20 до 30 години. След 40-годишна 
възраст тази чувствителност намалява, а след 50-годиш-
на възраст тя е с 10 пъти по-ниска. Затова рентгено-
вите скринингови програми са допустими за жените, на-
вършили 40 години.
Дозата, която жените получават в момента на рентге-

новото изследване, е била разчетена от шведски учени: за 
4 мамографски снимки тя е равна на 30% от фоновата ра-
диация, която човек получава в продължение на 3 месеца. 
А когато жената сама си назначи рентгеново изследва-

не – компютърна томография, мамография – на едно мяс-
то, а след това заради повторна проверка є се наложи 
да го направи и в друга клиника, тогава тя доброволно 
се подлага на допълнително, очевидно ненужно и не мно-
го полезно облъчване. 
Безопасността на рентгенографията зависи, най-общо 

казано, не от дозата на облъчване, а от качеството на 
проведеното изследване. Затова трябва да изисквате сер-
тификат за всеки рентгенов апарат, под който заста-
вате. 
Снимките на гърдите е допустимо да бъдат 4 – по 2 

на всяка млечна жлеза. Ситуацията е различна само за 
онкологично болните пациенти, когато се изисква по-де-
тайлно изследване.

Рентгеново облъчване
КАК ДА ОПРЕДЕЛИМ 

БЕЗОПАСНАТА ДОЗА

Дали рентгеновите снимки, които ни 

се налага понякога да правим, са запла-

ха за здравето ни? Да, ако се превишат 

дозите на облъчване. Нашите съвети 

ще ви помогнат да намалите дозата. 

 Днес ние се излагаме на въз-

действието на рентгеновите 

лъчи примерно 5–7 пъти по-чес-

то, отколкото преди 30 години. За 

това има две причини: все по-широкото 

приложение на компютърната томогра-

фия (излъчване, което е с 500 пъти по-

силно от това при стандартна рент-

генова снимка) и използването на рент-

геново оборудване от стар тип в пове-

чето болници по света. Съвременните 

цифрови диагностични рентгенови апа-

рати работят с няколко пъти по-мал-

ки дози на облъчване. Затова се изслед-

вайте в съвременни и модерно оборуд-

вани клиники. 

 Старайте се да избягвате нео-

правданите рентгенови изследва-

ния. Естествено, ако ви боли зъб или 

ви е счупена ръката, няма да можете да 

минете без рентгенова снимка. Но при 

редица други заболявания лекарят може 

да ви предложи и алтернативни методи 

за диагностициране. При подозрение за 

язва например често се препоръчва ен-

доскопия. 

 Ако лекарят все пак ви е изпра-

тил на рентген, той е длъжен да ви 

обясни какво ще се случи, ако се от-

кажете от това изследване, и защо 

е невъзможно да ви препоръча ал-

тернативен метод. Ако рискът при 

отказ от рентген е доста по-голям 

от риска при облъчване с рентгено-

вите лъчи, значи е добре да приеме-

те решението му. Например при нали-

чие на клинични симптоми за пневмо-

ния рентгеновото изследване е един-

ственият възможен начин да се по-

твърди или изключи тази диагноза.

 За да не се облъчвате излишно, 

си извадете рентгенов паспорт, къде-

то рентгенологът да отбелязва доза-

та на облъчване при всяко изследване. 

 При подготовка за процедура-

та следете областта на таза, щито-

видната жлеза, очите и другите части 

на тялото, които няма да се снимат, да 

бъдат защитени със специална прес-

тилка или яка с оловно покритие. Ако ви 

правят снимка на зъбите, е много ва-

жно да защитите областта на щито-

видната жлеза. При децата трябва да 

бъде защитено цялото тяло освен из-

следваната зона. 

 Задължително пазете рентге-

новите си снимки. Информирайте 

лекуващия си лекар, ако са ви правили 

рентгенова снимка в друга поликлини-

ка или болница през последните 5 го-

дини. Той може да провери резултати-

те по нея и да ви спести излишно об-

лъчване. 

 Отчитайте всеки контакт с 

радиация (ако например често ле-

тите със самолет) и го съобщавай-

те на лекаря си. Има диагностично ска-

ниране (МРТ – магнитнорезонансна то-

мография, или УЗИ – ултразвуково из-

следване), което не ви излага на облъч-

ване. 

ТЪКАНИТЕ НА МЛЕЧНИТЕ ЖЛЕЗИ 
СА ОСОБЕНО ЧУВСТВИТЕЛНИ 

КЪМ РЕНТГЕНОВОТО ИЗЛЪЧВАНЕ, 
ОСОБЕНО ПРИ ЖЕНИ ОТ 20- ДО 

30-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.
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Ако проявявате желание лично да се 

убедите в способностите на д-р Пе-

шев като стоматолог, а не само да че-

тете статиите му, можете да се оба-

дите на телефони: 02/952-27-55 или 

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

посещение. Кабинетът се намира на 

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

Дано да ви е наблизо!

www.zabolekarbg.hit.bg

у с м и в к а т а

З
ъбите в човешката уста са подредени в две зъб-
ни редици – горна и долна. Горната зъбна редица 
има формата на полусфера, а долната – на пара-
бола. Нормално всеки зъб контактува с двата си 

съседни и с два от другата зъбна дъга. 

Има застъпване от половин зъбна ширина между 

два срещулежащи зъба. Това подреждане на зъбите 

е изключително важно за тяхната функция.

Всеки зъб е леко подвижен и при натиск потъва в кост-
та от 0,2 до 0,4 мм, но при потъването си се опира на 
двата съседни и предава на тях голяма част от нато-
варването. В зъбната редица зъбите 

действат като 
силоразпределителна система

непозволяваща да се претовари никой от тях. 

Липсата на зъб в зъбната редица води до 

претоварване на двата съседни на дефекта зъба. 

С времето те се накланят и разклащат към дефекта, 
а насрещният зъб прораства. Така рано или късно се гу-
бят съседните на липсващия зъб, дефектът става по-го-
лям и по-лесно се губят още съседни на дефекта зъби. 
По тази причина изпиляването на напълно здрави живи 
зъби за мост, които са в съседство с подобен дефект, 
е оправдано! Ако не се изпилят и хванат в мост, те 
ще се изгубят!
При някои хора има т. нар. 

зъбно-челюстно несъответствие 
То бива два варианта. При първия зъбната дъга е по-мал-

ка от челюстта. В този случай организмът компенсира не-
съответствието, като разрежда зъбите. Между всички 
зъби се появяват разстояния и липсват контакти. Все-
ки зъб започва да „работи за себе си“ и се претоварва 
много бързо.

Когато челюстта е по-малка от зъбите (вторият вари-
ант), те се подреждат сбито, неправилно и са предпос-
тавка за пародонтоза и кариеси. Такъв е случаят и на 
перфектно подредени зъби, при които няма място за про-
бив на мъдреците. 

Мъдреците започват да пробиват около 

18–20-годишна възраст и най-често разместват 

предните зъби, понеже те са най-слаби.

Лошите междузъбни контакти могат да са причине-
ни от 

лоши контакти между пломби 
Тук също има два варианта – контакт на пломба към 

зъб и контакт на две пломби, „гледащи“ една към дру-
га. Най-трудно се постига плътен контакт между две 
пломби. Ако контактът е хлабав, между зъбите ще вли-
за храна, ако е много плътен, самопочистването няма да 
може да се осъществява и пак ще се задържа храна меж-
ду зъбите.
Контактите на зъбите на двете дъги трябва да са рав-

номерни и много на брой, като броят и плътността им 
трябва да нарастват назад към мъдреците. 

Големия брой добри контакти драстично 

намалява силата, нужна за дъвчене, и повишава 

ефективността му.

Неслучайно зъбите пробиват със сложен релеф и се на-
местват при пробива си оптимално един срещу друг, ако 
има достатъчно място на дъгите. 

Пломбите, направени плоски като летище, намаля-

ват зъбната повърхност, влошават контактите с 

насрещния зъб и създават риск за счупване на зъба!

Целта на всеки лекар по дентална медицина е да добли-
жи максимално междузъбните контакти до тези на съвър-
шената захапка, с чиито параметри започнах статията.

Д-р Цветан ПЕШЕВ, стоматолог
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Междузъбните 
контакти
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 А ЗАЩО Е БЕЗЦЕННО МАСЛОТО ОТ ШИЙ?
Защото от дълбока древност народите в Африка се доверяват на невероятните му лечебни и разкрасяващи свойства. 
То било първа помощ при изгаряния и рани, при раздразнена и възпалена кожа. На него разчитали да предпази нежна-
та кожа на бебетата и малките деца от жестокото слънце и сухия горещ вятър. За жените пък то било най-важното сред-
ство за запазване на красотата и младостта на кожата. Твърди се, че представлявало неотменна част от ежедневния ри-
туал за красота на самата Клеопатра. 
Маслото от ший е богато на витамини A, E и F, микроелементи и редица наситени и полиненаситени мастни киселини. 
Дълбоко подхранва и хидратира, като бързо прави дори много сухата и изтощена кожа отново гладка, мека и еластич-
на. Съхранява нейната свежест и младост, предпазва я от отпускане, от образуване на бръчки, от изсушаване и от следи-
те, които времето и ежедневният стрес оставят върху нея. 

 КРЕМ ЗА ТЯЛО С МАСЛО ОТ КАКАО И ШИЙ 
ще направи склонната към отпускане кожа отново стегната и еластична. Маслото от какао съдържа танини, които стягат 
кожата, и кофеин, който я дренира и изглажда. Растителните пигменти в състава му помагат на кожата да задържи при-
добития тен по-дълго време. Какаовото масло е най-ефективният до момента естествен продукт срещу белези и стрии 
по кожата. Затова е особено подходящ при бременност и планирани диети, когато кожата е подложена на значителни 
промени и се нуждае от специални грижи, за да остане здрава, свежа и еластична.

 КРЕМ ЗА ТЯЛО С МАСЛИНА И ШИЙ
е чудесно решение за сухата и чувствителна кожа. Маслото от маслина интензивно хидратира, подхранва и успокоява 
раздразнената кожа. Богато е на вит. Е (стяга съединителната тъкан) и други мастноразтворими витамини, фитостероли 
и фосфолипиди. Защитава кожата от вредните атмосферни влияния.

 КРЕМ ЗА ТЯЛО С МАСЛО ОТ ДИВА РОЗА И ШИЙ
възвръща красивия и сияен вид на кожата. Маслото от дива роза тонизира капилярите и подобрява циркулацията на 
кръвта, което намалява зачервяванията по кожата, причинени от спукани капиляри (т.нар. венозни конци). Тонизира и 
действа ароматерапевтично.

В края на лятото

j%›=2=  ,“*=  
“C	
,=�…% %2…%�	…,	

Кремовете от серия Irisan се разпространяват в аптечната мрежа из цялата страна.

Сега, когато прекрасното лято е вече зад 
гърба ни, е време да се погрижим за 
здравето и красотата на своята кожа. 
Да заличим пораженията от силни-

те слънчеви лъчи, горещия въздух, сухия вя-
тър и прахта, да възстановим нейната елас-
тичност, копринена гладкост и мекота.
За никоя дама не е тайна фактът, че ключът 
към здрав и красив вид на кожата е комбинаци-
ята от правилно хранене, редовен прием на вода и 
адекватни козметични грижи, състоящи се от две прости 
стъпки – подхранване и хидратация. И ако първото и вто-
рото условие са ясни и не предизвикват някакви особени 
съмнения, то третото – изборът на подходящите козметич-
ни средства сред огромното изобилие на пазара – може 
наистина да ни постави пред сериозни колебания.

В каталога на германската марка ASAM, която от 
няколко години е изключително добре приета 

на родния козметичен пазар, открихме наис-
тина добри предложения.
Компанията от Бавария има повече от ус-
пешна половинвековна история като произ-
водител на козметика с високо съдържание 

на натурални съставки, безкомпромисно ка-
чество и винаги разумни цени.

Нейната серия Irisan е специално предназначена за 
поддържане на нежната и деликатна кожа на женското тяло. 
В основата на козметичните формули е маслото от ший (из-
вестно още като шеа или карите) – добивано от африканско-
то маслено дърво. На Черния континент го почитат като све-
щено растение и само пълнолетните африкански жени имат 
право да добиват безценното масло от неговите плодове.

 





МАЗНИНИ
1ГРЕЙПФРУТЪТ

държи първото място в списъка 
с храни за отслабване. Освен че под-
помага по-бързото стопяване на сла-
нинките, той понижава и нивото на 
инсулина в организма. Което означава, 
че притъпява желанието ни да хап-
нем набързо нещо сладко. Достатъч-
но е да изяждате не повече от 150 г 
грейпфрут дневно, за да постигнете 
желания ефект.

ХРАНИТЕ,

които „горят“
които „горят“

Ако ги ядете по-често, ще 
забележите, че теглото ви 
се понижава средно с до 2 кг 
на седмица. При това без да 
спазвате строга диета.

2ЗЕЛЕНИЯТ ЧАЙ
е втори в тази класация. Ос-

вен че очиства организма, той пре-
дотвратява образуването на ракови 
клетки и възникването на сърдечно-
съдови заболявания. Наред с всички 
тези положителни качества зеленият 
чай повлиява положително и метабо-
литните процеси в организма. Доста-
тъчно е да пиете по 5 чаши на ден. 
Те „топят“ от 70 до 100 калории. 

3ЛЮТОТО
Колкото и невероятно да звучи, 

лютата храна също ускорява метабо-

хр а н е н е
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Н
е вярвайте на тези, които твър-

дят, че въглехидратите са по-

лезни за вашата диета. Напротив. 

От белтъчините ще имате мно-

го повече ползи. Белтъчната храна 

е необходима на организма за обра-

зуването на мускулна маса. И още: 

най-много калории организмът из-

разходва за усвояването на белтъ-

чините. Много повече, отколкото за 

изгарянето на мазнините и въглехи-

дратите. 

Най-добрият начин да стопите маз-

нините е да направите разтоварва-

щи дни без тренировки, след което 

постепенно да увеличите физическо-

то натоварване и съответно хране-

нето. Предимно леки храни – плодо-

ве, зеленчуци, продукти, съдържащи 

белтъчини (извара, яйца, риба, пи-

лешки гърди и др.). Не е необходимо 

съвсем да се отказвате от калорич-

ната храна: изяли сте парче торта 

или една палачинка – тогава отка-

жете се от гарнитурата към основ-

ното ястие. И никакви изтощаващи 

диети! Но това, при условие че по-

стоянно тренирате. И дори времен-

но да преустановите тренировките, 

вие изобщо няма да натрупате из-

лишни килограми, както би станало, 

ако сте отслабнали само с диета. 

ЗА ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

©
 A

RT
JA

ZZ
, E

VG
EN

Y 
KA

RA
N

D
AE

V,
 J

AK
U

B 
PA

VL
IN

EC
, A

N
D

RI
Y 

D
YK

U
N

, H
AL

IN
A_

PH
OT

O
 / 

D
EP

O
SI

TP
H

OT
O

S.
C

O
M

РЕЦЕПТА ЗА СУПА 
ЗА ОТСЛАБВАНЕ
ПРОДУКТИ:  6 глави кромид лук 

 няколко домата (може и от кон-

серва)  2 зелени чушки  връзка це-

лина  малка зелка  кубчета зелен-

чуков бульон 

ПРИГОТВЯНЕ: Зеленчуците се наряз-

ват на дребно. Заливат се със зе-

ленчуков бульон. Добавят се сол, че-

рен пипер и чили или къри по жела-

ние. Супата се кипва и после се ос-

тавя да ври 10 мин на силен огън, 

след което се вари на тих огън до 

готовност. Яжте от супата, щом 

почувствате глад.

БОНУС

лизма. Но веднага ви предупреждава-
ме, че това не се отнася за лютите 
чипсове, брускети, сухари и мазните 
люти манджи.

4ОБЕЗМАСЛЕНИТЕ МЛЕЧНИ 
ПРОДУКТИ

Млечните продукти, както е извест-
но, снабдяват организма с калций. Не-
достатъчното количество калций в 
организма води до освобождаване на 
калцитриол – хормон, който подпома-
га складирането на мазнини в органи-
зма. Не изоставяйте тези храни дори 
и когато сте на диета, но ги заме-
нете с техните нискомаслени вариан-
ти (нискомаслено мляко, нискомасле-
на извара). 

5КАНЕЛАТА
Доказано е, че 1/2 ч. л. канела по 

време на хранене (може да бъде до-
бавена и в процеса на приготвяне на 
храната) помага за ефективното ус-
вояване на захар в организма. А това 
води до понижаване на нивото на за-
хар в кръвта. 

И ОЩЕ…

 ЧЕСЪН И ЛУК (въздействат на хи-
поталамуса, който регулира чувство-
то за глад)

 ПАПАЯ (съдържа ферменти, раз-
граждащи липидите)

 МАЛИНИ (съдържат ензими, които 
разграждат мазнините)

 ЧЕРВЕНО ВИНО (съдържащият 
се в червеното вино антиоксидант 
ресвератрол забавя образуването на 
нови мастни отлагания)
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Т
върди се, и то от учени, че хората, подложе-
ни на постоянен стрес в работата, по-често се 
оплакват, че ги боли гърбът. Честите промени 
в настроението и депресивните състояния пък 

провокират болките в кръста. И все пак не може да се 
каже, че съществува директна връзка между нашите ми-
сли (главата) и болката в гърба (тялото). Тази връзка е 
много по-сложна, отколкото ни се струва на пръв поглед, 
защото се определя от личността и от конкретната си-
туация, в която тя е поставена. 

Например има хора, които преживяват депресията 
по-болезнено от физическата болка, и други, при които 
физическите болежки увреждат сериозно психиката, 
и то за дълъг период от време.

Във всички случаи обаче е налице невъзможност да се 
отдели тялото от психиката, „главата“ (умът) от гър-
ба. Просто защото те винаги действат заедно.

Алармен сигнал
Дали симптомът е физически (болка), или психически 

(тревожност), той в същността си е предупреждение, че 
сме минали границите на допустимото. 
Болката може да се появи при важни житейски проме-

ни, с които да я свържем веднага и директно – ражда-
нето на дете, смяната на жилище, загубата на близък 

човек или издигането в професията. Но източникът є 
трябва да се търси и по-назад във времето. В повечето 
случаи тя се появява след поредица от почти незабеле-
жими симптоми. 

В състояние на стрес първо започваме да усещаме 
напрежение в кръста и стигаме дотам, че една сутрин 
просто не можем да станем от леглото.

Анализирането на поредицата от събития в живота ни 
прави болката по-разбираема за нас.

На друг език
За психотерапията болките в гърба са сякаш „думи“, 

изречени на чуждия език на тялото. Те трябва да бъдат 
дешифрирани от ума. Отдадени на емоциите си обаче и 
затрупани от житейски трудности, невинаги имаме вре-
ме и желание да анализираме онова, което ни се случва и 
което усещаме. 
Често се намираме под напрежение, без дори да го раз-

бираме. И в този случай болките в гърба са нещо неиз-
бежно. Те сякаш ни подсещат, че имаме нужда да изразим 
страданието си и че е време да се противопоставим на 
нездравословния начин на живот, който водим. 

В наш интерес е, когато се появи болката в гърба, 
да си останем „арестувани“ от нея вкъщи и да се запитаме 
какво ни тежи, какво ни напряга и какво ни се е случило, 
та да се чувстваме толкова зле.

Това означава да се опитаме да разшифроваме езика на 
болката. Изучавайки болките си (особено тези в гърба 
и кръста), можем да разберем някои неща за самите нас 
– неща, за които не подозираме или които не сме гото-
ви да открием.

Скритите послания
Да си болен, означава да си дезориентиран, да объркаш 

посоката. Болката в гърба ни носи една вторична „полза“ 
– позволява ни да открием вярната посока, пробужда ни. 
Тя ни принуждава да се вслушаме в емоциите си, да на-
мерим отново връзка със себе си, или казано по-просто, 
да размишляваме за нас самите. Основните въпроси, ко-
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Зад гърба на
болката

д у ш а  и  т я л о

„БОЛИ МЕ ГЪРБЪТ!“; „ЦЕПИ МЕ ГЛАВАТА!“ – ЗАД ТЕЗИ 
ОПЛАКВАНИЯ СЕ КРИЕ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ИСТИНАТА ЗА НАС. 

ЧЕСТО БОЛКАТА Е АЛАРМА, КОЯТО НИ СТРЯСКА И ПРИКАНВА 
ДА РАЗБЕРЕМ САМИТЕ СЕБЕ СИ, КАКТО И ДА СЕ ВГЛЕДАМЕ 

ПО-ДЕТАЙЛНО В ОТНОШЕНИЯТА НИ С ДРУГИТЕ.
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ито трябва да си зададем в такъв момент, са „Отгова-
ря ли работата ми на моите способности и ценности?“ 
и „Истинска ли съм в двойката?“.
Болката в гърба е носител на смисъл, при условие че 

страдащият иска да го разбере. Много често обаче това 
желание за разбиране не се осъществява по различни при-
чини – човек схваща болката като наказание заради не-
желаната професия, която упражнява, или защото е фа-
талист: „Нищо не мога да направя в случая.“
Всеки терапевт знае, че истинското съобщение на бол-

ката не съвпада с вярванията и убежденията на паци-
ента. 

Болката може да е идеалното ни алиби да останем 
зависими от лекарства, от грижите на другите за нас 
и да не живеем пълноценно живота си.

Например: „Болен съм и затова не мога да открия парт-
ньор в живота.“
Болката в гърба не издава подробности само за самия 

страдащ, но и за отношенията му с другите. Тя изразя-
ва понякога това, което не можем да кажем открито на 
партньора си. Като например: „Виж колко страдам, ко-
гато съм с теб.“
Болките в гърба могат да прераснат в… загуба на ав-

тономия, загуба на стремежи и желания и в крайна смет-
ка в отказ от живота. Психичните болки са също тол-
кова реални, колкото и физическите, и в такъв момент, 
когато ги изпитваме, имаме нужда от намесата на пси-
хотерапевт, за да си излекуваме душата.

Позволение за по-добър живот
При продължителни и силни болки в гърба и кръста 

е много трудно страдащият да бъде убеден в необхо-
димостта от допълнително психическо и физическо на-
товарване, след като той е свикнал „да „лекува оплак-
ванията си с лекарства“. С други думи, истинското ле-
карство е страдащият сам да си позволи по-добър на-
чин на живот.

Ролята на психотерапевта е да помогне при 
разгадаване на смисъла на болката. Но истината е, 
че до неговите услуги се прибягва едва когато 
традиционната медицина се окаже безпомощна.

Най-добре е в този случай да се работи в екип – консул-
тирането с кинезитерапевт, остеопатолог и със специа-
лист по психосоматични заболявания е правилната крач-
ка към излекуването.
Психотерапевтът не се ограничава само до анализиране 

на симптомите. Той разглежда личността в нейната ця-
лост и помага да се отстранят причините за психични-
те страдания.
Каква е ролята на психосоматичната медицина при ле-

чението на болки в гърба? Тя позволява на страдащия да 
погледне с други очи своята болка. Опирайки се на това, 
което чувства тялото, той се опитва да разбере свои-
те емоции. Освобождавайки емоциите, чувствата и спо-
собността ни да мислим, психотерапевтът ни води към 
смисъла на това, което преживяваме. И ни окуражава да 
открием истинската си същност.
По материали от чуждия печат подготви Ани РАЙНОВА

Бела, брой 10 (164), 2011 35



Й
ога се играе от двама, фино подсказаха Мира Ка-

ранат и Ачаря Харилал, които тази година бяха 
за втори път в нашата страна. Може да сте се 
сблъскали с тях и вие някъде по улиците на Со-

фия – той, в робата си на индиец, а тя, облечена като 
обикновена европейка. Поне така ги срещнахме, когато 
уговорихме интервюто си ние! И веднага забелязахме, че 
докато Мира, или Марие, се усмихва, Харилал мълчи; заго-
вори ли є пък, и двамата политат. Защото в живота ни 
йога всъщност е умението да изграждаме хармония.

– С КАКВО СЕ ЗАНИМАВАТЕ ОСНОВНО?
Харилал: Главната ни работа е в нашия ашрам в Ин-

дия – освен обикновените занимания с йога имаме и бла-
готворителна дейност.

– КАК СЕ ЗАПОЗНАХТЕ?
Мира: Запознахме се в Германия, където превеждах на 

един негов семинар. Там преподавах йога за учители.
– БЕШЕ ЛИ ХОДИЛА ПРЕДИ ТОВА В ИНДИЯ?

Мира: Не, преди това, не. След срещата ни отидох за 
първи път.

– КАК СЕ ЧУВСТВАШ ТАМ КАТО ЕВРОПЕЙКА, КОЯТО 
ПРЕПОДАВА ЙОГА?

Мира: Като вкъщи! Защото обичам и Индия, и индий-
ците. Когато съм облечена в сари, хората изобщо не мо-
гат да познаят, че съм чужденка.

– КАК ИЗГЛЕЖДА ЕДИН ВАШ ДЕН В АШРАМА?
Харилал: Ние предлагаме на хората да ги настаним при 

нас, като възможностите за това, с какво да се зани-
мават по време на престоя си, са различни. В повечето 
случаи нашите гости са чужденци – хора от Европа, от 
Запада... На местните пък предлагаме йога терапия без-

платно. Всеки ден идват и играем йога заедно. Органи-
зираме много семинари по различни програми. Също така 
даваме стипендии, с които подкрепяме местни деца, ко-
ито имат способности, но нямат възможност да учат. 
За чужденците курсът по йога терапия е едномесечен, 
също така има курс по йога веданта и индийска психо-
логия. Предлагаме и курсове за деца и млади хора, които 
искат да практикуват традиционната индийска система 
на гурукулама, което означава да живеят известно вре-
ме заедно със своя учител, своя гуру, и да се учат ди-
ректно от него.

– КОГА МОЖЕМ ДА КАЖЕМ, ЧЕ ЧОВЕК Е НАПЪЛНО 
ЗДРАВ?

Харилал: В аюрведа съществува много точна дефини-
ция, какво е да си здрав. Всички органи, цялото тяло 
трябва да е здраво, трябва да сме положително настрое-
ни и да имаме контакт с другите хора. Трябва и трите 

Положителните чувстваПоложителните чувства
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Мира и Харилал се допълват взаимно, а усмихнат 
ли се, стават едно цяло: в тях са се побрали не 
само мъжкото и женското, тук са ин и ян, Западът 
и Изтокът, малкото и голямото...

В сърцето на Прага с приятели 

– Мира и Ачаря са вляво

Скромни в емоциите си, 
но богати на излъчване 

са Мира и Харилал. Така и не опитват индийските сладки, 

които им поръчваме в чайната, в която сме седнали. Изяж-

дат една обща супа, при това прехвърляйки си почти риту-

ално лъжицата. После ни отговарят – спокойни и усмихна-

ти. Ние пък невъздържано питаме дали наистина само това 

ще е обядът им, а те признават, че искали „още нещо мал-

ко“, но ще си го поръчат по-късно... Разтварят картата на 

София, за да им покажем някое „специално“ място в наша-

та столица. Опитваме да обясним кой е Дънов и къде е не-

говата градинка... Разговорът ни свършва, а тяхното пъте-

шествие продължава...
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ни доши да са в равновесие.
– ПРАВИХ ТАЗИ СЕДМИЦА ИНТЕРВЮ С ЛЕКАР 
НУТРИТЕРАПЕВТ, КОЙТО ТВЪРДЕШЕ, ЧЕ САМО ХРА-
НАТА МОЖЕ ДА ЛЕКУВА... КАКВО МИСЛИТЕ ВИЕ ОТ 
ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЙОГА И АЮРВЕДА ЗА ТОВА?

Харилал: Не можем да кажем, че само едно нещо е пра-
вилното, а друго е лошо, защото трябва да намерим сис-
темата, с която да помогнем на един човек. Например 
някой, който живее близо до природата, ще има различ-
ни нужди от човек, който се намира в големия град. Но 
храната наистина играе голяма роля в живота. В йога и 
аюрведа е много важна праната в нея. Използваме храна-
та, за да повлияем мисленето си. Когато подкрепяме тя-
лото си с правилната за нас храна, ние му даваме прана, 
а с това – и позитивно мислене.

– С КАКВО СЕ РАЗЛИЧАВА ЙОГА ТЕРАПИЯТА, КОЯ-
ТО ПРЕПОДАВАТЕ, ОТ ОБИКНОВЕНАТА ЙОГА, КОЯТО 
ИГРАЕМ В ЙОГА СТУДИАТА?

Харилал: Нормалната йога е за хора, които са здра-
ви – с нейна помощ те се опитват да докоснат по-ви-
сше ниво на съзнание. Йога терапията е за болния човек, 
като целта е да реши проблемите му. Тези инструмен-
ти, които използваме по отношение на здравия човек, не 
можем да приложим, когато човек има проблеми. Техни-
ките, които знаем от древните книги, в случая не пома-
гат. Човек, който е под стрес или болен, се нуждае от 
по-различен комплекс упражнения. Повечето учители пре-
подават познание в един стил йога – традиционен или 
пък модерен. Тук обаче говорим за индивидуална йога, ко-
ято да подпомага мисленето или решаването на пробле-
мите на конкретния човек.

– КАКВИ БОЛЕСТИ МОЖЕМ ДА ЛЕКУВАМЕ С ПОМО-
ЩТА НА ЙОГА ТЕРАПИЯТА?

Харилал: В повечето случаи е предназначена за психосо-
матични проблеми. Точно с тях медицината не се спра-
вя много добре. Главен проблем е, че модерният лекар не 
знае много за това, как мислите са свързани с тялото 
на пациента му. В йога психологията като цяло има мно-

го подробно знание, как функционира умът ни и каква 
връзка съществува между него и тялото. Ако не успеем 
да се справим със стреса, една обичайна терапия няма да 
ни помогне много. А йога терапията е силна точно там 
– това доказват и добрите резултати при пациентите. 
Прилага се дори при случаи на рак или множествена скле-
роза. Не можем да бъдем 100% сигурни, че ще успеем, но 
е много важно пациентът да приложи тази терапия убе-
дено, да влезе в битката сам. Това означава, че трябва 
да работи върху ума си, върху това, накъде са насочени 
мислите му. Можем само да дадем подкрепа – както със 
средствата на модерната психология, така и чрез йога 
терапията, но основното остава за него.

– СЕГА КЪДЕ ЖИВЕЕТЕ?
Мира: Лятото прекарваме в Прага, моя роден град, 

като пътуваме за семинари до Германия, а от две години 
– и до България. През останалата част от годината сме 
в родното място на Харилал – то е в индийския щат 
Керала, на 50 км от гр. Кочин. Сравнително отдалечено 
е от цивилизацията, на брега на морето, в едно малко 
селце. Провеждаме курсовете основно там. Имаме и мяс-
то в планината, много красиво и чисто. Но в момента 
там няма курсове, защото е труднодостъпно. Универси-
тетът, в който Харилал преподава, пък се намира бли-
зо до гр. Кочин.

– ИСКАТЕ ЛИ ДА СПОДЕЛИТЕ НЕЩО С ХОРАТА, ДА 
ИМ ДАДЕТЕ НЯКАКЪВ СЪВЕТ...

Харилал: Нашата жажда за постигане на материални 
придобивки е в основата на повечето ни проблеми. Преза-
доволяването е една от основните причини да се разболя-
ваме. Желанието ни да се съревноваваме един с друг, да 
се конкурираме, нашата алчност, жаждата ни да постига-
ме все повече материални блага ни пречат. За сметка на 
това игнорираме факта, че има хора, които страдат. Ако 
живеем простичко и употребяваме само това, от което 
наистина имаме нужда, ще си помогнем сами! Едни от ос-
новните принципи в йога са простотата в живота и въз-
вишеността в мислите. Това е йога! Асаните и пранаяма-
та са само две от тухличките в стената, която образу-
ва йога като цяло. Всяка асана, която се практикува, без 
тези принципи не води до напредък, просто няма смисъл!

Красимир ПРОДАНОВ, 

главен редактор на списание „Усури“

Домът им в Индия

Йога терапията повлиява особено добре 
състояния на мигрена, астма, артрити, високо кръвно 

налягане, също болки в гърба, изброява ни Харилал. Чес-

то при тези болести сравнително бързо има добър резул-

тат, казва той. Според него наистина много добри ре-

зултати имат тези, които притежават нужната подго-

товка да се занимават и да практикуват всеки ден. Мно-

го важно е, отбелязва, и това, как се отнасят към болес-

тта си – да знаят, че трябва да се преборят с нея, а не 

вместо тях това да върши някое хапче...

Медитация в „Йога Дивали“ в София
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есто чувам хората да казват 

„Напоследък много съм се де-

пресирал“ или „Пази се, че ако 

продължаваш да живееш по 

този начин, ще изпаднеш в депресия!“.

След като Световната здравна органи-

зация обяви, че депресията е едно от 

най-разпространените заболявания от… 

западен тип и че почти всеки десети 

американец я е изпитал на гърба си, дой-

де ред и на нас, които живеем пї на из-

ток, да се защитаваме от депресарски-

те си страдания и тегоби. И какъв по-

сигурен начин от този 

ДА СЕ СКРИЕМ В ЧЕРУПКИТЕ СИ 
Ама толкова навътре да се скрием, че да 

не ни се излиза оттам.

Когато преди две години наш приятел – 

млад, интелигентен и сърдечен мъж – си 

отиде от живота, като сам си го отне, 

ние, приятелите му, осъзнахме колко е ху-

баво да се радваш на живеенето. Раз-

брахме, че неговото постоянно говорене 

за едно и също нещо на масата в кафе-

нето е било молба за помощ, зов, крясък, 

ако щете, само дето човек трябва да има 

уши да чуе... Ние и очи имаме, но в забър-

зания делник не виждаме нищо повече с 

тях от дома си, работата си, колата си. 

Както и уши, но с тях чуваме само „мрън-

кането“ на собствените си нужди.

А този, който страда от депресия, не 

страда само когато се среща с хора. Не-

говото поведение е постоянно маркира-

но от тъгата – разпознаваемо от този, 

който иска да го разпознае.

ПСИХОЛОЗИТЕ ТВЪРДЯТ, ЧЕ ЧОВЕК МИНАВА ПРЕЗ 

ПЕТ ЕТАПА ПРЕДИ 
ИСТИНСКАТА ДЕПРЕСИЯ

1.НЕДОВЕРИЕ, ЧЕ НЕЩО СЕ СЛУЧВА ТОЧНО НА НЕГО 

– раздяла, обсебващи родители, работа, която му носи 

само тревога…

2. ТЪГА, с която е пропито цялото му същество.

3. ОТРИЦАНИЕ НА ТРЕВОГАТА. Човек започва да дейст-

ва обикновено така, сякаш причината за тъгата му не 

съществува: посещава местата за срещи преди любовната 

раздяла; гледа същите филми, които е гледал заедно с любимия 

човек. Пенсионерите пък започват да стават сутрин рано от-
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И ПСИХОЛОЗИ, И ПСИХИАТРИ СА 

СТИГНАЛИ ДО ИЗВОДА, ЧЕ 

ДЕПРЕСИИТЕ ОБИКНОВЕНО 

СЕ ОБОСТРЯТ В СЕЗОНИ, КОГАТО ИМА 

НАЙ-МАЛКО 
СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА 

Неслучайно в държави, които са извадили 

лошия късмет географски да са разполо-

жени на места с малко слънце, се държи 

много на допълнителното осветление в 

административните и обществените 

сгради. Но само допълнителната свет-

лина няма да ни помогне да се спасим от 

депресията. Важно е да се научим 

ДА ЖИВЕЕМ 
„АНТИДЕПРЕСАРСКИ“

1. ДА СЕ НАУЧИМ ДА СЕ ОБИЧА-
МЕ И ДА ИМАМЕ ДОБРА САМО-

ОЦЕНКА. Ако нямаме, ще трябва час по-

скоро да я подобрим с помощта на психо-

лог, който да ни покаже как.

2. ДА СЕ НАУЧИМ ДА БЪДЕМ ЧЕСТ-
НИ И С ОСТАНАЛИТЕ, И СЪС 

СЕБЕ СИ. Да обещаваме помощ само 

тогава, когато можем да я дадем, а не 

после да страдаме с дни, че не сме успе-

ли да удържим на думата си.

3. ДА НЕ ОТЛАГАМЕ ДЕЛАТА СИ ЗА 
УТРЕ, ВДРУГИДЕН, ПО-ВДРУГИ-

ДЕН. Необходимо е да се научим да под-

ново за работа.

4. ГНЯВ И ЧУВСТВО ЗА ВИНА. Гняв заради това, че всичко 

се случва точно на него. В същото време човек е склонен 

да се самообвинява за нещата, които или не е направил, или казал 

(„ако не бях отишъл еди-къде си, щеше да бъде различно“). Този 

период според психолозите е не по-дълъг от месец и половина. 

5. ПРИЕМАНЕ НА ТЪГАТА И НАЧАЛО НА ДЕПРЕСИЯ, 
която се настанява бавно и тихо и остава задълго. По-

вече от една година време му трябва на човек, за да приеме 

тъгата си, според специалистите. 

ПИКЪТ НА 
ЗАБОЛЯВАНЕТО 

е в диапазона между 25-ата и 44-тата 

година, като преимуществено страдат 

жените. От депресия могат да се раз-

болеят и деца. 

Според американската психоложка Крис-

тина Рид съществуват няколко фактора, 

които благоприятстват развитието на 

депресията:

1. УСЕЩАНЕ ЗА БЕДНОСТ 

(БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КОЛКО СИ БОГАТ).

2. ЧУВСТВО ЗА ПОСТОЯННИ НЕСГОДИ.

3. ИЗОЛАЦИЯ.

4. САМОТА, ДОРИ И ДА ИМАШ ЧОВЕК 

ДО СЕБЕ СИ.

5. ПОЛОВО СЪЗРЯВАНЕ.

6. РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ.

7. МЕНОПАУЗА ИЛИ КРИЗА НА СРЕДНА-

ТА ВЪЗРАСТ.

Депресията освен на мислите и чув-

ствата влияе и на целия организъм. 

Трудна концентрация, постоянно главо-

болие, често поява на анемия, болки в 

гръбначния стълб и стомаха, липса на 

апетит или пък вълчи глад, разстрой-

ство на съня – това са най-често сре-

щаните симптоми. И когато човек за-

почне да усеща тялото си като парцал, 

а душата си – като смачкана и изплю-

та, най-естественото решение за него 

е да си вземе сбогом с живота, с кой-

то вече взаимно си тежат. Самоизола-

цията, стремежът към усамотяване са 

най-характерните сигнали за суицид-

ни мисли (мисли за самоубийство – бел. 

ред.). 

Промените в поведението също са инди-

кация за настъпваща депресия. Ако чо-

век по принцип е бил ленив, но изведнъж 

се активизира, вероятно е решил да из-

върши нещо тревожно. Ако прави опити 

да се прощава със света – подарява си 

дрехите или пише завещания, – близките 

му веднага трябва да вземат мерки и за-

дължително да потърсят специализира-

на помощ. 

СЪЩЕСТВУВАТ 

НЯКОЛКО МИТА 
ЗА ДЕПРЕСИРАНИЯ ЧОВЕК

1. ДЕПРЕСИРАНИЯТ ЧОВЕК МОЖЕ ДА СЕ ОСЪЗНАЕ И 
САМ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЕТО, В КОЕТО Е. За 

жалост последното нещо, на което е способен човекът, изпад-

нал в депресия, е да излезе сам от нея. Той е изцяло подвластен 

на чувството за вина, което никак не е градивно.

2. НЯМА НИКАКВА ЯСНА ПРИЧИНА ЗА ДЕПРЕСИЯТА И 
БЛИЗКИТЕ СЕ ЗАБЛУЖДАВАТ, ЧЕ ЧОВЕКЪТ ВЪОБ-

ЩЕ НЕ Е В ДЕПРЕСИЯ. Ние трудно можем да проникнем във 

вътрешния свят на друг човек и да знаем каква точно е дейст-

вителната причина за поведението му. Камъчето, което обръ-

ща колата, обикновено е много, много малко.

3. НЯКОЙ Е ВИНОВЕН ЗА ДЕПРЕСИЯТА. Обикновено за 

виновни се нарочват близките, роднините или прияте-

лите на депресирания. Истината е, че виновни няма. Може би 

малко повече разговори са могли да я предотвратят, но всеки, 

преди депресията да настъпи, е убеден, че общува по възмож-

но най-добрия начин.

4. ДЕПРЕСИРАНИЯТ ЧОВЕК Е НАКАЗАН ОТ БОГА ЗАРА-
ДИ ТЕЖЪК ГРЯХ, КОЙТО Е ИЗВЪРШИЛ. Никой обаче 

в този свят не е безгрешен и никой няма право да съди дру-

гите. 

5. ЩОМ Е ПОСТАВЕНА ДИАГНОЗА ДЕПРЕСИЯ, ЗНАЧИ 
ЧОВЕКЪТ Е МАЛОЦЕНЕН ИЛИ ПСИХИЧНО НЕПЪЛ-

НОЦЕНЕН. Нашето общество робува на големи заблуди за 

психичните заболявания. В голямата си част тези заблуди са 

резултат от недостатъчната информираност. Към диагно-

зата депресия следва да се отнасяме като към диагнозата 

диабет. Това е заболяване, което може и е необходимо да се 

лекува. Депресираният човек не застрашава живата на окол-

ните, не би им навредил и е също толкова загрижен и мил, кол-

кото могат да бъдат и останалите хора. 
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Венета МЛАДЕНОВА, психолог

реждаме приоритетите си и да си поста-

вяме срокове за изпълнение на задачите, 

които ни предстоят. Умно е да разбива-

ме по-големите задачи на по-малки, кои-

то ще ни е по-лесно да изпълним. Ако по-

стоянно се затрупваме с работа, която 

не сме свършили, рискуваме самооценка-

та ни стремглаво да спадне и да разви-

ем усещането, че сме неудачници. В ре-

зултат на това можем да очакваме мно-

го скоро да ни налегне чувство на вина и 

след това – закономерно и депресия.

4. ДА НАМЕРИМ НАЧИН ДА ОТСТО-
ЯВАМЕ МНЕНИЕТО СИ, БЕЗ ЗНА-

ЧЕНИЕ ДО КАКВИ ПОСЛЕДИЦИ ЩЕ 
ДОВЕДЕ ТОВА. Каквито и да са после-

диците, ние ще сме си доказали, че дос-

татъчно силно държим на себе си и се 

обичаме.

5. ДА СЕ ОПИТВАМЕ ДА МИСЛИМ 
ПОЗИТИВНО. Най-малкото като 

заменяме отрицателните твърдения в 

главата си с положителни. Но истината 

е, че не можем през цялото време да ми-

слим само позитивно…

6. ДА НЕ ПРИЕМАМЕ КРИТИКАТА 
НА ДРУГИТЕ ТВЪРДЕ ЛИЧНО. Не 

бива да допускаме мнението на другите 

да управлява живота ни.

7. ДА СЕ НАУЧИМ ДА КАЗВАМЕ 
„НЕ“, БЕЗ ДА Е НЕОБХОДИМО 

ДА СЕ ИЗВИНЯВАМЕ ЗА ТОВА, ЧЕ 
СМЕ ОТКАЗАЛИ, КАМО ЛИ ДА СТРА-
ДАМЕ ПО ТОЗИ ПОВОД. Ние имаме пра-

во да вземем това решение, то е част 

от нашия живот, той си е даден само на 

нас, за да го управляваме самостоятел-

но и съзнателно.

8. ДА ПОМНИМ, ЧЕ ОСВЕН ДА РА-

БОТИМ, ТРЯБВА И ДА ПОЧИ-

ВАМЕ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! Разходка из 

квартала, чаша вино в компанията на 

приятел, кино… Всичко това ни се по-

лага.

9. ДА УСВОИМ УМЕНИЕТО ДА ХВА-

ЛИМ ОНОВА У СЕБЕ СИ, КОЕТО 

Е ЗА ХВАЛЕНЕ! Щом можем да се кри-

тикуваме, значи можем и да се похвалим. 

Все ще намерим за какво.

10. ДА РАЗВИЕМ ЛЮБОВ КЪМ 

ТЯЛОТО СИ. Не се хващайте 

на въдицата на световноизвестни ди-

ети, които само ще съсипят организма 

ви, но няма да ви доведат до мечтано-

то вталяване. Просто хапвайте умере-

но и се наспивайте добре. И никога не 

взимайте компютъра в леглото си, за да 

довършите нещо, което не сте успели да 

приключите в работата.

11. ДА СЕ СМЕЕМ ПОВЕЧЕ. Ако не 

го правите, замислете се защо. 

И започнете да го правите. Просто се 

смейте. И леката усмивка е по-добра от 

намръщената физиономия.

12. ДА ИЗБЯГВАМЕ ДЪЛГИЯ 

ПРЕСТОЙ В ИНТЕРНЕТ. Лека-

ри и психолози все още умуват дали висе-

нето в интернет предизвиква депресия 

или депресията води до висене в интер-

нет. Което и да е вярно, изгасете компю-

търа и излезте на въздух. 

Но първата и най-важна мярка против 

депресията в сезона на краткото слън-

це е да не си поставяте никакви огра-

ничения и да не се вкарвате сами в пре-

сата на собствените си мисли, анализи 

и съмнения. Иначе рискувате да се пре-

върнете в деПРЕСиран човек. 
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О
свен недостатъци те нищо 
друго не виждат у другите. 
Имат категорично мнение 
за начина, по който тряб-

ва да се правят нещата. Не тър-
пят никакви възражения. Не могат да 
бъдат толерантни. Смисълът на съ-
ществуването им се изразява в това 
да критикуват и да осъждат всич-
ки и всичко.
„Умен е, но виж му паласките“; 

„Зад това хубаво личице се крие го-
лямо двуличие“; „Кой му даде диплома 
за висше на този?! Та той не може 
да държи вилицата както трябва!“; 
„Така не се реже хляб! Ти от гората 
ли си хванат?“
Всеки е срещал хора, които не мо-

гат да се въздържат да не обсъдят 
и най-дребния недостатък у други-
те. Зад 

манията да бъдем 
съдници 

често се крие несъзнателният страх 
самите ние да не се окажем обект 
на осъждане. Желанието за недосе-
гаемост задвижва онзи механизъм на 
автозащита, известен на психолози-
те като проекция. Чрез изваждане на 
показ на недостатъците на другите 
ние избягваме да се срещнем директ-
но с тъмната част на нашето соб-
ствено „аз“. 

Ако например се съмняваме в 

собствената си интелигентност, 

критичността ни към интелекта 

на другите става много подчер-

тана.

Осъждайки непрекъснато чуждите 
недостатъци, ние недвусмислено по-

казваме и 

липсата на доверие 
в самите нас

Тази липса води своето начало от 
най-ранните ни детски години. Ако 
сме били подлагани на непрекъснато 
подценяване от страна на нашите 
родители („Нищо не можеш да свър-
шиш както трябва!“), като възраст-
ни е много вероятно да сме изпълне-
ни с желание да критикуваме децата 
си и другите. За да им докажем на-
шата значимост! 

Това е защитна реакция спрямо по-

лученото възпитание. Ние неусет-

но се превръщаме в „критичните 

си родители“.

Усещането, че 

другите не ни обичат 
е другият източник на непрекъсна-
тото желание да даваме негативни 
оценки. Когато родителите поста-
вят твърде високо летвата пред де-
тето и едновременно с това го ко-
рят прекалено строго, в детската 
памет се запечатват най-вече фрази-
те от рода на „Ти си лош, несръчен, 
нищо не умееш“. 

Тези родителски оценки оставят 

у малкия човек усещането, че не е 

обичан и желан. И като възрастен 

той се отнася към другите по един-

ствения начин, който познава – от-

правя към тях същите присъди, от 

които като малък е страдал.

Осъждането на другите е 

израз на желанието 
за могъщество

за доминиране. Критикарите обик-
новено искат за всичко да бъдат 
прави. Това желание нарушава здра-
вословното общуване, прави живота 
по-болезнен. 

Лесно е да видиш недостатъците 

у някого, по-трудно е да откриеш 

добрите му качества.

Ето защо раните от миналото 
трябва да бъдат разбрани и излеку-
вани, за да отворим сърцето си за 
любовта.

Райна АНГЕЛОВА, психолог

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“.
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БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА
ìðúñíèòå äóìè

С
прял е токът, а вие пак не 
сте натиснали Save. Някой ви е 
блъснал на паркинга и пак тряб-
ва да се разправяте със застра-

хователите. Вършите работата на 
някого другиго, а шефът не се сеща 
да ви плати за това и да уволни но-
воназначения некомпетентен мързели-
вец. Не влизате в 40-и размер, а сте 
на диета вече втори месец... 
Ругаем, когато нещо или някой ни 

ядоса много. Но не сте ли чували и 
това: „Мамка му! Бихме ги!“, „Мам-
ка му! Назначиха ме!“, „Мамка му, 
върнах се!“, „Мамка му, изплатих си 
лаптопа!“ 
Значи човек псува и от радост! 
Има ли слоеве в обществото, на ко-

ито е… позволено да псуват? Фут-
болистите ли са класиците в този 
жанр? Защо майка ви и баба ви „псу-
ват“ с думите „Да му се не види“? 
По какво ругатнята се родее с къ-
сата коса и пушенето? Защо да псу-
ваш на чужд език е по-малко ефек-
тивно? Как става така, че забране-
ните думи ни шокират, а псуването 
е толкова приятно? На повечето от 
тези въпроси ще намерите отговори-

те в този текст. 
Опитахме се да „разкатаем фамили-

ята“ (простете за циничните думи) 
на ругатнята не и без помощта на 
един психолог от Харвард. Впрочем 
трябва ли да се извиняваме, когато 
псуваме? 

Къде можем да чуем 
мръсни думи

Ако на мнозина от нас се случва 
често да ругаят, това не означава 
автоматично, че сме възпитани лошо, 
имаме беден речник или пък не умеем 
да се контролираме. 
Представете си следната картина. 

Двигателите на огромната машина 
огласят борда на пътнически самолет 
с мощен рев. Изведнъж жена на около 
40 години, която до момента най-спо-
койно си е четяла списание, рязко се 
надига, вкопчила ръце в седалката, и 
изкрещява най-мръсните думи, които 
някога сте чували. „Мамо, ти не ми 
разрешаваш да говоря такива думи“ 
– възмущава се подрастващо момиче. 
Но на дамата, която страда от аеро-
фобия, не є е до това да спазва при-
личие. Мръсните думи за нея са пре-

красен начин да се успокои.
Има ситуации, в които всички псу-

ваме. При това от устата ни не 
може да излезе какво да е ругател-
ство, а едно точно определено, кое-
то винаги ни идва на език в такива 
случаи. Например „Мамка му“, но не 
и „Да му ... майката“. Излиза, че все-
ки има собствен стил (може би по-
добре е да го наречем израз), който 
използва, когато ругае. 
Ругатните са уместни по време на 

секс и 

сплотяват затворените 
мъжки общества 

служат като знак за зрялост при 
подрастващите и за еманципация при 
феминистките. С тяхна помощ би-
хме могли да обидим и унизим, но в 
същото време бихме могли да изразим 
висша степен на похвала и възторг. 
Италианците не се притесняват да 
крещят наляво и надясно „Идиот, 
идиот!“. Интересно е, че ругатнята 
винаги е интересувала хората с ли-
тературен вкус. Тъкмо това е причи-
ната ненормативната лексика да при-
съства и в английската литература, 

МАМКА МУ!МАМКА МУ!
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и в прозата на Пушкин. 
Според Стивън ПИНКЪР, професор 

психолог в Харвардския университет, 
за всички ругатни е характерен мно-
го силният емоционален заряд и ние 
не ги използваме просто така. Най-
силно въздействащото и неприемливо 
използване на нецензурни думи е, кога-
то те са насочени по адрес на друг 
човек. Но ругателствата могат да 
се използват и за изразяване на от-
ношение към това, за което говорим. 
Нецензурните епитети, които могат 
да бъдат „извинени“, са емоционални-
те, породени от страх, болка, силно 
напрежение, защото е доказано, че те 
намаляват стреса. 
Интересен е следният експеримент. 

Помолили доброволци да държат ръ-
цете си в ледена вода и да тър-
пят болката, без да употребяват не-
цензурни думи. После били помолени 
да повторят същото, но вече има-
ли право да крещят, каквото си ис-
кат. Във втория случай участниците 
в експеримента не само че издържа-
ли по-дълго време с ръце в ледената 
вода, но и болката от изпитанието 
отшумяла по-бързо. 
По интересен начин Пинкър комен-

тира и въпроса 

кои сфери на живота 
дават „храна“ за ругатните 
Данните от множество езици показ-

ват, че най-вдъхновяващи за ругат-
ни са сакралното (богохулството е 
историческият корен на ругатнята), 
сексът, телесните секрети, болката 
и презираните от обществото про-
фесии (например тази на проститут-
ката). Табуирането на секса е нор-
мално и разбираемо. Преди време фе-
министките се застъпваха за право-
то да изричат открито мръсни думи 
по адрес на това приятно занимание, 
но после стана ясно, че сексуални-
те намеци и обиди са по-изгодни за 
мъжете и доста по-оскърбителни за 
жените. Така че днес мръсните думи 
на сексуална основа, изречени от мъж, 
се таксуват като… сексуално наси-
лие над жените. 
С течение на времето някои табу-

та за изричане изчезват, но на тя-
хно място се появяват нови. Напри-
мер думата „цици“ се смяташе за не-
цензурна в близкото минало – сега 
се възприема като допустима. Или 

пък словосъчетанието „Чумата да те 
тръшне!“. Ако в стари времена то 
наистина е сковавало в страх адреса-
та, то днес на никого не би направи-
ло впечатление, защото кой днес се 
страхува от чума. Възникнали са оба-
че нови страхове и нови табута. 
Стивън Пинкър твърди, че

силата на табутата 
не е еднаква 

във всички страни и в съответните 
им езици. Много по-трудно е да се 
прецени кои думи биха се оказали на-
истина неприлични, ако компанията е 
интернационална. Силата на табута-
та зависи и от ситуацията, в която 
се говори. Колкото и свободни да са 
станали нравите, много хора съобра-
зяват говоренето си (и ругаенето си) 
със ситуацията и обкръжението. Ако 
например в компанията има дами или 
възрастни хора, силата на табутата 
е по-голяма. Ако общуването е в те-
сен приятелски кръг, силата на табу-
тата отслабва. Интересно е, че мно-
го жени се въздържат от ругатни в 
присъствието на мъже, на които ис-
кат да се харесат. Жената, която 
псува, не е секси. 
Понякога ругаем на чужд език и 

това ни изглежда доста приемливо. 
Но псувни, изречени на майчиния ни 
език, са далеч по-експресивни и оказ-
ват върху нас и околните далеч по-
голямо влияние. Ето защо, ако ру-
гаете, за да успокоите яда си, по-
ефективно ще е да го направите на 
собствения си език. Ако ситуацията 
и обкръжението изискват да се изра-
зите по-красиво и без да шокирате, 
направете го на чужд език. 

Сладостта 
на забранения плод

Ругатнята действа не само като 
анестезия, но и като адреналин. По-
мага в трудни ситуации, позволява ни 
да се съсредоточим, вдъхва ни кураж. 
Въпреки това е срамно да признаем 
удоволствието от псуването, защо-
то назоваването на някои части от 
тялото, както и действията, които 
те извършват, е също толкова не-
прилично, колкото и да ги демонстри-
раме пред публика. Ако в това ня-
маше нищо осъдително, лошите думи 
веднага биха изгубили своята сила и 
притегателност. Още от детството 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
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знаем, че ругатнята е източник на 
положителна емоция, и затова едва 
ли е редно да наказваме строго деца-
та заради тези думи. Достатъчно е 
да обозначим границата на допусти-
мото. Ругателството е всъщност на-
бор от „вълшебни“ думи, които при-
общават децата към света на въз-
растните. На подрастващите особе-
но много им харесва да псуват, защо-
то по този начин им се струва, че 

говорят на езика на възрастните и 
на киното и това им дава статус на 
възрастни. За жените пък псуването 
е знак за равенство с мъжете 

подобно на късата коса 
и цигарите 

Децата си съобщават забранените 
думи като пароли или ги разпростра-
няват като тайно знание. Парадок-
сално е, че когато пораснем, хем про-

дължаваме да ги употребяваме, хем 
започваме да осъждаме другите, кои-
то ги използват. Или казано по-прос-
то, виним ги заради лошия им навик 
да псуват. Според данни от различни 
анкети 60% от хората смятат, че е 
недопустимо да се псува при каквито 
и да било обстоятелства. Също тол-
кова голям е процентът на онези оба-
че, които си признават, че обичат да 
псуват. Голяма част от тях, естест-
вено, се извиняват, че го правят ряд-
ко. Но кой може да докаже това?! 

Емоционален мозък 
Защо ругатните предизвикват тол-

кова емоции – и у този, който ги из-
рича, и у този, към когото са от-
правени? В края на краищата това 
са просто думи. Работата е там, 
че ругатните действат върху дълбо-
ки и отдавна формирани зони в мо-
зъка, разположени в дясното полукъл-
бо, обяснава Стивън Пинкър. И до-
пълва: „Запазването на способността 
за псуване в случай на загуба на чле-
норазделна реч означава, че табуира-
ната лексика (както и останалите 
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Може би най-мощният вдъхновител на войнишката псув-

ня беше едно от най-свидните и палави чеда на Са-

таната – младши сержант Славков. Той твърдеше, че е от 

Ямбол, ала всички знаехме, че е дошъл директно от огне-

ната паст на ада. Веднъж няколко човека се бяхме „скъта-

ли“ в лъскалното (мястото, където войниците лъскат обув-

ките си), тъй като там имаше стара чугунена печка. Бя-

хме се добрали до купчина окъсани, бракувани противогази 

и ги хвърлихме в печката за отопление. В началото всич-

ко беше ОК – помещението се стопли, вкочанените ни пръ-

сти възвърнаха цвета си, някой пусна транзистор и почнах-

ме да блъскаме задължителния белот. Един бърз съвет: ако 

някога решите да запалите противогаз в затворено прос-

транство – не го правете. След няколко минути настана 

истински хаос. Oт печката се донесе застрашителен тъ-

тен и гъсти кълба лепкав дим напълниха лъскалното. Буквал-

но изпълзяхме на плаца като влечуги – с кашляне, хриптене 

и плюене. До ден днешен си спомням, че ми пропаднаха 4 де-

ветки. Естествено, старата пушка Славков използва пово-

да, за да ни накаже със следното свръхизобретателно из-

тезание: мръсникът седна удобно до прозореца на спално-

то помещение с цигара „Арда“ в устата и бутилка „Слънчев 

бряг“ в ръка и ни нареди да тичаме под прозореца с клонки в 

ръцете, така че той да вижда само клонките. Това според 

него бил „влакът на уволнението“, тъй като се създава ефек-

тът, че той седи в купето на движещ се влак и се вглеж-

да с носталгия в бягащите навън променящи се пейзажи. 

Проблемът бе, че аз вече бях получил втора степен измръзва-

ния на краката на някакво глупаво учение, а навън имаше ви-

елица и температурата беше приблизително колкото на се-

верния полюс на планетата Нептун. Около час по-късно де-

монът Славков отвори прозореца и ни нареди да спрем влака 

на уволнението. Полуживи застинахме, обнадеждени, че кош-

марът ни е в края си, което се оказа частично вярно: млад-

ши сержантът се ухили, хвърли ни една яка конячена оригня 

и изневиделица изсипа огромна кофа с леденостудена вода 

върху главите ни. И в този момент буквално полудях, гу-

бейки всички задръжки: погледнах го право в очите през ви-

сулките в миглите си и му ударих такава епохална, всява-

ща страхопочитание, нечувана псувня, каквато би накарала 

дори Хю Хефнър да запали свещичка в „Александър Невски“. 

Псувах и не можех да спра: сигурно съм наругал него, май-

ка му, баща му, всичките му 46 хромозоми и домашните жи-

вотни на неродените му внуци. Дори запетайките в тази 

псувня бяха нецензурни и сигурно до ден днешен около мяс-

тото, където беше изречена, не расте трева. Естестве-

но, попаднах в ареста, където имах много време да осмис-

ля случилото се. След инцидента ротният офицер ми даде 

следния странен съвет: „Школник Иванов, следващия път, 

като усещаш необходимост да псуваш, използвай моя метод 

– вместо мръсен израз казвай някоя безобидна, хубава дума, 

която всеки обича. Аз например използвам думата „славей“!“

Не съм прибягвал до този налудничав метод, но малко по мал-

ко спрях въобще да псувам. Може би защото разбрах, че нико-

га няма да надскоча токсичното съвършенство на ругатня-

та, която хвърлих в изуменото лице на Славков. 

Из „ПЕСЕНТА НА СЛАВЕЯ“ от Иво Иванов, Канзас
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готови речеви формули) се съхранява 
в дясната половина на мозъка за раз-
лика от речта, формирана по грама-
тичните правила и изразяваща съче-
тания от идеи. Тя се поражда в лява-
та половина на мозъка.“ Дясната по-
ловина на мозъка е много по-активна, 
когато сме в плен на емоции, особено 
отрицателни. Установено е също, че 
съществува особена зона в мозъка, в 
която, ако се случат нарушения, те 
могат да доведат до копролалия (бо-
лезнено, понякога непреодолимо импул-
сивно влечение към цинична и нецен-
зурна реч без всякакъв повод). 
„Базалните ганглии (или подкорови-

те ядра, които участват в регула-
цията на редица моторни и психич-
ни процеси – бел. ред.) обикновено ни 
спират да изричаме лоши мисли и да 
постъпваме лошо с обичайното „това 
не бива!“. Ако обаче тази защита 
отслабне или се разруши, мислите, 
които сме отбелязвали като немис-
лими и невъзможни за произнасяне, из-
лизат на свобода“ – обяснява профе-
сорът от Харвард. 
Другата причина за особената сила, 

която притежават ругатните, е на-
шето магическо мислене. Дори най-за-
клетите материалисти казват „Ако 
котка не ми мине път“, когато изра-
зяват надежда за нещо, или пък при-
бавят израза „Не дай, боже“, когато 
изразяват на глас някакво лошо пред-
чувствие. 
„Проклятието, магията и ругатня-

та са начини, с чиято помощ хората 
се опитват да въздействат на све-
та с помощта на думите, а табута-
та и евфемизмите са опит да бъде 
избегнато подобно (нежелателно) въз-
действие“ – казва Пинкър. 

С разхлабена вратовръзка
Да псуваме е толкова приятно – в 

пушалнята, пред телевизора... Когато 
сме сред свои хора, можем да си поз-
волим да излезем от нормата на ли-
тературния език точно така, както 
и бихме могли да свалим сакото и да 
разхлабим вратовръзката си вкъщи. 
Често нецензурните думи са и норма 
на поведение в офиса. По мнение на 
специалисти по управление на персо-
нала псуването позволява на работе-

щите да преодоляват умората и да 
намират решения на конфликтни си-
туации на работното място. Освен 
това произнасянето на цинични думи 
някак сплотява служителите в ком-
панията, поставя ги на едно ниво, 
споява екипа. Но все пак това не е 
правило. Едно е да употребяваш ци-
низми в общ и спокоен разговор с ко-
легите, друго е да ги употребяваш 
пряко в общуването си с определен 
колега. Във втория случай цинизмите 
се приемат буквално и лично. 
Днес нецензурни думи можете да чу-

ете къде ли не. И все пак, колкото 
и да го нарушаваме всеки ден, табу-
то си остава. Псувните и нецензур-
ните изрази са „разрешения“ да по-
говорим за „низкото“ също като по 
време на карнавал. Но заради кризис-
но високото напрежение днес обще-
ството ни се намира в перманентно 
полукарнавално състояние, което, ес-
тествено, ражда и повече псувни. Да 
псуваш обаче е полезно и увлекателно 
само ако се прави на място, ако не се 
прави толкова често и ако се отчи-
тат нюансите на ситуацията.



ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

Н
агледали сте се на толко-
ва много романтични ко-
медии, че вече няма шанс 
нещо ново да поглези инте-

реса ви? Е, Холивуд има изненада за 
вас в този жанр и тя се казва „Оглу-
пели от любов“. Вероятността фил-
мът да ви хареса е голяма – най-мал-
кото заради перфектно подбрания ак-
тьорски състав. Пък и толкова рядко 
се гледа интелигентно написана ко-
медия, която не залага само на дебе-
лашки шеги, а диалозите звучат съв-
сем истински.

КАКВО МОЖЕ 
ДА ОСВЕЖИ БРАКА 

на двама, които са заедно още от 
тийнейджърските години? Ами, на-
пример един… развод. Точно с тази 

новина е сюрпризиран Кал (Стив Ка-
рел) от своята съпруга Емили (Джу-
лиан Мур). За него новината за края 
на брака му е повече от шокираща. 
Все пак Емили е единствената жена, 
с която е спал през живота си, и ни-
кога не си е и помислял за друга. Тя 
става негова съпруга и майка на две-
те му деца, а сега го зарязва заради 
друг мъж. В началото Кал се опитва 
да удави мъката си в алкохол в близ-
кия бар. Така той привлича погледа 
на плейбоя Джейкъб (Райън Гослинг). 
Сладкодумният и невероятно привле-
кателен Джейкъб използва чара си, за 
да сваля с лекота всяка жена, която 
се появи на пътя му. Той взима под 
крилото си Кал и му помага отново 
да си стъпи на краката и да си въз-
върне своята самоувереност. С него-

ва помощ изоставеният мъж ще се 
опита да си припомни нещо отдавна 
забравено като 

ХОДЕНЕТО ПО СРЕЩИ 
Пък, току-виж, успее и да се пребо-

ри за сърцето на една необикновена 
жена (Мариса Томей). Междувременно 
вечният сваляч Джейкъб ще си наме-
ри майстора в лицето на една упори-
то отказваща да се поддаде на чара 
му красавица (Ема Стоун). И поне-
же това не е типичната романтич-
на комедия, очаквайте още неочаква-
ни обрати и забавни сюжетни нишки. 
А „Оглупели от любов“ разполага и с 
още едно предимство – убийствена-
та химия между актьорите, основен 
принос за която има едно перфект-
но трио.

ЛЮБОВНО ТРИОЛЮБОВНО ТРИО
СТИВ КАРЕЛ, РАЙЪН ГОСЛИНГ И ЕМА СТОУН

От малкия към големия екран
Той е познат от различни участия в тв продукции, които му 

разнасят славата на добър комик. Стив Карел често е и автор 

на сценариите им, какъвто е случаят с хитовия сериал „Офи-

сът“. За участието си в него е отличен със „Златен глобус“ и 

няколко номинации за „Еми“. Като всеки телевизионен актьор 

и той дълги години се бори да се наложи и на големия екран. 

Сега, с „Оглупели от любов“, продуциран от неговата собст-

вена компания, Стив слага ново начало – точно като героя му, 

чийто живот претърпява драматична промяна, и неговата ка-

риера е на път да се промени. След седем успешни сезона на 

„Офисът“ той напусна шоуто, за да се посвети изцяло на кино-

то. „Това лято беше най-дългото в живота ми от доста вре-

ме насам – казва Карел. – Най-после имам време за семейство-

то си. Прекрасно е да съм със съпругата и двете ми деца и да 

не правя нищо.“ 

Макар че от малък се възхищава на легенди като Джак Лемън и 

Питър Селърс, Стив няма амбиции да става актьор. Той 

има идея да следва право 
но се отказва, след като при попълване на молбата за канди-

датстване не успява да отговори на един от първите въпро-

си – защо иска да стане адвокат. „Никога не съм гледал на ак-

тьорството като на възможност да направя кариера, макар че 

определено ми харесваше. Е, харесваха ми и хокеят, както и да 

пея в хор, но не смятах да правя кариера и в тези области“ – 

признава с усмивка Карел. Да разказва шеги обаче, определено 
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му се удава, а и му доставя удоволствие. Затова той опитва 

различни участия в телевизията и в алтернативния театър 

на „Оф Бродуей“. Не го одобряват за водещ на комедийното шоу 

Saturday Night Live („Събота вечер на живо“), но пък е привлечен 

от една от актрисите в него – Нанси Уолс, която става него-

ва съпруга. Големият пробив на Стив са 

скечовете му в Шоуто 
на Джон Стюарт

който е много известен комик в Америка. През 2005 г. Стив на-

нася големия си удар с дебюта на малкия екран на „Офисът“ и 

с комедията „40-годишен девственик“, която става касов хит. 

Сред останалите му успешни изяви са ролите му на смотан аг-

ент в „Умирай умно“ и на склонен към самоубийство гей в ше-

дьовъра „Мис Слънчице“. И така до най-новата му роля. Героят 

му в „Оглупели от любов“ обаче е по-различен от всички, изи-

грани досега. Стив е най-впечатлен от… заредения и с драма-

тизъм сценарий. „Целта ни беше да направим забавен, но и съв-

сем реалистичен филм. Точно такива филми искам да продуци-

рам, които са едновременно забавни и трогателни.“ 

Скоро предстои да гледаме Стив Карел и в друга романтич-

на комедия с Кийра Найтли, а му предстоят и снимки на друг 

филм за проблематичен брак, в който ще му партнират Мерил 

Стрийп и Томи Лий Джоунс. 

РАЙЪН ГОСЛИНГМистър Изкушение
Още с първите му роли критиците са във възторг от таланта 

му и го сравняват с легенди като Джеймс Дийн и Пол Нюман. 

За разлика от други млади актьори канадецът Райън Гослинг 

упорито отказва да се снима в лековати комедии и предпочи-

та далеч по-сложните и драматични образи. „Всъщност вина-

ги съм искал да се снимам в комедия – казва Гослинг. – Мисля, 

че отговорниците по кастинга никога не се сещаха за мен, ко-

гато наемаха актьори за подобни роли. Така че когато ми пред-

ложиха такава роля в „Оглупели от любов“, се вкопчих в нея с 

всички сили. Все пак сценарият е изключителен, смях се с пъ-

лен глас, докато го четях.“

Големият пробив 
на Райън е, когато едва 12-годишен е приет в популярната 

тв програма „Клуб „Мики Маус“. Тук редом с Бритни Спиърс, 

Кристина Агилера и Джъстин Тимбърлейк той припява лигави 

песнички – нещо, с което въобще не се гордее днес. 

Още с първата си главна роля в киното Райън предизвиква ог-

ромен интерес. Във филма „Твърда вяра“ той играе млад евреин 

неонацист и е толкова убедителен, че критиците го опреде-

лят за откритие на годината. С този филм го открива и Сан-

дра Бълок. Тя държи младият актьор да є партнира в трилъ-

ра „Убийство по учебник“. Покрай снимките на филма двамата 

доста се сближават въпреки фрапиращата помежду им разли-

ка от 17 години. Е, връзката им не продължава дълго, но някол-

ко години по-късно Гослинг 

открива голямата любов 
в лицето на друга своя екранна партньорка. Това е Рейчъл Ма-

кадамс, с която участва в една от най-прочувствените роман-

тични истории за последните години – „Тетрадката“. Всъщ-

ност по време на снимките двамата въобще не могат да се 

понасят, но когато две години по-късно се срещат, се оказва, 

че въобще не са си безразлични. Райън и Рейчъл се превръщат 

в една от най-коментираните двойки, но често намират пово-

ди да се карат. В крайна сметка двамата се разделят, а точно 

тогава кариерата на талантливия актьор е в невероятен по-

дем. За ролята на пристрастен към наркотиците учител в Half 

Nelson („Наполовина човек“) той е номиниран за „Оскар“. Следва 

трилърът „Пропукване“, заради който Гослинг си спечелва въз-

хищението на актьор от класата на Антъни Хопкинс. Сред по-

читателите му е и Джордж Клуни, който му поверява главна-

та роля в новия си филм The Ides of March („Мартенски дни“). В 

момента Райън 

няма време за почивка 
Той е избран за главната роля в римейка на фантастичния ек-

шън „Бягството на Логан“, ще го видим и в трилър с Шон Пен, 

в който участва и Ема Стоун. На свой ред Гослинг не спира да 

хвали Ема, с която си партнират и в „Оглупели от любов“. „Мал-

ко е страшно да работиш с актриса като Ема, защото тя е 

толкова добра, а е едва в началото на кариерата си. Нищо не 

може да є се опре, дори когато импровизирахме в някои сцени“ 

– възхищава се Райън. Още по-възхитен е той от работата си 

със Стив Карел. Двамата участват преди години в пилотен 

епизод на сериал, който така и не е излъчен. „Стив е просто 

уникален! Той беше толкова забавен, че докато снимахме една 

от сцените, момчето, което държеше статива на камерата, 

го изпусна, превивайки се от смях. За първи път през живота 

си попадах на човек, който беше толкова талантлив, че това 

донякъде се превръщаше в проблем“ – смее се Гослинг. 
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Предизвикателна и предизвикваща 
След като си избрана за момичето на Спайдърмен в един от най-

очакваните хитове на 2012 г., животът ти няма как да не се 

промени. Ема Стоун обаче съвсем не се взима на сериозно. И 

въпреки поразителната си прилика 
с Линдзи Лоън 

никога няма да я видите да обикаля баровете в разпуснат вид 

или да си има разправии с полицията. „За мой късмет имам ро-

дители, които никога няма да ми позволят да си загубя ума до 

такава степен. Без тях никога нямаше да се справя. Добре е 

да имаш хора, на които да можеш да си изплачеш болката“, каз-

ва Стоун. Явно това дава резултат, щом като я затрупват с 

предложения за нови роли, а от козметичния гигант „Ревлон“ я 

избраха за лице на новата си рекламна кампания. 

Неспокойно дете, което се тревожи за всичко – така се опре-

деля самата Ема. Едва осемгодишна 

тя е разтърсена от страхова невроза 
и родителите є са принудени да я заведат на психотерапевт. 

Той ги съветва да я запишат в местна театрална трупа. Така 

бъдещата звезда се освобождава завинаги от страховете си. 

„Нали знаете, че спортът учи децата на работа в екип и на 

това да бъдат смели и самоуверени? Е, импровизацията беше 

моят спорт. Научих се да не говоря глупости и да мога да про-

веда един нормален разговор. Това ми помогна толкова мно-

го, че реших да се посветя изцяло на актьорството“, обяснява 

Стоун. Тя е въодушевена от предизвикателството да се явява 

на прослушвания и е 

фаворит за ролята на мажоретката 
в сериала „Герои“. Продуцентите обаче предпочитат друга ак-

триса, но Ема вече е забелязана и се снима в няколко успеш-

ни филма. Сред тях най-открояваща се е ролята є на ученич-

ка, която решава да разпространи слуха, че е загубила дев-

ствеността си, в убийствената комедия „Лесна, А?“). Тя є носи 

номинация за „Златен глобус“, номинация за изгряваща звезда 

от Британската киноакадемия и награда на MTV. Покрай този 

филм Стоун бе избрана за ролята на Гуен Стейси в „Невероят-

ният Спайдърмен“. За непосветените блондинката Стейси е 

гаджето на популярния супергерой след червенокосата Мери 

Джейн Паркър. По ирония на съдбата самата актриса е блон-

динка, но в повечето си филми 

по традиция се появява с червена коса 
Така ще я видим и в „Оглупели от любов“. Във филма тя иг-

рае Хана – момиче, което не обича издън-

ките и чийто живот изглежда пред-

начертан. Хана е сгодена за адво-

кат и се надява скоро да стане не-

гова съпруга. В един момент оба-

че тя стига до прозрението, че 

є липсва тръпката, и изгаря от 

желание за промяна. Това ста-

ва след срещата є с Джейкъб. 

В началото Хана тотално го 

пренебрегва, докато сама не 

се убеждава, че колкото и да 

изглежда абсурдно, двамата 

много си приличат. „Мисля, 

че те взаимно се предиз-

викват. Джейкъб изкарва на 

повърхността нейната дива 

страна, а с Хана той откри-

ва предимствата на това да 

се установиш и да имаш ис-

тинска връзка“ – коменти-

ра Ема. Тя, разбира се, е 

страшно въодушевена от 

работата си с Райън Го-

слинг („че коя жена няма 

да бъде въодушевена 

от това“). А най-забав-

на и за двамата е сце-

ната, в която рази-

грават култовия 

танц от „Мръсни 

танци“.  

Райън за Стив: „Той е адски 
забавен. Знаех, че ако искам 
да загубя своята комедийна 
девственост с някого, бих 
искал това да е Стив.“

Текст Петър ЗЛАТАНОВ

ЕМА СТОУН
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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 мъжете 

в националния шампионат МХ 2. И още: първо място 

на Републиканския 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
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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.



ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

Ц арицата е с кафяви очи и дълбоки симпатични 
трапчинки на бузите. Висока и стройна. Смее се 
звънко. Красива е. Нямам никаква представа от 
какъв материал е създадена, но знам, че тя при-

надлежи към онзи скъпоценен комплект спортисти, които 
прославиха България. Антоанета Стефанова слага корона-
та още през 1989 г., когато става световна шампионка 
за девойки. Гросмайстор е от 1994 г., а през 2002 г. ста-
ва международен гросмайстор при мъжете. През 2004 г. 
на световното първенство в Елиста Антоанета Стефа-
нова става първият български шахматен световен шам-
пион. За сравнение – Веселин Топалов стана шампион при 
мъжете година след като Ети, както я наричат, спечели 
шампионската титла при жените. 
Гари Каспаров, един от най-големите шахматисти на 

всички времена, казва за играта: „Върху шестдесет и че-
тирите полета може да се създаде истински шедьовър, 
който да достави на хората духовна наслада.“ Антоане-
та Стефанова е била на шест години, когато Гари Ка-
спаров гостува чрез телемост в предаването „Всяка не-
деля“. Поканили и нея в студиото в София, за да зада-
де въпрос на Каспаров. Попитала го може ли някога жена 

да бъде абсолютният световен шампион? Той категорич-
но отговорил: „Не.“ 

– Ети, помниш ли момента, когато за първи път 
седна пред дъската за шахмат?

– Била съм на 4–5 години и не си спомням точния първи 
момент, но помня процеса, как започна да ми става ин-
тересно. Баща ми (художникът Андон Стефанов – бел. ред.) 
полагаше разнообразни усилия да събуди у мен и сестра 
ми интерес към шаха. Безсмислено е на едно съвсем малко 
дете директно да обясняваш правилата на играта. Баща 
ми ни разказваше приказки, свързани с фигурите. Гово-
реше ни за царе, царици, а не за армии, защото ние сме 
момичета. Измисляше всякакви приказки и истории. Орга-
низирахме си балове с фигурите, докато наистина ги усе-
тим и ни стане приятно да общуваме с тях. След това 
започнахме с правилата на шахмата и скоро стигнахме и 
до графика, в който имаше определено време за ставане, 
закуска, занимания с шахмат, време за игра с приятели и 
пак занимания с шахмат. Тогава вече беше известен мо-
делът на сестрите Полгар (унгарски шахматистки – бел. 
ред.). Баща ми заимстваше много от тяхната система 
на обучение и много успешно се справи с треньорската 
дейност. Черпеше знания от книги. Началото беше много 
хубаво и много розово, с много бързи резултати от рабо-
тата ни. Имала съм и късмет, че това беше във време, 
когато в България се организираха много турнири по шах. 
Тогава из цялата страна имаше клубове, които се гриже-
ха за състезателите си. 

– На кои клубове си била състезател?
– На „Локомотив“ и „Левски“. Спомням си, че когато бях 
на десетина години и баща ми беше вече само мой тре-
ньор (сестра ми не участваше вече), той беше назначен 
на заплата в „Левски“. Не мисля, че това сега е възмож-
но. Тогава имаше доста пари за спорта. За младото по-
коление сега е много по-трудно. Организират се по-малко 
състезания, пътуванията в чужбина са по-скъпи. Младите 
в момента са принудени да се справят по начина, по кой-
то и на мен ми се наложи да го правя след 1989 г. Тога-
ва баща ми пое цялата ми финансова издръжка. 

– Като дете имаше ли любима фигура?
– Дамата. Ние, шахматистите, є казваме дама, някои я 
наричат царица. Може би нея съм харесвала. Понеже тя 
е с най-неограничен достъп по дъската. Пешките ми ха-
ресваха също, защото в определен момент могат да се 
превърнат във всичко освен в цар.

– Хм. Това го бях забравила. Кога пешката може да 
се превърне в друга фигура?

– Когато стигне до последния ред. Ако играеш с бели-
те, е осмият, ако играеш с черните, е първият. Когато 

Антоанета Стефанова

НАРИЧАТ Я ЦАРИЦА
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пешката стъпи на последното поле – може да се замени 
с всяка друга фигура без цар. За мен това беше горе-долу 
вълшебно. Има много неща в шаха, които могат да бъ-
дат привлекателни и за децата, и за възрастните, кои-
то за пръв път се сблъскват с играта. С годините оба-
че човек осъзнава, че играта е сложна и че непрекъснато 
трябва да се тренира, да се измислят нови варианти за 
всяка партия, за всеки противник. 

– Как протича една тренировка?
– Зависи дали човек е сам, с треньор или с компютър и 
с книги. Има значение и анализът, който съм направила 
на играта си в последния турнир. Ако не съм доволна от 
играта си в определен етап – съответно и решавам как-
во да подобря. Тренировъчният процес е малко по-пробле-
мен, когато трябва да тренирам сама, тогава по-труд-
но се мотивирам. 

– Какво се промени за теб след световната тит-
ла? Донесе ли ти тя някакви облаги?

– Получих една държавна награда от 4 хил. лева от 
спортното министерство.  
Когато си световен шампион, ти цял живот си све-

товен шампион и цял живот получаваш по-добри пока-
ни за участия. Аз станах световна шампионка, Топа-

лов стана, Любчо Спасов ста-
на световен шампион за сеньо-
ри. Всички очаквахме, че ще 
има някакъв бум. Че ще си на-
мери генерален спонсор федера-
цията. Че ще се промени ста-
туквото на шаха в България. 
Шахматистите в България ня-
мат и ден трудов стаж и са 
без олимпийски пенсии, какви-
то се получават в олимпий-
ските спортове. Няма значе-
ние какви медали получаваме. 
Накрая излиза, че цял живот сме спали и лежали. В около 
сто държави в света шахът, без да е олимпийски спорт, 
е със статут на олимпийски спорт. Включително и в съ-
седни на България страни. Владко Георгиев (български шах-

матист – бел. ред.), който се състезава за Македония, по-
лучава такава пенсия. Не мога да разбера защо в Сърбия 
и в Македония, които нямат и една десета от нашите 
резултати, може да има такава пенсия?! Колегите ми от 
тези държави ми казват: „Ела при нас! Ще вземеш един 
медал и ще си спокойна цял живот!“ 

– Защо не го направиш?
– Не искам да се правя на патриот, но за мен смяната 
на федерацията, на паспорта е доста крайна мярка. 

– На какво те е научил шахът?  
– На мислене и на комбинативно мислене. Научи ме да по-
емам отговорност за решенията, които взимам. Когато 
направиш грешка – край. Търпиш си последствията. Раз-
бира се, всеки човек е различен, но сякаш шахматистите 
по-малко в сравнение с другите хора са склонни да прех-
върлят вината на някого другиго. По-отговорни са. Ша-
хът учи децата да имат по-ясни цели. Доказано е, че деца 
до 12-годишна възраст повишават оценките си в училище 
със 70–80 процента, след като започнат да се занимават 
с шах. Аз също не съм имала проблеми в училище, въпре-
ки че винаги много съм пътувала и отсъствала от клас. 
Ние със сестра ми (за разлика от сестрите Полгар) хо-
дехме и на училище, освен че тренирахме. Но не знам до-
колко шахът чисто практически помага за постигане на 
житейски успехи... Това са някакви отвлечени теории, в 
които не искам да навлизам. 

– Кажи един мит за шахматистите? 
– Мит е например, че всички шахматисти са много 
интелигентни. Особено професионалните спортисти. Те 

Да играеш с всички фигури. Да познаваш възможностите 

за движение и силата на фигурите и да можеш да ги из-

ползваш в съответния момент. Не, не – това не са съве-

тите на някой HR специалист към новоназначен ръководи-

тел на фирма. Това е най-популярната част от философи-

ята на шахматната игра, заради която от векове черни и 

бели армии воюват върху дъската с 64 квадратчета. Ети 

обаче не е от хората, които казват: „Хайде да пренесем 

шаха във всички сфери от живота.“  „Когато мисля в живо-

та, не мисля в шахматни термини и не усещам нещата, ся-

каш съм пред дъската.

За шахматистите казват, че пресмятат с 20 хода напред. 

Мисля, че ние, шахматистите, си използваме пресмятане-

то в шаха и в живота сме малко по-импулсивни и по-емоци-

онални, отколкото на шахматната дъска.“ 

И още: „В шахмата няма допинг скандали, нито пък физиче-

ски травми. Но на професионално ниво всеки спорт е много 

труден. Нервната система се износва много. Но във всяко 

нещо е така. Когато не само искаш да си свършиш работа-

та добре, но и да я свършиш по-добре от човека срещу теб, 

който иска същото.“ 
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са толкова насочени, нямат мно-
го богата обща култура и не се 
интересуват от много неща. 
Това обаче води и до въпро-
са, какво означава интелигент-
ност. Дали тестовете за ин-
телигентност показват инте-
лигентност, която е социал-
на и би могла да се вгради в 
самия живот. Затова ние не 
сме нито някакви гении, нито 
извънземни. Просто сме хора, 
на които им харесва да иг-
раят шах и полагат доста-
тъчно усилия, за да го пра-
вят добре. 
– По време на игра се из-
ползват комбинации от 
ходове, които са измис-
лени от някой друг. Нали 
така?
– В първите ходове – обик-
новено да. От години всич-
ки партии се събират в 
бази данни. В интернет на 

живо може да се гледа. Аз 
също си свалям бази от интер-

нет от партии, играни на официални 
турнири по цял свят. Но шахматът не е изчерпан заради 
компютрите. Лошото е, че заради компютрите и бума 
на теорията през последните 20 години на нас ни се на-
лага да знаем и да помним много повече неща за разлика 
от предишното поколение. Все си мисля, че по-старите 
шахматисти повече са се наслаждавали на самата игра. 
При нас вече има много, много заучаване. За средата на 
играта има типови идеи – но те са хиляди. 

– Имаш ли любима комбинация или партия?  
– Имам любим дебют – дебюта на Тромповски. Играе се 
с белите фигури, но, обективно погледнато, не дава пре-
имущество на белите, защото черните могат да израв-
нят по-лесно, отколкото ако се използва друг дебют. На 
мен ми е любим, защото започнах да го играя в период, 
в който съвсем нямаше с кого да тренирам и кой да ме 
учи на теория. Спечелих много важни партии с него. Дори 
на световното в Елиста, в едни от най-критичните пар-
тии, го играех него и постигнах успех. 

– В какви ходове се изразява? 
– От втория ход – d4, кон на f6, офицер на g5. Проти-
воречи на някои класически правила, според които първо 
трябва да се развият пешките, конете и чак след това 
офицерите и т. н. Доста специалисти гледат с прене-
брежение на този дебют, макар че няма някой, които 
да не го е играл. Вероятно след време ще имам друг лю-
бим дебют, защото всеки нов дебют освежава погледа 

към играта. 
– Знаеш ли за известни личности, които са люби-
тели на шахмата? Познаваш ли някои от тях?   

– Лично се познавам със супермодела Кармен Каас. Тя е 
била два пъти у нас по повод шахматните турнири „М-
Тел Мастерс“. Кармен беше шеф на естонската федера-
ция по шахмат. Не е играла на професионални турнири, 
но ми е разказвала как на ревюта, докато чака реда си 
да дефилира, се е разхождала с шахматни списания или 
книжки. В Катар, на женското Гран при, се запознах с 
Горан Милотинович, известния треньор. Той играе шах 
много добре. Разказа ми, че дори когато е бил в размирни 
райони по света, винаги е ходил в посолствата да търси 
хора, с които да играе шах. Той е много запален. 

– Притежаваш ли някакъв специален комплект 
шах?

– Харесвам красивите неща, но имам един-единствен шах, 
комплекта, с който си тренирам. От типа на тези, с 
които играем на състезание. С дървени фигури и със съ-
ответния дизайн на фигурите. Съществуват стандарти, 
за да не се получава объркване. Когато съм давала сеанси, 
а организаторите не са изискали комплектите на учас-
тниците да бъдат от определен стандарт – това е ис-
тински кошмар за човека, който дава сеанс. Имаш 50–60 
или повече дъски, фигурите са от много малки до много 
големи и абсолютно различни като дизайн. 

– Защо преди 25 години Каспаров отговори по 
този начин на твоя въпрос в предаването „Всяка 
неделя“?

– Защото тогава нивото на жените беше далеч, далеч 
по-ниско от това на мъжете. Докато в момента напри-
мер тече мъжката световна титла по шахмат и Юдит, 
най-малката от сестрите Полгар, е в първите осем в мо-
мента. Хората казват: шахът е мислене, какво значение 
има мъж ли си, или жена? Има много голямо значение. Има 
много комбинирани фактори, които влияят върху играта, 
и не знам дали някога ще бъдат заличени. Шахматните 
състезания са много дълги, по две седмици, време, в което 
ти трябва да бъдеш в пълна концентрация по 10–12 часа 
на ден. Участвала съм в много микстурнири и когато в 
последния кръг играем мъже и жени, виждам, че повечето 
от жените изглеждат доста по-уморени от мъжете. Нас-
коро точно с Юдит Полгар си говорихме много дълго на 
тази тема. Тя ме попита защо още съществува тази раз-
лика между мъже и жени, понеже тя играе само с мъже, 
а аз – предимно с жени. Нейните тренировки от съвсем 
малка са били наистина много по-различни от моите. Въз-
можността да имаш достъп до професионални треньори 
от ранна възраст оказва влияние. В дома си семейство 
Полгар са канили най-големите гросмайстори. Юдит ми 
сподели, че от години не е имала ден без тренировка. А 
това са 6–8 часа на ден. „Ами, ето ти го отговорът – 
казах є аз. – Затова се състезаваш с мъжете.“

Интервю на Мирослава ИВАНОВА
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ЕДНА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ ОКОЛО АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА Е, ЧЕ СТАНА ЕДНО 

ОТ ЛИЦАТА НА ЕКОПРОЕКТА НА „ДАКС МЕДИЯ“ И СПИСАНИЕ „БЕЛА“.  
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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



– Защо шефовете винаги имат 

имидж на гадняри? 

– Невинаги. 

– В момента по големите екрани 

върви един филм – „Шефове 

гадняри“, с Кевин Спейси. 

– Ето ви пример за шеф гадняр 

– Миранда Пристли от филма 

„Дяволът носи „Прада“. 

– Тя не беше гаднярка всъщност, 

но никой не разбираше. На мен ми 

хареса саможертвата, която тя 

беше направила, за да бъде Миранда 

Пристли. Тя нямаше личен живот. 

– Ха-ха-ха! Примерите за шефове 

гадняри са от филми, а примерите 

за готини шефове – от живота. 

– Ми, не! Ще ти дам пример и 

от моя живот. Имала съм за 

шеф прост шофьор, който беше 

станал началник на музикална 

компания. Той не знаеше кои са 

изпълнителите... 

– Скоро разбрах, че бившият 

президент на Бразилия няма 

завършено образование. Но 

направил сериозни реформи в 

страната, на които бразилците 

страшно се кефят, освен това 

е имал отлична международна 

репутация. Казват, че сегашният 

президент Дилма Русеф е негово 

протеже и че когато свърши 

нейният мандат, старият 

президент ще бъде избран отново. 

Той е изкарал вече два мандата, а 

по закон няма право на три един 

след друг. Така че, както виждате, 

и в Бразилия всичко е възможно. 

Също както и у нас. 

– Брат ми, като беше малък, 

казваше, че иска да стане 

министър-председател. 

– Ти например искаш ли да бъдеш 

шеф? 

– Не се главозамайвам толкова. 

– Това не е главозамайване. 

Бизнесът толкова се е раздробил, 

има толкова много видове бизнес, 

че много хора са на управленски 

позиции. 

– Работила съм две години в 

„Макдоналдс“ и там например 

много от шефовете бяха започнали 

като обикновени служители. 

Когато у нас се появи тази верига, 

много хора искаха да започнат 

работа точно в нея, защото 

знаеха, че един ден ще заемат по-

висока длъжност. Просто там 

изкачването в йерархията ти е 

гарантирано. 

– Много хора, които имат качества 

и ценз, предпочитат да бъдат 

само подчинени, за да не поемат 

отговорност. 

– Бих предпочела да бъда шеф, ако 

съм тръгнала да работя с екип от 

хора по идея или кауза, която ми е 

на сърце, и ако в екипа се оформи 

убеждението, че мога да бъда 

полезна като шеф. Иначе и аз не 

За шефа 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
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искам да бъда шеф. 

– Спомням си един социалистически 

сериал „Дом за нашите деца“. 

Там имаше някакво разследване в 

завода, в който работеше един от 

главните герои. В ролята беше 

Коста Цонев. В един от епизодите 

шефът диктуваше писмо на 

секретарката. И секретарката 

свърши писмото, стана, фръцна 

се, хвана пишещата машина под 

мишница и излезе от стаята. А 

шефът, който остана да очаква 

комисията, която проверяваше 

предприятието, каза: „Ето един 

момент, в който човек би могъл да 

завиди дори на секретарката си.“  

– Да си шеф, не означава 

единствено да заповядваш. 

Хората се блазнят от това, че 

тази позиция предполага свобода, 

а всъщност като шеф ти си по-

малко свободен от другите. 

– Зависи как е организиран 

бизнесът. Има шефове, на 

които буквално функцията им е 

представителна. Те не разбират от 

работата на подчинените си. Само 

се показват и говорят. 

– Вторият човек след шефа винаги 

е по-важен от самия шеф. Най-

много работа се пада на него. И 

обикновено той е генератор на 

идеи. Той е като любима жена, 

която казва на мъжа си за кого да 

гласува, докато правят секс. Като 

шута в пиеса на Шекспир, който 

на моменти има повече власт от 

краля и повече свобода да казва, 

каквото си иска. Има и много 

некомпетентни шефове, които 

разчитат на втория човек, на т. 

нар. дясна ръка. 

– Което все пак означава, че имат 

мозък, за да разберат, че им трябва 

втори човек. 

– Има и наистина креативни 

началници, от чиито идеи зависи 

развитието на един бизнес. Но 

това е, когато не си шеф на цех, в 

който опаковат продукция, като 

слагат в кашони. 

– Мислите ли, че един и същ човек 

може да бъде дискредитиран като 

шеф на едно място и да бъде 

много успешен на друго? Мисля, 

че има голямо значение какво 

точно управляваш и кого точно 

управляваш. 

– Каква е разликата между 

собственик и шеф? 

– Собственикът може да няма 

качества да бъде шеф. Но не 

знам доколко си мотивиран 

да управляваш, когато не си 

собственик. 

– По времето на соца всеки 

казваше: „Ще работя толкова, 

колкото ми плащат.“ 

– Не мисля, че по времето на 

социализма са се култивирали 

само лоши качества у хората и 

съответно у шефовете. 

– Повечето компетентни хора 

на ръководни длъжности са от 

времето на социализма, защото 

те познават процеса – от неговия 

корен досега. 

– Процеса, за който ти говориш, 

го познават хора, които вече са 

пенсионери. 

– Но те изнесоха прехода на 

гърба си. Защото нямаше други 

компетентни. 

– Както написах: „Ако на света 

утре някой му изключи компютъра 

и той не може да си запали огън, ще 

умре.“ Шефът трябва да може да 

пали огън. Във всякакъв смисъл. И в 

буквален, и в метафоричен.

– А също така трябва да може и да 

потушава пожари. 

– Аз пък си спомням един руски 

филм „Премия“, в който хората от 

една бригада начело с бригадира, 

т.е. с шефа си, отказаха да получат 

премиите си, защото решиха, че не 

ги заслужават… 

– Ами, соцът формираше и някакъв 

морал все пак. Сега никой не смята, 

че не си заслужава заплатата. Няма 

такъв човек. 

– Какво означава да тормозиш 

подчинените си? Подчинените 

винаги смятат себе си за 

тормозени. 

– Ако ги натовариш с повече 

работа, те ще кажат, че ги 

тормозиш. 

– Ако не им плащаш за това. 

– Ами, те никога не са доволни от 

заплатата. Нали го казахме това. 

– Понеже баща ми е военен, мисля, 

че в казармата най-много си личи 

кой шеф е добър, кой – лош. Въпреки 

че там няма производство… 

– Там това е въпрос на йерархия, 

която е много строга. 

– Баща ми ми е разказвал, че там 

в най-любими или нелюбими се 

превръщат ротните командири. 

На ротните им викаха „майки“. 

Шефът трябва да е майка. 

– И самата дума „шеф“ идва 

от английската дума chief – 

ръководител, вожд. Вождът е 

точно това – майка на племето. 

– Мисля, че добрият шеф може 

да управлява емоциите, не 

парите. Емоциите на практика 

са нещо неуправляемо или трудно 

управляемо. 

– А жените или мъжете са по-добри 

шефове? 

– Много ретро ми звучи този 

въпрос – „жените или мъжете“. Не 

си спомням кого интервюирах и се 

чух да питам: жените или мъжете 

еди-какво си... В момента, в който 

го изрекох, ми стана много тъпо, 

защото си казах: „Ега ти глупавият 

въпрос...“ 

– По-лесно се управлява, когато 

противопоставяш половете. 

И глупав или не, такъв въпрос 

е резонен, защото в нашето 

общество властва това 

противопоставяне. 
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З
а много от нас да спечелят признанието и уваже-
нието на шефа е по-важно от размера на запла-
тата и от възможностите за издигане в карие-
рата. 

„Шеф“ винаги е лоша дума, ми каза наскоро мой приятел. 
Да, истина е, че не всички чувстват уважително отноше-
ние от страна на началството и положените от тях уси-

лия невинаги са забелязани и ценени. Но не бързам да се съ-
глася с този мой приятел. Особено след срещата ми с три-
ма представители от вида шеф. Просто е въпрос на къс-
мет да случиш на началник. 

Какво е да си шеф, попитах Боби (Боян Рангелов), Жени 
(Евгения Манолова) и Теди (Теодора Михайлова) – и трима-
та със солиден опит и компетентни мнения по темата.

Т
ой е шеф на около 130 слу-
жители. Мениджър е в една 
от водещите търговски ком-
пании за дистрибуция на ма-

сови стоки, но казва, че ако може да 
се върне назад, никога не би избрал да 

работи с толкова много хора. Меч-
тае за работа на свободна практика 
и се чуди дали не е късно да стане 
мисионер в Африка например. 
На въпроса ми, защо е станал шеф, 

Боби с усмивка и пак в кръга на 

майтапа отговаря: Not for a million 

dollars… За всичко, с което му се на-
лага да се занимава във фирма „Виста 
АВТ“, си поговорихме не на майтап. 

– СПОДЕЛЯШ ЛИ С ПОДЧИНЕ-
НИТЕ СИ ОЧАКВАНИЯТА, КОИТО 
ИМАШ ЗА ФИРМАТА?

– Да. Защото смятам, че когато се 
работи в екип, всички – от най-ви-
сокостоящия директор до най-нискос-
тоящия изпълнител – трябва да вяр-
ват в едно и също нещо. И да има 
прозрачност. За съжаление в България 
това все още трудно се случва. Тук 
хората работят предимно за пари, 
мнителни са. Свикнали са, че шефът 
се затваря в стаята, пие си уиски-
то, говори по телефона, клати си 
краката, излиза да ги нахока… Те на 
това са свикнали и им харесва. Въз-
приемат те като шеф по това, дали 
критикуваш.

– А ТИ ХВАЛИШ ИЛИ КРИТИКУ-
ВАШ? И ПУБЛИЧНО ЛИ ГО ПРА-
ВИШ?

– Според мен не трябва нито да 
се критикува, нито да се хвали явно. 

ДОБРАТА ДУМАДОБРАТА ДУМА„ШЕФ“

„Не съм лош шеф“
Боян Рангелов:

Боби споделя нещо 
за работата,

 а и самата работа 
със свой колега
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Не хваля публично, защото, ако кажа 
на някого „Ти работиш добре“, все 
едно казвам на останалите: „Вие не 
работите добре.“ Това, което съм 
приел като поощрение, е бонус сис-
темата – допълнителни финансови 
възнаграждения за тези, които ра-
ботят по-добре. Което също ста-
ва конфиденциално. По-лесно крити-
кувам, отколкото хваля обаче. Ста-
рая се да убедя всички, че нарежда-
нията, които давам, не са прищевки, 
а са в полза на подобряване на рабо-
тата. За съжаление моделът за шеф, 
който работи най-добре в България, 
е: идваш и ги навикваш; не им пла-
щаш заплати; така те разбират кой 
тук е шефът. Ако се стараеш да ра-
ботите заедно, пък си казват „Тоя 
ли, бе?! Той е мекушав!“ и започват 
да клинчат.

– ТИ ЛОШИЯТ ШЕФ ЛИ СИ?
– Не, не съм лош. Знам, че и под-

чинените ми не ме смятат за лош. И 
на двама души да си шеф, те тряб-
ва да бъдат убедени, че ти си там 
не заради образованието, което имаш, 
а защото наистина можеш да взе-
меш най-доброто решение в ситуа-
ция, в която те не могат. Не го ли 
вярват това подчинените ти, си за-
губен. Мисля, че хората, с които ра-
ботя, ми вярват – знаят, че ако за-
късат и изпаднат в патова ситуа-
ция, аз мога да им реша проблема. 
Пък дори и само да ги успокоя, че 
не всичко е толкова страшно, колко-
то изглежда. Фирмата според мен е 
нещо като хотел – добива физионо-
мия и се формира според хората, ко-
ито я управляват.

– КАКВО Е НАСТРОЕНИЕТО ПРИ 
ВАС?

– Спецификата на бизнеса влияе мно-
го на вътрешните правила. В нашия 
бизнес всичко трябва да се напра-
ви „за вчера“. Всяка загубена продаж-
ба ни излиза скъпо… Затова тряб-
ва да се работи стриктно и бързо. 
Във фирмата работят много хора. 
Аз дори не им знам имената на всич-
ките. Но имаме добри традиции – 
празнуваме заедно рождените си дни. 
Имаме си Ден на домашната кухня – 
един път в месеца всеки носи нещо 
за хапване, приготвено вкъщи. Искам 

всеки да се чувства част от фир-
мата, а не само да чака да мине ме-
сецът... 

– ЗАЩО ШЕФЪТ ПОЛУЧАВА ПО-
ВЕЧЕ ПАРИ, С КАКВО ТРЯБВА 
ДА ГИ ЗАСЛУЖИ?

– Когато прочетеш, че мениджър на 
голяма фирма взима един милион евро 
заплата, ти се струва, че за нищо 
и за никого не са оправдани толкова 
много пари. Че тези средства не се 
оправдават нито с качества, нито с 
образование – ако ще този човек да 
има 7 висши образования и да говори 
15 чужди езика. Единственото, кое-
то оправдава такава заплата, са от-
говорностите, които носи, и решени-
ята, които взима. От моите реше-
ния зависят заплатите и бъдещето 
на много хора. Аз напълно съзнавам 
тази отговорност. Мисля, че това е, 
което оправдава големите пари. Ма-
кар че и „големи пари“ звучи много 
относително. 

– КАКВА КОЛА КАРА ШЕФЪТ?
– Всички очакват шефът да кара 

много скъпа кола. Аз обаче дълго 
време не се съобразявах с това. 
Оказа се, че е проблем. Не защо-
то ми пречи на мен или на автори-
тета ми, но пречи на бизнеса, за-
щото другите ни подценяват. Ако 
отида на среща с шеф на фирма 
със същия мащаб и той кара кола, 
5 пъти по-скъпа от моята, мнени-
ето му се формира първосигнално… 
В американския корпоративен модел 
това е част от упражняването на 
контрол – наред с всички подроб-
ности по вътрешния ред колата на 
шефа също е регламентирана като 
цена и големина. Ако си малък шеф, 
имаш едно бюро с два стола. Кога-
то станеш по-голям шеф, имаш го-
лямо бюро под формата на буква-
та S, по-мек стол за теб и 3 сто-
ла за посетители, а колата ти е с 
два ауспуха, цвят металик и е еди-
колко си кубика… 

– КАК СЕ НАУЧАВАШ ДА ПОЕ-
МАШ ОТГОВОРНОСТ?

– Не се научаваш. Познавам много 
хора, които са с изключителни ка-
чества и са много талантливи, и са 
щастливи и с по-малко пари и по-мал-

ко привилегии само и само да не но-
сят отговорност. Има и такива, ко-
ито искат само това – да команд-
ват… 

– ЛЕСНО ЛИ УВОЛНЯВАШ?
– Когато се наложи, мисля, че ня-

мам проблем. Но формално да увол-
ниш някого в България, никак не е 
лесно, защото Кодексът на труда е 
много социалистически. Опитвам се 
уволненията да ги правя по убеж-
дение. Извиквам служителя на разго-
вор и му казвам, че не става за тази 
фирма – че нито той е добре, нито 
фирмата е добре с него. В повечето 
случаи съм имал успех. 

– НЕ СИ ЛИ МИСЛИЛ НЯКОГА ДА 
СЕ МАХНЕШ? ЧУВСТВАШ ЛИ СЕ 
НЕЗАМЕНИМ?

– В интерес на истината, ако утре 
кажа „Махам се“, си мисля, че една 
голяма структура, каквато е наша-
та, ще оцелее, но ще има катаклизми. 
Аз мога да реша да зарежа всичко и 
утре да стана рибар. Или художник. 
Но не съм сигурен, че един ден това 
няма да ми омръзне… Сега има дни, 
в които съм много щастлив, и други, 
в които съм много нещастен. Хуба-
вото е, че накрая, като тегля черта-
та, резултатът е 0:0. (Смее се.) Но не 
това, че съм шеф, ме прави щастлив 
или нещастен.

– КОИ СА ПО-ДОБРИ ШЕФОВЕ – 
МЪЖЕТЕ ИЛИ ЖЕНИТЕ?

– То е като шофирането – мал-
ко жени са добри шофьори, но тези, 
които са добри, са много добри. 
(Смее се.) 

– КАКВО СЪНУВАШ?
– Кашони, коли, застраховки – ра-

бота. 

– ТОВА КОШМАРИ ЛИ СА? 
– Не. (Смее се.) Но сънувам такива 

ежедневни неща, че като се събудя, 
се чудя – вчера това правих ли го, 
или го сънувах? 

– ШЕФЪТ ИМА ЛИ ДОСТАТЪЧНО 
ВРЕМЕ ЗА ПОЧИВКА? КАКВО Е 
РАБОТНОТО ТИ ВРЕМЕ?

– Чакай да се сетя – след като се 
събудя и докато не си легна, горе-до-
лу все съм на работа. (Смее се.)
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Ж ени управлява бутикова ту-
ристическа агенция. Така я на-
рича тя самата. Сигурно за-

щото в нея работят 10 души, а от-
ношенията им са направо семейни. 
Заедно са и извън служебните задъл-
жения, празнуват рождени дни, пъ-
туват често по света и у нас и 
имат много споделени прекрасни ми-
гове. „По-хубаво е от брака – смее 
се Жени, – след такава дълга връзка 
не можеш да се разведеш.“ На пазара 
„Атлас травълс“ е от 12 години и за 
това време фирмата се е сдобила с... 
13 бебета и дори с едно внуче. 
– Какъв шеф си? 

– Мисля, че съм много добър шеф, за-
щото харесвам хората, с които ра-
ботя. Едно семейство сме, откакто 
се познаваме. В много фирми никой 
не се интересува от личния живот 
на другите. При нас личният живот 
присъства в работата – даже е по-
хубавата част от работата. 
– Какво очакваш от подчинени-
те си? 
– Почтеност и отговорност в от-
ношенията с клиентите, както и 
помежду ни. Работата да се вър-
ши по най-добрия и най-бързия на-
чин. Бързите реакции са важни в на-
шия бизнес. 

– Това с работата ли се научава? 
Търпелива ли си да изчакаш някой 
да се научи на това?
– Не се научава – или го можеш, или 
не. Факт е, че когато имаме много 
работа, свършваме много работа. Ко-
гато имаме малко работа – почти 
нищо не се свършва. 
– Показваш ли на подчинените си, 
че идеите и помощта им са ти 
от полза?
– Да. Защото цялата организационна 
структура на работата всъщност е 
тяхно дело. Аз не си налагам мнение-
то. Техните идеи са основополагащи. 
Аз мога само да им кажа каква е за-
дачата и те измислят как да я из-
пълнят по най-добрия начин. 
– Даваш ли личен пример? Ходиш 
ли навреме на работа?
– Старая се да ходя навреме на ра-
бота. Но невинаги успявам. (Смее се.) 

Не си поглеждам часовника и когато 
някой е закъснял, защото му се е на-
ложило да заведе детето си на лекар 
например. Важното е в края на деня 
всеки да си е свършил работата. 
– Защо шефът получава повече 
пари? 

– Нямам отговор на този въпрос. Не-
честно е. Напълно незаслужено е, при 
условие че всички останали вършат 
цялата работа. (Смее се.) Но от дру-
га страна, шефът е този, който взи-
ма тежките решения. И взима пове-
че пари, защото има смелостта да 
ги рискува – да ги спечели или да ги 
изгуби. Това за мен е единствената 
причина шефът да взима повече пари 
и да има повече свободно време.
– А шефът има ли повече свобод-
но време? 

– Да. Получава се, когато делегираш 
не само права, но и отговорности 
на останалите. На мен ми трябваше 
време да се науча, че хората са от-
говорни, вършат работата по същия 
начин, по който и аз бих могла да я 
свърша. Усещането, че някой друг по-

ема контрола вместо теб и че тряб-
ва да му се довериш напълно, поняко-
га си е стряскащо. 
– Подхождаш ли емоционално към 
работата?
– Да – лягам си с нея, събуждам се 
с нея, влизам под душа с нея, водя 
си мислени разговори с клиенти, пиша 
имейли наум… 
– Кога се научи да взимаш реше-
ния?
– Сигурно така съм се родила. Вина-
ги съм знаела какво искам – и в лич-
ния, и в професионалния си живот. 
От дете исках да стана шеф. (Смее 

се.) Затова не ми е трудно да взи-
мам решения. Трудно взимам решение 
само когато се налага да се разделя с 
хора, с които съм свикнала и които 
обичам и ценя. 
– Как уволняваш? 

– Тежко е. Усещането е, че отрязваш 
част от ръката си. Оставаш една 
идея по-малко себе си. 
– Как постъпваш, когато трябва 
да уволниш някого?
– Казвам му, че е време за промяна. 
И ако трябва нещо да се промени, 
това е един от начините да търсим 
развитие – и за нас, и за него. Наско-
ро имах подобен мъчителен момент… 
Девойката, с която трябваше да се 
разделим, просто не се вписа в екипа, 
което тежеше както на нея, така и 
на останалите. 
– Какви са минусите на това да 
си шеф?
– Няма минуси. Дори и когато реша-
вам тежки казуси, пак ми е забавно. 
Когато не успея се почувствам до-
бре, си казвам: „ОК, но пък научих 
нещо. Следващия път по-добре ще го 
направя.“ Минус е може би, когато 
някой служител си носи работа вкъ-
щи – това не ме радва, това е про-
блем на шефа и е лоша референция 
за това, което се случва в работно-
то време. За всичко е виновен ше-
фът. (Смее се.)

„МНОГО ДОБЪР ШЕФ СЪМ“„МНОГО ДОБЪР ШЕФ СЪМ“
Евгения Манолова:

На Хималаите, където Жени иска 
да се изкачи пак
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Теди в момента е бивш шеф, но 
като я гледам, си мисля, че няма 
бивши шефове. Където и да е, 

каквото и да є се налага да прави, 
тя умее да създава устойчива общ-
ност около себе си. 
Преди време под шапката на фирма 
2be тя и сътрудничката є Станислава 
Арнаудова създават 140 магазина и раз-
криват 1000 работни места. Но след 
като фирмата бе купена от голям мо-
билен оператор, тя става история в 
бизнеса на България. А Теди вече вто-
ра година се радва на майчинството – 
има две прекрасни рожби: Мими, на 2 
години, и Ники, на 9 месеца. 
– Как би определила себе си като 
шеф? 
– Любим шеф съм за тези, които 
са работливи, вършат си работата 
в срок, търсят поле за нови успехи 
и са честни с колегите. Винаги пазя 
гърба на хората, които ръководя. Ми-
сля, че винаги съм била достъпна, че 
съм човек, с когото може да се го-
вори, да се спори в името на по-до-
брото решение. 
– Как си избираш служители?
– На интервютата за назначаване 
обикновено повече говоря аз. Обясня-
вам кои сме, какво искаме – в прав 
текст, без излишно самочувствие. 
От хората, с които работя, очаквам 
да са честни, да не се отказват лес-
но, да са весели и усмихнати, да не 
им пречи егото. 
– Показваш ли им, че идеите и по-
мощта им са ти от полза? 

– Това е задължително. Не съм искала 

да бъда най-умната и най-знаещата. 
Признавам си, ако съм сбъркала, и не 
ми е трудно да се извинявам. Профе-
сионалният ми живот ме е сблъсквал 
с различни хора – някои се интере-
суват основно от заплащане и бону-
си, други търсят кариерно развитие, 
трети оценяват най-високо морални-
те стимули. Но едно „благодаря“ ви-
наги може да свърши чудеса.
– Какви са впечатленията ти от 
българския „модел“ служител?
– Всеки втори смята, че за парите, 
които му се плащат, а те винаги са 
по-малко според него, толкова ще ра-
боти. Вярвам, че за да получиш, пър-
во трябва да дадеш. Тогава идват до-
верието и любовта към марката. В 
личен план също е така. Ако не си 
удовлетворен, просто си тръгни, без 
да обиждаш партньора си, че не се е 
получило с него. 
– Даваш ли личен пример на подчи-
нените си? 
– Винаги съм готова първа да напра-
вя това, което изисквам от другите. 
При откриване на първите магазини 
исках всичко да е перфектно, да све-
ти от чистота. Проверявах и все не 
бях доволна. Тогава хващах парцала и 
започвах да лъскам и чистя. Накрая 
казвах на служителите: „Това е „чис-
то“ по критериите на нашата фир-
ма. Докато не е готов и последният 
детайл, никой не бива да си тръгва.“
– Лесно ли е да си шеф? Как се на-
учи?
– За мен е лесно. Обучавала съм се на 
много семинари, обичам да чета спе-
циализирана литература по менидж-
мънт, но също и автобиографии на 
успели личности. Общувам с хора и 
приятели с реализация, различна от 
моята, и се вслушвам какво говорят. 
Научих се да слушам повече, отколко-
то да говоря. 
– Минусите на това да си шеф? 

– Това е избор като всеки друг. Ако 
си избрал да се нагърбиш с отговор-
ности, не бива да се оплакваш. По-

някога не ми е стигало лично време, 
но пък за мен не беше в тежест да 
реализирам успешно проект, с който 
съм се заела. Освен това именно ра-
ботата ме е срещнала с хора, които 
са важни за мен. Няма минуси, все 
плюсове са, като се замисля.
– До каква степен ръководите-
лят трябва да упражнява кон-
трол? 

– Контролът е в основата на успеха. 
Разбира се, сам не трябва да го пра-
виш. Трябва да се създаде система, ко-
ято да работи и хората в нея да са 
съвместими, но и заменяеми – да не 
зависи работата от един или от два-
ма-трима. Всеки мениджър минава по 
този път – да търси баланса между 
контрола и свободата. А как ми се е 
искало да мога всичко да контролирам 
и да съм в центъра на света… Сега 
просто искам да съм центъра за най-
близките си хора. Да се грижа за тях, 
да ги обичам и да им нося щастие. 
– Как опитът ти на шеф ти пома-
га извън корпоративния свят?
– Сега съм се захванала с други неща, 
които правя в полза на общността в 
с. Голяма Желязна, където живея през 
топлите месеци. Вече познавам мно-
го хора от селото и заедно с тях по-
строихме модерна детска площадка. 
Във финансирането освен община Тро-
ян се включиха много мои приятели и 
бизнес партньори. Организирахме праз-
ник за децата по случай 1 юни. По-
следната ни обща инициатива беше да 
създадем сдружение „Европейско разви-
тие за Голяма Желязна“ и се захванах-
ме да почистим язовира. За един ден 
събрахме разделно над един тон отпа-
дъци! Това са неща, за които опитът 
в корпоративния свят ми помага. В 
началото не знаех как моите съсе-
ди ще приемат всичките ми идеи, но 
днес съм им благодарна за подкрепата. 
Огромно е удовлетворението, когато 
се прави нещо без елемент на задъл-
жителност, само със силата на убеж-
дението и доброволното участие. 

„ЛЮБИМ ШЕФ СЪМ“„ЛЮБИМ ШЕФ СЪМ“
Теодора Михайлова:

Разговорите с добрите шефове води Теодора СТАНКОВА
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РАБОТАРАБОТАРАБОТА

Т
ази, тази и онази там също. 
Всяка дразни по свой начин, 
но винаги. Ето списък, нещо 
като списък на типажите. 

Може да не е пълен, но в него веро-
ятно ще разпознаят... и нас.

Осиновителката
В първия ти работен ден те хва-

ща под ръка и те повлича към кафе-
то. „Рожбо, ти още нищо не знаеш! 
Това е змиярник! Трябва много да се 
пазиш!“ (Спокойно, ще ти каже точ-
но от кои). Сияе при вида на разоча-
рованието ти и пред перспективата 
да си намериш близък човек тук. Най-
често е по-голяма от теб или поне 
се държи така. Офис осиновителка-
та те влачи след себе си и ако я на-
правят някакъв шеф, ти ще си „зам“. 
Такива рядко ги правят шефове.

Майката
Не прилича на осиновителката, за-

щото не си търси съюзник, а пра-
ви всичко от добро сърце, т.е. иска 
да се чувства полезна. Майчинството 
за нея е висшата форма на изя ва на 
човека, а обгрижването на хората – 
първа радост. Обича да носи домаш-
ни сладки и да прави забележки. „Пак 
сме забравили включена кафе-машина-
та!“, „Не ти ли е студено, нямаш ли 
жилетка? Наметни се с моята, имам 
си шал“ и други. Тя чисти след нас, 
ние мърморим след нея. Всички знаят, 
че ако не е тя, цветята да са из-
дъхнали в саксиите. Никой не изпит-
ва благодарност.

Носителката 
на лоши вести

Психолозите препоръчват да се 
стремим да ни свързват с положи-
телни неща. Тя обаче държи да стре-
сва и по това прилича на осиновител-
ката. „Съкратили са и Пешо! Кой ли 
ще е следващият?!“ Не само съобща-
ва лошите новини; може и да ги сът-
вори, за да си зареди батериите от 
ужаса на останалите. Не че го прави 
с лошо чувство.

Звучната
Има какво да каже всеки път и все-

ки път – на възможно най-висок глас. 
През останалото време трака с ток-
чета, щрака химикалки и цъка неодо-
брително с език, докато си чете имей-
лите. Специфична вариация на „звучна-
та“ е вечно, вечно оплакващата се.

Изяжданата 
от притеснение

Движения припрени, треперещ глас. 
Няма миг, в който да изпита удо-
влетворение от работата си, за-
щото е всемирен закон, че винаги 
може нещо да се обърка. Омотана е 
в съмнения и угризения, а „можеше“ и 
„трябваше“ са обичайните є глаголи. 
Мисли се за будната съвест на офи-
са, смятат я за досадна паникьорка.

Вечно ядящата
„Трябва да се яде често, но по мал-

ко“ за нея е евангелска истина; особе-
но първата част. От нейното бюро 
вечно се носи станиолено-найлонен 
шум, придружен от мляскане. Ако 
обича здравословната домашна кухня, 
става по-лошо. Бурканчета и пласт-
масови кутийки с гозби се топлят в 
микровълновата и заживяваме трайно 
в нещо като офиса на баба. 

Закъсняващата
Закъснение до 30 минути изобщо не 

коментира, по-голямото не я трево-
жи. Извиненията са леки, небрежни, 

облъхнати от ехидност към тези, ко-
ито са се претрепали да бъдат на-
време. Тя обаче не е дребнава и не-
значителна и ще дойде, когато є го 
позволи самоуважението. Понеже не-
изменно идва след другите, почти не є 
се налага да изтърпи друг закъсняващ. 
Ако нещо такова се случи, тя повди-
га вежди, отново леко, с което напом-
ня един от Людовиците (дали пък не 
беше Петнадесети?): „Едва не ме на-
караха да чакам.“ Има нещо общо с...

Живеещата 
в свой часови пояс

Офисът (обикновено творчески) е 
пълен с тъпи чучулиги, а тя е ар-
тистична сова. Не че є е неприятно 
да става в еди-колко си, за да бъде 
на работа в девет. Тя НЕ МОЖЕ да 
става в еди-колко си. И не е креа-
тивна в девет. Въобще работата от 
9 до 6 е предразсъдък. Още от дете, 
когато другите са следвали дневни 
режими, тя е писала дневник в полу-
нощ, после дивите нощи с купоните... 
никога не е била като другите. Зато-
ва, за да разгърне потенциала си, идва 
в три следобед. Другите си тръгват 
в шест, а тя остава на своето ра-
ботно място и се труди чак до се-
дем и петнадесет.

Мрачната
Тя търси нещо истинско в живота. 

Офис доса  ницидд
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В хората, в работата, в местата, в 
сезоните. Обаче всичко е фалш и ба-
налност. Честното няма кой да го за-
щити, а чистото е тук само за миго-
ве, преди да падне, омърсено, в обща-
та гадост. На какво да се усмихва?! 

Вирусоносителката
Кашля, киха, подсмърча и вика в ли-

цето ти „Стой далеч от мен!“, за да 
те предпази. Когато другите отча-
яно настояват да отиде на лекар, тя 
геройски отговаря, че нищо є няма и 
работата някой трябва да я свърши. 
В болнични е била единствено като 
бременна, и то само след като лека-
рите са се разкрещели: „Знаете ли до 
какво може да доведе вашата безот-
говорност?!“

Свой човек
Най-често е кацнала върху чуждо 

бюро и когато пита „Може ли?“ за 
нещо, отговор не чака: може. Мрази 
дистанциите, мрази ги. Добрите от-
ношения между колегите за нея озна-
чават здраво приятелство или поне 
споделяне на всичко лично. „В нашата 
фирма сме едно семейство“ разбира 
буквално и в зависимост от пола, въз-
растта и поста всеки е нещо като 
по-голям брат, малка дъщеря или ом-
разна снаха. Портиера поздравява ува-
жително с „бай Иване“. Няма да си 
губи времето да отиде в тоалетна-
та, за да си изпъне чорапогащите.

Страстната
Тя обича ЦСКА. Не, тя обожава 

ЦСКА. Или костенурките. Или Ин-
дия. Или каквото и да било друго. 
Виж как е декорирала бюрото и сте-
ната зад него и ще разбереш как-
во. Тя е тази, която „умира за...“, и 
трябва да си подготвен по темата, 
ако искаш да общуваш с нея. Всъщ-
ност, като є махнеш това, по кое-
то страшно си пада, може да не ос-
тане много.

Която... хм
Според нея косата се омазнява/из-

сушава/окапва, ако се мие повече от 
веднъж седмично. Най-добре на 10–12 
дни, за да се съхрани най-добре. А за 
кожата било вредно да се сапунисва 
всеки ден. И на зъболекар не е ходи-
ла през последните години, защото не 
обича зъболекарите.

Не є влиза в работата
Преди осем години е била наета да 

прави това, това и ей това. На нея 
не є влиза в работата да прави оно-
ва четвърто нещо, което трябва да 
се свърши по новата задача на еки-
па. Много ясно защо! Защото, кога-
то преди осем години са я наемали, 
са є казали, че трябва да прави това, 
това и ей това. 

Друга по душа
Тя работи тук по зло стечение 

на обстоятелствата и е за малко. 
Всъщност е пианистка, астроном или 
има докторат по нещо. По всяка-
къв начин показва, че е чуждо тяло в 
мястото, където е попаднала. Може 
и двадесет години да живее в този 
компромис, но поне знае, че е нещо 
повече от тези около нея, които се 
задоволяват с подобна посредстве-
ност.

Здравомислещата 
„Колко струва?“ – любим въпрос. 

Всяка нова придобивка на колежката 
є струва повече, отколкото трябва. 
Здравомислещата живее с истински-
те стойности, стъпила е здраво на 
земята, а другите живеят с глупос-
ти. Често се сеща за гладуващите в 
Африка и не приема топка сладолед 
да бъде по-скъпа от един хляб.

Работещата 
за ей така

„Ако останеше на твоята заплата, 
да сме умрели от глад“ е репликата 
на мъжа є, която цитира с радост, 
а той изкарва „достатъчно“. Понеже 
достойнството не є позволява да ра-
боти за толкова малко пари, тя из-
общо не работи за тях. Обича да де-
монстрира в офиса за какво є е оти-
шла заплатата, похарчена вчера сле-
добед: кремче, червило, а за лявата 
обувка от чифта е трябвало да до-
плати пак съпругът є. Знае, че дру-
гите в офиса разчитат само на за-
платата, но те са свикнали да живе-
ят скромно, а на нея є подхожда да 
е късметлийка.

„Социално“ активната
„Моят социален живот е много ак-

тивен“ е подтекстът на всеки раз-
говор по джиесема на висок глас. От 
него изскачат имена и детайли, свър-
зани с нещо мноооого специално. Ко-
гато затвори, скача в интернет и 
намира там готини клипчета и вся-
какви такива и ги пуска по служебна-
та поща. Когато пък изпраща по нея 

служебни съобщения, пише в subject 
СЕКС, за да можела да привлече вни-
манието. Точно затова повечето от 
тях отиват в кошчето. 

Йерархичната
Познава се от „Добър ден!“. Зву-

чи по един начин, казано на шефа, 
по втори – на колега, по трети – 
към човека от „обслужващия персо-
нал“, когото всъщност никога не поз-
дравява първа. 

Хитрата
Представя се за бунтарка. Тя напри-

мер няма да участва в нищо, измис-
лено от шефовете, което не се за-
плаща допълнително или є се стру-
ва безсмислено или унизително. Нико-
га! Затова си осигурява медицинско 
за съответното време. След това се 
подсмихва самодоволно и намеква на 
останалите, че имат робска психика. 

Марина ЯВОРОВА©
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Ч
ела съм за това, колко стра-
дат жените, когато мъж, 
когото харесват, не ги по-
търси повторно. Чувала съм 

от позната и съм гледала филми за 
това, но никога, никога не ми се беше 
случвало такова нещо, докато накрая 
не ми се случи.
В деня, когато и мен ме застигна 

този женски бич, трескаво се опит-
вах да си припомня някои от съве-
тите, които се дават в подобни си-
туации, или с какви думи приятелки 
успокояват главната героиня в някой 
сълзлив филм, но в главата ми не се 
появяваше нищо друго освен репли-
ката на гаджето на Кари към Ми-
ранда: 

„Той просто 
не те харесва.“

Може да ми се смеете, че отдавам 
такова голямо значение на този ден, 
но аз направо занемях, когато осъз-
нах, че той така и няма да ми се 
обади. Дотолкова бях уверена в при-
тегателната си сила за мъжете, че 
не знам дали бях наранена, или по-
скоро изненадана. До този момент, 
когато ставах свидетел на подобна 
момичешка драма, горделиво си каз-
вах „Е, на мен това няма как да ми 
се случи“, защото никой не можеше 
да промени убеждението ми, че човек 
сам е причина да му се случва всич-
ко, което му се случва в живота. 
Но ето че дойде ден да ми се случи 
нещо съвсем незаслужено и нито дъл-
гата ми руса коса, нито невероятно-
то ми чувство за хумор успяха да го 
предотвратят.

Аз, в пълен унисон 
с Миранда 

бях готова да приема не само че 
той просто може да не ме e харе-

ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

Когато той 
НЕ се обажда
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сал, а и да изпитам облекчение от 
това. Не защото ми харесва да не 
ме харесват, а защото това, макар 
и малко черногледо убеждение кате-
горично слага край на всякакви ана-
лизи на ситуацията, самокритики и 
догадки. А аз обичам категоричност-
та. Неопределеността ме обърква и 
изтощава. 
Но простичкото ми обяснение не се 

връзваше с поведението му. Тук е мо-
ментът да уточня, че мен не прос-
то не ме потърсиха повторно, а не 
ме потърсиха за първи път. С това 
момче не бяхме излизали на среща. 
Случайно се видяхме в един спортен 
център, харесахме се, той изчака да 
изляза от съблекалнята, изпрати ме 
до колата и ми поиска телефона с 
уговорката да ми се обади по-късно 
същия ден. И всичко това сред по-
рой от думи, които дори за обигра-
ното ми ухо подозрително много зву-
чаха като непринудени и искрени ком-
плименти. 
Безкрайно много пъти момчета са 

ми искали телефона, скайп или други 
координати, взимали са ги от общи 
познати 

обаждали са се, 
писали са и 

са идвали до вкъщи 
Включително веднъж един човек ме 

проследи до нас от ресторанта, къ-
дето бях обядвала, и избра момента, 
в който си влизах в двора, за да ме 
покани на среща. Мислите си, че се 
гордея със завоеванията си?! Че това 
мъжко внимание ме ласкае?! Че ми 
харесва да се къпя в лъчите му като 
врабче в локва? Може и да звуча не-
благодарно, но истината е, че то е 
ужасно досадно, неудобно, а нерядко 
дори опасно и плашещо. Особено ако 
някой „случайно“ започне да те заси-
ча във всички заведения, които посе-
щаваш, намери те във Фейсбук и за-
почне всяка вечер да ти пише къде 
те е видял.
И така, всичкото това внимание не 

ми носи и 1 йота задоволство, тъй 
като е 

нежелано внимание 
от нежелани хора 

което само ме поставя в неудобни 
ситуации. Но момчето, което срещ-
нах в спортния център... то беше ла-

комство. А това е невероятна ряд-
кост.
(За справка, за двадесет години съм 

харесвала, ама наистина харесвала 
само трима души. Ако преброим и 
Спортягата от фитнеса – четири-
ма.) Можете да си представите кол-
ко се зарадвах! Останалата част от 
историята я знаете – той не се оба-
ди. Но защо? Защо ще ме заговаря, 
защо ще ме чака, ще се смее на шеги-
те ми и най-вече защо, по дяволите, 
ще ми иска телефона, ако „просто не 
ме харесва“? Може би и аз като Ми-
ранда щях да открия, че въпреки го-
товността да приемеш най-очевидно-
то (и неприятното) обяснение, поня-
кога наистина има „извинителни при-
чини“*. В сериала кавалерът на Ми-
ранда спешно трябваше да посети 
тоалетната, а какво беше извинение-
то на моя Спортяга?
Не ми направи впечатление на ком-

плексар. Сподели ми, че няма собст-
вена кола, а аз нарочно не реагирах 
никак, за да му покажа, че за мен 
това е нещо нормално и няма ни-
какво значение. Спазих всички пра-
вила за създаване на първо впечат-
ление. Пуснах в ход чара си, но не 
прекалено, за да не се уплаши. Шегу-
вах се, но се усмихвах на това, кое-
то той ми говори, за да му покажа, 
че и той е забавен и интересен за 
мен. Оставих го той да поеме ини-
циативата, за да се чувства доми-
ниращ и уверен. Възпрях се да ус-
тановя желания физически контакт, 
за да не се отдръпне или да реши, 
че желая да ме третират като секс 
кукла. Просто не разбрах защо не-
щата после се объркаха така... Но 
ето че той изобщо, изобщо не ме 
потърси.
Към десет часа същата вечер запо-

чнах за двадесети път да си припом-
ням целия ни разговор, докато двама-
та вървяхме към колата, и все пове-
че се убеждавах, че 

повратната точка 
е настъпила при нашето сбогуване 
– а именно, когато Спортягата ми 
„даде 5“, а аз му подадох ръка за 
здрависване в отговор. Не знам дали 
беше правилно да постъпя така, но 
в момента, в който трябваше да 
реагирам, в главата ми изникна съ-
ветът на един телевизионен свато-

вник: „Ако не искате той да ви въз-
приеме само като приятелче, никога 
не му „давайте 5“ в началото на за-
познанството ви.“ А сега, де! Дали 
не трябва да променя това правило 
на „Ако не искате той да ви въз-
приеме просто като приятел, нико-
га не му „давайте 5“ на първа сре-
ща, но ако искате той да ви се оба-
ди, за да ви покани изобщо на среща, 
задължително му „дайте 5“. Разбира 
се, в това няма никаква логика. Ис-
тината е, че невинаги има отговор 
за дадена мъжка енигматична реак-
ция, нито вълшебни алгоритми, кои-
то да ни осигурят успех в 100% от 
случаите. Затова не се самоанализи-
райте до безкрай. Може всичко да е 
минало идеално, може да сте постъ-
пили по най-правилния начин и все 
пак да не получите желаното обаж-
дане поради фактори, които просто 
са извън вас!
Разбира се, продължава да седи въ-

просът, как да постъпим, ако не са 
ни се обадили, а ние разполагаме с 
телефона на избраника си.
За това също няма универсална фор-

мула. Ще ви разкажа 

аз как постъпих 
със Спортягата

Изчаках да мине значително време 
(за да не се почувства сякаш го при-
тискам, ако случайно е решил да ми 
звъннe в последвалите дни). После из-
чаках още малко и накрая му написах 
кратко закачливо съобщение. Закачли-
во, а не изискващо.
Както и да е, и на него не получих 

отговор, но аз и бездруго не се стре-
мях към ответна реакция, а по-скоро 
исках да не се чувствам като безу-
частна мацка, която изобщо не реа-
гира при разпадане на съвместна уго-
ворка.
И така, какво да правим, когато 

той не се обажда? Това е един от 
случаите, когато е много подходящо 
да се упражним в това да приема-
ме нещата, които не можем да про-
меним.

Ирена ГЕОРГИЕВА

* Коментарът на моя приятел, след 

като прочете статията ми, беше: 

„Може да е умрял.“ 
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П
овечето сексуални забрани 
днес са отживелица и вече 
не се налага пред никого да 
се оправдаваме за своя сексу-

ален живот. Съвременната цивилиза-
ция гледа на тялото като на няка-
къв апарат, който ни позволява без-
крайно да експериментираме с усе-
щанията си. Изглежда, че са налице 
всички предпоставки за разцвет на 
сексуалността. Но нито в миналото, 
нито сега сексуалните отношения не 

се свеждат до 

проста акробатика 
в леглото

Зад ласките и позите стоят емоци-
ите, желанията, фантазиите и чув-
ствата ни. Независимо дали ги по-
тискаме и игнорираме, сублимираме 
или пък ги смятаме за свещени, те 
ни свързват един с друг и ни карат 
да живеем в техния ритъм. За жа-
лост днес поставяме ударението вър-

ху думата „сексуалност“ и забравяме 
за чувствата. 
Отношенията между двама обаче са 

среща на две подсъзнания, на две ис-
тории, на две желания и не на по-
следно място – на две тела. Именно 
тази сложност прави сексуалността 
толкова привлекателна, творческа и 
в същото време (за някои от нас) ра-
нима и страшна. Без емоционалните 
отношения с другия сексуалността е 
немислима. Но в днешно време, кога-
то властва нарцисизмът и всеки от 
нас се нуждае от свобода да се раз-
порежда сам с живота и чувствата 
си, интимните отношения често съз-
дават проблеми. 
Много хора се страхуват от секса, 

защото чрез него 

научават за собствената 
си уязвимост 

Доста често сексът „отрезвява“ 
илюзията ни за всемогъщество. За 
да прикрием страха си от това от-
резвяване, започваме изкуствено да 
схващаме другия само като сексуа-
лен обект и да го използваме само 
като средство за получаване на сек-
суално удоволствие. Струва ни се, че 
по този начин ще успеем да се осво-
бодим от емоционалната зависимост, 
която е характерна за всички любов-
ни отношения. 
Затова основна задача на авторите 

на многобройните сексуални четива и 
„учебници“ е да ни успокояват и уве-
ряват, че ако сме технически „под-
ковани“, ще успеем да изпитаме пъл-
ноценен оргазъм, без да стигаме до 
комплицираното смесване на секса с 
чувствата. И тук се връщаме към 
старите въпроси: доколко сексът за-
виси от чувствата; какво е здраво-

ИНТИМНОИНТИМНОИНТИМНО

Сексът и
„обичам те“„обичам те“
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словното съотношение между секс и 
чувства...
37-годишният Асен признава минало-

то си на донжуан. През последните 
две години той имал страстна връз-
ка с умна и сексапилна млада жена. 
Всичко изглеждало наред, но Асен все 
пак усещал, че има проблем. Струва-
ло му се, че е пленник на тази при-
вързаност, и често му се искало да 
избяга, без да остави адрес: „Цели две 

години бях верен на Алекс, не изпитвах 

потребност да є изневерявам. Физиче-

ската близост с нея беше истинско от-

кровение. Но разбрах, че дълбоко в душа-

та си съм є ядосан, че ме кара да се раз-

кривам докрай. Зависимостта от секса 

с нея и от чувствата, които изпитвам 

към нея, ме плаши.“ 

Очевидно е, че Асен е жертва на 
дилемата, на която доста мъже са 
жертви – 

майка или любовница
Просто не успява да събере в един 

човек жената, на която се възхи-
щава, и жената, която му доставя 
физическа наслада. Нещата наистина 
не са толкова прости. Влюбеността 
и неизбежната зависимост от парт-
ньора са пряко свързани с първата 
ни детска привързаност. Всичко, ко-
ето ни е вълнувало и свързвало с хо-
рата в ранното ни детство, според 
Фройд има сексуална природа. Грижа-
та на мама за нашето тяло, кърме-
нето и ласките є са ни носели насла-
да. Затова като сексуално зрели хора 
несъзнателно търсим продължение на 
тези удоволствия в секса. Ако майка 
ни се е грижила за нас и ни е оби-
чала, но без да ни задушава с любо-
вта си, в сексуално отношение ние 
отново ще се стремим да преживе-
ем тези приятни усещания. И тога-
ва симбиозата между секс и чувства 
няма да ни създава проблеми. Но ако 
първата ни връзка (тази с майка ни) 
не ни е създавала чувство на сигур-
ност, а напротив – потискала ни е и 
ни е поглъщала, ние ще търсим начин 
да се предпазваме в сексуалните си 
отношения по-нататък и ще вижда-
ме в тях единствено и само физиче-
ско удоволствие, но не и любов. Сек-
суалната зрялост предполага да мо-
жем да съчетаем чувствата и физи-
ческите усещания. 
Обратната страна на сексуалната 

привързаност е властта. Сексолозите 
са единодушни, че 

понятието за власт е 
ключово в секса 

Но не властта в смисъл на надмо-
щие. Истинската сексуална власт е 
властта да бъдеш. Да бъдеш жив, 
чувствителен, осъзнаващ себе си и 
открит за другия. Може да си по-
властният, независимо че отстрани 
изглежда да си пасивна играчка в ръ-
цете на партньора, докато правите 
секс. Или обратно, да си подчинени-
ят, без значение че се мислиш за гос-
подар на сексуалното положение. Има 
жени, които се отказват от фела-
цио, защото не искат да коленичат 
пред мъжа в пряк смисъл. Те не ис-
кат да са подчинени. Но я се замис-
лете кой държи властта по време на 
фелацио? „Аз“ – би могъл да каже мъ-
жът. „Аз“ – би могла да каже и же-
ната. „Ние двамата“ – биха могли да 
кажат партньори, които имат по-
продължителна връзка. 

Милена (42 г.) е омъжена от седем 

години и сексуалният є живот я удо-
влетворява. 

„Между нас както и преди има страст, 

макар понякога мъничко да ми се нала-

га да се насилвам да отвръщам на сек-

суалните му желания. Но и до ден дне-

шен смятам, че фелациото е същността 

на женската власт над мъжа в леглото. 

Хем доставям удоволствие на партньо-

ра си, хем самата аз се възбуждам, дока-

то го правя. Чувствам се като царица.“ 

Сексът е най-старата разменна мо-
нета. Има жени, които използват 
тази власт, за да разчистват смет-
ките си с някого. Те превръщат сек-
са в шантаж, което е и сигурен път 
към катастрофа в отношенията. 
За всеки от партньорите сексът 

трябва да е нещо разпускащо, оа-
зис на чувствата и емоциите, в кой-
то всеки се стреми да достави удо-
волствие на себе си и на другия. А 
не да властва над другия. 

Творчество 
Това е думата, която определя пъл-

ноценната, разкриваща се сексуал-

КОГАТО ЕДИНИЯТ ИСКА, А ДРУГИЯТ – НЕ
„Не сега“, „Не ми се иска“. Рано или късно всеки преживява болезнен отказ 

за секс от партньора си. Несъвпадение във времето, моментно отсъствие на 

желание… Във всеки случай „не“-то наранява този, на когото близостта е от-

казана. Психологията и сексологията са склонни да смятат, че мъжете и жени-

те възприемат фразата „нямам желание“ по различен начин. 

„Знам, че има проблеми в работата. Но когато той (макар и с нежност) ми каже, 

че сега не му е до секс, защото главата му е заета със съвсем други неща, все 

едно чувам: „Не ме възбуждаш достатъчно, че да забравя за проблемите в рабо-

тата си.“ (Дора, 36 г.)

За много жени сексуалното привличане, нарцистичното чувство за собстве-

на ценност и любовта са лесно заменяеми понятия. Отказът на партньора да 

прави секс поражда в главата на една жена съмнения, че тя изобщо е желана. 

Независимо че осъзнава каква е причината за отказа, жената неволно си мисли: 

„Той сигурно вече не ме обича.“ И самочувствието є спада неимоверно. 

За мъжа женският отказ е още по-стресиращ, защото означава, че той е от-

хвърлен не просто от жената до него, но и от…. майката, която е длъжна да 

удовлетворява всяко негово желание и потребност. 

39-годишният Марин признава, че ситуациите на отказ го раняват много дъл-

боко. „Усещам, когато тя не иска секс, но се опитвам да получа своето. Поняко-

га успявам. Когато тя все пак ми откаже категорично, възприемам това като 

неин каприз, като несправедливост. Иска ми се да є кажа: „Не искаш? Няма да 

те моля! Намери си друг, на когото ще му бъде все едно дали прави секс с теб, 

или не.“ Никога не съм произнасял тези думи, но мисля, че ако го направя, ще се 

почувствам по-добре.“

Във въображаемия свят на мъжа съществува жена, която никога и нищо не би 

му отказала. И това е майката. Ако в живота на двойката отказът от секс 

се използва често от жената, има голяма опасност рано или късно мъжът да 

потърси „майка“ си извън брачното легло, което той вече възприема като бой-

но поле. 
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ност. Интимният живот се гради 
върху познанието ни за самите нас, 
но и върху желанието ни за взаимо-
действие с тялото на другия. 

За 34-годишната Еми творчество-
то е свързано с щедростта. „В нача-

лото аналният секс не ми харесваше, но 

понеже това е една от фантазиите на 

мъжа ми – от време на време му дарявам 

това удоволствие и мисълта, че на него 

му е хубаво, ми доставя удоволствие.“

40-годишният Иван, който е заед-
но с Нина вече осем години, казва: 
„Мъжете просто не знаят от какво се 

лишават, когато разделят секса от чув-

ствата. В секса никога не ми е пречила 

любовта към жена ми. Напротив. Вина-

ги съм си казвал – тя е моята жена за 

цял живот, мога да се отпусна пред нея 

и да се чувствам в безопасност.“ 

Поддържането на каквито и да 
било близки отношения, в това чис-
ло и сексуални, е равнозначно на 

труд. Удоволствието, което получа-
ваме като резултат от този труд, 
съвестта ни възприема като леги-
тимно. А удоволствието, което ни 
се дава прекалено лесно, несъзнател-
но ни кара да се чувстваме незадо-
волени, сякаш сме го… откраднали. 
Затова не бива да разглеждаме сек-
суалността като нещо делнично и 
като нещо чисто физиологично. Чув-
ствата ни помагат да бъдем по-кре-
ативни в секса, което всъщност оз-
начава и по-опитни. За да почув-
стваме сексуална свобода, при това 
без да губим дълбочината на прежи-
вяването си, е необходимо да откри-
ем метафизичното и творческо на-
чало в сексуалността. Свободни? До 
каква степен обаче? Табутата ви-
наги ще ни ограничават, независимо 
че мислим, че ги няма. Те са коди-
рани в дълбините на психиката ни 
и няма общество, което да ни изба-

ви от тях.

Свободата от табутата 
е псевдосвобода 

Можете да я разпознаете у хора-
та, сковани от страхове, които се 
държат като ревностни любители 
на екстремното в секса. Днес мно-
го хора претендират, че тяхната 
сексуалност е неограничена от за-
брани, предубеждения, но всъщност 
дълбоко в себе си тези хора са пу-
ритани, които не могат да преодо-
леят своята сексуална несвобода. В 
сексуалната наслада без граници има 
и друг псевдомомент – всепозволе-
ността и всемогъществото са не-
постижими. 
Сексуалността на всеки човек е 

строго индивидуална. Нейното прояв-
ление зависи от много неща: полова-
та конституция, от това, в какво 
семейство сме израснали, какъв опит 
сме получили, доколко сме възприемчи-
ви към стереотипите. На базата на 
този „личен багаж“ двойките сключ-
ват своеобразен сексуален договор – 
явен или подразбиращ се. Всичко, ко-
ето правят в спалнята двама въз-
растни, може да се смята за норма. 
Стига, разбира се, те да не си вре-
дят един на друг, нито пък да пре-
чат на други хора. Всяка двойка ре-
шава за себе си какви граници да ус-
танови в секса.
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Без имена?!
Векът на индивидуализма ни учи повече от всякога 

да ценим своята уникалност като личности. За-

това и сме склонни да мислим, че наш дълг е да ос-

танем самите себе си, да запазим своята непов-

торимост при всякакви обстоятелства. Но тол-

кова ли е важно това, когато става дума за секс? 

Кой въобще е способен в пълна степен да бъде 

себе си, когато прави секс? 

Анонимността в секса отменя ограниченията, ко-

ито ни налага нашият свръхаз. Анонимността ни 

позволява да не се подчиним на това, което из-

исква или очаква от нас нашият партньор. Ано-

нимният секс ни дава възможност да преживеем 

опияняващо величие и възторг в леглото. Когато 

сме анонимни, сме по-първобитни в леглото и се 

чувстваме по-силни и опитни в секса. 
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В него ще намерите важна и надеждна информация за:
 различните фази на Луната и разположението є в 

зодиакалните знаци през всеки месец 
 лунните дни и какво е подходящо да се прави (или да не се 

прави) през всеки един от тях 
 слънчевите и лунните затъмнения през цялата година
 периодите на ретрограден Меркурий, когато трябва 

да сте по-бдителни в бизнеса, пътуванията и новите 
начинания

 периодите на Луна без курс (когато тя прехожда 
от един зодиакален знак в друг, нещо като лунен 
стоп кадър) и напътствия какво да правите 
тогава

 подходящите лунни моменти за минаване на 
диета и моментите, когато трябва да се пазите 
от напълняване

 дните за профилактика на различни части от 
тялото, органи и системи 

Информацията в „Лунен календар на успеха за 2012 
г.“ ще е толкова достъпна и прегледно представена, че 
справочникът на практика ще може да се използва от 
всички. Дори и от онези, които никога не са проявявали 
интерес към астрология и не знаят нищо за мощното 
влияние на Луната върху Земята и хората. 

С помощта на този лунен справочник вие през всеки един ден 
от годината ще знаете какво е качеството на лунния момент 
и дали има условия да привлечете повече късмет и благодат в 
живота си! Защото Луната най-пряко влияе на настроението, 
външния вид, деловата ни активност и здравето.

Ако се доверите на информацията от този календар, ще 
живеете в синхрон с мощните природни ритми. А здравето 
и успехът ще са ваши постоянни гости през цялата 2012 г.! 
Защото вие самите ще сте ги поканили.

Автор на „Лунен календар 

на успеха за 2012 г.“ е 

Михайлина Никлева–

МИШЕЛ – магистър 

географ и геолог по 

образование, но астролог 

по призвание. Михайлина 

дълги години е събирала 

опитност в частния 

бизнес като собственик 

на рекламна агенция. 

След 2002 г. започва да 

се занимава с окултни 

и езотерични науки – 

астрология, рейки и 

даоистка йога. Завършила е 

Московската астрологична 

академия като ученичка на 

Михаил Борисович Левин 

и Антоанета Георгиева. 

Изучавала е даоистка йога 

при Атма Сат Вивека в 

Москва и сега преподава 

индивидуални занимания 

по йога. От 2005 г. Мишел 

е астролог на списание 

„БЕЛА“. В момента работи 

като професионален 

астролог и провежда 

астрологични консултации. 

Биографията є е 

достатъчно надеждна, 

за да се доверите на 

съветите є в „Лунен 

календар на успеха за 

2012 г.“ –  кога е добре 

да предприемате 

нови действия, кога 

да довършвате 

започнатото и кога да 

изчаквате и почивайки 

си, да анализирате 

миналото и да осмисляте 

бъдещето, за да съберете 

сили за следващата 

приливна вълна на успеха.

ОЧАКВАЙТЕ С ПРАЗНИЧНАТА „БЕЛА“ в края на декември

„ЛУНЕН КАЛЕНДАР НА УСПЕХА ЗА 2012 г.“„ЛУНЕН КАЛЕНДАР НА УСПЕХА ЗА 2012 г.“
С негова помощ ще можете да сверявате своите планове, 
желания и намерения с естествените ритми и пулса 
на вселената. Чрез Луната, разбира се.

DEPOSITPHOTOS.COM



ХОБИХОБИХОБИ

Н
а немски език има една пого-
ворка „мъката на избора“ (die 

Qual der Wahl). Независимо дали 
сме я чували, или не, всички 

ние сме поставени пред изпитание, 
когато трябва да изберем какво да 
купим – дали да отделим пари за 
продукт от висок ценови клас, надя-
вайки се той да е качествен, или да 
заложим на евтиното, поемайки риск 
да останем разочаровани от качест-
вото. Изборът на шевна машина не 
прави изключение. Някои от популяр-
ните търговски марки пазят ими-
джа си и предлагат качествен про-
дукт, който ползваме безпроблемно 
дълго време. Ако обаче този про-
дукт е доста по-скъп? Тогава не е 
ли по-добре да купуваме шевна ма-
шина на всеки 2–3 години, вместо да 
ползваме една и съща в продължение 
на 15 години?! Няма еднозначен от-
говор на този въпрос. И двата мо-
гат да бъдат правилни. Зависи как-

во търсим.
Ако предварително сме решили, че 

не желаем да ползваме продукта дъл-
го време, изборът е сравнително ле-
сен – ориентираме се към ниските 
ценови нива. Ако обаче желаем да за-
купим стойностна качествена шевна 
машина, не е достатъчно да се спрем 
на позната марка. 
В днешни дни „мъката на избора“
 

ПРИДОБИ НОВ 
ДОПЪЛНИТЕЛЕН НЮАНС 

1Всички търговци твърдят, 
че тяхната стока е 

качествена и дълготрайна. 
Трудно е да се ориентираме коя 
в действителност е такава. 
Предлагаме няколко ориентировъчни 
съвета за тези, които не искат шев-
на машина „еднодневка“: проверете 
кои марки имат собствено производ-

ство и кои са „кухи“ ( т.е. собстве-
никът на правата над марката по-
ръчва продукт някъде по света и по-
ставя името върху него). Последното 
се прави предимно за марки с добър 
имидж и дългогодишна история, тъй 
като при тях има най-голям смисъл. 
След известно време обаче хората се 
разочароват и спират да вярват на 
името, но дотогава собственикът ре-
ализира сериозни печалби.

От марките, които нашата фир-

ма предлага, TOYOTA и BERNINA имат 

собствени заводи в Китай, Тайван и 

Тайланд.

2Посетете два-три 
търговски обекта, където 

се предлагат няколко различни 
марки шевни машини. 
Препоръчително е поне единият от 
обектите да е специализиран магазин 
за шевни машини. В него ще разго-
варяте с професионалисти и ще по-

МЪКАТА НА ИЗБОРА НА…

ШЕВНА МАШИНА
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лучите компетентни съвети и обяс-
нения.

В специализираните магазини на „Ак-

сиома“ шевните машини се демонстри-

рат достатъчно подробно, което ще ви 

помогне да се ориентирате кои функции 

са важни за вас и към кои проявявате 

по-малък интерес. Отделете време и не 

се притеснявайте да задавате въпроси.

3Проверете колко дълъг е 

гаранционният срок на шевни-

те машини и кой го осигурява. 
Кой е българският вносител, от кол-
ко време работи, има ли страница в 
интернет и какво впечатление пра-
ви тя? Има ли посочени телефони, на 
които можете да задавате въпроси? 
Обадете се, за да се уверите в про-
фесионализма на екипа.

TOYOTA и BERNINA осигуряват 5 го-

дини гаранция за шевните машини и 2 

години гаранция за оверлозите, покрив-

ните и електронните бродировъчни ма-

шини. „Аксиома М“ е отговорна за пред-

ставянето на тези две марки в Бълга-

рия от 1993 г. 

4Информирайте се 
доставят ли се консумативи 

и резервни части след изтичане 
на гаранционния срок. 
Някои от марките ползват специфич-
ни игли и крачета, които трудно се 
намират дори и в гаранционен срок. 

TOYOTA и BERNINA доставят резерв-

ни части и консумативи 15 години след 

спиране на модела от производство. 

„Аксиома М“ предлага голямо разнообра-

зие крачета, приспособления и консума-

тиви за различни марки. 

За информация можете да погледнете 

www.axioma.3clab.com.

5За стабилността на марката 

можете да направите заклю-

чение от иновативността є. 
В началото на световната икономи-
ческа криза TOYOTA и BERNINA за-
почнаха разработването на изцяло 
нови серии шевни машини. Внедря-
вайки съвременни материали и тех-

нологии и след широкообхватни про-
учвания за най-използваните и най-

желаните функции при домакинските 

шевни машини едновременно на све-

товните пазари и в България се поя-
виха сериите SPA и ECO на TOYOTA и 
new Bernette на BERNINA.

Отдавна в областта на домакинските 

шевни машини не се беше появявало нещо 

толкова различно и иновативно, както 

тези две серии. От всеки детайл личи, че 

много е мислено и работено по тях.

Ако следите развитието на „Ак-
сиома М“, знаете, че през годините 
сме предлагали и други марки шевни 
машини освен представените в мо-
мента в интернет страницата ни 
www.axioma.3clab.com. 
Нашата цел не е продажба на оп-

ределени марки. Ние искаме да пред-
лагаме разнообразни, но задължително 
качествени шевни машини. За съжа-
ление някои доста популярни имена в 
бранша ни разочароваха и ние се от-
казахме от тях, защото не желаем 
да бъдем фирма „еднодневка“, а иска-
ме да гледаме клиентите си в очите 
години напред.

Ирина ТОДОРОВА, 

управител на „Аксиома М“

Facebook: Аксиома – шевни машини, www.axioma.3clab.com, Аксиома М ООД, тел.: 02/ 943 10 08, 946 10 09

шиене без напрежение
Промоционална цена

269 лв.

TOYOTA ECO15

1. Пряка видимост в областта на иглата.
2. Широко и удобно работно пространство.
3. Под капачето е разположено кратко упътване.
4. Заимстването на технологии от 
автомобилостроенето позволи преминаване 
към изцяло нова конструкция, базирана на 
тънкостенна алуминиева форма.

1

2

3

3

45 години гаранция на всички шевни машини TOYOTA



BG МАРШРУТИBG МАРШРУТИBG МАРШРУТИ

И
стина е, от Добърско е 
най-красивата гледка към 
Пирин. Към Банско – също. 
И това си дава сметка 

всеки, който е преуморен от цивили-
зация и е закопнял за тишина и чо-
вечност. Тук, от тази позиция – из-
правен срещу блестящите върхове на 
Пирин, в удобните нозе на Рила, ко-
ято като бодигард пази това райско 
кътче, а отляво шепнат Родопите, – 
е мястото, откъдето можеш да по-
гледнеш и в себе си. 
Казано още по-поетично, нирваната 

Добърско е на пътя ви – само на 15-
ина километра от Разлог и Банско. 
Селището е известно най-вече на лю-

бителите на куриози – преди четири-
десетина години прелестната местна 
църква „Св. Теодор Тирон и св. Теодор 
Стратилат“ се прочу чрез филма на 
Ерих фон Деникен „Спомени от бъ-
дещето“. В нея има изографисани две 
сцени – Преображение и Възкресение, 
на които Исус Христос е изобразен 

НА НЕЩО КАТО 
КОСМИЧЕСКИ КОРАБ 

Днес пред църквата се вие опашка, 
той като повечето хора идват да 
видят точно това. Но си тръгват с 
друг спомен, който не е куриозен, но 
е завинаги. Добърският храм наисти-
на е най-безценният паметник в този 

край. Влизаш в него и от стените 
те гледат, ама наистина те гледат, 
над 400 лица на светци, изписани ся-
каш вчера. Не ти се вярва, че това е 
станало през далечния XVII век. Цве-
товете са ярки, сюжетите – много 
живи и сякаш взети от живота на 
местните хора. Църквата е постро-
ена през 1614 г., изписана е около 50 
години по-късно от зографи от 

ДЕБЪРСКАТА 
ХУДОЖЕСТВЕНА ШКОЛА 

Може би затова грабва с естест-
веност и артистичност. Олтарът, 
също дело на дебърски майстори, но 
резбари, „нашепва“ и една светска но-

ДОБЪРСКО

завръщане към човешкото

Бела, брой 10 (164), 201170



вина – че тук се е венчал последни-
ят ни цар Иван Шишман, може би 
като благодарност, дето селото било 
записано в Рилската грамота, издаде-
на от него през 1378 г. Според този 
царски хрисовул той дарил на Рилския 
манастир земи, гори и села, в които 
манастирът имал метоси. Едно от 
тези села било 

ГНИДОБРАТСКО, ПО-КЪСНО – 
НЕДОБЪРСКО

Грамотата дава да се разбере, че 
„подведомствените“ на Рилския ма-
настир села са освободени от свет-
ски и църковни данъци – цялата сто-
панска и дарителска дейност в тях 
са се извършвали в полза на Рилската 
света обител.
През 1493 г. султан Баязид II призна-

ва с ферман привилегиите на Рилския 
манастир. През 1508 г. му хрумнало 
да подари Рила планина и прилежащи-
те є селища на своя велик везир Кара 
Мустафа. Историята мълчи защо, но 
важното е, че и след смърт та на ве-
зира населението запазило предишни-
те си привилегии. Така, оставени ве-
кове наред на спокойствие 

ДОБЪРЧАНИ ЗАПОЧНАЛИ 
ДА СЕ ЗАМОГВАТ 

и чак до края на XVIII век сели-
щето било най-цветущото в района 
(до замогването на Банско). Цвету-
що село пък с грозно име – едва през 
1913 г. по молба на селяните предиш-
ното му име Гнидобратско (Недобър-
ско) било сменено. В тази по нашен-
ски „гнидава“ версия за името на се-
лото са намесени коварните визан-
тийци, които нарекли установилите 
се тук през X век богомили киндо-
брат, т. е. лошо братство, труд-
но управляемо, понеже отказвало да 
плаща данъци. Побългареният вари-
ант на това име се споменава във 
въпросната Рилска грамота – Гни-
добратско, което можем „да преве-
дем“ като гнидаво братство. 
Днес по нищо не личи добърчани да 

са трудни хора – въпреки близостта 
с Банско и кибритлиите банскалии, 
местните жители са другата страна 
на монетата – те са дарени с цяла-
та доброта и смирение на света. И 
това не е случайно – Добърско е раз-
положено на известния в миналото 

ПОКЛОННИЧЕСКИ ПЪТ 
който свързвал Светогорските мана-
стири с Рилския. Една легенда разказ-
ва как след беласишката битка меж-
ду византийските войски на импера-
тор Василий II и армията на българ-
ския цар Самуил през 1014 г., в коя-
то са пленени и ослепени 14 000 бъл-
гарски войници, малка част от тези 
осакатени бойци поема за Рилската 
света обител. Зимата ги застига 
тук и според преданието тези сле-
пци остават завинаги в селото. През 
пролетта те тръгвали на просия по 
други земи, но зиме се завръщали пак 
в Добърско. Свирели на гусли и пее-

ли баладични песни. Някои твърдят, 
че това били 

ТРУБАДУРИТЕ НА 
САМУИЛОВАТА ВОЙСКА 

които потърсили на това място хляб 
и оцеляване. Тези, които останали в 
Добърско, събирали недъгави и хро-
ми момчета от поклонниците, които 
минавали през селото и ги обучавали 
на занаята си. Така се появила уни-
калната за България Добърската пев-
ческа школа на слепите гуслари, коя-
то просъществувала чак до началото 
на ХХ век. Гусларите говорели и об-
щували на свой таен език. И днес се 
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разказва впечатляваща случка за един 
от добърските певци, който хуба-
вичко попял на подпийнал турчин на 
въпросния таен език за голямо удо-
волствие на иначе уплашените си съ-
селяни. Турчинът даже се разтанцу-
вал, без да подозира, че под съпровода 
на гъдулката си просякът го псувал 
и кълнял на своя си език. Иначе бала-
дите на добърските гуслари, са ценна 
част от родния фолклор. Ако имате 
късмет, може да чуете някои от тях 
и днес от приемниците на слепите 
гуслари – добърските баби.
Те сякаш са вековни. Времето е 

превило телата им на две, но от 
очите им струят добрина и радост, 
събирани с векове. Ще ги видите по 
улиците, пред местния хоремаг – там 
още има такъв смесен магазин – или 
в двора на църквата, където идват 
да гледат свят и светът тях да 
види. Защото старинният храм до-
карва шарен свят и много деца, кои-
то бабите съзерцават с обожание. 
Впрочем на външен вид църквата 

хич не прилича на църква – само от 
южната страна в горния десен ъгъл 
има издълбан малък кръст. Не са слу-
чайно избрани за патрони на църква-
та светците воини 

СВ. ТЕОДОР ТИРОН 
И ТЕОДОР СТРАТИЛАТ 

Те са небесните защитници и покро-

вители на „лишените от земна вой-
ска българи“. В малкото простран-
ство на храма образи и сцени са из-
писани миниатюрно, но пък зографи-
те са компенсирали това с яркост 
и изящност. Добърската църква крие 
образите на около 460 светци и све-
тици. Прави впечатление изобилието 
от образи на жени светици.
Говори се, че в старата Добърска 

църква към края на XIX век и нача-
лото на ХХ век се пазели 

ДВЕ ЦЕННИ РЕЛИКВИ 
Старото евангелие, направено от 

обработени заешки кожи и изписано с 
позлатени букви, незнайно как се озо-
вава в Британския музей. Над цър-
ковния иконостас пък висял златен 
полилей, донесен от добърски търго-
вци от Виена. През 30-те години на 
ХХ век месният поп го продал за 500 
лева на случаен италиански турист. 
Сега за този полилей се говори, че 
бил във Ватикана. Изобщо истории-
те около църквата са безброй и от-
веждат към минало, пълно със загад-
ки. Разчитането на тези загадки ще 
си гарантирате, ако пиете вода от 
аязмото току зад църквата. С тази 
вода Самуиловите воини лекували ос-
лепените си очи. 
Когато излезете от колоритната 

църква, няма как да не ви впечатлят 
особената атмосфера и 

ПОЧТИ БУДИСТКОТО 
СПОКОЙСТВИЕ НАОКОЛО 

Тръгнете към някое от разположе-
ните наоколо осем християнски обро-
чища, които, както твърдят мест-
ните, пазят селото. На тези места 
в миналото е имало поне по едно ве-
ковно дърво, което като свещено, не 
бивало да се сече. До него имало жер-
твен камък или кръст и там се про-
веждали обредите и тайнствата. 
Оброчището Св. Илия е малко въз-

вишение на входа на Добърско, откъ-
дето се разкрива вълшебен изглед към 
величественият Пирин. Тук на 20 юли 
в чест на пророк Илия и днес се пра-
ви курбан. Ако сте на това място 
или на някое от другите оброчища, 
ще повярвате колко древно наисти-
на е Добърско. И че не е чудно изо-
билието на легенди и предания, като 
това за произхода и предназначението 
на онази голяма плоска скала с дуп-
ка под нея, пак край селото. Нарича 
се „подницата на Крали Марко“ – на 
нея местните хора пекли хляб на не-
победимия юнак, когато прескачал от 
родния си Прилеп дотук. 

ЩРОКАЛОТО

пък е името на добърския водопад, 
висок 24 м – красива, но страхови-
та пропаст, в която по турско вре-
ме един заможен добърчанин се хвър-
ля, за да се спаси от мъчителите си. 
Близо до 

КОПАНА ЦЪРКВА 
друго оброчище, също свързано с пре-
дание, се намира забележителен при-
роден феномен. Това е вековен черен 
бор, чийто корени са на повърхност-
та и наподобяват крака или пипала, а 
между тях има малка пещера, която 
може да подслони 10-ина души. Поред-
ното уникално място за снимане. 
Така че не бързайте да си тръгне-

те оттук, след като в църквата ви 
ударят печат, удостоверяващ, че сте 
посетили един от 100-те национал-
ни обекта. Отворете сетивата си 
за малките, но безценни и чисто чо-
вешки усещания, които ще ви пода-
ри съприкосновението с това място. 
Красота, природа и легенди – това е 
Добърско, твоето завръщане към чо-
вешкото.

Надя ПЕТРОВА
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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“)
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Колекция „Междузвездни войни“
Има няколко филмови поредици, които се рад-

ват на невероятен успех и с които израсна-

ха няколко поколения. Но манията по междуз-

вездната сага на Джордж Лукас е несъизме-

рима с нищо досега. От на пръв поглед три-

виалната история за вечната борба между 

доброто и злото големият режисьор сътво-

ри своя култов шедьовър. Още с излизане-

то на първия филм в далечната 1977 г. Лу-

кас предизвиква истинска революция, под-

клаждана от рекордните приходи и сенза-

ционните специални ефекти. Превърнали 

се в истински културен феномен, неговите 

„Междузвездни войни“ продължават триум-

фалното си шествие по екраните. Догодина отново ще гледаме шестте епизода от сагата по кината, този 

път на 3D. Преди това обаче е тяхната премиера на Blu-ray. STAR WARS: THE COMPLETE SAGA е една уникална колекция от девет диска, която 

ви дава възможност да съпреживеете отново всичките си любими моменти от шестте филма. Тя включва също голям брой отпаднали, удължени 

и алтернативни сцени, нови документални филми и селекция от забавни пародии на „Междузвездни войни“, които са неразделна част от популярна-

та култура повече от три десетилетия. За маниаците на тема „Междузвездни войни“ е безценна информацията за създаването на сагата (крат-

ки филми, аудиокоментари, разходки зад кулисите на отделните епизоди, интервюта, варианти на декорите и костюмите, ретроспективи). Епизо-

ди І–ІІІ и ІV–VІ се предлагат на Blu-ray и в отделни Trilogy колекции.

Трилогия „Цар Лъв“ 
През последните години 

анимационното кино се 

промени тотално и може 

би филм като „Цар Лъв“ из-

глежда донякъде старо-

модно спрямо навлезлите 

нови технологии. Но все 

пак този хит на „Дисни“ 

си остава непреходна кла-

сика. Идеята за преразказ 

на сериозно произведение 

като „Хамлет“, при това с 

доста трагични моменти, 

които изглеждаха съвсем неподходящи за детска публика, криеше своите рискове. Но гениалната реализация на тази идея, допълнена с хитовете на 

Елтън Джон, превърна „Цар Лъв“ в истинско събитие. Неслучайно приключенията на лъвчето Симба, което се бори с отговорностите на възмъжава-

нето и за своята предопределена роля на цар на джунглата, продължават да се радват на нестихваща популярност. Последваха и две не по-малко 

успешни продължения. Във втората част се запознаваме с Киара и Кову – най-младите попълнения в лъвското семейство. Киара е непокорната дъ-

щеря на Симба, която среща в джунглата друго палаво лъвче. Кову обаче е от стадото на злия Скар, а неговата майка се подготвя да убие Симба. 

Двете лъвчета имат и други планове и може би ще успеят да потушат враждата между двете стада. „Цар Лъв 3“ пък е разказ за събитията далеч 

преди появата на Симба. В ролята на разказвачи са неподражаемите Тимон и Пумба. Двамата приятели ни запознават с историята на своя живот 

и с това, как са помогнали на Симба да спаси Серенгети.

Бални вълнения
Най-важната нощ в живота на всеки тийнейджър. Естестве-

но, това е дългоочакваната нощ на бала, в която всеки има пра-

вото да се почувства като крал или кралица. „Абитуриентски 

бал“ ни представя донякъде забавните, донякъде доста драма-

тични моменти, през които минава група тийнейджъри в наве-

черието на събитието, отбелязващо несигурния преход от гим-

назията към независимостта. Няколко истории се преплитат 

по време на подготовката за бала. Най-интересни са романтич-

ните неволи на местната красавица Нова Прескот, която е убе-

дена, че е открила перфектния кавалер за бала в лицето на ве-

чния бунтовник Джеси. Той обаче съвсем не придава толкова го-

лямо значение на очакваното от съучениците му с трепет съ-

битие. В ролята на Джеси е една от новите холивудски надеж-

ди – Томас Макдонъл. Той никога не е имал планове да стане ак-

тьор, но докато учи съвременно изкуство в Китай, му предлагат 

да се снима в кунгфу филм. Така след няколко малки изяви Томас 

най-после получава първата си главна роля в „Абитуриентски 

бал“. Покрай нея той получи възможност да изиграе младия Джо-

ни Деп в новия филм на Тим Бъртън. Приликите между Макдонъл и Деп очевидно са доста. За капак и 

двамата се интересуват от изкуство и от рок музика. Томас е работил в галерия, обича да рисува и е 

вокалист на рок групата Moon. Негова песен е включена и в саундтрака на „Абитуриентски бал“.

КККолекция „Межд

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР
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Семейството или работата?
Възможно ли е да има много съпруги и майки с успешна кариера? Около този въпрос се 

завърта интригата в романа на Алисън Пиърсън „Скъпа, няма „не мога“, превърнал се в 

бестселър и определен от Опра Уинфри като „химн за работещите майки“. Този роман 

вече е превърнат в изключително забавна комедия в участието на една работеща май-

ка – Сара Джесика Паркър. Нейната героиня Кейт е кариеристка, подвизаваща се във ви-

сшите кръгове на Бостън. Тя се опитва да жонглира между задълженията си на майка и 

съпруга и тези на преуспяваща жена в бизнеса. Всички се чудят как се справя, но Кейт 

никога не се оплаква. Нещата из-

лизат от контрол, когато нейното 

предложение за нов инвестиционен 

фонд е прието ентусиазирано от 

шефа на нюйоркския офис Джак Ей-

бълхамър (Пиърс Броснан). Графикът обаче е с много кратки срокове, което означава, че рабо-

тещата майка ще трябва да прекара повече време далеч от семейството си. А в компанията 

на привлекателен мъж като Джак изкушенията пред нея стават прекалено много. За Паркър, 

която е търсена актриса, но също така майка на три деца и съпруга от 14 години, ситуаци-

ята звучи доста познато. За нея участието в „Скъпа, няма „не мога“ е повод да сподели една 

своя мечта. Вместо да бърза за поредната снимачна площадка, след като закара децата си на 

училище, актрисата очаква с нетърпение деня, когато ще поостане в училищния двор, за да 

си побъбри с другите майки, оставили децата си в класната стая. Без да бърза за никъде.
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„Земята под 
нейните нозе“
Земята определено ще се раз-

клати под краката на четящи-

те шестия по хронология роман 

на Рушди, с който големият пи-

сател откровено се заиграва с 

мита за Орфей и Евридика. Тук 

обаче двамата влюбени са „раз-

положени комфортно“ в света на 

рокендрола. Романът е забележи-

телен със своята многопласто-

вост, със сложната плетеница от 

хиндуистка и древногръцка мито-

логия, като задълбава в темата, 

която така вълнува автора: вина-

та на човека пред Земята, с която 

той си позволява престъпни вол-

ности. Тук ще срещнем също така познатата от други романи бомбай-

ска тема, както и темата за двойниците и другото „аз“, размишления 

за бремето на славата, за съвременната музика, за живота, смъртта и 

контактите с отвъдния свят.

„Кодът на 
Луцифер“
Томас Лурдс е известен лингвист 

и ценител на женския чар, който 

за разлика от Индиана Джоунс 

избягва физическото съприкосно-

вение извън спалнята. От непри-

ятностите го спасяват силните 

жени, които неизменно го вдъх-

новяват. Древен ръкопис, пазен 

от векове, съдържа ужасяващо 

заклинание, написано на закоди-

ран древен език. Само човек със 

способностите на доктор Томас 

Лурдс, най-големия специалист 

по древни езици в света, с кого-

то вече сме се срещали в бест-

селъра „Кодът на Атлантида“, 

може да разгадае страшния ръ-

копис. Лурдс скоро се превръща в 

стръв за най-смъртоносното преследване и разбира, че трябва да се из-

прави лице в лице срещу злото, ако иска светът да бъде спасен.

„Анатомия 
на илюзиите“
Според Мартин Карбовски тази 

книга е като анимационен филм, 

в който познатите любими обра-

зи от детството се разтапят в 

модерни кошмари. Още с дебюта 

си Людмила Филипова успя да се 

нареди сред най-успешните име-

на в съвременната проза. Рома-

нът є е преиздаван вече седем 

пъти в България, а отскоро – в 

Турция и в Гърция. Вече се работи 

и по заснемането на междунаро-

ден сериал по книгата с работно 

заглавие „Стената между нас“. В 

новото редактирано и допълне-

но издание авторката обогатява 

сюжета с нови елементи, залегнали и в сценария на сериала. В отговор 

на молбите на многобройните си почитатели Людмила Филипова допис-

ва и кратко продължение към него в няколко глави.

„Истанбул и 
Западна Турция“
Космополитният град, разположен 

удобно на два континента и събрал 

много различни вярвания и култури, 

е живият пример за толерантност, 

дружелюбност и колорит. Смесица-

та от разнообразни усещания, цве-

тове, звуци, екзотика и емоции пра-

ви от Истанбул толкова популяр-

на туристическа дестинация. По 

малко от всичко това ще открие-

те в този пътеводител на „Нешъ-

нъл джиографик“. Освен задължи-

телната за всеки турист инфор-

мация, полезни съвети и оригинални 

идеи, как да разнообразите посеще-

нието си в този истински жив и по-

стоянно разрастващ се град, той 

дава отговори на въпроси като защо е синя Синята джамия, как се пра-

ви „турска пица“ и защо се въртят въртящите се дервиши.
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Задължителните концерти 
в „Арена Армеец“
Истинска концертна зала – дълго време нямахме подоб-

но чудо в България. Затова интересът към новата „Аре-

на Армеец – София“ е толкова голям. Съобразена с всич-

ки съвременни изисквания, тя е идеално място за различ-

ни видове спорт, но и за всякакъв вид концерти. Първият 

артист, който ще сефтоса новата зала, е изключител-

но добре подбран. На 9 октомври ще видим едно уникално 

шоу на космическия Жан-Мишел Жар. От великия фран-

цузин, променил облика на електронната музика и влязъл 

с концертите си в Книгата на Гинес, можем да очакваме 

всичко. И той ни обещава нещо наистина грандиозно, с 

впечатляваща визия, невероятни светлинни ефекти, мул-

тимедия и електронни инструменти. За целта капаците-

тът на залата ще бъде ограничен до 10 000 души и няма 

да има правостоящи зрители, а цените на билетите са 

между 40 и 100 лв. Изключителен е шансът, че България е 

част от европейското турне на Жан-Мишел, което стар-

тира през октомври и ще премине през Финландия, Шве-

ция, Норвегия, Германия, Полша, Австрия и Швейцария. 

След ударното електронно начало в „Арена Армеец“, ще се 

насладим на разтапяща музика за душата. На 29 октомври 

у нас пристигат легендарната Шаде Аду и нейната група. 

След изключително успешното турне през пролетта, ко-

ето бе посетено от над 150 000 души и предизвика сенза-

ционни медийни отзиви, Шаде обявиха, че ще разтърсят 

и Европа с още концерти тази есен. За първи път те ще 

посетят Финландия, Русия, Полша, Хърватска, Унгария и 

за щастие България. След дълго отсъствие британската 

група триумфално се завърна на музикалната сцена с впе-

чатляващи концерти, които са уникална комбинация от 

класическото є звучене и спиращите дъха визуализации на 

Софи Мюлер. Двучасовият сетлист повежда феновете на 

едно вълнуващо пътешествие през платинената колекция 

от незабравими хитове – от любимото Smooth Operator до 

парчета от бурно приветствания последен албум Soldier 

of Love. Билетите за концерта са на цени от 60 до 160 лв., 

предвидени са и ВИП билети от 200 лв.

Още един легендарен изпълнител от Острова ще ни по-

сети за първи път. Том Джоунс е безспорен идол на ня-

колко поколения и продължава да печели нови почитатели 

с невероятната си харизма. Малко артисти могат да се 

похвалят със забележителна 46-годишна кариера, все по-

успешна с течение на времето. Носител на безброй на-

гради, както и на рицарско звание, Джоунс изглежда във 

върхова форма и ще ни го докаже на 18 ноември в зала 

„Арена Армеец“. Той естествено ще ни зарадва с хитове 

като Delilah, What’s New Pussycat, Kiss и If I Only Knew. Ще 

чуем и песни от последния му албум Praise & Blame, за кой-

то критиците по цял свят се изказват особено възтор-

жено. Отзивите и за концертните изпълнения на песните 

от него са също невероятно добри и затвърждават нео-

споримия факт, че Джоунс е в разцвета на силите си. Би-

летите за концерта му са на цени между 50 и 130 лв.

Coldplay – в графити стил
След като цяло лято обикаляха музикалните фестивали, Coldplay успяха да при-

ключат работа по своя пети студиен албум. Очакванията към Mylo Xyloto са дос-

та големи, все пак той ще излезе три години след последния им албум Viva La 

Vida, който беше дълго време по върховете на класациите в 36 държави, вклю-

чително във Великобритания и САЩ. Според вокалиста Крис Мартин новият 

албум е повлиян от олд-скул графитите на Ню Йорк – нещо средно между U2, 

Velvet Underground и рейв музиката. Поне обложката, а и пилотният сингъл Every 

Teardrop Is A Waterfall, чийто заразителен ритъм го превърна в поредния бисер в 

короната на британската четворка, подчертават това. Освен в стандартен CD 

формат Mylo Xyloto (Анимато мюзик) ще бъде пуснат и на плоча заедно с плакат. 

Ще има и лимитирана версия на албума, включваща книга с поп арт графити, ексклузивни снимки и още изненади.

Жан-Мишел Жар

Шаде

Том Джоунс
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З Е Л Е Н А  Я Б Ъ Л К АЗ Е Л Е Н А  Я Б Ъ Л К А
Ра з у м н ия т  Е К О ц е н т р и з ъ м  н а  ж е н и т е

Този раздел ще посветим на 

представяне на продукти, бизнеси, 

инициативи, ресторанти, магазини, 

университети и училища с думата 

ЕКО отпред. Както и на отделни 

личности, които са превърнали 

екологичното в хармонична част 

от ежедневието си. 

Зелената тема е кауза на много 

и различни малки общества, 

организации и медии, но нашата 

цел ще бъде да я превърнем 

в масов начин на мислене с 

помощта на красотата, женската 

загриженост и достъпността 

на информацията, характерни 

за списание БЕЛА. Обещаваме ви 

нашият екоцентризъм да е разумен 

и ябълково зелен.

ЕКОСЪВЕТИ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
1. Заменете всички електрически крушки вкъщи с енергоспестяващи. Те са по-дълготрайни и на-

маляват електропотреблението в дома ви поне два пъти.

2. Когато излизате от стая, в която няма никой, гасете осветлението. Старайте се да не из-

ползвате едновременно няколко източника на осветление – например абажур, аплик и настолна лампа.

3. Не оставяйте зарядното устройство на мобилния телефон в мрежата, след като сте приклю-

чили с използването му.

Е

м

2
п

3
ч

!
В ТОЗИ БРОЙ:

 Стартът на екопроекта „Зелена ябълка“

 Защо биопродуктите са за предпочитане

 Сверяване на екочасовника с Рубен ЛАЗАРЕВ

 Как да се пазим от пестицидите

 Билките – последната истинска жива храна
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Â 
края на 2010 година около 30% 
от жителите на развитите 
страни станаха целева ауди-
тория на биоиндустрията. По 

мнение на доктора на икономически-
те науки Вернер Ф. Шулц, професор 
в университета Хоенхайм (Германия), 
представителите на тази „нова зелена 
вълна“ дълбоко осмислят реалността 
на глобалните екологични и етични 
проблеми и осъзнато взимат решения 
като клиенти и потребители, избирай-
ки полезните за здравето продукти, 
чието производство и потребление не 
нанасят вреди на околната среда. 
Сред последователите на модерно-

то международно движение LOHAS 

(Lifestyles of Health and Sustainability, или 
преведено на български – стил на жи-
вот, ориентиран към здравето, устой-
чивото развитие и грижата за окол-
ната среда) има множество знамени-
тости като Джулия Робъртс, Жизел 
Бюндхен, Леонардо ди Каприо, Брад 
Пит. И, естествено, техните много-
числени фенове. Вярно е, че да се го-
вори за масово разпространение на 

íîâà�ïîòðåáèòåëñêà�
áèîôèëîñîôèÿ

е още рано. Става дума по-скоро за 
модна тенденция, за интерес към 
био про изводствата като най-висша 
форма на потребление. Другата гру-
па потребители на биопродукти са 
тези, за които натуралното се явява 
жизнена необходимост. Преди всич-
ко това са алергични хора, хора, чий-
то организъм не понася много от из-
ползваните в индустриалното произ-
водство химически вещества. Тенден-

цията е, че количеството на потре-
бителите на екологично чисти про-
дукти с цел поддържане на здравето 
ще се увеличава. Именно затова био-
производството е съсредоточено пре-
ди всичко върху онова, с което ние 
влизаме в най-близък контакт – хра-
ни, дрехи и козметика. 

Æèâà�äðåõà
За производството на органични 

дрехи преди всичко се използват па-
мук, вълна и коприна, но био. 

БИОПАМУК За да разберете 
разликата между обикновен па-

мучен потник и потник, маркирани 
като 100% organic cotton, е достатъч-
но да си представите памука като 
жив организъм. Растението диша, рас-
те и дава плодове. Памучната кутий-
ка (така се нарича плодът на расте-
нието памук) узрява и се разтваря, 
човекът извлича влакното, като го 
отделя от семената, преде нишка и 
тъче платно. Нека към тази идеал-
на формула добавим и малко съвремен-
на реалност: подобрения и хербициди, 
„ускорители на растежа“ за отваря-
не на неузрелите кутийки, средство 
за заздравяване на нишката, памучен 
избелител, химически оцветител… В 
изделието от биопамук тези химикали 
отсъстват. Това позволява да се по-
нижи потенциалната алергентност на 
памука и изделието от него да запази 
природните добри свойства на влак-
ното – неговата лекота, мекота и 
въздухопропускливост. Затова биопа-
мукът е 3,5 пъти по-хигроскопичен 
от другия. Освен това при отглежда-
нето на биопамука няма смъртни слу-

чаи. Да, да, неорганичният памук се 
смята за смъртоносен. Защото е най-
обработваната с пестициди култура, 
която се отглежда предимно в бе-
дни страни. По тази причина ферме-
рите са подложени на големи риско-
ве за здравето си (памукът причинява 
не само опасни болести, но и буквал-
но убива своите обработватели, кои-
то много често са деца!).

БИОВЪЛНАТА се маркира като 
100% organic wool. Това означа-

ва, че е добита от свободно пасящи 
овце, отгледани в контролирано еко-
логично домакинство с хуманни мето-
ди. Въпросните овце не са хранени с 
храни, съдържащи антибиотици, хор-
мони на растежа и други изкуствени 
добавки. Освен това не са били под-
лагани на масова обработка срещу па-
разити (от които всъщност живот-
ните практически не страдат, ако се 
отглеждат правилно). Това гаранти-
ра, че крайният продукт е произведен 
от остригана на ръка овча вълна. Та-
кава вълна запазва уникалното си при-
родно свойство – способността да 
отблъсква мръсотията, самопочист-
вайки се. Затова дрехите от орга-
нично животинско влакно можете да 
перете много по-рядко – достатъчно 
е често да ги проветрявате. 

БИОКОПРИНАТА може да раз-
познаете по надписа върху ети-

кета 100% organic silk. Това означа-
ва, че копринените буби са били хра-
нени с листа от черници, отгледа-
ни в биостопанства. На тези буби и 
пашкулите им са по-едри, а качест-
вото на копринената нишка е мно-
го по-високо. Сивкавата, непочистена 

ЕКОТЕОРИЯЕКОТЕОРИЯ

Ðàçóìåí�
öåíòðèçúì

Ìàêàð�è�çà�ìíîçèíà�îò�íàñ�èíòåðåñúò�êúì�áèîïðîäóêòèòå�äà�å�ïî-ñêîðî�ìîäíî�
ïðîÿâëåíèå�íà�„çäðàâîñëîâåí�åãîèçúì“,�ïîâå÷åòî�åêîëîçè�ñìÿòàò,�

÷å�„íîâàòà�çåëåíà�âúëíà“�íàèñòèíà�ùå�ïîìîãíå�äà�óäúëæèì�æèâîòà�íà�Çåìÿòà.
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от копринения клей коприна се пре-
поръчва да се носи от малки деца и 
хора, страдащи от алергии, контакт-
ни дерматити и екземи, заради свой-
ството є да успокоява кожата. 

Æèâà�õðàíà
Достойнствата на хранителните 

биопродукти са очевидни за всеки по-
требител – те са възможно най-здра-
вословните от предлаганите днес на 
пазара. В тях отсъстват следи от 
пестициди, синтетичени хранителни 
добавки, ГМО, изкуствени консерван-
ти, оцветители, ароматизатори, по-
добрители на вкуса и химически фер-
менти. Затова пък биохраните са за-
пазили всичките си природни качест-
ва – оригинален вкус, витамини, мине-
рали, полезни микроорганизми. Свежи-
ят органичен продукт съдържа сред-
но с 50% повече ценни вещества от 
аналогичния, добит с традиционни съ-
временни методи. За единствен недос-
татък на биопродуктите винаги се е 
смятала тяхната висока цена. Но оп-
итът на доктора по икономически-
те науки Гьоц Рейн е доказал, че еко-
логично чистите продукти за хране-
не могат да бъдат достъпни за все-
ки потребител. Германският иконо-
мист предприемач обединил в истин-
ско семейство съмишленици от някол-
ко биоферми, производства и специ-
ализирани магазини – така било съз-
дадено предприятието Alnatura (www.

alnatura.de). Като резултат от това 
била създадена и мрежа от бюджет-
ни екосупермаркети из цяла Германия. 
В България напоследък и биофермите 
се намножиха, и площите за отглеж-
дането на биопродукция се увеличиха, 
но проблемът с реализацията на тези 
продукти остава, защото големите 
фирми предпочитат да внасят, вмес-
то да се договарят с родните произ-
водители. От друга страна, не е раз-
вита мрежа за директно пазаруване, 
както става в много страни от све-
та, включително и тези от бившата 
Източна Европа. Затова на практи-
ка у нас повечето биохрани са вносни. 
Но специалистите са оптимистични 
по отношение на българската биофер-
ма заради… критичното състояние на 
селското стопанство през последните 
няколко десетилетия. Много от зе-
мята остана необработваема, което 
създаде условия тя да се очисти от 

химически вещества, с които е била 
обработвана досега, да си „отдъхне“ 
от химия, така да се каже. 

Íèå�ìîæåì�ìíîãî
Свикнали сме да подценяваме своите 

възможности да влияем на околната 
среда, прехвърляйки отговорността за 
лошата екология на плещите на пра-
вителството и на институциите. Но 
в действителност думата на полити-
ците не значи повече от ежедневния 
жест на избор на потребителя. 
Купувайки определен продукт, ние 

като потребители даваме знак на про-
изводителя дали да го произведе като 
минимум поне още веднъж, или да уве-
личи количеството на произвежданата 
стока двойно. Ние всъщност можем да 
изберем кого да поддържаме, на кого 
да даваме шанс – на онзи, чието про-
изводство не нанася вреда на личното 
ни здраве и на околната среда, или на 
неговия „конкурент“. В наша власт е 
да поддържаме екологичното производ-
ство. Ето и още няколко действия, за 
които често забравяме, но които мо-
гат много да допринесат за подобрява-
нето на екологичната ситуация.

 Изключвайте електроуредите, а не 

ги оставяйте в stand by режим (смя-

та се, че един телевизор например 

харчи в такъв режим 15 вата на час!). 

 Пийте филтрирана вода от чешма-

та, а не вода от бутилки. 

 Изключвайте двигателя на авто-

мобила, докато чакате на светофара. 

 Използвайте режим за пране при 

30 °С за малко замърсени дрехи. 

 Не изхвърляйте ненужните вещи, 

давайте ги на тези, на които могат 

да свършат още работа. 

 Купувайте продукция от рецикли-

рани материали.

 Използвайте пазарски чанти от 

плат или хартия, когато ходите в 

магазина. 

 Употребявайте минимално количе-

ство измиващи средства и само то-

гава, когато това действително е 

необходимо. 

Áèîêîçìåòèêà
Органичната козметика напосле-

дък става все по-популярна. В нейна-
та палитра има както марки, които 
просто строго следят всички правила 

за екологична чистота на производ-
ството, така и други, които влагат 
в продуктите си цяла философия. На-
пример в техните козметични сред-
ства всички екстракти са произве-
дени от екологично чисти растения, 
процесът им на приготвяне е от сло-
жен по-сложен ритуал. 
Главната цел на тази козметика е 

да „научи“ кожата да бъде здрава, да 
се намира в своята най-добра форма 
без интензивна стимулация на кле-
тъчните процеси, без използването на 
дълбочинни овлажнители и обратно – 
изсушители. 
Ако обаче ние мием съдовете и пе-

рем с помощта на синтетични сред-
ства, това свежда до минимум пол-
зите от използването на органична-
та храна и дрехи. „Тъмната“ страна 
на силните почистващи препарати е 
тяхната способност да се натрупват 
във водата и почвата. Алтернатива 
на това е пълноценната гама от био-
почистващи средства за дома – като 
се почне от праха за пране до пре-
паратите за отстраняване на петна. 
В това число ще помогнат и такива 
екзотични продукти като универса-
лен портокалов очистител, способен 
да разтвори даже боя, и ланолинът за 
възстановяване на вълна. У нас мно-
го популярен е течният перилен пре-
парат от миещи орехчета.

„Áèî“,�„åêî“,�
„íàòóðàëåí“

В страните от Европа екологична-
та продукция се маркира като „био“ 
(bio), „еко“ (eco), „органик“ (organic) и 
често се придружава от думата „на-
турален“ (natural). Тези обозначения 
са подплатени законодателно. 
В България всички органични проду-

кти се маркират с думата „био“. То-
ест всички сертификати са за био-
продукти, не съществуват такива за 
„еко“ или „органик“. 
Съветваме ви обаче да търсите 

всякаква информация за биопродукти-
те. Запознавайте се със сертифика-
тите, изучавайте етикетите… Кол-
кото по-информирани и взискателни 
сте, толкова по-отговорен ще става 
към вас производителят. Защото ка-
чеството на продуктите, които ку-
пуваме зависи от информирания избор 
на потребителя. Никой не би предла-
гал нещо, което не се търси.
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ЕКОПРАКТИКАЕКОПРАКТИКА

Г
ладък като стъкло домат, недокосната от червеи 
круша, твърда и красива ягодка… Блага на циви-
лизацията – има ги при това не само лете, а це-
логодишно. Но с тях в нашите стомаси попадат 

и вещества, заради които тези дарове на природата са 
пораснали толкова големи и красиви и са стигнали до нас 
без драскотина. Това са пестицидите. 
Днес практически всеки плод и зеленчук, който купува-

ме, е пораснал с тяхно участие. В големите селски сто-
панства пестицидите са 

НЕЗАМЕНИМИ В БИТКАТА С ВРЕДИТЕЛИТЕ 
С насекомите – инсектицидите, с фитопатогенните гъ-

бички – фунгицидите, и с плевелите – хербицидите. На 
плодовете и зеленчуците тези химикали помагат да рас-
тат и узряват в срок. Но на нашия организъм с нищо 
не помагат. 
Още в средата на 80-те години на миналия век учени за-

говориха за вредата, която пестицидите нанасят на сър-
дечносъдовата система. Днес редица научни изследвания 
са доказали зависимостта между пестицидите и алерги-
ите, дисбактериозата, болестите на кръвта и ендокрин-
ната система. Най-голяма опасност тези химикали пред-
ставляват за децата, тъй като техният черен дроб не 
може да се справи лесно с тях. 
Първото правило да се избавите от пестицидите е да 

купувате само биоплодове и зеленчуци. Има и още спаси-
телни мерки.

ОТВЪН И ОТВЪТРЕ

Пестицидите се натрупват повече в плодовете, откол-
кото в зеленчуците (с изключение на картофите). 

НАЙ-МНОГО ИМА В ЯБЪЛКИТЕ, КРУШИТЕ, ПРАСКОВИТЕ, 

НЕКТАРИНИТЕ, ЯГОДИТЕ, ВИШНИТЕ, МАЛИНИТЕ, ГРОЗДЕТО, 

КРАСТАВИЦАТА И ТИКВИЧКИТЕ. И МНОГО ПО-МАЛКО СЕ ОТКРИВАТ 

В БАНАНИТЕ, ЦИТРУСОВИТЕ, СЛИВИТЕ, КИВИТО, ДОМАТИТЕ, 

РЕПИЧКИТЕ, ПАТЛАДЖАНА И АВОКАДОТО.

Тези химикали могат да попаднат в плодове и зеленчуци 
не само на етапа на тяхното порастване, но и по-късно. 
Например в САЩ, Франция и други страни преди съхране-
ние ябълките се покриват с тънък слой восък с добавки 
на фунгицид (за защита от плесени). Повечето произво-
дители потапят цитрусовите в 0,5–2-процентов разтвор 
на дифенил, който може да провокира алергични реакции. 
След два-три дни миризмата на дифенил е практичес-
ки невъзможно да се установи. За да бъдете сигурни, че 

ядете чисти плодове и зеленчуци, мийте ги много внима-
телно, преди да ги сложите на масата. За пример – след 
5-дневен престой в немития домат се разрушават само 
30% от пестицида ботран (дихлоран), а в мит – 93%.

КИСНЕНЕ И БЕЛЕНЕ

Не е зле да почиствате плодовете и зеленчуците от 
корите и кожите, тъй като основното количество вред-
ни вещества се натрупва точно там. 
Накисването на плодовете във вода преди консумация 

ви избавя от 30–50% пестициди. Обработката със сол и 
оцет помага само за неутрализиране на бактерии. Няма 
никакъв смисъл да киснете продуктите дълго във вода, 
тъй като заедно с вредните вещества от тях ще си 
отидат и витамините. 2 минути престой във вода, в 
която сте разтворили щипка сода, са напълно доста-
тъчни. 
На зелето и на зелената салата е добре да махате най-

горните листа, защото те най-дълго са се намирали в 
контакт с околната среда. Почиствайте кората на ек-
зотичните плодове и зеленчуци без оглед на това, че за-
едно с нея ще трябва да се разделите и с част от ви-
тамините. 

ПОМНЕТЕ ЗА СЕЗОНИТЕ

Едва ли някой ще тръгне да спори, че зимните домати, 
краставици или ягоди по своите вкусови качества не мо-
гат с нищо да се сравнят с тези, които зреят през съ-
ответния сезон. При това пресните плодове и зеленчуци, 
както се казва, току-що дошлите от дървото или леха-
та – обикновено се обработват с по-малко количество 
химикали, отколкото тези, които се съхраняват по-про-
дължително или пък растат в парници. 
Затова най-логичният за вас избор, ако ви пука за здра-

вето ви, е да консумирате само сезонни плодове и зелен-
чуци, месно производство. 
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ЯБЪЛКОВО ЗЕЛЕНИ НОВИНИЯБЪЛКОВО ЗЕЛЕНИ НОВИНИ

Е
дна ябълкова градина ще се раззелени скоро в парк „Мир и друж-

ба“ в Студентски град, след като в средата на септември там 

бе обявено началото на екопроекта на списание „Бела“ „ЗЕЛЕНА 

ЯБЪЛКА“. Партньор на проекта е Столична община в лицето на г-жа 

Йорданка Фандъкова, която предостави терен за градината. В нея бяха 

посадени първите ябълкови фиданки – от г-жа Весела Лечева, издател 

на списание „Бела“, и от другите партньори, лица и участници в „Зеле-

на ябълка“: г-жа Нона Караджова, министър на околната среда и води-

те, г-жа Вяра Анкова, генерален директор на БНТ, г-жа Марияна Пче-

линска – изпълнителен директор на „Дакс медия“ АД, г-н Симеон Колев, 

водещ на предаването „Стартер“ по БГ радио, Ралица Маджарова, ди-

ректор на дирекция „Зелени системи“ в СО, г-н Радко Босилков, изпъл-

нителен директор на „Надин“ АД, генерален спонсор на проекта, Дими-

тър Дилчев, кмет на район „Студентски“, Мариана Янева, главен ре-

дактор на списание „Бела“, и Емилия Каравелова, мениджър проект „Зе-

лена ябълка“.

С цел популяризирането и налагането на зелената идея бяха учреде-

ни и годишните награди за екология и стил на живот „Зелена ябъл-

ка“. Наградата за победителите в отделните категории на проек-

та „Зелена ябълка“ ще е стъклена зелена ябълка в естествен раз-

мер със златно листо. Освен това всяка година призьорите в конкур-

са ще имат честта да засаждат по едно ябълково дърво в градината 

на „Бела“, за да се разраства тя всяка година и да се превърне във фо-

рум за срещи и събития, инициирани от списание „Бела“.

Конкурсът „Зелена ябълка“ ще се стреми да обхване широк спектър от 

екологични дейности, биопроизводства, зелени инициативи, разделени в 

няколко основни категории: личност, инвестирала в екопроект или на-

правила екооткритие; биосертифицирани храни и напитки; биокозмети-

ка; автоиндустрия и превозни средства; отпадъци и рециклиране; пасив-

ни къщи; зелени мебели; биодинамично стопанство или екоферма; био- и 

органик магазини; екохотели; енергия от възобновяеми източници; зеле-

но образование. Предвидена е и специална награда на списание „Бела“ 

за зелена журналистика.

Победителите ще бъдат избрани от жури от общественици, еколози, 

биопроизводители и специалисти в различните области.

Освен в новия екораздел на списание „Бела“ – „Зелена ябълка“, лич-

ностите, фирмите, организациите, корпорациите, техните проду-

кти и проекти, както и ходът на номинациите за наградата „Зелена 

ябълка“ ще бъдат отразявани в сайта на проекта „Зелена ябълка“ – 

www.zelenayabalka.bg, както и на страницата във „Фейсбук“. Всички 

фирми и лица, които желаят да участват в конкурса, могат да попълнят 

формуляра за участие, публикуван на сайта. 
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От ляво на дясно: Симеон Колев, Вяра Анкова, Нона Караджова, 

Весела Лечева, Радко Босилков, Ралица Маджарова, Димитър Дилчев, 

Мариана Янева, Марияна Пчелинска, Емилия Каравелова – лица 

и участници в проекта „Зелена ябълка“

Обществото на ябълково зелените

Въпреки жегата много приятели на зелената идея и журналисти почетоха 

инициативата „Зелена ябълка“ с присъствието си

За пред фотографите…

Изпълнителният директор 

на „Дакс медия“ АД 

(издателя на списание 

„Бела“) Марияна Пчелинска 

държи лопатата 

много вещо

След като засадиха 

първите фиданки, 

гостите опитаха и от 

леденостудения ябълков 

сайдер Somersby – 

идеалната разхладителна 

напика за горещите дни
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Т
ой е книжар с усет към кни-
гата и внимание към кли-
ента, каквото все по-рядко 
срещаме. Занимава се профе-

сионално с книгоразпространение от 
вече цяло десетилетие, превръщайки 
хобито си в професия. Има талант 
да разработва нови книжарници. Дру-
гите му интереси са „изкушени“ от 
историята (антична и средновеков-
на), фотографията и дизайна.
Избрахме го за първи събеседник в 

новия раздел на „Бела“ „Зелена ябъл-
ка“, защото знае как хармонично да 
съвместява градския си нрав със здра-
вословно любопитство към природа-
та. Копнее да има повече време за 

път сред нея. Финландската гора е 
едно от местата, които е усетил 
като свое. Книгите на Туве Янсон 
понякога го връщат там.
Убедихме се в нестихващите му 

идеи и покрай конкурса за рециклиран 
дизайн за ученици, който организира 
заедно с „Геопортал“. Така желани-
ят от него краен резултат обаче ще 
дойде с малко повече усилия. „Бела“ 
обеща да му помогне за това...

– СЕКТАНТСКО ЛИ Е ДА СИ ЕКО? 
И ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ САМО-
ВЪЗПИТАМЕ ДА МИСЛИМ И ДА 
ЖИВЕЕМ ЕКОЛОГИЧНО?

– Масовата представа е, че е сек-

тантско. Но екоидеята е много по-
мащабна от воденето просто на при-
родосъобразен начин на живот. Тя на-
лага промяна на консуматорското ми-
слене! Не, не е нужно да се отказва-
те от нещо в този живот. Не го-
ворим за това. Нужен е по-различен 
поглед към света и по-конкретно към 
онова, което очаква света в близко 
бъдеще. Мисля, че „гениите“, които 
се самовъзпитават, са малко. За еже-
дневните неща човек взима пример 
или идея от някого другиго. Лично аз, 
когато разбрах, че в България вече 
има фирма, която се занимава с ре-
циклиране на пластмаса и метал, за-
почнах веднага да отделям този бок-

…РУБЕН ЛАЗАРЕВ

ИЛИ СЕКТАНТСКО ЛИ Е ДА СИ ЕКО

СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА С...СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА С...
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лук от стандартния. Реших, че всич-
ки масово ще започнат да правят съ-
щото. Въобразявах си, че това ще е 
явление, което ще се разпространи 
като вълна в обществото, но не се 
случи така. Самият аз си зададох въ-
проса, аз защо го правя – за да под-
ражавам на някого или за да следвам 
нова, по-важна цел? Има ли смисъл да 
отделям по пет минути всеки ден, 
за да изхвърлям боклука си разделно, 
и до какво ще доведе това? Когато 
си отговорих на тези въпроси, про-
дължих да го правя.

– НО ВСЕ ПАК ПРИЗНАЙ, ЧЕ ИМА 
И ПО-ФАНАТИЧНО НАСТРОЕНИ 
ЕКОАКТИВИСТИ…

– От социална гледна точка е съв-
сем естествено всеки да се самоопре-
деля към някаква социална група. По-
радикално настроените екоактивисти 
са от групата на пионерите в тази 
сфера. Без тях останалите нямаше 
да има кой да ги поведе. Пионерите 
бяха тези, които вдигнаха врявата, 
така да се каже, и прокараха пътя… 
Те бяха отдадени на каузата. Само 
хора, които са фанатично отдадени 
на нещо обаче, могат да увлекат и 
други след себе си. Смятам, че обще-
ството има нужда от тези по-ради-
кално настроени хора. От първопро-
ходците, както аз ги наричам! 

– ДА, НО ОТ ПЪРВОПРОХОДЦИ-
ТЕ ДОСЕГА СТАНАХА МНОГО 
ПРОМЕНИ. ДНЕС ЕКОЛОГИЧНИ-
ЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ СЕ СМЯТА 
ЗА МОДЕРЕН ВЕЧЕ.

– Да, има такава тенденция да се 
носят дрехи от екоматерии, да се 
пазарува в магазини за биохрани. И 
това стана благодарение на реклама-
та, защото всичко в този живот 
е реклама. Не говоря само за рекла-
ма в медиите, а и за рекламата от 
уста на уста. Това, че в България и 
по света има подобна тенденция, не 
е притеснително. По-добре е човек 
да бъде добър към природата, защо-
то е модерно, отколкото да не бъде 
добър изобщо. Грижата за бъдещето 
на тази страна обаче е най-важната 
причина, поради която аз съм добър 
към природата. А да си добър към 
природата понякога е въпрос на много 
малък жест. Например в книжарница 
„Пингвините“ в подлеза на Ректора-

та етикетите по стелажите, озна-
чителите, са направени от рецикли-
рани материали. Използвахме най-чес-
то кашоните, в които получавахме 
стоката. Украсата ни също беше из-
рязана от тях. Освен това пластма-
сата колегите в обекта я събират 
разделно, ангажирал съм се да я из-
хвърлям. Грижа се за техния боклук, 
а сам отдавна ползвам стъклени бу-
тилки вместо пластмасови.

– ХОРАТА ОБАЧЕ ОБИЧАТ ДА СЕ 
ЗАТРУПВАТ АКО НЕ СЪС СКЪПИ 
ПРЕДМЕТИ, ТО С МНОГО ПРЕД-
МЕТИ ВКЪЩИ. КАК ЩЕ ГИ УБЕ-
ДИШ ДА ИЗПОЛЗВАТ КАШОНИ 
ЗА УКРАСА НА ДОМА?

 – На мен лично ми харесва идеята 
за преобразуване на едно нещо в дру-
го. Приятно ми е да виждам как един 
стар предмет приема ново предназна-
чение. Когато ми се случи да прео-
бразувам нещо, което носи история 
в себе си, ми доставя още по-голя-
мо удоволствие. Когато взимат ня-
коя вещ в дома си, хората обикно-
вено не се питат как и къде ще за-
върши животът на тази вещ. Кога-
то аз си купувам нещо от магазина, 
мисля как ще свърши този предмет, 
къде ще свърши, в коя кофа и изобщо 
трябва ли да стига до кофата...

– КАКВО ТЕ ВДЪХНОВИ ДА ЗА-
ПОЧНЕШ ДА СИ ШИЕШ ДРЕХИ 
ОТ ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИИ?

– Практичността. Дрехите от ес-
тествени материи не запарват и са 
приятни на допир. Днес човек може 
да си поръча всичко по интернет, но 
специално тези дрехи са скъпо удо-
волствие. Затова реших сам да си 
шия. Започнах преди много време, ко-
гато в България онези дрехи, които 
харесвам и които съответстват на 
моя начин на живот, не се намираха 
лесно на пазара. За да мога да изглеж-
дам по начина, по който исках, си 
ги шиех вкъщи. Допреди седем годи-
ни почти всичко, което носех, беше 

ръчна изработка – пипнато от мои-
те ръце. И това си личеше, в добрия 
смисъл на думата.

– ЗАЕДНО С „ГЕОПОРТАЛ“ СИ 
ЕДИН ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА 
КОНКУРСА ЗА РЕЦИКЛИРАН ДИ-
ЗАЙН ЗА УЧЕНИЦИ ДО XI КЛАС. 
РАЗКАЖИ ПОВЕЧЕ ЗА ИДЕЯТА. 
КАК СЕ РАЗВИВА, ЗАЩОТО ТЯ Е 
В ПРОЦЕС, ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ПРИ-
КЛЮЧИЛА (интервюто е праве-

но в началото на август – бел. 

ред.)?
– Кампанията е национална, но за 

съжаление не е толкова мащабна, кол-
кото ни се искаше. МОН ни подкре-
пи за разпространението на идеята, 
но виждам как има пасивно отноше-
ние към нея от страна на децата. Не 
знам точно на какво се дължи то, 
мога дълго да говоря за това и пак 
да не уцеля причината. Сигурно идея-
та да рециклират, играейки, не им се 
струва привлекателна.

– ЗНАЧИ НЕ СИ ОБНАДЕЖДЕН 
ЗА ОТНОШЕНИЕТО НА МЛАДЕ-
ЖИТЕ КЪМ ПРИРОДОСЪОБРАЗ-
НИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ?

– Младите правят това, което пра-
вят възрастните. Проблем е, когато 
в едно семейство не се обръща вни-
мание на тези неща и когато учили-
щето като второ семейство не въз-
питава децата в екосъзнание. Слава 
богу, има и родители, които могат 
да бъдат пример в това отношение 
за децата си и са. Както и организа-
ции, които са се заели с превъзпита-
нието на подрастващите. Държава-
та в крайна сметка сме ние и кога-
то някаква промяна трябва да тръг-
не от обществото, трябва да започ-
не от нас самите. 

– А КАК Е ОРГАНИЗИРАНО ЕКО-
ЛОГИЧНОТО ЖИВЕЕНЕ ИЗВЪН 
БЪЛГАРИЯ?

– Има държави, в Европа предим-
но, където тези въпроси се поставят 
ребром. Такава държава е Германия. 
Япония е страна мечта, ако говорим 
за природосъобразен начин на живот. 
Ако можехме да постигнем и полови-
ната от това, което се случва там, 
ще е добре. Има места обаче, къде-
то населението не е екологично осъз-
нато, и това се вижда, като вървиш 

ПО-ДОБРЕ Е ЧОВЕК 
ДА БЪДЕ ДОБЪР 
КЪМ ПРИРОДАТА, 

ЗАЩОТО Е МОДЕРНО, 
ОТКОЛКОТО ДА 

НЕ БЪДЕ ДОБЪР ИЗОБЩО.
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по улиците на страни като Велико-
британия, Франция и Белгия. Но пък 
там правителствата мислят вместо 
хората. В много западни страни хо-
рата не се замислят защо рецикли-
рат боклука си, но го правят, защо-
то иначе знаят, че ще бъдат глобени. 
Но не бих казал, че са по-екологично 
осъз нати от някои българи. Сканди-
навските народи са изключително раз-
вити в това отношение. Да вземем 

за пример една шведска и една бъл-
гарска къща. Повечето от български-
те фамилни къщи са красиви отвъ-
тре, но дворовете им изглеждат ока-
яно. Някои българи сякаш не ги въл-
нува много-много какво се случва под 
прозореца на къщите им. При шведи-
те например е обратното. А когато 
говорим за екология и природосъобра-
зен начин на мислене, говорим по-ско-
ро за начина, по който сме свързани 
със света навън, пред къщите ни… 

– ОТ КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ 
ЛИШИ СЪВРЕМЕННИЯТ ЧОВЕК, 
ЗА ДА ЗАЖИВЕЕ ПРИРОДОСЪО-
БРАЗНО?

– Природосъобразният начин на жи-
вот не е лишение, а грижа за утреш-
ния ден. Свръхконсумирането на блага 
може да стане причината в някакъв 
момент светът да се върне в средно-
вековието. Когато природата отвър-
не на човешкото лекомислие и безот-
говорност, както тя си знае, живо-

тът ни може просто да се завърне в 
люлката си от цивилизационна гледна 
точка. Представи си само какъв жи-
вот бихме водили без електричест-
во, вода, газ... и до какви катаклизми 
би довело това при днешното състо-
яние на пренаселеността на планета-
та, дори при липсата на само тези 
ресурси, които приемаме като даде-
ност. Неслучайно на книжния пазар 
вече се появяват сериозни книги от 
сорта на „Как да оцелеем след края 
на света такъв, какъвто го познава-
ме“ на експерта по оцеляване Джеймс 
Уесли. Хората, отдадени на екологич-
ната идея, могат да дадат пример и 
посока, как да не се стигне дотам. 
Ако искаме да видим света проме-
нен, трябва да започнем да променя-
ме първо себе си. Като начало прос-
то да започнем да даваме повече, от-
колкото взимаме. Тогава ще получим 
повече, отколкото сме искали!

Рада ЕЗЕКИЕВА 

НЯКОИ БЪЛГАРИ СЯКАШ 
НЕ ГИ ВЪЛНУВА 

МНОГО-МНОГО КАКВО СЕ 
СЛУЧВА ПОД ПРОЗОРЕЦА НА 
КЪЩИТЕ ИМ. ПРИ ШВЕДИТЕ 
Е ОБРАТНОТО. А КОГАТО 
ГОВОРИМ ЗА ЕКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОСЪОБРАЗЕН НАЧИН НА 
МИСЛЕНЕ, ГОВОРИМ ПО-СКОРО 
ЗА НАЧИНА, ПО КОЙТО СМЕ 
СВЪРЗАНИ СЪС СВЕТА НАВЪН, 

ПРЕД КЪЩИТЕ НИ…

Рубен вярва, че детето му също ще обича природата, 
поне толкова силно, колкото и родителите му...
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Т
очно преди една година бе 
открит първият в България 
завод за рециклиране на черна 
и бяла техника НАДИН. За-

водът отговаря на всички европейски 
стандарти. Оборудван е с най-модер-
ната съвременна техника на герман-
ската компания АДЕЛМАН, която е 
лидер в бранша. Потенциалът на за-
вода е огромен. Предприятието може 
да преработва над 1 милион уреда 
годишно. Капацитетът му е такъв, 
че може да покрива нуждите за ре-
циклиране на всички балкански дър-
жави и това не е случайно, просто 
това е единственият такъв завод на 
Балканите.

Защо това е 
толкова важно?

Защото европейските тенденции со-
чат, че потреблението на електронни 
продукти непрекъснато нараства, ко-
ето води до драстично увеличение на 
електронния скрап в световен мащаб.
Това е един нов вид отпадък, кой-

то, освен че заема голям обем от 
пространствата в изградените депа 
за отпадъци, съдържа и голямо коли-
чество вредни и много опасни елемен-

ти за човешкото здраве.
Поради тази причина през последно-

то десетилетие в Европа се приемат 
нови изисквания към производителите 
на черна и бяла техника, на които 
вече е вменено задължението 90% от 
вложените елементи в даден продукт 
да са рециклируеми, или иначе казано, 
да са от материал, който подлежи 
на преработка и повторна употре-
ба. Това, разбира се, е правилна стъп-
ка, но тя би имала смисъл само ако 
потребителите осъзнаят проблема и 
променят отношението си към този 
различен вид отпадък.
Заводът НАДИН предлага именно 

това – реално решение на проблема с 
електронния скрап.
Заводът НАДИН разполага със спе-

циална техника за обработка на раз-
личните вредни и отровни елементи, 
като отделянето на вредните веще-
ства се извършва в херметизирани и 
напълно автоматизирани камери, а ос-
таналите материали се преработват 
до степен изцяло готови за повторна 
употреба. Макар заводът да е само 
на 1 година, вече има договори за пре-
работка със световноизвестни ком-
пании като Самсунг, Дженерал Елек-

трик, Горене, Сименс и др.
Опазването на околната среда днес 

гарантира бъдещето на нашите деца 
утре. Затова трябва да започнем да 
решаваме проблемите сега, защото 
утре ще е твърде късно, и изграж-
дането на завода НАДИН е голяма 
стъпка напред в бъдещето.

РЕЦИКЛИРА ПО НАЙ-СЪВРЕМЕННА 
ЕВРОПЕЙСКА ТЕХНОЛОГИЯ 
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NATURЕ CONNECTIONNATURЕ CONNECTION

Â повечето от днешните храни, като се започне от хляба и 
се стигне до най-изтънчените, 

с дълъг срок на годност, има хи-
мия – консерванти, ароматизатори, 
оцветители, подобрители... В билки-
те няма. 
Все повече болни хора напоследък 

се доверяват на билколечението, въ-
преки че се възпитават в търпение, 
за да изчакат лечебното въздействие 
на тревите. По-нетърпеливите оба-
че продължават да разчитат един-
ствено и само на химическата меди-
цина. По принцип има натрупана тра-
диция в 

îòíîøåíèÿòà�íà�
áúëãàðèíà�ñ�áèëêèòå�

Билките обичат българина, а бъл-
гаринът тях – по-малко. „Идва вре-
ме обаче, в което той ще разбере 
необходимостта да ги обича повече. 
Всъщност българинът осъзнава вече 
тази обич и се кани да се върне към 
билките масово“– твърди Емил ЕЛ-

МАЗОВ, председател на Съюза на бил-
карите у нас и член-кореспондент на 
Международната академия по инфор-
матизация в Москва. 
„Открих тайната на билките! – 

убеждава ме той. – А тя е, че за 
всеки трябва да се намери онзи „при-
ятелски кръг“ от билки, предназначен 
само за него. Никога една билка не 
може да направи с един човек също-
то, което е направила с друг. Те са 

толкова различни, колкото и хората. 
И те имат симпатии и антипатии 
към хората и едва когато ги схванем 
като живи същества, можем да раз-
берем, че всички билкови рецепти са 
само една история за това, какво са 
правили билките досега. Но какво ще 
направят с теб, зависи от твоето 
усещане към тях, от твоето позна-
ние, от задълбочаване на връзката с 
твоето „аз“ и с природата въобще.“ 
Хората все повече разчитат на бил-

ките и 

ïðåäñòîè�íîâà�åðà�
â�èçïîëçâàíåòî�èì

– сигурен е Емил Елмазов, който 
е и собственик на билковия резер-
ват „Билкария“ в Боженския балкан. 
Той прави изследвания за едновремен-
ното въздействие на някои лечебни 
растения на биохимично, емоционал-
но и енергоинформационно ниво. Раз-
крива тайната на високовибрационни-
те същности на растенията. Нари-
ча ги „спасение от Балкана“. Зад гър-
ба си има повече от 40 години съ-
биране, изследване и систематизира-
не. „Щом ботаниката ги заобикаля-
ше, а медицината ги пренебрегваше, 
те влизаха в моята класация“ – ус-
михва се той. 
Започва да изследва вибрационната 

същност на растенията с кирлиано-
вата фотография в резерват „Билка-
рия“. Изучава внимателно аурите им 
– онези енергийни същности, които 

се появяват на фотографската плака. 
Наблюдават се виолетови, светлоси-
ни, жълти, оранжеви и зелени облаци 
покрай билките, които се променят 
по цвят в зависимост от състояние-
то, в което растението се намира. 

Îïèòèòå�ñ�åñåíåí�
ìèíçóõàð�

показват, че „когато откъснеш цве-
тето, ти можеш да снимаш последна-
та му въздишка, последната му виб-
рационна същност, след което тя по-
степенно затихва и цветът изчезва в 
чернотата на общия ефир“. 
Преди около 10 години Емил Елма-

зов издирва в Родопите диви житни 
треви, от които се извлича житно 
мляко – една от важните съставки 
за производството на билкови препа-
рати. Случайно се натъква на семена 
от лимец – 

íàé-äðåâíîòî�æèòî�
íà�ñâåòà�

успяло да оцелее 17 хиляди години. В 
много тракийски могили у нас са от-
крити семена от лимец, което показ-
ва, че траките са го използвали за 
направата на хляб. Съществува вяр-
ване, че хлябът, който Христос е 
раздал на своите ученици на Тайната 
вечеря, е бил замесен от лимец. „Ди-
вото жито лимец ни дава възмож-

Ïîñëåäíàòà�èñòèíñêà
æèâà�õðàíà
Òîâà�ñà�áèëêèòå.�Â�íàøèÿ�ñâÿò�òå�âñå�ïî-óáåäèòåëíî�ñå�ñäîáèâàò�
ñúñ�ñòàòóòà�íà�æèâà�õðàíà,�çàùîòî�äîêàçàíî�çàðåæäàò�÷îâåøêèÿ�
îðãàíèçúì�ñúñ�„çåëåíà“�åíåðãèÿ.�Íî�ëåñíî�ëè�å�äà�ãè�âêëþ÷èì�
â�õðàíåíåòî�ñè?�Êîè�îò�òÿõ�ìîãàò�äà�ñå�ÿäàò?�È�êàê�ïî-áúðçî�è�
íåçàáåëåæèìî�äà�âëÿçàò�òå�â�æèâîòà�íà�çäðàâèÿ�÷îâåê?

„НИКОГА ЕДНА БИЛКА НЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИ С ЕДИН ЧОВЕК 
СЪЩОТО, КОЕТО Е НАПРАВИЛА С ДРУГ.“
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ност да направим храна от него и 
ако искаме да омекотим силата му и 
да действаме срeщу съвременната аг-
ресия, провокирана от химикалите в 
храните и въздуха и от силно хими-
зираната медицина, е добре да го сме-
сим с бабина душица, мащерка и мал-
ко брашно от розови листа.“
Освен билките водата е вторият 

фактор, който ни гарантира пълно-
ценно съществуване. „Водата е по-
головно унижена в България“ – каз-
ва Емил Елмазов и обяснява, че това 
унижение се запазва в паметта є. 
„Водата освен добри неща запазва 
и лоши. Аз съм смутен от факта, 
че не съзнаваме колко силно е вли-
янието на водата върху нас. Само 
си помислете – независимо дали тя 
ще мине през човешкото тяло под 
формата на студена напитка в го-
рещ ден, или под формата на храна 
в състава на житото и растения-
та, които поглъщаме, тя най-накрая 
пада пак върху главите ни под фор-
мата на дъжд.“ 
В центъра за биовъздействие във 

Велико Търново Емил Елмазов е син-
тезирал цялата мъдрост и знание, 
натрупани през годините. Основната 
максима, която го води, е, че чове-
кът е създаден от енергия и около 
нас има енергийни излъчвания. Това е 

íàøàòà�ñîáñòâåíà�
„çåëåíèíà“�

за която ние нямаме сетива, тоест 
това е нашето етерно тяло. „Липсва 
ни червена енергия, имаме ароматен 
глад, нужда от звуци в сол мажор, от 
определена вибрация, която да мина-
ва през гръбначния ни стълб“ – обяс-
нява ми Емил Елмазов. И продължава 

да реди малко отнесени за мен и не 
много лесно разбираеми съвети: „Из-
ключително важно е отношението ни 
към светлината. Никак не е все едно 
къде човек прекарва часа точно пре-
ди изгрев слънце и часа точно преди 
залез слънце, когато инфрачервените 
излъчвания на слънцето са минимал-
ни или почти никакви. Ако е на слън-
це и успява да го гледа 20–30 секун-
ди, той приема светлина, вибрацион-
на същност и сила повече, отколко-
то с храната.“ 
Във фитоцентъра ароматът е на 

почит. Затова често хората, кои-
то работят там, организират нещо 
като „концерти“ от аромати, цвето-
ве, билки, музика, които се „прожек-
тират“ като на медия плейър по най-
красивия начин. Резултатите са нео-
чаквани. Прилича на древните мисте-
рийни изследвания и за малко забра-
вяш собственото си его и стреме-
жа си да овладееш все повече от ма-
терията. Иска ти се да се отдадеш 
малко повече на любовта – към ближ-
ния и към билките. 
„Ароматът е онзи, който изпревар-

ва погледа и ни помага да си изградим 
мнение за човека, с когото общуваме. 
Докато погледът улови релеф, цвят, 
тъкан, черти, линии – едно-единстве-
но сетиво, обонянието, поема аро-

матната молекула и я пренася пряко 
до мозъка. Обонянието въздейства на 
подсъзнанието ни. Когато видиш ня-
кого и го харесаш, всъщност си харе-
сал аромата му, който носи в себе си 
духовността на този човек“ – про-
дължава да ме кара да се замислям 
Емил Елмазов.
Фитоцентърът му съществува нес-

лучайно – за да показва невидимите 
страни на зеления свят. „Следващо-
то, което сме решили да направим, е 
билков театър – изненадва ме той. 
– Да изучаваш растенията е неверо-
ятно хубаво и това, че те са непод-
вижни и нищо не говорят, е още едно 
голямо предизвикателство да търсиш 
невидимата истина за тях.“ 
Тези познания ще доведат до съвър-

шено ново отношение към билките 
като основа за всяка истинска храна. 
И затова трябва да се върнем към 
планинските земи, към старите се-
мена, които оцеляват и правят ре-
колта. Да си направим билкова гра-
дина. И дълго време да бъдем гради-
нари в тази градина. Това непременно 
ще ни донесе промяна, защото ще за-
бележим, че заедно с билките, които 
нарочно посяваме, покрай тях идват 
други, заради нас. В това се състои 
мъдростта на природата.

Софи ТОПАЛОВА

Зърно лимец, снимано отблизо, и кирлианова фотография на същото зърно, на която се вижда ау-
рата на растението, иначе невидима за човешко око

Част от екипа Национална образователна програма „Билкария“ 
заедно с Емил Елмазов жъне лимец на ръка със сърп и паламарка, 
докато тече конкурсът „Най-добър жътвар“ в Габровския регион Емил Елмазов

Билката градински чай, снимана в 
резервата „Билкария“
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ЗА 4 ПОРЦИИ:
 12 с. л. червен фасул  4 с. л. брашно  2 средно големи 

глави кромид лук  4 кисели краставички  4 скилидки чесън 

 олио  4 черни средно големи кръгли хлебчета (питки)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Бобът, предварително киснал във вода една нощ, се вари 

40 мин. 2. Лукът се нарязва и се запържва в олиото до зла-

тисто. Добавят се нарязаните на дребно кисели краста-

вички и пасираният чесън и всичко се разбърква. В друг ти-

ган се препича брашното, докато стане златисто кафяво. 

3. „Капаците“ на кръглите хлебчета се отрязват. Вътреш-

ността се издълбава с лъжица или с много остър нож, като 

внимавате да не повредите „стените“ на съда. 4. Бобената 

чорба се сгъстява с препеченото брашно и чак сега към нея 

се добавят запържените зеленчуци. Готовата супа се разли-

ва в „гърнетата“ от хляб и се сервира веднага.

Боб чорба в хлебно гърне

Арменски кулинарен 
колоритколорит

На арменски тази чорба 

се нарича фул. Според 

оригиналната рецепта в нея се 

добавят и мариновани чушки.

През октомври цветовете избледняват. Точно 
затова се спряхме на арменските блюда, които 

са ярки, цветни и създават много радост за 
очите и душата на масата.

В КУХНЯТАВ КУХНЯТАВ КУХНЯТА
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Асорти от патладжан и гъби

Печено пиле с чесън

Салата от печени патладжани

ЗА 4 ПОРЦИИ:  2 патладжана  400 г мляно телешко месо 

 500 г пресни гъби  3 глави кромид лук (нарязан на ситно) 

 300 мл олио (за пържене)  3 с. л. зехтин  1 морков (на-

стърган)  1 червена чушка (нарязана на дребно)  сол и че-

рен пипер 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Патладжаните се нарязват на 3 парчета по дължина и се 

запържват във фритюрник (или в дълбока тенджера с много 

мазнина), докато сърцевината им омекне. 2. Приготвят се две 

плънки. За гъбената: гъбите се нарязват на дребно и се за-

пържват в зехтин с морковите и лука. За месната: каймата се 

запържва с малко лук и 5 мин преди да стане напълно готова, 

към нея се прибавя и нарязаната чушка. 3. Вътрешността на 

патладжаните се изгребва с лъжица. Издълбаните патладжани 

се посоляват и поръсват с черен пипер. Пълнят се по малко и с 

двете плънки и се сервират, украсени със зелени подправки. 

ЗА 4 ПОРЦИИ:  1 пиле  50 мл бяло сухо вино 

За чесновия сос:  150 мл пилешки бульон  2–3 скилидки че-

сън  сол, черен пипер  копър, нарязан на ситно 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Пилето се нарязва на порции и се маринова в бялото вино 

за 2–3 часа. 2. Парчетата пиле се посоляват, поръсват се с 

черен пипер и се пържат в дълбока тенджера под капак 10–15 

мин, като се обръщат от всички страни. 3. От бульона и па-

сирания чесън се приготвя чеснов сос. 4. Пилето се поставя в 

чиния за сервиране и се поднася, полято със соса. По желание 

може да се поръси с нарязания на ситно копър.

ЗА 4 ПОРЦИИ:  2 патладжана  2 чушки  1 глава кромид лук  4 домата 

 2 скилидки чесън  2 с. л. смлени орехи  4 с. л. нарязан на дребно магда-

ноз  3 с. л. зехтин  сол, черен пипер 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Патладжанът се нарязва на шайби, чушката и лукът – на едри кубчета. Зе-

ленчуците се изпържват поотделно в растително масло. 2. Доматите се за-

ливат с гореща вода, обелват се и се нарязват на кубчета. 3. Зеленчуците се 

подреждат на пластове в плоска чиния, като за основа се подреждат филий-

ките пържен патладжан. Посоляват се и се поръсват с черен пипер. Магдано-

зът се смесва с пасирания чесън и с тази смес се поръсва всеки слой зеленчу-

ци. 4. Подредената салата се украсява със стръкче магданоз и се поръсва с на-

стъргани орехи.

При пържене патладжаните поемат олиото като сюнгери. Мазното е вкусно, но по 

различни причини не всички могат да си го позволят. Можете да избегнете мазно-

то и пърженото, като намажете повърхността на нарязаните патладжани с олио, а 

след това ги запечете до готовност във фурната.

ДОМАШНА АДЖИКА
Минете през месомелачката 1 не много голяма глава лук, 1 морков и 1 чушка. След това 

поотделно запържете едро смлените зеленчуци. Смесете ги, добавете 2 с. л. доматена 

салца, 2 скилидки пасиран чесън и нарязани на дребно пресни зелени подправки. Посолете 

на вкус и гответе сместа на тиган още 10–15 мин. 

Бела, брой 10 (164), 2011 89



С помощта на добавките за туршии на Dr. Oetker – Пикант

фикс сладко-кисела, Пикант фикс люта и консервант Dr. Oetker

ще запазите любимите зеленчуци: 

� бързо – само за 5 минути с гaранция за успех

� лесно – без стерилизация

� вкусно – като се запазва формата и консистенцията на зе-

ленчуците. 

Туршиите, приготвени с Пикант фикс сладко-кисела, Пикант

фикс люта и консервант Dr. Oetker имат балансиран вкус от

падправки, а зеленчуците остават хрупкави.

Продуктите за консервиране на Dr. Oetker са разработени,

следвайки традицията за приготвяне на туршии, предпочита-

ните вкусове и най-вече мото „Качеството е най-добрата ре-

цепта”. 

Модерен начин за
приготвяне
на зимнина
Септември е един от месеците, през които може да намерите

най-голямо разнообразие от зеленчуци на пазара. По българска тра-

дицията зеленчуците се съхраняват като туршии, които неизменно

присъстват на българската трапеза през зима. Тук ще откриете

няколко съвета, как да приготвите туршия, без да е необходимо да

сте най-добрият или дългогодишен майстор на зимнината. 

С Пикант фикс на Dr. Oetker – бързо, лесно, вкусно!

Често приготвянето на туршии се смята

за сериозно кулинарно умение или въпрос

на късмет да постигнеш правилното

съотношение на съставките в саламу-

рата или маринатата, с която да залееш

зеленчуците. Точното спазване на указа-

нията за приготовление на гърба на опа-

ковките на продуктите Dr. Oetker е

достатъчна гаранция, че туршията няма

да превтаса или да се развали, още преди

да е дошла зимата: 

1.  Като вкусна туршия могат да се кон-

сервират всички видове зеленчуци –

чушки, краставички, домати, тиквички,

карфиол, патладжан, моркови, зеле и др.

Единственото условие обаче е да са

пресни и здрави, защото дори да сa пре-

стояли една нощ има опасност да изгубят

част от аромата, твърдостта и вкуса

си. Така измитите, почистени, цели или

нарязани зеленчуци се подреждат в пред-

варително измити и подсушени буркани. 

2. Смесва се съдържанието на пакетчето

Пикант фикс с 1,75 l, 0,3 l оцет (задължи-

телно 6% или 9%)  и 150 g захар. Така по-

лучената марината се слага на огъня и се

оставя да ври за 3-5 мин., като се бърка

непрекъснато. След като сместа заври,

могат да се добавят допълнително оцет

и захар според вкуса – по-кисел или по-

сладък. 

3. Подготвените зеленчуци се заливат с

получената гореща марината, бурканите

са разклащат добре и се долива мари-

ната, ако е необходимо. По желание аро-

матът може да подсили, като се добавят

в зависимост от зеленчуците, клонки

копър, целина, дафинов лист, магда-

ноз и др. След това веднага за-

т в о р е т е

бурканите. 

Приготвената зимнина трябва да се

съхранява на хладно (15° C) и защитено от

светлина място. 

От едно едно пакетче Пикант фикс се по-

лучава около 2,3 l смес, която е доста-

тъчна за 6 – 7 стандартни буркана. 

Консервант на Dr. Oetker е малкият по-

мощник при правенето на зимнина. Той ще

предпази консервираните зеленчуци от

ферментация или появата на плесен. Под-

ходящ е при приготвяне на сокове, салси

и сосове. Достатъчно е просто да го да-

бавите към горещата смес (сок, мари-

ната, сос и др.).

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 превъзходна

туршия в зимните вечери. 

Още предложения и идеи на

www.oetker.bg 



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 Tуршия с камби и карфиол.

Още предложения на www.oetker.bg.

Продукти: 3 – 5 тиквички, 1 пакетче Пикант фикс сладко-киселa, 
1,75 l вода, 300 ml оцет (6% или 9%), 150 g захар, стрък копър

Приготовление: Измийте, обелете тиквичките, срежете ги вертикално
на две и ги подредете в четирилитров буркан. 
Смесете съдържаниетo на пакетчето Пикант фикс с  водата, оцета и
захарта. Така получената марината сложете на огъня и я оставете да
ври за 3 – 5 мин., като бъркате непрекъснато. След като сместа заври,
могат да се добaвят допълнително оцет и захар според вкуса, който
желаете да получите. Залейте подготвените зеленчуци с горещата ма-
рината, разклатете буркана добре и долейте марината, ако е необхо-
димо. Добавете стрък копър. Затворете буркана веднага.

Мариновани тиквички



р е ц е п т а  с  м и н а л о

З
алейте го със сос и сложете 
подправки, с които той лес-
но се съчетава, и имате бър-
за, полезна и лека вечеря. Още 

– в супи, на тиган, по китайски, че 
и суров можете да го топите в ня-
кой от любимите си сосове. Много 
се спори 

коя е родината му 
Някои смятат, че е Кипър (поне се 

знае, че оттам го доставяли в кухня-
та на мадам Дю Бари – вж. по-долу). 
Други мислят, че е Китай (може би 
защото карфиолът изглежда странно 
и екзотично), а трети търсят дори 
арабска връзка в произхода му. Коя-
то е много вероятна, понеже маври-
те го донасят в Испания през XII 
век. Испанците свикват с него и през 
XIV век го взимат със себе си на 
Ботуша, където основават свои гра-
дове-държави. Италианците пък вне-
сли своя дял в усвояването му, пре-
връщайки го от скучен бял зеленчук 
в пикантна италианска манджа. След 
още 3 века карфиолът успял да мине 
Ламанша и се настанил в Англия, къ-
дето модата била да го варят в мля-
ко, но след това измислили да подна-

сят по едно сварено съцветие в чи-
ния, залято със сос. 
В историята на френската кухня 

се влиза по различен начин, най-чес-
то през леглото и стомаха (разбира 
се, стига той да е благороден). Така 
станало и с графиня Дю Бари – „пор-
целановата кукла“ на Луи XV. За су-
пата є от карфиол кралят я накичил 
със синя лента – признание за гот-
варските є умения, та оттам тръг-
ва най-високото кулинарно отличие в 
света – „Кордон бльо“. 

Кремсупата от карфиол 
на мадам Дю Бари

Трябва да признаем, че кулинарни-
те умения и синята лента въобще 
не помогнали на последната от спи-
съка на Великите фусти на френски-
те крале да избегне среща с гилоти-
ната. Палачът є бил също неин лю-
бовник, наистина от по-ранен пери-
од, но и той изпълнил революционна-
та си мисия за съжаление. Или като 
отмъщение към издигналата се от 
низините проститутка, която ста-
нала влиятелна дама с могъщ любов-
ник, силни врагове и предани прияте-
ли. Кой знае? 

Та смъртта, както разюздаността, 
играе важна роля във високата френ-
ска кухня. А резултатът от Френс-
ката революция е повече от положи-
телен – големите готвачи се разбя-
гали по света и така разнесли слав-
ните рецепти нашир и надлъж, вклю-
чително и на кремсупата на мадам 
Дю Бари.
Дворът на мадам Дю Бари бил не-

издигналият се брат на зелетоиздигналият се брат на зелето

КарфиолътКарфиолът

Първото, за което 
се сещаме, като 
говорим за него, е 
туршията – всички 
го обичаме така. Но 
той е прекрасен и 
в други свои видове 
амплоа. Както и да 
го приготвяте – 
леко сварен, на пара 
или печен, – имате 
различна и полезна 
гарнитура, че и 
основно ястие.

Порцелановата дама 
мадам Дю Бари
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справедливо обвиняван в разточител-
ство – може би защото карфиолът 
бил доставян чак от Кипър? Говоре-
ло се за 

кулинарен разврат 
но както ще видите, в рецептата 
няма нищо повече от типично френ-
ското преклонение пред продуктите 
и тяхната съвместимост. Това са 
по-скоро педантичност и стил, от-
колкото разврат.
Големите френски рецепти печелят 

от простота, игра на полутонове и 
полувкусове. Бяло в бяло, нежно в 
нежно – без вътрешна „интрига“. 
Ето как звучи тази френска „драма“, 

озаглавена „Кремсупа от карфиол“:

Продукти за 4 порции:  1 средно 

голяма глава карфиол (около 400 г) 

 15 г краве масло  1 малка глава 

кромид лук  бялата част на сред-

но голям стрък праз  15 г брашно 

 750 мл прясно мляко  сол, пипер 

и индийско орехче За сервирането: 

 разтопено краве масло  крутони 

 50 мл гъста сметана  листа от 

пресен магданоз

Приготвяне: 1. Накъсайте карфи-

ола на розички и отделете 100 г. Ос-

таналите 300 г залейте със 100 мл 

вода, колкото да покрие карфиола, и 

сложете тенджерата на котлона, за 

да кипне течността в нея. Намале-

те огъня и варете до омекване (око-

ло 7 мин). След това пасирайте (най-

добре с пасатор) до пълна гладкост. 

2. В друг съд разтопете краве масло. 

Добавете ситно нарязаните лук и 

праз, похлупете и задушете на много 

слаб огън до прозрачност и омекване 

на продуктите. Посипете с брашно-

то и с постоянно бъркане направете 

на еднороден крем. Сложете млякото 

и хубаво разбъркайте отново. 3. Ос-

тавете да кипне и като продължава-

те да бъркате, прибавете пюрето 

от сварен карфиол. Подправете на 

вкус и махнете съда от огъня, но го 

дръжте похлупен. За 2 минути сва-

рете останалия карфиол в подсолена 

вода – нека остане ал денте. Ведна-

га го изстудете, най-добре в студе-

на вода с лед, за да запази свежест-

та си. 4. Крутоните запържете в 

маслото до златисто и отцедете на 

хартия, леко ги посолете. Преди сер-

виране притоплете супата. Разбий-

те сметаната. Сервирайте в дълбо-

ка чиния, като гарнирате с розички-

те, крутоните, сметаната и ситно 

нарязания магданоз.

Големите френски кулинари поръсват 
тази порцеланово бяла симфония с ня-
колко зърна червен хайвер – като на-
помняне за кръвта на Порцелановата 
дама, опръскала парижкия декемврий-
ски сняг край гилотината през 1793 г. 
И то заради едни бижута…

Надя ПЕТРОВА

Салата от карфиол
Продукти:  1 малък ко-

чан карфиол  зехтин 

 оцет балсамико  1 с. 

л. горчица  сол и черен 

пипер

Приготвяне: Накъсайте 

карфиола на розички в го-

ляма купа и го полейте 

с дресинга, направен от 

другите продукти. В про-

дължение поне на 1 час 

обърквайте периодично 

с лъжица. Чудесна и лека 

за приготвяне салата 

към есенната ви вечеря!

Ценни съвети 
 Слагайте карфиола във вряща вода, за да запази витамини-

те си.  Накъсвайте го на съцветия преди варене, за да се 

свари за 3–4 минути. Не го дръжте повече на котлона, за да 

не се превари.  За да не мирише на зеле, докато го варите, 

сложете и един дафинов лист във водата.  Когато го избира-

те на пазара, гледайте кочанът му да не е нито сцепен (това 

е признак, че зеленчукът съдържа нитрати), нито пък загнил. 

 Съхранявайте карфиола в хладилник – сух и увит в найлон.

Запеканка от макарони 
и карфиол
Продукти:  300 г макарони  1 кочан 

карфиол  200 мл сметана  2 с. л. ди-

жонска горчица  150 г чедър или друг 

твърд кашкавал  сол  олио  1 домат 

на резени

Приготвяне: Във вряща вода сложете 

макароните, след 2 минути добавете 

карфиола, накъсан на цветчета, и варе-

те още 8–10 мин. Сложете в гевгир да 

се изцеди, а в тенджерата на слаб огън 

загрейте сметаната, дижонската гор-

чица и настърганото сирене чедър. За-

грявайте бавно, докато се получи сос. 

Върнете макароните и карфиола, обър-

кайте в соса, посолете и преместете в 

намазан огнеупорен съд, ако искате, от-

горе наредете резени домати, наръсете 

с кашкавал и запечете 5 минути.

ПО ИТАЛИАНСКИ
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за  д е с е р т

Към следобедния чаи

ЛИМОНОВ ПАЙ

МАЛИНОВИ КЕКСЧЕТА

ЗА 4 ПОРЦИИ:  500 г брашно  200 г маргарин 

 250 г обезмаслено прясно мляко  1 щипка бакпул-

вер  2 лимона  300 г захар 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Маргаринът се наряз-

ва на малки парчета (не се разтопява) и се смесва с 

пресятото брашно в дълбока купа. Сместа се разби-

ва с миксер, докато стане хомогенна. Прибавят се 

прясното мляко и бакпулверът. 2. Замесва се глад-

ко еднородно тесто. Разделя се на две части, всяка 

от тях се оформя на топка, увива се в полиетиленово 

фолио и се оставя в хладилника за 30 мин. 3. Лимони-

те се измиват, заливат се с вряла вода, подсушават 

се, нарязват се на едро и се смилат в комбайн. Смес-

ват се със захарта и се оставят да престоят така 

10 мин. 4. Двете топки тесто се разточват на бла-

тове – всеки с дебелина 1,5 см. Едната кора се слага 

във форма за печене, отгоре се разстила лимоновата 

плънка, покрива се с втората кора тесто и краища-

та им се запечатват, като се натискат силно един 

към друг с вилица. Горният блат се пробива с вилица-

та на няколко места. Паят се пече 40 мин в предва-

рително загрята до 220° фурна.

ЗА 12 ПОРЦИИ:  1 лимон  250 г малини (може замразени)  150 г кисе-

ло мляко  3 яйца  1 щипка сол  200 г захар  1 пакетче ванилия  300 г 

брашно  2 ч. л. бакпулвер  1 с. л. пудра захар

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Фурната се загрява до 180°. Лимонът се из-

мива с гореща вода, подсушава се и кората му се настъргва на дребно рен-

де. Малините се измиват (размразяват). 2. Киселото мляко се разбива в 

дълбока купа с миксер. Жълтъците се отделят от белтъците и се разби-

ват в млякото. Белтъците се разбиват отделно на твърда пяна с щипка 

сол. 3. Към жълтъчената маса се прибавят настърганата лимонова кора, 

захарта, ванилията, брашното и бакпулверът и всичко се разбива добре с 

миксер. Накрая в сместа внимателно (с лъжица) се разбъркват и белтъци-

те, като се добавят на малки порции. 4. Квадратна форма за печене с раз-

мери 18х18 см се намазва с мазнина и се поръсва с брашно (може и да се 

застеле с хартия за печене на сладкиши). Във формата се изсипва 1/3 от 

тестото и се изравнява на равномерен слой. Върху него се разпределят 

малините и се застилат равномерно с останалото тесто. Сладкишът се 

пече 45–50 мин в предварително загрятата фурна. След като стане готов, 

се изважда от формата и се оставя да изстине. Поръсва се с пудра захар 

и се нарязва на ромбове или правоъгълници. 
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за ОКТОМВРИ

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

„Уроци“ по дипломация и търпимост„Уроци“ по дипломация и търпимост

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Напрежение и тревоги всякаквиНапрежение и тревоги всякакви

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Намирате половинката сиНамирате половинката си

РАКРАК

Годеж, сватба, зачатиеГодеж, сватба, зачатие

ЛЪВЛЪВ

Любовта изисква грижиЛюбовта изисква грижи

ДЕВАДЕВА

Отваря ви се нов житейски пътОтваря ви се нов житейски път

ВЕЗНИВЕЗНИ

Промяна на всички ниваПромяна на всички нива

СКОРПИОНСКОРПИОН

Привличате любовПривличате любов

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

В „зоната“ на сбъднатите желанияВ „зоната“ на сбъднатите желания

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Борбен и напрегнат месецБорбен и напрегнат месец

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Чужбина ви зовеЧужбина ви зове

РИБИРИБИ

Финансови проблемиФинансови проблеми
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В АКТИВЕН ПЕРИОД СТЕ през пър-
вите 2 седмици на октомври. Имате 

достатъчно енергия и ентусиазъм, но по-
някога ще губите изведнъж тонуса си. На-
мирайте време за почивка. Хранете се 
здравословно, за да не изтощавате излиш-
но организма си. В сравнение с други пе-
риоди през годината сега сте по-уязвими 
в здравословно отношение. От 1-ви до 23-
ти е наложително се научите правилно да 
разпределяте своите сили. 

ПАРТНЬОРСТВАТА НА ДНЕВЕН 

РЕД Другият важен акцент през ок-
томври за вас е в сферата на партньор-
ствата. Ще се наложи да учите в движе-
ние уроци по дипломацията и търпимост. 
Трудно ще ви бъде в това отношение на 
3-ти и 4-ти, когато околните няма да ви 
приемат много дружелюбно. Самочувстви-
ето ви тогава ще е ниско и този път за 
всеобща изненада ще сте настроени миро-
любиво към хората. Временно е добре да 
отстъпите от намеренията си. Много е 
важно да се владеете във всички проявле-
ния на емоциите си, както в отрицател-
ните, така и в положителните, защото 
бързо ще се уморявате и трудно ще си 
възвръщате силите след това. 

БЪРЗО СЕ УМОРЯВАТЕ И ЯДОСВА-

ТЕ от 1-ви до 12-и, когато Слънцето 
е във Везни и ви гледа от опозиция. 

ИЗЯСНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ОТ-

НОШЕНИЯ Сега деловите и лични-
те ви партньори много правилно ще от-
разяват вашите собствени мисли и наме-
рения и дано да можете да ги разпознаете 
като свои и да не реагирате прекалено бу-
рно и враждебно. След 9-и се задават кри-
зи в личните отношения. 14-и, 24-ти, 26-и 
и 28-и ще са трудни дни – ще ви се нало-
жи да промените подхода и най-вече изис-
кванията и очакванията си към интимния 
партньор. Вероятно е да се почувствате 
разочаровани и предадени, но напразно, за-
щото нещата няма да са толкова драма-
тични, колкото ги виждате. Каквото и да 

ви се случи в делови и личен план през 
тези дни, помнете, че в момента другите 
са огледало за вашата личност. Поведени-
ето ви към тях ще се връща като буме-
ранг при вас. Дръжте се по-мило, за да не 
си изпатите от нечия отмъстителност 
или агресия. Точно такъв ден на разплата 
е 13-и, когато е вероятно да охладите 
отношенията си с някого. 

ХАРЧЕТЕ ПО-УМЕРЕНО от 23-ти 
до 26-и. Помислете кои разходи мо-

жете да съкратите. Постарайте се да 
изчистите занемарени плащания, кредити 
и дългове. Не рискувайте в бизнеса, не си 
позволявайте да предавате партньорите 
си. Внимавайте, когато работите с чуж-
ди пари. На 26-и е новолунието в Скорпион, 
което ще даде благоприятна възможност 
да заздравите и да подобрите финансово-
то си състояние. Изчакайте го. Тогава по-
лучавате пари, сключвате изгодни догово-
ри и се сближавате с правилните делови 
партньори. Много работа ще отхвърлите 
на 26-и, но ще ви се удаде с лекота. 

ВНИМАВАЙТЕ ЗА КАКВО СЕ ДО-

ГОВАРЯТЕ на 29-и, защото в бук-
валния и в преносния смисъл може да ви 
излезе твърде скъпо. Точно тогава не раз-
читайте на авторитетни личности – в 
най-решителния момент няма да ви дадат 
подкрепата, от която се нуждаете. 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЛЮБОВНИ „КАПА-

НИ“ на 31-ви, както и от финансови 
загуби по емоционални причини. Можете 
да попаднете в сложни отношения. Сами-
те вие не лъжете и не си усложнявайте 
допълнително личните отношения. В дело-
во отношение денят е доста добър, но 
трябва да се съобразявате с по-възраст-
ните колеги.

БЪРЗО СЕ УМОРЯВАТЕ И ЯДОСВА

Показателни събития
Събитията от 1-ви до 12-и ще ви пока-

жат посоката, в която да се движите, 

особено при взаимодействие с други хора. 

Не подписвайте важни документи и дого-

вори на 6-и и не водете преговори, защо-

то ще ви изненадат неприятно труднос-

ти и забавяния. Най-важните ви и актив-

ни дни от първата половина на месеца са 

11-и и 12-и. Пълнолунието е точно на 12-

и, когато е добре да насочите енергията 

си към себеизява. Постарайте се да бъде-

те максимално концентрирани и доброна-

мерени. В случай че сте агресивни и напа-

дателни, ще загубите много ценни съмиш-

леници и чудесна възможност за изява. 

Организирайте така нещата, че на 11-и и 

12-и да можете да представите свой нов 

проект, да приключите важна работа или 

да изложите новите си идеи пред някого. 

Всичко, започнато от 1-ви до 12-и вклю-

чително, ще даде много добри резултати 

в бъдеще и ще допринесе за авторитета 

и утвърждаването ви.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ОКТОМВРИ 

От 1-ви до 12-и периодът е подходящ за 

стартиране на важни дела.

На 3-ти и 4-ти не влизайте в спорове. 

На 6-и не подписвайте никакви договори.

11-и и 12-и са чудесни дни за презента-

ции и самореклама.

От 23-ти до 26-и харчете по-разумно. 

Постарайте се да си върнете дълговете.

След 26-и финансовото ви състояние се 

подобрява. Слагате начало на изгодни де-

лови съдружия.

ОТ УМНИ ПО-УМНИinfo
SMART ХЛАДИЛНИК НА LG
бе водещият продукт от гамата електродомакински уреди, която LG представи на IFA 2011
На изложението за потребителска техника IFA 2011 в Берлин LG Electronics представи визията си за едно по-добре 
уредено всекидневие с европейския дебют на своите 4 smart домакински електроуреда. Основният продукт на компа-
нията е смарт хладилник с първата в света „умна ековрата“ (Smart Eco Door). Заедно с предлаганата от LG гаранция 
от 10 години на линейния компресор смарт хладилникът на LG се предлага с пълен набор от Smart ThinQ™ технологии. 
Ключова сред тях е Smart Manager. Потребителите могат да използват LCD панела на хладилника или смартфона си, 
за да проверят какви продукти са налични вътре, къде са разположени и кога изтича срокът им на годност. Щом пък 
клиентът се свърже със сервизния център на LG по телефона, техническото лице го моли да натисне бутона Smart 
Diagnosis™ и на база на серията сигнали, които уредът издава, служителят определя какъв е проблемът и дали е необ-
ходима намесата на сервизни специалисти. Потребителите също така ще бъдат директно уведомявани чрез прило-
жение на смартфона си за по-незначителни проблеми като отворена врата на хладилника или изключена ледарка.
Функцията Smart Access дава на потребителите възможност да проверят през своя смартфон кои са продуктите на 
изчерпване в хладилника им, докато са на пазар в магазина. 
Със своя Linear Compressor смарт хладилникът на LG предлага интелигентно решение за пестене на енергия, като съ-
щевременно храната се запазва свежа.
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info

ПОЛАГАТЕ ВАЖНИ ОСНОВИ ЗА 

БЪДЕЩАТА СИ РАБОТА Обстоятел-
ствата ще ви задават темпото. От вас 
се изискват последователни и премислени 
действия. Невинаги ще ви бъде комфорт-
но да действате. От 1-ви до 3-ти периодът 
е труден в това отношение – налага се да 
съобразявате желанията си с възможност-
ите си към настоящия момент. Не бива 
да прибързвате. Желанието ви за успех на 
всяка цена може да ви изиграе лоша шега. 

НАПРЕЖЕНИЕ И ТРЕВОГИ очаквай-
те през периода от 1-ви до 6-и вклю-

чително. Те ще са предизвикани от ваши-
те колеги, както и от близките ви, за ко-
ито пряко се грижите или с които живе-
ете. Задължително обърнете внимание на 
здравето си. Останали сте без енергия, 
преуморени сте от тревогите. На 3-ти и 
6-и ви препоръчвам да се отнасяте добре 
със себе си. Бъдете готови точно тогава 
да ви затрупа много работа. Бъдете дис-
циплинирани и упорити, за да я свършите. 
Не предприемайте важни стъпки за про-
мяна на отношенията нито с колегите, 
нито с близките си през тези два дни. 

БЛАГОПРИЯТНО СЕ ПРОМЕНЯ СИ-

ТУАЦИЯТА на 7-и. Получавате вдъх-

новение и лекота за действие. Всичко, ко-
ето ви е тревожило до този момент и 
ви е тежало и ограничавало, сега сякаш 
отпада по естествен път. На 7-и ви идва 
дар слово да омаете и най-предубедения си 
събеседник. Насрочете за тази дата ва-
жните си разговори, особено ако са свър-
зани с бъдещите ви планове. Мнозина от 
вас ще са доста влюбчиви на този ден. 

ДЕЙСТВАЙТЕ ОРГАНИЗИРАНО И 

ОБМИСЛЕНО от 10-и до 12-и вклю-
чително. Постарайте се да сте лоялни и 
прецизни. Не си позволявайте да прене-
брегвате хора и обстоятелства. Колкото 
сте по-деликатни и състрадателни, тол-
кова повече ще ви върви в начинанията. 

НЕ ПОДПИСВАЙТЕ ДОГОВОРИ на 
17-и. И не водете преговори. Въздър-

жайте се от сключване на търговски 
сделки и от общуване с чужденци. По-
стоянно се самонаблюдавайте в общува-
нето, защото ще сте много нападател-
ни, директни и резки, когато ви предиз-
викат. 

ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ ЛИЧНИ-

ТЕ ОТНОШЕНИЯ след 23-ти, когато 
и Слънцето навлиза в Скорпион и оконча-

телно ви въвлича в нова любовна връзка. В 
делово отношение периодът също ще бъде 
много наситен. Очакват ви много срещи, 
разговори, подписване на важни договори и 
документи. Ако имате публична професия, 
трябва постоянно да внимавате в общува-
нето, защото събитията ще са много про-
тиворечиви. Сега в зоната на вашите де-
лови и лични партньорства са се събрали 
общо три планети – Слънце, Меркурий и 
Венера – и ви гледат от опозиция. От 
една страна, това ще ви активизира в об-
щуването, ще намирате общ език с други-
те и ще имате усещането, че се допълва-
те с тях. Но от друга, дори и най-малко-
то невнимание, нервност или прибързаност 
от ваша страна ще провокират бурни ре-
акции от другите и съответно конфли-
ктите и напрежението няма да закъснеят. 
Най-внимателни бъдете на 26-и и 28-и, ко-
гато може да влошите сериозно отноше-
нията си с някого. 

МНОГО ВАЖЕН ДЕН ЗА ВАС е 26-и, 
когато е новолунието в Скорпион. То-

гава вниманието ви е отслабено, липсва ви 
енергия. Не предприемайте нищо ново, а 
само обмислете идеите си за бъдещото – 
в бизнеса и в личните партньорства, за-
щото през следващите дни ще имате въз-
можността да привлечете нови, интерес-
ни и много полезни за вас хора. Не пропус-
кайте и датата 28-и, за да задвижите 
свои важни проекти и да общувате с ин-
ституции и авторитетни личности. Раз-
читайте да намерите спонсори и покрови-
тели. Само не прибързвайте! 

РЯЗЪК ОБРАТ очаквайте на следва-
щия ден – 29-и, когато ситуацията 

около вас може да се влоши. Не рискувай-
те в нищо. 

ДЕНЯТ НА ИЛЮЗИИТЕ В ЛЮБОВТА 

И НА ЛОШИТЕ ФИНАНСОВИ НО-

ВИНИ е 31-ви. Не харчете необмислено.

Тайни и сплетни 
ви се разкриват
по пълнолуние на 12-и. Някой е говорил 

зад гърба ви. Тайните ви врагове ста-

ват явни. Това определено ще ви облекчи 

и ще ви мотивира за действие. Още на 9 

октомври вашата управляваща планета 

Венера е влязла в Скорпион, където ста-

ва много темпераментна. Настроени сте 

авантюристично и привличате симпатии, 

нови приятели, партньори и съмишленици. 

Но все пак бъдете внимателни – Скорпи-

онът е знакът на кризите и силните усе-

щания. В силата си сте на 13-и и 14-и, ко-

гато всяко ваше усилие дава резултат. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ОКТОМВРИ

От 1-ви до 6-и сте в труден период. Не 

насилвайте късмета си, погрижете се за 

здравето си.

На 3-ти и на 6-и отложете взимането 

на важни решения в работата.

На 12-и ще разберете кои са тайните 

ви врагове. Неутрализирате ги.

След 23-ти ще сте активни в сферата 

на партньорствата.

На 26-и и 29-и не прибързвайте и не рис-

кувайте.

На 31-ви внимавайте в „играта“ с любо-

вта и с парите.

ЛЕСНА КРАСОТА

НАЙ-НОВАТА НЕИНВАЗИВНА МЕЗОТЕРАПИЯ 
Intraceuticals стъпи на българския пазар почти веднага след европейския си дебют. У нас тя се предлага само в клиника Jewel Skin. 
Терапията Intraceuticals бързо покори Холивуд и се превърна в ежедневна грижа за лице на звезди като Ева Лонгория, Мадона, 
Наоми Кембъл. У нас тя стана любима процедура на Ирина Флорин и Марта Вачкова. 
Технологията разчита на мощен антиоксидант, който се вкарва през кожата с помощта на кислородна струя под налягане. 
По време на терапията се постига хидратиране с 95% чиста хиалуронова киселина и мултивитаминен комплекс. Терапията 
позволява работа върху долен и горен клепач, както и върху околоочния контур, което досега бе невъзможно, и практически 
няма противопоказания.
„Измивам кожата на лицето с почистващ гел, за да премахна и минималния риск от проникване на външни агенти (прахови 
частици, микроорганизми и др.). След това в специално устройство изсипвам индивидуален флакон със серум от хиалуроно-
ва киселина и антиоксиданти и започвам обработката на чело, очи, бузи, нос, лицев контур и шия до пълно попиване на кок-
тейла. След пълното абсорбиране на хиалуроновата киселина пристъпвам към  внимателно нанасяне на серум за околоочния 
контур, серум за лицето и финиш за ,,запечатване’’на резултата” – описа с леснина процедурата д-р Ели Коева, дерматолог в 
клиника Jewel Skin.
Процедурата трае около 30 мин и е изключително приятна за понасяне. За постигане на максимален резултат е препоръчи-
телно да се направят 6 процедури – по 1 седмично.
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НАМЕРЕТЕ СВОЯТА ПОЛОВИНКА 
Във времето от 1-ви до 9-и бихте 

могли да намерите половинката си. Това 
може да бъде както подходящият за вас 
бизнес партньор, така и хармоничният ви 
интимен партньор. Правите с лекота 
нови връзки. Любовта ви ще се зароди 

спонтанно. Времето е особено благопри-
ятно за творческите и артистични нату-
ри. Дните са благоприятни и за общуване 
с деца, роднини и приятели. Връзките ви 
с тях ще се заздравят и успешно ще пре-
минат на качествено друго ниво. Времето 
е подходящо и за спорт, развлечения и за-
нимания с хобито. 

НАЙ-СИЛНИТЕ ВИ ДНИ са 6-и и 
7-и. На тези дати с лекота бихте 

могли да възстановите скъсани приятел-
ски връзки. На 12-и е пълнолунието в 
Овен, което ще ви покаже докъде сте 
стигнали с доскорошните си мечти и на-
мерения. Време за обратна връзка на 
всички нива. Много показателни в това 
отношение ще бъдат действията на ва-
шите приятели и съмишленици. Ще успе-
ете да се ориентирате дали тези хора 
заслужават да са край вас. 

ЗАБАВЕТЕ ТЕМПОТО на 13-и и 14-и. 
Подредете мислите, чувствата и по-

стиженията си. На 13-и бихте могли да 
стабилизирате отношенията си с околни-
те, дори да решите да се обвържете с 
брачен договор или договор за творческо 
сътрудничество. Ще се чувствате доста-
тъчно сигурни, за да направите тази ре-
шителна крачка. 

АКТИВИЗИРАТЕ СЕ ОТНОВО от 
15-и вечерта. Още от 13-и Меркурий, 

вашата управляваща планета, се премест-
ва от Везни в Скорпион и ви прави сери-
озни и делови. Захващате се за работа. 
16-и е много важен делови ден за вас. 
Нищо че е неделя – посветете времето 
на професионалните си интереси. Това е 
важен момент, в който можете да заеме-
те полагащото ви се място, да демонс-
трирате професионализъм и решителност. 
Същото важи и за 17-и, когато ще хармо-
низирате много добре работата с колеги-

те си и ще се проявите като автори-
тетна личност и лидер. В късния следобед 
на 17-и обаче бъдете вече по-скромни и 
сдържани, защото събитията може да се 
обърнат против вас. Не поемайте никак-
ви ангажименти, не се хвалете и не спо-
деляйте намеренията си пред никого. 

ВАЖНИТЕ СИ СРЕЩИ НАСРОЧЕ-

ТЕ за 21-ви. Денят е подходящ за 
уреждане на документи, получаване на ли-
цензи и разрешителни. Впрочем точно на 
тази дата бихте могли да намерите и по-
кровители. Чудесен ден да си направите 
самореклама, но дори и да проявите скром-
ност, събитията сами ще ви помогнат да 
се изявите. 

ДОМАШНИ ТРЕВОГИ със здравето 
на близките, както и досадна изо-

станала работа ще ви развалят настро-
ението на 22-ри и 23-ти. В тези два дни 
не пренебрегвайте никакви свои задълже-
ния. Самите вие може да се почувствате 
уморени и неразположени здравословно. 
На 23-ти и Слънцето навлиза в Скорпион 
и окончателно насочва вниманието ви 
към работата. 

МНОГО ПРОДУКТИВНИ ДНИ за 
вас ще бъдат 24-ти и 25-и. Използвай-

те ги максимално, за да довършите започ-
натото, понеже много скоро ще премине-
те на друг етап. На 26-и е новолунието, 
което ще ви донесе приятни новости на 
работното място. Намирате нужната ви 
допълнителна работа, а някои от вас дори 
ще намерят и нова, по-добра основна ра-
бота. Здравето ви също се подобрява. На-
мирате нови, прогресивни методи на лече-
ние и профилактика за някои свои продъл-
жителни оплаквания. 

НЕ СЕ КАРАЙТЕ С НИКОГО На 29-и 
не се противопоставяйте на шефове, 

стойте встрани от конфликти. 

Тонусът ви е отличен 
Отдавна не сте се радвали на толко-

ва мощна жизнена енергия и вдъхновение. 

Слънцето, Меркурий и Венера се намират 

в благоприятен за вас аспект и ви даря-

ват с ентусиазъм, образно мислене, хар-

монично общуване и любов. Сатурн пък ви 

помага да структурирате мислите си, да 

заздравите връзките си и да реализирате 

творческите си идеи. Този благоприятен 

период ще трае от 1-ви до 9-и включи-

телно. През тези дни най-силно ще усеща-

те благотворното въздействие на плане-

тите. Не пропилявайте нито ден, защото 

подобни хармонични и силни съчетания на 

планетите не се случват често. Ако бъ-

дете достатъчно организирани, ще може-

те максимално да се възползвате от до-

брите обстоятелства.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ОКТОМВРИ

От 1-ви до 9-и е най-ползотворният ви 

период. Използвайте го за работа, но и за 

развлечения и любов.

На 12-и проверявате истинските си 

приятели, виждате резултатите от съв-

местна работа и проекти с тях.

13-и е ден на затвърждаване на отно-

шения, подписване на договори и придоби-

ване на сигурност и стабилност.

След 23-ти се захващайте здраво за ра-

бота.

След 26-и мнозина от вас си намират 

допълнителна или нова работа. Здравето 

ви се подобрява.

АРОМАТНО ДУО

ХЕМ ГРАДСКО, ХЕМ ПРИРОДНО
Идеална хармония между природа и съвременния градски стил е постигната в новите аромати Duo за 
мъже и жени на ESPRIT – Esprit Urban Nature  за жени и Esprit Urban Nature за мъже. 
Точно както може да очаквате от Esprit, марката, която е известна със своя калифорнийски стил, Urban 
Nature For Women е създаден специално за уверената и секси жена, която излъчва щастие. В абсолютен син-
хрон с нейната визия е бохемското поведение на мъжа, който използва Urban Nature. Той е харизматичен, оп-
итен и мистериозен, със силно изразено чувство за стил. И двамата са в синхрон със света и един с друг.
Вдъхновени от природата, но повлияни от градския дизайн, новите Urban Nature аромати са представени в 
лъскави бутилки и кутийки, които открито правят поклон пред модерния стил.
Бутилките на парфюма имат уникална органична форма и зелен цвят – удивително живо зелено за нея 
и тъмно, дълбоко зелено за него. Високата им цилиндрична форма с наклонена капачка е също добро кон-
структивно решение, което в комбинация с дълбокото червено на логото на Esprit създава истинско град-
ско усещане. 
Urban Nature For Women е с флорално зелен, плодов аромат, който излъчва очарователна експлозия от ес-
тествена женственост. А Urban Nature For Men ухае на папрат в началото и  завършва с ориенталски от-
тенъци. 
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ВЪТРЕШНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ ще 
ви държат в напрежение от 1-ви до 

9-и. Липсва ви увереност. Домът и взаи-
моотношенията вкъщи изцяло ще поглъ-
щат вниманието и силите ви. Колкото и 
да се стремите всички да бъдат доволни 
и щастливи, все нещо няма да се получа-
ва. Не е препоръчително през този период 
да се занимавате с дейности, изискващи 
активни контакти и обществена под-
дръжка. Бъдете по-концентрирани в себе 
си – само така ще успеете да наберете 
силите и самочувствието, от които се 
нуждаете. Няма да бъдете достатъчно 
ефективни в никоя друга житейска сфера, 
докато не отдадете нужното внимание и 
грижи на дома и семейството. 

НАЙ-ТРУДНИ СА ДНИТЕ от 3-ти до 
5-и, когато ще трябва временно да се 

откажете от своите планове и намере-
ния, за да балансирате с ангажиментите 
вкъщи. Не се отказвайте обаче лекомисле-
но от добър пост и развитие в кариера-
та. Ако вземете подобно решение, ще из-
губите пари, а след това и популярност и 

авторитет – все негативи, които отново 
ще рефлектират в семейните отношения. 
Най-доброто, което можете да направите 
за себе си и близките си, е да намерите 
баланса. 

РЕМОНТ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ В 

НОВО ЖИЛИЩЕ Ако ви предстоят 
подобни ангажименти, изпълнете ги във 
времето от 1-ви до 9-и. 

ФИНАЛИЗИРАНЕТО НА СДЕЛКИ за 
покупко-продажба, както и подписва-

нето на договори отложете за след 9-и. То-
гава Венера навлиза в хармоничния ви Скор-
пион и дава добър тласък на финансите и 
договорите. След 13-и и Меркурий, който 
покровителства търговията, сделките и 
преговорите, също навлиза в Скорпион. Така 
постепенно се освобождавате от трудно-
то психологическо състояние, в което се 
намирахте в началото на месеца. 

ВЪЗВРЪЩАТЕ САМОЧУВСТВИЕТО 

СИ след 9-и. Емоционалният ви жи-
вот ще се раздвижи и ще започне да ви 
носи радости. 

НАПРЕГНАТИ СЪБИТИЯ очаквайте 
от 10-и вечерта до 12-и включител-

но. На 12-и е пълнолунието в конфлик-
тния ви знак Овен, което успява да из-
вади на повърхността всички тлеещи 
проблеми в деловата сфера. По случващо-
то се в тези дни ще разберете докъде 
сте стигнали във вашето развитие. Така 
по-лесно ще вземете решение как да про-
дължите занапред. 

ПРОМЕНИ ПО ВЪРХОВЕТЕ На 13-и 
ще трябва да сте в отлична профе-

сионална форма, защото началниците ще 
ви провокират с изискванията си. При-
гответе се за трудности и сериозни про-
мени „по върховете“. Ще имате чувство-
то, че ви възлагат непосилни за вас зада-
чи. Точно това предизвикателството оба-

че ще ви покаже дали си заслужава да про-
дължавате в тази насока. Награда и пови-
шение ще получат тези от вас, които са 
го заслужили с упорит труд. 

ПЕЧЕЛИТЕ ПОДДРЪЖКА на 13-и и 
16-и благодарение на чара си. На 

тези дати много успешно може да реши-
те и финансов проблем, както и да при-
добиете власт и известност. Поне в 
една от тези сфери ще бъдете победи-
тели и това ще ви зареди с ентусиазъм. 
Внимавайте да не ви подведат приятели 
на 14-и. Не харчете никакви пари в този 
ден и не се впускайте в непроверени про-
екти. На 28-и също може да ви подведат 
и под въздействието на емоции да изгу-
бите пари и сигурност. 

СИЛЕН ТВОРЧЕСКИ И ЕМОЦИОНА-

ЛЕН ПЕРИОД настъпва на 23-ти. 
Чувствате се като възродени, ще ви вър-
ви в любовта, в приятелските отношения 
и във всяка работа, която вършите с 
вдъхновение. Единствено на 29-и бъдете 
по-предпазливи. Възможно е да не намерите 
необходимата ви подкрепа или да се захва-
нете с нещо, което не е по силите ви.

ЛУКСОЗНО ЕЖЕДНЕВИЕ

Годеж, сватба, зачатие 
Периодът от 23 до 31 октомври е благо-

приятен за годежи, сватби, зачатия. Но-

волунието на 26-и ще ви донесе много по-

ложителни емоции в сферата на любовта, 

близките отношения, творчеството и де-

цата. Добре е тогава да поставите нача-

ло на нова връзка или творчески проект. 

Все пак внимавайте в любовта на 26-и и 

31-ви, защото може да претърпите за-

губи и да попаднете в капан от илюзор-

ни обещания. Особено на 31-ви не се пре-

доверявайте и не се впускайте в далечни 

задгранични авантюри. Много неща може 

да не отговарят на истината. Същото 

важи и за бизнес и творческите проекти.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ОКТОМВРИ 

От 1-ви до 9-и обърнете внимание на 

дома и семейството.

3-ти и 5-и ще бъдат трудни дни, трябва 

да избирате между кариера, семейни анга-

жименти и лична свобода.

От 10-и до 13-и идва период на изпита-

ния и промени в професионално отноше-

ние.

След 23-ти разгръщате творческия си 

потенциал, хармонизирате емоционалния 

си живот.

На 26-и бъдете предпазливи в любовта. 

Ще загубите, ако й се доверите сляпо. 

На 31-ви не се впускайте в задгранични 

любовни авантюри.

НОВАТА КОЛЕКЦИЯ PLATINUM НА ALWAYS
е създадена да внуши идеята, че дамските превръзки могат да бъдат ежедневен луксозен комфорт. 
Представете си как обличате луксозно копринено бельо – копринената мекота, която докосва кожата 
ви; начинът, по който красивият дизайн ви кара да се чувствате… Коприната е тайното оръжие, кое-
то повдига самочувствието ви, което ви помага да бъдете по-дръзки и женствени през целия ден. Не 
би ли било чудесно да се чувствате така през всеки ден от месеца?
Новата серия дамски превръзки Platinum е най-надеждната защита, предлагана от Always досега, но съ-
четана с луксозен комфорт.
Вниманието към детайла е водещ принцип при създаването им. Подобната на коприна повърхност не 
само е мека, но е набраздена по специален образец, който позволява на малките каналчета бързо да от-
далечат течността от кожата. А благодарение на подсилените предпазни участъци, оцветени в ли-
лаво, можете да бъдете абсолютно уверени в защитата, която превръзките предоставят. Новата ос-
нова на превръзките Always Platinum съдържа суперабсорбиращ гел, който незабавно задържа течност-
та, оставяйки по-горните пластове сухи. Новата философия – лукс и сигурна защита в едно – е отразе-
на и в цялостния вид на продукта – както във външната, така и в индивидуалните опаковки на всички 
негови разновидности. Красивият дизайн, наподобяващ луксозна дантела, гали сетивата и интригува.
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ПЛАНИРАЙТЕ БЪДЕЩЕТО СИ Най-
активният ви период ще бъде от 

1-ви до 13-и. Жизнени и енергични сте. 
Захващате с желание всякаква делова за-
дача. Общувате с лекота и се радвате на 
нови запознанства. В този период е добре 
да планирате близкото бъдеще по отно-
шение на бизнеса и обучението. Използвай-
те максимално тези дни за събиране на 
информация. Първите тринадесет дни на 
месеца са подходящи за явяване на изпити 
и провеждане на събеседвания. Команди-
ровките и личните пътувания, насрочени 
в този период, ще ви донесат благоприят-
ни перспективи.

НАЙ-РЕЗУЛТАТНИ ЩЕ БЪДЕТЕ на 
1-ви, 2-ри, 10-и, 11-и и 12-и, а най-влю-

бчиви и привлекателни – на 7-и и 12-и. Ако 
разчитате на артистичността си, бързо 
ще преодолявате всякакви ограничения. 
Ще привличате позитивни хора, по-млади 
и по-активни от вас. Те ще ви увличат с 
ентусиазма си и ще ви карат да се чувст-
вате отлично. Всяка промяна около вас е 
добре дошла. Пътуванията и премества-
нията ще ви се удават с лекота. 

РАДВАТЕ СЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ на 
12-и. Най-накрая имате възможност 

да се насладите на плодовете от своя 
труд. На отлични резултати и на най-го-
лямо признание ще се радват преподавате-
ли, научни работници, издатели, реклами-
сти и туроператори. На тази дата непре-
менно направете нещо, което макар и 
символично да програмира вашето бъдеще. 
Общуването с чужденци ще ви донесе до-
бри перспективи. Помислете за опресни-
телен чуждоезиков курс. 

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ Не приспи-
вайте вниманието си на 3-ти. Авто-

ритетни личности ще се опитат да ви 
уязвят и да ви саботират. Особено вни-
мателни бъдете в професионалните си из-
яви. Възможно е да се наложи да смените 
приоритетите си в професионалната сфе-
ра. Не правете никакви капиталовложения 
в този момент. 

В ТРУДЕН ПЕРИОД НАВЛИЗАТЕ 

след 13-и. Все по-често ще ви се на-
лага да отстъпвате, премълчавате и из-
чаквате. Дано сте успели максимално да 
се възползвате от хубавите възмож-
ности, които имахте досега. Съпротива 

или отказ ще срещнете на 6-и и 13-и. Не 
приемайте ситуациите драматично. След 
време ще разберете, че така или иначе 
това не е бил вашият път. И все пак 
не насрочвайте важни срещи през тези 
два дни. 

ЛЮБОВТА ИЗИСКВА ГРИЖИ При-
гответе се за любовни разочарова-

ния и недоразумения на 14-и и 26-и. Впро-
чем на тези дати е възможно да имате 
и финансови притеснения. Предпазвайте 
се от амбициозни жени, които искат да 
ви заемат мястото или изцяло да ви об-
себят (второто важи за мъжете Лъво-
ве). Представителите на вашия огнен 
знак ще осъзнаят, че трябва повече да се 
стараят пред партньорите си, за да има 
мир и спокойствие. 

ОБЩУВАТЕ ТРУДНО на 17-и. Куца 
ви комуникацията с шефове, препо-

даватели и деца. Задават се проблеми и 
от правно естество, които ще трябва 
бързо да решите до края на месеца. След 
23-ти вече сте сериозно угрижени и вглъ-
бени в себе си. Актуални ще станат въ-
проси, свързани с дома. Уреждате доку-
менти за земи и други имоти, получени 
от наследство. Освободете се от стари 
и ненужни вещи. Изхвърлете колкото е 
възможно повече неща, за да освободите 
място на нови вещи и добра енергия. На 
26-и ще вземете важни решения, свърза-
ни със семейството и рода ви, както и 
с вашето собствено семейно положение. 
Възможно е да смените жилището си или 
пък да се заемете с дълго отлаган ре-
монт. Всичко случващо се след 23-ти ще 
е крайно наложително. Постарайте се да 
поддържате добри отношения с роднини-
те си, особено на 28-и и 29-и. Внимавайте 
в личните си отношения на 31-ви. Не лъ-
жете и не изневерявайте. 

Любовта е кацнала 
на рамото ви
От 1-ви до 9-и Венера все още ще се на-

мира във Везни и ще ви донесе късмет в 

любовта. Сърдечните връзки на някои от 

представителите на знака ще прераснат 

в трайни емоционални отношения. В тези 

дни ще очаровате околните и бързо ще 

набирате популярност и одобрение. Нима 

това не е всичко, от което един Лъв се 

нуждае? Ще успеете да заздравите прия-

телствата си, както и да възстановите 

добрите си отношения с близките си род-

нини. Още в края на този месец ще ви се 

наложи активно да общувате с тях и дори 

ще бъдете зависими от решенията им по 

имотни въпроси.

Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ОКТОМВРИ

От 1-ви до 13-и сте в активен, позити-

вен и творчески период. Общувайте, пъ-

тувайте, направете си плановете за близ-

кото бъдеще.

1-ви, 2-ри, 7-и, 10-и, 11-и и 12-и са най-

силните ви дни.

След 23-ти уредете спешни въпроси, 

свързани с дома и наследствата, оформе-

те важни документи, освободете се от 

старите вещи, направете положителна 

промяна в дома си.

ВИСОКО, ВИСОКО

„БЪЛГАРИЯ ЕР” НА АВИОШОУТО „НЕБЕ ЗА ВСИЧКИ” 
На 3 септември „Еърбъс“ А319 на „България Ер” изпълни красив демонстрационен по-
лет пред погледите на повече от 10 000 души по време на авиошоуто по повод 100 
години от създаването на българската авиация на летище Крумово край Пловдив.
Участието на А319 в демонстрациите включваше изпълнение на touch and go (каца-
не и незабавно излитане), go around (минаване на втори кръг) и нисък полет над поло-
сата. 
В допълнение към спектакъла, повече от 1200 души се възползваха от възможност-
та да разгледат пилотската кабина на А319 и да разговарят лично с изпълнителния 
директор на „България Ер” капитан Янко Георгиев, който управляваше машината по 
време на авиошоуто.
В продължение на два дни в грандиозното шоу участваха още 40 самолета, 10 верто-
лета и летателна техника на леката авиация от повече от 10 страни.

„Еърбъс” А319 по време на демонстрационния полет

Посетители на авиошоуто посрещат „Еърбъс” А319
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ЗАТРУПАНИ СТЕ С РАБОТА И ГРИ-

ЖИ в началото на октомври. Налага 
се да довършите започнатата работа, да 
приключите с проекти, които са били 
ваша идея или са стартирали с ваше учас-
тие. Ще се наложи да свършите работа-
та и на някого другиго, което е доста 
обичайно за вас. От 1-ви до 13-и ще се за-
нимавате с делата на околните, но така 
косвено ще помогнете и на себе си. До 23-
ти ще трябва да решавате изключително 
материални и практични проблеми. Помис-
лете как да увеличите доходите си. Спре-
те безсмислените харчове. Планирайте по-
рационално да използвате времето и ресур-
сите си. Не си пилейте енергията за дре-
болии. Потенциалът ви е твърде голям, но 
понякога затъвате в толкова подробнос-
ти, че забравяте да видите голямото 
„цяло“. Точно това ви се случва от 1-ви до 
23-ти. Добрата новина е, че след 12-и ус-
пявате да овладеете положението и по-
степенно излизате от това състояние. 

ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ Още 
една не особено приятна новина за 

периода от 1-ви до 13-и е, че и положение-
то с парите ви няма да е розово. Разпре-

деляйте по-внимателно средствата си 
през тези дни. Не купувайте нищо излиш-
но. Най-пестеливи бъдете на 11-и и 12-и, 
когато е пълнолунието в Овен. На това 
пълнолуние получавате шанс да се освобо-
дите от партньори и колеги, които са ви 
в тежест. Възможно е даже да престане-
те да губите време чувства и пари в 
близко бъдеще. 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ НЕДАЛНОВИДНИ 

ПОСТЪПКИ на 14-и, 15-и, както и на 
17-и. Внимателно преценете посоката, в 
която тръгвате, и решенията, които взи-
мате, защото може да се подлъжете по 
„лъскави“ обещания за успех и престиж. 

Не разчитайте прекалено на своите парт-
ньори. Склонни сте да преувеличавате 
техните възможности. На 17-и не си на-
срочвайте важни срещи, защото ще сте 
разсеяни и лениви. Денят не е добър също 
и за пътувания, явяване на изпити и кан-
дидатстване за работа. 

ВЪЗВРЪЩАТЕ СИ ОБИЧАЙНАТА 

ФОРМА след 17-и и започвате да пре-
ценявате правилно и реалистично нещата. 
От 17-и до 23-ти ще имате възможността 
да поправите всички свои пропуски през 
месеца и да започнете да увеличавате до-
ходите си. Не пропускайте също и дати-
те 22-ри и 23-ти, когато Луната е в Дева. 
Нищо че дните са почивни. Тогава ще на-
ваксате много с работата си. 

ВАЖНИТЕ СИ СРЕЩИ И РАЗГОВО-

РИ НАСРОЧВАЙТЕ за след 26-и, 
след новолунието в Скорпион. За някои 
от вас това новолуние ще бъде съдбонос-
но, защото ще „включи“ в живота ви 
нови хора, които ще ви подтикнат към 
повече промени и ще събудят вашата лю-
бознателност и общителност. Отваря ви 
се нов път както в буквален, така и в 
преносен смисъл. 

РЕШАВАТЕ ДА ПОВИШИТЕ КВА-

ЛИФИКАЦИЯТА СИ след 26-и. Ако 
отдавна искате да се запишете на няка-
къв курс, моментът е настъпил. 

ВНИМАВАЙТЕ В ОТНОШЕНИЯТА 

СИ С ЧУЖДЕНЦИ на 26-и и 27-и. 
Както и с хора, които живеят далеч от 
вас. Не давайте поводи да ви обсъждат, не 
давайте информация на никого за себе си. 

УСПЕШНИТЕ ВИ ДНИ са 28-и и 29-и. 
Постигате важни споразумения, при-

вличате авторитетни личности, осъщест-
вявате замислите си и стабилизирате до-
ходите си за дълго време напред. 

Губите тонуса си бързо
Неприятното е само, че губите бързо 

своя тонус и се уморявате. Преумората и 

тревожните мисли ви правят много уязви-

ми в здравословно отношение и това ще 

го усетите с пълна сила от 1-ви до 7-и 

включително. Тогава се вероятни здра-

вословни неразположения. Ще ви измъч-

ват страхове и притеснения. Препоръчи-

телно е да правите ежедневна лека гим-

настика, да се разхождате сред природа-

та. Масажите и медитациите също са 

добри решения. Всичко това цели да пре-

махне стреса, за да не се трансформира 

той в болестно състояние. Вземете не-

забавни мерки за всеки един проблем или 

нездравословен симптом през този пери-

од. На 6-и, 7-и и 13-и сте с най-занижен 

тонус и най-слаба имунна защита. Пазе-

те се от простудни и инфекциозни заболя-

вания. Обличайте се топло, или както съ-

ветват китайските лекари – не допускай-

те „студа“ да влезе във вас. Пазете край-

ниците си топли (независимо от времето 

навън) и не яжте студена или сурова хра-

на. Зеленчуците трябва да се претърпе-

ли поне лека термична обработка, най-до-

бре на пара.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ОКТОМВРИ

От 1-ви до 13-и обърнете внимание на 

здравето си. Тонусът и имунната ви за-

щита са отслабени. Не харчете излишно.

На 14-и, 15-и и особено на 17-и няма да 

имате реалистична преценка за ситуа-

циите. 

На 26-и, когато е и новолунието, при-

вличате нови хора в живота си, старти-

рате ново обучение или пък се отравяте 

на едно пътуване.

28-и и 29-и са успешни дни за вас . Реа-

лизирате идеите си и стабилизирате до-

ходите си.

ОТ ЛЮБОВ КЪМ ЕКОТО

„ДА СПИШ ГОЛА Е ЗЕЛЕНО”
Или как една екоциничка продаде колата си, купи си стъклени бутилки и откри любовта за 365 дни
Искаме ли да сме еко? Какво сме готови да направим, за да станем „зелени“? Трябва ли да се откажем от тоа-
летната хартия и сапуна, трябва ли от отпадъците да правим органичен тор, трябва ли да напуснем града...
Можем да бъдем еко и без да излизаме от нормалния си ритъм на живот!
Да последваме опита на младата канадска журналистка Ванеса Фаркхарсън, написала „Да спиш гола е зелено”: 
„Започнах тази книга някъде между вината и честността. Реших всеки ден от следващите 365 дни да пра-
вя по едно нещо, което да помогне за спасяването на природата. Идеята ми беше в края на тази „зелена“ годи-
на да заживея възможно най-екологично. Някои от промените се оказаха решителни (продадох колата си). Дру-
ги – странни (изключих хладилника и фризера си, въпреки че не знаех какво ще правя с храната). Трети – нелепи 
(защо, по дяволите, трябваше да мия косата си с оцет и да ровя из боклука на съседите?). Голямата част изглеждаха символични. Но те са малките стъпчи-
ци, които водят до голямата промяна (да спя гола, да се къпя на тъмно, да ям сладолед само от вафлена фунийка...). В края на моето едногодишно пътуване 
открих, че повечето от екопрактиките, с които експериментирах, станаха естествена част от моя живот.“
Книгата е забавна и остроумна. Не е нравоучителна, но кара дори и най-големия екоскептик да се замисли. Искрена и все пак леко цинична. Има си дори и 
любовна история за по-романтичните души.
И е отпечатана върху 100% рециклирана екохартия!
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СУПЕРАКТИВНИ СТЕ В момента на 
небето е активна енергетиката на 

знака Везни, като там се намират общо 
четири планети – Слънце, Меркурий, Вене-
ра и Сатурн – и ще стоят до 9-и там. С 
посланията на Сатурн вече почти сте пос-
викнали, но отново ще трябва да се вър-
нат някои стари теми от живота ви, за 
да ви помогнат да затвърдите наученото. 

БЪДЕТЕ ПО-РЕШИТЕЛНИ на 3-ти. 
Отървете се от всякакви ограничава-

щи ви отношения, независимо с кого – 
дали интимен партньор, най-добър приятел 
или някой колега. Най-добре ще се ориен-
тирате в обстановката, ако се вслушвате 
в сърцето си. Дори и най-малкото „неодо-
брение“ от негова страна трябва да ви 
даде знак да се оттеглите от хора и си-
туации, особено ако са намесени и пари. 

ПОЛУЧАВАТЕ СИГУРНОСТ И СТА-

БИЛНОСТ на 6-и и на 7-и до обяд, за-
щото подписвате изгодни договори. Но 
от друга страна, ще ви се наложи времен-
но да се примирите с нещо. Ще бъдете 
сдържани в общуването и няма да може-
те правилно да се мотивирате. Внимавай-
те да не охладите отношенията си с 
близки на сърцето ви хора. Внимавайте 

какво изричате. 
ГЪВКАВОСТ В ОБЩУВАНЕТО И 

ПРОЗОРЛИВОСТ 7-и и 8-и са дни на 
вдъхновение и лекота в действията. Ин-
туицията ви е силна. Безпогрешно разпоз-
навате желанията и намеренията на дру-
гите и взимате най-верните решения. На 
12-и също ще сте много прозорливи и гъв-
кави в общуването. 

ВСЛУШВАЙТЕ СЕ В ДУМИТЕ НА 

ДРУГИТЕ на 10-и, 11-и и 12-и. Успява-
те да се „видите“ отстрани, за което ви 
помагат вашите партньори и приятели. 

ДРУГИТЕ ВИ КРИТИКУВАТ И НА-

ПАДАТ На 12-и е пълнолунието в 
Овен, който е вашият противоположен 
знак. Бъдете подготвени за нападателно и 
взискателно отношение спрямо вас от 
страна на партньори и клиенти. Но не 

само на 12-и, но и на 13-и. Другите ви на-
прегнати дни са 3, 4, 5, 10, 11, 18 и 19 ок-
томври, но благодарение на добрия ви то-
нус ще успеете да се справите с трудно-
стите и да извлечете поуки за себе си, за 
които особено „настоява“ планетата на 
кармата Сатурн. Най-вече на 13-и, когато 
ще ви се наложи да приемете нечии усло-
вия, да проявите търпимост и старание, 
дори да се примирите с нещо. Но благода-
рение на това пък ще станете още по-
силни и мъдри.

МНОГО СТЕ ПРОДУКТИВНИ от 
13-и до 17-и включително. Ставате и 

по-приземени. Добре се справяте с всяка 
делова задача. На 17-и внимавайте с всичко, 
свързано с пари, не правете необмислени 
покупки, нито продажби, особено на имо-
ти. В този момент нямате реална прецен-
ка, може много да загубите. Бъдете пред-
пазливи и в случайни сексуални контакти. 
Ще бъдат разход на енергия, а може и да 
си навлечете последващи неприятности. 

ДЕН НА ВДЪХНОВЕНИЕ за вас е 21-
ви. Хванете приливната вълна на ус-

пеха, защото в момента срещате добро-
намереност и уникална възможност да 
проявите всичките си дарби и таланти. 
Не отказвайте никакви предложения, кол-
кото и отвлечени и нереалистични да ви 
изглеждат в този момент. 

ФОКУСИРАЙТЕ ВНИМАНИЕТО СИ 

ВЪРХУ ДОХОДИТЕ след 23-ти. По-
грижете се и за здравето си, защото ще 
се почувствате уморени. 

НОВА, ПО-ДОБРЕ ПЛАТЕНА РАБОТА 
е възможно да си намерите след 26-и. 
ПОТЪРСЕТЕ СЪВЕТ ОТ ВЛИЯТЕЛ-

НА ЛИЧНОСТ на 29-и, ще получите 
подкрепа. 

ДЕН НА ИЛЮЗИИ И ЛЪЖИ В ЛЮ-

БОВТА е 31-ви. Не започвайте нови 
отношения. 

Промяна на всички нива
От 1-ви до 9-и разполагате с идеални дни 

да промените коренно живота си. И то 

съвсем съзнателно, в желаната от вас 

посока. Сега дори и трудностите, които 

ще ви спохождат, ще ви се струват като 

детска игра, защото имате енергия за че-

тирима и силна мотивация. Не отлагайте 

осъществяването на своите намерения – 

сега имате всички условия за победа. Вре-

мето е подходящо и за цялостна промяна 

във визията – сменете начина си на обли-

чане, започнете диета, тръгнете на фит-

нес… Всичко това ще укрепи самочувст-

вието ви. До 9-и вашата управляваща 

планета Венера се намира във Везни и ви 

прави магнетични, дипломатични и добри 

в преценките. Без колебание назовавате 

кое ви харесва и кое – не. Не се колебайте 

да направите своя избор в различни сфери 

на живота. Ако не успеете до 9-и, имате 

още време до 22-ри включително, докато 

Слънцето все още е във Везни и ви ориен-

тира правилно в събитията.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ОКТОМВРИ

От 1-ви до 9-и сте в отлична форма, 

можете да внесете големи промени в жи-

вота си.

3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 18 и 19 октомври 

са напрегнатите ви дни.

На 17-и не правете рискови покуп-

ки и продажби. Не завързвайте и случай-

ни връзки.

След 23-ти се фокусирайте върху пече-

ленето на пари. 

След 26-и доходите ви се увеличават и 

намирате допълнителна работа.

БЛЯСЪК В ПОГЛЕДА

НАЙ-ТРУДОЛЮБИВАТА СПИРАЛА ЗА МИГЛИ
Дали вашата се справя добре? Ако вечер, когато излезете за парти, тя е „включена” все още на дневен режим – не 
съвсем. Крайно време е да поискате нещо по-добро за миглите си! И Rimmel може да ви го даде с новата Glam’Eyes 
Day2Night Mascara – първата спирала, която работи толкова здраво и дълго, колкото и ти – от сутрин до вечер.
Това, което прави Glam’Eyes Day2Night Mascara изключителна, е способността є да придава два напълно различни, но 
драматични ефекта с една-единствена четчица. Тайната е в магичната є двойна капачка. За деня изберете Length 
капачката, която е за удължаване на миглите. За вечерта изберете Volume капачката и веднага ще сгъстите миглите 
си до 15 пъти повече, оставяйки ги чувствени, обемни, без сплъстявания и… готови за купон.
Формулата на новата спирала включва естествени восъци и полимери, които придават структура и еластичност 
на миглите, както и новата гел система 3D Aqua-Actif, която е с по-мека и нежна текстура и увеличава обема на миг-
лите. Така спиралата Glam’Eyes Day2Night обещава до 16 часа повече издръжливост без размазване или ронене.
С новата спирала Glam’Eyes Day2Night от Rimmel и през деня, и през нощта ще се радвате на прочутия лондонски вид! 

ВАЖНО! Препоръчителна цена: 14,50 лв. Запомнете, че през октомври спиралата се предлага с 25% намаление!
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ЗАПОЧВАТЕ НОВ ЖИВОТ Сега сте 
в типично за вас състояние – заста-

нали сте на „скрити“ позиции, откъдето 
всичко виждате и анализирате, но не спо-
деляте и не коментирате. Това е чудесна 
възможност да останете насаме със себе 
си и да не се натоварвате с общуване и 
съпричастност към теми, които в момен-
та не ви интересуват. От 1-ви до 22-ри е 
добре да обработите цялата информация 
от последните 12 месеца и да се пригот-
вете за нов етап от живота си след 23-
ти. Тогава ще се почувствате силни, не-
зависими и щастливи. Но дотогава трябва 
да победите съмненията си. Колкото по-
бързо анализирате ситуацията и признае-
те както победите си, така и поражени-
ята, толкова по-лесно ще протече ваши-

ят трансформационен период. 
ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМА-

НИЕ НА РАБОТАТА СИ на 10-и вечер-
та. С наближаващото пълнолуние на 12-и 
на работното ви място става напрегна-
то. Постарайте се да се представяте на 
ниво в работата. Сред колегите ще се по-
родят напрежения, които изкусно трябва 
да успокоите. Организирайте така рабо-
тата си, че да изчистите всичко залежа-
ло до 12-и включително. Ако имате нови 
идеи и предложения, споделете ги на 12-и 
пред колеги и началници – ще се приемат 
добре. На 13-и вече ще можете да се пох-
валите с първата си победа за месеца – 
намерили сте решение на емоционален про-
блем, който е от голяма важност за вас. 
Всъщност това е станало възможно, за-
щото на 9-и Венера, планетата на любо-
вта, хармонията и личния избор, вече е 
навлязла във вашия знак и рязко е проме-
нила настроението ви. 

ПРИВЛИЧАТЕ ЛЮБОВ и симпатии 
след 9-и. Около вас се създават благо-

приятни ситуации за нови запознанства. 
Най-надеждни и дългосрочни ще бъдат те, 
ако ги развиете след 26 октомври. С по-го-
ляма лекота преодолявате старите си ду-
шевни страдания, въпреки че на 14-и ще 
изпитате сериозни съмнения към сегашния 
си интимен партньор. Ще бъдете капризни 
и ревниви с всички, към които изпитвате 
симпатия и сексуално влечение. Това може 
да поохлади отношенията ви, но поне ще 
сте наясно какво точно можете да очак-
вате занапред. 14-и не е добър ден да во-
дите дела, важни срещи и преговори. Няма 
да сте удовлетворени от резултата. 

СТАВАТЕ ЯЗВИТЕЛНИ, НАПАДА-

ТЕЛНИ НА ДУМИ от 13-и, когато и 
Меркурий навлиза в Скорпион. Всичко, ко-
ето изричате обаче, ще е правдиво. 17-и е 

аналогичен ден. Тогава не водете важни 
разговори, не правете оферти и не офор-
мяйте документи. Въздържайте се и от 
покупки, особено ако са скъпи. 

ДОБРИ НОВИНИ от близки на сърце-
то ви хора, които са далеч от вас, 

очаквайте на 21-ви и 22-ри. Тези новини ви 
приближават към реализирането на една 
ваша отдавнашна мечта. Очаквайте и 
гости отдалеч, както и материални при-
добивки, които ще украсят дома ви. 

ВИЕ СТЕ НА ХОД На 23-ти и Слън-
цето навлиза в Скорпион. Още на 

следващия ден получавате възможност да 
започнете подготовка за важен за бъдеще-
то ви проект. От 23-ти до 26-и периодът 
е подготвителен, но важен за вас. Съби-
райте информация, обадете се на подходя-
щите хора, но се постарайте да сте по 
скорпионски дискретни – не оповестявай-
те намеренията, за да не се разконцен-
трирате от чуждото мнение. 

НАЙ-ВАЖНИЯТ ДЕН ОТ ТОЗИ МЕ-

СЕЦ за вас е 26-и, когато настъпва 
новолунието в Скорпион. Тогава е добре да 
не се натоварвате с много работа, за да 
се концентрирате върху желанията си. 
Наблюдавайте внимателно събитията и 
обажданията днес, защото ще има важно 
послание и информация за вас. Дори и до 
този момент да не сте наясно какво точ-
но искате да ви се случи и какво да про-
мените, събитията ще ви го подскажат. 
На 26-и ще се чувствате доста раними и 
ревниви. Твърде неустойчиви сте в емоци-
онално отношение. Но пък от този ден 
нататък можете да поставите ново на-
чало в живота си. 

ПЪРВИТЕ ПОБЕДИ НЕ ЗАКЪСНЯ-

ВАТ Ще им се зарадвате на 28-и и 29-
и. Получавате важна подкрепа, спонсор-
ство, печелите конкурси и поддръжка от 
авторитетни личности и институции. 

Направете си подробен 
анализ
От 1-ви до 9-и много добре премислете 

събитията от близкото минало и скъсай-

те веднъж завинаги с тежките спомени. 

Определено ще има какво да анализирате, 

защото всъщност сте като врящо гърне 

от емоции и тежко му на този, които се 

опита да ви предизвика, особено на 3-ти, 

6-и и 7-и. Не показвайте какво ви е отвъ-

тре на 6-и, 7-и и 8-и – не бива да изглежда-

те слаби и уязвими.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ОКТОМВРИ

 От 1-ви до 22-ри приключвате важен ци-

къл. Направете си анализ. 

 От 1-ви до 13-и е най-трудният ви 

трансформационен период. „Вземете“ със 

себе си само най-хубавото и нужното.

 На 23-ти започвате нов цикъл на раз-

витие.

 На 28-и и 29-и ще видите първите си ус-

пехи.

НАЗДРАВЕ ЗА РОЖДЕНИЦИТЕ

10 ГОДИНИ ВИНАРСКА ИЗБА „БЕСА ВАЛЕЙ”
Собственикът на изба „Беса Валей” – граф Стефан фон Найперг – и основният акционер д-р Карл Хайнц Ха-
уптман с нескрита гордост за постигнатите резултати отвориха вратите на винарната, за да отпразну-
ват 10-ия рожден ден на своя проект в България в долината на тракийското племе беси около с. Огняново, Па-
зарджик.
Повече от 200 партньори, приятели, представители на държавните институции и изтъкнати сомелиери гос-
туваха на тържеството. По повод на събитието в България пристигнаха десетки бизнесмени от Германия, 
Австрия, Белгия, Швейцария и други, които дистрибутират вината Enira в Европа. Да отбележат кръглата 
годишнина, дойдоха и повече от 50 гости от съседна Румъния, партньори на граф Найперг, които споделят ус-
пеха на виното в страната си. Празникът бе уважен и от посланика на Дания г-н Коре Ерхард Янсон, г-жа Дора 
Ненова, завеждаща дирекция „Държавни помощи и регулации“, г-жа Антоанета Бакалова от териториалната 
дирекция „Лоза и вино“ – Пловдив, както и г-н Иван Димитров – омбудсман на Пазарджик. За доброто настро-
ение на гостите се погрижиха музикантите от група 4Play и танцьорите от клуб по огнени изкуства Divinitas. 
За десет години усилена работа вината Enira успяха да спечелят световна слава и да поставят нови стандарти за качество в българското винопроизвод-
ство, което сега се доближава до класата на международно признати изби. Към момента винарите от избата са фокусирали своите усилия в производство-
то на червени вина и розе под марките Enira, Enira Reserva, Enira Rose, Merlot by Enira, Syrah by Enira, Cabernet by Enira, BV by Enira.
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В „ЗОНАТА“ НА СБЪДНАТИТЕ ЖЕ-

ЛАНИЯ СТЕ от 1-ви до 22-ри. Очер-
тават се генерални житейски промени. 
Съветът ми е да се доверявате на инту-
ицията си през този период. Получавате 
силен импулс за действие още на 1-ви и 
2-ри, когато Луната е в Стрелец и ви под-
тиква към пътуване и завладяване на нови 
„пространства“. Много е важно да не се 
изолирате точно сега, защото ще привли-
чате нови позитивни ситуации в живота 
си и нови предложения. В живота на по-
вечето Стрелци се задействат множе-
ство малки промени, които след време ще 
доведат до основна промяна на възгледите 
и основните занимания. 

ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ОТСТОЯВАТЕ 

СВОЕТО на 3-ти, преодолявайки нечия 
съпротива. Не бъдете много резки, но и не 
предавайте собствените си интереси. 

БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД ЗА ЛЮ-

БОВНИ АВАНТЮРИ е от 1-ви до 9-и, 
когато можете да установите отношения 
на равни начала. След това ставате прека-
лено страстни и изискващи и ще се чувст-
вате неудовлетворени в личния живот. 

УДАЧЕН ПЕРИОД ЗА ТВОРЧЕСКИ 

ИЗЯВИ са дните преди и по време 

на пълнолуние – от 10-и до 12-и включител-
но. Ако искате да стартирате нов твор-
чески период, който да се развива успеш-
но, това е моментът. Ще заздравите при-
ятелските си връзки и ще се ориентира-
те дали си заслужава да продължавате ня-
кои от тях. През тези дни ще покажете 
най-доброто от своята творческа и изо-
бретателна природа. 

ПОГЛЕЗЕТЕ СЕ с нещо любимо, купе-
те си нещо лично за вас и се отдай-

те на хобито си. Започнете да спортува-
те, възстановете някои занимания, които 
са ви разтоварвали и са ви носели лично 
удовлетворение. Това ще е много важно, за 
да не попаднете в лапите на стреса и 
хроничната умора. 

СИЛНИ СТЕ В ЕКИПНАТА РАБОТА 

от 1-ви до 22-ри, но най-вече на 7-и, 
12-и и 21-ви, когато ще имате подкрепата 
на приятели и съмишленици. Пред публика 
също ще се справяте отлично. 

ИЗТОЩЕНИ И БЕЗ ЖЕЛАНИЕ ЗА 

РАБОТА И ОБЩУВАНЕ ще бъдете 
на 26-и. Определете този ден да бъде 

само за вас. Той е много подходящ да се 
заредите със сили и да обмислите бъде-
щите си проекти, които да стартирате 
през следващия месец. Възможно е да взе-
мете решение за дълго пътуване или 
престой в чужбина. Теглят ви далечни 
земи и възможности, които искате да 
опитате. Подайте и документи за ново 
образование, ако искате да запишете та-
кова. Ако на този ден вземете решение 
за ново обучение или повишаване на ква-
лификацията си, особено в чужбина, в бъ-
деще можете да разчитате на успех и 
дори на щастие. 

НАПРАВЕТЕ САМОЖЕРТВА, макар 
и символична, в периода след 26-и. 

Проявете жест на внимание към някого, 
който е край вас в този момент. Много 
е възможно сериозни кармични обвързано-
сти с някого да се разплетат и успокоят 
само с този жест на саможертва и до-
брота от ваша страна. Ще се почувства-
те много по-добре и по-жизнени, което 
ще е сериозен знак, че сте свършили нещо 
значително. 

ВНИМАВАЙТЕ В ЛИЧНИТЕ ОТНО-

ШЕНИЯ на 26-и и 31-ви. Може да се 
появят напрежения от недоизказани чув-
ства. Особено внимателни трябва да са 
тези Стрелци, които имат тайна любов-
на връзка или взаимоотношения с човек, 
който живее далеч (може и в чужбина). 
Твърде е възможно вашите думи и пове-
дението ви да бъдат изтълкувани погреш-
но. Постарайте се да запазите баланса на 
чувствата. Тези, които са в началото на 
подобна двойствена връзка, да бъдат мно-
го внимателни на 31-ви, защото има риск 
да станат жертва на голяма измама. Вре-
менно трябва да пренебрегнете идеализма 
и да се съмнявате във всичко, което ви 
се казва. 

Време е да поработите 
здраво
Периодът от 12-и до 22-ри е отреден за 

продуктивна работа и стабилизиране на 

новите ви начинания. Не се отчайвайте 

на 13-и, ако се наложи временно да спрете 

или да отстъпите. Може някой да иска да 

ви попречи в работата, но това ще е изо-

лирано явление. Все пак не ви съветвам да 

предприемате важни действия тогава. 

Чак след 23-ти можете да си позволите 

оттегляне и почивка с цел самоанализ. Съ-

брали сте много психическа умора. Поста-

райте се да не попаднете в лапите на де-

пресията, като не си позволявате да из-

падате в крайни емоционални състояния – 

особено от 23-ти до 26-и включително.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ОКТОМВРИ

 От 1-ви до 22-ри очаквайте положител-

ни промени в живота си.

 От 1-ви до 8-и сте най-инициативни.

 От 10-и до 12-и периодът е подходящ за 

стартиране на творчески проект или за-

вързване на нови приятелства.

 На 14-и, 17-и и 29-и бъдете по-приземе-

ни, не залитайте по нереалистични идеи.

 След 26-и някои Стрелци ще пътуват за 

чужбина. Правете смели планове за бъде-

щето, проявете състрадание или помогне-

те на близък човек.

КУКЛА ОТ ПАРЦАЛИ

ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА „ПАРЦАЛ ФЕСТ”
Да заредим с енергия старите вещи предлага Мая Александрова, която преди време създава своя блог 
„От нищо нещо”. В него разказва много красиви истории – всичките обаче си приличат по това, че в 
крайна сметка непотребното у дома ни може да се превърне в съвсем истинско изкуство. Да се изхвър-
ля е най-лесно, казва Мая, но много по-вдъхновяващо е старото шише да заприлича на бижу; с малко ка-
нап и консервената кутия става неузнаваема...
Днес изхвърляме боклуци с тонове, много от вещите дори не използваме докрай, а предпочитаме да ги 
заменим с нови. Това важи за дрехите, за играчките на децата, за всевъзможните пособия вкъщи. Че в 
тях има не просто хляб, ами и дух, Мая и нейните приятели демонстрираха на „Парцал фест”. Първо-
то му издание събра на входа на Стария Пловдив творци без вълшебни пръчици, но с много вълшебни 
идеи. Така оживяха кукли от стари парцали, бижута от скъсани чорапогащи, прекрасни цветни съдини, 
които в някой друг свой живот са били само пластмасови шишета...
Това изкуство е добре познато на запад, обръща ни внимание Мая. Наричат го upcycle. В основата си оба-
че то не е просто желание да продадем преобразените вехтории – колкото и красиви да са те. В тях е 
заложена и молбата на творците – да бъдем по-разумни, когато купуваме, и два пъти по-изобретател-
ни, когато трябва да изхвърлим. Така ще направим света по-чист, а по всичко личи, и по-красив...
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„БОРБЕН“ И НАПРЕГНАТ МЕСЕЦ 
ви предстои. Особено през първата му 

половина. В края на септември разбрахте 
окончателно целите и желанията си и сега 
идва ред за тяхното методично осъщест-
вяване. Цялата си енергия и внимание ще 

трябва да вложите в работата. Намирате 
се на прага на промяна. Има вероятност 
дори да си смените работата, да разшири-
те собствения си бизнес и да проявите ин-
тереси в други области от живота. 

НАЙ-НАТОВАРЕНО ЩЕ БЪДЕ ЕЖЕ-

ДНЕВИЕТО ВИ от 1-ви до 12-и. Тогава 
ще са и най-бурните събития за месеца. 
Отношенията ви на работното място ще 
бъдат доста противоречиви и напрегнати. 
На 3-ти се пригответе за труден ден, в 
който ще бъдат преплетени както бизнес, 
така и лични отношения и емоции. Може 
да установите, че много близки и предани 
хора с времето са се превърнали във ваши 
сериозни конкуренти или вече не желаят 
да работят с вас. Проблемът ще стане 
още по-голям, ако са намесени и пари. Ако 
сте на ръководен пост или се занимавате 
с частен бизнес, за вас решителни ще бъ-
дат дните 3, 4, 5, 10, 11 и 12 октомври. То-
гава не проявявайте излишна амбиция и 
горделивост. Бъдете настроени за компро-
миси и разбирателство. 

ПРЕЛОМНИ И ТРУДНИ ДНИ в дело-
во отношение са също 6-и и 13-и. Не 

предприемайте подписване на договори и 
не водете преговори, защото се очакват 
затруднения и пречки. През тези дни 
трябва да се покажете като надеждни и 
решителни професионалисти. 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ВСИЧ-

КИ ФРОНТОВЕ очаквайте от 10-и 
до 12-и, когато са дните около пълнолуни-
ето в конфликтния ви знак Овен. Належа-
щи семейни въпроси ще изискват вашата 
незабавна намеса на 12-и – тогава обърне-
те внимание на родителите си и нагледай-
те имотите си. 

НАПРЕЖЕНИЕ В ЛИЧНИЯ ЖИВОТ 

очаквайте от 1-ви до 13-и включител-
но, но най-силно ще е то от 1-ви до 9-и, 

когато ще трябва да положите усилия, за 
да не задълбочите различията и противо-
речията с партньора. На 13-и не проявя-
вайте излишна строгост и суровост. Раз-
пределяйте си правилно силите и се от-
насяйте грижливо към себе си. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗДРА-

ВЕТО СИ от 1-ви до 13-и. Отнасяйте 
се по-грижовно към себе си. Всеки един бо-
лестен симптом, който получите от 1-ви 
до 22-ри включително, заслужава специал-
ното ви внимание. Хранете се здравослов-
но, разхождайте се по-често на чист въз-
дух. Връзката с природата ще ви е много 
нужна сега. Пийте повече витамини С и 
В, както и калций. Консумирайте повече 
мляко, ръжен хляб и други пълнозърнести 
продукти, съдържащи витамини и минера-
ли. На 5-и вечерта, 6-и, 7-и, 20-и, 21-ви и 22-
ри си почивайте повече. 

ПРИВЛИЧАТЕ СЪМИШЛЕНИЦИ И 

ПРИЯТЕЛИ С навлизането на Слънце-
то в Скорпион на 23-ти ставате по-силни 
и енергични. С лекота привличате към себе 
си съмишленици и приятели, които ще ис-
кат да ви окажат искрена подкрепа. 

ПОВОД ЗА РАДОСТ ще имате на 26-
и. Приемете важни предложения, на-

правете нещо, което дълго време ще ви 
храни и поддържа. Сложете ново начало, 
та дори то да е само в мислите и пла-
новете ви. 

НАЙ-ПЛОДОТВОРНИТЕ ВИ ДНИ са 
28-и и 29-и. Стабилизирате финансо-

вото си положение, получавате признание, 
откривате добри партньори както в биз-
неса, така и в личния си живот. Настро-
ени сте позитивно. Опитайте се по-дълго 
да задържите това си настроение. За-
вършвате успешно един много напрегнат 
месец и на 30-и и 31-ви ще имате поводи 
за празнуване и радост.

Добра новина за 
неомъжените жени 
От 1-ви до 22-ри ще се решите на нова 

връзка с авторитетен, вероятно и по-въз-

растен мъж, който има добро социално по-

ложение и ще може да ви гарантира ста-

билно и престижно бъдеще. Тези, които 

сега се осмелят на подобна връзка, тряб-

ва да знаят, че това определено ще про-

мени към по-добро техния живот. Но от 

вас ще се изисква да си поемете и отго-

ворностите и да бъдете достойни и адек-

ватни партньорки. Много ще е важно как 

се държите с партньорите си (имам пред-

вид всякакви други партньори, а не само 

интимни) през този период. Няма да има-

те успех, ако действате егоистично и 

недипломатично. Въпреки че многократ-

но ще бъде предизвиквани от събитията 

и ще ви се иска да сте много по-резки и 

строги от обикновено.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ОКТОМВРИ
 От 1-ви до 13-и ще имате много рабо-

та. Чакат ви промени в работата. 

 От 1-ви до 22-ри жените от зодията 

ще могат да си намерят стабилен и прес-

тижен партньор.

 На 5-и вечерта, 6-и, 7-и, 20-и, 21-ви и 
22-ри обърнете внимание на здравето си. 

Пийте повече витамини и минерали и си 

почивайте.

 След 26-и оптимизмът ви е за завижда-

не. Прицелвате се в нови „територии“ за 

завладяване, освобождавате се от зави-

симости.

КОНКУРС

„ЕКО пачуърк”
Teaket Quilt Shop, „Коутс” – България, списание „Бела” и „Аксиома М” организират конкурс „ЕКО пачуърк” (ECO Patchwork). 
Участниците трябва да изпратят снимка и име на творбата си на адрес axioma@primasoft.bg до 10.12.2011 г. Максимал-
ният размер на творбите трябва да е 20х30 см.
Снимките ще бъдат публикувани във „Фейсбук – Да си направим пачуърк”, а гласуването ще става чрез натискане на бу-
тона „Харесва ми” (Like) под съответната снимка.
Печелят творбите с най-много гласове.

 На всяко 10-о число от месеците октомври, ноември и декември ще бъдат определяни по 5 творби, получили най-много 
гласове във „Фейсбук”. Авторите им ще получат за награда комплекти платове за пачуърк.

 До 10.12.2011г. желаещите да участват за двете големи награди – шевни машини TOYOTA Quiltmaster и Bernette 25 
– трябва да изпратят произведенията си в офиса на „Аксиома М”. Петчленно жури с представители от „Аксиома М”, 
TOYOTA (Австрия), „Коутс” България, списание „Бела” и „Пачуърк БГ” ще определи носителя на наградата – шевна маши-
на Bernette 25.

 На 19.12.2011 г. ще бъде открита изложба с 50-те най-добри творби, която може да разгледате до 31.01.2012 г. в изложбената зала на „Аксиома М”. Всеки 
посетител ще определя своя фаворит. Събралият най-много гласове ще получи наградата на публиката – шевна машина TOYOTA Quiltmaster.
Списание „Бела” ще публикува най-добрите творби, участвали в конкурса, в своя нов раздел „Зелена ябълка”.
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НАСТРОЕНИЕТО И ТОНУСЪТ ВИ 
СА НА МАКСИМУМ още от начало-

то на месеца. Гледате на света около себе 
си мащабно и оптимистично. До 22-ри 
почти нищо няма да може да помрачи при-
повдигнатото ви настроение. Превъзмогва-
те дребните житейски притеснения с ле-
кота. Това, което друг път ви е затормо-
зявало, сега ви се струва лесно и незначи-
телно. Този подем ви го подарява стелиу-
мът (струпването) на планети във Везни 
– Слънце, Меркурий и Венера, – които ви 
правят още по-дружелюбни и общителни. 

ВЗИМАТЕ ВАЖНО РЕШЕНИЕ По 
принцип вие трудно взимате реше-

ния, но на 7-и и 12-и получавате чудесна 
възможност да вземете решение за про-
дължително сътрудничество или съвмес-
тен живот с хора, които са ви много 
близки както до сърцето, така и до тем-
перамента. 

ГЕНЕРАТОР НА ИДЕИ Времето от 
1-ви до 8-и е идеално да придвижите 

както текущата си работа, така и да ак-
тивизирате своите планове е намерения. 
Сега сте като генератор на идеи, особено 
ако действате освободено и интуитивно. 

АРТИСТИЧЕН ПЕРИОД Времето от 
1-ви до 22-ри е успешно за вас. Посе-

тете места, където досега не сте били, 
обадете се на хора, които са ви близки по 
дух и интереси. Попадат ви интересни 
книги и филми за чужди култури и рели-
гии, които допълнително ще разпалят въ-
ображението ви и ще ви стимулират да 
усвоите нови знания и умения. В случай че 
не можете да пътувате, тогава потърсе-
те информация по интернет, поинтересу-
вайте се за чуждестранния опит във ва-
шата сфера на интереси. Ще попаднете 
на „находки“ на 6, 7, 12, 13 и 21 октомври. 

ПОТЪРСЕТЕ ПРИЯТЕЛИ И ПОЗНА-

ТИ ОТ ЧУЖБИНА и възстановете 
връзките си с тях. Най-подходящите дни 
за това са тези, през които Венера все 
още се намира в дружелюбния за вас знак 
Везни – от 1-ви до 8-и, или като краен срок 
до 13-и включително, докато и Меркурий е 
все още във Везни. Точно в този интервал 
от 1-ви до 13-и вие като знак, който е ори-
ентиран към новото и науката, ще реши-
те, че трябва още малко да се образовате 
и да се захванете с ново следване или спе-
циализация. И то най-вероятно в чужбина. 
Времето е подходящо и за окончателно ди-
пломиране и предаване на курсови и диплом-

ни работи. Не отлагайте повече. Дните са 
успешни най-вече за преподавателите, хора-
та на научния труд и за онези, които се 
занимават с издателска и туристическа 
дейност. Сега е моментът да стартирате 
изучаване на чужд език – ще ви се удава 
много по-лесно от обикновено. 

ДИСКОМФОРТ В ЛИЧНИТЕ ОТНО-

ШЕНИЯ очаквайте на 14-и и 17-и. Не 
разчитайте много на приятели, прекалено 
сте заслепени и не виждате недостатъци-
те им. Обърнете внимание на интимния си 
партньор на 20-и, 21-ви и 22-ри. Задават се 
малки кризи, които ще се задълбочат на 
26-и и 28-и. Грешката ви е, че прекалено 
много сте се откъснали от реалния живот 
и летите в облаците. Повече мислите за 
бъдещето, отколкото за настоящето, а 
партньорствата, както на лично, така и 
на професионално ниво, изискват постоян-
на загриженост и конкретни действия. 

НЕ ВЛИЗАЙТЕ В ПРЕРЕКАНИЯ на 
26-и и 28-и нито на работното мяс-

то, нито у дома, защото губещите ще 
сте вие. 

ТЪРСИТЕ ПО-ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ 
След 23-ти установявате, че сегашна-

та ви работа не ви удовлетворява напъл-
но. Нуждаете се от по-добро заплащане, 
което няма да постигнете до средата на 
другия месец. 

ЗАПОЧВАТЕ РАБОТА ПО НОВ ПРО-

ЕКТ След 26-и е подходящото време 
да поемете по самостоятелен път в ра-
ботата или да започнете нов проект. Не 
се притеснявайте да реализирате и най-
екстравагантните си идеи – ще бъдат 
приети с голям интерес. 

ЗАБАВЕТЕ ТЕМПОТО на 30-и и 31-
ви. Обърнете внимание на любовните 

си отношения, защото на 31-ви ви очак-
ват сериозни разговори за бъдещото им 
развитие. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ОКТОМВРИ
 От 1-ви до 8-и сте много активни и об-

щителни. Време е да установите нови 

отношения и да придвижите новите си 

замисли напред.

 От 1-ви до 22-ри е време за пътува-

не, образование, изследване на нови прос-

транства и идеи. 

 На 6, 7, 12, 13 и 21 октомври търсете 

нови контакти и възможности. 

 След 23-ти се замисляте за промени в 

професионално отношение.

 На 26-и успешно поемете по нов профе-

сионален и творчески път.

ПРИРОДА ВЪРХУ КОЖАТА

Желана за общуване 
компания сте
от 1-ви до 8-и включително. Ще устано-

вявате контакти непринудено и ще заз-

дравите вече съществуващите. Ще ви 

търсят, за да се съветват с вас, понеже 

имате нестандартен начин на мислене и 

действие. Повече от всякога гледате на-

пред в бъдещето и с вашите вдъхновени 

действия от 1-ви до 22-ри ще можете да 

промените в положителен аспект съдба-

та на близките ви хора. С мъдри думи, съ-

вети и подкрепа от ваша страна…

MADARA – силата на балтийските растения
По време на изложението в НДК през септември Bio & Eco Expo 2011 експертът по биокозметика Тео Сталдер 
(Theo Stalder) от MADARA ecocosmetics – Латвия, убеди българските журналисти, че биокозметиката не е мит. В 
своята презентация  „Биокозметиката – мит или реалност?” той направи тънката разлика между понятия-
та „натурална” и „органична” козметика и препоръча използването само на сертифицирана екокозметика като 
MADARA.
Създателката на компанията Лоти била доста изненадана, когато за пръв път в живота си получила алергия 
към козметичен продукт. Тя прочела списъка със съставките му и установила, че повечето от тях са синтетич-
ни и вредни – като пропилен гликол, минерални масла, силикони и парабени. Тогава Лоти решила никога повече да 
не използва козметика, произведена от токсични и дразнещи кожата съставки. В търсене на природна и безопас-
на козметика тя започнала сама да приготвя необходимите є продукти… Така се стигнало до MАDARA, което на 
български език означава билката еньовче. 
Днес знаменитости като актрисата Гуинет Полтроу, певицата Кимбърли Уайът и дори Aтракта Кортни, из-
вестния гримьор, работила с Хайди Клум, Ел Макферсън и Сиена Милър, са почитатели на продуктите на MАDARA. Избирайки MАDARA, вие избирате безо-
пасна и ефективна натурална козметика, притежаваща биосертификат, която се грижи за вашата красота и здраве. 
Повече информация за самите продукти можете да откриете на www.madaracosmetics.bg.

Щандът на MADARA бе един от най-посещаваните 
на изложението Bio & Eco Expo 2011,

Бела, брой 10 (164), 2011106

в
о д о л е й  (21.01 – 19.02)



info

СЛОЖЕН ПЕРИОД за Рибите е на-
чалото на октомври. Напрежението 

на моменти ще е толкова голямо, че ще 
имате желание да се усамотите. Не сте 
особено работоспособни, особено от 1-ви 
до 8-и, когато се събуждат и някои ваши 
страхове и съмнения (в повечето случаи 
напълно неоснователни). Ставате неуве-
рени. Негативните мисли и ниското са-
мочувствие ще ви докарат и здравослов-
ни проблеми в първата седмица от ок-
томври. На 3-ти и на 6-и бъдете особено 
грижовни към себе си, ако се прояви бо-
лестен симптом. 

НАПРАВЕТЕ СЕРИОЗЕН АНАЛИЗ 

от 14-и до 17-и – на плановете за бъде-
щето и на работата, която вършите в 
момента. Осъзнавате, че не изпитвате 
желаното удовлетворение и не успявате 
да се разгърнете изцяло в нея. Ще ви се 
удаде възможност да промените това, 
като още на 18-и, 19-и и 20-и проявите 
инициативност. Тези дни ще са успешни 
най-вече за Рибите, които имат творче-
ски професии, както и за онези, които са 
на ръководни постове. Веднага ще получи-
те положителни отзиви за проявената от 
вас инициативност. 

ПЛОДОТВОРЕН ДЕН е 21-ви. Полу-
чавате необходимата подкрепа и раз-

биране, успявате само с един разговор или 
писмо да задвижите доста мощни процеси 
в живота си. Още от сутринта ще има-
те радостно предчувствие и добро на-
строение. Прозренията на този ден ще са 
много силни и верни. Вдъхновението ще ви 
съпътства във всичко, с което се захва-
нете. Това настроение на подем и вдъхно-
вение ще се задържи до 23-ти, когато 
трайно навлизате в много позитивен пе-
риод. И Слънцето навлиза в Скорпион и ви 
прави много инициативни и организирани. 

ДИНАМИЧЕН ПЕРИОД ви очаква 
от 23-ти до 31-ви. Активизира се и 

любовният ви живот. На 24-ти и 25-и или 
привличате нови интимни партньори или 

подобрявате поохладнелите си отношения 
със старите. В тези дни можете да до-
говорите и добри финансови условия за ва-
шата работа. Много сте ловки и дори 
манипулативни и успявате да овладеете 
всяка ситуация както от емоционален, 
така и от делови характер. 

НА ВЪРХА В ЕМОЦИОНАЛНО ОТ-

НОШЕНИЕ сте по време на новолу-
нието в Скорпион на 26-и. Ще имате 
поне един повод да почерпите. Каквото 
започнете или замислите на този ден, 
ще се развива ползотворно и ще ви по-
дсигури успехи в близко бъдеще. Тръгнете 
на път, започнете нов договор и проект, 
осъществете връзки с чужбина. Дава ви 
се уникален шанс да придобиете нови 
знания, да посетите семинари, конферен-
ции и специализации. Не пренебрегвайте 
нищо, особено предложенията от чужби-
на. Сега е време да сложите в ред и да 
успокоите отношенията си с роднините, 
особено с тези, които са по линия на 
партньора ви. 

ЧАКА ВИ НАПРЕГНАТА РАБОТА на 
28-и и 29-и. Бъдете организирани и 

инициативни. На 29-и не позволявайте на 
никого да ви унижава и критикува. Запом-
нете, че не е нужно да угаждате на всич-
ки. Прекъснете контакт с хората, които 
не ви оценяват. Не ви трябват съдружни-
ци и приятели, които ви подценяват. 

ЗАДАВА СЕ ЕМОЦИОНАЛНА КРИ-

ЗА на 31-ви. Ще се разочаровате от 
любим човек, ще откриете, че сте били 
жертва на лъжа и манипулация. Във фи-
нансово отношение също можете да сгре-
шите. Внимавайте, когато подписвате до-
говори. Точно днес не започвайте нова лю-
бовна или приятелска връзка, защото 
нищо няма да бъде такова, каквото из-
глежда на пръв поглед. П
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Финансови неволи
Проблемите ви ще бъдат предимно от фи-

нансово естество – забавени плащания, 

просрочени кредити, объркани служебни 

преводи и документи. Всичко това е пре-

калено несвойствена материя за вас и не-

напразно се намирате в шоково състо-

яние. Към тези теми ще се прибавят и 

сложни отношения с бизнес партньорите, 

както и трудните ви отношения с близ-

ките (там пак са намесени парите). Най-

трудни и проблемни ще са дните 1, 2, 3, 10 

и 11 октомври. От 1-ви до 13-и много се-

риозно се замислете за вашата финансо-

ва независимост. Това е проблем, който 

циклично излиза на повърхността при вас 

и ви носи много притеснения. На 7-и и на 

12-и получавате уникалния шанс благода-

рение на вашата гъвкавост, интелигент-

ност и интуиция да решите част от съз-

далите се проблеми от финансов и психо-

логически характер. Още по-уверени, ин-

туитивни и взимащи правилни решения ще 

станете след 13-и, когато и Меркурий се 

премести в Скорпион.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
ОКТОМВРИ
 От 1-ви до 8-и се чувствате затормо-

зени. Обхванати сте от неясни страхове 

и съмнения.

 От 1-ви до 13-и ще се наложи да пре-

одолявате финансови проблеми и зависи-

мости.

 От 14-и до 16-и преразглеждате плано-

вете и намеренията си.

 След 23-ти влизате в добра форма и се 

активизирате. Ще имате успех в нови на-

чинания, започнати на 26-и.

ДАРЕНИЕ

НОВА СПЕЦИАЛНОСТ В НГПИ „СВ. ЛУКА”
Фондация „Америка за България” направи дарение на стойност 86 000 лв. на Националната гимназия за 
приложни изкуства „Св. Лука” за ремонт и оборудване на ателие за практически занятия в специал-
ността силикатен дизайн (стъкло). Благодарение на ателието НГПИ „Св. Лука” e първото училище, 
получило акредитация да преподава обработване на художествено стъкло. Залата е снабдена с пещ за 
огъване, затопяване и темпериране на стъкло, пещ за топене на стъкло, пещ за керамика и пласти-
ка от стъкло, пещ за темпериране на стъкло и  цялостно оборудване, необходимо за обучението, като 
предстоят закупуването и инсталирането на шлайфмашина до края на годината. 
Първите седем ученици, които ще се обучават по специалност силикатен дизайн, прекрачиха на 15 
септември прага на училището. Г-жа Лилия Балева, директор на гимназията, г-н Боян Милушев, парла-
ментарен секретар на Министерството на културата, г-н Стивън Файло, член на Борда на директо-
рите на фондация „Америка за България”, и г-жа Надя Захариева, програмен директор „Изкуство и кул-
тура” на фондацията, откриха учебната година и ателието, в което ще практикуват гимназистите. 
Обработката на художествено стъкло има приложение в архитектурата и интериорния дизайн.  Въпре-
ки че България има традиции в производството и обработването на стъкло, до този момент такава специалност се изучаваше единствено в Националната 
художествена академия на университетско ниво. 

Бела, брой 10 (164), 2011 107

ри б и  (20.02 – 20.03)



КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–12 и 

27–31 октомври 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Периодът не е подходящ 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 ор-
ганизмът ще разгражда 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 1, 2, 3 

(до 11.17 ч.), 10 (от 15.58 ч.), 11, 12, 28 (след 17.46 ч.), 29 и 30 (до 18.40 ч.) октомври!  Кореноплодните (кар-
тофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработват най-добре на 3 (след 11.17 ч.), 4, 5 (до 18.19 

ч.), 30 (след 18.40 ч.) и 31 октомври!  Мазните храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно 
да консумирате на 5 (след 18.19 ч.), 6 и 7 октомври!  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се 

усвояват най-добре на 8, 9, 10 (до 15.58 ч.), 27 и 28 (до 17.46 ч.) октомври!

12 октомври, 

5.07 ч., Луната е 

в ОВЕН 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Днес всичко ще е на бързи „обороти“, дори и метаболизмът ви. Използвайте този импулс, за да из-
горите ненужните калории, и не претоварвайте организма си с храна. Изключете месото от менюто си, 
както и пърженото, тлъстото и алкохола.  Всяко прекаляване в храненето и в емоциите ще ви се от-
разява негативно. Уязвими и чувствителни са главата, очите, главният мозък и зъбите. Да внимават тези, 
които имат високо кръвно и висок холестерол – днес хапнете лека храна.  Чай от мента и розмарин ще 
ви се отрази чудесно в този напрегнат ден.  Избягвайте храните с червен цвят, защото те допълни-
телно ще ви активизират, а сега това не ви е чак толкова нужно. Сексът днес също не е препоръчителен, 
защото ще ви изтощи, но няма да ви донесе удовлетворение.

13–26 октомври 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ускорите 
отслабването, ако спортувате повече. 20 (след 14.07 ч.), 21 и 22 (до 17.42 ч.) октомври са препоръчителни 
дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 13, 14, 15 (до 17.16 ч.), 22 (след 17.42 ч.), 23 и 24 (до 

18.40 ч.) октомври са датите за скулптиране и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения 
от каланетика, пилатес и йога. На 18, 19, 20 (до 14.07 ч.) и 26 (след 18.09 ч.) октомври се препоръчват сау-
на, плуване, танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури 
ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните клетки вода, което 
води до изглаждане на целулита. 15 (след 17.16 ч.), 16, 17, 24 (след 18.40 ч.), 25 и 26 (до 18.09 ч.) октомври са 
дните на дихателни упражнения, разходки на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробика.

26 октомври, 

22.57 ч., 

Луната е 

в СКОРПИОН 

НОВОЛУНИЕ

 Чудесен ден да промените завинаги своите хранителни навици. Ако положите дори минимални уси-
лия да помогнете на тялото си да се освободи от шлаката, задържаната вода и излишните килограми, 
ще се радвате на видим и траен ефект.  Тези, които имат опит, е добре да проведат лечебно гладува-
не. Другите съветвам да се консултират с диетолог. Ако не можете да гладувате, яжте само плодове, 
салати и пийте чай.  Непременно си направете промивка на стомашно-чревния тракт.  Подправете 
храната си босилек, кориандър, кимион и къри. Пийте чай от джинджифил. Това са подправките и билки-
те, които ще ви се отразят добре днес.  ЗА ВАШАТА ЛУННА МАГИЯ ПО НОВОЛУНИЕ В СКОРПИ-

ОН е добре да си направите подробен списък с качествата и навиците, от които искате да се отър-
вете. Прекъснете стари и обсебващи ви връзки. Добро време да обмислите нови финансови постъпле-
ния и крупни делови задачи. Време е за закаляване на волята, самоусъвършенстване и подобряване на фи-
нансовите партньорства.

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 ОКТОМВРИ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 8, 9, 10 (до 15.58 ч.), 18, 19, 20 (до 14.07 ч.) Косата ви ще стърчи странно и ще се омазнява по-бързо.

1–7, 10 (след 15.58 ч.)–12, както и 27–31 – Ако искате косата ви да расте бързо.

3–7, както и 13, 14, 15 (до 17.16 ч.), 30 

(след 18.40 ч.), 31
–

Ако боядисвате косата си и не искате корените є да 

израстват бързо.

13, 14, 15 (до 17.16 ч.) –
Ако имате проблем с кожата на главата, сърбежи или 

пърхот. Направете си маска в корените.

1, 4, 7, 15, 17, 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

– 8, 9, 10 (до 15.58 ч.), 18, 19, 20 (до 14.07 ч.) –

22 (след 17.42 ч.), 23, 24, 25, 

26 (до 18.09 ч.)
–

Къдренето ще е най-безвредно и се препоръчва 

за фини и деликатни коси.

20 (след 14.07 ч.), 21, 22 (до 17.42 ч.) –
Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – 

като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е

– 8, 9, 10 (до 15.58 ч.), 18, 19, 20 (до 14.07 ч.) –

22 (след 17.42 ч.), 23, 24, 25, 

26 (до 18.09 ч.)
– За деликатни и изтощени коси.

–
3–7, както и 13, 14, 15 (до 17.16 ч.), 

30 (след 18.40 ч.), 31
За интензивно и трайно боядисване на здрави коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 

ве
ж

ди

–
3–7, както и 13, 14, 15 (до 17.16 ч.), 

30 (след 18.40 ч.), 31
Ако скубете веждите си, ще ви боли. Не се епилирайте.

13–17, както и 20 (след 14.07 ч.)–26 – Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

13–17; 20 (след 14.07 ч.)–26, 

както и 27, 28 (до 17.46 ч.)
– За епилация с химически средства и за фотоепилация.

К
О

Ж
А

М
ан

ип
ул

ац
ии

 з
а 

пр
об

ле
м

на
 к

ож
а 

(п
ре

м
ах

ва
не

 н
а 

пъ
пк

и,
 

пе
т

на
, б

ра
да

ви
ци

 и
 

ле
ку

ва
не

 н
а 

ак
не

)

13–26 – –

Парна баня
– 1–12, както и 27–31 Има опасност да ви останат белези.

13–26 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

20 (след 14.07 ч.), 21, 22 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

13, 14, 15 (до 17.16 ч.), 

22 (след 17.42 ч.), 23, 24
– –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

1–12, както и 27–31 –

Най-ефективни ще са процедурите 

на  1, 2, 11, 12, 29 и 30 октомври, 

когато кожата ще има нужда от много влага.

С
пе

ци
ал

ни
 

м
ан

ип
ул

ац
ии

 
с 

ко
ла

ге
н,

 
ел

ас
т

ин
 

и 
бо

т
ок

с

1–12, както и 27–31 – –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 1–12; 14, 21, както и 27–31 – –

Оформяне 
и лакиране 3, 4, 5, 7, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31 – –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

на
ж

-
ни

 и
 а

нт
иц

ел
у-

ли
т

ни

– 1–12, както и 27–31 –

13–26 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 13–26 –

1–12, както и 27–31 – –

С
А

У
Н

А

13–26 – Ефектът ще е максимален от 18 до 22 октомври.
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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 ОКТОМВРИ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА: Модни дрехи, произведения на изку-

ството, парфюмерия и козметика, музикални инструменти и аудиозапи-

си: 8, 9, 10 (до 15.58 ч.), 13, 14, 15 (до 17.16 ч.), 24 (след 18.40 ч.), 25 и 26 (до 

18.09 ч.) октомври. Недвижими имоти, мебели: 3 (след 11.17 ч.), 4, 5 (до 

18.19 ч.), 18, 19, 20 (до 14.07 ч.), 30 (след 18.40 ч.) и 31 октомври. Автомо-

бил, мотор или колело: 1, 2, 11, 12, 15 (след 17.16 ч.), 16, 17, 28 (след 17.46 

ч.), 29 и 30 (до 18.40 ч.) октомври. Текстилни и метални изделия, предме-

ти за бита: 10 (след 15.58 ч.), 11 и 12 октомври. Канцеларски материали 

и книги: 15 (след 17.16 ч.), 16, 17, 22 (след 17.42 ч.), 23 и 24 (до 18.40 ч.) ок-

томври. Спортни стоки: 1, 2, 11, 12, 20 (след 14.07 ч.), 21, 22 (до 17.42 ч.), 

29 и 30 (до 18.40 ч.) октомври. Бяла и черна техника, електроника, компю-

три и мобилни апарати: 5 (след 11.17 ч.), 6 и 7 октомври. Обувки и дре-

хи: 3 (след 11.17 ч.), 4, 5 (до 18.19 ч.), 13, 14, 15 (до 17.16 ч.), 24 (след 18.40 

ч.), 25 и 26 (до 18.09 ч.) октомври. Бижута, злато, луксозни вещи: 20 (след 

14.07 ч.), 21 и 22 (до 17.42 ч.) октомври.

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 октомври (пълнолуние), защото тогава ще има голяма кръвозагу-

ба, както и на 26 октомври (новолуние), когато няма достатъчно лунна 

eнергия и жизнените функции са по-забавени. 

ДАТИ НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА на

10 (от 15.58 ч.), 11, 12
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на 

целия гръбначен стълб

13, 14, 15 (до 17.16 ч.)
Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни 

връзки
Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

15 (след 17.16 ч.), 16, 17 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

18, 19, 20 (до 14.07 ч.)
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, 

жлъчен мехур
Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

20 (от 14.07 ч.), 21, 22 

(до 17.42 ч.)
Сърце, слезка (далак)

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

23, 24 (до 18.40 ч.)

Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна 

жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната 

нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

25, 26
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на 

целия гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна 

кухина, зъби

27, 28 (до 17.46 ч.) Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки

1, 2, 3 (до 11.17 ч.), 

29, 30
Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

3 (след 11.17 ч.), 4, 5, 31 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен 

мехур

6, 7
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
Сърце, слезка (далак)

8, 9, 10 (до 15.58 ч.) Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, 

черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

Забележка Най-успешно протичат операциите, проведени при намаляваща Луна! През този месец Луната е намаляваща от 13 до 25 октомври.

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: 8, 9, 10 (до 15.58 ч.), 18, 19, 20 (до 14.07 

ч), 26 (след 18.09 ч.), 27 и 28 (до 17.46 ч.) октомври.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 5 (след 18.19 ч.), 6, 7, 15 (до или след 

17.16 ч.), 16, 17, 24 (след 18.40 ч.), 25 и 26 (до 18.09 ч) октомври.

На тези дни с поливането има опасност да провокирате появата на листни 

въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 18, 19 и 20 (до 14.07 ч.) октомври.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ
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.

Основно почистване: 13–26 октомври. 

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте дати-

те 8, 9, 10 (до 15.58 ч.), 18, 19, 20 (до 14.07 ч), 26 (след 18.09 ч.), 27 и 28 (до 

17.46 ч.) октомври. Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсявания и 

петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 5 (след 18.19 ч.), 6, 7, 15 (до 

17.16 ч.), 16, 17, 24 (след 18.40 ч.), 25 и 26 (до 18.09 ч.) октомври.

Тогава по стъклата след избърсване ще остават упорити бели „облачета“.
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КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и венците, как-

то и поставянето на коронки и мостове могат да се окажат много мъчи-

телни, ако не сте улучили подходящия лунен момент. 

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не е спешен и е възможно сами да си из-

берете датата, най-добре посетете зъболекаря от 15 (след 17.16 ч.) до 25 

октомври включително.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: от 1 до 15 (до 17.16 ч.) октом-

ври, както и от 26 до 31 октомври. И в никакъв случай (освен в спешен!) 

не ходете на зъболекар на 12 октомври (пълнолуние), защото кръвозагу-

бата и болките ще са по-силни от обикновено, както и на 26 октомври 

(новолуние), защото съпротивителните ви сили са слаби и организмът е 

по-уязвим.

Лунните дни (ЛД) са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). 
Лунният ден започва с изгрева на Луната. Само първият лунен ден започва от новолуние и завършва с първия изгрев 
на Луната. Лунният месец може да бъде от 29 или от 30 дни. Понякога разликата в продължителността на първия 

и последния лунен ден варира от по няколко минути до цяло денонощие.

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
31 октомври 1 октомври 2 октомври

6-и ЛД (от 11.55 ч.), 

както и 2.10 (от 

13.21 ч.)  Смирете се. 

Дайте прошка. Не из-

разявайте недовол-

ство на глас. Подхо-

дящ е за подмладява-

щи козметични проце-

дури. Ден за гадаене 

и пророчества.

5-и ЛД (от 

12.18 ч.), както и 

30.10 (от 11.05 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 13.21 

ч.), както и 31.10 

(от 11.55 ч.) Смире-

те се. Дайте прош-

ка. Не изразявай-

те недоволство на 

глас. Подходящ е за 

подмладяващи коз-

метични процеду-

ри. Ден за гадаене и 

пророчества.

3 октомври 4 октомври 5 октомври 6 октомври 7 октомври 8 октомври 9 октомври

7-и ЛД (от 14.16 

ч.) Ден за молитва. 

Сбъдват се желания.

8-и ЛД (от 

15.01 ч.) Сега се 

активират фи-

ните и неулови-

ми енергии в ор-

ганизма. Добре е 

да се гладува, за 

да се прочисти 

тялото.

9-и ЛД (от 15.38 ч.) 

Не е успешен. Склонни 

сте към заблуждения 

и самоизмами. Добре 

е да дадете прошка. 

Практикувайте йога.

10-и ЛД (от 16.10 ч.) 

Не планирайте нищо 

важно. Изкъпете се с 

гореща вода. Медити-

райте.

11-и ЛД (от 16.37 ч.) 

Много мощен ден. Ак-

тивира се вселенска-

та жизнена енергия 

кундалини. Добре е 

да прочистите орга-

низма си. Внимавай-

те с режещи инстру-

менти.

12-и ЛД (от 17.02 

ч.) Дава се милос-

тиня. Молитвите 

се чуват. Подходящ 

е за взимане на ва-

жни решения.

13-и ЛД  (от 

17.26 ч.) Ден за ак-

тивни контакти, ра-

бота с информация и 

учене. Сами си при-

гответе и изпече-

те хляба. Не преяж-

дайте.

10 октомври 11 октомври 12 октомври 13 октомври 14 октомври 15 октомври 16 октомври

14-и ЛД (от 17.49 ч.) 

Много подходящ за 

започване на важна 

работа, за физическо 

натоварване, за рабо-

та с информационни 

източници и свещени 

текстове. Отваря се 

третото око. Прочис-

тете организма си.

15-и ЛД (от 

18.14 ч.) Сънища-

та са верни и ва-

жат за месец на-

пред. Лош ден за 

секс. Сатанин-

ски ден, у нас се 

пробуждат зли 

изкушения. Проя-

вете аскетизъм.

16-и ЛД (от 18.40 

ч.) Ден за постига-

не на вътрешна хар-

мония. Старайте се 

да вършите само до-

бри дела.

17-и ЛД (от 19.10 ч.) 

Подходящ е за удо-

волствия, общуване и 

физически натоварва-

ния. И за брак по лю-

бов.

18-и ЛД (от 19.43 

ч.) Изгонете лошите 

мисли. Прочистете 

стомашно-чревния 

тракт – ден за гла-

дуване.

19-и ЛД (от 20.22 

ч.) Запалете повече 

свещи у дома, на-

правете анализ на 

постъпките си. Ще 

успеете да се от-

ървете от чуждото 

влияние.

20-и ЛД (от 21.07 ч.)  

Получават се духов-

ни знания и прозре-

ния. Не проявявайте 

гордост!

17 октомври 18 октомври 19 октомври 20 октомври 21 октомври 22 октомври 23 октомври

21-ви ЛД (от 21.59 ч.) 

Много активни твор-

чески дни. Отличен е 

за започване на нова 

работа, спортуване и 

пътешествия.

22-ри ЛД (от 22.57 ч.), както и 19.10 

(цял ден) Ден на мъдростта. Предайте 

на другиго своите знания. Посетете ас-

тролог.

23-ти ЛД (от 0.01 ч.) 

Този ден е символ на 

саможертвата – прос-

тете на другите, раз-

кайте се. Добре е да 

се пости. Не праве-

те секс. Почистете 

дома си.

24-ти ЛД (от 1.07 ч.) 

Активен, творчески 

ден. Използвайте го 

за укрепване на духа 

и тялото. Ден за нов 

строеж.

25-и ЛД (от 2.17 ч.) 

Всичко на този ден 

става с лекота, с 

вътрешен порив. 

Спонтанно могат 

да се появят те-

лепатия и ясновид-

ство. Днес не бър-

зайте!

26-и ЛД (от 3.29 ч.) 

Въздържайте се от 

активна дейност и 

постете. Пестете 

си енергията и мъл-

чете.

24 октомври 25 октомври 26 октомври * 27 октомври 28 октомври 29 октомври 30 октомври

27-и ЛД (от 4.43 ч.) 

Ден за прекратяване 

на контакти с лоши 

хора. Почивайте и ме-

дитирайте. Ще има-

те прозрения.

28-и ЛД (от 

6.00 ч.) Ден за 

покупка на жили-

ще или началото 

на ремонт. Съни-

щата са верни.

1-ви ЛД (от 22.57 ч.) 

Чист и светъл ден. 

Припомнете си дет-

ството. Ще ви осе-

нят творчески идеи. 

Не започвайте нищо 

ново. Посветете 

този ден на всичко, 

което възвисява духа.

2-ри ЛД (от 8.37 ч.) Не 

се поддавайте на гне-

ва, избягвайте конфли-

ктите и изблиците на 

емоции. Дeнят е под-

ходящ за нови  начи-

нания.

3-ти ЛД (от 9.54 ч.) 

Енергетиката на 

този ден изисква да 

сте активни. Пасив-

ността е противопо-

казна и опасна.

4-ти ЛД (от 

11.04 ч.) Не взи-

майте прибърза-

ни решения. Усамо-

тете се. Разходе-

те се сред природа-

та. Занимавайте с 

дома и семейство-

то си. Колективна-

та работа няма да 

ви спори.

5-и ЛД (от 11.05 ч.), 

както и 1.10 (от 

12.18 ч.) Делови ден. 

Подходящ е за пъту-

вания и за планира-

не на генерални про-

мени. Работете кон-

центрирано. Не пре-

яждайте. Целепо-

лагането ще е ус-

пешно.

ЗАБЕЛЕЖКА: 

*29-ият ЛУНЕН ДЕН СЪЩО Е НА 26 ОКТОМВРИ, НО ЗАПОЧВА от 7.18 ч. Опасен, са-

танински ден. Препоръчват се пост и въздържание. Не планирайте и не започвайте 

нищо ново. Запалете свещ вкъщи и окадете навсякъде.
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