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Времето е пари
Когато пресмятате първона-

чалното вложение, не пропускай-

те да превърнете в пари и вре-

мето, което вие лично ще вложи-

те като работа. Ценете тру-

да си и не забравяйте, че 

времето е пари, особе-

но когато работите 

за себе си. Ако преди 

да имате собствен 

бизнес, вече има-

те лични апарта-

мент и вила – по-

лесно ще получите 

кредит. Голямата 

собствена заплата 

също ще ви помогне.

Собствен бизнес
БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР през ноемврипрез ноември

На колко години сте? Докога ще работите на чужда нива? Възможно 
ли е да бъдете достатъчно заможни, ако разчитате на една заплата? 
Дори вашата да е голяма заплата? Ако всяка уважаваща себе си жена 
има лични зъболекар, гинеколог, масажист, фитнес инструктор и 
фризьор, кола, апартамент и вила, защо да няма и собствен бизнес?
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Имам идея!
Някои идеи за бизнес съдър-

жат потенциал, който може да 

бъде развит точно във време 

на криза. Ако искате да яхне-

те „кризисната вълна на успе-

ха“, действително ви е необхо-

дима добра идея. Не всяка идея 

обаче е добра идея за бизнес. 

Проведете необходимите кон-

султации със специалисти или 

с приятели, които са специали-

сти по собствен бизнес. Не за-

тъвайте обаче в дълги предва-

рителни проучвания. Понякога 

нещата са прости и трябва да 

действате рязко и смело, защо-

то забавите ли се, все ще се 

намери причина, която да нати-

сне спирачката на устрема ви 

към предприемачество.

И звездите 
помагат
Съветите на Луната са чу-

десен начин да подпомогнете 

бизнеса си. Купете си „Лунен 

календар на успеха за 2012 г.“ с 

празничния декемврийски брой 

на БЕЛА. Авторът на това по-

лезно четиво Михайлина Ни-

клева–МИШЕЛ ще ви помог-

не да научите кога е добре да 

предприемате нови действия, 

кога да довършвате започна-

тото и кога да изчакате, пре-

ди да направите следващия по-

лезен ход. Във Вселената влас-

тват естествени природни 

ритми, които, правилно раз-

брани и проследени, могат да 

ви помогнат да направите жи-

вота си успешен!

Екип
Реализирането на всяка идея започ-

ва със събирането на добър екип. 

Във вашия трябва задължително да 

включите хора (или поне един човек), 

които разбират от маркетинг. Не ги 

бъркайте със счетоводители и не си 

мислете, че прочитането на някол-

ко дебели книги в тази посока ще ви 

даде всички необходими знания. 

Никакви отпуски
Далеч преди края на мандата си в Белия дом 

Джордж Буш вече бил поставил рекорд по от-

пуски, взети от американски президент – над 

400 дни. Много от критиците на Буш-младши 

изтъкват този факт като един от многоброй-

ните фактори за неуспешното управление на 

най-слабия президент в историята на Америка. 

Ако планирате старта на нов бизнес, трябва да 

забравите планирането на отпуски. Ще ви се 

наложи да работите и през почивните дни. 
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Т
ой кара и евентуално вози. Внимава в пътя, но не 
го преживява и не го осъзнава като приключение, 
а като обикновен маршрут за преминаване. 
Шофьорът е постоянно на педал – и в буквал-

ния смисъл. Той е стреснат, концентриран и натегнат, 
защото, нали знаете, секунда невнимание, и автомобилът 
променя посоката на движение… Пътуващият въобще не 
се интересува от посоката на движение, за него е важно 
самото движение. И понякога нарочно кривва от правия 
път – и в преносния смисъл.
Шофьорът е лишен от невъзмутимото спокойствие на 

пътуващия, който спира, наблюдава, попива впечатления, 
снима, преоблича се, хапва и прави разни други приятни 
неща по пътя. Той живее за спирките по пътя. Да, и шо-
фьорът понякога спира, но най-често, за да налее бензин 
или за да си почине от шофирането – да излезе за мал-
ко от скованата поза на водач на МПС.
Да, звучи гордо, че шофьорът е водач, но той води само 

автомобила. А пътуващият води пътя, прави така, че 
пътят да преминава през него. Шофьорът не може да ми-
сли за себе си, докато пътува. Длъжен е да следи знаци-
те. Но не житейските и съдбовните, а пътните – оне-
зи, които трасират маршрута и начина, по който той 
трябва да бъде изминат. Шофьорът усеща колата, но не 
усеща придвижването. Добрият шофьор е сраснат с ав-
томобила, а добрият пътешественик – с пътя. 
Добрият шофьор познава пътя, добрият пътешестве-

ник познава пътуването като процес, като движение без 
цел. 
Шофьорът кара бързо, за да стигне навреме. Колата 

го превръща от костенурка най-малкото в антилопа. Но 

къде е тук удоволствието от придвижването?! Скок-под-
скок, скок-подскок и бум – стигаш на местоназначението. 
Пътуващият обича да забавя темпото, да хармонизира 
скоростта на движение със скоростта на възприемане на 
света. И това той може да го прави дори ако е седнал 
на задната седалка на супербърза кола. Пътуващият чес-
то не знае къде ще стигне и затова не бърза да стига 
навреме, а просто си пътува. 
Хм, животът с кола, казват, бил много удобен. Не и 

за шофьора. Само споменавам мимоходом за скъпия бен-
зин, ангажиментите по поддръжка на автомобила, разби-
тите пътища и стреса в задръстванията… Но това са 
неважни битовизми. По-неудобното е, че шофьорът не 
пътува. Той не усеща пътя – пътя като удоволствие и 
смисъл, пътя към места и събития, които те променят, 
пътя към теб самия и към другите, пътя като необхо-
димо преместване от един житейски етап към друг, от 
едно спирка към друга… Всичко това шофьорът не може 
да го осъзнае, докато кара и евентуално вози. Той стиска 
кормилото и се заблуждава, че е „шофьор на своя живот“ 
(любим израз на една любима приятелка), но всъщност е 
шофьор единствено на колата си. 
Остава му единствената утеха, че като настъпи педала 

на газта до дупка, отвори прозорците и полети по магис-
тралата с 200 километра в час, косата му ще се развее 
волно като на кино, а в стомаха му ще се надигне онази 
тръпка от… скоростта, но не и от пътуването! Защо-
то освен чувството за мнима свобода високата скорост 
събужда и неизбежно чувство на страх. А пътуването – 
упование и пълно спокойствие. Истинско. 

Мариана ЯНЕВА
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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...

БАВНО 
РЕКЛАМИРАНЕ

Усещали ли сте се как гледате реклами, но 
нищо не научавате за продукта, който се рек-
ламира? Подобно е на похапването, което не ви 
засища. Снакингът (от англ. snack – похапвам 
леко, закусвам) се превръща в култура на съвре-
менното хранене. Това е нещо като „ядене на 
дребно“, с чиято помощ можем само да залъг-
ваме чувството на глад. Подобно е на дъвчене-
то на дъвка. Не ни храни, а ни баламосва, че 
ядем. Снакингът е огромен компромис с качест-
вото на това, което поглъщаме. Към него при-
надлежат всякакви видове снаксове, чипсове и 
пр. Храните за похапване и тези за фаст фууд 
са известни като едни от най-вредните. Сна-
кингът е голям приятел на фаст фууда. Защо-
то снакингът се яде бързо. Ядем го обикновено 
пред телевизора, докато гледаме реклами. На-
трапени реклами. Сякаш някой ни казва: „Гъл-
тай, гълтай.“ И веднага ни тъпче следващата 
хапка, сиреч реклама. Бързо! На всичкото от-
горе ни стиска носа. Няма време! Няма как да 
изплюеш тази храна (реклами) с преместването 
на канала. Защото на следващия канал пак стои 
някой с лъжица в едната ръка и готов да ти 
стисне носа с другата... 
Като опозиция на горните хранителни явления 

се появи терминът „бавно хранене“, негов поб-
ратим е този за „осъзнатото хранене“. 
Защо рекламистите трябва да се замислят за 

това? Защото както все повече хора се питат 
какво ядат и избират качествените храни, ко-
ито да поглъщат бавно и спокойно, така им е 
необходима и качествена реклама. Рекламодате-
лите искат незабавен ефект и въобще не осъз-
нават, че той може да дойде от... по-бавното 
рекламиране. Този нов стил в рекламирането би 
могъл да отрази една съвременна тенденция – 
стремежа да посветиш време на нещо. 

Реклама от подобен тип няма да бъде натра-
пена. Хората ще избират да є обръщат вни-
мание. Тя ще разчита на свободния избор и на 
желанието за информирано пазаруване. Защото 
колко често употребявате израза „Знам как-
во правя“? Вероятно много по-често, откол-
кото употребявате израза „Знам какво купу-
вам“! Научаваме ли какво купуваме, докато гле-
даме реклами? Не. Телевизионните реклами са 
се превърнали в нещо като ново градско изку-
ство, в което продуктът е част от декора 
или изглежда като продуктова реклама в сама-
та реклама. 
Скоро гледах видео от презентацията на един 

мой приятел, маркетинг-мениджър. Той беше 
прелетял хиляди километри, за да запознае една 
определена аудитория с възможностите на една 
машина за производство. Не спирам да се пи-
там защо тези хора имат необходимост да раз-
берат за какво точно ще похарчат 2 млн. лева? 
И слушаха внимателно цели 40 минути? И защо 
ние не се интересуваме за какво ще похарчим 
своите 20, 200 или 2000 лева? И ако се поин-
тересуваме кой ще ни даде това знание?
Както е възможно все повече хора да обръ-

щат внимание на това, което ядат, така би 
било възможно и да започнем да научаваме как-
во купуваме. Промяна в отношението на хо-
рата към рекламата би могло да настъпи, но 
не и с помощта на телевизионното (или ви-
део) бързане. 
Ето защо ще си позволя да изрека еретичната 

за мнозина мисъл. Печатната реклама не умира! 
Печатните издания (особено списанията като 
едни „по-уютни“ и с по-дълъг живот издания) 
биха могли да въплътят принципа на бавното 
рекламиране. Защото списанията се четат бав-
но и с наслада. 

ХХХХая не е
А на т

ХАЯХАЯХАЯ

Мирослава ИВАНОВА
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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.
За да придобиете представа за календара, ви предлагаме 

ЛЕГЕНДА:  Новолуние  Пълнолуние  Първа четвърт  Последна четвърт 
 Фази на нарастваща Луна  Фази на намаляваща Луна  Слънчево 

затъмнение  Лунно затъмнение  Нарастваща Луна  Намаляваща Луна
Луната се намира в Козирог Овен Телец Близнаци Рак Лъв 

Дева Везни Скорпион Стрелец Козирог Водолей Риби
Хармоничен и успешен ден, подходящ за всякакви дейности. Възползвайте се 

максимално! Въздържайте се от активни действия и нови начинания, пътува-
ния, подписване на документи и от големи покупки. Внимание! Лунна пау-
за, или т. нар. Луна без курс! (Ще прочетете подробно описания и напътствия за 
това явление в „Лунен  календар на успеха за 2012 г.) Внимание! Ретрограден 
Меркурий! (Ще прочетете подробни описания и напътствия за това явление в 
„Лунен календар на успеха за 2012 г.“) ВРЕМЕТО Е ПОДХОДЯЩО ЗА: Отслаб-
ване и диети. Моментът не е подходящ за диети. Отслабва се трудно и нетрай-
но. Планиране на бъдещето, активни действия за реализиране на нови инициа-
тиви. Перспективи за самостоятелен бизнес, победи, нови пробиви. Прегово-
ри, анализи, съвещания, оформяне на договори, сериозни разговори на различ-
на тема. Интернет проекти, събиране на информация, виртуални връзки, ком-

пютърни преинсталации. Срещи и нови контакти. Общуването на работното 
или учебното място ще е хармонично. Публични изяви, самореклама. Пости-
гате популярност и обществена поддръжка. Довършване на започнатото, от-
хвърляне на наложителна и рутинна работа. Подписване на договори и спора-
зумения, оформяне и подписване на други важни  документи, промяна на статус 
(семеен, обществен). Взимане на изпити, обучение, научна работа. Писане 
на важни писма, подреждане на кореспонденцията. Провеждане на важни те-
лефонни разговори. Инвестиции. Създават се добри финансови възможности. 
Сега е моментът за плащания. Възможно е да получите пари. Пътувания вся-
какви (частни и служебни, на близки и на далечни разстояния с всякакъв вид 
транспорт) и премествания (на офиса или на жилището). Постигане на хармо-
ния в семейния и емоционалния живот, интимни и любовни срещи, създаване на 
нови любовни връзки. Спортуване и физическо натоварване. Покупки, пода-
ръци. Посещение на кино, театър, концерт, изложба. Разходки в парка или 
сред природата – на чист въздух. Сън и релаксация. Медитации, занимания с 
окултни и езотерични практики.

КАЛЕНДАР НА УСПЕХА за НОЕМВРИ 2011 Г.
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МОДАМОДАМОДА

Типично „мъжките“ десени като райе, гленчек 
(огромни квадрати в цветови контрасти) 

и петльова стъпка ни показват накъде бие 
женската мода през този сезон – към маскюлин 
стила. Нищо лошо и нищо чудно. Самите мъже 
напоследък изглеждат много секси в сатенени 

ризи, въпреки че сатенът доскоро си беше 
типично женска материя.

„По-сериозен“ 

гленчек

Класическият гленчек всъщ-

ност е многоцветен. По-еле-

гантният му вариант е кон-

траст на квадрати в различ-

ни нюанси на сивото. Втале-

ният блейзер се комбинира 

„по-строго“ с права пола от 

напа и с риза, естествено.

Тартан
Ако сте забравили, така 
наричат шотландското 
каре. В миналото рису-
нъкът върху шотланд-
ските полички е указвал 
принадлежност към оп-
ределен клан. През този 
моден сезон тартанът е 
по-сив и скромен и указ-
ва елегантност. Миксът 
от панталон на шот-
ландско каре, сатенена 
бяла блуза в кройка „пре-
гърни ме“ и златно бижу 
излъчва благородство.

СТРОГО

По стъпките 

на петела

В мъжката мода петльо-

вата стъпка се носи в XS 

размер, а в женската – в 

XXL. Едрият черно-бял де-

сен със забавно наименова-

ние изглежда особено кра-

сиво върху късо палто от 

туид в ансамбъл с клин от 

мека материя и островър-

хи ниски обувки с връзки.
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СЕКСИ

ГЛЕНЧЕКЪТ

е материя на конт-

растни разноцвет-

ни квадрати, която 

може да се нарече и шотландска, доколкото самата дума има 

шотландски произход и буквално означава „квадрат на клана“. 

Французите по-често употребяват наименованието „галски 

принц“, англичаните – „уелски принц“, а австрийците – „ес-

терхази“ (на името на велможа, който обичал този плат с 

иначе „простонароден произход“). 

Художниците използват думата „гленчек“, когато искат да 

разграничат по-малките, дребни рисунки от по-крупните.

На каре
От любим десен на канадските дървосекачи днес карето е издиг-нато в ранг на фаворит в град-ската мода. Чес-то ще го вижда-те през този мо-ден сезон върху палтата, особе-но върху късите. 

По-плътни райетаВърху тази рокля те изглеж-
дат така, сякаш са рисува-
ни на ръка. Строгостта на 
райетата влиза в леко про-
тиворечие със съблазнител-
ността на коприненото боди 
под роклята. Но общата ви-
зия е супер женствена. 

ГЛ
е 

ра

н

м

ш

Ф

п

Бизнес 

„униформата“

Раираният костюм е биз-

нес „героят“ при мъжете. 

На жените им е достатъч-

но само едно сако на райе, 

за да направят впечатле-

ние на надеждни и амбици-

озни бизнес дами. И един 

трик – облечено на голо, в 

комбинация с тясна пола 

от туид и пристегнато с 

XL колан през талията, са-

кото стои много секси.

т

т

д

па

но

та
ж-

а-

а 

-

Добре дошли 
в клуба

Да загърбим тради-
циите! Днес спокой-

но можете да ком-
бинирате спортно 

сако от туид с пола 
на петльова стъпка 

и с блуза на точки. 
Не, не е прекалено!

Дискретният чар 

на блясъка

Рибената кост е класически десен за 

палто от туид, но днес въздейства 

малко рустикално. За да изглеждате 

по-дръзки и модерни, облечете пал-

тото върху металиково сива вечерна 

рокля с екстрадоза блясък. 

о 
дска доколкото самата дума има 

“
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И
два зима. Най-
тъмният и 
студен сезон. 
В селата хо-

рата бързат да попълнят за-
пасите си от дърва за огрев, въ-
глища и нафта. Овцете се гушат 
една в друга. Прибират кравите в 
топлите им обори, за да ги скрият 
от страшната зимна смърт.
И ние в града се запасяваме. Топ-

ли дрехи и обувки, шапки, шалове, ръ-
кавици… 

И всичко е черно или сиво 
за да се слеем с нощта и да станем 
част от ужаса на зимата, за да не 
ни застигне отмъстителната є сила 
в лицето на... какво? Такси без пар-
но?! Десетте минути, необходими, за 
да се загрее колата след запалване 
на двигателя!? Внезапно развалилата 
се печка, която ни принуждава да се 
преместим, за да гледаме любимия си 
сериал в съседната стая на парно. 
От какво точно се страхуваме, 

ние, градските жители, през есенния 
и зимния сезон, че ходим с дрехи 
като за погребение, носим тъмен лак 
и всяка година тържествено преот-
криваме по модните подиуми горещия 
цвят на прясно пусната кръв? Като 
че ли други, по-свежи цветове освен 
червеното не съществуват! Всичко 
това се дължи на сезонната депресия. 
Може би… За която лек са (пак об-
ратно на навиците ни) кратките по-
сещения на соларно студио през сту-
дените месеци. 
Късната есен е толкова романтич-

но време! Свежият слънчев въздух 
просто

мирише на муселин и 
колосана дантела 

Страхотните разходки със старо-
модна рокля с буфан ръкави… Сек-

си контрастът между нежната кре-
мава коприна и едрата „драскаща“ 
плетка на дебелата ни вълнена на-
метка в съчетание с ботуши с мно-
го високи токчета или уютни слад-
ки ботушки.
И дъждът. О, дъждът! С приспивния 

си ромол вечер и пречистваща сила, 
когато се разхождате под него с ча-
дър и гумени ботуши (от тези, ко-

ито можете да си купите във всеки 
скъп и стилен магазин за обувки). 
Няма нищо тъмно и мрачно във 

всичко това. Вярно е, че се стъмва 
рано. Вярно че ни се налага да сме 
активни дълго след като слънцето 
залезе и това е потискащо, но све-
жите дрехи ще облекчат нашата по-
тиснатост, а тъмните, напротив – 
ще я засилят.
Доказано е, че носенето на 

дрехи с жълт цвят 
мигновено подобрява настроението. 
Вземете си жълти дъждобран и бо-
туши – като тези в детските книж-
ки – и ще усетите как нежеланието 
ви да излизате навън се стопява.
Същото важи и за настъпващите 

зимни месеци – бъдете едно цяло с 
чудно красивата природа: с бели връх-
ни дрехи, с нежно блещукащи в бяло 
или в синьо бижута и с ефирни ма-
терии под дебелото палто от кожа 
с косъм (и бездруго сградите, в кои-
то работим или учим, са силно ото-
плени и ако сме се навлекли с някол-
ко сиви пуловера, цял ден се потим 
като в сауна).

Носете рокли! 
Поддържайте краката си топли с 

кашмирени чорапи в шикозните бо-
туши и се превърнете в нежни кра-
лици с рокля в нежно синьо – цвета 
на сянката на падналия сняг!
Зимата е най-искрящият сезон. По-

радвайте му се! Сподавете гласа на 
родовата си памет, която ви нашеп-
ва, че зимата е страшна и трябва да 
се криете с черни дрехи!
Радвайте се и, за бога, когато на-

ближи Коледа, не украсявайте елхата 
в цветовете на дъгата, а в цвето-
вете на зимата – бяло, синьо, нежно, 
почти бяло жълто и сребристо.

Ирена ГЕОРГИЕВА©
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За повече информация:
www.olcombg.com, (032) 622 181

www.MoiataKozmetika.com

Застраховка 
“Бъдеще”

за Вашата 
кожа



КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

З
а да удължи младостта на ко-
жата си, съвременната жена е 
готова даже да легне под ножа 
на пластичния хирург. Дори и 

да умира от страх. Но не се налага. 
Оставете радикалните мерки за по-
късно, защото можете да отсрочите 
появата на признаците на преждевре-
менно стареене с модерните апарат-
ни методи, които се предлагат в са-
лоните за красота.

ТЕРМАЖ

Една от процедурите, която не 
разчита на инжекции, но постига 
ефективен лифтинг на кожата и 
заздравяване на тъканите. И е 
достатъчна само една-единствена 
процедура, за да получите ефект.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ Въздейства се 
на дълбоките слоеве на кожата с по-
мощта на радиочестотни сигнали. Ра-
диочестотната вълна загрява тъкани-
те в дълбочина и същевременно ох-
лажда кожата на повърхността (за 
да не се увреди самата тя по вре-
ме на терапията). Апаратът е така 
конструиран, че практически изгаря-
нето на тъканите е невъзможно. За-
топлянето активизира функцията на 
фибробластите и така подпомага об-
разуването на естествен колаген и 
еластин от самата кожа. След проце-
дурата контурът на лицето изглеж-
да видимо по-стегнат, а кожата – 
по-опъната.
Максималният лифтинг ефект се 

появява в течение на половин година 
след процедурата и се запазва 3–5 го-
дини в зависимост от състоянието 

на кожата на пациента. 
Предимството на термажа е, че с 

негова помощ може да се коригира, 
повдига и подобрява състоянието на 
всеки участък от човешкото тяло. 

Препоръчва се на дамите, които 

са забелязали първите признаци на 

преждевременно стареене по кожа-

та си: промяна на цвета на лицето, 

задълбочаване на назолабиалните 

бръчки, увисване на ъгълчетата на 

устните, сухота на кожата, мрежа 

от повърхностни бръчици.

При наличие на подобни призна-
ци термажът може да бъде начал-
ната процедура, чийто мощен ефект 
впоследствие може да се затвърди с 
мезотерапия или друг подобен anti-

age метод.
КОЛИЧЕСТВО НА ПРОЦЕДУРИТЕ Ако иска-
те да разберете дали са ви предло-
жили истински термаж, просто попи-
тайте колко процедури са необходи-
ми. Отговорът трябва да е: „Една!“ 
Препоръчително е да се прави по 1 
процедура на 5 години или по 1 на 
година (в зависимост от състояние-
то на кожата).
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ВЪЗРАСТ Тъй като 
основната функция на термажа е 
стимулация на фибробластите, опти-
малната възраст на пациентките е 
между 36 и 60 години. След 60-годиш-
на възраст от научна гледна точка е 
безполезно да се прилага термаж.
УСЕЩАНЕ ЗА БОЛКА Зависи от индиви-
дуалната чувствителност на кожа-

Апаратни победи
над времето
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та. Термажът се изпълнява без анес-
тезия, но пък новите модели апара-
ти разполагат с криогенно охлажда-
не и вибрации, които създават ком-
форт по време на процедурата. Си-
лата и мощността на топлинното 
въздействие могат да се регулират 
според сигналите на пациента дали 
усеща или не някаква болка. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Системни заболя-
вания на съединителната тъкан, сома-
тични заболявания, хронични заболява-
ния, при които човек е на постоянно 
лечение или е диспансеризиран, бремен-
ност, кърмене, онкологични болести.
ПЕРИОД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ По прин-
цип няма такъв.

ФРАКСЕЛ (FRAXEL)

Ефективен метод за подмладяване 
и отстраняване на дефекти 
по кожата, лицето и тялото 
с минимален риск от усложнения. 

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ Това на прак-

тика е лазерно въздействие върху 
кожата. С тънък лазерен лъч, кой-
то се подава с прекъсвания, се ра-
боти върху микроскопичен участък 
от кожата, съпоставим по диаме-
тър с диаметъра на човешки ко-
съм. В рамките на 48 часа след 
процедурата старите влакна колаген 
и еластин „напускат“ под формата 
на едва забележимо излющване, а на 
тяхно място се образува нова, мла-
да тъкан.
С други думи, процедурата с Fraxel 

лазер подпомага естественото кле-
тъчно обновление на кожата. И тъй 
като диаметърът на обработвания 
участък е толкова микроскопичен, 
а наоколо има толкова много здра-
ви клетки, възстановяването става 
много бързо. Процесът на обновява-
не (ремоделиране) протича в дълбо-
чина на кожата, а не само на по-
върхността є. В края на цикъла от 
процедури колагеново-еластиновият 
„скелет“ е напълно възобновен.

ЗА КОРИГИРАНЕ НА ФИГУРАТА 

Най-новият авторски метод се нарича адипомоделин. Той може да изпра-

ти пластичните хирурзи в дълга отпуска. Благодарение на уникална ком-

плексна терапия само за 2 дни и без хирургична намеса тялото не само се 

избавя от проблемните си недостатъци, но и максимално се стяга! В със-

тава на комплексната програма влизат елементи от липомезоестети-

ката с използване на най-нови липолитични формули; липокавитация (без-

оперативна липосукция) и дермофилинг; вакуумна и компресионна терапия 

с медицински апарати, а също и детоксикиращо хранене по авторска ме-

тодика. Достатъчни са от 4 до 10 процедури (по 1 на седмица), за да се 

радвате на вълшебен ефект. В България тази процедура все още не е по-

пулярна.

ЗА СТЯГАНЕ НА БЮСТА 

Аксиомата „висок бюст = хирургична намеса“ е остаряла. За един сеанс 

терапията тонизира, оформя и стяга гърдите за сметка на използването 

на козметични средства със специална формула и действието на радио-

честотата. По време на процедурата дълбоките слоеве на кожата се на-

гряват с помощта на магнитно поле, благодарение на което стриите по 

кожата на гърдите стават по-незабележими. Повишаването на темпера-

турата с 2–3 градуса във вътрешността на тъканите води до активно 

клетъчно делене и производство на колаген и еластин в кожата. А именно 

те отговарят за еластичността и стегнатостта на кожата. След про-

цедурата ще почувствате гърдите си опънати и плътни, наситени с вла-

га. Като бонус се изглаждат бръчките на деколтето и се подобряват цве-

тът и тонусът на кожата.

ОЩЕ МОДЕРНИ АПАРАТНИ МЕТОДИ



Предимството на този метод на по-

дмладяване е, че е подходящ за всеки 

тип кожа – няма ограничения за цве-

та, дебелината и чувствителност-

та є. С този тип лазер може да се 

третира всеки участък от тялото, 

в това число и на най-деликатните 

зони: ръце, деколте, шия и клепачи.

Ефектът след процедурите се забе-
лязва само след една седмица: цветът 
на лицето става по-свеж, а кожата – 
по-гладка на пипане.
Препоръчва се на онези, които се 

оплакват от възрастово фотостаре-
ене на кожата на лицето, шията, де-
колтето и ръцете. И по-точно от 
наличието на дребни бръчици и пиг-
ментации. С тази процедура могат 
да се отстраняват и белези от хи-
рургични операции.
КОЛИЧЕСТВО НА ПРОЦЕДУРИТЕ 5 проце-
дури с минимален интервал от 3 сед-
мици между всяка.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ВЪЗРАСТ В качество-
то си на anti-age процедура може да 
се прилага на пациенти от 30- до 
70-годишна възраст. В случая, когато 
се лекуват белези, може да се прила-
га без оглед на възрастта.
УСЕЩАНЕ ЗА БОЛКА Процедурата се пра-
ви с местна упойка.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Инфекциозни забо-
лявания, високо кръвно налягане, на-
личие на остро възпалителни реакции 
на кожата.
ПЕРИОД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 3–4 дни, 
за които отоците и зачервяването 
на кожата отшумяват.

ATS-1 – 
ПОДМЛАДЯВАНЕ С ТОК

Метод, който не разчита на 
инжекции, но резултатно коригира 
бръчките на лицето, шията и 
деколтето, отдалечавайки ни 
надеждно от старостта. 

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ Върху повърх-
ността на кожата се въздейства с 
електрически ток. Стимулацията на 
папиларния слой на кожата (първия 
слой на дермата) с устройство за 
микроток със златни накрайници (във 
вид на малки ютийки и валяци) създа-
ва моментален ефект на опъване и ре-
генерира дълбоките подкожни тъкани. 

Google каза…
Дермата се дели на два слоя: дълбок 

(мрежест) и повърхностен (папила-

рен). Под епидермиса дермата е не-

равна и образува множество папили, 

които навлизат в него. Най-големи и 

най-гъсто разположени са папилите 

по кожата на пръстите, дланите и 

стъпалата, въз основа на което се 

оформя рисунъкът, строго специфи-

чен за всеки човек.

С тази своеобразна електропункту-
ра се въздейства върху отпуснати-
те мускули на лицевия контур и вър-
ху бръчките. ATS-1 всъщност е вид 
микротермаж, който работи на ниво 
епидермис – в хода на процедурата 
се получава мигновено нагряване, ко-
ето изглажда дребните бръчки и на-
малява дълбочината на по-дълбоките. 
Тази процедура често се съчетава с 
маски – колагенова, с водорасли или 
с хитозан. Маските правят резулта-
та още по-видим. След електротера-
пията се констатират подобрение на 
цвета на кожата и намаляване на ко-
личеството бръчки по лицето, шия-
та и деколтето. Кожата видимо из-
глежда по-опъната, овалът на лицето 
– по-стегнат, порите – свити, и дъл-
бочината на назолабиалните бръчки – 
значително намалена. 

И понеже е известно, че електриче-

ският ток оказва въздействие на 

капилярните стени, се активизира 

и микроциркулацията. В резултат 

тъмните кръгове под очите ще 

престанат да ви безпокоят. 

Процедурата ATS-1 се препоръчва на 
млади жени, за да могат в бъдеще да 
отсрочат такива интензивни проце-
дури като термажа. 
КОЛИЧЕСТВО НА ПРОЦЕДУРИТЕ 2–3 сед-
мично в продължение на 1 месец, а 
след това – при необходимост. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ВЪЗРАСТ След 25 го-
дини, особено ако сте забелязали при-
знаци на преждевременно стареене по 
кожата. 
УСЕЩАНЕ ЗА БОЛКА Процедурата се пра-
ви без упойка, за да може дерматоло-
гът да се ориентира по състоянието 
на пациента и да регулира нивото на 
въздействие.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Няма.
ПЕРИОД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ Няма.
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– НА КАКВО СЕ ДЪЛЖАТ „ВЪЛШЕБСТВАТА“, КОИТО 
ТОЗИ ЛАЗЕР МОЖЕ ДА ПРАВИ С КОЖАТА?

– Palomar Star Lux® e фракционен, неаблативен лазер от ново по-
коление, който е признат за един от най-успешните при лече-
ние на стрии и белези (след акне, следоперативни, при изгаряне). 
Magic Line е първият център в България, който предложи този 
ефективен метод. Лазерите от първо поколение отстраняват де-
фекти по кожата, като сериозно я нараняват, изпарявайки я слой 
по слой, стигайки до дермата. Този метод е доста травматичен и 
изисква продължително време за възстановяване. Palomar Star 
Lux® е неаблативен именно защото не нарушава целостта на ко-
жата. Той мобилизира всички естествени възстановителни ме-
ханизми на организма (включително да стимулира и по-бързата 
продукция на колаген) и така стимулира по-бързото заличаване 
на дефекта. Процесите се развиват под повърхността на кожата 
и затова срокът за възстановяване е изключително кратък.

– БИХТЕ ЛИ ОБЯСНИЛИ ПО-ПОДРОБНО ТОЗИ МЕХА-
НИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СТРИИТЕ?

– Ако стриите са стари, те изглеждат светлосребристи, ако са по-
нови – изглеждат розово-червени. Въздействайки върху стри-
ите, фракционният лазер стига на дълбочина 1 мм и задейства 
механизъм на интензивно образуване на нови колагенови влак-
на в зоната на дефекта (процесът продължава 6 месеца след кур-
са на лечение). Новият колаген възстановява дефекта и добри-
ят резултат е забележим още след първата процедура. След пъл-
ния курс на лечение кожата изглежда здрава и гладка – ефект 
до 80% .

– СПОМЕНАХТЕ КАКВО ОЗНАЧАВА „НЕАБЛАТИВЕН“, 
А КАКВО ОЗНАЧАВА „ФРАКЦИОНЕН“?

– Фракционният принцип на лазерно въздействие е бил патен-
тован за първи път от компанията Palomar Medical Technologies. 
„Фракционен“ означава, че лазерният лъч е разделен на множе-
ство микролъчи, чрез които се постига мрежово въздействие 
върху кожата, а не на определени участъци (петна, осветени от 
лазера).

– НА КОГО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ТОЗИ ЛАЗЕР?
– На пациенти с хронични или остри кожни заболявания, при 
захарен диабет в стадии на декомпенсация, варикозна болест, 
психични заболявания, включително епилепсия, инфекциозни 

болести, остри форми на херпес и при наличие на алергия към 
слънце и светлина. Впрочем ако сте се подложили на процеду-
рата, в рамките на 3 седмици след нея не бива да се излагате на 
слънце или да посещавате солариум. Не бива да се подлагате на 
терапия с този лазер, ако сте си правили повърхностен или сре-
ден пилинг. В този случай пак трябва да изчакате 3 седмици.

– ОПИШЕТЕ ПРОЦЕДУРАТА.
– Пациентът е със защитни очила по време на процедурата. Те-
рапевтът доближава накрайника на лазера до кожата, при което 
се усеща леко парене. Продължителността на процедурата зави-
си от големината на третираната зона от 10 мин до 1 час . За да се 
заличат стриите, е необходимо да направите поне 5–6 процеду-
ри. Терапията е безболезнена.

– КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ СЛЕД ПРОЦЕДУРАТА? 
– Веднага след нея можете да се къпете. На следващия ден мо-
жете вече и да се гримирате. Препоръчително е да не посещава-
те басейн и сауна и да използвате слънцезащитен крем с фактор 
50+ (особено важно е, когато се третират открити части на тяло-
то), за да предотвратите евентуалното увреждане на кожата от 
попаднали върху нея случайно слънчеви лъчи.

Фракционен неаблативен лазер 
от ново поколение, който поз-
волява бързо и безвредно да бъ-
дат решени много естетични 
проб леми.

 Заличаване на дълбоки белези  
от акне, белези от изгаряния  
и следоперативни белези

 Лечение на стрии
 Структурно подмладяване  

на кожата
 Лечение на пигментации
 Розацея
 Palomar епилация – 

доказано ефективна 
за отстраняване на 
тъмни и на светли 
(руси) косми.

Palomar Star Lux 500 е 
първата технология в 
света с FDA сертифи-
кат за ефективност.
Методът е безболез-
нен и не изисква време 
за възстановяване 
Ефективност на про-
цедурата и гаранти-
ран резултат. 
Видими подобрения 
още след първата 
процедура

Palomar  
Star Lux 500 

сл
ед

Дерматологичен център MAGIC LINE 
ул. Шандор Петьофи 67, тел: 02/ 952 19 35; 952 19 37 

www.magicline-bg.com

пр
ед

и

СТРИИТЕ не са „доживотна присъда“СТРИИТЕ не са „доживотна присъда“
Лазерът Palomar направи възможно решаването на този не-

естетичен кожен проблем, твърди дерматологът д-р Мадлен 

КОКЕВА, собственик на дерматологичен център Magic Line.
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П
ръстите ни нежно докосват 
флакона, след миг ароматът 
започва да кръжи във възду-
ха... Трудно е да се опреде-

ли какво конкретно ни харесва в един 
парфюм и все пак очарованието, ко-
ето предизвикват ароматите, не е 
случайно. 

„Когато открих L'Heure bleue на 

Guerlain, пред очите ми сякаш се появи 

лицето на мама. Този аромат с нотки на 

пудра ми се струва невероятно ласкав, 

като майчина ръка.“ Искра, 32 г.
Ароматите събуждат спомена, онзи 

тъй мощен механизъм, който ни пре-
нася към самото основание на нашия 
живот – отношенията ни с майка-
та. Онова, което силно ни е вълну-
вало вчера, определя и нашия днешен 

избор. Затихналите спомени изведнъж 
избухват отново и са твърде упо-
ителни, особено ако ни пренасят в 
чудния свят на детството. 

Споменът 
за приказката 

четена преди лягане. Първият ани-
мационен филм, гледан в киносалон... 
Колкото и да не ви се вярва – та-
кива са пътеводните знаци в разби-
рането на това, какви аромати ха-
ресваме. 
От Nina Ricci признават: „Ние мно-

го често играем на струната на чув-
ствата.“ Затова сигурно е трудно да 
устоиш на Nina, чийто флакон при-
лича на червена ябълка, а парфюмът 
напомня аромата на… захарен бонбон 

от детството. Окръгленото шише 
ляга в ръката ни толкова естестве-
но – като кръглите речни камъчета 
или есенните кестени, които децата 
събират и тъпчат с тях джобовете 
си... Той е приятен на пипане и 

успокоява като… 
любимата играчка 

Парфюмите имат достатъчно слож-
на композиция, но дори една-единстве-
на нотка от нея е способна да про-
буди у нас спомена. Ароматът Marry 

me! на Lanvin например сякаш разказ-
ва за най-ярките романтични момен-
ти от живота ни. Първия букет цве-
тя, първата целувка... Добавете към 
това и флакона със завързана розова 
панделка в горната част. Панделка-

©
 A

RT
_M

AN
 / 

D
EP

O
SI

TP
H

OT
O

S.
C

O
M

Палитра отПалитра от 
аромати

и картини от парфюм
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та е символ на любовния съюз и е в 
цвят, който напомня за чувства от 
пръв поглед, както и за цвета на въл-
нението, което обагря страните на 
влюбените. Още два пътя, по които 
можем да се върнем към най-милите 
ни спомени и към чувствата, свърза-
ни с тях, са новите версии на леген-
дарни композиции като Trѓsor in Love 
от Lancome или мъжкият аромат Eau 

Sauvage Extrѓme от Dior.

Силата на 
преображението 

Най-често парфюмеристите използ-
ват за лица на новите си аромати 
модели или актриси, на които несъз-
нателно искаме да приличаме. Така на-
пример лицето на аромата Parisienne 

от Yves Saint Laurent, топ моделът 
Кейт Мос е с фино, но едновремен-
но с това и рокендрол излъчване. Тя 
е уверена в себе си жена и затова в 
парфюма е добавена една обаятелно 
провокативна нотка. 
Преди тридесет години жената ряд-

ко сменяше парфюма си. Днес е об-
ратното. Съвременната Ева променя 
визията си с такава бързина и ле-
кота, с която взима решения: „Днес 
ще бъда фатална жена, а утре – ро-
мантична.“ 
Неслучайно слагаме парфюм преди 

излизане от вкъщи. Това е ритуа-
лен жест, който ни подготвя за не-
видима трансформация. Парфюмът е 
онова допълнение към душата, което 
ни възвисява и приближава до идеал-
ния образ. Флаконът му играе роля 
на вълшебната пръчица, за която по-
расналото момиче продължава да меч-
тае. Зад парфюма, който си слагаме, 
стои образ, който лесно можем да 
приемем или отхвърлим. 
Аристократичната лекота на Coco 

Mademoiselle от Chanel ни помага да 
се усетим елегантни, свободни, из-
ящни. Дълбокият аромат Eau du Soir 
от Sisley е квинтесенция на вечна-
та женственост. Gucci Guilty от 
Gucci превръща жената в съблазни-
телна бунтарка, която играе глав-
на роля в собствения си увлекате-
лен живот. Опияняващата нотка па-
чули се съчетава с чувствените на 
розов пипер, здравец и лилия. Парфю-
мът Love на Chloѓ ни дарява с аро-

матната аура на влюбената и успеш-
на жена. Play for Her от Givenchy ви 
позволява да се почувствате като 
съблазнителка с вкус към живота и 
изпълнена с любов към дръзката рис-
кована игра. Съчетанието на плени-
телни флорални оттенъци с дървесни 
нотки създава наистина един очарова-
телен женски образ. Съблазнителният 
Fan от Fendi превръща жената в сек-
си посетителка на нощен клуб, която 
оставя върху дансинга цветен шлейф. 
Пикантността на аромата се дължи 
на взаимодействието на дървесните 
нотки с кожата. 
„Облечени“ във футуристичния фла-

кон на Alien от Thierry Mugler, ние 
получаваме и възможността да пре-
местим границите на съзнанието, да 
си представим бъдещето, което ни 
вика и интригува. Вълнуващият свеж 

и чувствителен Voyage d'Hermѓs от 
Hermѓs подобно на странстващия вя-
тър ни унася към примамващата да-
лечина. В аромата L'Eau par Kenzo от 
Kenzo звучат кристално чисти нотки 
японска цитра. Ambre Soie от Giorgio 

Armani ни приканва в една източна 
приказка, безкрайна като „1001 нощ“. 
Ароматите съдържат в себе си от-

сенки, които ни отвеждат в 

друго измерение 
Онази неизвестна за нас нотка, ко-

ято крие в себе си всеки аромат, е 
възможно да ни развълнува (или дори 
леко да ни разтревожи). Онова, което 
ни води встрани от обичайното ви-
дение, е малко смущаващо понякога. 

Shalimar Ode ђ la Vanille – по-насите-
ният вариант на оригиналния Shalimar 
от Guerlain – е плътен и осезаем 
като тъкан. Тази приказка оживява 
върху кожата на жената, като я пре-
връща в ароматни идилия. 
Пътешествие във времето предлага 

ароматът New Look 1947 на Dior. Той 
решително ни пренася в следвоенната 
атмосфера на салоните, постлани с 
килими, по които стъпват жените – 
цветята на мирозданието. 

Нека пътешествието 
започне сега

Сезонната смяна на парфюмите е 
обяснима, както и сезонната смя-
на на желанията ни. В мрачните и 
влажни месеци от ноември до март, 
когато слънцето и топлината все 
не ни стигат, ние несъзнателно из-
бираме аромати със сгряваща компо-
зиция, която по своята звучност и 
въздействие напомня... греяно вино. 
Пак в този период търсим и арома-
тите, които ни напомнят лятото и 
местата, на които сме били. Често 
парфюмерите събират в букет та-
кива нотки, чийто аромат предиз-
виква асоциации с определени градо-
ве и страни. Толкова е приятно, ко-
гато парфюмът навява спомен за ва-
канцията или пък за сватбеното пъ-
тешествие, изобщо за местата, на 
които сме били щастливи и искаме 
да се върнем отново. А е възмож-
но и ароматът на странстването 
да ви отведе там, където не сте 
били никога.

И ЗАМИРИСА 
НА ЕСЕН

„Парфюмът е като любов, малко от 

него никога не е достатъчно“ – твър-

ди Есте Лаудер. Парфюмът е като 

слънчев лъч, който ни буди нежно су-

тринта, като кафе с карамелов прив-

кус, изпито в някое уютно париж-

ко бистро, като нежна целувка, коя-

то ни разкрива на какво точно ухае 

раят. Без парфюм животът на жени-

те би бил по-беден. А есента – по-

тъжна. Защото, когато навън дър-

ветата са оголели, а дните – окъсе-

ли, настава времето на мечтанията. 

Есен та е точният момент за от-

криване на нов любим аромат! Земен, 

мек и чувствен… 

Проучване сочи, че през есента 

повече ни тегли към парфюми, 

които ухаят на роза, кашмир 

или ванилия. 

При избора на парфюм трябва да се 

съобразите с чувството, което ви 

обзема, когато го помиришете за 

пръв път. И не забравяйте, че всеки 

парфюм ухае различно върху различ-

ните кожи, тъй като ароматните мо-

лекули се свързват с естествената 

човешка миризма. За да сте сигурни, 

че сте улучили своя нов парфюм, взе-

мете и любимия човек със себе си. 

По изражението на лицето му ще по-

знаете дали сте хванали „правилния“ 

флакон в ръка.
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Боите на
ЕСЕНТА
г р и м

Понякога светла и нежна като розова 
пъпка, понякога искрящо синя като 
хортензия, понякога блещукаща и лъскава 
като цветовете на кала… Новите 
есенни тонове са толкова изискани, че 
веднага ще ви се прииска да ги нанесете 
върху лицето си.

Лазурно сини клепачи
Този грим не изглежда красиво само ве-

чер. През деня ще накара всички да гле-

дат към вашите очи. Особено ако денят 

е много сив и мрачен.

 Нанесете основа на цялото лице и с 

мазен, наситено син молив обрамчете 

очите с дебели линии. С помощта на ап-

ликатор напластете и искрящо сини сен-

ки върху клепачите. Върху миглите нане-

сете черна спирала. А устните „решете“ 

в матово бежово червило за Nude ефект.

Металик навсякъде
Блясък като от посипан цветен прашец 

– така изглеждат новите металик тоно-

ве върху клепачите и ноктите.

 Рамкирайте очите с тъмнокафяв мо-

лив. Размажете леко линиите върху гор-

ните клепачи и ги издължете във външ-

ните ъгли. Сребърният прах облагородя-

ва лицето. Изберете блестящи прахоо-

бразни сенки за очи, като изрисувате с 

тях целите клепачи чак до под веждите. 

Върху ноктите – златисто зелено. 

Руж соло
Розовият руж кара лицето ви да засияе и 

въздейства още по-силно, ако останали-

ят грим е по-незабележим.

 Първо масажирайте кожата на лицето 

с хидратиращ крем. След това нанесете 

чаено розово-червен руж под формата на 

пудра върху скулите. Под костта на ску-

лата сложете повече от продукта. Без 

да нанасяте допълнително руж, размаже-

те този в посока към средата на лицето 

и към слепоочията. За устните използ-

вайте прозрачно светлочервен блясък.

Розови устни
Матовото розово-червено червило е фа-

воритът през този сезон. Този цвят из-

глежда хем невинно, хем елегантно.

 Изравнете тена с тониращ дневен 

крем. Омекотете устните първо с бал-

сам, като леко ги масажирате. След това 

нанесете червилото и го запечатете с 

малко пудра отгоре. За да отстраните 

излишното, стиснете хартиена салфет-

ка между устните.

111111
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КУКЛЕНСКИ ОЧИ Дълги и като отделени трябва да стоят 

миглите през този сезон. Нанесете няколко слоя спирала за 

мигли и след това внимателно ги срешете. Кукленско излъчва-

не можете да постигнете само с помощта на очната линия. 

Не я пренебрегвайте. И се научете да я нанасяте. Не е толко-

ва сложно. 

ПЛИТКИ Не е зле да вземете и няколко урока по сплитане на 

косата. Е, не е задължително да ходите с такъв тюрбан от 

плитки на главата, но е много ефектно. Обаче и две-три плит-

ки в косата ще ви вкарат в редиците на модерните жени през 

този сезон.

ЛИЛАВ ЛАК Има и още няколко екзотични цветове, които 

трябва да запомните: металик зелено, среднощно синьо и вся-

какви металик миксове, които блестят върху ноктите. Избе-

рете бързосъхнещ лак и задължително го запечатете с топ 

лак, за да се радвате по-дълго на яркия си маникюр. 

555555Златен поглед
Неоспоримо благородно и абсолютно мо-

дерно: опушен поглед в старо злато.

 Този грим кара очите да блестят по 

особен начин. Цветът старо злато на-

истина е запазена марка на елегантни-

те дами. Сенките се нанасят на един 

слой върху целите клепачи – до под веж-

дите. Очите се подчертават с тъмно-

кафяв перлен молив в краищата. Накрая 

се очертават със сенки и долните кле-

пачи, а върху миглите се напластява че-

рен туш. Розовото червило върху устни-

те се свързва най-добре със златистия 

грим на очите.

Червени устни
Тъмночервеното червило е синоним на 

чувственост. А през този сезон то е 

„звездата“ на сцената. 

 Неравностите в цвета изравнете с 

хайлайтер. Порцелановият тен се пости-

га със светла прахообразна пудра. Пес-

теливо нанесете златисти сенки върху 

клепачите. Тъмночервеното червило се 

поставя на няколко слоя върху устните. 

Естествен блясък
През тази есен и зима Nude визията от-

ново е на едно от първите места по пред-

почитания. Лицето изглежда като негри-

мирано, но излъчва сияйна светлина.

 Грундирайте клепачите, а отгоре на-

несете прозрачно лилави кремообразни 

сенки за очи. Хайлайтерът в този слу-

чай е задължителен за използване, осо-

бено под очите. Но може да сложите по 

един щрих върху гърбицата на носа и 

скулите. Завършекът на този грим е 

ружът в прасковен цвят и невинно ро-

зовите устни.

Още fashion 
подробности
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Ако съберете кураж да промените цвета на косата си в тъмнорижо, 

със сигурност ще бъдете на гребена на модната вълна през този се-

зон. Актуалният за косите цвят тази есен е рижият с цялата пали-

тра от нюанси и оттенъци. Ще сте особено актуални, ако косата ви 

в подобен цвят бъде оформена в пищна прическа – един от най-модни-

те трендове за сезон есен-зима 2011–2012. Друг моден цвят е медни-

ят с рижи отблясъци, който особено подхожда на по-светъл тен на ли-

цето. 

Актуални са и тъмнорусият и шоколадовият цвят, докато патладжа-

нените и розовите тонове за съжаление вече не са модни.

1. Нямате никакъв проблем, ако предпочитате по-сдържаната кафява 

гама. Кафявото през този сезон също е фаворит, но само ако е с чер-

веникави оттенъци – колкото по-ярки и искрящи, толкова по-добре.

2. Ако сте брюнетка, можете да освежите косата си с няколко рижи 

блика – прическата ви освен модна ще бъде и стилна. 

3. Естествено, блондинките също трябва да обърнат внимание на ри-

жите оттенъци. Много моден е карамеленият тон. Наситеният цвят 

на зряла пшеница също е хит. Пепеляворусите блондинки също могат 

да спят спокойно – няма да им се налага да се пребоядисват, за да са 

в крак с модата. 

З
аради сухия въздух в помещенията тя стърчи безобраз-

но във всички посоки, а прическата се превръща в неес-

тетичен безпорядък.

Ако през тези месеци косата не получава достатъчно живи-

телна влага, освен че се наелектризира (космите при съпри-

косновение един с друг изработват, макар и слаб, електриче-

ски заряд), тя и „боледува“ – загубва блясъка си, краищата є 

започват да се късат. 

За да избегнете тези лоши последици, трябва да положите 

специални грижи преди това. 

Освен от качествени продукти косата ви се нуждае от ка-

чествено разресване, а също и от „правилен“ сешоар.

 Ако косата ви се наелектризира, откажете се от ресане-

то с пластмасов гребен, който усилва електрическия ефект. 

Много по-полезни за нея са гребените, изработени от дър-

во (дъб или кедър). Но и те не са вечни – с времето повърх-

ността им се нацепва, образуват се микропукнатини, които 

повреждат структурата на косъма. Затова дървеният гребен 

трябва редовно да се подменя. 

 Ако косата ви се наелектризира, ще имате нужда и от ан-

тистатик. Маслото от лавандула или от роза ще ви свърши 

чудесна работа – освен антистатичен ефект тези масла са 

в състояние да съживят косата и да є придадат блясък. 

 Горещият въздух също вреди на косата. За да се предпази-

те от неговото вредно влияние, използвайте сешоар с йони-

зиращ ефект. Системата за йонизация е щадяща за косата и 

намалява наелектризирането. 

Инсталирането на йонизатор и овлажнител на въздуха в дома 

или в офиса също може „да укроти“ наелектризираната коса. 

 По правило се наелектризират сухите коси. Затова, ако 

имате такъв проблем, трябва да използвате специална козме-

тика за суха коса. 

Подхранващите и овлажняващите маски за коса също ще по-

могнат в борбата с проблема и ще изпълнят косата с влага.

 И не на последно място, ако косата ви се наелектризира, 

трябва да пиете повече течности, най-добре вода (поне с 

1 л повече от обичайното на ден). 

КАТО БРЪКНАЛА В КОНТАКТА

ОТБЛЯСЪЦИ В КОСИТЕ

ОСОБЕНО ДОСАДНО ПРЕЗ СТУДЕНИТЕ МЕСЕЦИ Е НАЕЛЕКТРИЗИРАНЕТО НА КОСАТА

КАКВИ ЦВЕТОВЕ ПРЕПОРЪЧВАТ СТИЛИСТИТЕ ЗА 
ЕСЕННО–ЗИМНИЯ СЕЗОН 2011–2012 г .
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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

Естествена 
простота

За студения сезон дизайнерите предпочетоха да ни представят 
максимално опростени прически: коса със средна дължина на вълни, 

изгладена, вдигната на висок или на нисък кок… Представяме ви 
най-търсените прически за зимата.

ЗА ЛЮБОВНА СРЕЩА

Секси като през 60-те
Тупираната в корените (за създава-

не на допълнителен обем) коса се спу-

ска свободно, завивайки се на всич-

ки страни. Внушава се усещане за не-

брежност – неотменна „съставка“ на 

естествения шик. Направена по този 

начин, тя може да бъде вдигната и 

прибрана нагоре (частично или изця-

ло), но е добре да оставите меки па-

лави кичури да обрамчват лицето. Ще 

получите много женствена прическа, 

подобна на тази, с която сме запомни-

ли Бриджит Бардо.

ЗА СВЕТСКО СЪБИТИЕ

Холивуд е актуален 
винаги
Топлите златисти оттенъци, меки-

те едри вълни, страничният път и 

дългият, но падащ като водопад бре-

тон – това е класика за Холивуд. При-

ческата се е превърнала в стандарт 

за елегантност и съблазнителна жен-

ственост. Жените се връщат години 

наред към нея, но през този сезон тя 

е особено актуална.

 

ЗА ТЪРЖЕСТВЕН СЛУЧАЙ

Висок и обемен кок
За дамите, които предпочитат по-об-

емна и сдържана прическа, е подходящ 

именно високият кок. И едно приятно 

уточнение – не е задължително кокът 

да бъде прекалено гладък. Това позво-

лява на косата да легне естествено и 

леко да се отпусне.

За 2011 г. обемният кок е представен 

в два варианта: ретро, точно като из-

ваден от 60-те години на миналия век, 

и в стил антична богиня (с използва-

нето на тънка диадема). И единият, и 

другият вариант изглеждат ефектно, 

откриват лицето, ушите и шията.



Т
е са заболявания на устата, които при определе-
ни обстоятелства могат да се развият в рак на 
кожата или лигавицата. 
Има много видове преканцерози, но като проява 

в устата те са най-често два – 

незарастваща рана и 
разраснала се лигавица 

Познаването на причините, вида и рисковете от прекан-
церози е от огромно значение. 

Хванатите навреме преканцерози се водят просто 

лигавични заболявания, но оставените без лечение 

рано или късно се трансформират в рак на устата.

Причините за появата им са същите като за всеки друг 
рак – срив на имунитета, генетична предразположеност, 
тютюнопушене и интоксикация. 
В устата има и една много важна причина за преканце-

розите, породена от заболявания на зъбите или лекарска 
намеса – това е 

хроничната травма 
Когато имате счупен зъб или счупена пломба и те по-

стоянно драскат и правят рана на езика или бузата, ко-
ято не зараства, тази рана се превръща в някакъв мо-
мент в преканцероза. 

Ако пациентът е пушач, рискът раната 

да се превърне в рак е огромен. 

Друг случай е неточната и неудобна протеза (или кука), 
която също може да образува хронични рани в устата. 
Това са примери за хронична травма на меките тъкани. 
Травмата води до развитието на незарастваща рана 

(т. нар. улцера) или до 

компенсаторно разрастване 
на тъканта

на мястото на травмата.

Организмът се опитва да се защити от 

травмата, като удебелява и разраства подложената 

на по-голямо натоварване лигавица. 

Разрасналата се тъкан също при определени обстоятел-
ства може да прерасне в рак. 

Хроничното дразнене без травма 
е другата основна причина за появата на преканцерози. 
Най-често то се наблюдава под неточни и неправилно из-
работени мостове. Под тях постоянно се събира храна, 
която при разпада си отделя много токсични вещества, 
продукт на микробния живот в нея. Някои от тези про-
дукти са силни канцерогенни, а всички са дразнещи за ли-
гавицата. 

Когато се свали такъв мост, под него лигавицата е 

винаги аленочервена, тънка и кървяща.

Устната лигавица е подложена на постоянно механично 
и химическо дразнене. Затова тя е 

най-бързо регенериращата тъкан 
в човешкия организъм. Организмът постоянно отхвърля 
горните є слоеве, които са пълни с мъртви и дефектни 
клетки, за да не се появи ракова. 

Това е нормален процес на защита, но когато 

дразненето на лигавицата е прекалено, броят 

на дефектните клетки нараства главоломно и винаги 

има риск някоя от тях да избегне имунния контрол 

и да започне да се дели неконтролируемо – тоест 

да се превърне в ракова.

За избягване на преканцерозите и техните последици е 
нужно да няма хронично дразнене и травми в устата. А 
при поява на рана, която не зараства повече от 1 сед-
мица, както и при удебеляване/подуване на лигавицата в 
устата, веднага се обърнете към вашия лекар по дентал-
на медицина! 

Д-р Цветан ПЕШЕВ, стоматолог

Ако проявявате желание лично да се 

убедите в способностите на д-р Пе-

шев като стоматолог, а не само да че-

тете статиите му, можете да се оба-

дите на телефони: 02/952-27-55 или 

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

посещение. Кабинетът се намира на 

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

Дано да ви е наблизо!

www.zabolekarbg.hit.bg

у с м и в к а т а
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хр а н е н е

„Я
жте по-малко и избирайте здравословни хра-
ни.“ Тези съвети са до болка познати на все-
ки пълен човек… Като и това, че тази так-
тика на практика не работи.

Няма универсален начин за постигане на стройна фигу-
ра, защото причините за наднормено тегло при всеки са 
индивидуални. Много от нас са свикнали за всичко да ви-
нят калориите: ако ги намалим драстично, би следвало да 
станем стройни.

Но нискокалоричните диети водят до йо-йо ефект и дори 
до прибавяне на килограми, след като спрем диетата.

Защо? Защото храната не е просто сбор от калории, 
както и излишното тегло не е съдбовна неизбежност за 

човека с добър апетит. По скоро то е при-
знак, че организмът или психиката ни са из-
лезли от релси. 

Разбирате ли емоциите си?
Често пъти се опитваме да преглътнем 
стреса със сладко (най-вече с шоколад) 

и да запушим с храна пътя на на-
трапчивите тревожни ми-

сли. Понякога излишните 
килограми са физиологич-
ният отговор на емоцио-
налната ни реакция спря-
мо тежко събитие в жи-
вота – развод, загуба на 
близък човек, уволнение от 
работа.

Доста жени нарочно 
напълняват след любовна 

раздяла – за да си намерят 
оправдание за раздялата.

Още повече че храната наисти-
на облекчава душевните страдания 
на физиологично ниво. Но защо е 
толкова трудно да се отслабне? 
Защото това го може само онзи, 
който успее да разбере същин-
ските причини на напълняването 

и успее да реши своя 
вътрешен конфликт. 
Тогава „мастната за-
щита“ срещу каквото 
и да било просто ще 
престане да му бъде 
нужна. В противен 
случай потребността 
да защити организма 
от тъжната истина 
ще го връща посто-
янно към предишните 
килограми в повече. 

Да се разбере емоци-
оналната природа на 
излишните килограми, 
означава да са разбере 
езикът на подсъзнани-
ето, на който говори с 
нас тялото ни. 

За да влезе във връз-
ка с нас, то използ-
ва нещо като мета-
форична реч. Думи-
те „пълнота“, „тегло“ 
се явяват метафо-
ри на позитивни цели: 
пълнота на живота, 
здраве, значимост. Ду-
мите „отслабване“, 
„слаб“, „свалям излиш-
ни килограми“ означа-
ват загуба на нещо. 
Мечтата да отслаб-
неш извиква силно съ-
противление на всички защитни системи. Затова е мно-
го важно да си поставите целите позитивно – да иска-
те да станете стройни, леки и здрави, да си създадете 
конкретна представа за своето по-слабо тяло. 

Слушайте тялото си по-внимателно
То много често ни изпраща сигнали, които ние неспра-

ведливо пропускаме покрай ушите си, вярвайки единстве-

Природата на 

килограмиВсеки има за смъкване различно количество излишни килограми 
и затова е невъзможно да се преборим с напълняването 
с помощта на стандартни диети. Преди да започнем да 
отслабваме, трябва да определим причините за излишното 
тегло – емоционалните и физиологичните.

Теглото, което се 
боим да загубим 

Целта ни да се отървем от из-

лишните килограми често влиза 

в противоречие с истинските 

ни желания. Когато например се 

чувстваме несигурни и неисто-

во се нуждаем от защита, на-

пълняването ни осигурява нещо 

като защитна броня, защитна 

обвивка. 

Ако сме претърпели болезнен 

развод или раздяла с любим чо-

век, не е изключено да започ-

нем да качваме килограми, за-

щото просто се чувстваме не-

привлекателни и нямаме енер-

гия да продължим да се гри-

жим за външния си вид. Така ние 

сами се отстраняваме от поло-

вия подбор. Понеже се чувства-

ме обидени и наранени, добро-

волно напълняваме – в този слу-

чай натрупването на излишни 

килограми е опит да сведем до 

минимум риска, който едни нови 

любовни отношения крият за 

нас, както и евентуалните нови 

загуба и болка. Като капак из-

питваме и неволно чувство на 

вина, че не сме успели да съхра-

ним предишните си отношения. 

И тогава ясното ни желание да 

отслабнем влиза в противоре-

чие с вътрешното ни убеждение, 

че не заслужаваме това, че сме 

достойни само за наказание, то-

ест само за… напълняване.
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но и само на кантара. Много по-добре е да анализира-
те усещанията си – кога огладнявате зверски, кога ви 
се дояжда сладко или мазно… Това са признаци за срив 
на нормалната работа на организма. Най-често спрягана-
та причина за затлъстяването според ендокринолозите е 
нарушеният хормонален баланс, за който отговарят ня-
колко органа – щитовидна жлеза, панкреас (или задсто-
машна жлеза), надбъбречни жлези и полови жлези. А също 
така хипоталамусът и хипофизата, които се намират в 
главния мозък. 

Да не пропуснем и самата мастна тъкан, 
която не е просто сбор от клетки, чрез които 
организмът се запасява с мазнина за ситуация 
на продължителен глад. Тя е равноправен ендокринен 
орган, защото произвежда хормони.

Работата на всички тези органи е взаимосвързана. Ле-
карите определят причините за хормоналния дисбаланс с 
помощта на съвременни методи за диагностика, но той 
по никакъв начин не може да бъде уравновесен с поредна-
та модерна диета за отслабване.

Хормонален баланс под контрол
Една от функциите на хормоните е да регулират об-

мяната на веществата. Но те са и в състояние да из-
острят и потискат апетита ни. Ако производството 
макар и само на един от тях е увеличено или намалено 
по някаква причина, хормоналното равновесие се наруша-
ва. Например хипотиреоидозата (състояние на недостиг 
на хормони, произвеждани от щитовидната жлеза) значи-
телно забавя обмяната на веществата. Т. нар. субклинич-
на, т. е. скрита хипотиреоидоза протича безсимптомно, 
но видимо води до натрупване на излишно тегло. Често 
анализите при пациенти, които се оплакват от необяс-
нимо качване на килограми, установяват именно недостиг 
на хормони от щитовидната жлеза. Наднорменото тегло 
често е и резултат от проблеми с производството на 
лептин (хормона, който се отделя от клетките на маст-
ната тъкан) или от понижена чувствителност на органи-
зма към хормоните на щитовидната жлеза и от пробле-
ми с инсулина, който преработва излишъците от кръвна 
захар в мазнини. В тези ситуации даже и да се храните 
суперрационално, е невъзможно да се спасите от напълня-
ване. Диетата, „взета на заем“ от познат, въобще не е 
изход. Необходимо е да се консултирате с ендокринолог. 
Според Световната здравна организация ако индексът на 

телесна маса (ИТМ) е над 25, значи става дума за над-
нормено тегло. За сведение, ИТМ се изчислява, като се 
раздели теглото на ръста в метри на квадрат. Ако по-
лучите стойност над 25, значи трябва сериозно да се за-
мислите.
Най-вече за това, че трябва завинаги да забравите ду-

мата „диета“. Защото рязкото ограничаване на количе-
ството консумирана храна буквално обърква работата на 
хипофизата и хипоталамуса, където се намират центро-
вете на глада и засищането. Не диети със съмнителна 
резултатност, а целенасочените грижи за нас и за здра-
вето ни ще ни гарантират така желания ефект – от-
слабване.
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При спазването є трябва да изпивате на ден до 1,5 л го-

реща вода. И което е малко по-трудно за спазване – да 

изключите от менюто си алкохола, захарта и солта. Спаз-

ва се 2 седмици.

През първата седмица се смъкват повече 
килограми, а през втората – по 100–150 г на ден, 
но затова пък отслабването ви се бетонира.

1-ви ДЕН
Закуска Чаша горчиво кафе

Обяд 2 твърдо сварени яйца, сварен на пара спанак, 1 пре-

сен домат

Вечеря Парче сварено месо с малко зелена салата (без 

много мазнина)

2-ри ДЕН
Закуска 2 сухара, чаша горчиво кафе

Обяд Парче сварено месо

Вечеря Парче шунка, кофичка кисело мляко

3-ти ДЕН
Закуска 2 сухара, чаша горчиво кафе

Обяд Стрък целина, запържен в олио с малко пресни дома-

ти, плод по желание (без банан)

Вечеря 2 твърдо сварени яйца, 1 к. ч. настъргани моркови, 

парче твърдо бяло сирене

4-ти ДЕН
Закуска Чаша горчиво кафе

Обяд 1 твърдо сварено яйце, 1 к. ч. настъргани моркови, 

парче твърдо бяло сирене

Вечеря Голяма порция плодова салата, подсладена с мед

5-и ДЕН
Закуска Чаша горчиво кафе

Обяд Голяма порция немазна риба, опечена на фурна или на 

тиган без мазнина

Вечеря 1 к. ч. настъргани моркови

6-и ДЕН
Закуска 2 сухара, чаша горчиво кафе

Обяд Голямо парче пилешко филе (сварено или печено) с ня-

колко листа зелена салата

Вечеря 2 твърдо сварени яйца

7-и ДЕН
Закуска Чай без захар

Обяд Голямо парче сварено месо, плод по избор (без банан)

Вечеря Сварена риба със зеленчуци по избор

Звездни диети
преди Коледа

За Коледа още е рано да мислим… Но за това, как ще изглеждаме по Коледа, 
никак не сме подранили да ви въоръжим с няколко изпитани диети. Все пак 
трябва да имате време да пробвате поне две от тях.

Т
е ще ви помогнат не само да изглеждате по-строй-

ни по време на многобройните празници през декем-

ври, но и да се заредите с повече енергия, за да имате 

сили за купони, готвене и празнично суетене. Не е за подце-

няване и фактът, че дават бърз резултат и че водят до по-

добряване на тонуса на кожата – нещо, което ще се харе-

са на всички. При това не се налага да измъчвате органи-

зма си с глад.

Любимата диета на Никол Кидман
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Американският топ модел Синди Крауфорд е известна не само в света на модния биз-

нес, но и в сферата на диетологията. Тя е радетелка на здравословния начин на жи-

вот и пълноценното хранене, а нейната очистваща диета ще ви помогне да стопите по-

вече от 3 излишни килограма за 1 седмица.

1-ви ден Зелева супа, пресни зеленчуци (без ограничения), 150 г нискомаслено кисело мляко 

2-ри ден Зелева супа, пресни плодове (без ограничение), 150 г нискомаслено кисело мляко 

3-ти ден Зелева супа, пресни плодове и зеленчуци (без ограничение), 150 г нискомаслено 

кисело мляко 

4-ти ден Зелева супа, свареното месо от половин пиле 

5-и ден Зелева супа, сварено телешко месо 

6-и ден Зелева супа, пресни зеленчуци (без ограничение), 150 г нискомаслено кисело мляко 

7-и ден Зелева супа, пресни плодове и зеленчуци (без ограничение), 150 г нискомаслено ки-

село мляко

Мадона толкова сериозно се отнася към това, какво 

яде, че нито един прием на храна от нейна стра-

на не остава незабелязан от личния є диетолог. Заради 

жестоките правила на своите диети Мадона категорич-

но не приема храна, приготвена от „чужд човек“, и зато-

ва почти никога не яде в ресторанти. Основа на диета-

та на Мадона са традициите, залегнали в старинната 

японска кухня. 

МОЖЕ: плодове, зеленчуци, кафяв ориз, овесени ядки, 

супа мисо (с юфка и крутони от соево брашно), вегета-

рианско суши, морски водорасли. 

НЕ МОЖЕ: никакви месни продукти или други с живо-

тински произход; никакви млечни продукти и яйца; никак-

ви продукти, минали през топлинна обработка или очис-

тване; захар, кофеин и алкохол; никакви продукти с из-

куствен произход или минали през химическа обработка.

Рецепта за зелевата 
супа

Продукти:  1 голяма зелка  6 стръка 

праз лук (може и стар лук)  2 месести пи-

перки (може и от фризер)  доматен сок 

 малко сол  магданоз  сокът от 1 лимон 

 черен пипер  къри (не е задължително)

Приготвяне: Всички продукти се наряз-

ват на ситно и се накисват във вода. Око-

ло 10 мин се варят на силен огън, а след 

това до омекване на продуктите – на тих. 

За тази супа се твърди, че изгаря мазнини.

Очистващата диета на Синди Крауфорд

Диетата на Мадона
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з д р а в н а  к у л т у р а

К
огато стане дума за това, без 
което не можем, се сещаме 
първо за въздуха. 
На здравето на белите дро-

бове влияят основно два фактора – 
саждите и газовете въглероден двуо-
кис и въглероден окис.
Микрочастиците на саждите са 

дребно дисперсни и проникват много 
надълбоко. Първата бариера на пътя  
им са горните дихателни пътища, но-
соглътката. Заболяванията на носог-
лътката като хроничен ринит или 
хайморит (вид синузит) отслабват 
силата на тази бариера и вредните 
микрочастици почти безпрепятстве-
но стигат до бронхите, а след това 
– и до белите дробове.
При жителите на големите про-

мишлени градове се наблюдават мно-
го (по-често недиагностицирани) ат-
рофични промени в лигавицата на но-
соглътката, трахеите и бронхите. 
Лигавицата е изградена от многосло-
ен плосък епител, който има защит-
на функция – работи като филтър, 
изложен непрекъснато на физични и 
химични въздействия. И понеже ние 
постоянно живеем в замърсена ат-
мосфера, този филтър постоянно е 
претоварен с работа. 
Саждите са канцерогенен продукт, 

който предизвиква токсично уврежда-
не на организма и на първо място – 

на белите дробове. Те могат да ста-
нат причина и за пневмония. 
Първо провокират химическо раз-

дразнение, което води до възпаление 
на лигавицата на дихателните пъти-
ща. И ако към това раздразнение се 
прибави и бактериална инфекция, при 
това на фона на понижен имунитет 
(а при жителите на големите градове 
по правило имунитетът е понижен), 
много лесно може да се развие възпа-
лително заболяване. 
Вторият фактор, който влияе па-

губно на здравето на дихателните 
органи, е въглеродният окис, който 
е неразделна част от градския смог. 
Количеството му през летните месе-
ци (в летния смог) често превишава 
с 3 до 5 пъти нормалното. 
Въглеродният окис много по-бързо 

от кислорода прониква в кръвта, съ-
единява се с хемоглобина, образува с 
него карбоксихемоглобин. В резултат 
се ограничава транспортът на кисло-
род от белите дробове до клетките 
и тъканите. Настъпва хипоксия (не-
достиг на кислород), на която най-
чувствителни са клетките на нерв-
ната система. 
От кислороден глад на първо мяс-

то страдат възрастните хора, кои-
то имат сърдечни проблеми и нисък 
хемоглобин. И децата, тъй като те 
много се движат и имат повишена 

потребност от кислород в сравнение 
с възрастните. 

„Фабрика“ за преработка 
на токсини 

След тежко и душно лято хората с 
белодробни проблеми и нарушени ди-
хателни функции винаги са потърпев-
ши. Това е сезонът, когато се увели-
чава броят на обострените хронични 
бронхити и бронхиални асми. 
Освен дихателна белите дробове из-

пълняват и бариерна функция, заради 
която ги наричат фабрика за прера-
ботка на токсични вещества. 
В сравнение с черния дроб, който 

също очиства организма от вредни 
продукти, натоварването на бели-
те дробове е много по-голямо. Някои 
продукти от атмосферата силно по-
вреждат филтриращия апарат на бе-
лите дробове. Най-простият пример 
за това са пушачите, чиито бели дро-
бове са тъмни, „антрацитни“. Но ис-
тината е, че пасивното пушене, осо-
бено когато непушачите престоят 
дълго в задимено затворено помеще-
ние, може да причини същите увреди 
на белите дробове, каквито причинява 
и активното пушене. 
Ако „филтрите“ работят неефек-

тивно, вредните частици от атмос-
ферата могат да останат в дихател-
ните пътища дълго време и в бъде-

ДИШАЙ
ддъъллбобоккоо!!

Какво се случва с белите дробове през 
есента, след като сме се „надишали“ добре в 
летните жеги? А когато въздухът не стига? 

Какво да правим, ако нашият дихателен 
апарат „издиша“, и как да предпазим 

дихателните си органи от увреждане?
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ще да станат източници на различни 
заболявания.

Есенно п(р)очистване
За да се прочистят бронхите и бе-

лите дробове от вредни вещества, е 
необходима профилактика. 

Най-простото нещо, което може 
да се направи в домашни условия, 

са инхалациите – вдишване на 
изпаренията на сварен картоф или 

на разтвор на сода. 

Влажните пари втечняват храчки-
те с вредни микрочастици, които се 
задържат в дихателните пътища, и 
улесняват тяхното откашляне. По-
добна профилактика трябва да се 
прави веднага след престой в замър-
сена атмосфера. 
Ако инхалациите не помогнат, в 

„почистването“ трябва да се вклю-
чат и муколитични препарати с от-
храчващо действие. 
Добър ефект дава и един метод, 

който се прилага във военната и 
спортната медицина – вдишването на 
хелиево-кислородна смес. Преди 20–30 
години с помощта на този метод ус-
пешно са били лекувани тежки прис-
тъпи на бронхиална астма. 
Хелият има свойството да проник-

ва дори и през най-тесни пори, „увли-
чайки“ със себе си и кислорода. Чрез 
вдишването на хелиево-кислородна смес 
белите дробове се вентилират напъл-
но – чак до най-крайните алвеоли. Но 
тъй като хелият може силно да ох-
лади дихателните пътища, той задъл-
жително се затопля преди употреба 
със специално устройство, което ед-
новременно с това съединява и двата 
газа – хелий и кислород. 
Освен че очиства белите дробове, 

хелиево-кислородната смес принуждава 
митохондриите, клетъчните енергий-
ни централи, да работят по-добре. В 
резултат се подобрява и вътрешно-
клетъчното дишане. 

Сериозна и несериозна 
кашлица

Как да различим безобидната кашли-
ца при простуда, която минава за 2–3 
дни, от „сериозната“, която изисква 
специално лечение? И налага ли се да 
облекчаваме кашлицата? 
Тя възниква поради раздразнение на 

лигавицата в някой от участъците 
на горните или долните дихателни 
пътища – гърло, трахеи, бронхи, бели 
дробове.
Бива продуктивна, с отделяне на 

храчки, или суха, раздираща, т. е. не-
продуктивна. Типичен пример на не-
продуктивна кашлица е детският 
коклюш (т. нар. „лаеща“ кашлица). 
Това е много мъчителна и непремен-
но трябва да се облекчи с лекарства, 
съдържащи кодеин. 
Ако кашлицата е продуктивна и е 

съпроводена с отделяне на храчки, 
това е признак, че процесът се раз-
вива в бронхите. Там се намира го-
лямо количество клетки, които об-
разуват храчки или слуз. Застоявай-
ки се, тази слуз се насища с вредни 
вещества. Затова такава кашлица не 
трябва да се потиска, а напротив. 
За целта се препоръчва прием на му-
колитици – отхрачващи лекарствени 
средства. 
Кашлицата сама по себе си не е 

опасна и нерядко е само симптом на 
простуда, но дори и тогава към нея 
трябва да се отнасяме внимателно. 

Ако е съпроводена с болки в гръдния 
кош и с повишена телесна 

температура, има подозрения за 
пневмония, която изисква сериозно 

комплексно лечение.

Основните признаци на „простудна-
та“ кашлица са, че тя не е съпро-
водена с отделяне на голямо количе-
ство храчки. Ако все пак се отде-
лят храчки, те са светли, без никак-
ви примеси. Тази кашлица по правило 
е дневна, не е пристъпообразна и не 
се съпровожда с чувство за недостиг 
на въздух. 

Бронхит
Кашлицата е основният симптом и 

на заболявания като бронхит и тра-
хеит. При трахеита основните „не-
правилни“ дихателни шумове се чуват 
над трахеите, в центъра под гърло-
то. А при бронхит се чуват различни 
свистящи хрипове по-надолу – над по-
върхността на белите дробове. 

Бронхиалната кашлица е на 
пристъпи, често продуктивна, 

с обилно храчкоотделяне. 

Заболяването протича без повишена 
температура и е без сериозни инток-
сикации. Обикновено не се констати-
рат изменения на дихателните орга-
ни при рентгенография. 
Бронхитът е възпаление на брон-

хите, а причините за него могат да 
бъдат различни. Ако виновникът се 
явява бактериален или вирусен агент, 
тогава заболяването е заразно. Ако 
се заразите и с ОРЗ (остро респира-
торно заболяване) от своя съсед по 
бюро в офиса, едно от усложненията 
може да бъде бронхит. 
Има и бронхити, предизвикани от 

химическо раздразнение. Пребиваване 
в неблагоприятна атмосферна среда 
може да доведе до бронхит, който не 
е заразен. Бронхитът не трябва да 
се лекува с антибиотици. 
Признаци като силна кашлица, по-

вишена телесна температура (макар 
че пневмонията може да протече и 
с незначителна температура), болка 

БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ – 
НА ПОКАЗ

В съвременната медицина съществу-

ват методи на изследване, които с го-

ляма точност определят състоянието 

на белите дробове. 

Газова сцинтиграфия Тя позволява 

да се контролират въздушните пъти-

ща. Пациентът вдишва безвреден га-

зов радиоизотоп и целият „въздуховод“ 

се наблюдава внимателно на монитор. 

За да се оцени състоянието на бели-

те дробове, радиоизотопното конт-

растно вещество се вкарва и веноз-

но. В този случай специалистът може 

подробно да изучи състоянието на бе-

лодробните тъкани. 

Компютърната томография (ске-
нер) е метод, при който от множе-

ство рентгенови изображения на да-

ден обект, заснети от различни ъгли, 

с помощта на компютърна обработка 

се получава триизмерно изображение. 

Изследването се извършва на последо-

вателни срезове и специалистът може 

подробно да изучи състоянието на тъ-

каните на белия дроб.

САМА ПО СЕБЕ СИ ПРОСТУДНАТА КАШЛИЦА НЕ Е ОПАСНА, 
НО КЪМ НЕЯ ТРЯБВА ДА СЕ ОТНАСЯМЕ ВНИМАТЕЛНО – 
НАПОСЛЕДЪК ЗАЧЕСТИХА СЛУЧАИТЕ НА ТУБЕРКУЛОЗА, 

ЧИЙТО ОСНОВЕН СИМПТОМ Е КАШЛИЦАТА.
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в гръдния кош, изпотяване, слабост, 
главоболие са симптоми, които 

говорят за пневмония
Така че е невъзможно да не бъдат 

забелязани. (Болките в гръдния кош 
говорят вече за развитие на плевроп-
невмония – при поражение на лигави-
цата около белите дробове.)
Пневмонията е възпаление на бело-

дробна тъкан, предизвикано от раз-
лични бактериални инфекции. 

Често тя се развива като усложнение 
след грип. Защото вирусите на грипа 
водят до отслабване на имунитета. 
Ако имунната система на болния от 

грип е стабилна, той обаче няма да се 
разболее от пневмония. 

Освен вида и мащаба на инфекцията 
за развитието на пневмонията имат 
значение и редица други предразпо-
лагащи фактори – простуда, лоши 
атмосферни условия, пренапрежение, 
травми, операции, прахови въздейст-
вия, трахеотомия, интубация, теж-
ки заболявания, алкохолизъм, напредна-
ла възраст и др. 
Заразността на повечето пневмо-

нии, особено на бактериалните, е не-
значителна и не е необходимо болни-
те да се изолират.

Дихателна профилактика
За да очистим пълноценно бронхите 

и белите дробове, е необходимо да за-
почнем с инхалации. След това да на-
правим вибрационен масаж на гръдния 
кош – с почукващи и потупващи дви-
жения на пръстите. След това изка-
шляне в „дренажна“ поза – легнали по 
корем или на една страна, като гръд-
ният кош е по-ниско от таза (по-
стига се с помощта на възглавница 
например). 
Дълбокото дишане и особено диха-

телните упражнения по системата 
на йога са много полезни за белите 
дробове. Основният дихателен мус-
кул е диафрагмата, а умението да се 
диша с корема позволява да се тре-
нира дихателната система. 
Почивката на планина, в борова 

местност, разбира се, е полезна, но 
убедителни данни за това, че ефек-
тивно помага, няма. 

Сигурно си мислите, че ракът на бели-
те дробове е разпространен най-чес-
то в градовете и в големите промиш-
лени зони? Грешка! Най-често от рак 
на белите дробове заболяват лесниче-

ите в хвойнови гори.

Това практически е професионална 
болест на лесничеите в Канада. При-
чина е хвойновата смола, която е 
канцероген. Затова планинският въз-
дух в подобна местност е полезен 
само в умерени дози. Почивката в 

планината през лятото или честите 
разходки в гората не са опасни и но-
сят само ползи. Но да се живее в го-
рата е рисковано. Въпреки че там от 
пневмония боледуват рядко, ракът на 
белите дробове е често явление. 

Като старите баби
Възрастните хора често издишват 

въздуха на пресекулки. Всъщност това 
е много добра тренировка за дробо-
вете. Издишането на пресекулки по-
мага за създаване на налягане в диха-
телните пътища – в тези отдели на 
белите дробове, които при нормално 
дишане не се използват (те се задей-
стват само при кашлица). За да се 
очистят белите дробове от храчки, е 
необходим обходен път, към техните 
отдалечени канали. И за да се откри-
ят тези канали, е необходимо в бели-
те дробове да се създаде това поло-
жително налягане. Най-лесният начин 
за създаване на положително налягане 
в дробовете е, като се затрудни из-
дишането. Надувайте балон по-често 
или пък в продължение на секунди ду-
хайте през сламката в чашата с теч-
ност. Това са своеобразни тренировки 
за постигане на положително налягане 
в края на издишването. 
Възрастните хора правят тези „уп-

ражнения“ чисто инстинктивно. И 
дишането им става по-леко.

С
ъюзът на българските медицински дружества про-

веде семинар за журналисти на тема „Профилакти-

ка и контрол на сезонните грипни епидемии в Бъл-

гария“ с лектори проф. Мира Кожухарова, национален кон-

султант по епидемиология и заместник-директор на НЦЗ-

ПБ, и доц. Атанас Мангъров, началник на детско отделение 

със сектор за интензивно лечение при Инфекциозна болни-

ца – София.

Лекторите запознаха аудиторията със спецификацията 

на щамовете през тази година, както и с ефикасността 

на инактивираната противогрипна ваксина, демонстрира-

на в множество клинични проучвания, във всички възрасто-

ви групи. 

Грипът е изключително заразно инфекциозно респираторно 

заболяване. Повечето възрастни без съпътстващи хронични 

заболявания могат да заразят други хора 1 ден преди да раз-

вият симптоми и 5–7 дни след като се разболеят. Децата 

могат да предават вируса повече от 7 дни. Симптомите за-

почват 1 до 4 дни след като вирусът влезе в контакт с тя-

лото. Това означава, че е възможно да предадете грипния ви-

рус на друг човек, преди да знаете, че вие сте болни.

По данни на СЗО годишната грипна епидемия води до зна-

чителни последици по отношение на общественото здраве. 

Ежегодно 5–15% от населението е засегнато от грип. Годиш-

но грипната епидемия предизвиква от 3 до 5 милиона случаи 

на тежки заболявания в световен мащаб и води до 250 000–

500 000 смъртни случая. Освен това грипът предизвиква 

вторични инфекции при всички възрастови групи и обостря-

ния на съществуващи хронични заболявания, като води до 

тежки усложнения, повишена болестност и смъртност. 

Грипът е сериозен медицински проблем и ако има начин да 

снижим риска, защо да не се възползваме от него? 

Решение ли е противогрипната ваксина
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З
а съжаление този процес е естествен и не можем 
да се спасим от него, но можем ли поне да го за-
бавим? Как да постъпим, ако болестта е в напред-
нал стадий? Кои са най-новите инвазивни методи 

и технологии за изкуствено протезиране? Всичко това ни 
обясни д-р Николай ТИВЧЕВ, началник на отделение към 
една от клиниките в болница „Пирогов“, тесен специа-
лист по травматология, гръбначна хирургия и ендопроте-
зиране на големи стави.

– Д-Р ТИВЧЕВ, КОИ СА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА АРТРОЗА?

– Почти всеки човек над 50-годишна възраст страда от 
артроза. Става дума за заболяване, при което се стига 
до износване на хрущяла в ставата. Причините са някол-
ко – на първо място е наследствеността, която повлиява 
състава на хиалинния хрущял. В изграждането на хрущял-
ния матрикс участват различни видове колаген, някои от 
които са по-устойчиви от други. От тази наследстве-
ност зависи колко бързо ще се „изтрие“ хрущя лът. Ран-
на артроза (под 50-годишна възраст) се среща при паци-
енти, които по рождение са с по-хлабави връзки на ста-
вите или с вродени малформации на ставите, при паци-
енти с някои анатомични особености, например променен 
ъгъл на коляното и съответно променено натоварване в 
коленната става. Рисков фактор са и прекарани травми 
на ставите – счупвания, изкълчвания, зарастване на фрак-
тури с разместване.

– А ОСВЕН НАСЛЕДСТВЕНОСТТА КОИ СА ДРУГИТЕ 
РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТОВА ЗА-
БОЛЯВАНЕ?

– Начинът на живот на първо място. Един активен чо-
век, чиято професия е свързана с непрекъснато ходене и 
тежък физически труд, е с по-голям риск да се сдобие 
с артроза, отколкото друг, който води по-заседнал на-
чин на живот. Пациентите с наднормено тегло също са 
предразположени към по-ранно развитие на артроза. Про-
дължителното обездвижване също може да стане причи-
на за износване на хрущяла. Интересни проучвания со-

чат, че ако човек не стъпва на краката си в продъл-

жение на шест месеца, може да развие по-ранна ар-

троза, отколкото някой, който се занимава активно 

със спорт. Така че и липсата на движение също не е га-
ранция, че ще се спасим от артроза. Освен това продъл-
жителното обездвижване става причина за понижен ме-
таболизъм, както и за развитие на остеопороза. Доказа-
но е, че жените по-често боледуват от артроза. Особено 

от гонартроза (артроза на коленната става). 
– КОИ СТАВИ ЗАСЯГА НАЙ-ЧЕСТО АРТРОЗАТА?

– По-често коленните стави. Това се обяснява с по-
сложната анатомия и по-честите травми, които хората 
получават в областта на коляното. А също и от някои 
взаимоотношения между двете основни кости, които из-
граждат коленната става – бедрената и големия пищял, 
които трябва да сключват ъгъл от 6 градуса помежду 

e к с п е р т н о  м н е н и е

©
 S

EB
AS

TI
AN

 K
AU

LI
TZ

KI
 / 

D
EP

O
SI

TP
H

OT
O

S.
C

O
M

„Резервните части“ „Резервните части“ 
за човешкото тялоза човешкото тяло

АРТРОЗАТА Е ПРОЦЕС НА ОСТАРЯВАНЕ 
НА СТАВНИЯ ХРУЩЯЛ, КОЙТО ЗАСЯГА 

ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС
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си. Когато този ъгъл е по-малък или по-голям, се износ-
ват или вътрешната, или външна част на ставата. Бо-
лестта може да засегне всяка една става, но се наблю-
дава най-често в областта на коленната става, на гръб-
начния стълб, на тазобедрената става, на пръстите на 
ръцете и китката.

– КАК СЕ ДИАГНОСТИЦИРА БОЛЕСТТА?
– Най-често артрозата алармира с тъпа и неприятна 

болка в областта на ставата, особено в крайните фази 
на движението. Например в коляното – при сгъване, в 
тазобедрената става – при завъртане на бедрото навъ-
тре или при отвеждане на крака настрани. Тези болки 
най-често се усещат вечер, в състояние на покой след 
натоварен ден. Или през нощта, когато другите дразни-
тели са изчезнали. За да се диагностицира заболяване, 

е достатъчно да се направи обикновена рентгенова 

снимка в две проекции. В някои зони е препоръчително 
да се направи и ядрено-магнитен резонанс, който показва 
и дебелината на хрущяла.

– А КОИ СА НАЙ-НОВИТЕ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 
АРТРОЗАТА?

– Лечението се определя от тежестта на заболяването. 
Започва с неоперативни методи и с балнеолечение. Ко-
гато е увреден и ставният хрущял, се приемат също и 
противовъзпалителни, и болкоуспокояващи препарати, как-
то и други, които подхранват хрущяла. Предписват се и 
медикаменти, които, от една страна, подхранват хрущя-

ла (всички, които съдържат глюкозамин гликани и хондро-
итин сулфат). На пазара някои от тях са регистрирани 
като медикаменти, а други като хранителни добавки. 

Съвременен метод е използването на хиалуронова 

киселина. Тя може да бъде приемана през устата, но 

по-модерната трактовка на това лечение изисква 

тя да бъде инжектирана директно в болните стави.

Въведената инжекционно хиалуронова киселина действа, 
от една страна, като смазка, а от друга, „внася“ важни 
за хрущяла съставки. Когато обаче болестта е в напред-
нал стадий, когато болките се усилят и тези методи не 
помагат, трябва да се мисли за оперативно лечение. То 
бива два вида – операции, които подобряват състоянието 
на ставата и на хрущяла, и хирургични интервенции, при 
които засегнатите стави се заместват с изкуствени.

– КОЕ ОПРЕДЕЛЯТЕ КАТО НАЙ-НОВО ПРИ ПРОТЕЗИ-
РАНЕТО?

– За късмет живеем в XXI век, когато „резервни час-
ти“ за човешкото тяло се намират относително лесно. 
В момента има разработени изкуствени стави за всички 
по-важни стави в тялото – коленните и тазобедрените, 
които се използват най-често, но има още глезенни, ра-
менни, лакетни, стави за пръстите на ръцете и на кра-
ката. Операцията за поставяне на изкуствена става е 
рутинна и се изпълнява в повечето ортопедични отделе-
ния и клиники в България. Заместването на една износе-
на става с изкуствена позволява на пациентите не само 
да живеят нормален живот, без болка, но и да се върнат 
към нормалните си професионални натоварвания. 

А по-младите дори могат да се върнат към нормал-

ни спортни натоварвания – имаме пациенти, които 

играят футбол, карат ски, играят волейбол, тоест 

спортуват активно и с изкуствена става. 

През последните няколко години настъпиха промени в 
областта на протезирането. Промени се както качество-
то на материалите, така и начините, по които протези-
те се поставят в човешкото тяло. Разчита се на мини-
мално инвазивни методи, при които през много малък раз-
рез (на практика без да се разрушават важни тъкани) мо-
гат да бъдат имплантирани тазобедрени и коленни ста-
ви. Това позволява изключително бързо възстановяване на 
пациентите. В повечето случаи на първия или на втория 
ден след операцията те могат да се изправят самосто-
ятелно, да ходят без помощни средства или с помощта 
на една патерица и в рамките на 10–15 дни да се научат 
да ходят без никакви помощни средства.

– А КАК БИХТЕ КОМЕНТИРАЛИ ПРИЛАГАНЕТО НА 
БИОМАТЕРИАЛИ ПРИ ПРОТЕЗИРАНЕТО? 

– Има разработени нанотехнологии за специално покри-
тие на протезите, които позволяват проникване на чо-
вешката кост в структурата на изкуствената става. 
Това са безциментни стави, при които костта директно 
сраства към имплантата, без да се използват костни ле-
пила. Резултатът е здраво закрепване и пълно заместване 
функцията на създадената от природата става. 

– КАКВА ЧАСТ ОТ СУМАТА ЗА ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕ-
НИЕ ПЛАЩА ЗДРАВНАТА КАСА?

– В момента в България здравната касата финансира 
болничния престой на пациентите, медикаментите, ко-
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ВЪПРОСИ, КОИТО ДА ЗАДАДЕТЕ НА ЛЕКАРЯ ПРЕДИ 

ПОСТАВЯНЕ НА ИЗКУСТВЕНА СТАВА

 Каква става ще ми бъде поставена – дали ще ми бъде 

поставена някоя от модерните безциментни стави?

 С какъв метод ще ми бъде имплантирана – дали ще се 

използват т. нар. минимално инвазивни методи?

 Ще имам ли възможност за много ранна рехабилитация и 

бързо възстановяване – не е все едно дали човек ще се въз-

станови в рамките на 30 или 180 дни.

Д-р Тивчев съветва
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ито получават по време на този престой, както и ле-
карския труд. 

Тя заплаща и една фиксирана сума от стойността 

на изкуствените коленни и тазобедрени стави (ос-

таналата част се доплаща от пациента). Тази сума 

възлиза на 1080 лв. с ДДС за тазобедрените стави и 

2700 лв. с ДДС за коленните стави.

Другите стави, които заместваме (напоследък все по-
често глезенни и раменни), не се реинбурсират от здрав-
ната каса. 

– МОЖЕМ ЛИ ДА ЗАБАВИМ НАСТЪПВАНЕТО НА АР-
ТРОЗАТА? КОГА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАМИСЛИМ ЗА ПРО-
ФИЛАКТИКА? 

– Артрозата е състояние, което съпътства напредва-
нето на възрастта. Но могат да се положат усилия, ко-
ито да забавят процеса. Профилактиката на артрозата 
трябва да бъде насочена към поддържане на добър тонус 
на ставите чрез физическа активност. Умерените физи-
чески упражнения под ръководството на вещ треньор мо-
гат да забавят процеса на стареене на хрущялната тъ-
кан. Плуването е най-щадящият спорт за ставите. Тури-

змът и всички спортни дейности, които се практикуват 
за удоволствие, също са подходяща ставна профилакти-
ка. Бягането и в частност джогингът се препоръчват, 
но само ако се практикуват с подходящи маратонки с 
амортисиращи подметки, които омекотяват натоварва-
нето и го предават правилно. При бягане с неподходящи 
обувки – с тънка и твърда подметка – сътресенията, 
които се получават при стъпване, натоварват ставите 
и може да се стигне до сериозни поражения. При бягане 
върху асфалт е възможно ставите много да се претова-
рят, затова бягането и джогингът трябва да се практи-
куват на еластични тартанови настилки. Опасни са т. 
нар. контактни спортове като футбол и баскетбол, при 
които могат да се получат травми. Както и някои мо-
торни спортове, при които коленните и глезенните ста-
ви често са засегнати. 

– ИМА ЛИ НЯКАКЪВ ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ХРАНИТЕ-
ЛЕН РЕЖИМ?

– Няма абсолютно никакви ограничения в храненето, но 
не трябва да се стига до натрупване на излишни кило-
грами.

– „ЗА“ ИЛИ „ПРОТИВ“ НАРОДНАТА МЕДИЦИНА ПРИ 
ЛЕЧЕНИЕ НА АРТРОЗА?

– Когато човек не познава нещо, не трябва да го от-
рича. Не познавам народната медицина, затова не я от-
ричам. Но не мога и да я препоръчам. 

Разговора води Теодора СТАНКОВА

В по-малка или по-голяма степен всеки човек има шипове 

на гръбначния стълб след 50-ата си година, но не е задъл-

жително те да му причиняват болка. Ошипяването е само 

една от проявите на артрозната болест. По своя харак-

тер артрозата представлява разрушаване и постепенно 

изчезване на ставния хрущял. Когато започне този про-

цес, в периферията – там, където са разположени став-

ната капсула или обвивката на ставата – започват да 

се образуват костни израстъци. Защото организмът се 

стреми да увеличи площта на ставата и реагира със за-

щитни механизми, които довеждат именно до образуване-

то на израстъците. Тези израстъци при рентгеново из-

следване се виждат като шипове. На медицински език се 

наричат остеофити. Целта на тези шипове е постепен-

но да ограничат движенията в ставата и това да нама-

ли болката на пациента – т. е. организмът е намерил ня-

какъв, макар и не съвсем правилен начин да се „самоизле-

кува“. Най-често шипове се наблюдават в областта на 

гръбнака. Дори има пациенти, при които шиповете от два 

съседни прешлена се свързват помежду си, срастват и 

блокират движението между тези два прешлена, като по 

този начин болката изчезва. 

Болки в една или няколко стави (често симетрични) са ос-

новният сигнал за наличието на шипове. Чести симпто-

ми обаче са и сутрешната скованост на ставите, коя-

то се преодолява след около 30 минути. Със задълбочава-

не на заболяването болката и сковаността прогресират. 

Ако изведнъж усетите болка след умерена или по-сериозна 

физическа активност, това също е сигнал за шипове. При 

някои хора те водят до ограничения в движенията. А при 

други дори се появяват отоци в коляното или глезена, кои-

то се увеличават при промяна в атмосферното налягане.

Какво представляват шиповете
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Знаете как е – времето застудява и все по-рядко се разхождаме навън. Неслучайно за повечето хора есента и зи-
мата са синоними на обездвижване и всички свързани с него неприятни усещания. А когато и работният ден ми-
нава в еднообразна поза – на крак или пред компютъра – положението се влошава. Болките в шията, гърба, кръ-
ста и крайниците неусетно се превръщат в ежедневие.

 РЕЦЕПТА №1 ДИВ КЕСТЕН, АРНИКА и щипка РОЗМАРИН 
Масажният гел с див кестен и арника на АСАМ е изключително популярен продукт в Германия, където е известен 
просто като „конски балсам”.  Защо „конски”? Древна история… От векове немските коняри добавяли комбинацията от 
див кестен, арника и розмарин в състава на домашно приготвяни мазила, с които освежавали уморените работни коне 
и възстановявали силите им. С времето хората също започнали да се възползват от доказаната ефективност на старата 
рецепта, а технолозите на АСАМ я поставят в основата на един от бестселърите на компанията. 
Масажния гел с див (конски) кестен и арника биха оценили високо не само жертвите на заседналия начин на живот, 
но и упражняващите физически труд, както и активно спортуващите. С негова помощ мускулната треска минава много 
по-бързо, болката от претоварването отшумява, комфортът и тонусът се възстановяват.
Понякога болките в ставите са особено силни и упорити – шиповете могат да станат причина за кошмарни преживява-
ния, а възрастовата граница на страдащите непрекъснато пада. Подобно е положението и с различни заболявания на 
опорно-двигателния апарат. В такива случаи може да помогне

 Рецепта №2 ДЯВОЛСКИ НОКЪТ И ЕВКАЛИПТ
В полупустинните части на Южна Африка вирее странно растение с подобни на куки плодове. Именно те дават името на 
билката – дяволски нокът. Коренът й съдържа невероятен коктейл от ценни биологично активни вещества. Най-зна-
чимата от тях е глюкозидът харпагозид. Научно установен факт е, че харпагозидът потиска действието на ензима, отго-
ворен за възпалението на хрущялната тъкан. В резултат болката и отоците на възпалените стави значително намаляват 
и тяхната подвижност се улеснява. Всичко това обуславя мощното противовъзпалително, противоревматично, обезбо-
ляващо и седативно действие на дяволския нокът. В лабораториите на АСАМ съчетават „африканското чудо” с австра-
лийското „дърво на живота” – евкалипта. При локално приложение евкалиптът нежно тушира болките, отпуска схвана-
тите мускули, тонизира и освежава.
Когато се възстановявате след травми, когато ви тормозят ставни болки или пък костите постоянно ви „въртят”, когато сте 
опитали няколко средства, за да се справите с проблема, но резултатът е, меко казано, незадоволителен, опитайте

 Рецепта №3 ЧЕРЕН ОМАН
Черният оман, познат още като мазен корен, див тютюн и страстник,  съвсем неслучайно е най-известен с името зарас-
личе. От векове се цени „магическата” му способност да ускорява оздравителните процеси след счупвания на кости, на-
търтвания, изкълчвания, разтягане на сухожилия.
Науката отдавна е разконспирирала магията на „черната билка”. В основата на нейната уникална лечебна сила е високо-
то съдържание на алантоин, който стимулира регенерацията на клетките и заздравяването на кости, хрущяли, мускули 
и сухожилия. Действието на алантоина отлично се допълва от слузни вещества (успокояват възпалените тъкани), роз-
маринова киселина (силно противовъзпалително действие), хранителни компоненти – калий, калций, фосфор, витами-
ни, протеини и други. 
Според научните изследвания концентрацията на лечебни вещества е най-висока в корена на растението. Затова имен-
но екстракт от корен на черен оман е основният активен компонент в новия масажен гел от добре познатата серия 
Kräuterhof на ASAM. За пореден път фирмата от Бавария среща добрата стара традиция със съвременните технологии, 
за да създаде продукт с висока ефективност, безкомпромисно качество и достъпна цена – съчетание, което вече поло-
вин век е нейната запазена марка.

Ако сте разпознали себе си в горните редове, внимателно прочетете нашите рецепти.
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П
резокеански авиолайнер лети 
от Лос Анджелис към Лондон. 
И още неиздигнал се от поло-
сата, изведнъж пилотът наби-

ва спирачки. По-късно се изяснява, че 
в турбината е попаднала птица, коя-
то е можела да стане причина за се-
риозна катастрофа. Самолетът ведна-
га е върнат в района на летището, а 
уплашените пасажери са поведени към 
изхода. Всички с изключение на една 
пътничка от първа класа, телохрани-
теля є и двамата є синове. Без ог-
лед на обявената тревога въпросната 
пътничка отказала да напусне само-
лета, преди да се преоблече в дизай-
нерски дрешки и преди да се гримира. 

И докато другите пътници отправяли 
горещи благодарности към бога, че ги 
е спасил от явна смърт, тази жена с 
невъзмутим вид се пудрила и търсела 
в багажа си обувките Dior с десет-
сантиметрови токчета. За да се поя-
ви с тях, излизайки от самолета. 
Вие знаете коя е тази пътничка. 

Казва се Виктория Бекъм. А този 
епизод от нейния живот е абсолют-
но, макар и абсурдно реален. Впрочем 
опитайте се да я разберете. Тя все 
пак е публична личност. Височината 
на токчетата є, формата на очила-
та є и тенът на лицето є се об-
съждат почти толкова често, колко-
то изборът за президент на САЩ и 

световната икономическа криза. Къде 
по-трудно ще ви е да проявите раз-
биране към някоя 

обикновена жена 
перфекционистка 

Да я наречем условно Катя. Та въ-
просната Катя си направила поход 
в Австрийските Алпи, идеално гри-
мирана, по дизайнерски сандали. При 
това Катя не е някоя разглезена бо-
гаташка, а сериозна бизнес дама. „Не 
мога по друг начин – обяснява сама-
та тя. – Когато излизам от вкъщи, 
без значение къде и за какво отивам, 
се чувствам длъжна да изглеждам и-
д-е-а-л-н-о.“ 

на света
Най-прекрасната

Идеален дом, идеална работа, 
идеален мъж, идеална 
външност, идеални деца… 
Не е ли това идеално тежкият 
кръст, който съвременната 
жена носи на идеалните си 
рамене? Перфекционизмът е 
модерна заразна болест. Не 
вярвате?! Ще се опитаме да 
докажем аксиомата „Най-
доброто е враг на доброто“.
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DERMACOL MAKE-UP COVER 
Легендарният силно покривен фон дьо тен 

ще ви осигури перфектно покритие на всич-

ко, за което можете да си помислите: кръ-

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

Хипоалергенен, водоустойчив, с интензивна 

UV защита (SPF 30), DERMACOL MAKE-UP 

COVER e невидимо оръжие в борбата срещу 

кожните недостатъци. Може да играе ус-

пешно ролята на основен грим – нанесен в 

малки количества на тънък слой, той скри-

ва недостатъците и изравнява тена на ко-

жата. Незаменим е и с качествата си на 

коректор – за покриване само на определе-

ни недостатъци. 

Благодарение на състава си той е устой-

чив дори и към морската вода. Разработен 

в осем цветни нюанса, стои прекрасно и 

гарантира безупречен грим. Идеално сред-

ство за професионален грим – при фотосе-

сии, филмови снимки или където настроени-

ето ви отведе!

Официален вносител „Ралица“ ООД:

1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35

тел. 02/ 980 33 15, 

факс 02/980 48 99

e-mail: dinpg@techno-link.com

Да изглеждаш идеално обаче, все още 
не е всичко. Стремежът към съвър-
шенство осветява живота на много 
жени като Катя – като се започне 
от интериора на жилищата им и се 
стигне до тяхната работа. Всичко 
изглежда перфектно. 

Вие също навярно познавате 
такива жени, които работят 
като машини и щом стане дума 
за работа, се преселват в офиса 
и буквално напускат живота, 
докато не я свършат. Забравят 
за мъжете, приятелките си и 
за самите себе си дори. 

Те смятат себе си за отговорни 
хора, чиято работа не би могла да 
бъде свършена от никого другиго. Тях 
думата „добре“ въобще не ги устрой-
ва. Още в училище, когато са полу-
чавали четворки, родителите всеки 
божи ден са им натяквали, че трябва 
да поправят оценката си на шести-
ца. Тези жени не могат да се наслаж-
дават на настоящето, защото вина-
ги живеят в бъдещето, от проект 
към проект. 

Какво е това, кой е този
Хората, които във всичко и вина-

ги се стремят да постигнат съвър-
шенство, се наричат перфекционис-
ти (от латинското perfectus – иде-
ален). Тях ги характеризира сбор от 
качества, които, разгледани поотдел-
но, са си напълно положителни, но 
взети заедно, образуват взривоопасна 
смес както за своите притежател-
ки, така и за обкръжението им. Ви-
соки изисквания към себе си и окол-
ните, специално внимание към детай-
ла, подреденост, педантичност, стре-
меж всичко и винаги да се прави „за 
шестица“ (наричат го още комплекс 
на отличничката), почти параноичен 
страх от грешки (перфекционистки-
те се страхуват заради грешката да 
не изгубят благоразположението на 
другите хора), крайно болезнено от-
ношение към критика, хиперотговор-
ност, желание за тотален контрол 
над всичко и всички, неумение да се 
делегират пълномощия… Вярно, психо-

лозите твърдят, че всички тези ка-
чества са само последици, само вър-
хът на айсберга, а основната причина 
за вечния стремеж към идеала е мно-
го по-банална – неприемане (да не ка-
жем нелюбов) на себе си. 

И въпреки че перфекционизмът 
е наричан „болестта на XXI век“, 
той все пак не е болест, а 
свойство на характера. 

А характерът, както е известно, 
се формира в детството – между 
третата и шестата ни година, кога-
то се появяват схващания, от които 
човек несъзнателно се ръководи цял 
живот (ако, естествено, в един пре-
красен ден съзнателно не реши да ги 
преразгледа). Родителите на бъдещи-
те перфекционисти по принцип обръ-
щат повече внимание на недостатъ-
ците и дефектите на децата си, от-
колкото на техните достойнства и 
успехи. Те често ги сравняват с дру-
гите деца, в резултат на което де-
тето решава, че за да заслужи любо-
вта на родителите, не е достатъч-
но да бъде просто добро, трябва да 
бъде идеално. 

Перфекционизмът е вид 
защитно поведение. Човек се 
опитва винаги да бъде на висота, 
за да не се сблъска със 
собствените си страхове да 
бъде никой и нищо.

Това в известна степен е отговор 
на родителската директива: „Ако не 
получиш шестица, нищо няма да из-
лезе от теб.“

Вирус или бактерия
Всеки си има своя представа за пер-

фекционизма. Това, което на едни се 
струва безкраен идеализъм, за други е 
норма на живот. Перфекционистките 
са дами, които през зимата се осме-
ляват да се облекат целите в бяло 
и при това да не се изцапат. Пер-
фекционизмът може да се каже, че е 
женска болест. Опитайте се да излъ-
чите няколко перфекционисти за себе 
си. Ще видите, че дамите ще се ока-
жат повече в списъка. 

„АКО СЕ НАЛАГА, ИЗЛИЗАМ ОТ КОЖАТА СИ, ЗА ДА НАПРАВЯ 
ПРИЯТНО ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ДРУГИТЕ.“

НАОМИ КЕМБЪЛ



Съвременното момиче е буквално 
програмирано да бъде самото 
съвършенство. На момчетата се 
позволяват много повече грехове. 

Историята знае немалко перфекцио-
нистки, така че тази „болест“ може 
да се окаже не толкова модерна. Ца-
рица Клеопатра например, умирайки, 
наредила да я облекат и гримират, за 
да си отиде от света като на па-
рад. Коко Шанел пък карала модели-
те си по осем часа на ден да стоят 
на крак – дрехите си тя проектира-
ла не на скици, а, така да се каже, 
в натура. Впрочем на Шанел принад-
лежи знаменитата фраза: „Ако жена 
дойде при мен без червило, няма дори 
да разговарям с нея.“ 
Публично наричат себе си перфекци-

онистки певиците Мадона, Кристи-
на Агилера и нашата Лили Иванова. 

А също и актрисите Джейн Фонда, 
Людмила Гурченко, Гуинет Полтроу и 
Дженифър Анистън. 
През последните години от „вируса“ 

перфекционизъм са заразени и много 
обикновени жени. Средностатистиче-
ската жена днес постоянно се чувства 
неудовлетворена, защото се сравнява с 
други. Тя се оглежда в огледалото и 
вместо да види там красива кожа и 
гъста коса, забелязва първо прекалено 
малкия си бюст. Жените често си са-
мовнушават, че за да са щастливи, не 
е достатъчно да имат хармонични лю-
бовни отношения – нужно е още и де-
цата им да са идеални, в дома им да 
няма и прашинка, работата им да не 
е обикновена работа, а мечта, а прия-
телите да са такива, с които няма да 
се срамуват да се покажат пред хора-
та. Човек с такива претенции никога 
не може да е щастлив. 

Достатъчно добри
Разгледани поотделно, качествата на 

перфекционистките напълно заслужа-
ват уважение. Те са дисциплинирани и 
трудолюбиви (макар след тях да има 
и такива, които отлагат започване-
то на работата, защото се стра-
хуват да не направят грешка и да 
претърпят неуспех), търпеливи, аку-
ратни, настойчиви, усърдни… На тях 
можеш да се опреш като на себе си, 
те знаят какво искат, честолюбиви 
и амбициозни са. Перфекционистките 
обикновено обичат и ценят начални-
ците си, но тихо ненавиждат колеги-
те и подчинените си. Но писателят 
Съмърсет Моъм ги е характеризирал 
безпощадно добре: „Перфекционисти-
те имат един-единствен недостатък 
– те са невероятно скучни.“ 

В любовта перфекционистите 
не са най-раздаващите се хора. 
Но имат оправдание. Защото този, 
който не обича себе си, му е още 
по-трудно да обича друг. 

В своя партньор те вечно търсят 
недостатъци, съревновават се с него 
във всичко, ако, естествено, въобще 
са успели да си намерят партньор, за-
щото в гонене на идеала перфекцио-
нистките посвещават повече години, 
отколкото на самата любов. 
Ако предположим, че перфекцио-

низмът е болест, май няма особе-
на необходимост тя да бъде леку-
вана, особено ако не създава диском-
форт на човека, който е болен от 
нея. Но е вярно и че някои перфекци-
онисти страдат от сериозни неврози 
и прочие психически проблеми на поч-
вата на перфекционизма. Психотера-
певтите съветват тези хора да си 
повтарят постоянно на ум: „Аз съм 
достатъчно добър.“ Впрочем до пси-
хотерапевт работата може и да не 
стигне. Както показва опитът, мно-
го „отличници“ в някакъв момент се 
сриват и започват да изкарват двой-
ки, изпитвайки от това огромно удо-
влетворение. Май на това му се вика 
излекувал се перфекционист.
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„КАКЪВ СМИСЪЛ ИМА ДА ПРАВИШ НЕЩО ИДЕАЛНО, 
АКО НИКОЙ НЕ ТЕ ГЛЕДА?“
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Очакваме вашите въпроси
Ако сте се озовали в безизходица, ако сте се сблъскали с проблем, който не можете 
да решите, помолете психолога Райна Ангелова за помощ. Можете да го сторите лично 
(на тел. 0888/56-99-53) или чрез БЕЛА. Напомняме, че адресът на редакцията е 1113 София, 
ж. к. „Изток“, ул. „Акад. Методи Попов“ 5, ет. 1, а имейлът ни: bela@bela.bg. На плика 
(в имейла) отбелязвайте „За рубриката „Микрофон за психолога“.

Т
е обикалят непрекъснато ле-
карските кабинети. Правят 
си всякакви медицински из-
следвания. Добрите показате-

ли не ги успокояват. Обзети са от 
натрапчивата мисъл, че може би ни-
кой не успява да определи точната 
диагноза. 

ТЕ „ЗНАЯТ“, 
ЧЕ СА БОЛНИ

В действителност страдат от не-
оправдано и натрапчиво безпокойство 
за собственото си здраве. 

ЗА ХИПОХОНДРИКА БОЛЕСТТА Е ОБЕКТ 

ЕДНОВРЕМЕННО НА ЛЮБОВ И НА ОМРАЗА.

Чувствата на тези хора варират 
от „О, мило заболяване, какво щях 
да съм без теб?!“ до „Не мога да 
се търпя повече такъв/а!“. За смет-
ка на това отношенията с други-
те, с външния свят са несъществе-
ни за мнимия болен. Безпокойствата 
му са много близки до тези на невро-
тиците и страдащите от депресия. 
Чрез честото посещение на лекарски 
кабинети хипохондрикът се опитва 
да онагледи тревогата си, тъй като 
една конкретна и установена заплаха 
е много по-поносима, отколкото мно-
гото неясни такива.
Според психиатрите хипохондрия-

та има 

ПСИХОДИНАМИЧЕН 
ПРОИЗХОД 

Често хората, които страдат от 
нея, са претърпели преждевременни 
афективни отклонения – загуба или 
раздяла с много близък човек. Други 

пък са отгледани от родители, които 
и при най-малкия проблем са ги воде-
ли на лекар. По този начин са съз-
дали у тях усещането за уязвимост 
и несигурност по отношение на тях-
ното тяло.

НЯКОИ ПСИХОАНАЛИТИЦИ РАЗГЛЕЖДАТ 

ХИПОХОНДРИЯТА КАТО ЛИПСА НА ДОВЕРИЕ 

И УВАЖЕНИЕ КЪМ САМИТЕ НАС.

Болестта като приемлива форма за 
личен или професионален провал 

МАСКИРА ЧУВСТВОТО 
ЗА БЕЗСИЛИЕ 

за нищожност на собствената лич-
ност. Ето защо хипохондричните 
безпокойства са най-често срещани 

в юношеска възраст или през мено-
паузата – времето за преосмисляне 
на представата за собственото ни 
„аз“.
Съществуват и мнения, според кои-

то високите изисквания на всекиднев-
ните задължения и провокираните от 
стреса панически атаки, сърцебиене, 
мускулни болки могат да доведат до 
хипохондрично страдание.

ХИПОХОНДРИЦИТЕ ТРУДНО БИХА МОГЛИ 

ДА БЪДАТ РАЗБРАНИ ОТ СВОИТЕ БЛИЗКИ. 

И е почти невъзможно да получат 
облекчение за своето страдание чрез 
успокоителни думи. В тези случаи 
психотерапията е наложителна.

Райна АНГЕЛОВА, психолог
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О
т векове човечеството убеждава самї себе си, 
че не всичко е пари, и в същото време прави 
всичко за пари. Те толкова силно ни вълнуват, 
че сме си измислили много банални сентенции за 

тях, които обаче си съдържат болезнени истини.
 Парите не носят щастие, но успокояват. 
 Един мъж, като стъпи на портфейла си, става значител-

но по-висок и красив. 
 По-добре е да си богат и здрав, отколкото беден и болен. 
Но парите си имат и „странични ефекти“, за които 

хората не се замислят особено и определено не ги позна-
ват. Като тези, които поражда

синдромът на внезапното 
забогатяване 

известен на английски като Sudden Wealth Syndrome. Тези 
„щастливи“ късметлии имат сериозни проблеми, като 
пристъпи на страх и панически кризи, тревожност, при-
емаща размерите на маниакално поведение (те водят по-
стоянни и натрапчиви диалози на ум, свързани с пари) 
и сериозно разстройство на съня. Е, разбира се, всички 

тези симптоми човек може да си ги има и когато е бе-
ден. Но си е ужасно нелепо да се разболееш само защо-
то си забогатял. А проблемът е сложен и някои хора из-
питват и чувство на вина заради това, което те имат, 
а другите нямат. То е неосъзнато, но саботира пове-
дението им. В основата му е твърде голямата разли-
ка между онова, което си бил като малък, и това, кое-
то имаш като възрастен. Както се казва, и парите си 
имат цена. 
На нас, българите, ни е малко трудно да осъзнаем, че 

с богатството може 
и да не се свикне 

както и с болезненото чувство за вина, което може да 
се породи от забогатяването. Експерти по този въ-
прос са американците. Те умеят да си се тръшкат за 
щяло и нещяло и сякаш са безсилни да си мотивират 
собственото страдание, което за нас си остава непо-
нятно. Може би защото е трудно да съчувстваш на 
подобни състояния, когато си разпънат от вихъра на 
много по-обективни и по-различни проблеми. А истин-
ската същност на парите се познава най-добре от бо-
гатите. „Парите покваряват дребния човек, извисяват 
големия. Ако имаш ум, но нямаш пари, ти си нищо, 
ако нямаш ум, а имаш пари, пак си нищо. С ум и пари 
можеш да постигнеш всичко.“ Казал го е Атанас Бу-
ров. И това обяснява защо за един милиардер парите 
могат да са отговорност и дисциплина, а за някой ес-
наф, постигнал мечтаните два апартамента в живота 
си, те в някои случаи са самодоволство, разплутост и 
деградация. 
Всеки човек е едно средноаритметично между стреме-

жите, мечтите и ежедневните си навици. Защото дори 
и небето да се разтвори и върху 

главата ти „да се 
треснат“ милиони 

ти в един момент пак ще започнеш да правиш това, 
което си правил цял живот. Колкото и да си богат, 
навиците си остават втора природа. А ние още от 
деца заживяваме с илюзиите на приказките и най-сери-
озни поражения върху човечеството е нанесла тази за 
Пепеляшка. Джани Родари в своята „Граматика на фан-
тазията“ съветва на децата да им се поставя задача-
та да измислят друг, различен край на приказките или 
да ги продължават по свой начин. Тази невинна игра ще 

САМОПОЗНАНИЕСАМОПОЗНАНИЕСАМОПОЗНАНИЕ
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се окаже особено целебна за милиони девойчета по све-
та, ако се прилага още в най-ранна възраст към вся-
ка история, в която има принц спасител. Какво всъщ-
ност ще направи бедното девойче след това в бога-
ташкия палат? „Пепеляшка“ е увредила трайно женска-
та психика и ще е чудесно, ако издателствата я пуб-
ликуват в комплект с един разказ на Съмърсет Моъм. 
Казва се „Вирът“. 

Англичанин отива в Самоа и там се влюбва в красива ме-

тиска. След време се женят и се преместват в малко 

шотландско градче, където той си намира добре платена 

работа в местна банка. И красавицата, попадайки в цен-

търа на цивилизацията, разполагайки с пари и власт в об-

ществото благодарение на съпруга си, е безкрайно не-

щастна и започва всеки ден да ходи до един вир под мост 

в центъра на града, където плува пред погледа на минува-

чите. Просто защото цял живот е правела същото в роди-

ната си.

Този разказ съвсем не е с хепиенд. И ако си представи-
те, че се намирате насред безмилостно гореща и огромна 
пустиня и сте сам в нея, то тогава животът ви ще се 
остойности от глътка вода без цвят, вкус и мирис, а 
не от пачка зелени банкноти. Е, разбира се, човек, как-
вото и да си фантазира, винаги му се налага в един мо-
мент да се тресне в центъра на „цивилизацията“, наре-
чен квартална бакалия.

Но все пак парите 

не са единствената велика сила 
на земята

решаваща и определяща всичко. Колко лесничко и прос-
то щяхме да живеем, ако беше така. Тогава щяхме да си 
имаме само един-единствен проблем – липсата им. 
Но за добро или лошо ние, хората, се движим в живота 

си, мотивирани от твърде много психологически „бутони“, 
които се наричат отношение, успех, реализация. Необходима 
ни е и един вид удовлетвореност, която е вън и независимо 
от парите и пред която те могат да бъдат и безсилни. 
Е, разбира се, парите са си потребност. Всеки се стре-

ми към тях, всеки иска да ги има. Но е доста грозна си-
туацията, когато за някой се окаже, че е само и един-
ствено... финансово симпатичен. Но всеки богат човек, 
който има глава на раменете си, има и ясна представа 
не само какво е отношението на околните към него, но 
и защо то е такова. А за обикновените хора си остава 
като утеха сериалът „Богатите също плачат“. 
Жестоката истина е, че парите, дори и когато са кра-

ен резултат от качествата ни, са само резултатът, а 
не качеството. А те, качествата, се изграждат трудно 
и с години, но за сметка на това не се губят лесно като 
парите. Това е и основният недостатък на финикийските 
знаци – те твърде лесно се харчат. А основният недос-
татък на човека е, че е устроен така, че винаги да му 
трябва и още нещо. Най-често още пари за нещото.

Албена УВАКОВА



БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА
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П
реди 15–20 години, тоест когато ние, родителите, 
бяхме тийнейджъри, за наркотици пак се говоре-
ше, но шепнешком. Днешните тийнейджъри чуват 
за тях и в училищния коридор, и в дискотеката, 

и от песните на любимите си групи. И не само чуват, 
но рано или късно се сблъскват с добре смазаната маши-
на на наркобизнеса. А на тази машина є е все едно кого 
ще зариби – дете, училище, град или даже цяла страна. 
Но, слава богу, все още има начини „да скриеш“ децата 
си от наркоманията. „Бела“ събра важна и нужна инфор-
мация на тази тема, за да помогне на родителите да се 
справят с проблема. 

Опасни
ИГРИ

„Прави всичко, което ти се иска, само 
не наркотици!“ – заклеват родителите 
своите тийнейджъри. Защото най-
страшно от всичко е непознатото, 
а у нас наркоманията стана явна не 
толкова отдавна.

НАМИРАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ
Някои пробват наркотици и не стават наркомани. Дру-

ги попадат в капана от първия път. Зависи какви риско-
ви фактори влияят на съответния човек. Учени са раз-
делили рисковите фактори на няколко групи:

ВРОДЕНИ, БИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ, ВЪРХУ КОИТО ДЕ-
ТЕТО НЕ МОЖЕ ДА ВЛИЯЕ. Към тях спадат алкохоли-

зъм или наркомания при родителите или при близки род-
нини; употреба на наркотици, алкохол и никотин от май-
ката по време на бременност; природното количество на 
ендорфини в организма. 
Съвременни изследвания констатират, че изразената 

токсикоза по време на бременността, безпричинното при-
лагане на анестезия по време на раждането и приемът на 
някои медикаменти от бременната жена значително по-
вишават риска от наркозависимост при още нероденото 
дете. Детският организъм свиква с определена доза ток-
сични вещества и след това се нуждае от редовно по-
дхранване с тях.  

ОСОБЕНОСТИ НА ХАРАКТЕРА, СВОЙСТВА НА ЛИЧНОСТ-
ТА. Психолозите са убедени, че от наркомания се 

разболяват по-често нервните хора, които често и ряз-
ко сменят настроението си. Както и стеснителните, 
затворените и… чудаците. Не по-малко застрашени са 
склонни към театралничене и демонстрации личности, 
стремящи се да се покажат в по-благоприятна светли-
на пред другите. 

ОБКРЪЖЕНИЕТО Има значение даже местожителство-
то. Например в големите градове има изградени цели 

мрежи от наркодилъри. А на село, където по стар обичай 
си разцъфтява алкохолизмът, наркотиците едва започват 
да проникват – и то предимно в тези села, които са бли-
зо до магистрали или големи железопътни възли. 
Понякога причината е в семейството – липса на вни-

мание или пък обграждане на детето с прекалено внима-
ние; лоши, а доста често и груби отношения между ро-
дителите. Разводът също е рисков фактор. На децата 
под  5-годишна възраст им е много трудно да го прежи-
веят. В състояние на стрес случайно откритият ефект 
от наркотика може да се превърне в спасителен изход 
от мъчителните мисли. 
В тази рискова група влизат и прекалено контролира-

ните от родителите деца – онези, които буквално не 
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ги пускат да направят нито крачка самостоятелно. Тези 
деца израстват психологически незрели, неспособни да пра-
вят избор. 

НЕУДОВЛЕТВОРЕНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ДУШАТА. Това е 
най-силният мотив да станеш наркоман. Но много 

малко родители си дават сметка за него. Подрастващите 
се нуждаят от нещо, в което да вярват, от нещо по-го-
лямо от тях, към което да принадлежат. Те напрегнато 
търсят смисъла на живота и формират своята ценност-
на скала, размишлявайки за нравствеността, за съвестта, 
за предателството и за красотата на света. Ако реал-
ният живот не им дава отговори на тези въпроси, ако в 
близкото им обкръжение никой не ги разбира и не разго-
варя с тях по тези теми, те много бързо могат да по-
сегнат към наркотиците. 

ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПОВОДИТЕ
Наред с дълбоките причини, които бавно, но сигурно по-

качват риска от наркомании, съществуват и много по-
води за приемането на наркотици, на които може да се 
поддаде и най-благоразумното дете. И родителите са 
длъжни да разполагат с „противоотрова“. 

„РЕШИХ ПРОСТО ДА ПРОБВАМ.“ Детето е убедено, че 
във всеки един момент след това може да се от-

каже. 
ИЗВОДЪТ То сигурно не знае как влияят точно наркоти-
ците на организма. Ако е на 10–12-годишна възраст, ня-
как между другото му обяснете в какво точно се пре-
връща един наркоман и колко бързо губи човешкия си об-
лик. На тази възраст сплашванията все още могат да 
сработят като защитен механизъм, но на по-късна въз-
раст те нямат шанс. 

„ТИ ЛИ ЩЕ МИ КАЖЕШ КАКВО БИВА И КАКВО НЕ 
БИВА?!“ Енергията на младостта се излива в про-

тест, а протестът – в зависимост. 
ИЗВОДЪТ Времето за заповеди е безвъзвратно отмина-
ло. Дошло е време за преговори с детето. Колкото по-
строги са вашите заповеди („Ако опиташ наркотици, 
ще те убия!“), толкова по-голяма е опасността да бъ-
дат нарушени. 

„НАПРАВИХ ГО ОТ СКУКА.“ Ако по природа детето е 
апатично и нищо не го вълнува или пък родителите 

му от ранна детска възраст са го измъчвали с всевъзмож-
ни уроци по пиано, репетиции и кръжоци, то съвсем нор-
мално е да намери отдушник на улицата, където най-до-

брото развлечение се на-
рича „наркотици“. 
ИЗВОДЪТ Товарете дете-
то само с неща, които 
му харесват. Най-добре 
със спорт, активен отдих 
или любимото хоби. 

„ТОВА Е МОДЕРНО.“ 

Дрехите, музиката, 
сленгът – младите винаги се 
стремят да следват мода-
та. И само зрялата личност 
в такава ситуация може да 
каже „не“. 
ИЗВОДЪТ Стремете се дете-
то ви да израства интелек-
туално и духовно. То трябва 
да стане онзи, който диктува модата, а не този, на ко-
гото му я диктуват. Не накърнявайте волята му, не му 
натрапвайте своите решения, позволявайте му да бъде 
такова, каквото е, а не въплъщение на вашите мечти. За 
да не се опитва то един ден с помощта на наркотиците 
да направи впечатление на другите и да бъде уважавано 
от тях. Помогнете му да стане лидер в нещо си. Най-
добрият помощник в тази ваша задача е спортът. 

„ЧУВСТВАХ СЕ МНОГО ГАДНО!“ На 14–15-годишна въз-
раст и най-дребният проблем изглежда катастрофа-

лен. Да се излезе от проблемите, свързани с родителите 
и съучениците, помага другата реалност, която „подаря-
ват“ наркотиците. Първата несподелена любов и преда-
телството на приятел правят детето много нещастно. 
Не всички деца са в състояние сами да се справят с по-
добни емоционални тегоби. 
ИЗВОДЪТ Ободрявайте го, бъдете винаги до него. Старай-
те се да не му четете конско, а да го изслушвате. Тога-
ва то ще ви довери всичките си чувства. 

„НЕ СЪМ ШУБЕ!“ Поглед изотдолу, крива усмивка: „Ти 
с нас ли си, или не? Не ти стиска, а?“ Естествено, 

всеки ученик знае, че наркотиците са вредни! Но той не 
е страхливец и е готов да го докаже.
ИЗВОДЪТ Необходимо е да наведете детето на мисълта, 
че умението да отказва е признак на сила, а не на сла-
бост. Приемете неговото „не“ и в отговор на ваши думи 
– по този начин ще му дадете правото да не се съгла-
сява и с нечии други. 

1 Бъдете спокойни, не показвайте 

никакви чувства. Не крещете и не 

изпадайте в истерия! На детето му е 

било много трудно да направи подобно 

признание, то очаква разбиране и под-

крепа от вас, а не нервна криза. 

2Благодарете на детето си за дове-

рието. Но ясно изразете своята по-

зиция: „Аз те обичам и приемам, но не 

приемам това, че взимаш наркотици!“

3Разберете откога, какви количе-

ства и какви точно вещества при-

ема детето ви. Какви са усещанията 

му след употребата на наркотика? Но 

само не забравяйте, че това е разговор, 

а не разпит. 

4Бъдете готови детето ви да за-

почне да подценява проблема и да 

прехвърля вината на други хора. Не 

участвайте в тази негова игра, обяс-

нете му, че посягането към наркоти-

ците е единствено и само негова от-

говорност.

5Проведете разследване, направе-

те изследвания. Определете дали 

детето ви е развило зависимост. Но за 

това трябва да ви помогне специалист. 

Диагнозата наркомания още не е клей-

мо – просто назначете необходимите 

изследвания и лечение. 

6Помнете! Детоксикацията и пре-

кратяването на химическата за-

висимост са само подготовка за ле-

чението! По-нататък е необходим курс 

за възстановяване. 

“
, 
е 
а-
т
да

те-
ек-
бва 

Общи признаци 

за употреба на 

наркотици

 Поведение като на пиян чо-

век, а мирис на алкохол от-

съства. 

 Нарушение на съня и апе-

тита. 

 Резки колебания в настрое-

нието.

 Затвореност, самоизолация.

 Загуба на стари приятели, 

липса на запознанства с нови. 

 По телефона говори кратко, 

винаги заключва чекмеджета-

та и шкафовете си. 

Детето си призна
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НАЗВАНИЕ 
НА ВЕЩЕСТВОТО

КАК ИЗГЛЕЖДА 
НАРКОТИКЪТ

ВЪНШНИ 
ПРИЗНАЦИ

ХАРАКТЕРНИ 
ПРЕДМЕТИ

ПОСЛЕДИЦИ

Психостимулатори: 

амфетамини 

и съдържащи 

техните 

съединения – 

меткатинон 

(ефедрон), 

первитин, фенамин, 

кофеин. Екстази.

Излишък от енергия, 

безсъние, безапетитие, 

натрапчиво общуване, 

разширени зеници, нару-

шена координация. Екс-

тази: възможност да се 

танцува няколко часа 

без почивка.

Непознати таблет-

ки с различна фор-

ма и цвят, понякога 

с щамповани изобра-

жения.

Нарушения на сърдеч-

ния ритъм до развитие 

на тежки аритмии и ин-

фаркти на миокарда. 

Възможна смърт от спи-

ране на сърцето. Полово 

безсилие. Екстази: зара-

ди потискане на жажда-

та се стига до обезвод-

няване.

Препарати от 

коноп: марихуана, 

хашиш

След възбудата и весе-

лието следват апатия 

и сънливост. Склонност 

към усамотяване. Раз-

ширени зеници, черве-

ни отоци под очите, по-

вишен апетит, особено 

влечение към сладкото.

Дребни семенца по 

джобовете, бутилки 

с отвори в долната 

част, „пластилино-

ви“ топчета, капки 

за очи „Визин“.

Отслабени памет, вни-

мание, координация. По-

ражение върху бели-

те дробове. Раждане на 

деца с вродени пато-

логии. Отслабен иму-

нитет. Стремеж да се 

пробват по-силни нарко-

тици.

Хероин, опиум, 

морфин, кодеин, 

метадон, петидин

Следи от убождания по 

ръцете, краката, в под-

мишниците, между пръ-

стите, непробуден про-

дължителен сън, за-

бавени реакции, бледа 

кожа, сълзливост, при-

лошаване, свити зеници, 

постоянна хрема.

Игла, шприц, гумен 

ремък, обгорени ка-

пачки от бутил-

ки, опушени лъжици, 

прозрачни пакетче-

та, тампони памук, 

стари кредитни кар-

ти. От дома ви из-

чезват пари и цен-

ни вещи.

Поражения върху глав-

ния мозък, опити за са-

моубийство, уврежда-

не на черния дроб, импо-

тенция, често смърт от 

предозиране. При използ-

ването на една и съща 

игла – риск от хепатит 

и СПИН. 

Психоактивни ве-

щества: мескалин 

(добива се от как-

тус) и псилоцибин 

(от псилоцибиносъ-

държащи гъби)

Непредсказуемо пове-

дение, несвързана реч, 

хладни ръце и крака, си-

лен мирис на пот, смях 

и плач без причина, пов-

ръщане, силни болки в 

стомаха

Непознати изсушени 

растения без мирис, 

„магданоз“ в опаков-

ка, зелен прах в по-

лиетиленови паке-

ти, гъби.

Разстройство на съня, 

пристъпи на депресия, 

промени в сексуалното 

поведение. Поражение 

на главния мозък, гибел 

при нещастен случай, в 

това число и от отравя-

не, тежки нарушения на 

психиката.

Психоактивни 

вещества: ЛСД 

– синтетичен 

наркотик във 

вид на прах или 

течност без мирис. 

Често се нанася на 

марки или хартиени 

квадратчета

Силни халюцинации, 

често съпроводени от 

страх. Замазана реч, 

трептене на очите. 

Бърза, задавяща реч, 

блясък в очите, рязкост 

или повишена плавност 

на движенията.

Безцветни бучки за-

хар (могат да бъдат 

увити във фолио), 

прозрачни капсули, 

квадратни парчета 

хартия с рисунки по 

тях, неочаквано уве-

личаване на пощен-

ските марки вкъщи.

Същите като при упо-

треба на мескалин и 

псилоцибин, но доста по-

силно изразени. Необра-

тими промени в струк-

турата на главния мо-

зък. Психически наруше-

ния, стигащи до пълен 

разпад на личността.

Кокаин Бледа кожа, треперене, 

треска, повишена тем-

пература. Еуфорията 

се сменя от депресия. 

Учестен пулс, разшире-

ни зеници, нарушена ко-

ординация. Повишена 

активност. Хрема.

Бял прах на криста-

ли в пластмасови 

шишенца, алумини-

ево фолио, пластма-

сови карти или ка-

лендари, огледалце, 

стъкълце.

Депресия, хронична хре-

ма, натрапчива идея за 

самоубийство, повише-

но артериално наляга-

не. Възможна е внезапна 

смърт от инфаркт или 

инсулт. 

Обща информацияВидове наркотици
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КАК ДА ГОВОРИМ ЗА ТОВА
Първата „лекция“ е най-добре да му изчетете на 

10–11-годишна възраст. Разговорът е добре да проведе-
те в спокойна дружелюбна обстановка. Поинтересувайте 
се дали детето знае какво е това наркотик. Дали знае 
някои конкретни наименования. Не се учудвайте, ако по-
лучите положителни отговори. След това му обяснете 
какво представлява болестта наркомания. Че е неизлечи-
ма и смъртоносна. И че единственият начин да се избег-
не разболяване от нея е да не се допуска да има първи 
път на опитване на наркотици. Ако подозирате детето 
в употреба на наркотици, ще ви се наложи да се превър-
нете в детективи – наркотиците винаги оставят следи 
(вж. таблицата!). 

КОВАРНИ ВЪПРОСИ
НАЛИ КЪМ МАРИХУАНАТА И ХАШИША НЕ СЕ РАЗВИ-
ВА ЗАВИСИМОСТ? ХОРАТА ГИ ПУШАТ ГОДИНИ НАРЕД 

И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ВОДЯТ НАЙ-НОРМАЛЕН НАЧИН НА ЖИ-
ВОТ.
Действително психическа или физическа зависимост от 

канабиса (конопа) дълго време може да не се развие или 
пък да се развие много, много слаба. Но това се отна-
ся само за възрастни хора с устойчива психика и отлич-
но здраве. Тийнейджърите и хората с разклатено здраве 
изпадат много по-бързо в зависимост, а понякога и вед-

нага. Освен това т. нар. меки наркотици потискат бди-
телността, създават илюзия за тренираност на органи-
зма и по-често играят ролята на трамплин към „твър-
дите“ наркотици като хероина. А той не оставя ника-
къв шанс. 

А ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ НАРКОТИЦИТЕ СЪБУЖДАТ ТВОРЧЕ-
СКАТА ЕНЕРГИЯ И ТОЧНО ЗАТОВА МАСОВО СЕ УПОТРЕ-

БЯВАТ ОТ МУЗИКАНТИ И ХУДОЖНИЦИ?
Тази заблуда беше популярна в САЩ и Западна Европа 

през 60-те и 70-те години на миналия век. Но по-късно, 
когато станаха явни последиците, бе забравена. Изследва-
ния на учени констатираха, че наркотиците стимулират 
психичната активност, но основно за сметка на халюци-
нации. След като опиянението приключи, психиката от-
ново приема „угнетеното“ си състояние. 

С КАКВО НАРКОТИЦИТЕ СА ПО-ЛОШИ ОТ АЛКОХОЛА? ОТ 
АЛКОХОЛА ХОРАТА НЕ СЕ СТРАХУВАТ И ЧЕСТО ГО УПО-

ТРЕБЯВАТ.
Да разсъждавате върху това е все едно да решавате 

наум от кой етаж е по-добре да се хвърлите – от два-
надесетия или от тринадесетия? Ежедневната бутилка 
концентрат бавно и сигурно ви води към гробищата, как-
то и хероинът. Но разликата е, че продажбата на алко-
хол е регламентирана със закон (и на децата е забране-
но да се продава) и за покупката и съхраняването му не 
се лежи в затвор.
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ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

О
бсебени сме от толкова 
много неща, но една от веч-
ните мании на човечество-
то е… младостта. За опи-

тите на някои хора да намерят на-
чин да спрат остаряването или поне 
да заличат последиците от него вся-
ка година се харчат милиарди долари. 
И докато учени и козметични компа-
нии се надпреварват да намерят ре-
шение на този „глобален проблем“, 
един режисьор ни представя своя 

ВЕРСИЯ НА ТЕМАТА 
ЗА ВЕЧНАТА МЛАДОСТ 

Андрю Никол винаги е разработвал 
интересни идеи в своите сюжети, 
свързани с недалечното бъдеще („Гата-
ка“, „Шоуто на Труман“). Новият му 
филм „Дилъри на време“ показва какво 
се случва в свят, в който хората спи-
рат да остаряват, след като навър-
шат 25 години. След това на всеки му 
остава само година живот и за целта 
получава часовник на ръката, който 
отброява оставащото му време. Така 
времето се превръща в разменна еди-
ница и за богатите не е проблем да 
си купят повече от него, за да не ос-
таряват. Уил Салас (Джъстин Тимбър-
лейк) обаче не разполага с никакво вре-
ме. Той е израснал в беден квартал и 
трябва да се бори за оцеляването си, 
след като вече е навършил 25 години. 
Несправедливо обвинен в убийството 
на известен бизнесмен, за да си прис-
вои неговото време, Уил е принуден да 
бяга. Той отвлича богатата наследни-
ца Силвия Уейс (Аманда Сейфрид), ко-
ято е единственият му шанс да оце-
лее. Двамата се впускат в 

ОПАСНА НАДПРЕВАРА 
С ВРЕМЕТО 

в опит да разрушат една дълбоко ко-
румпирана система. И понеже хората 
в това необозримо бъдеще са вечно 

млади, във филма участват някои от 
най-младите таланти на Холивуд, ма-
кар че героите на някои от тях са 
на… повече от 100 години. Сред ак-
тьорите се открояват имената на 
Килиън Мърфи, Оливия Уайлд и Алекс 
Петифър, а в главните роли са бивша 
поп звезда и актриса, която опреде-
лено може да пее. 

ДЖЪСТИН – 
С АПЕТИТ ЗА КИНО

Знаем, че опитите на музикални 
звезди да превземат света на кино-
то обикновено завършват с плачевен 
резултат. А когато кариерата ти е 
стартирала с популярна основно сред 
тийнейджърките поп група, подоб-
ни опити изглеждат още по-плачевно. 
Джъстин ТИМБЪРЛЕЙК като че ли 
беше наясно, че никой няма да го взи-
ма насериозно, и затова започна с мал-
ки роли в киното. Постепенно обаче 
„апетитът“ му да се снима започна да 
се засилва все повече. А и изявите му 
като водещ на шоуто Saturday Night 

Live („Събота вечер на живо“) се рад-
ваха на огромен успех и му донесоха 

ТРИ НАГРАДИ „ЕМИ“ 
Ето че за по-малко от година учас-

тието на Джъстин в няколко изклю-
чително успешни филма го превър-
на в един от най-търсените актьо-
ри. Всичко започна с убедителното 
му изпълнение в „Социалната мрежа“, 
което му спечели доста похвали от 
страна на критиците. Мнозина от 
тях дори изразиха възмущението си 
от факта, че името му не попадна 
сред номинираните за „Оскар“. Току-
виж, участието му в „Дилъри на вре-
ме“ поправи тази грешка.
Музиката и киното са неразривно 

свързани за Тимбърлейк. Той израст-
ва, прехласвайки се по Дийн Мартин, 
Джийн Кели и 

ФРАНК СИНАТРА – 
АБСОЛЮТНИЯ МУ ИДОЛ 

във всяко отношение. Още като дете, 
след като чува някоя впечатляваща пе-

ВРЕМЕТО ИМ ВРЕМЕТО ИМ 
ПРИНАДЛЕЖИПРИНАДЛЕЖИ

ДЖЪСТИН ТИМБЪРЛЕЙК 
И АМАНДА СЕЙФРИД 
СА СРЕД ЗВЕЗДИТЕ ВЪВ 
ФИЛМА „ДИЛЪРИ НА ВРЕМЕ“
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сен по радиото, бъдещата звезда граб-
ва китара и успява да я изсвири уди-
вително точно. Освен това много го 
бива да забавлява и получава за това 
първите си аплодисменти от роди-
телите си и техните приятели. „Ко-

гато си млад и успяваш да накараш въз-

растните да се смеят, това неимоверно 

те опиянява“ – казва Джъстин. Едва 
10-годишен той е избран да се присъ-
едини към „Клуб „Мики Маус“, който 
описва като Saturday Night Live за деца. 
Когато шоуто, което го среща с 

ПЪРВАТА МУ ГОЛЯМА ЛЮБОВ 
– БРИТНИ СПИЪРС 

е спряно няколко години по-късно, 
младият талант мисли, че това е 
краят на кариерата му. Тогава оба-
че идва предложението да стане част 
от една от най-успешните момчешки 
групи. Само осем месеца след основа-
ването си, *N Sync подписват договор 
с музикална компания, започват тур-
не из Европа, а дебютният им албум 
се разпродава като топъл хляб. След 

разпадането на групата Тимбърлейк 
започва още по-успешна солова карие-
ра, увенчана с безброй хитове и шест 
награди „Грами“. 
Той обаче е уверен, че може да по-

стигне успехи и в друга област, и с 
охота приема предложението да се 
изяви в Saturday Night Live през 2006 г. 
Скечът, в който той изпълнява 

ПЕСЕН, ПОСВЕТЕНА НА… 
ГЕНИТАЛИИТЕ 

се превръща в истинска сензация и има 
над 30 милиона гледания в YouTube. 
Благодарение на него Джъстин е оце-
нен от много хора, които досега са 
го възприемали като „лигав поп пе-
вец“. Участието му в шоуто доказва, 
че той определено има актьорски та-
лант за изяви във филми като „Алфа 
дог“ и „Стенанието на черната змия“. 
Ето че започват да го търсят и го-
леми режисьори като Дейвид Финчър, 
който го избира за ролята на Шон 
Паркър в „Социалната мрежа“. „Кога-

то Дейвид ми се обади, за да ми предложи 

ролята, почти щях да се напикая“ – при-
знава през смях Тимбърлейк. Не по-
малко възхитен е той и от поканата 
на Андрю Никол. Все пак младият ак-
тьор е голям почитател на „Гатака“ 
и „Шоуто на Труман“. „Андрю ме спе-

чели още когато ми разказа накратко сю-

жета на „Дилъри на време“ – казва той. 
– Говорихме си за това, че всички ние сме 

завладени от желанието да открием из-

вора на младостта. А какво би станало, 

ако наистина можем да сме вечно млади 

и да не знаем какво е смърт? Андрю зася-

га и друга сериозна тема – ако това наис-

тина се случи, ще съществува опасност 

от пренаселването на планетата.“ 
Джъстин не крие 

ПРИСТРАСТИЯТА СИ 
КЪМ ЕКШЪНА 

и се радва, че участва в подобен 
филм. „Все пак аз съм от Тенеси и не 

е тайна, че там си падаме по стрелби-

те. Забавно е да караш яки коли с висока 

скорост и да стреляш, без да се притес-

няваш, че може да бъдеш арестуван“ – 
допълва с усмивка той.
Тимбърлейк казва, че няма намере-

ние да слага край на музикалната си 
кариера, но скоро не очаквайте нов 
албум от него. В момента основни-
ят му приоритет е киното, но ос-
вен това той притежава верига рес-

торанти, модна линия, звукозаписно 
студио и игрище за голф. А наско-
ро стана ясно, че е и сред новите 
собственици на MySpace. „Аз не съм 

капиталист. Просто обичам да се въз-

ползвам от възможностите да създавам 

нещо ново“ – оправдава се той. 

АМАНДА В НОВА 
СВЕТЛИНА

„Само лесбийки и хетеросексуални мъже 

могат да устоят на неговия чар. Джъс-

тин е наистина уникален, но животът му 

хич не е лесен. Той никога не би могъл да се 

разходи сам по улицата, а все пак свобо-

дата е всичко на този свят.“ Това споде-
ля за своя партньор в „Дилъри на вре-
ме“ Аманда СЕЙФРИД. Двамата са 
почти през цялото време на екрана и 
за бъдещия успех на филма определя-
ща ще е химията помежду им. „Това е 
съвсем различна роля за Аманда – казва 
Андрю Никол. – Все пак тя носи оръ-
жие през цялото време, но мисля, че 
това много є хареса. Химията между 
нея и Джъстин наистина е много сил-
на. Личи си, че двамата много си допа-
днаха“. Самата актриса преди години 

СЕ Е ПРЕХЛАСВАЛА 
ПО БИВШИЯ ПОП ИДОЛ 

а двамата толкова добре си пасна-
ли, защото имали еднакво чувство 
за хумор. 
Русокосите красавици винаги са има-

ли запазено място в Холивуд. А по-
залязлата слава на Чарлийз Терон и 
Рийз Уидърспуун позволи кариерата на 
Аманда да набере скорост. От 11-го-
дишна тя се изявява като модел, а 
после започва уроци по пеене като 
подготовка за голямата сцена. Бъде-
щата звезда се снима в сапунени се-
риали като „Откакто свят светува“ 
и „Всички мои деца“ преди големия си 
дебют в киното с касовата тийнко-
медия „Гадни момичета“. Заедно със 
съвсем младите Линдзи Лоън и Рейчъл 
Макадамс тя се превръща в 

НОВАТА ЛЮБИМКА 
НА АМЕРИКА 

и дори печели кинонаграда на MTV. 
Следват още няколко успешни изя-
ви до участието є в един от най-
касовите мюзикъли на всички време-
на – „Мама миа“. С този филм Сей-
фрид доказа, че притежава завиден 
музикален талант, и дори се загово-
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ри, че ще запише самостоятелен ал-
бум. Тя пък не може да се нарад-
ва на възможността да играе заед-
но с Мерил Стрийп, Пиърс Броснан 
и Колин Фърт. „Само аз най-малко от 

всички се притеснявах при записите на 

песните – казва с усмивка актрисата. – 

Мога да пея и да танцувам и на практи-

ка играех себе си.“ По време на снимки-

те романтичните чувства към ней-
ния партньор Доминик Купър прерас-
наха в нещо истинско. Двамата бяха 
неразделни няколко години, докато на 
едно парти Аманда е подложена на 
силно ухажване от Райън Филип. 
Бившият съпруг на Рийз Уидърспуун 

явно предпочита блондинките и това 
не убягва от вниманието на жълта-

та преса. Подложена на непрестанния 
тормоз на папараците, връзката меж-
ду Аманда и Райън продължи едва ня-
колко месеца. Актрисата е толкова 
разочарована и твърди, че 

НИКОГА ПОВЕЧЕ НЯМА ДА 
ИЗЛИЗА С ИЗВЕСТНИ МЪЖЕ 
Все пак тя запазва добри отношения 

с Доминик, който е единственият чо-
век, на когото може да се довери. Ина-
че по отношение на мъжете Сейфрид 
е категорична, че бъдещият є избра-
ник не трябва да се отнася лошо с 
майка си и в никакъв случай не тряб-
ва да си... обезкосмява гърдите. „Знам, 

че е по-добре до теб да има някого, откол-

кото да си сама. Просто не мисля, че в мо-

мента имам сили да започна нова връзка“, 

признава актрисата. Все пак в момен-
та тя снима филм след филм. През 
тази година вече я гледахме в „Черве-
ната шапчица“, а предстоят още че-
тири други премиери. Аманда все пак 
е силно привързана към героинята си в 
„Дилъри на време“. „Силвия е нормална 

млада жена, която иска да опита от всич-

ко. Мисля, че и аз съм достигнала този 

етап от живота си, в който искам да про-

дължа напред с пълна сила. Харесва ми да 

срещам нови хора, да виждам нови неща и 

да пътешествам, точно като героинята 

ми. Чувствам се жива, когато правя нещо 

ново“ – твърди Аманда. В тази връзка 
тя изненадва с чисто нова визия. 

ИДЕЯТА ЗА КЪСАТА 
ЧЕРВЕНА КОСА

е на режисьора Никол. На Сейфрид 
обаче това много є допада и тя при-
знава, че се е чувствала адски секси 
по време на снимките. „Всяка промяна 

във външността ти помага да изградиш 

съответния образ. Винаги съм била блон-

динка на екрана и идеята да обуя обувки 

на високи токчета и да нося тези ослепи-

телни тоалети много ми помогна. Освен 

това се чувствах адски силна“ – казва 
тя. Носените от нея обувки са на из-
вестни марки, но за да є е по-лесно да 
бяга с тях, всеки чифт има и „двой-
ник“ с по-нисък ток. „Двамата с Джъс-

тин тичаме през цялото време и ако не го 

държах за ръка, със сигурност щях да пад-

на, независимо от височината на токче-

тата. Макар че всеки ще се запита: защо 

по дяволите не свали тези обувки и не 

бяга боса“ – допълва с усмивка тя.
Петър ЗЛАТАНОВ

Кадри от 
„Дилъри на 

време“
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ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

М
ишо Йосифов е магьосник. 
Той е онзи вечерен тром-
пет, с който светът прес-
тава да бъде ежедневен и 

познат, а се усмихва по-цветен, есте-
тичен и споделен. Тромпетът му не 
може да се сбърка. Благословен с та-
лант да „превежда“ емоциите си на 
езика на този инструмент, Мишо по-
бърква публиката с виртуозните си 
изпълнения. На всички, които го слу-
шат, подарява смисъл да откриват 
нови усещания и посоки. 
Диагнозата му е „неизлечимо прис-

трастен към музика“. Пристрастено 
композира, аранжира, участва в съз-
даването на много проекти, създава 
различни формации, около него вина-
ги се въртят талантливи музиканти. 
Сред имената, с които е работил, са 
Майк Стърн, Дейв Уекъл, Mezzoforte, 
Dephazz, Петер Херболцхаймер, Карен 
Бернолд, Бен Крос, Милчо Левиев, Те-
одосий Спасов, Ангел Заберски и др. 
Мишо е и музикален мениджър – на 
първия джаз бар в София – Soul in 

da Hole. 

Кое е последното му творение? На-
дали и той самият знае. Вероят-
но това е симбиозата между Mihail 

Yossifov sextet (на който Мишо освен 
създател е и вдъхновител, и автор на 
част от композициите) с чаровните 
певици от Sentimental Swingers – Рони, 
Деси и Вяра. 
Наследствен музикант, за Мишо 

всичко започва много преди Консер-
ваторията (дядо му е тромпетист, 
чичо му и баща му също се занима-
ват с музика). Днес Мишо определе-
но е авангардист. Той е от поколе-
нието тийнейджъри на 90-те, когато 
джазът у нас беше търсене на спе-
цифичен тип хора – свободни, весе-
ли, дръзки, безсрамни, буйни, опасни, 
неверни, вероломни, духовити, предиз-
викателни… 
Разговорът ми с Мишо е толкова 

непринуден и лек, че нямам търпение 
да го видя отново. И вие можете да 
го направите на някой от лайфовете 
му – всяка седмица в Swingin' hall, или 
някъде из софийските клубове, а също 
и в други градове. 

– КАК СЕ ХВЪРЛИ В ДЖАЗА?
– Надолу с главата. Сблъсках се с 

джаза, когато ме приеха в музикално-
то училище – в джаза са най-добрите 
тромпетисти. Бях краен джазист. 
Сега съм по-отворен и към други жа-
нрове. 

– БИ ЛИ ЗАМЕНИЛ УСЕТА КЪМ 
МУЗИКАТА С НЯКОЙ ДРУГ ТА-
ЛАНТ?

– Не! Харесвам се така. Вече съм 
толкова пристрастен към музиката, 
че мога да се изразявам само чрез 
нея. За нищо друго не ставам. По-
някога дори си мисля, че без тром-
пета хората изобщо нямаше да ме 
забелязват. В такъв страх живея. 
(Смее се.)

– КАКВИ СА ДЖАЗ ФЕНОВЕ-
ТЕ? ПУБЛИКАТА МОЖЕ ЛИ ДА Е 
ОБЕКТИВЕН ОЦЕНИТЕЛ?

– Знам ли – най-различни хора. Меж-
ду свирещия и публиката винаги тече 
някакъв ток. Музикантът трябва да 
е достатъчно ясен, за да го разбере 
публиката. Какъвто и сложен музика-
лен език да използва, емоционалното 
му послание трябва да стига до хора-
та просто. Важно е какво внушаваш. 
И ако не го внушаваш, не значи, че е 
лош стилът ти, а че нещо не ти е 
добра магията. 

– ТИ СИ НАЙ-ДОБРИЯТ ТРОМПЕ-
ТИСТ В БЪЛГАРИЯ. КОГА ЧОВЕК 
СЕ НАУЧАВА ДА ВЯРВА В СЕБЕ 
СИ?

– Музиката не е състезание, за да 
се сравняваме кой е по-добър. А уве-
реността е въпрос на опит. Когато 
си сигурен, че си инвестирал доста-
тъчно в това, което искаш да ка-
жеш, и имаш какво да кажеш, няма 
кой да те спре да станеш добър.

Среднощният тромпет на
Мишо ЙосифовМишо Йосифов
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– ЕДНИ И СЪЩИ МУЗИКАНТИ СЕ 
ПОЯВЯВАТ В РАЗЛИЧНИ ФОРМА-
ЦИИ У НАС. ТИ КАКВО ОБЯСНЕ-
НИЕ ИМАШ ЗА ТОВА ЯВЛЕНИЕ?

– Джаз музикантите са много гъв-
кави. Ако вземеш 20 диска, които са 
били топ джазови за 70-те години, на-
всякъде можеш да видиш имената на 
Хърби Мен или Брекър Брадърс, които 
са записвали с над 200 музиканти. 

– НА ТЕБ НЯКОЙ ДАДЕ ЛИ ТИ 
РАМО В НАЧАЛОТО?

– Нашето поколение беше самоуко. 
По отношение на джаза нямаше кой 
да ни покаже основни неща. И сме ка-
рали по слух и по ноти. Когато имаш 
желание, се получава. Намираш пътя, 
но малко по-трудно. 
Бяхме тийнейджъри през 90-те го-

дини, когато дойде демокрацията. И 
тогава тръгнахме да се учим на джаз. 
България се беше отворила към све-
та, но у нас още нямаше достатъч-
но информация за джаза. 

– КОГА СТАВАШ МУЗИКАНТ, 
КОГА ИДВА ПРИЗНАНИЕТО?

– Когато си млад музикант, ходиш 
по конкурси – това е някакъв индика-
тор. После, когато станеш професио-
налист, ако си търсен, ако имаш ра-
бота – значи си добре. Но ти тряб-
ват и други качества – освен че 
трябва да си добър, трябва и да си 
дялан камък. Свиренето в група е ек-
ипна работа. Ако си чепат характер 
– не ставаш. 

– КАК СИ ПРЕДСТАВЯШ ЕДИН 
ДЕН БЕЗ МУЗИКА?

– Вчера имах един такъв ден – ле-
жах и реанимирах след дни наред сви-
рене. Има моменти, когато се на-
трупва много работа, и тогава напра-
во ми се реве за сън. Ние, музиканти-
те, сме малко като рибарите. Хвър-
ляш въдицата и чакаш. Има момен-
ти, когато много завиждам на хората 
с подреден живот. Работиш от осем 
до пет, след това се връщаш вкъщи 
и забравяш. Имаш събота, неделя… А 
при нас е пълен хаос. В ангажименти-
те ми няма никаква логика. Единстве-
ното, което съм отвоювал от целия 
хаос, е редовното разсвирване. Всеки 
ден се събуждам, за да се разсвиря. 

– КАКВО ДРУГО ОБИЧАШ ДА 
ПРАВИШ?

– Когато бях по-малък, обичах да 
ходя по планините. От толкова мно-
го време не ми се е случвало, че вече 

не знам дали обичам. (Смее се.) 
– КАКВО ИЗРАЗЯВАШ С МУЗИ-
КАТА СИ?

– Само радост. Любов.
– МУЗИКАТА ПРАВИ ЛИ ТЕ ПО-
РОМАНТИЧЕН?

– Да, разбира се. Ако не беше музи-
ката, никаква романтика нямаше да 
има в мене. Щях да стана някой кух 
инженер. (Смее се.) 

– НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА КОГА 
СИ СЕРИОЗЕН И КОГА СЕ ШЕГУ-
ВАШ?

– И аз. (Смее се.) 
– СВИРИЛ ЛИ СИ НА НЯКОЯ ВИ-
СОКА СЦЕНА?

– Да. Беше 5 метра висока. (Смее 

се.) На един спектакъл във ВИТИЗ. 
Музикантите бяхме качени на един 
партикабъл на 5 метра височина. 
През цялото време внимавахме да не 
паднем. 
А иначе моята голяма гордост е, че 

с Теодосий Спасов свирихме в Швеция 
пред шведската кралската фамилия. 
Запознах се лично с шведската прин-
цеса, но не съм є запомнил името.

– НЕ СИ ЛИ МИСЛИЛ ЗА КАРИ-
ЕРА В ЧУЖБИНА? В АМЕРИКА 
НАПРИМЕР, КЪДЕТО ВСИЧКО Е 
ДЖАЗ…

– Чувствам се много комфортно в 
България. С тези музиканти, с които 
свиря, сме хубава компания и нещата 
ни се получават. В Ню Йорк съм бил 
два пъти за по един месец. Там ми се 
оставаше. За джаз музиканта там е 

рай, направо ти се взима акълът – не 
знаеш къде да отидеш и кого да чуеш 
по-напред. Но не съм роден за еми-
грант. Тук животът си ми харесва 
и смятам, че ние, българите, трябва 
тук да си търсим кефа. 

– КАКВО Е УСЕЩАНЕТО ДА СВИ-
РИШ НА ЕДНА СЦЕНА С ПРОЧУ-
ТИ МУЗИКАНТИ?

– Често пъти много по-обикновено, 
отколкото съм очаквал. 
Джазът е международен език. Мно-

го хора по света го учат и като се 
съберем, знаем едни и същи парчета 
и ги свирим. Има и фри джаз, къде-
то няма никакъв гръбнак – там се 
кара само на интуиция. И пак се по-
лучава. 
На джем сешъните се срещаме с 

много музиканти, с някои от тях 
става страхотно свирене – голяма 
радост. На тазгодишния фестивал в 
Банско три дни поред се убихме от 
свирене, по шест часа гърмяхме на 
вечер. 
С непознати хора обикновено не мо-

жеш веднага да завържеш „разговор“. 
С някои винаги имаме дистанция. 
Но има музиканти, с които нещата 
тръгват с жестока лекота, все едно 
сме свирили заедно цял живот.

– ИЗДЪНКИ СЛУЧВАТ ЛИ СЕ?
– Непрестанно. 

– КАКВО ПРАВИШ, КАТО СИ 
ЯДОСАН?

– Чакам да ми мине. Имал съм си-
туации, в които съм искал да счупя 
тромпета. Толкова време чегърташ 
едно и също нещо и все не излиза. И 
тогава ме хваща яд. Тромпетът има 
една такава гадна особеност, ако не 
свириш известно време, така те връ-
ща назад, че е възможно тон да не 
може да издаде. И си страшно без-
помощен…

– КАКЪВ ЧОВЕК СИ, НА СЦЕНАТА 
СИ ПОСТОЯННО УСМИХНАТ…

– Не знам. Всеки човек си има сво-
ите настроения. Аз, когато съм на 
сцената, се радвам, защото свиря. 
В книгата си „Автобиография“ Бра-
нислав Нушич пише за трите си лич-
ности, които живеят в него. Еди-
ният цял живот се оплаква, че му 
е тежко, другият реве, че нещо му 
е тъжно, а третият цял живот се 
смее. Та и аз така. От тези лично-
сти предпочитам да показвам тоя, 
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дето се смее. 
– ДА ТИ Е ХРУМВАЛО ДА СИ 
СМЕНИШ ЗАНИМАНИЕТО?

– Не. Страхлив съм. Сега било мо-
дерно на Запад хората да си сменят 
професиите. Учат, докато мърдат 
– все ходят на някакви курсове да 
се префасонират и преквалифицират. 
Като станеш на 50 години, вече два 
пъти трябва да си сменил професия-
та. Аз, ако трябва сега да седна да 
уча икономика, по-скоро ще се обеся.

– ЗАНИМАВАШ СЕ С МУЗИКАЛЕН 
МЕНИДЖМЪНТ, БЕЗ ДА СИ УЧИЛ 
ИКОНОМИКА…

– Да, но някак си на любителско 
ниво. Ние сами си продаваме свире-
нето. 
В последно време в България се поя-

виха доста интересни проекти. Абсо-
лютно еквивалентни на това, което 
се прави в Европа. Не само в сфера-
та на джаза, но и на етномузиката 
и на класиката. И пари има за проек-
ти. Просто имаме нужда от по-добър 
музикален мениджмънт, за да излезем 
на сериозни сцени. Може би само Тео-
досий Спасов ходи с таланта си по 
целия свят и успява да се продаде. 
Което чест му прави. 

– ДЪРЖАВАТА ЛИ Е ВИНОВНА ЗА 

МАСОВОТО НАШЕСТВИЕ НА ЧАЛ-

ГА КУЛТУРА У НАС?
– Мисля, че навсякъде има такова 

явление като чалгата. Рапът и кън-
трито в Щатите не са кой знае кол-
ко по-стойностни. Просто масовата 

култура в по-развитите държави не е 
толкова пошла. В Централна Америка 
например, защото са пї пуритани, не 
позволяват в кънтрито да има тол-
кова пошли текстове. Чалгата не е 
локализирано явление – тя е забавле-
ние за хора, които нямат интелекту-
ални търсения. За част от младото 
поколение това е единствено забавле-
ние. Гледат много телевизия и є вяр-
ват. Не възприемат другото като за-
бавление, защото не им се предлага. 

– МОЖЕ БИ ВИЕ ТРЯБВА ДА СТЕ 
ПО-АКТИВНИ?

– Ние сме. Аз свиря всяка вечер ня-
къде. Ние след чалгата сме най-ак-
тивни. (Смее се.) Където и да оти-
дем да свирим, нещата изглеждат 
свежи и позитивни, хората ни въз-
приемат и се забавляват. С „Дърти 
пърчес“ сме направо пожар. 

– СЕЩАШ ЛИ СЕ ЗА НЯКОЯ 
СМЕШНА ИСТОРИЯ ПО ВРЕМЕ 
НА УЧАСТИЕ?

– Не се сещам, но непрестанно 
нещо смешно ни се случва, постоян-
но се хилим. 

– ТОВА ДА НЕ Е НЯКАКВА НЕ-
ВРОТИЧНА РЕАКЦИЯ?

– Да. (Смее се.) Въобще, който се 
занимава с музика, си има някакви 
отклонения. Музиката влияе на мо-
зъка. 

– В ПСИХИАТРИЧНАТА КЛИНИКА 
НА МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ 
ИМА МНОГО МУЗИКАНТИ… 

– Това хич не ме учудва.

– ЗАРАДИ ТАЗИ РАЗЛИЧНА 
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ ЛИ Е?

– Трябва да си малко шантав за тая 
работа. Трябва да си забележим. А за 
да си забележим, трябва да си малко 
встрани от нормалността. При музи-
кантите се получава много голямо на-
товарване на мозъка от четенето на 
ноти и свирене на прима виста. Защо-
то много центрове на мозъка трябва 
да заработят в един и същ момент. 
Като отидеш на запис, ти слагат но-
тите и трябва да ги изсвириш ведна-
га. Това изисква доста сериозна концен-
трация. И като поседиш повечко на за-
пис, после излизаш и сам си говориш. 
Ако пък огледаш внимателно класи-

ческите музиканти по оркестрите – 
там е много нездрава ментално ат-
мосфера. Освен че самата професия 
подтиква към такива отклонения, в 
момента държавата се подиграва с 
тия хора. Заплатата на един музи-
кант е смешна. Може ли да се живее 
с 300 лева?! 

– ИМАШ ЛИ СПЕЦИАЛЕН РИТУАЛ, 
ПРЕДИ ДА ИЗЛЕЗЕШ НА СЦЕНА?

– Да, гледам на юг. (Смее се.) Не 
съм суеверен. Но всеки ден се раз-
свирвам, което прилича на ритуал. 
Фактът, че съм са разсвирил, ме ус-
покоява. 

– СЪНУВАШ ЛИ СЕ НА СЦЕНА?
– Не сънувам. Спя малко и спя 

мъртвешки – падам и загивам. Кога-
то бях малък, имах натрапчив кош-
мар, че отивам да свиря с учени-
ческия симфоничен оркестър в зала 
„България“, но съм закъснял. Чувам, 
че оркестърът свири, знам, че имам 
50 такта паузи и за тези 50 такта 
трябва да се преоблека, да си сложа 
костюма и да изляза на сцена. Искам 
да стане бързо, а всичко става много 
бавно. Броя паузите насън: 1, 2... И 
когато наближава времето да изляза 
да свиря, се събуждам.

– КОЙ ИНСТРУМЕНТ АСОЦИИ-
РАШ С ЧОВЕШКАТА ДУША?

– Чинелите. (Смях.) Не съм се за-
мислял по този въпрос. 

– КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ИЗСВИРИ 
НА ТРОМПЕТ? 

– Сръбска музика. (Смее се.) Всяка 
емоция може да се изсвири с всеки 
един инструмент. Стига музикантът 
да е научил езика му. Тромпетът има 
много силен звук, с него навремето 
са възвестявали началото на война. 
Много дисциплиниран инструмент.

Интервю на Теодора СТАНКОВА 

„Михаил Йосифов секстет“
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– Какво си представяте, когато 

чуете думата „път“? 

– Връщам се в детството си и 

си спомням първото ми качване 

на Витоша с нашите. Това си 

представям – път в планината. 

– За мен пътят е мотивация, за да 

ми свърши седмицата и да отида 

някъде. 

– Аз пък си представям 

изключителна жега. Не знам 

защо. Много широк път, без нищо 

наоколо. Вървя, а от стъпките ми 

се вдига прах. 

– Аз усетих напълно пътя, когато 

станах шофьор. Разбрах какво 

означава да си ръководиш пътя. От 

теб да зависи накъде вървиш. Сега 

забелязвам посоките, знаците. 

Запомням пътя като километри, 

като отсечки, като отклонения. 

– За първи път разбрах какво е 

наистина път в Америка. Там 

пътищата са... ега ти пътищата. 

А в Монреал май има 12-лентова 

магистрала?! 

– Летенето вмества ли се в 

представите за път? 

– О, да! Моите пътища са по вода и 

по въздух! 

– На мен летенето не ми е път. То е 

бърз начин да се придвижиш. Нищо 

не виждаш. То е и полет. Не е път.

– Пътуване без усилие. 

– Но не е качествено пътуване. 

Истинският път, който бележи 

човека, е свързан с трудности. 

Затова ти даваш примери с път 

в планината, защото там си 

срещнала трудности. В планината 

няма стюардеси. 

– Пътят ми прилича на книга на 

мен. Той е един от лесните начини 

да опознавам света. Допреди 

десет години, когато не обичах 

да пътувам, изобщо не съм се 

замисляла, че пътуването може да 

бъде инструмент за познание. 

– Сещам се за Мариус Куркински, 

който в едно интервю казваше, че 

не обича да пътува, а да слуша от 

приятели за техните пътешествия 

и че обича да пътува в главата си. 

– Кои думи са близки до 

пътуването?

– Песен. 

– За мен – живот. 

– Стрес. За много хора пътуването 

е стрес. 

– Билет. (Тук настъпва бурен смях.) 

– Мъча се да се сетя за някой много 

велик пътешественик. 

– Защото много хора пътуват, но 

пътешествениците са малко. 

– Има такива, които живеят в 

караваната си. 

– Ама пак може да не са 

пътешественици. Тези са някакви 

За пътя 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
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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”...
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къмпингари сигурно. 

– В думата „пътешественик“ 

влагам откривателска цел, 

пътуване с резултат. Пътуване, 

което ти дава възможност да 

вадиш информация от извора. 

– Пътуването може да е 

пречистване. Да бъде духовно 

пътуване. 

– Защо се прави сватбено 

пътешествие? 

– То е един вид инициация. За да 

могат двамата да се сблъскат с...

– Пътят е тест. Затова трябва да 

е предсватбено пътешествието, а 

не сватбено. 

– За пръв път видях американски 

филм на живо пред стадион „Васил 

Левски“. Правех ляв завой, когато 

едни сватбари минаха пред мен. 

На задното стъкло на колата им 

пишеше Just married и консервни 

кутии подрънкваха отзад... 

– А те какво означават тези 

тенекии? 

– Ами, жениш се и си връзваш 

тенекия. 

– Дърветата не могат да 

пътешестват. 

– Те „се возят“ на Земята, защото 

тя се върти.  

– Сервитьорите извървяват много 

дълъг път (към сервитьора, който 

няколко пъти се върна до масата). 

– Който няма акъл – има крака. 

– Най-сладкото е да тръгнеш на 

път без никаква подготовка... 

– И да се загубиш. 

– Ние с Иван, когато се загубим, 

откриваме много интересни неща. 

Само че аз искам вечерта да се 

приберем някъде, където има 

комфорт, топла вода, той иска на 

палатка. Никога не съм влизала в 

палатка. 

– Не бих могла да си представя 

цяла седмица на палатка, без да се 

къпя. 

– Те не се ли опъват до водоеми – и 

си се къпеш във водоема? 

– Да. Ако температурата на 

водата е примерно два градуса...

– Освен това, когато си сред 

природата, някак си оставаш 

по-чистичък по-дълго време. 

На мен ми се е случвало една 

седмица да съм в планината, не 

повече, но тогава усетих как 

косата ми например по-бавно се 

омазнява... Абе, изобщо досегът 

с природата те поддържа по-

чистичък. Съприкосновението ти с 

природата ти променя усещането 

за тази чистоплътност, която 

търсиш тук, в града. Както нямаш 

нужда от парфюм в планината. Би 

било абсурдно. 

– Така е и в морето. 

 – Една от причините, поради 

които не искам да спя на палатка, 

е, че ще ме полазят мравки. 

– Те ще са ти като бижу. 

– Погнусата от хлебарка в 

апартамент е едно, приятното 

пощипване на мравки в палатка е 

друго. 

– Хайде, кажи филм за пътя. 

– Има цял такъв жанр – road moviеs. 

– „Телма и Луиз“. 

– „Титаник“. 

– „Чай в пустинята“ на Бертолучи. 

Те бяха съпруг и съпруга, които 

потеглиха на пътешествие. И на 

двамата се промени отношението 

към света. Идеята е да преживееш 

нещо и да видиш резултата от 

това пътуване. Как се променя 

всеки един от пътуващите. 

– „Седем години в Тибет“. 

– А духовните пътувания? 

Например до Индия. 

– Има много хора, които ходят 

до Индия ей така. За тях това 

е дестинация. Както един човек 

може да прочете една книга и тя 

да не го промени изобщо, така и 

може да отиде до Индия и това да 

не го премени изобщо. 

– Ако всяко пътуване променя 

човека, защо хората измислят 

духовни дестинации? Нали всяко 

пътуване е духовна дестинация?! 

Защо трябва до Индия да пътувам, 

за да се пречистя? 

– Ами, за глупаците ги измислят 

тези дестинации... 

– По-добър ли те прави пътят, 

или може и в лоша посока да те 

промени? 

– Зависи какъв ти е пътят и с кого 

го пътуваш. 

– Не знам дали знаете историята 

на главния герой от „Седем години 

в Тибет“, защото той е истинска 

личност. Когато излезе филмът, 

всички изкараха от историята на 

самия човек единствено факта, че 

е бил нацист. 

– Но в края на филма не можеш да 

кажеш, че е лош човек, нали? 

– Не можеш, разбира се. Аз ти 

казвам медиите как разглеждаха 

историята на човека. 

– Хитлер, ако беше тръгнал на път, 

щеше да се пречисти. Най-малкото 

щеше да си пусне брада, щяха да му 

се изгубят мустачките. 

– Е, той е тръгнал на път. Минал е 

през цяла Европа. 

– Е, но той през трупове е вървял. 

– Той не е искал да се пречиства, а 

да прочисти света. 

– Какво харесвате – движението 

или края на пътя? 

– Ти пък! Пътят няма край.  
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Е Познавам тази из-

ложба още дока-

то тя беше на път. 

Беше започната със сто-

тици кадри, заснети на 

международния път Е79. 

Маршрутът на Е79 мина-

ва през Словакия, Унгария, 

Румъния, България и сти-

га до Солун в Гърция. Ан-

тимос Георгиадис и Кос-

тас Митропулос се сре-

щат по същия този път 

Е79 някъде в София. Два-

мата фотографи започ-

ват да работят заедно 

и създават компания, ко-

ято символично наричат 

на името на пътя и която 

не е нито гръцка, нито 

българска, определят я 

по-скоро като балканска. 

Точно какъвто е духът и 

на тяхната първа обща 

изложба – „Един път, една 

култура, едни съседи“. 

След тази изложба пътят 

винаги ще ми прилича на 

филмова лента за анало-

гов фотоапарат. Особе-

но пътят тук, през Бал-

каните (повечето сним-

ки са направени в Бълга-

рия и Румъния). Тук всич-

ко е аналогово, разбирай 

старо. Но това пък озна-

чава по-близо до начало-

то и истината за живо-

та. Малко ми е тъжно, че 

понякога не знаем как да 

пътуваме, не използваме 

лентата. Някак си оста-

ваме в негатива, не гле-

даме, не разговаряме, не 

се вълнуваме, не правим 

нищо. От друга страна, 

на Балканите всичко е на 

път. Всичко предстои. Хо-

рата са на път да ста-

нат по-богати, да карат 

по-скъпи коли и са на път 

да тръгнат на път. 

Знаете ли? „Фотография“ 

е гръцка дума. Идва от ду-

мите писец, четка (гра-

фис) и светлина (фос). Бук-

валният превод е „рисува-

не със светлина“ или „пи-E
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сане със светлина“. Преди 

на литературата се пада-

ше трудната задача да из-

висява описанието до жи-

вопис, за да можем да си 

представим, да видим с 

очите си местата, до ко-

ито се докосват писате-

лите.  Днес фотографите 

взеха думите за пътя. Те 

са новите пътеописате-

ли. Антимос и Костас са 

гърци, т. е. фотографи по 

рождение. Вгледайте се в 

снимките им и ще видите, 

че пътят може да бъде и 

музей, и библиотека, и кон-

цертна зала. Снимките им 

не са само литература, 

те са и география, и кул-

тура, и документ за исто-

рията. Фотографиите на 

тези двама гърци звучат 

като сентенции, дошли от 

осъзнаването на големи-

те истини за живота. Ко-

гато започнеш да измер-

ваш пътя си с кадри в час, 

означава, че си стигнал до 

онази зрялост, която поз-

волява да изразиш житей-

ската си мъдрост чрез 

творчество. На малцина е 

даден такъв път. Но пред 

всеки човек има път. По-

лучаваме го със самото си 

раждане. 

За Костас мога да ви 

кажа, че живее в Атина и 

едни от най-големите пе-

вци, артисти и политици 

на Гърция са се оглеждали 

в обектива му. 

За Антимос мога да ви 

кажа, че живее в София 

и че го познавам още от 

времето, когато беше на 

път да стане фотограф. 

Тогава веднъж ми разка-

за, че се е родил в Солун, 

„в една болница на бре-

га“, точно там, където 

морето поглъща асфалта 

на Е79. 

По всеки път има зна-

ци. Това „пише“ в тази из-

ложба.
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Т
я е единственото българско 
дете, обиколило света с яхта 
за 777 дни заедно с родители-
те си, известните морски пъ-

тешественици Юлия Гурковска–Джу 
и Дончо Папазов. Тогава Яна е била 
едва на 6, но вече е участвала в го-
лемите семейни приключения по вода 
на борда на яхтата „Тивия“ – именно 
за тях разказва книгата „С Яна око-
ло света“, наскоро преиздадена по по-
вод 30 години от завършване на око-
лосветското плаване и 10 години от-
както ни напусна Джу. А повод да 
се видим с вече порасналата Яна Па-
пазова, която днес работи в Центъ-
ра за либерални стратегии, е скорош-
ната премиера на тази книга, която 
е третата изповед на семейството 
„морски вълци“, излязла на бял свят 
след „С Джу през Атлантика“ и „С 
Джу през Пасифика“. 

– Още на ранна възраст сте си 
задали въпроса „Защо, когато 
сме в морето, искаме да стиг-
нем брега, и обратното?“. След 
легендарното околосветско пъ-
тешествие сега вече намери-
хте ли отговора му? 
– На този въпрос нямам отговор. 

Помня, че в океана ми беше мъчно 
за София, за децата от двора. Имах 
усещането, че изпускам нещо важно. 
Истината е, че дете, затворено на 
13 метра яхта, дори да е заобиколено 
от интересни неща – летящи рибки, 
делфини, акули, медузи… няма как да 
не се чувства самотно. Единствени-
те ми приятели бяха делфините, раз-

казвах им драмите си, а те ми от-
говаряха с писукане... Помня тази са-
мота на морето. Помня, че веднага я 
забравях на пристанищата. Те винаги 
са прекрасни – там всички са равни, 
няма бедни и богати, а децата се на-
душват веднага. 

– Навремето сте били рядкост – 
цяло семейство, при това с мал-
ко дете, насред океана. Но вие 
сте срещали и други семейства 
в околосветските си плавания. 
Мода ли е било това, или нормал-
но явление?
– Една от целите на тази книга и 

навремето, и днес е да покажем, че 
пътуването с яхта на цяло семей-
ство е нещо нормално. Било е раз-
лично за България в годините на со-
циализма. От плаването имам спомен 
за всякакви семейни двойки: от въз-
растни хора (пенсионирани германци, 
които си купуват катамаран за по-
вече сигурност) до млади семейства 
с по две деца, на които им се раж-
да трето на яхтата, както и хора с 
кучета, котки и папагали. Кръстос-
ването на морета с яхта не се въз-
приема като подвиг. Да, сигурно не 
е ежедневие, но не са ни се дивели, 
като ни срещнат на другия край на 
света. Учудваха се само, че сме бъл-
гари, а не че сме семейство. Исти-
ната е, че през онези години не са 
се срещали българи мореплаватели по 
пристанищата.

– Защо отнесохте толкова мно-
го критики? По-консервативно 
ли е българското общество, или 

сте били феномен, пред който 
хората са се стъписвали?
– Критики е имало, но и мнози-

на са се радвали на плаванията на 
мама и татко. Ако те не ме бяха 
взели със себе си, може би някакви 
хора щяха да се чувстват по-спокой-
ни през тези две години, но за мен 
щеше да е тъжно и неприятно и си-
гурно щях да стана съвсем разли-
чен човек. Нищо не е по-важно от 
това да споделяме живота си с де-
цата си.

– Какви бяха първите моменти 
на криза между Юлия Гурковска 
и Дончо Папазов, проявили се по 
време на плаването? 
– Те се разведоха през 1989 г., но 

това няма нищо общо с плаването и 
не бих го нарекла криза. Много хора 
са питали как може точно те да се 
разделят, след като са имали общи 
мечти и цели. Всичко им се случи 
страшно наситено, при това в мно-
го тясно пространство. Няколко го-
дини са били един до друг по 24 часа 
заедно, не само на яхта, но и на спа-
сителна лодка, която е още по-мал-
ка. Явно това е изхабило отношения-
та им. Е, аз не съм омъжена. Живе-
ем с Джовани и сина ни Виктор мно-
го добре и без подпис и засега нямам 
нужда да се омъжвам. И тримата не 
изпитваме горчивина от развода им. 
Обичаме свободата и бракът за нас 
я ограничава.

– Как ви промени морето, което, 
ако цитираме известното сти-
хотворение на Христо Фотев, 

ЯНА ПАПАЗОВА:

„Околосветското
плаване не е
авантюра“
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„само живите обича, а мъртви-
те изхвърля на брега“? 
– Малко ме притеснява този въ-

прос, тъй като мама я изпратихме 
за последно в морето край Созопол... 
Обичта към морето, простора, хори-
зонта, вълната, шума, допира с во-
дата при мен е изключително силна. 
Достатъчно ми е само да съзерцавам 
морето, дори и през зимата, за да се 
успокоя и веднага да стана себе си. 
Разбира се, морето е жестоко и само 
глупаците или лудите не се стра-
хуват от него. Това, което мама и 
татко са направили, в никакъв случай 
не е авантюра. Те не се хвърлят във 
вълните без подготовка, тъкмо об-
ратното. Взеха ме със себе си, след 
като ме изпитаха дали ми понася мо-
рето по време на обиколката на Ев-
ропа, преди да тръгнем на голямо-
то околосветско плаване. Можех мно-
го добре да плувам и като повечето 
деца не бях страхлива. 

– Мислите ли, че Българското 
Черноморие някога може да по-
прави грешките, изсипани по 
крайбрежието с бетонните мас-
тодонти?
– В Испания вече се случи, дано и 

тук някога да го доживеем – с огро-
мна радост ще наблюдавам събарянето 
на бетонните безумия край морето. 
Много хора се отказаха от Созопол, 
но аз все още стискам зъби и ходя 
там всяко лято, може би от инат 
или от сантимент, не знам точно... 
Не мога да си представя лято без 
Созопол, Каваците и Алепу. 

– Какви съвети ви даваше Юлия 

Гурковска–Джу?
– Тя беше прекрасна, красива, усмих-

ната, умна и ужасно почтен и добър 
човек. Непрекъснато я питах за раз-
лични неща, съветвах се с нея, бяхме 
повече приятелки, отколкото майка 
и дъщеря. Един от съветите є беше, 
че не е толкова важно човекът до 
теб да е интелигентен и талант-
лив, а да е добър. Защото на дълъг 
път най-важно е да се тръгне с до-
бър човек. 

– Вие бихте ли тръгнали на око-
лосветско пътешествие с дете-
то си?
– Едва ли. Сигурно защото съм 

по-ленива от родителите ми, кои-
то преследваха мечтите си с мно-
го енергия. 

– След 1989 г. родителите ви 
стават част от вълната на про-
мяната, влизайки в голямата по-
литика – Юлия Гурковска става 
част от екипа на д-р Желю Же-
лев, а Дончо Папазов е депутат 
в 36-ото народно събрание. Защо 
решават да се отдадат на поли-
тика?
– Изборът им никак не е случаен. 

И за двамата политиката е част от 
живота им. Бащата на мама, моят 
дядо Гурко (Григор Гурковски), е бил 
по концлагери в продължение на по-
вече от 11 години. Преди 9 септем-
ври 1944 г. е бил секретар на БЗНС 
„Никола Петков“ и затова е преслед-
ван. Бащата на баща ми е бил тър-
говец на розово масло. След 9 сеп-
тември семейството му е изселено 
от София и той също е пратен в 

лагер за две години. Така че и двама-
та ми родители имат много тежки 
фамилни биографии. Освен че никога 
не са членували в комунистическата 
партия, те не са били и агенти на 
ДС и това лесно може да се прове-
ри в Комисията по досиетата. Впус-
кането им в политиката след проме-
ните за тях не беше нещо нелогич-
но, напротив, те винаги са искали да 
живеят в свободна страна. Родители-
те ми бяха пътували много и знаеха, 
бяха видели как може и как трябва 
да живее един свободен човек.

– С какво се занимавате в мо-
мента? 
– Работя в ЦЛС от 1994 г. През 

последните години се занимавам с 
проекти, свързани с гражданско учас-
тие. Събираме хора, които участват 
в социологическите проучвания, за да 
видим лицата зад цифрите. През го-
дините сме правили такива дебати 
за престъпността, за проблемите с 
ромите, за препоръки на гражданите 
към ЕС. Видях много различни лица 
– усмихнати, тъжни, намусени, весе-
ли, отчаяни, нахъсани, но с определе-
но мнение и позиция… Това е смисъ-
лът на дебатите – да поканим хо-
рата такива, каквито са в действи-
телност – мъже, жени, малцинства, 
възраст, безработни, студенти, рабо-
тещи, пенсионери, от села и градове. 
Нещо като България в една стая. 

– Някога мислили ли сте да еми-
грирате?
– Чувствам се прекрасно в тази 

страна. Разбира се, виждам недоста-
тъците, но те не могат да ме на-
карат да избягам нанякъде. И роди-
телите ми, въпреки че са имали мно-
го възможности, не са искали да еми-
грират. 

Интервю на Патриция НИКОЛОВА

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

Малкият голям околосветски 
пътешественик Яна

Юлия Гурковска–Джу и 
Дончо Папазов, когато 
са още семейство
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П
риродата е мъдра и дава 
на хората забележител-
ни съвети. Вероятно сте 
били в ботаническа градина 

или дендрариум и сте виждали хищ-
ни тропически растения. Те примам-
ват към себе си жертвата с ярката 
си окраска и опияняващия си аромат, 
а после я омотават с листата или с 
клоните си. След това на жертвата 
є остава само едно – да умре. 
За щастие растителните хищници 

не са страшни за хората. Но нас ни 
дебнат други опасности. Толкова при-

влекателни на пръв поглед, колкото и 
ароматните тропически растения, но 
и толкова отровни, колкото са тех-
ните сокове. Една от тези опаснос-
ти се нарича „фатален мъж“. Онзи, 
който от принц се превръща в жаба. 
Според мнозина да се влюбиш до уши 
в мъж с брутална външност и ма-
ниери на истински мачо е привиле-
гия единствено на младите момиче-
та. Само че адвокати, специалисти 
по бракоразводни дела, твърдят, че 
и опитни и зрели жени също вършат 
безумства от любов. Противно на 

здравия разум те захвърлят любящия 
ги надежден съпруг и тръгват с чо-
век, чиято репутация 

НЕ ЗАСЛУЖАВА ДОВЕРИЕ

Всичко може да бъде обяснено с хор-
монален взрив, със секс. Но лошото 
е, че в любовните мрежи на фатал-
ния мъж често попадат нежни ро-
мантични жени, които живеят ин-
тензивен духовен живот. Влюбените 
жени обясняват своите постъпки с 
това, че най-накрая са срещнали прин-
ца. Своята истинска половинка. И че 
досега животът им е бил непълен и 
скучен. Лошото е, че след определе-
но време принцът се оказва обикно-
вен келеш, голям пияница и дори са-
дист. И с какво се заплаща бурна-
та любов с такъв човек – разочаро-
вание, депресия, разбито семейство. 
Но дори и минали през всичките кръ-
гове на този ад, някои от неговите 
жертви твърдят, че за нищо не съ-
жаляват и че толкова силни чувства 
биха могли да преживеят единствено 
и само с такъв (или точно с този) 
фатален мъж. 
Въпросът е с какво тези мъже за-

мъгляват съзнанието на жертвите 
си? И защо едни жени имат защи-
та срещу тях, сякаш са ваксинирани, 
а други моментално „се разболяват“ 
тежко от фаталната любов?

„Преди време бях на психологически се-

минар, посветен на проблемите на об-

щуването. В хода на разговора стана 

ясно, че повечето от присъстващите 

жени бяха дошли с един и същ проблем. 

Всички бяха успели бизнес дами. В на-

чалото и средата на 90-те, когато за-

почвали бизнеса си, те имали известни 

страхове. Привлекли към работата и 

своите партньори мъже. С времето 

бизнесът им се развивал. Жените ра-

ботели, а партньорите им не правели 

ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ
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чарчар

Той се е врязал в подредения ви живот 
като ярка комета! 
Толкова е красив и... опасен! Е, добре, 
понякога лошото е привлекателно! 
Какво да правим тогава?
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нищо, освен да дават глупави съвети 

и да поучават излишно. Някои се про-

пили, а в голяма част от случаите пе-

чалбата от бизнеса отивала в разхо-

ди за любовниците на мъжа. Слушах и 

не вярвах на ушите си! Как е възмож-

но толкова успели жени в бизнеса да 

допуснат такива сериозни грешки в 

личния си живот?“ 

Какво ни привлича във фаталните 
мъже? Както хищният цвят при-
влича с окраска и аромат, така и 
фаталният мъж привлича жените 
със своя романтичен образ. Той има 
имидж на човек, на когото морето 
е до колене. 

БЕЗСТРАШЕН, ЗАГАДЪЧЕН 
И ЩЕДЪР Е 

Много сексуален също така. Фатал-
ният омагьосва за секунди. Жените 
го приемат безрезервно даже и с носа 
си. Нали знаете? Въпрос на феромо-
ни. Щастливците, които ги отделят 
в повече, се считат за особено сек-
суални. (На тези, които не могат да се 

похвалят с подобна харизма, предлагат 

да използват парфюми с феромони – бел. 
ред.). В действителност кръвта на 
фаталния мъж кипи от адреналин и 
той винаги е готов да се сбие. Къде-
то е адреналинът, там е и тестос-
теронът – най-привлекателното уха-
ние за представителките на проти-
воположния пол. Не е учудващо, че на 
тихите жени, на домашарките, тези 
мъже действат като магнит. Но да-
леч не много мъже с брутална външ-
ност са толкова агресивни. Важно е 
да се отбележи, че в категорията 
„опасни мъже“ психолозите включват 
не само тези, които балансират на 
границата на закона, но и 

ТЕЗИ, КОИТО СЕ ДЪРЖАТ 
БЕЗОТГОВОРНО С ЖЕНИТЕ 
Леко завързват отношения, които 

също толкова леко после развалят. 
Докато приятелите му се потят 

от работа в заработването на всеки 
лев, той не смята за необходимо да се 
труди където и да било и живее един-
ствено за своето удоволствие. Кара 
колата си, облича се модно, прави по-
даръци и е навсякъде приет в компа-
нии за забавление. И вие с право се пи-
тате какво тук може да впечатли и 
хареса на една успешна жена? 
Представете си за минутка, че 

тази жена е от племето на офисни-
те работохолици. Умее да работи, но 
не и да си почива. Няма как среща-
та с подобен ярък екземпляр да не я 
впечатли. Също както и много скоро 
да не стане ясно, че той е бездел-
ник. Той владее изкуството да пръска 
пари и да прави подаръци и това не 
оставя жените безучастни. Но с все-
ки подарък мистър Фатален трупа и 
дългове. Но за да остане до нея мъ-
жът празник, жената веднага би му 
предложила своите пари. 

Формулата 

ТЯ ПЕЧЕЛИ, ТОЙ ХАРЧИ 
е твърде разпространена. И колкото 
и странно да изглежда, подобни съюзи 
са много устойчиви. Защо? Защото 
жената за първи път чувства нещо 
различно от рутината на всекидне-
вието. Нищо че той живее за свое 
удоволствие. Така овкусява и нейния 
живот. Има жени, които смятат, че 
за „преподаването“ на науката за удо-
волствията трябва да се плаща. 
По правило мъжете, за които гово-

рим, умеят да ухажват. Но дори и 
това не е нещото, което най-силно 
очарова жените. Решаващо е, че този 
тип любовници никога не се притес-
няват да говорят за своите чувства 
и любов. Останалите мъже дълго ще 
мислят и ще се измъчват от съмне-
ния: да говорят ли за чувствата си 
и какво ще стане после; достатъчно 
готови ли са, за да сключат брак? 
А ето ги мъжете, за които всич-

ки тези съмнения са неразбираеми. На 
тях женитбата също не им е по вку-
са, но ако тя е единственият път 
до избраницата, те са съгласни и на 
това. Един такъв мъж е напълно го-
тов да играе по женските правила. 
Ето защо още на първата среща той 
може да ви се обясни в любов, а на 
втората да ви предложи брак. А по-
сле? После изобщо да не отговаря 
на позвъняванията ви. Докато жена-
та му харесва и отношенията им са 
в подем, този мъж напълно съответ-
ства на образа на „идеалния любов-
ник“, тиражиран в киното и описан в 
романите. Именно тази „идеалност“ 
е основната съставка на онзи екзо-
тичен аромат, с който той я пленя-
ва и тя става негова жертва. 
Невъзможността да признаят свое-

то поражение кара много жени дълго 
време да стоят в мрежите на опас-
ните чаровници и още по-дълго да 
ближат раните, отворени от тях. 
Всичко това прилича малко на онази 
улична сделка „Вложи лев и ще спе-
челиш два“. Когато си вложил лю-
бов и пари в най-неподходящия чо-
век, продължаваш да играеш, защото 
не искаш да изгубиш вложеното. Как-
во да направите ли? Съберете сили 
и признайте. Загубихте и загубено-
то няма да се върне. После продъл-
жете напред. 

ПРОТИВООТРОВНИ 
СЪВЕТИ 

1 Думи и дела

Не си правете изводите за един 

мъж според първото впечатление. 

По-малко внимание отделяйте на ду-

мите му и по-голямо – на постъп-

ките му. Помнете, че имиджът не е 

всичко. 

2Бъдете реалисти

Големите жестове – вечери в 

скъпи ресторанти и още по-скъпи 

подаръци – са характерни за опас-

ните чаровници. Помнете, помне-

те, помнете – това няма да продъл-

жи дълго. 

3 Доверявайте се, но и прове-

рявайте

Не бързайте да прехвърляте отго-

ворността за бизнеса и за другото 

ви имущество върху силните мъж-

ки рамене. Вероятността при така-

ва стъпка е да си поделите доходи-

те, но не и отговорностите и разхо-

дите – бъдете сигурни, че те не се 

прехвърлят толкова лесно и ще ос-

танат при вас. 

4Как да избегнете рециди-

вите?

Ако връзките ви завършват плачев-

но, а партньорите ви непрекъснато 

ви носят проблеми, не бързайте да 

завързвате нови отношения. Посъве-

твайте се със специалисти или по-

сетете един-два психологически се-

минара. 

5Говорете открито 

Жените се страхуват да изя-

сняват отношенията си. Само че 

добрият партньор ще ви разбере. 

Лошият ще си каже, че няма да из-

лезе наглава с вас, и ще ви зареже. 

Това е лакмус. Говорете и анализи-

райте без страх!
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Н
якои от вас може да възразят, 
че не е чак научно доказан, но 
е така. Защото каква е дефи-
ницията за безспорно доказа-

телство – след провеждане на редица 
емпирични опити при взети предвид 
всички възможни фактори, в различни 
условия и различно ниво на трудност 
да се получава един и същ резултат. 
Е? Сега вярвате ли ми? Сещате ли 
се как всеки божи ден ни се налага да 
повтаряме и преповтаряме епопеята 
от „Прибери си най-накрая чорапите!“ 
или „Купи мляко на връщане!“, през 
„Нали ти казах, че днес е твой ред 
да заведеш детето на ясла“ до „Как 
така забрави да го вземеш?!“. 

Абсолютно същия трагичен резултат 
получаваме и при многократното про-
веждане на експеримента да споделим 
чувствата си с него. В средностатис-
тическия случай се стига до обикно-
вен краткотраен скандал. При по-ко-
фти мъже – до цинично нагрубяване 
и насмешка. А в най-добрия случай – 
до тъпо мълчание и притеснено взира-
не в хоризонта 15 минути, след като 
сме свършили да споделяме, а после – 
до възобновяване на ежедневните дей-
ности, все едно нищо не е казано. 
Дори и най-умелите от нас, които 

прекарват дни и нощи в анализ и из-
работване на нови и нови стратегии 
или дори стигат до смяна на партньо-
ра, неизбежно се сблъскват с една от 
гореописаните реакции. И просто не 
успяваме да постигнем нещо различно. 
Нито с обвинения, нито с извинения, 
молби или с нервен плач.
Мъжете не слушат, сякаш изобщо 

не чуват – дразнят се, избягват ни 
и само силно влошават цялостното 
ни и без това разтърсено от пробле-
ма, който се опитваме да споделим с 
тях, състояние. Има много теории за 
това, как, закалена от хилядолетната 

си история на военни действия и 
безскрупулни убийства, силна-
та половина на човечество-
то е яко закоравяла и 

напълно неспособна 
на емпатия 

на което се дължи горе-
посоченият феномен на 
пълна глухота за жен-
ските стенания. С дру-
ги думи, мъжете са 
лоши, а ние – во веки 

неразбрани и онеправда-
ни. 

Който ме познава, веднага ще се 
сети, че аз никак, ама никак не съм 

съгласна с подобен екстремизъм. И 
изобщо не вярвам в диаболизирането 
на различните от нас и въобще на 
различното. Защото мъжете са точ-
но това – различни. Има си методи 
за комуникация с тях, но те просто 
не са нашите. И не бързайте да лепи-
те етикет на себе си „некомпетент-
на“, защото истината е, че ми се на-
ложи да завърша връзки с обществе-
ността, преди да зацепя как да кому-
никирам с приятеля си и 

да получавам желаната 
обратна връзка 

(поне в 50% от случаите, както е 
написано в учебниците).
Не се притеснявайте, съветът ми 

към вас този месец не е да завърши-
те между другото още едно висше, 
за да се разбирате с мъжа си. За-
щото през четирите години, които 
това ще ви отнеме, детето ви най-
вероятно ще трябва да спи в дет-
ската градина, когато е ред на мъжа 
ви да го взима. Ще ви синтезирам 
малко материал, а вие, ако обещаете 
да опитате по моя начин, гаранти-
рам до 50% успеваемост... Което оз-
начава, че детето ви ще спи в дет-
ската градина само половината пъти, 
когато е ред на мъжа ви да го взима. 
Това е шега, разбира се – няма да ос-
тавяме детето ви да спи никъде. Но 
поради устройството на мъжкия мо-
зък се налага да разделим нещата, за 
които мъжете не ни слушат, в три 
категории: всекидневни задачи, фак-
тология и обсъждане на чувства.
При изпълнение на ежедневните за-

дачи 

движещата сила 
е навикът 

В този случай грижливо трябва да 
ошлайфате навиците на съпруга си. 

Защо мъжете не умеят
ДА СЛУШАТ

Мъжете не слушат. Това е научно доказан факт
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Да си прибира чорапите. Да сгъва 
дрехите си. Да мие чиниите. Да сме-
ня чаршафите и да си подрежда обув-
ките. Как точно да направите това, 
ще откриете в кой да е наръчник за 
възпитание на кучета. Не, не се ше-
гувам! Нито целя да обидя интимни-
те ни половинки. Просто що се от-
нася до ежедневни задължения, мозъ-
кът на мъжа работи на автопилот, 
което е сходно със състоянието на 
кучешкия мозък. Затова е по-веро-
ятно мъжът ви да забрави да взе-
ме детето от ясла, а не от учили-
ще – защото, докато то започне да 
ходи на училище, той ще е свикнал да 
го взима.

При съобщаването 
на факти

като „Довечера сме на гости у майка 
ми“ важна роля играе емоционалната 
асоциация. Ако нещо му е неприятно, 
мъжът го забравя в момента на чува-
не. Затова вие, познавайки добре емо-
ционалните му пристрастия (той не 
понася майка ви), трябва да му обър-
нете специално внимание върху не-
щата, които знаете, че ще забрави 
(повторете му го няколко пъти през 
деня и се уверете, че ще е готов за 
гостито навреме!).
При съобщаване на друг вид факти 

(„Птицата додо била изчезнала от 
глупост“) глухотата му зависи от 
това, дали не е зает да обмисля дру-
га информация в момента. Трябва да 
се научите да разпознавате знаците – 
при различните мъже те са различни. 
Например когато моят мъж шофира, 
през първите 5 до 15 минути винаги 
е зает да обмисля маршрута и как-
вото и да му кажа в този момент, 
е обречено да потъне в бездната на 
избирателната глухота.
Най-добре е да обсъдите на спокой-

ствие нещата, за които той не е 
склонен да ви слуша, и без да го обви-
нявате да се уговорите той да ви дава 
сигнал, че е дълбоко замислен за нещо 
спешно и практично и че не може да 
обърне внимание на „тази сладка блуз-
ка на витрината“ или на „рецензия-
та“ от родителската среща в учили-
щето на сина ви.
На последно място се нарежда най-

болезнената за нас тема, която е из-

вор на милиони скандали (и немалко 
разводи) – 

споделяне и разговори 
за чувства

Тук попадаме в зоната на здрача. 
Истина е, че това е най-омразната 
тема за мъжете, но не защото им 
е досадно и не ги е грижа, както 
заключават някои, а именно защото 
ужасно ги е грижа. Самочувствието 
им се върти около степента на задо-
волство на жените им. Затова така 
старателно избягват тази ужасна, 
опасна и хлъзгава зона, в която, ако 
навлязат, рискуват да засегнат или 
отблъснат нежната си половинка и 
да изгубят всичко. Когато мъжете ни 
ни избягват, ние пак намираме за как-
во да се чувстваме пренебрегнати и 
пак им се сърдим. Така те се оказват 
в патова ситуация: каквото и да на-
правят – потъват. Затова и повече-
то от тях просто се покриват, до-
като емоционалната буря отмине.
Как да променим това? Като пре-

формулираме дългите чувствени из-
лияния в конкретни, изпълними ин-
струкции. За тази цел е необходимо 
малко да поработите върху себе си и 
да си изясните какво искате, какво 
конкретно би ви направило щастли-
ви. Това е стриктно ваша работа – 
обсъдете го с приятелка, с майка си, 
с терапевт и отидете при мъжа си 
с изкристализирали постижими жела-
ния. А нищо не прави нашия мъж по-
щастлив от това да угажда на вся-
ка наша прищявка. Ако може! (Не по-
ставяйте на мъжа си непостижими 
цели или задачи клопки! Това най-ве-
роятно ще доведе до развод!).
Къде да отприщите творческата си 

енергия в областта на душевните из-
лияния? Водете си дневник или започ-
нете кариера като поетеса!
И никога, никога не си мислете, че 

другите мъже са по-добри в изслушва-
нето от вашия мъж. Колкото и съ-
чувствено да кима дори и най-добри-
ят ви хетеросексуален приятел, той 
просто следи надигането и спускане-
то на развълнуваната ви гръд. Изоб-
що не ви чува, защото и неговият 
мъжки мозък е зает с планирането на 
конкретни и спешни задачи. А именно 
как да ви вкара в леглото.

Ирена ГЕОРГИЕВА 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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ДЕЦАДЕЦАДЕЦА

О
т една страна, колкото пове-
че време майката прекарва с 
малкото си, толкова по-добре. 
Идеалната възраст за промя-

на в детския живот е от навършва-
нето на 1 година и половина докъм 3. 
Така или иначе идва време да тръг-
нете отново на работа, детската 
градина е мираж, така че не остава 
вариант, особено ако липсва и баба 
терминатор. 

Трябва да намерите 
бавачка 

Първо е настройването – как да до-
пуснете чужд човек до детето си?! 
Да става въпрос за домашна помощ-
ница – да, по-лесно е. Ще почисти, 
ще поразходи детето, ще ви отмени 
за малко, ако се налага да излезете. 
Но когато малкото е будно, има нуж-
да от вас. Ако тръгвате на редовна 
работа, трябва да изберете за гледа-
не на детето човек на възраст меж-
ду 30 и 45 години, казват психолози-

те. Все пак това е индикативно из-
искване – и 50-годишна жена може да 
е активна и с достатъчно бързи ре-
акции. Всъщност тайната на избора 
е другаде.

Добре е да се спрете 
на щастлив човек 

според специалисти – по възможност 
с деца ученици и спокоен семеен жи-
вот. Защо ли? Ами децата са много 
интуитивни в най-малката си въз-
раст и ако бавачката е с неблагопо-
лучен личен живот, това веднага им 

се отразява. На вашите деца. Ако 
тя си има свое, значи има и нужни-
ят емоционален и практически опит 
да се занимава с деца. А това е мно-
го важно. Разбира се, щастлив чо-
век е най-важното изискване – не е 
чак толкова задължително да е се-
меен…
Ако няма деца или пък е на подхо-

дяща пенсионна възраст с мечта за 
внуци, нищо чудно да пренесе нереа-
лизираното си майчинско чувство и 
бабино умиление върху вашето дете. 
Това обаче е извън рамката на роля-
та на бавачката, на всичкото отго-
ре е опасно за майката, която съвсем 
естествено ще ревнува, като види 
прекалената привързаност на детето 
към бавачката. Та за ролята на ба-
вачката с пълна сила важи пътният 
знак „Спазвай дистанция“.
Тя в никакъв случай не трябва да 

превишава пълномощията си и да се 
изживява като заместник на майка-
та. В този смисъл 

Бавачка с 
английски

В старанието си да изберем най-
доброто за детето си и неговото 

бъдеще често прекаляваме. 
Тази обява наистина се среща 

твърде често у нас, бих казала, за 
съжаление. Защото английският 
е последното нещо във веригата 
изисквания към човека, на когото 

се налага да поверите още 
невръстното си дете.
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избягвайте широко 
рекламираните 
супербавачки

Обикновено те са педагози или ме-
дицински лица, които биха могли да 
са обсебващи. Няма да ви стане при-
ятно, ако една такава бавачка нау-
чи детето ви да заспива само в ней-
но присъствие, нали? А тези хора го 
умеят. След това може да очаква-
те само манипулации. За да избегне-
те и други подобни ситуации и под-
водни камъни, се старайте ролите 
във вашето семейството и след по-
явяването на бавачката да си оста-
нат същите. Не се отказвайте от 
вашите специални ритуали с детето 
– продължавайте да му четете при-
казка преди заспиване или да му пе-
ете песен.

За да е успешен 
изборът ви 

вземете бавачка, чието отношение 
към възпитанието на децата е близко 
до вашето. Ако тя спокойно приема 
отклоненията от режима на детето 
ви (също като вас!), значи всичко е 
наред. Ето защо я запознайте пред-
варително с вашите виждания за въз-
питание, с вашите очаквания. Нака-
райте я да се почувства комфорт-
но в семейната ви среда. Обяснете 
є всички битови особености, покаже-
те є всичко, което є е нужно, дока-
то е у вас, и не се притеснявайте 
да є покажете къде са границите на 
личното и интимното ви простран-
ство. Тя ще ви разбере и ще се по-
чувства по-уверена и съсредоточена 
върху конкретния си ангажимент. 

Когато направите все пак щастли-
вия избор, отделете няколко дни или 
седмица 

за да є помогнете 
да се адаптира 

преди да я оставите за цял ден сама 
с детето. Не да се втренчвате в 
нея, по-скоро приемете ролята на на-
блюдател – за седмица ще ви ста-
не ясно дали си подхождате. Това е 
важно – вие и тя от тук нататък 
сте един екип и ако не се получава, 
не измъчвайте детето си излишно. 
Все пак накрая нека ви представя 

мечтата си за бавачка – Мери Попинз 
и бавачката на Пушкин в едно. Обаче 
с пламъка на мисис Даутфайър, разби-
ра се. Като написах последното име, 
вие защо не помислите и за… бавач?

Надя ПЕТРОВА

И ДЕТЕТО ИЗБИРА Освен на здравия си разум разчи-

тайте и на интуицията си при избора на бавачка. Не за-

бравяйте, че детето ви също реагира интуитивно при кон-

тактите си с хора – особено ако е много малко. А точно през 

този период от живота си то се нуждае от онова, което вие 

сте възпрепятствани да продължите да му давате – обич, 

радост, внимание, грижи и разбиране. Така че направете екип 

с детето си, когато избирате бавачка, и то ще ви помогне 

да изберете верния човек – този, който може да ви замести 

за известно време.

МЕРИ ПОПИНЗ ИЛИ НЯНЯТА НА ПУШКИН Фантази-

ята ви най-вече извиква образа на Мери Попинз и с пра-

во – тя е млада, активна, не наглежда детето, а се занимава 

с всестранното му развитие, точно изпълнява задълженията 

си, без това да се натрапва. Има и друг модел – възрастната 

добра жена, изпълнена с топлота и способна да осигури емо-

ционален комфорт на малкия човек. Тук се сещам за нянята 

на Пушкин. Но тя е по-скоро член на семейството, а не човек 

на заплата. Мери Попинз в това отношение е твърда – тя 

освен вълшебен чадър си има и приятел, също и собствен жи-

вот. Което, честно казано, е по в крак с нашето време.

НЕ ПРОФЕСИЯ, А ДУШЕВНА НАГЛАСА Излиза, че да 

бъдеш добра бавачка е по-скоро душевна нагласа, откол-

кото професия, макар че у нас вече се предлага и този тип 

образование, доколкото знам, от година-две. 

Въпреки образованието и евентуалните кандидатки с дипло-

ми не забравяйте, че идеална бавачка няма и най-често се на-

лага да избирате между личност и професионализъм. Зависи 

от детето и вие трябва да сте наясно с неговите особено-

сти и настройки. 

ВЪЗРАСТТА НА ДЕТЕТО Е КЛЮЧОВ ФАКТОР Трябва 

да имате предвид и възрастта на самото дете – гри-

жите за кърмаче и ученик са различни, което води и до раз-

личен подход при избора на бавачка. Ако детето ви е тихо и 

спокойно същество – дай боже всекиму, човекът трябва да е 

един, ако обаче е хиперактивно, ви трябва нещо по-различно, 

меко казано, жена, на която да є се чува гласът…

ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ ПО ВРЕМЕ НА ИНТЕРВЮТО 

Задачата с избора е трудна – все пак вашият наслед-

ник трябва да се чувства комфортно. Затова на интервюто 

с кандидата, а и после, по време на пробния период, се опи-

тайте да разберете как би реагирал той в критична ситу-

ация на улицата или у дома; как се справя с малките детски 

чудатости – мразя да се обличам, да си мия зъбите и тем по-

добни; как ще работи с детето ви за неговия напредък; как 

ще реагира при болест; как би наказал детето ви и за как-

во; би ли работил при постоянно видеонаблюдение (това ми 

се вижда прекалено и някак профсъюзно реагирам на подобно 

воайорство, но го пиша, понеже със сигурност има хора, кои-

то биха го направили, както и бавачки, които биха се съгла-

сили, за съжаление). 

НА „ТИ“ С НОНСЕНСА В цялата гама от неща, които 

се изискват от бавачката, да не забравя и нещо, което 

е от първостепенна важност поне според мен, да обича да 

си играе и да е на „ти“ с нонсенса – пръв приятел на детето, 

поне докато е малко.

И по отношение на нонсенса и английския ще си позволя да 

разкажа следния истински случай с мой близък. Когато бил 

малък, родителите му – интелектуалци, наели жена от со-

фийските села да се грижи за него. Помолили я да му говори 

на книжовен български. Веднъж се върнали и сварили бавач-

ката да обяснява внимателно на бъдещия Вертер, който кап-

ризничел и не искал нещо си: „Не се казва нечем, казва се не 

сакам…“

В търсене на идеалната
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ИНТИМНОИНТИМНОИНТИМНО

„К
ама сутра“ трябва да се 
дописва. Всъщност не. По-
точно е да се каже, че 
трябва да се програмира. 

Виртуалният секс отдавна не е фан-
тастика. Но споровете около него не 
са по-малко от споровете за клонира-
нето например. Нито лекарите, нито 
психолозите са стигнали до единно 
становище по въпроса, нещо добро 
или нещо лошо е виртуалният секс. 
Всички са единодушни в едно – 

той е дяволски 
привлекателен 

Киберсексаджиите презрително кри-
вят лица, когато виртуалният секс 
се сравнява с четенето на еротич-
на литература, с набезите към пор-
но сайтовете или с баналната (както 
я възприемат те) мастурбация пред 
екрана на компа. Според поддръжни-
ците му виртуалният секс е сливане 
на телата и душите посредством из-
ползването на съвременните техноло-
гии и носители на информация. 
Не е лесно да се определи какво 

точно включва понятието „виртуа-
лен секс“. Основна негова характе-
ристика е отделянето на секса от… 
физическия контакт. 
Виртуалният секс е всичко от пор-

ното, през телефонния секс, та чак 
до teledildonics. Какво е teledildonics?! 
Представете си нещо като елек-
тронна секс играчка, която може да 
се контролира от компютър и коя-
то може да предава на партньор, из-
ползващ същото устройство и съот-
ветния софтуер, физически усещания. 
У нас тази последна киберсекс при-
добивка (а може и да не е последна 
– в технологиите всичко се променя 
със скоростта на бърз интернет) не 
е особено популярна. 

Виртуализацията на секса 
напредна много. Използването на спе-
циални костюми с богато тактил-
но оборудване, контролирано отда-
леч, ще става все по-популярно. Засега 
тези костюми не се смятат за осо-

бено удобни и секси, но те със сигур-
ност ще се усъвършенстват дотол-
кова, че да станат предпочитани от 
много хора. 
Виртуалният секс е възможност за 

хората, които са прекалено заети, 
срамежливи и непривлекателни, за да 
правят секс свободно, колкото си 
искат и с когото си искат. Пак те, 
както и всички останали, биха мог-
ли да реализират и най-невероятни-
те си фантазии – секс с азиатка 

или с негър. 

Малко история
Във времената, в които са живели 

нашите прабаби, носител на инфор-
мацията е била обикновената хартия. 
Ако искате да се запознаете с типи-
чен пример на „секс чат“ от ХVІІІ 
век, моля, прочетете епистоларния 
роман (роман в писма) „Опасни връз-
ки“ на Шодерло дьо Лакло. 
Появата на телефона разшири не-
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имоверно възможностите на вирту-
алния секс. Първоначално на линиите 
започнаха да работят млади телефо-
нистки с приятни гласове, но кога-
то линиите станаха частни, влюбе-
ните веднага започнаха да използват 
телефона за обмен на еротични фан-
тазии и желания. На Запад достатъч-
но бързо съобразиха, че момичетата 
със сексапилни гласове биха могли да 
бъдат впрегнати за предлагането на 
нова услуга – „Секс по телефона“. 
Мобилните телефони разнообрази-

ха много инструментариума на вир-
туалния секс. Еротичните есемеси не 
губят високия си рейтинг. Появата 
на интернет подари на еротоманите 
секс чатове и сайтове за запознан-
ства. ICQ, Skype и други месинджъри 
предоставиха голяма възможност за 
игриви разговори с непознати. Включе-
ната видеокамера на компютъра съз-
дава и илюзия за присъствие. Появиха 
се и сайтове, в които бихте могли да 
се запознаете с всякакви хора от все-
възможни места по света и да натру-
пате на практика неограничен сексуа-
лен опит. Но и това не е всичко. Ос-
тава да дочакаме и секс комбинезони-
те, които ще предлагат пълна илюзия 
за взаимодействие. Сигурно е, че ще 
доживеем и до това щастие. 

Кой е „за“ и 
кой – „против“

Кой се занимава с виртуален секс? 
Нека бъдем честни – практически 
всички, които използват съвременни 
комуникации. Нима не сте получавали 
еротично съобщение или позвъняване? 
Мнозина са отговаряли (къде от лю-
бопитство, къде защото наистина са 
искали да отговорят). 
Защо избираме виртуалния секс? За-

щото той е лесно действие. Праве-
нето на реален секс с непознат е да-
леч по-сложно. За да намерите реален 
партньор, е необходимо да се запозна-
ете с него някъде. Да отделите вре-
ме за общуване, също така и финансо-
ви средства. Когато дойде моментът 
за секс, се излагате на редица рискове 
– като се започне от нежелана бре-
менност, мине се през нещастно влю-
бване и се стигне до тежки заболя-
вания, предавани по полов път. За да 
правите виртуален секс, ви е необхо-
димо просто да влезете в интернет 
и да отделите десет минути, за да 

намерите сговорчив събеседник. 

Защо това е хубаво 
Защото е удобно и безопасно, а фан-

тазията ви не е ограничена от нищо. 
Ако ви харесва, бихте могли да си 
въобразите, че сте прекрасна богиня. 
Или пък че сте срамежлива девица, 
независимо от това, че количество-
то на реалните ви партньори отдав-
на надхвърля броя на годините ви, 
умножени по две. Виртуалният секс 
повишава много самооценката при ну-
леви усилия от ваша страна. Позво-
лява ви да натрупате богат опит и 
да се ориентирате по-ясно в търсе-
нето на своя тип сексуалност и еро-
тични желания. 
А и колкото и смешно да ви се 

струва – виртуалната любов предпаз-
ва от реална физическа изневяра. Не 
повече от 2% от виртуалните секс 
срещи завършват с реални срещи. 

Защо е лошо
Човекът всъщност не издържа кон-

куренцията с идеалния образ, който 
сам си е измислил. Реалният мъж или 
съпруг има сериозни „технически не-
съвършенства“ и от тях никой не би 
могъл да се избави за секунди, само 
докато мишката кликне върху хикс-
чето на браузъра. С него трябва да 
общувате, да градите взаимоотноше-
ния, да се съобразявате с желанията 
му и което е най-трудно, да синхро-
низирате своите желания с неговите. 
Виртуалният секс изобщо не разглеж-
да въпросите, свързани с търпимост-
та, уважението и компромиса. 
И още. Виртуалният секс действа 

подобно на изкуствените заместите-
ли на захарта. Има сладост, няма из-
лишни калории. Мозъкът е измамен и 
потвърждава „Сладкото е получено“ 
(тоест „Сексът е получен“). 
Ако сте стигнали в четенето до 

този абзац, то виртуалният секс 
действително ви е интересен. Как-
во е необходимо да знаете за него, за 
да не попаднете в реални неприятно-
сти след него?

Изисквайте 
конфиденциалност

Ако използвате мобилен телефон – 
използвайте отделно устройство или 
поне отделна сим карта. За еротич-
ните писма имайте отделен мейл с 

достатъчно сложна парола. А за сеан-
сите на виртуално общуване си оси-
гурете помещение, което може да се 
заключва. И... никакъв виртуален секс 
на работното място! Системният 
администратор контролира всичките 
му подопечни компютри и обича вир-
туалния секс не по-малко от вас. 

Майстори на виртуални 
секс сюжети

Фактически виртуалният секс ви 
дава изключителната възможност да 
бъдете автори на порноразказ. Трябва 
да се научите да не се изчервявате и 
да не изпадате в ступор от това, ко-
ето описвате с думи, от това, което 
искате да направи с вас партньорът 
ви. Необходимо е да подхванете една 
тема и да я развиете. Не се притесня-
вайте от това, че трябва да изгради-
те образ, който може и да не е съвсем 
реален. Вашият партньор също добавя 
художествена измислица, когато описва 
размерите на собствения си член. 

Аксесоарите 
за този секс са традиционните – 
красиво бельо и удобно място, но към 
него се прибавя и... удобната клавиа-
тура. Ако използвате видеокамера – 
убедете се, че в обсега є не попа-
да нищо от това, което искате да 
скриете. 

Снимките 
са една отделна тема. За да рискува-
те да изпратите ваша актова сним-
ка на непознат човек, то трябва на-
истина да не ви пука от перспекти-
вата още на другия ден тя да влезе 
във всички родни порносайтове. По-
добре е да не рискувате. 
За да намерите партньор за секс, е 

достатъчно статусът ви да е „необ-
вързана“ или пък да се регистрирате 
в сайт за виртуални запознанства. 
Засега нямат основание притесне-

нията, че виртуалният секс може да 
доведе до намаляване на желанието за 
физически секс. Във всеки случай вир-
туалният секс е добра възможност 
за двойки, които са разделени от го-
леми разстояния. Например семей-
ства, при които един от партньори-
те живее в чужбина за дълъг период 
от време. Още един щрих по темата 
е въпросът, какво ще бъде новото 
съдържание на понятието „изневяра“. 
А на понятието „любов“?! 
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ПО СВЕТАПО СВЕТАПО СВЕТА

Н
а деветдесет километра на юг от Сицилия лежат някак небрежно нахвърляни ня-

колко по-големи скални къса, обвити в мараня от изумрудена вечност – Малтий-

ските острови. Там разточителните горещи дни бавно крачат по улиците и ти-

хомълком се измъкват, когато слънцето падне ниско. Сутрин магазинчетата едно по 

едно открехват сънливите си кепенци, докато на масата отпред изстива чаша горещо 

черно кафе, а по обед сиестата наляга утихналите улици, за да може те да се събудят 

отново малко преди залез… 

Малта прилича на другите средиземноморски държави, но в нея се таи и една непо-

дозирана разлика, една тиха магия, която горещият следобеден въздух разнася из ос-

тровите.

Преди повече от шест хилядолетия на салове, изтъкани от внимателно събирано безвре-

мие, на островите пристигнали първите заселници. Построили от камък 

НАЙ-СТАРИТЕ В СВЕТА МЕГАЛИТНИ ХРАМОВЕ 
запазени до днес, и започнали да се молят. Съдейки по фигурата на мистериозна жена, 

криеща се в сенките на някои от храмовете, археолозите заключили, че каменните ги-

ганти са построени в чест на непозната богиня на плодородието. Две хилядолетия 

древните малтийци живеели необезпокоявани, докато един ден историята не изгубила 

дирите им. Изчезнали, както се били появили – безмълвно и безследно. Съдейки по съби-

тията след тяхното напускане обаче, става ясно, че те надали са били обикновени фер-

мери. Още в деня на издигането на първия храм шаманите са омагьосали големите ка-

менни късове, на които се заселили. А магията им до ден днешен се промъква из правите 

улици на столицата Валета.

Дали по времето на древните малтийци, или след тях, докато се лутал отчаяно в тър-

сене на родната Итака, Одисей бил изхвърлен на плаж със ситен червен пясък, където го 

открила нимфата Калипсо. Казват, че 

Морската сирена

Залезът в Сейнт Джулианс 
успива рибарските лодки 
със златното си безбрежие

МалтаМалта
След дълъг ден на разходки всички ули-

ци във Валета се търкулват в морето
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армия срещу непобедимите турци. Никой не може да каже със сигурност как точно е 

станало, но когато видели, че самият велик магистър се е включил в битката, малтий-

ците успели да прогонят непобедимите еничари. Така Малта спасила не само себе си, но 

и цяла Европа от настъплението на Османската империя, а западните крале, благодар-

ни на рицарите, започнали да изпращат невиждани богатства. Дори папа Пий IV пратил 

своя придворен инженер Франческо Лапарели, за да помогне на малтийците да построят 

правите улици и необятните каменни крепости на столицата Валета. Точно там 

СЕ УСТАНОВИЛ И КАРАВАДЖО 

бягайки от смъртно наказание за убийство, което бил извършил в Италия. Великият ма-

гистър го взел под опеката си при условие, че художникът му нарисува портрет. Карава-

джо разбрал, че не би могъл да напусне Малта, и се съгласил. Влюбен в кралството на ри-

царите, нарисувал за катедралата във Валета единственото подписано от него плат-

но – „Обезглавяването на св. Йоан“. За нещастие бурният му характер отново му създал 

проблеми и Караваджо се видял принуден да напусне острова.

След години единствен Наполеон успял да завладее Малта, и то без да се налага да я на-

пада, но през 1814 г. англичаните я освободили и включили в Британската империя. Чак 

през 1964 г. опустошената от Втората световна война островна държава получила не-

зависимост. 

ТЯ ЖИВЕЕЛА ТОЧНО НА ГОЗО 
– втория по големина остров на Мал-

та. Омагьосан и от богинята, и от 

магията на шаманите, Одисей пре-

карал там девет години и вероятно 

с нежелание потеглил обратно към 

Итака.

Скоро след изчезването на древните 

малтийци и техните салове фини-

кийски, картагенски и римски гене-

рали, минавайки покрай Малта, един 

по един били омаяни от нея и без 

екипаж, предупреден да ги завърже 

за мачтата, те насочили корабите 

си натам. И никога не я напуснали. 

Като най-могъщи от всички засел-

ници на островите римляните има-

ли щастието да живеят там дълго 

и спокойно, построили улици, акве-

дукти, градове… Казват, че точно 

по това време свети Павел пътувал 

към Европа, но корабът му се разбил 

и морето го изхвърлило на малтий-

ския бряг. През трите месеца, кои-

то прекарал на островите, той за-

познал местните с християнството 

и неохотно си тръгнал, за да продъл-

жи пътуването си.

След разделянето на Римската импе-

рия Малта станала част от Визан-

тия, а след няколко века била превзе-

та и от Арабския халифат, и от нор-

мандския граф Руджеро, и от френ-

ски, и немски, и испански аристокра-

ти. Никой, който я зърнел, не искал 

да я напусне.

През 1530 г., за да се прекратят без-

крайните сражения по скалистите 

им брегове, Карл V подарил омагьо-

саните острови на мистериозни-

те рицари хоспиталиери от ордена 

на св. Йоан, които и до ден днешен 

бдят над тях. Едва 36 години след 

като им била дадена Малта, непобе-

дената дотогава османска армия ги 

нападнала. Султанът, надали по слу-

чайност, бил избрал точно малката 

Малта за начална точка на настъп-

лението си на запад. С армия от 

само 8000 души рицарите не можели 

да се опълчат на 48 000 еничари и 

КРЕПОСТНАТА СТЕНА НЕ СЛЕД 
ДЪЛГО РУХНАЛА

в безутешното море. Тогава велики-

ят магистър Ла Валет, глава на ор-

дена, който вече бил твърде стар, за 

да влезе в битка, помолил рицарите 

да му помогнат да се качи на коня си 

и със сетни сили повел малката си 

Неповторимите жълти 

автобуси неуморно 

кръстосват уличките на 

Малта с надеждата, че ще 

срещнат някой интересен 

пътник

Крепостните стени лежат 

кротко в морето, навярно 

забравили страшните 

битки, които са водили

Червеният плаж, на който 

някога е бил изхвърлен 

Одисей, от хилядолетия 

очаква той да се върне
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пък са наредени червени английски телефонни будки, а в кафенетата, сгушени под сенките 

на пинии, чаят задължително се сервира с мляко. Заради топлия темперамент на малтийци-

те островите са станали популярни и с нощния живот – дискотеките и баровете в Пачвил 

не затварят чак до сутринта. 

И с този свой чар Малта винаги ще омагьосва своите гости, а те, зашеметени от ней-

ната песен на дългокоса сирена, няма никога да поискат да я напуснат.

След всички тези години на безкрай-

ни битки и сражения Малта най-по-

сле живее спокойно живота, който 

шаманите є били отредили. 

МАГИЯТА СЯКАШ ВСЕ ОЩЕ НЕ 
СЕ Е РАЗНЕСЛА 

но светът днес е малко различен, а 

римските генерали вече не пътуват 

с армадите си в търсене на нови те-

ритории. 

Многобройните завоеватели обаче 

са дали на Малта нещо повече от 

щастлива носталгия по безпредел-

ното є минало. Те са я превърнали в 

най-удивителната смесица на всич-

ки култури и народи, минали покрай 

нея и забравили за предишния си жи-

вот в стремежа никога да не я на-

пуснат. И заради тях, и заради неу-

ловимата магия Малта е неповтори-

ма, несравнима, изключителна.

Тук-таме из тесните улици на по-

старите градове се вижда по някое 

дървено балконче – символ на богат-

ство, защото всичките гори на ос-

трова са били изсечени много пре-

ди да пристигнат рицарите. Отдолу 

минават забързани туристи и очука-

ни жълти автобуси с десен волан, ко-

ито се движат само в Малта и ня-

мат врати, защото на островите 

температурата рядко пада под де-

сет градуса. 

В ЗАЛИВА СЕЙНТ ДЖУЛИАНС 

който някога е бил рибарско селце, се 

придвижват шарени лодки, които при-

личат на венецианските гондоли, а на 

носа си имат по едно нарисувано око 

– окото на Озирис, древен финикийски 

символ, който да пази рибарите от 

всякакви опасности в морето. По ка-

менните улици на съседната Валета 

Няколко слънчеви лъча са се 

промъкнали в тесните улици на 

средновековния Фес

Охрата на Малта се топи 

в тюркоазените води, 

необезпокоявана 

от минаващите покрай 

нея лодки

На входа за музея на 

катедралата във Валета 

две телефонни будки гордо 

червенеят пред погледа 

на нищо неподозиращите 

минувачи

Необятната крепостна 

стена на Валета упорито 

пази хилядолетните 

тайни на града

Един червен чадър се 

оглежда в дъжда пред 

катедралата „Свети Йоан“

Текст и снимки Миряна КОСТАДИНОВА
Бела, брой 11 (165), 201170



„Здравейте всички от редакцията на любимото ми списание!
Късметът ми проработи и затова сега ви пиша от слънчевата Porto 

Elea. Направо не повярвах, когато разбрах, че аз съм спечелила екскурзията. Бях 
забравила, че четири месеца изпращах имейли до редакцията ви, когато един 
ден ми се обадих те и ме уведомихте, че съм победителка в играта. Първата ми 
мисъл бе, че сигурно се шегувате с мен. Та аз награди не печеля! Но се оказа, че 
този път съдбата ме е забелязала. Веднага отворих картата, за да видя къде 
точно се намира това място. 
И така на 22 септември рано сутринта четирима души се отправихме към 
Porto Elea (за да е по-весело, бях поканила още едно приятелско семейство с нас). 
Никой от нас не знаеше какво да очаква. Още повече че когато тръгвахме от 
София, времето не предвещаваше нищо добро. Какво беше изумлението ми оба-
че, когато пристигнахме! Бях приятно изненадана. Не – от приятно по-прият-
но изненадана! 
Къмпингът е разположен между маслинови дръвчета, зад него е гора, а пред него 
– морето. Настанихме се в мобилна къща, напълно обзаведена с всичко, от кое-
то човек има нужда. Пред нея има 10-ина стъпала, по които директно слизаме 
на плажа. А морето?! Не ми стигат думите да го опиша – гладко като огледа-
ло, кристално чисто, с цвят на изумруд (колкото и навътре да влезеш, все виж-
даш дъното), топло и готово да удовлетвори всякакви наши претенции. Зървам 
уютен плаж с шезлонги и чадъри за тези, които обичат да лежат по цял ден на 
слънце, и със скали наоколо за онези, които обичат да се гмуркат и да си тър-
сят удобни местенца за риболов. А за онези, които предпочитат сянката – при-
ятни барчета, които предлагат разхладително питие в подходящия момент. 
Тук се предлагат и канута, с които можеш да обиколиш съседните заливчета и 
островчета. За да не съм голословна, ви изпращам и малко снимки по имейла.
Със сигурност ще се приберем в България със слънчево настроение и малко гръц-
ки пясък в косите… 
Чао, Бела, и до скоро!

Поздрави!

Милена Иванова“

К Ъ М П И Н Г  И  Б У Н Г А Л А

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

МИЛЕНА ИВАНОВА е една от двете побе-

дителки в играта на PORTO ELEA. Жреби-

ят я изпрати за 5 дни в живописния гръцки 

курорт и тя написа слънчево септемврийско 

писмо на най-добрата си приятелка БЕЛА от-

там. Макар и със закъснение, решихме да го 

споделим с вас. Пък и няма нищо по-хубаво 

през ноември да четеш нещо морско и топло.
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На зазоряване…
Няма спор, че това е един от най-очакваните филми на годината. В „Здрач: Зазорява-

не – част 1“ ще станем свидетели на едно от най-важните събития за всички почита-

тели на поредицата – сватбата на Бела и Едуард. Радостта на младоженците обаче е 

помрачена от няколко неприятни събития, които заплашват да унищожат техния свят. 

Бела и Едуард все пак заминават на сватбено пътешествие в Рио де Жанейро, след ко-

ето става ясно, че ще стават родители. Това, че все още простосмъртната Бела носи 

в себе си дете на вампир, обаче означава, че раждането няма да е никак лесно. А и поя-

вата на дъщеря им Ренесме предизвиква серия от събития, които изправят целия клан 

Кълън и техните съюзници срещу безмилостните вампири от клана Волтури. На всичко-

то отгоре върколакът Джейкъб все още има чувства към Бела и е готов на всичко зара-

ди любовта си. Гответе се за една епична битка преди големия финал на сагата с пре-

миерата на последния филм през ноември 2012 г.

Тинтин, безстрашното момче-детектив със смешната прическа, създадено от белгиеца Ерже, 

безспорно е част от попкултурата, а сред почитателите му са 

АНДИ УОРХОУ И ДАЛАЙ ЛАМА 
Двама от най-добрите режисьори в Холивуд също са негови заклети фенове. Стивън Спилбърг 

за първи път чува за Тинтин в началото на 80-те. „Още не знаех толкова добре френски, но се 

чувствах като дете и се прехласвах по картинките – казва той. – Прочетох повечето книги и бях 

убеден, че от тях ще се получи чудесен филм.“ Междувременно и Питър Джаксън е завладян от 

МАНИЯТА ПО ТИНТИН 
Още преди да се научи да чете, той събира всички книги с неговите приключения. „После обаче 

можех да ги чета отново и отново. Когато пораснах, успях да усетя невероятната сатира, со-

циалните коментари и любовта към холивудските приключения на Ерже“ – казва режисьорът на 

„Властелинът на пръстените“. Двамата фенове на Тинтин се срещат за първи път пред погле-

дите на милиони зрители, когато Спилбърг връчва „Оскара“ за режисура 

на Джаксън за „Завръщането на краля“. Впоследствие двамата стават 

приятели и решават да работят заедно за сбъдването на голямата си 

мечта – да превърнат Тинтин в киногерой. Режисьор на първия филм от 

бъдещата поредица е Спилбърг, който ще бъде заместен от Джаксън 

във вече подготвяния втори филм. 

В „ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ТИНТИН 3D“ 

младият репортер и неговото вярно куче Сноуи се впускат в издирване 

на пиратско съкровище на борда на потънал кораб. Тинтин ще поеме на 

изпълнено с опасности пътешествие през половината свят, за да раз-

вали древно проклятие.

Тинтин – в сърцата 
на двама гении
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Инди Зара и 
ритъмът на 
пустинята
Наричат я Пати Смит на 

Северна Африка и я срав-

няват с Били Холидей и 

Нора Джоунс. Инди Зара е 

френско-мароканската пе-

вица, изградила автентич-

ност, вплетена в песните 

є за хората и любовта. В 

музиката є ясно се откри-

ва опияняващият пусти-

нен ритъм, изящно смесен 

с рокендрол и блус. Звученето є е почти съвършено френско и толкова 

екзотично. Тя използва много и родния на майка си берберски език. На 

16 ноември в зала 3 на НДК ще можем да се насладим на тази поетич-

на магьосница, раздаваща на сцената еднакво добре радост и тъга, 

допълнена със соул, джаз, реге и твърди вокали. „Джазът е единстве-

ното място, където мога свободно да се изразявам, защото джазът е 

свобода“, казва Инди.

Разтапящата 
Сюзан Бойл
Една британка на сред-

на възраст доказа, че 

върховете на музикални-

те класации не са запа-

зени само за тийнзвезди. 

След рекордни продажби 

на първите си два албу-

ма Сюзан Бойл ни пред-

ставя чувствения и мо-

дерен Someone To Watch 

Over Me. Този път тя ни е 

подготвила секващи дъха 

интерпретации на класи-

ки като Unchained Melody, Enjoy The Silence и Mad World, както и съвсем 

оригинални композиции. Албумът е началото на нова ера в музиката за 

Бойл. Изцяло нови идеи и класика, съчетани с вариации в темпото – от 

ефирни до драматични, като музиката е решена като фон, на който да 

се изяви с пълна сила гласовитата изпълнителка, по която за кратко 

пощуря целият свят.
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„Хана“
Възможно ли е едно крехко мо-

миче да се превърне в пер-

фектния убиец? Хана трябва 

да порасне по-бързо от връст-

ниците си и да поеме по път, 

който изглежда предначер-

тан за нея. Поне така смя-

та баща є (Ерик Бана), който 

е бивш агент на ЦРУ. Той сам 

отглежда дъщеря си и след 

тежки тренировки тя е го-

това за своята първа мисия. 

Хана трябва да убие безмилос-

тен агент на ЦРУ (Кейт Блан-

шет). Съдбите на невръстна-

та убийца и нейната мишена 

обаче изненадващо се препли-

тат. Режисьорът на „Изкупле-

ние“ Джо Райт е направил нестандартен и свръхреалистичен екшън, в 

който основна атракция не са експлозиите и стрелбите. А в главната 

роля блести порасналото момиченце от „Изкупление“ Сирша Ронан.

„Социалната 
мрежа“
Изглеждаше донякъде невъзмож-

но филм, посветен на един от 

феномените на XXI век, да се 

превърне в сензация. Всъщност 

това не е точно историята за 

създаването на Facebook, а ис-

торията на едно особено момче 

(все пак всички гении са си мал-

ко луди), което успява да про-

мени света. След като е заря-

зан от приятелката си, студен-

тът Марк Зукърбърг решава да 

є натрие носа, но това, което 

прави заедно със своя приятел 

Едуардо Северин, поставя ос-

новите на нещо наистина голя-

мо. Филмът на Дейвид Финчър 

затвърждава правилото, че когато печелиш милиарди долари и милиони 

приятели, губиш най-близките си хора. За безспорните му качества го-

ворят многото награди, включително трите статуетки „Оскар“.

„Зеленият 
стършел“
Как ви звучи маскиран суперге-

рой без суперсили да раздава 

справедливост? Сред морето 

от комиксови филми този няма 

как да не се открои. Заслуга-

та за това е на комика Сет 

Роугън, който е изпълнител на 

главната роля и автор на сце-

нария. Той играе Брит Рейд 

– типичното разглезено син-

че на медиен магнат от Ел Ей, 

за когото животът е безкраен 

купон. Когато обаче баща му 

умира, Брит наследява империя 

за милиони, която се чувства 

недостоен да управлява. Това 

се променя след срещата му с изобретателния Кейто, който за разли-

ка от Брит владее различни бойни техники. Двамата се заемат да се 

разправят по малко нетрадиционен начин с престъпния свят в един от 

най-забавните екшъни за годината.

„Палавата 
класна“
Отдавна не сме гледали Каме-

рън Диас в толкова добра форма! 

В този филм тя е всичко, което 

един истински учител не тряб-

ва да бъде. А това е добра ос-

нова за една изключително за-

бавна комедия. Елизабет Халси е 

най-малко заинтересуваният от 

работата си човек в училище. 

Вместо да си губи времето в 

преподаване на скучни уроци, тя 

предпочита да се напие и напу-

ши здраво. Когато обаче годени-

кът є я зарязва, Елизабет тряб-

ва бързо да си стъпи на крака-

та. За целта тя се заема да се 

хареса на новия учител (чудесна роля на бившето гадже на Диас Джъс-

тин Тимбърлейк), който обаче се оказва... малоумен лигльо. Ако обича-

те неприличните комедии с доста пиперливи шеги и убийствени диало-

зи, това е вашият филм.

„Колите 2“
След като миналата годи-

на ни зашеметиха с тре-

тата част на „Играта на 

играчките“, сега любимото 

анимационно студио „Пик-

сар“ ни поднася продълже-

нието на историята, в ко-

ято всички герои са на... 

четири колела. Този път 

шеметното действие се 

пренася от малкото аме-

риканско градче Колорадо 

Спрингс в Япония, Италия 

и Великобритания. Това са 

местата, където любиме-

цът на децата Светкави-

цата Маккуин се бори за шампионската титла, докато неговият дру-

гар влекачът Мейтър се замесва в грандиозна шпионска афера почти 

като от епос за Джеймс Бонд. Изпълнен с интересни автомобилни ге-

рои и задължителните поуки, филмът очарова и гарантира забавление 

за цялото семейство.

„Бурята“
Когато една от най-талантли-

вите американски режисьорки 

обедини таланта си с една от 

най-талантливите английски 

актриси, резултатът от това 

е повече от интригуващ. Джу-

ли Теймър („Фрида“) адаптира 

пиесата на Шекспир специал-

но за Хелън Мирън и с тази цел 

променя пола на главния пер-

сонаж Просперо. Заради сво-

ите алхимични експерименти 

Проспера е набедена за вещи-

ца и е прокудена на далечен ос-

тров заедно със своята дъ-

щеря. Благодарение на своите 

свръхестествени способности 

тя ще намери оригинален на-

чин да отмъсти на враговете си. Теймор отново разчита на уникална-

та визия и костюми, за да създаде поредния си шедьовър, който изглеж-

да като оживяла постмодерна картина.
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„Вярната 
принцеса“
Една испанска принцеса е обе-

щана за съпруга на Артур, син 

и наследник на Хенри VII Англий-

ски. Тя обаче съвсем не е при-

ета радушно в кралския двор на 

Тюдорите. Постепенно Кате-

рина Арагонска се приспособя-

ва към местните порядки, а жи-

вотът є като съпруга на Артур 

става по-поносим. Неочаквано 

в този уреден брак се заражда 

нежна и пламенна любов. Вне-

запно връхлетялото я нещас-

тие обаче попарва надеждите є. 

Катерина трябва да се бори за 

обещания є престол сама срещу 

интригите на най-мощните ев-

ропейски владетели. Една клетва, дадена пред постелята на умиращ, и 

една ревниво пазена тайна ще променят съдбата на Англия, обричайки 

Катерина за съпруга на бъдещия Хенри VIII.

„Панихида 
за мъртвото 
време“
Ето го дългоочакваното про-

дължение на автобиографична-

та книга на Любомир Левчев „Ти 

си следващият“. Страниците 

в нея са посветени на неверо-

ятната Ванга, на разбулване-

то на митовете около Людми-

ла Живкова, на Софийските пи-

сателски срещи. И, разбира се, 

на „срутването на системата. 

Великият взрив“. Авторът ни 

връща назад във времето, за да 

ни представи своя поглед към 

нелекото минало на преврат-

ности и премеждия, и справед-

ливо отбелязва: „Животът е 

съгласен да го преживееш, но се дразни, когато решиш да го описваш.“ 

„Защо се ровя в сънищата си като клошар“, пита поетът към края на 

мемоарите си. Един незабравен свят блести с магията на словото му.

„Недостойна 
за любов“
През целия си живот пълничката, 

симпатична, но съвсем обикнове-

на Виктория Доусън се е чувства-

ла нежелана и необичана. За кра-

сивите си, егоцентрични, обсебе-

ни от външността родители тя е 

истинско разочарование. В резул-

тат Виктория израства като неу-

верено, потиснато момиче, което 

се превръща в изпълнена с хиляди 

страхове и опасения жена. За да 

продължи живота си нормално, тя 

трябва да се противопостави на 

семейството си – нещо, в което 

никога не е успявала. Но една слу-

чайна среща във фитнес залата 

променя всичко. Виктория запъл-

ва празнотата в живота си, премахва неудовлетворението и най-после 

се чувства щастлива. Защото тя най-после е срещнала мъжа, който я 

обича истински – такава, каквато е.

„Дете във 
времето“
Едва ли има нещо по-ужасно от 

това да загубиш собственото си 

дете. Стивън Луис знае най-добре 

това. Животът му се преобръща, 

след като неговата тригодишна 

дъщеря е отвлечена пред очите 

му. Романът проследява опусто-

шителните ефекти от тази тра-

гедия. Водовъртежът на скръбта, 

опустошителното въздействие 

на това събитие върху отноше-

нията на Стивън с жена му и при-

ятелите му са описани с дълбо-

ко психологическо проникновение 

чрез болезненото възстановяване 

на всеки изминал миг, над който 

е надвиснало неумолимото „Защо, 

защо?“. Всички връзки на героите със света са разкъсани, живеенето 

по навик става мъчително ежедневие. Скърбящият баща обаче не губи 

надежда, че дъщеря му е жива...
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„Коварство и любов“
Стайко Мурджев вече доказа таланта си, поставяйки на софийска 

сцена „Пухеният“ (награда „Икар“ за дебют) и „Откат“. Новият му 

спектакъл в театър „София“ обаче демонстрира истинско израст-

ване за младия режисьор. Заел се с една от най-известните пиеси 

на Шилер, Мурджев я изпълва със съвременно звучене, без никакви 

прекалени волности. Дори най-чистата любов може да бъде потъп-

кана в калта от ловки интриганти в името на „важни държавни ин-

тереси“. Тяхна жертва стават немските Ромео и Жулиета, или пре-

зидентският син Фердинанд фон Валтер (Калин Врачански) и скром-

ната девойка от народа Луиза Милер (Йоанна Темелкова). Смъртта 

на повечето герои и кървавият финал навяват още асоциации с Ше-

кспир. Самите мъртъвци пък заемат и особено място на сцената. 

Това е едно от интересните решения на Мурджев заедно със студе-

ната стоманена сценография, която отново е негово дело. Алюзии-

те с Третия райх, потъпкващ всичко човешко, пък се подсилват и от 

костюмите на Невяна Кавалджиева, а величествената музика на Пе-

тър Дундаков допълва размазващия ефект от спектакъла. Разбира 

се, за последното допринасят и актьорите. Освен Врачански на ви-

сота са Ириней Константинов, Мартин Гяуров и особено Анастасия 

Лютова като експанзивната дворцова фаворитка лейди Милфорд.

Страниците подготви Петър ЗЛАТАНОВБела, брой 11 (165), 201174
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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 НОЕМВРИ
1. Затваряйте крановете на мивката, докато четкате зъбите си. За 1 минута през отворения кран 

изтичат около 10 литра вода, а да изплакнете устата си от пастата за зъби ви е достатъчна една 

чаша (200 мл).

2. Пийте филтрирана вода от чешмата, а не от пластмасови бутилки.

3. Плътно затваряйте водопроводните кранове (но не ги натягайте прекалено, тъй като се разва-

лят). Ако сте констатирали макар и незначителен теч, викнете водопроводчик да го оправи.
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!
В ТОЗИ БРОЙ:

Психология на екологията (Защо въпреки заплахите отказваме да се замисляме сериозно за катастрофалното 

бъдеще, което очаква нашата планета?)

Хората ли разрушават озона, или… (Огромната дупка, появила се в защитния озонов слой над Арктика тази 

година се смята за най-голямата, регистрирана над северното полукъло, макар появата є да не е свързана с човеш-

ки фактор. Но все пак човекът може да влияе на озона…)

На шест стъпки от дълголетието (Д-р Вергиния ГЕОРГИЕВА ни дава добра идея, как да преборим стреса с 

екологично ориентиран стил на живеене.)

Ябълково зелени новини

www.zelenayabalka.bg
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È
скаме да живеем дълго и да 
не се разболяваме, да дишаме 
чист въздух и да се храним с 
натурални и безопасни проду-

кти. Надяваме се, че нашите деца и 
внуци ще могат да се изкъпят в съ-
щата река, в която и ние сме се къ-
пали в детството. И все пак пове-
чето от нас не се замислят сериозно 
за това, какво ще се случи с нашата 
планета в близко бъдеще. 
„Не вярвам, че всичко е толкова 

черно, колкото искат да го изкарат 
по телевизията“; „За всичко е винов-
на тежката промишленост“; „Даже и 
ако всеки ден се сещам да не оста-
вям компютъра на стенд бай режим, 
нищо няма да се промени“. 
Може да се дадат още много при-

мери за мнителност по отношение 
на резултата от малките екологични 
крачки, които всеки сам за себе си 
решава да прави в ежедневието си. 
Но не можем и да не признаем, че 

ñ�îêîëíàòà�ñðåäà�
íå�âñè÷êî�å�íàðåä

напоследък. В средата на миналия век 
ние още по-смътно разбирахме поня-
тието „екология“. Този термин съ-
ществуваше само в речниците и спе-
циализираната литература, където 
обозначаваше раздел от биологията, 
изучаващ взаимодействието между 
живите организми в зависимост от 
условията на околната среда. Но през 
последните десетилетия стана ясно, 
че човекът като биологичен вид се 
сблъска със сериозни проблеми, отна-
сящи се до неговата среда на оби-
таване. Радиоактивното замърсяване 

и гигантските сметища, изтощени-
ят и на места дори „пробит“ озонов 
слой, енергийната криза, унищожава-
нето на горите… Изясни ни се без-
пощадно колко крехко е природното 
равновесие и колко лесно могат да 
бъдат провокирани необратими еколо-
гични катастрофи.

Êàêâî�ðèñêóâàìå�
Човечеството навлиза в нова геоло-

гична епоха, епохата на антропоцена, 
и нашите действия са заплаха за раз-
рушаване естествения механизъм на 
саморегулация на планетата. 

С терминът „антропоцен“ се 
означава епохата на господство 

на човека над природата. 

Според нобеловия лауреат холанд-
ския химик Пол Круцен (Paul Crutzen) 
епохата на антропоцена замени епоха-
та на голоцена, която от своя стра-
на започва преди 100 000 години, в 
края на последния ледников период. И 
последващата „подривна“ дейност на 

хората заплашва да разклати устои-
те на епохата на голоцена. 
Това означава, че екологията днес 

е нещо повече от призив. Не е дос-
татъчно само да си съберем боклука 
след пикник край езерото, да не ре-
жем елха, която се е родила в гора-
та, и да не мием автомобила си в 
близката до вилата река обаче... 
През последните няколко десетиле-

тия на ХХ век екологичните пробле-
ми придобиха политически и философ-
ски мащаб. Изправени сме пред зада-
чата да запазим планетата си, да я 
съхраним годна за живеене за следва-
щите поколения. И не бива да ми-
слим, че тези, които нехаят и живе-
ят на принципа „след нас и потоп“, 
тези проблеми не ги засягат. На по-
вечето от нас им пука за тези гло-
бални проблеми. И напоследък чуваме 
доста стряскащи предупреждения…
Нобеловият лауреат, бивш вицепре-

зидент на САЩ и автор на книгата 
„Неудобната истина“ Ал Гор твърди, 
че ледовете на Антарктика могат 

Ïñèõîëîãèÿ�íà
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да се стопят много скоро – има-ня-
ма след 5–10 години. Някои учени са 
убедени, че „епидемията“ от рак на-
последък е пряко свързана с появява-
нето на химически канцерогени в жи-
вота ни и с новите методи на от-
глеждане на животните. 
15-ата конференция на ООН по про-

блемите, свързани с промяната на 
климата, проведена в Копенхаген, по-
каза, че конфликтите на икономиче-
ски интереси пречат на световните 
лидери да изработят обща стратегия 
за устойчиво развитие. Това означава, 
че отговорността за чистотата на 
биосферата се пада на управляващи-
те на отделните държави, както и 
на всеки един от нас. За съжаление за 
нито една от тези „инстанции“ про-
блемът за спасяване на природата все 
още не е станал приоритетен. 

Ïîâåëèòåëèòå�
è�ïðèðîäàòà

Защо на съвременния човек му е 
трудно да признае, че живее разру-
шително? Според видни антрополо-
зи по своята биологична и психологи-
ческа природа човек е програмиран за 
разрушение. 

Стремежът към прогрес, характерен 
за човешкия род, намира отражение в 
картезианската идея за човека като 

„господар на природата“.

Но точно развитието, точно про-
гресът ни е отделял постепенно от 
природата във времето (днес ние 
дори не се възприемаме като част 
от нея). В продължение на хилядоле-
тия са се случвали природни измене-
ния, които са протичали много бавно 
и са оставали незабележими в рамки-
те на живот на едно поколение. За-
почналото от XVIII век стрем-
главо развитие на промишленос-
тта и техниката, в частност 
добиването и използването на 
въглеводород (въглища, нефт, 
газ), постепенно ни даде са-
мочувствието, че сме вла-
стелини на природните сили. 
Това наше господство обаче 
е илюзорно. Днес ние по-добре 
от всякога разбираме, че всич-
ко в живата природа е вза-
имосвързано и че ние сме част 
от големия свят и не трябва да 
му се противопоставяме. 

Îòòåíúöè�íà�çåëåíîòî
Когато произнасяме думата „еколо-

гия“, невинаги е ясно какво имаме 
предвид. Различни хора разпознават в 
тази голяма и сложна тема това, ко-
ето им е най-близко. Най-понятното 
и актуалното е вредата за здраве-
то, което отделянето ни от приро-
дата носи. В това отношение особе-
но опасни са химикалите, замърсява-
щи почвата, водата, въздуха, попада-
щи в нашия организъм и предизвик-
ващи множество заболявания: алер-
гия, отравяния, рак. Да предотвра-
тим тази опасност, можем по пътя 
на държавно регулиране и контрол на 
изхвърлянето на промишлени отпадъ-
ци от предприятията и чрез забра-
ни на някои вредни технологии и хи-
микали. Това е приоритет за дейст-
вие на екологични организации и зе-
лени политически партии. Но много 
могат да направят и потребителите. 
Европейците например активно защи-
тават своето здраве, избирайки еко-
логично чисти мебели, дрехи, купувай-
ки си продукция от органично земеде-
лие и животновъдство, отказвайки се 
от стоки, при чието производство 
се нанася вреда на природата. 
Другата страна на екологията е 

обезпечаване на устойчивото разви-
тие на човечеството с необходими-
те енергийни ресурси. Затова толко-
ва актуални днес са ветрогенерато-
рите и слънчевите батерии, новите 
топлоизолационни материали и тех-
нологии в строителството, използва-
нето на дъждовна вода и вторична-

та преработка на отпадъци. И тук 
също е необходима волята на дър-
жавата. Тя трябва да стимулира ус-
воените нови източници на енергия, 
да финансира нови научни разработ-
ки, да въведе стандарти за енерго-
ефективност. 

И накрая, третият, най абстрактен и 
затова и най-сложен проблем – съхра-
нението на планетата не е само в ин-
терес на хората, но и също така за-

ради нея самата. 

Живеейки с мотото „Целият свят 
съществува, за да удовлетвори нуж-
дите ми“, ние си създаваме повече ек-
зистенциални проблеми. Човекът, кой-
то възприема природата изключител-
но като потребител, рискува да по-
падне в екзистенциален вакуум, да се 
лиши от тези вътрешни ценности, 
които ни дава околната среда, ако 
я възприемаме като храм, а не като 
работилница. 
Като единствени мислещи същества 

на планетата ние носим отговорност 
за нея. Благодарение на нас и чрез 
нас биологичната еволюция осъзнава 
себе си. 

Ïðåîäîëÿâàíå�
íà�áàðèåðè

Да предположим че искрено сме по-
вярвали, че трябва, както казва Мал-
кия принц, „да сложим в ред плане-
тата си“. Но когато се стигне до 
дела, възниква несъзнателно психоло-
гическо съпротивление: ние не иска-
ме нищо да променяме. Как да сва-
лим бариери, които ни пречат? Има 
проверени начини, позволяващи ни да 
стигнем до екологично осъзнато пове-
дение – блогове, сайтове и други из-
точници на полезна и актуална ин-
формация по темата (вж. сайта 
zelenayabalka.bg). 

Започвайки от малкото, ние 
постепенно свикваме да се 
държим по-разумно и осъзна-
то, свикваме да се замисля-
ме повече над последиците 
от своите постъпки. Кога-
то ежедневното ни поведение 
стане „по-зелено“, това за-
дължително ще промени и на-
шето глобално отношение към 

окръжаващия ни свят, както и 
личностните качества на всеки 

един от нас.

Какво ни пречи 
да се грижим 
за планетата

 Противоречивите мнения на експертите 

предизвикват нашето съмнение и вселяват в 

нас неувереността.  Неверието, че планета-

та ни наистина я грози опасност.  Отричането 

на климатичните промени и ролята, която играе 

за тях човешката дейност.  Недооценяване на 

рисковете.  Даже признавайки, че климатът 

се променя, ние се надяваме, че последици-

те няма да настъпят толкова скоро. 

 Стереотипи на поведението. 
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пециалистите са убедени, че 
„бяло петно“ с подобни ма-
щаби е съвършено безпреце-
дентно за атмосферата над 

северния полюс. Причината за обра-
зуването на озонова дупка могат да 
са както необичайно студените ме-
теорологични условия, така и вредни-
те химикали, които ние, хората, из-
ползваме.
В атмосферата озоновият слой е 

íåùî�êàòî�áàðèåðà�
ïðåä�óëòðàâèîëåòà�

от слънцето, който провокира рак на 
кожата и катаракта. От 80-те годи-

ни на миналия век досега всяко лято 
учени измерват размера на озонова-
та дупка над Антарктида. През ня-
кои години тя е ставала толкова го-
ляма, че покривала целия континент 
и се простирала чак до над част от 
Южна Америка. В екстремни усло-
вия е възможно от озоновия слой да 
изчезнат цели 70%, които обаче се 
възстановяват в рамките на някол-
ко месеца. 

Äóïêàòà�íàä�
ñåâåðíèÿ�ïîëþñ�

винаги е била много по-малка. До 
март тази годна, когато съчета-

нието на мощни ветрове и край-
но ниски температури високо в ат-
мосферата създаде благоприятни ус-
ловия за съществуващия и повреж-
дащ озона хлор да накърни озоно-
вата бариера. Според научна ста-
тия, публикувана в списание Nature, 
през октомври тази година дуп-
ката вече обхваща Северна Русия 
и част от Гренландия и Норве-
гия. А това означава, че хората в 
тези райони са изложени на висо-
ко ниво на ултравиолетова радиация. 
„За първи път през цялата история 
на наблюдения на озоновата дупка 
химическото разрушаване на озона 
над Арктика в началото на 2011 г. 
бе сравнимо по мащаб с разрушения 
озонов слой над Антарктида“ – за-
яви екип от специалисти, ръководен 
от Глория Мени (Gloria Manney) от 
Лабораторията за реактивно движе-
ние в Пасадена, щата Калифорния. 
Те уточниха, че освен климатичните 
промени и произвежданите от чове-
ка химикати (добавки за пластмаси 
и каучук) и 

íàé-âå÷å�
õëîðôëóîðâúãëåðîäúò�
разрушават озона в стратосфера-
та под въздействието на слънче-
вата светлина. Увеличеното съдър-
жание на хлор и бром в атмосфе-
рата се сочи като причина за раз-
растващото се изтъняване не само 
на стратосферния полярен озон, но 
и на озоновия слой над Западна Ев-
ропа. Изкуствените източници на 
хлор и бром са фреоните и хало-
ните. Фреоните се съдържат в ае-
розолните препарати (включително 
дезодорантите), в охладителите на 
хладилници и климатици, в пенливи 

Õîðàòà�ëè�ðàçðóøàâàò�

ÎÇÎÍÀ, èëè…

Îãðîìíàòà�äóïêà,�ïîÿâèëà�ñå�â�îçîíîâèÿ�ñëîé�íàä�Àðêòèêà�
òàçè�ãîäèíà,�ñå�ñìÿòà�çà�íàé-ãîëÿìàòà,�ðåãèñòðèðàíà�íàä�
ñåâåðíîòî�ïîëóêúëáî.�È�ìàêàð�äà�ñå�òâúðäè,�÷å�ïîÿâàòà�£�

íå�å�ñâúðçàíà�ñ�÷îâåøêèÿ�ôàêòîð,�÷îâåêúò�âñå�ïàê�âëèÿå�íà�
èçòúíÿâàíåòî�íà�îçîíîâèÿ�ñëîé…
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субстанции при производство на из-
олационни и опаковъчни материали, 
както и в почистващите препара-
ти. Халоните се използват частич-
но в пожарогасителите. Парите на 
фреоните не се окисляват от кис-
лорода в долните части на атмос-
ферата, а стигат до стратосфе-
рата и там под въздействието на 
слънчевата светлина те се окисля-
ват. Получават се свободни хлорни 
атоми, които влизат в реакции с 
озона многократно. 

Изчисленията показват, че по 
този начин един хлорен атом може 
да реагира многократно и да 
причини разпадането на около 
100 000 молекули озон.

Човешката дейност е станала при-
чина за изтъняване на озоновата ман-
тия предимно над Западна Европа. За 
щастие повечето от горецитираните 
химикали са в процес на излизане от 
употреба в съответствие с прото-
кола от Монреал от 1987 г., но са се 
акумулирали в атмосферата, където 
ще останат още дълги години.

Въпреки това прогнозите сочат, 
че озоновият слой извън полярните 
области между 2030 и 2040 г. 
ще се възстанови до равнищата си 
от 80-те години на XX век.

Освен от химическите вещества, 
свързани с човешката дейност, загу-
бата на озон всяка зима зависи и от 
метеорологичните условия. 
Обикновено атмосферните условия 

високо над Арктика не водят до го-
лямо спадане на нивото на озона, но 
през зимата на 2010–2011 г. над се-
верния полюс необикновено дълго се 
задържа т. нар. 

öèðêóìïîëÿðåí�âèõúð�
(силни стратосферни въздушни тече-
ния около полярната зона), който до-
веде до много хладни атмосферни ус-
ловия в стратосферата, продължили 
няколко месеца. В резултат в начало-
то на пролетта концентрацията на 
озон рязко спадна. Това създаде идеал-
ни условия за унищожаването на озо-
новия слой от форми на хлора. 
Молекулата на озона се отличава 

от обикновената молекула на кисло-
рода с това, че се състои не от две, 
а от три съединени атома кислород. 

Що е то озон?
Озонът всъщност е особена форма на 

кислорода с химична формула О3. Кис-

лородът, който ние дишаме и който е 

така важен за живота на Земята, е с 

познатата формула О2. Озонът заема 

много малък дял от земната атмосфе-

ра, но неговото присъствие има не по-

малко значение за благосъстоянието на 

човечеството. Голяма част от озона се 

намира високо в атмосферата – на ви-

сочина от 10 до 40 км над повърхността 

на Земята. Тази област се нарича стра-

тосфера и тук се съдържат около 90% 

от целия атмосферен озон.

Впрочем количеството на озона на-
малява редовно без намесата на хора-
та, по едно и също време на година-
та – понякога в по-голяма степен, а 
понякога в по-малка. По време на арк-
тическата пролет подобни, но не чак 
толкова огромни дупки са се появява-
ли регулярно над северния полюс. През 
следващите години учени изясниха 

îò�êàêâî�ñå�ïîÿâÿâàò�
îçîíîâèòå�äóïêè�

над северния полюс. Когато слънце-
то се скрие и започне дългата поляр-
на нощ, температурите рязко падат 
и се образуват високи стратосферни 
облаци, съдържащи кристалчета лед. 
Тяхната поява провокира сериозни и 
сложна химични реакции, водещи до 
натрупване на молекулярен хлор (мо-
лекулата на хлора се състои от два 
съединени атома хлор). Когато се по-
яви слънце и започне арктическата 
пролет, под въздействието на ултра-
виолетовите лъчи вътремолекулярни-
те връзки се разпадат и в атмосфе-
рата се устремява поток от атоми 
на хлора. 

Хлорните атоми играят ролята 
на катализатор на реакции, 
превръщащи озона в прост кислород, 
като изходните атоми на хлора 
остават в свободно състояние 
и отново участват в този процес. 

Също като случай с фреоните и ха-
лоните (виж по-горе). Но скоро след 
това, със затоплянето на арктиче-
ския климат, свеж въздух, съдържащ 
нов озон, се настанява в този район 
и дупката изчезва.

Îçîíîâèÿò�êàçóñ
Споровете за „опасността“ на озо-

новата дупка за глобалния климат се 
водят отдавна. Най-набеден за обра-
зуването є бе фреонът. Но е абсо-
лютно неясно по какви причини се 
образува озоновата дупка над Ан-
тарктида, където няма никакви из-
хвърляния на фреон. В същото време 
над големи градове, където витаят 
тонове фреон, никаква озонова дупка 
не се забелязва.

Неотдавна американската 
федерална служба за защита на 
околната среда заяви, че съвсем 
скоро ще бъде забранен и тефлонът.

Оказало се, че кислородът в съста-
ва му благоприятства появата на рак 
на черния дроб и води до проблеми с 
имунната система и развитието на 
новородените.
Специалисти от Националния цен-

тър по хидрология и метеорология 
твърдят, че 

çàñåãà�íàä�Áúëãàðèÿ�
ñëîÿò�íå�å�èçòúíÿë�

Учените по света обаче бият тре-
вога, че ако в най-скоро време не се 
вземат крайни мерки за „закърпва-
не“ на озоновия слой, след 15-ина го-
дини ще сме на прага на глобална ка-
тастрофа. Тогава броят на заболели-
те от рак на кожата и катаракта 
чувствително ще нарасне. За да не се 
случи всичко това, английски и канад-
ски физици предлагат няколко самоле-
та да кръстосват долната част на 
стратосферата и да изхвърлят пра-
шинки, които отразяват слънчевата 
светлина, парирайки пагубното въз-
действие на ултравиолетовата ради-
ация. Според италиански физици няма 
смисъл да се хабят самолети – по-
добре щяло да бъде да се използват 
мощни оръдия, които да изстрелват 
снаряди, заредени с прах. Тези прахо-
ви частици щели да отразяват ефек-
тивно вредните лъчи. 
Японски и американски учени пък 

предлагат на околоземна орбита да се 
инсталират 50 000 огледала с обща 
площ 50 кв. км, които да пречат на 
част от слънчевите лъчи да стигат 
земната повърхност, като ги отразя-
ват в Космоса.
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Ä а затворим очи и да си представим как вдишва-
ме първата живителна струя, необходима за на-
шето дълголетие – екологично чиста храна. По-
добно на сеанс започва срещата ми с д-р Вер-

гиния Георгиева. Мила, земна, естествена ... Присъствие-
то є убедително внушава, че у всеки човек има неизчер-
паеми ресурси и ако той тръгне внимателно и постепен-
но в посока лечебно хранене и гладуване, тези ресурси се 
активизират. 
Известна е фразата на Хипократ: „Храната е вашето 

лекарство, а лекарството е вашата храна.“ Неподозира-
но е колко огромни са възможностите на алтернативни-
те средства за въздействие върху организма. „Сега, след 
толкова години, когато се обърна назад – споделя тя, – 
си давам сметка, че всъщност медицината е една. Из-

куствено сме я разделили на официална и нетрадицион-
на.“ И все пак...

– ВИЕ СТЕ ВЪЗПИТАНИК НА ТРАДИЦИОННАТА МЕДИ-
ЦИНА, НАУЧЕН СЪТРУДНИК II СТЕПЕН, СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ФАРМАКОЛОГИЯ И ФИТО-
ТЕРАПИЯ. ЗАЩО СМЕНИХТЕ ПОСОКАТА, КОЕ ВИ ТЛАС-
НА КЪМ АЛТЕРНАТИВНИТЕ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ?
– Преди много години, когато бях млад лекар, но за съ-

жаление с доста тежки заболявания, съдбата ме срещ-
на с народната лечителка Лидия Ковачева. Аз се дове-
рих на тази изключителна жена, която имаше интуиция-
та и нагласата да ми подаде ръка, да ми даде куража да 
се преборя с тежките заболявания. След това работихме 
с нея в продължение на 15 години. Официалната медици-
на смята, че само и единствено лекарствените средства 
могат да помагат. Но напоследък се появиха и много на-
родни лечители, които пък отричат нейните постиже-
ния. Смятам, че XXI век е векът на големия стрес. И 
векът на приемане на предизвикателства всякакви. Нала-
га се да направим максимални усилия да съчетаем пости-
женията в диагностицирането и възможностите за лече-
ние на официалната медицина с алтернативни методи за 
лечения. Напоследък се заговори по-активно за един от 
тях – екологичното хранене. Присъствието на биохрани 
в менюто ни вече е крачка към преборване на стреса и 
напрежението. 

Като пациентка, ученичка и близка приятелка на Лидия Ко-

вачева д-р Вергиния Георгиева открива своето призвание в 

областта на природната медицина и гладолечението. На ба-

зата на придобития безценен опит систематизира, развива и 

прилага на практика една стройна теория за пътищата за по-

стигане на природосъобразен и многостранно балансиран на-

чин на живот. 
– КАКВО ВКЛЮЧВА ТАЗИ ВАША ТЕОРИЯ И КАК ЧО-
ВЕК ПО-ЛЕСНО ДА СЕ СВЪРЖЕ С ПРИРОДАТА В НЕГО 
И ОКОЛО НЕГО?
– На първо място, чрез здравословния начин на хране-

не. Приемането на екологично чисти продукти без пес-

îò�äúëãîëåòèåòî
6Íà�6�ñòúïêè

„Здравето и дълголетието са в наши ръце и само шест стъпки ни делят от тях“ – 
казва д-р Вергиния ГЕОРГИЕВА. И ни дава добра идея, как да преборим стреса 

с екологично ориентиран стил на живеене.
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тициди и консерванти е първата стъпка към здравето 
и дълголетието. Добре е да се стреми да има 4–5 хра-
нения през деня и храната му да е по-балансирана. Дос-
татъчното количество течности в организма – около 
2,5 литра – е от съществено значение. Това е втора-
та стъпка – да набляга на прясно изцедени сокове от 
ябълки, моркови, портокали... И ежедневно да хапва ли-
мони и храни, които съдържат антиоксиданти като мед 
и пчелен прашец. 

Всеки човек е микроприрода, която обаче е във връзка с ця-

лата природа. И когато заплашително се отдалечим от 

цялото, организмът ни започва да ни дава алармиращи сиг-

нали. И ако дълго време ги пренебрегваме, ако не съумява-

ме да ги разчетем, следва разболяване. Преди повече от 

100 години българите са били един от дълголетните наро-

ди. Лекари, изследователи, учени от цяла Западна Европа са 

ни изследвали, за да открият тайната на българските дъл-

голетници, живели над 95–100 години. Какво се оказва 100 

години по-късно?! За съжаление статистиката дава едни 

резултати, които не са в полза на екологията и екологич-

ните продукти.

Третата стъпка за здравословен начин на живот е да 
бъдем поне 2 дни в седмицата сред природата – на Вито-
ша, в парка. Просто нашият поглед да бъде обърнат към 
дърветата, към зеленината, към цветята, защото това 
отморява и успокоява. Не по-малко важно е движението, 
което е четвъртата стъпка към дълголетието. 2 или 3 
дни в седмицата да отделяме за някакъв вид спорт: плу-
ване, каланетика, пилатес, йога – всеки според предпочи-
танието си. Петата стъпка е постигането на спокой-
ствие, на душевно равновесие. Дори и половин час на ден 
да бъдем обърнати към себе си, към собствените си же-
лания – да послушаме тиха музика, или да погледаме на-
вън, дори от балкона, зеленината на природата... Това ба-
лансира душата и тялото. 

– МОЖЕ ЛИ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ ИМА ИНСТИНКТИ, КОИ-
ТО НИ ВОДЯТ КЪМ ТОЗИ ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА 
ЖИВОТ, ИЛИ ТОВА Е НАУКА, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ 
ИЗУЧАВА, ДА СЕ СЛЕДВАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВИЛА?
– Лидия Ковачева казваше, че ние трябва да се учим от 

децата. Те са най-близо до природата и инстинктивно по-
сягат към естествените храни, към биопродуктите. На 
масата майките винаги трябва да оставят пресни пло-
дове и зеленчуци. Детето, ако има нужда от някои ми-
кроелементи и минерали, ще избере този плод, от който 
неговият организъм има нужда. По-късно обаче тези ин-
стинкти започват да се притъпяват и затова възраст-
ният човек трябва да развива своята чувствителност 
и ако е загубил този усет, умишлено да се насочи към 
здравословен начин на живот, към един екологичен ритъм 
на живеене.

– КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРИРОДНА 
МЕДИЦИНА И ГЛАДОЛЕЧЕНИЕ, КОЙТО СЪЗДАДОХТЕ 
ПРЕЗ 2000 г.?
– Това е място, където се съчетават възможностите 

на официалната медицина с алтернативните методи и 
средства – гладолечение, здравословно хранене, йога, ла-

тинотанци, както и с рефлексотерапия и физиотерапия. 
Така за кратък период от време – 10–15 дни (толкова 
трае курсът) – се постигат много добри резултати. В 
повечето случаи пациентите идват при нас, когато са 
се разболели вече от тежки, сериозни заболявания. Зато-
ва през последните години аз съм насочила усилията си 
към профилактиката, към екологичните продукти, към 
екоограмотяването – най-вече на майките и на младите 
хора. Надявам се те да предадат тези знания на свои-
те деца и така ние постепенно да се превърнем в една 
здрава и жизнена нация, каквато сме били. За мен бъде-
щето е на природната медицина, на екологичните про-
дукти и на екологичния начин на живот, приложен как-
то към храненето и здравето, така и в човешките вза-
имоотношения.

– КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВАШАТА СИСТЕМА ЗА ГЛА-
ДОЛЕЧЕНИЕ? МОЖЕ ЛИ ДА Я ПРИЛОЖИМ САМИ И 
КАК ДА СМЕ СИГУРНИ В НЕЙНАТА ЕФИКАСНОСТ?
– Гладолечението е един по-тесен спектър за поддър-

жане на здравето и не всички са готови да го прие мат. 
Съдбата беше решила аз самата да се излекувам с ле-
чебно гладуване. Тази изключително ефикасна система за 
пречистване на организма и за възстановяване на рав-
новесието между човека и природата е доказала своята 
сила с годините. Всяка програма за лечебно гладуване е 
строго индивидуална и се прилага при непрекъснат лекар-
ски контрол. Убедена съм, че природната медицина е ме-
дицината на бъдещето, и все повече млади хора за моя 
най-голяма радост се насочват към екологичните профи-
лактични програми. Тези програми обаче не бива да се 
прилагат изолирано от живота. В ежедневието в отно-
шенията си с хората ние също трябва да сме екоори-
ентирани – да изричаме повече топли думи, да гледаме 
по-искрено на света. Контактите ни отдавна се заме-
ниха с компютърно общуване. На Запад неслучайно се го-
вори повече за психоанализа, за една редовна психотера-
пия. Нека затворим очи и да си отговорим какви са на-
шите емоции през последните години. Забързани, напрег-
нати, изнервени... Това е шестата стъпка – да намерим 
време да споделим успехите си, желанията си с близък 
човек, с приятел. 

Интервю на Софи ТОПАЛОВА

Д-р Георгиева с пациенти 
в центъра за гладолечение, 
създаден от нея
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Н
аименованието произлиза от английската дума 
permaculture – permanent agriculture (перманент-
но селско стопанство). Казано още по-просто 
– продуктивни земеделски системи, наподобява-

щи максимално естествените. За първи път терминът е 
бил употребен от австралийците Бил Молисън и Дейвид 
Холмгрен през 1978 г. Но за родоначалници на пермакул-
турата се смятат практиците на естественото земеде-
лие Масанобу Фукуока в Япония и Сеп Холцер в Австрия. 
В своята знаменита книга „Революцията на една сламка“ 
Масанобу Фукуока е описал философията на пермакултура-
та като сътрудничество с природата, а не борба с нея. 
В своето обръщение Сеп Холцер пише: „Постави се 

на мястото на нещо друго – на растение, на животно, 
а също и на човек, и си задай въпроса, дали ти би се 
чувствал добре на това място. (…) От почвата трябва 
да извличаш полза, а не да я експлоатираш. Разнообразие, 
а не еднообразие поддържа екосистемата. Твоята задача 
във всемира е да управляваш, а не да се бориш с приро-
дата. Природата е съвършена. В нея няма нищо, което 
може да се подобри. Ако ти все пак решиш, че можеш 
да подобриш нещо, това със сигурност ще е самозаблуда. 
Природата не прави грешки, грешки правим само ние, хо-
рата. Страха ти го внушават. Освободи се от него, тъй 
като страхът е най-лошият спътник в живота. Ти ще 
спечелиш много повече от почтително отношение към 
творенията и живите същества.“ 

ПРИНЦИПИ 
Пермакултурата предлага трети път на развитие – съз-

даването на самофункционираща затворена систе-
ма на производство на селскостопанска продук-
ция. При това се използват и традиционни 
селскостопански методи, и съвременна наука 
и техника. Уникалността на този подход 
се състои в това, че след създаване 
на такава екосистема за нейното 
функциониране НЕ се изискват 
интензивен физически труд и 
подобрения. Пермакултурата 
се старае да създаде естест-
вена екосистема и се отказ-
ва от използването на синте-
тични подобрители, пестици-
ди, регулатори на растежа на 
растенията, хранителни добав-
ки, генномодифицирани органи-
зми и семена. Затова пермакул-
турата удовлетворява основни-
те принципи на органичното зе-
меделие. Една от важните идеи 

на пермакултурата е да използва 

ОРГАНИЗИРАЩАТА СИЛА 
НА ЧОВЕШКИЯ РАЗУМ 

като замяна на мускулната сила, енергията на природни-
те енергийни материали или „химическите чудеса“. Кон-
цепцията на пермакултурата утвърждава, че сме длъжни 
да бъдем отговорни за самите себе си и за света около 
нас. Това означава да поемем отговорност да променим 
своя собствен начин на живот и пространството около 
нас. Етиката на пермакултурата може да бъде изразена 
в три идеи: грижа за Земята, грижа за човека и ограни-
чения. Ето как ги коментира Патрик Уайтфилд в ста-
тията си „Пермакултура – какво е това?“: „Грижата за 
Земята може да се разглежда като „просветен егоизъм“, 
признание на необходимостта да обгрижваме Земята и 
всички живи системи на нея по причина, че от тях зави-
си дали нас, хората, ще ни има в бъдеще или не, дали въ-
обще ще живеем. На по-дълбоко ниво това обаче е разби-
ране, че Земята също се явява жив организъм, и ние, хо-
рата, сме съставна част от него – точно толкова, кол-
кото и растенията и животните. Впрочем растенията и 
животните имат не по-малко право на живот и процъф-
тяване от нас, хората. Затова защитата на 

ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НЕУСВОЕНИ ЗЕМИ 
трябва да стане наша първостепенна задача. Човекът, 
който поддържа пермакултурата, е доста по-дружелюбен 
към Земята, отколкото човекът, продукт на съвременно-
то селско стопанство и промишлеността. Пермакултура-

та не призовава да превърнем целия свят в екосистема 
от ядивни растения. Това далеч не е така. С помо-

щта на пермакултурата ние ще успеем да пови-
шим продуктивността на земята дотолкова, че 

ще можем да се храним от една нейна малка 
част, оставяйки другата, по-голямата, 
недокосната. Ако се запитате какво 
прави живота привлекателен за жи-
веене, повечето от вас ще отго-
ворят, че това не са материални-
те блага, а нематериалните, като 
любов и приятелство. А за тях 
ограничения не са нужни! Осъз-
наването на факта, че ресурси-
те на Земята не са безгранични, 
може да ви помогне да се осво-
бодите от непрестанната бор-
ба за присвояване на материални 
блага и да ви даде повече сили 
и време за това, което действи-
телно е важно за вас“.©
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НАЙ-ПРАВИЛНОТО „УПРАВЛЕНИЕ“ 
НА ЕЛЕКТРОННИЯ СКРАП
Едно домакинство изхвърля 10 пъти повече токсични отпадъци 
на 1 кв. м площ в сравнение с количеството изкуствени торове, 
с които фермер би култивирал 1 кв. м земя.

С пускането в експлоатацията през юни 2010 г. на съоръжението, собственост на фирма 
„НАДИН“ ЕАД, за първи път в България започна да работи система за преработване 
на отпадъчна техника. Капацитетът на завода е достатъчен да покрие обема излязло от 

употреба оборудване не само у нас, но и в съседни страни.

РЕЦИКЛИРАЩАТА ИНСТАЛАЦИЯ 
позволява преработката на големи домакински уреди (като хладилници и перални машини), 
малки уреди, изчислителна и комуникационна техника, медицински уреди и др. Възстановя-
ват се желязо, пластмаси, мед и благородни метали и алуминий.

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване е един от най-големите еко-
логични проблеми в световен мащаб. Необработените отпадъци от излезлите от употреба 
електрически уреди и електронна техника причиняват вреди на околната среда и оказват 
негативно влияние върху здравето на хората, прониквайки в почвата и водите. В този смисъл 
правилното управление на т. нар. електронен скрап е крайно необходимо.

Статистиката сочи, че всеки европейски гражданин „произвежда“ средно годишно 

ОТ 17 ДО 20 КИЛОГРАМА ЕЛЕКТРОННИ ОТПАДЪЦИ 
Всяка година в страните членки се получават около 2 млрд. тона отпадъци, включително 

особено опасни отпадъци, като тази цифра постоянно нараства. Складирането на тези от-
падъци не е добро решение, а тяхното унищожаване не е достатъчно ефикасно поради от-
деляните при това емисии и силно концентрираните и замърсяващи остатъци. Най-доброто 
решение, доколкото съществуват екологично и икономически изпълними решения, е да се 
предотврати натрупването на тези отпадъци и те да се включат отново в производствения 
цикъл чрез 

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕХНИТЕ СЪСТАВКИ
Съоръжението включва инсталация за рециклиране на хладилници и електроника, инста-

лация за преработка на кинескопи, система за демонтаж на малки електронни отпадъци, ма-
шина за рязане на флуоресцентни лампи, дестилатор за извличане на живак от различни съ-
държащи живак продукти, както и инсинераторна инсталация за изгаряне на полиуретанова 
(PUR) пяна и хлорофлуоровъглеводородни газове за регенериране на топлина.

От подавания материал към инсталацията трябва да бъдат отделени ръчно частите, които 
все още могат да бъдат използвани за повторна употреба (като кабели, монтажни платки, мо-
тори и др.).

В ЗАВОДА НА „НАДИН“ 
се намира и единствената инсталация в България, която събира и преработва излезлия от 
употреба фреон от хладилниците. В голяма цистерна фреонът се втечнява и се налива в бу-
тилки, където се съхранява. 44 000 евро е платил заводът за 10 специални бутилки за съх-
раняване на опасното вещество. Германската компания „Меснер“ взима обратно бутилки с 
фреон, преработва го до газ и го продава за 
нова употреба. Стиропорът от хладилни-
ка пък се раздробява до гранули, кои-
то се подават в инсинератора на заво-
да, където изгарят при висока темпе-
ратура. Получената енергия може да 
бъде впрегната за отопление на заво-
да и на квартала, ако се използва пъл-
ният капацитет, обясни директорът на 
„Надин“ ЕАД инж. Босилков.



БЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩА

ИДЕИ за 
копиране

Тиквен свещник
Ще ви трябват няколко по-малки тикви цигулки, нож, лъжица с дъл-

га дръжка, длето, дзамба с кръгъл отвор, шило, свещи и стъклени 

свещничета. 

Отрежете върховете на тиквите с нож, почистете „месото“ им с 

помощта на лъжицата и длетото. С шилото пробийте кожицата 

на тиквите през 1,5–2 см разстояние, като оформите различни 

шарки по тях. С помощта на дзамбата разширете отверстията и 

ги обработете по краищата, така че да се получат правилни кръг-

ли дупчици. Запалете свещите, сложете ги в стъклените свещни-

чета и поставете по едно свещниче на дъното на всяка тиква.

Домашен освежител за въздух
Подгответе си 3 лимона, сокоизстисквачка за цитруси, 

1 ч. л. сода, вода, бутилка с пулверизатор. В бутилката 

налейте сока, изстискан от лимоните, добавете сода-

та, допълнете с вода. Използвайте освежителя ведна-

га. За по-траен дезодориращ ефект добавете няколко 

капки етерично масло от лимон, грейпфрут или канела.

Огледална чиния 
Как да използвате за декоративни цели останала от 

красив сервиз чиния? Отрежете кръгло огледало с 

диаметъра на дъното є (впрочем огледалото трябва 

да бъде малко по-малко от диаметъра на дъното!). 

Залепете огледалото с епоксидна смола. Поставете 

чинията на тоалетната масичка като огледало.

Ключове в рамка
Трябват ви няколко средно големи куки (или декоративни 

закачалки) и рамка за снимки (в размер по желание). Мах-

нете стъклото и залепете отзад върху рамката какво 

да е парче плат. Отбележете местата, където искате 

да закачите ключовете върху плата. Пришийте или за-

лепете куките към тях със суперсилно лепило, и готово.
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”×ÈÑÒÎ” ÀÄ å ôèðìà, ïîñòèãíàëà âèñîê ñòàíäàðò 
ïðè îáñëóæâàíåòî íà êëèåíòè, çà êîèòî ÷èñòîòàòà 
è õèãèåíàòà íà ïîëçâàíèòå îò òÿõ îáåêòè ñà îò 
èçêëþ÷èòåëíà âàæíîñò. Åêèïúò íà ôèðìàòà å 
èçãðàäåí îò óâåðåíè â ñåáå ñè, àìáèöèîçíè, ìëàäè 
õîðà ñ âèñîêà êâàëèôèêàöèÿ è äîêàçàí ïðîôåñèîíàëåí 
îïèò â åæåäíåâíîòî è îñíîâíî ïî÷èñòâàíå íà 
àäìèíèñòðàòèâíè ñãðàäè, õîòåëè, îôèñè, äèñòðèáóöèÿ 
íà âèñîêîêà÷åñòâåíè ñèñòåìè êàêòî çà ëè÷íà õèãèåíà, 
òàêà è çà õèãèåíà íà ðàáîòíîòî ìÿñòî, äîñòàâêàòà íà 
ïî÷èñòâàùè ìàòåðèàëè è ïðåïàðàòè. 

Óñëóãèòå íè âêëþ÷âàò: ìàøèííî èçìèâàíå, 
çàïå÷àòâàíå è êðèñòàëèçàöèÿ íà òâúðäè ïîäîâè 
íàñòèëêè ïî÷èñòâàíå íà ïðàõ è ïåòíà îò êèëèìè, ìîêåòè 
(ìàëêè è ãîëåìè ïî ïëîù), çàâåñè, ïåðäåòà, ùîðè, 
ìàøèííî èçïèðàíå íà òàïèöèðàíè ìåáåëè (äèâàíè, êðåñëà 
è ñòîëîâå), åôåêòèâíî ïðåìàõâàíå íà ïåòíà, èçïèðàíå 
íà êèëèìè, ìîêåòè è äð. 

Ôèðìàòà íè ðàáîòè ñ åêîëîãè÷íî ÷èñòè è 
ñåðòèôèöèðàíè ïðåïàðàòè, áåçâðåäíè çà ÷îâåøêîòî 
çäðàâå.  Îò ñêîðî ïðåäëàãàìå óíèêàëíà, ïàòåíòîâàíà 
àâñòðèéñêà ñèñòåìà çà ñóõî ïðàíå íà ìåêè ïîäîâè 
íàñòèëêè. Ïîñðåäñòâîì òåõíîëîãèÿòà íà ðàç÷åòêâàíå 
íà íàñòèëêàòà, àáñîðáèðàíå íà çàìúðñÿâàíèÿòà îò 
ñïåöèàëèçèðàíè òðèöè è ñúáèðàíåòî èì â ðåçåðâîàðà íà 
ìîäåëèòå, 

Êàðïåò Êëèíúð å íàé-íîâîòî óíèêàëíî ïðåäëîæåíèå 
íà Áúëãàðñêèÿ ïàçàð.

 Ïúðâèòå 10
èçïðàòèëè å-mail íà àäðåñ: chisto_ad@cores.bg
ïîëó÷àâàò áåçïëàòíî ïî÷èñòâàíå:

ÇÀ ÄÎÌÀ - Èçïèðàíå íà ìåêà ìåáåë /äèâàí è äâà ôîòüîéëà/

ÇÀ ÎÔÈÑÀ - Ñóõî ïðàíå íà  ìîêåò äî 100 ì2                 

Çà ñëåäâàùèòå 5 ïî÷èñòâàíèÿ ïîëó÷àâàòå 15% îòñòúïêà 
îò öåíàòà íà óñëóãàòà.

Ïðîìîöèÿ!

www.chistobg.net; e-mail: office@chistobg.net
òåë.: 02/427 39 77; 0889 140 411



З
а да изберете перална маши-
на, която ще ви върши рабо-
та, трябва да знаете някои 
особености и предимства на 

съвременните модели. 
КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ 
ПЕРАЛНЯ С ГОРНО И ПЕРАЛНЯ С 
ПРЕДНО ОТВАРЯНЕ
 Машините с предно отваряне 

обикновено са с височина 85 см, ши-
рина 60 см и дълбочина от 32 до 62 
см. Те най-често се срещат на паза-
ра. Ако имате достатъчно място за 
голяма перална машина, спокойно мо-
жете да купите този модел. Предим-
ствата му са още, че той е устой-
чив на вибрации, барабанът му е с 
по-голям обем (тоест пералнята е с 

по-голяма вместимост).
 Машините с горно отваряне по 

принцип са с ширина 40 или 45 см и 
дълбочина 60 см. Тоест по-тесни са 
и ако в помещението нямате мно-
го място, е добре да предпочете-
те тях. 

 Мит е, че пералните с горно 
отваряне са по-надеждни от тези с 
предно отваряне. Надеждността на 
пералната машина зависи само от ка-
чеството на използваните материа-
ли и сглобки.

ПО-ПРАКТИЧНО ЛИ Е ДА СЕ 
КУПИ ПЕРАЛНЯ СЪС СУШИЛНЯ
 Тези машини са удобни, ако у вас 

има малко дете или не разполагате 
с място за простиране. Но имайте 
предвид, че процесът на пране и су-
шене изисква повече време и съот-
ветно разход на електричество. А и 
не е без значение, че пералнята със 
сушилня е по-скъпо удоволствие.

КАКВО Е МАКСИМАЛНОТО КОЛИ-
ЧЕСТВО ПРАНЕ, КОЕТО ЕДНА СЪ-
ВРЕМЕННА ПЕРАЛНЯ МОЖЕ ДА 
ИЗПЕРЕ
 На пазара има голямо разнообра-

зие от модели с различен максима-
лен капацитет на пране, дори над 10 
кг. Водещото правило за качествено 
изпиране е да спазвате препоръчано-
то количество пране за съответна-
та програма. Таблицата с програми-
те се намира в инструкцията за упо-
треба на уреда. Пералните с по-голям 
капацитет са за предпочитане напо-
следък, тъй като с тях можете да 
изперете както обемни неща (като 
олекотени завивки), така и малки ко-
личества дрехи. Пералнята редуцира 
консумацията на вода и електроенер-
гия в зависимост от количеството 
пране в нея.

НА КАКВО ВЛИЯЕ СКОРОСТТА 
НА ЦЕНТРОФУГИРАНЕ
 Това е максималната скорост на 

въртене на барабана при центрофуги-
ране. Тя е една от основните харак-
теристики, които е добре да имате 
предвид при избор на перална машина. 
Колкото по-висока е тази скорост, 
толкова по-сухо ще излиза бельото ви 
от пералнята. Изборът на скорост 
на въртене при различните модели е 
с доста голям обхват – от 400 до 
2000 оборота в минута. За оптимал-
на се смята скоростта, която е не 
по-малка от 1000 оборота в минута. 

e к с п е р т и з а

Правила 
за пране
Правила 
за пране
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МОЯТА ИДЕАЛНА КУХНЯ

За втори път стартира играта „Моята идеална кух-
ня INDESIT – съвместна инициатива на Indesit Company 
и списание „Бела“. Играта ще е с продължителност 3 
месеца (декември 2011 г., януари и февруари 2012 г.).
В трите поредни броя на списание „Бела“ в рубрика-
та „Експертиза“ (от раздела „Бела къща“) и в сайта 
на списанието www.bela.bg ще публикуваме информа-
ция за уредите на Indesit Company и въпроси, свързани 
с тях. За да отговорите правилно на всички девет въ-
проса (по 3 на месец) и да привлечете късмета на по-
бедителя, просто трябва да четете внимателно – и 
статиите, публикувани в списанието, и информация-
та за уредите на Indesit Company, която периодично 
ще качваме на сайта.
Победителят ще бъде излъчен чрез жребий и ще бъде 
обявен в началото на март 2012 г. Той ще има въз-
можност ДА ИЗБЕРЕ СВОЯТА НАГРАДА между пералня 
Futura от Hotpoint-Ariston, хладилник Evolution от 
Hotpoint-Ariston и печка Indesit.
С подробните условия на играта ще ви запознаем в де-
кемврийския брой на „Бела“, който ще бъде на пазара в 
края на ноември. 
Най-любознателните, активните и съобразителните 
имат най-голям шанс да спечелят. П О Ж Е Л АВА М Е  В И  УС П Е Х  И  П О В Е Ч Е  Б Д И Т Е Л Н О С Т !

хладилник 
Hotpoint-Ariston

пералня Futura от 
Hotpoint-Ariston

печка 
Indesit

ЧЕТИ, ИЗБЕРИ И СПЕЧЕЛИ
ГОЛЯМАТА 

НАГРАДА ОТ

Но при избора задължително обърне-
те внимание колко е минималната ос-
татъчна влажност – при машини с 
една и съща скорост на центрофуги-
ране този показател може да е разли-
чен. При натоварване с 5 кг памучни 
дрехи разликата от 3% остатъчна 
влажност означава 150 мл вода.

МОЖЕ ЛИ ПЕРАЛНЯТА ДА СЕ ОС-
ТАВЯ ДА РАБОТИ В ОТСЪСТВИЕ-
ТО НА ЧОВЕК ВКЪЩИ ИЛИ ПРЕЗ 
НОЩТА, БЕЗ ДА ИМА ОПАСНОСТ 
ОТ ТЕЧОВЕ
 Някои модели са снабдени с пълна 

защита Aqua Stop, която се осъщест-
вява благодарение на двуслоен шланг 
с клапани, които автоматично прев-
ключват в случай на повреда на уре-
да. Ако вашата пералня няма така-
ва функция, можете да купите до-
пълнително двуслоен защитен шланг 
със защитни клапани, които миними-
зират опасността от течове. Мно-
го удобна е програмата „Отложен 
старт“. Тя позволява да пуснете пе-
ралнята нощно време, когато тари-
фите на потребление на електроенер-
гия са по-ниски. С функцията „Отло-
жен старт“ можете да програмирате 
машината така, че тя да приключи 
прането на сутринта например, точ-
но когато ставате от сън.

или или

КАК ДА ПЕРЕТЕ ПРАВИЛНО
 Проверявайте джобовете на дрехите, преди да ги сложите в барабана. От-

странете всички предмети, които могат да повредят пералнята.

 Редувайте големи с малки дрехи при слагане, за да намалите дисбаланса, който 

оказва влияние на резултата от центрофугирането. 

 Бельото е добре да сортирате по цвят. Отделно – бялото, отделно – червено-

то. Синьото можете да перете спокойно със зеленото, розовото – с жълтото, а 

всички дрехи с по-светли цветове можете да сложите заедно. 

 Не използвайте чиста белина при прането. Отдайте предпочитание на специ-

алните избелващи препарати или прахове за пране. 

 Не слагайте прекалено много прах за пране – това вреди и на дрехите, и на ма-

шината. 

 Комбинезоните, панталоните, полите, дрехи с пух или друг вид пълнеж, плете-

ните дрехи е добре да перете обърнати наопаки. Така материята се износва по-

бавно и копчетата и циповете се съхраняват по-добре. 

 Не пълнете машината до максимална възможност, оставете малко свободно 

място в барабана. Така дрехите ще се изплакнат по-добре. 

 Използвайте прах за пране, предназначен само за автоматични перални маши-

ни, като внимавате да не предозирате количеството. Поставянето на препарат 

за ръчно пране може да генерира голямо количество пяна, която пък може да раз-

вали пералнята. 

 Пухените якета, а също и възглавниците е добре да перете с две-три топки 

за тенис. Така пухът няма да се степа. Използвайте и по-малко количество прах 

за пране. За баланс сложете 2 възглавници едновременно. 

 Желателно е да разполагате с 4 вида прах за пране: за бяло пране, в чийто със-

тав влиза и избелваща съставка; за цветно пране, в който присъства стабилиза-

тор за цвета; прах за пране на вълна и коприна със специално смекчаващо сред-

ство (например ланолин) и прах за пране за черни дрехи. Напоследък все повече се 

използва течен перилен препарат, който се разтваря много по-бързо и не оста-

вя петна по дрехите, които обикновено си проличават, когато се предозира пра-

хът за пране.



в к у х н я т а

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:  2 средно големи тикви  2 

зрели круши (обелени и нарязани на кубчета)  1 голяма 

глава кромид лук (нарязана на едро)  3 с. л. зехтин  800 

мл пилешки бульон  1 ч. л. сол  1/2 ч. л. прясно смлян че-

рен пипер  100 г синьо сирене  мащерка за украса

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Тиквите се измиват. Капа-

чето на едната се отрязва внимателно и семките є се из-

гребват с лъжица. Вътрешността на издълбаната тиква се 

напръсква със зехтин и се запича във фурна, докато омек-

не леко. Втората тиква се обелва, семките є се махат, след 

което тя се нарязва на едри парчета. 2. Късовете тиква, 

крушите, нарязани на кубчета, и лукът се подреждат в та-

вичка, поливат се равномерно с масло и се пекат в предва-

рително загрята фурна 45–50 мин, като се разбъркват от 

време на време. 3. Изпечените и омекнали круши и тиква се 

изсипват в дълбок съд, заливат се със загретия бульон и се 

пасират. Пюрето се подправя на вкус със сол и черен пипер. 

4. Тиквата супник леко се затопля и в нея се налива пюрето. 

По желание може да се добави сметана. Супата се украсява 

с кубчета синьо сирене и мащерка преди поднасяне.

Ноемврийски 
изкушения

Тиквена кремсупа
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Моркови, запечени с орехи

Спанак със сметана и пармезан

Пуйка със сос от нар

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:  1/2 ч. ч. пече-

ни орехи  3 с. л. течен мед  40 г размекна-

то краве масло  1 с. л. балсамов оцет  4–5 

моркова (всеки нарязан на 4 по дължина)  1/2 

ч. л. морска сол  1/3 ч. л. прясно смлян че-

рен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Фурната се за-

грява на 200°. 2. В кухненски робот се смес-

ват размекнатото краве масло, медът и бал-

самовият оцет. 3. Нарязаните по дължина 

моркови се подреждат в тавичка и се заливат 

с медено-маслената смес. 4. Морковите се пе-

кат около час, като от време на време се раз-

бъркват. Ако сосът започне да загаря, в та-

вата се долива малко топла вода. 5. Изпече-

ните моркови се подреждат в чиния за серви-

ране. Преди поднасяне се поръсват с печени-

те орехи.

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:  1 кг спанак 

(или 3–4 опаковки замразен)  3 с. л. краве 

масло  1 глава червен лук (нарязан на ситно) 

 200 г заквасена сметана  1/2 ч. л. смляно 

мускатово орехче  1/2 ч. ч. настърган пар-

мезан  1 ч. л. сол  прясно смлян черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Спанакът се из-

мива и се нарязва на едро. 2. В дълбок тиган с 

дебело дъно се загрява кравето масло и в него 

се запържва лукът до златисто – около 10 мин. 

Добавят се сметаната и мускатовото орех-

че и при постоянно разбъркване се слага и спа-

накът. 3. Готви се на бавен огън 20–25 мин, 

като се разбърква от време на време. Подпра-

вя се със сол и черен пипер. 4. Преди сервиране 

се поръсва с настърган пармезан. Поднася се 

като топла салата  или като гарнитура. 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:  1 пуйка (око-

ло 4 кг)  1 ч. л. сол  1 ч. л. черен пипер  125 

г размекнато краве масло  2 чаени чаши сок 

от нар  1/2 ч. ч. кафява захар  1 с. л. ди-

жонска горчица

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Фурната се за-

грява до 170°. Пуйката се измива и подсушава. 

Натрива се отвътре и отвън със смес от сол 

и черен пипер. Краката є се завързват. 2. Пуй-

ката се намазва с масло и се пече от 3 до 5 

часа, покрита с фолио, като на всеки 45 мин се 

полива с образувалия се сос. 3. Сокът от нар 

се загрява в дълбок тиган и се оставя да ври в 

продължение на 20 мин. Добавят се кафявата 

захар и горчицата и се вари още 2 мин. 4. Фо-

лиото се маха и пуйката се оставя да прес-

тои на стайна температура 45 мин преди сер-

виране. Сосът от печенето се смесва с наро-

вия сироп, подправя се на вкус и се поднася с 

пуйката. 
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с у п е р л е с н о

Предизвикателно апетитна, варената 
царевица дори през този сезон има вкус 
на лято. Ако отделите няколко минути, 
за да приготвите някой от предложените 
от нас дресинги, царевицата ще ви е два 
пъти по-вкусна. Избирайте за варене 
само млечна царевица. 

1В купа се смесват зехтин, черен пипер, сол, 

прясно нарязан риган и/или босилек. Сварена-

та царевица се залива с получената марината. По 

желание може да се полее и с прясно изцеден лимо-

нов сок.  

2 Меката част на едно авокадо се намачква и се 

смесва със сока от половин лайм. Подправя се 

със сол и прясно настърган черен пипер на вкус. До-

бавя се ситно нарязан червен лук и се разбърква. Ца-

ревицата се намазва с получената каша преди кон-

сумиране. 

3Всеки кочан сварена царевица се намазва с тъ-

нък слой майонеза и се поръсва с пармезан и 

кайенски пипер. Сервира се с резенче лайм, което 

ще помогне при гасенето на пожара в гърлото. 

4 Току-що сварени, царевиците се намазват с 

краве масло и се поръсват със смес от под-

правки за ябълков пай (по една щипка канела, муска-

тово орехче и карамфил). Преди сервиране се овал-

ват в настъргани орехи.

5Ситно нарязани маслини се смесват с размек-

нато краве масло. Сместа се разстила на тъ-

нък слой върху алуминиево фолио, в което се увива 

царевицата. Опакова се и се оставя да престои в 

хладилник до втвърдяване. (Вместо с маслини масло-

то може са се смеси с чесън, магданоз, гъби, зелени 

подправки по вкус, сок от лимон.)

ЛЮБОПИТНО! Един кочан царевица съдържа сред-

но 800 зърна, разположени в 16 реда. Но вместо да 

ги броите, е по-добре да се насладите на тяхната 

консумация.   

ЦАРЕВИЦА С… ЦАРЕВИЦА С… 
ГАРНИТУРАГАРНИТУРА
          БЪРЗИ РЕЦЕПТИ

5
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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, а

зеленчуците ще запазят формата, кон-

систенцията и витамините си.

Още предложения на www.oetker.bg.

Продукти: 3 kg средно големи камби, 1 глава карфиол,
1 пакетче Пикант фикс сладко-киселa Dr. Oetker, 1,75 l вода,
300 ml оцет (6% или 9%), 150 g захар

Приготовление: Почистете и измийте камбите. По-големите от тях
оставете цели, а по-малките нарежете на парчета. Измийте и наре-
жете на малки главички карфиола и напълнете с тях по-големите
камби. Подредете зеленчуците в предварително измитите и подгот-
вени буркани. 
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 горе-
щата марината, разклатете бурканите добре и долейте марината,
ако е необходимо. По желание може да добавите стръкчета копър.
Затворете бурканите веднага.

Tуршия с камби и карфиол



р е ц е п т а  с  м и н а л о

За разлика от литературата, къ-
дето Шатобриан е символ на 
романтичност, шатобрианът в 

касапската лексика е средната най-
дебела част от говеждото филе – 
там, където мускулите на горкото 
животно практически не работят. 
Въпреки този очевиден „недостатък“ 
от него се приготвя изисканото па-
радно ястие „Шатобриан за двама“. 
За двама, защото парчето месо е 
най-малко 350-грамово. 

ТОЗИ СВОЕОБРАЗЕН СТЕК 
е кръстен на прочутия френски писа-
тел и дипломат виконт Франсоа Рене 
дьо Шатобриан – разностранна лич-
ност с интересна житейска съдба, 
ключова фигура на Френския роман-
тизъм, жив, макар и пасивен свидетел 
на превземането на Бастилията на 14 
юли 1789 г. Страстна била любовта на 
Шатобриан не само към писането, но 
и към добрата храна и хубавото вино 

– доказани извори на романтизма. 
Шедьовърът „Шатобриан за двама“ 

се родил в кухнята на Франсоа Рене 
през 1822 г. „Акуширал“ готвачът на 
гения Монмирей. Той прихванал от ге-
ниалността на господаря си и ста-
нал не по-малко известен на кулинар-
ното поприще, отколкото покрови-
телят му на литературното. За ко-
ето явно се почувствал благодарен и 
кръстил кулинарното си постижение 
с аристократичната фамилия.
От тук нататък започват големите 

спорове на готвачите, например за 

ГОЛЕМИНАТА НА ПАРЧЕТО 
Повечето предпочитат посочения 

по-горе грамаж. Или за начина на при-
готвяне: има и версия, че парчето 
месо се печало между две други пар-
чета, които до края на обработката 
се овъглявали, но спасявали крехкост-
та на избраника – мръвка от най-ви-
соко качество. Също и за най-подхо-
дящата порода на пожертваното го-
ведо. Или пък за соса, но това за 
соса е вечен френски спор.
В менюто на парижките ресто-

ранти шатобрианът се появил след 
1850 г. Не бил приет възторжено – 
кулинарен критик от епохата се про-
изнесъл високомерно, че това не е 
нищо повече от оправдание да ядеш 
почти сурово месо. Ето и рецептата 
на „ябълката на раздора“.

Надя ПEТРОВА

Виконт Франсоа Рене дьо Шатобриан

ШАТОБРИАН 
ЗА ДВАМА
НАРЕЧЕН ТАКА ПО ЧИСТО РОМАНТИЧНИ ПРИЧИНИ

ШАТОБРИАН ЗА ДВАМА
Продукти:  парче говеждо филе от най-широката част (над 350 г до 400 г) 

 смлян черен пипер  4 с. л. олио  сол

Приготвяне:  Измийте и подсушете месото със салфетка. Начукайте го до де-

белина 4 см, като го удряте не много силно с чукчето, за да не разкъсате мускулни-

те влакна.  Натрийте месото с пипера, намажете го добре с олио, увийте го във 

фолио и го оставете в хладилника за 1 нощ.  Загрейте фурната до 225° и сложете 

месото близо до горните реотани. Целта е то да хване коричка, но да остане соч-

но отвътре. След 5 мин го обърнете и го печете още 3–4 мин.  За проверка нати-

снете с вилицата, без да го пробождате – ако отнякъде излезе светла кръв, то ме-

сото още е доста сочно. Ако искате да е средно сочно, го обърнете още веднъж и 

след 2 мин го проверете отново. Ако го искате умерено запечено, обърнете го още 

веднъж и го печете още 2 мин. А когато пусне прозрачен сок при теста с вилица-

та, значи е напълно изпечено. Това отнема по около 12 мин печене от всяка стра-

на. Сервира се с картофчета, препечени до златисто, наречени на френски шато, 

пресни нежни зеленчуци и със сос „Шатобриан“, разбира се.

Рецепта за сос „Шатобриан“
Продукти:  300 мл светъл месен бульон  100 мл бяло вино  1 глава кромид лук  2 скилидки 

чесън  50 г гъби  пресен естрагон

Приготвяне: Бульонът, виното, лукът и чесънът се варят, докато течността остане напо-

ловина. Добавят се нарязаните гъби и накрая – пресният естрагон. Месото се нарязва на фи-

лии с дебелина 2 см – напречно на мускулните – и се полива със соса. Отстрани се сервира 

гарнитурата.
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Магията на десертите
с Dr. Oetker!

За всеки апетитен повод – 
десертите на Dr. Oetker.

След дългия ден, за семейния праз-
ник или просто като неочаквана из-
ненада зарадвайте Вашето семей-
ство и приятели с впечатляващи де-
серти Dr. Oetker. Още идеи и пред-
ложения на www.oetker.bg

Продукти: около 12 бишкоти, около 80 ml Marsala, (сладко италианско
вино), 1 пак. Крем Тирамису Dr. Oetker, 200 ml студена
течна сметана, какао Dr. Oetker, инстантно кафе

Приготовление: Покрийте дъното на купа с фолио за свежо съхране-
ние. Накиснете за кратко бишкотите в 50 ml от виното и ги наредете
плътно в купата. Поръсете ги малко смес от какао и кафе. 

Пригответе крем Тирамису според указанията на
опаковката, но само с 200 ml сметана като накрая
добавете и останалите 30 ml вино и разбъркайте.
Излейте го в купата, така че да покрие изцяло
бишкотите (при нужда леко ги натиснете надолу)
и поставете шарлотата за 4 часа в хладилник.
Преди поднасяне извадете купата от хладилника
и внимателно я обърнете върху плоска чиния.
Махнете купата, отстранете фолиото и поръсете
със смес от какао и кафе. 

Шарлота „Тирамису”



ЯБЪЛКОВ КРАМБЪЛ

С КАФЯВА ЗАХАР

за  д е с е р т

Зад тази смешна и трудна за произнасяне дума се крие цяла 

английска фамилия десерти, направени от... трохи. Рошавите 

братовчеди на пудингите са нещо, без които файв оклокът 

не минава. Приготвя се плънка – плодова, понякога и зелен-

чукова – по ваш вкус, отгоре се посипва с трохи от брашно 

КРАМБЪЛ

ТАРТ „Т
АТЕН“ С ДЮЛИ

С дюли и с ябълки
Продукти:  3/4 ч. ч. захар  1/4 ч. ч. вода  125 г краве 

масло  4 зрели дюли, нарязани на резени (можете да ги за-

мените със сочни ябълки) За масленото тесто:  200 г 

брашно  1/2 ч. л. сол  115 г краве масло  1 жълтък  1/4 л 

сок от лимон

Приготвяне: 1. Жълтъкът се разбива със сока от лимон и 

с 30 мл студена вода. Брашното и солта се смесват в дъл-

бока купа, прибавя се и маслото и се бърка, докато се полу-

чи ронливо тесто. Слага се разбитият жълтък и се обър-

ква добре. Тестото се оформя на топка, завива се във фо-

лио и се оставя в хладилник за 30 мин. 2. Захарта и водата 

се кипват в дълбок тиган и сиропът се вари на тих огън до 

получаване на гъст златист карамел. Преди да се отстрани 

от огъня, към него се прибавя кравето масло. 3. Парчетата 

дюля се изсипват в тенджерката с карамел и се варят 8–10 

мин, докато се карамелизират. 4. Резените дюля се подреж-

дат във форма за печене. Върху тях се разстила разточено-

то маслено тесто. Пече се в предварително загрята фурна 

40–45 мин. Изпеченият сладкиш се обръща в плато и изва-

ден от формата, се сервира с плодовете отгоре. 

и краве масло. За направата на трохи обикновено се използ-

ва пшенично брашно, но може да го замените с овесени ядки, 

грис, смлени бадеми, царевично брашно. В някои от рецепти-

те плънката се полага не на дъното на огнеупорната форма, 

както е по правило, а между двата слоя трохи. Тази, която ви 

предлагам обаче, е истинска класика.

Продукти: За трохите:  300 г брашно  175 г кафява захар 

 200 г краве масло За плънката:  1/2 кг ябълки  50 г кафя-

ва захар  1 с. л. брашно  щипка канела

Приготвяне: 1. В дълбок съд смесете брашното с кафя-

вата захар. Добавете кравето масло, нарязано на кубче-

та. С ръце направете сместа на трохи. 2. Обелете ябълки-

те, махнете семките им и ги нарежете на резени с дебели-

на 1,5 см всеки. Посипете ги с кафявата захар, брашното и 

канелата и внимателно ги разбъркайте. 3. Намажете с мас-

ло огнеупорна тавичка с диаметър 24 см. Наредете ябълки-

те и ги посипете с трохите. Печете сладкиша на 180° около 

45 мин, докато ябълките почнат да пускат балони, а отго-

ре стане златисто. Сервирайте със сметана, крем или сла-

долед. 

Надя ПЕТРОВА
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за НОЕМВРИ

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

Решавате финансови проблемиРешавате финансови проблеми

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

В труден период стеВ труден период сте

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Нов интимен партньорНов интимен партньор

РАКРАК

Флиртове и авантюриФлиртове и авантюри

ЛЪВЛЪВ

Фокус върху семейните задълженияФокус върху семейните задължения

ДЕВАДЕВА

Позитивен и динамичен месецПозитивен и динамичен месец

ВЕЗНИВЕЗНИ

Ползотворно общуванеПолзотворно общуване

СКОРПИОНСКОРПИОН

Проявявате се като лидерПроявявате се като лидер

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

На прага на големи трансформацииНа прага на големи трансформации

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Раздвижване и свежи идеиРаздвижване и свежи идеи

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Традиционно напрегнато времеТрадиционно напрегнато време

РИБИРИБИ

Ключов за кариерата ви месецКлючов за кариерата ви месец
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РЕШАВАТЕ ФИНАНСОВИ ВЪПРО-

СИ Финансите са деликатната тема, 
която трябва да решите от 1-ви до 22-ри. 

Добрата новина е, че ще успеете да се 
справите, ако запазите самообладание и 
сте настроени приятелски и партньорски. 
Много е вероятно да бъдете увлечени и 
погълнати от финансовите неуспехи и про-
блеми на своите интимни партньори и/или 
съдружници. Бъдете много внимателни, до-
колкото ви е възможно, особено с бизнес 
партньорите си, защото, ако проявите не-
разбиране и бъдете груби и избухливи, ще 
„завлечете на дъното“ всичко хубаво и по-
лезно до този момент. Внимавайте, защо-
то Уран – планетата на разрушението и 
внезапните промени, вече трайно се нами-
ра във вашия знак. Трябва да са особено 
бдителни родените през първите десет 
дни от зодията – от 21 до 31 март. Не 
се противопоставяйте на промените, бъ-
дете максимално гъвкави и сговорчиви и 
вървете само напред. Всяко задържане на 
стари позиции ще бъде разрушително. Най-
трудно ще ви бъде на 1 ноември, когато 
ще трябва да погасявате стари дългове. 
Някои от вас ще бъдат изненадани и от 
непредвидени спешни други разходи. 

НАЙ-АКТИВНИЯТ ВИ ПЕРИОД 
през ноември е от 1-ви до 11-и, кога-

то вашата управляваща планета Марс се 
движи все още в хармоничния ви знак Лъв. 
Постарайте се добре да си починете и да 
обмислите действията си на 5-и и 6-и (па-
дат се събота и неделя). Това са дните, 
отредени ви за релаксация и довършване 
само на най-належащото. Въздържайте се 
от взимане на важни решения тогава, но 
най-вече на 7-и, в понеделник, бъдете по-
въздържани в поведението си, защото има 
опасност да попаднете в неясна и подвеж-
даща ситуация. Решенията и преценката 
ви няма да е реалистична в нито една 
сфера на живота на 7-и. Починете си мак-
симално, отдайте се на приятни дей-
ности, слушайте хубава музика. 

В ОБИЧАЙНАТА СИ АКТИВНА 

ФОРМА сте на 8-и, 9-и и 10-и. Това 
са добри дни за печалби. Започнете нещо, 
което след време смятате, че ще ви до-
несе пари. 

ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ СТАРАЕТЕ 

ДВОЙНО ПОВЕЧЕ След 11-и вашата 
планета Марс навлиза в дома на практич-
ната и подредена Дева и от вас ще се 
иска са влагате повече старание, особено в 
текущата работа. Съветвам ви да се по-
грижите сериозно за здравето си, както и 
за здравето на своите близки. Започнете 
да водите по-активен начин на живот. 

ХУБАВИ ДНИ са 16-и и 17-и, когато 
се създават благоприятни възмож-

ности да осъществите идеите си. Актив-
ните си действия е добре да отложите 
за 17-и, защото 16-и не е благоприятен за 
нови начинания. 

ПРИЛИВ НА СВЕЖА ОПТИМИС-

ТИЧНА ЕНЕРГИЯ получавате на 22-
ри, когато Слънцето навлиза в Стрелец. 
Имате желание да направите нещо за бъ-
дещето си. Дори и минимални усилия от 
ваша страна ще се увенчаят с добър ре-
зултат на 22-ри и особено на 23-ти, кога-
то ви очакват внезапни и много положи-
телни предложения и промени. Ще получи-
те озарение как да решите проблем, кой-
то отдавна ви тежи. 

ЗАВРЪЩАНЕ НА СТАРИ ТЕМИ На 
24-ти Меркурий става ретрограден 

и към вас започва да се „връща“ недовър-
шена работа, стари теми и хора, с които 
сте мислили, че сте приключили отноше-
ния. Периодът ще продължи до 14 декем-
ври, когато ще се наложи да си вземете 
невзети изпити, да предадете просрочени 
проекти, доклади и писмени работи. 

ПРОМЯНА НА НАМЕРЕНИЯТА ВИ 

по важни житейски теми очаквайте 
от 24-и до 30-и. Студентите да очакват 
дори преместване от една специалност в 
друга. Новолунието на 25 ноември, придру-
жено този път и от слънчево затъмнение, 
ще внесе доста осезаеми промени в живо-
та ви. Отварят ви се нови хоризонти за 
развитие. Много от вас ще се ориенти-
рат да работят или да учат в чужбина. 
Възстановявате задграничните си връзки, 
привличате нови хора, които са стабилни 
и проспериращи и които ще ви помогнат 
със своето влияние и възможности. Сега е 
моментът да запишете ново образование! 

ВЗРИВООПАСЕН ДЕН е 27-и. Въз-
държайте се от скандали с любимия 

човек.

Й

По-стабилни ще 
се почувствате
на 3-ти, особено в партньорските и лю-

бовните отношения. Сега там ви е си-

лата. Спокойно можете да се доверите 

на любимия човек, както и на приятелска 

подкрепа. Когато сте балансирани емоци-

онално, тогава привличате и пари, и бла-

гоприятни ситуации. 3-ти е ден, който ще 

ви убеди в това.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
НОЕМВРИ

На 1-ви трябва да направите належащи 

плащания.

От 8-и до 10-и се справяте успешно с 

парите, привличате добро финансиране и 

в бъдеще.

На 7-и преценката ви няма да е реалис-

тична.

След 25-и ви се откриват нови хоризон-

ти и възможности за повишаване на об-

разователния ви ценз. Привличате благо-

детели в живота си, отваря ви се път в 

чужбина.

РЕВОЛЮЦИОННО ОТКРИТИЕinfo
НАДХИТРЯВАНЕ НА ГЕНИТЕ С ANEW GENICS ОТ AVON 
Учени от AVON се вдъхновиха от генетично изследване, което разкрива тайната на човешкото дъл-
голетие. Водещ университет в Италия направил проучване сред група дълголетници, които водят 
здравословен начин на живот. Според резултатите от него ДНК на столетниците съдържа активен 
ген на младостта. Всеки от нас носи този ген! 
В партньорство с изследователите от италианския университет учените от AVON откриха връз-
ката между гена на младостта и кожата и създадоха серията ANEW Genics. AVON e първата компания, 
която използва патентованата технология YouthGen™, за да стимулира гена на младостта в кожата, 
отговорен за младежкото є излъчване. С това се явява пионер в борбата със стареене на кожата. 
Терапевтичният крем ANEW Genics се препоръчва за ежедневна употреба – сутрин или вечер. Лабо-
раторните и потребителските проучвания потвърждават резултатите: за 1 нощ кожата изглежда 
по-сияйна; за 3 дни се усеща значително по-гладка; за 4 седмици продуктът подобрява обезцветяване-
то до 100% и видимо изглажда бръчките. След време кожата ви ще изглежда с до 10 години по-млада.
Концентрирана терапия ANEW Genics е с 2 пъти по-концентрирана технология в сравнение с тера-
певтичния крем и дава още по-невероятни резултати.
Можете да поръчате продуктите ANEW Genics ексклузивно на представител на AVON. За да намерите представител, посетете www.avon.bg.
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В ТРУДЕН ПЕРИОД СТЕ По-често се 
чувствате изморени и затормозени 

от обикновено. Слънцето в момента се 
намира в противоположния ви знак Скор-
пион, което ви носи спад в жизнената 
енергия и отслабване на имунитета. От 
1-ви до 22-ри бъдете внимателни както 
със своите приятели, партньори и колеги, 
така и със своите потенциални врагове. 
Не забравяйте, че сега сте твърде уязви-
ми. Съсредоточете се върху отхвърляне 
на ангажиментите в работата. 

ИЗПИТАНИЯ ЗА СИЛА, НАДЕЖД-

НОСТ И ПАРТНЬОРСКИ ТАЛАНТ 
ще са за вас първите дни на ноември. На 
1-ви, 2-ри и 3-ти е добре да се въздържате 
от спонтанни решения, особено ако зася-
гат важни бъдещи проекти или лични от-
ношения. На 2-ри вечерта благоприятни об-
стоятелства ще ви помогнат да преодоле-
ете трудностите и временната безизходи-
ца. Тогава и Меркурий, и Венера напускат 
нехармоничния ви знак Скорпион. Решавате 
част от проблемите, които са ви тормо-
зили. Намирате бързо общ език с партньо-
рите. Сега е моментът за подписване на 
договори и за инвестиции – както матери-
ални, така и емоционални. Отварят ви се 
възможности за финансиране и за създаване 
на нови делови партньорства, от които 

максимално обаче ще можете да се въз-
ползвате едва към края на месеца – на 25-
и, след слънчевото затъмнение, което ще 
ви даде силен начален импулс за действия. 

СЪБИРАЙТЕ СИЛИ на 5-и и 6-и. И 
бездруго това са почивни дни. Пък и 

Луната цели два дни е в лунна пауза (Луна 
без курс) и няма да ви съдейства нито в 
деловата, нито в интимната сфера. 

ДРЪЖТЕ СЕ ПО-ДИПЛОМАТИЧНО 

С РОДНИНИТЕ на 7-и. Най-вече с по-
възрастните. Не насрочвайте точно за 
тази дата огледи или сделки с недвижими 
имоти и не взимайте важни решения, 
свързани с наследства. 

ВЪВ ВЪЗХОД СТЕ от 9-и до 11-и вклю-
чително. Тогава е и пълнолунието в 

Телец, което ви помага да се изявите мак-
симално и да диктувате положението как-
то в личния живот, така и в службата. 
Успявате да се справите поне с един тру-
ден проблем. На 9-и и 10-и е добре да пред-
приемете стъпки за увеличаване на дохо-
дите ви, включително и да си потърсите 
допълнителна работа или да смените сво-
ите делови партньори. 

СТАВАТЕ АМБИЦИОЗНИ На 11-и пла-
нетата на действието, конкуренцията 

и инициативността Марс навлиза в знака на 
хармоничната ви Дева и ви дарява с още 
амбиция, хъс и последователност в дейст-
вията. Ако до този момент все нещо ви е 
убягвало, липсвали са ви достатъчно сме-
лост или самочувствие, то сега овладявате 
всяка една изпречила ви се трудност. 

УСПЕХЪТ САМ ЩЕ ВИ ПОТЪРСИ 
на 16-и, но за да ви намери, е добре 

да проявите търпение и да се чувствате 
сигурни в себе си. Звездите са много бла-
госклонни към вас, но за жалост Луната 
на тази дата отново е „в пауза“ (тоест 
имаме Луна без курс) през целия ден и за-
това той не е подходящ за активни 

действия. Довършете започнатото и об-
мислете стъпките си в бъдеще. 

ОБЩУВАТЕ НАПРЕГНАТО на 19-и и 
20-и, особено с по-авторитетни лич-

ности и с хора, от които сте зависими. 
Не е моментът да заявявате претенции, 
особено на работа. 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВО-

ТО СЪСТОЯНИЕ След 22 ноември ця-
лото ви внимание трябва да е насочено 
натам. Непременно се опитайте да върне-
те старите си дългове. На 24-ти Мерку-
рий вече става ретрограден, което озна-
чава забавяне и затруднение в деловата 
сфера. При вас това явление ще засегне 
изцяло парите ви. 

ДОХОДИТЕ ВИ СЕ УВЕЛИЧАВАТ 

след 26-и. Вашата управляваща плане-
та Венера навлиза в хармоничния ви знак 
Козирог и ви помага да създавате много 
по-лесно лични и делови контакти. Само-
чувствието ви също нараства. 

Не теглете кредити, 
потърсете нови 
партньори
от 24 ноември до 14 декември. Поста-

райте се през това време да поправите 

отминалите си грешки и да отвоювате 

своята финансова и емоционална незави-

симост. На 25-и новолунието в Стрелец и 

слънчевото затъмнение ви активизират 

да потърсите нови партньори както в 

бизнеса, така и в личния живот. Създават 

се условия да станете по-самостоятел-

ни, силни и със самочувствие. От 25-и до 

30-и периодът е подходящ и за зачатие, 

особено ако от дълго време сте очаквали 

деца. Мнозина от вас ще проявят повече 

интерес към окултното и към приложна-

та психология. Това ще ви зареди с повече 

увереност в себе си.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
НОЕМВРИ

От 1-ви до 3-ти бъдете по-внимателни 

при взимането на решения.

На 7-и не участвайте в съмнителни 

сделки с имоти, внимателно избирайте 

хората, с които правите бизнес.

След 24-ти решавате залежали финан-

сови проблеми.

След 25-и ще придобиете финансова са-

мостоятелност, привличате силни парт-

ньори. Шансът за зачатие се увеличава.

ЧЕСТИТА ГОДИШНИНА!

КЕЙТ МОС ОТПРАЗНУВА 10 ГОДИНИ КАТО ЛИЦЕ НА RIMMEL!
Британската марка за гримове Rimmel отпразнува 10 години съвместна работа със световноизвестния модел Кейт Мос, 
като представи колекция червила, специално създадена от модела. Kate Moss Lasting Finish Lipstick бе представена лично от 
Мос на специално парти и пресконференция. 
„Ако трябва да избираш измежду най-подходящите известни лица на Лондон, то това би било лицето на Кейт Мос“ – каз-
ва Стив Мормис (Steve Mormis), старши вицепрезидент на отдел „Международен маркетинг“ на компания Coty Beauty. – Кейт 
е непрестанно обвързана с творчеството на Rimmel, като работи с фотографите Крейг Макдийн и Дейвид Симс и като им 
помага да създават визиите за грим. Тя е истинско момиче от Лондон и ние я направихме творчески сътрудник на марката.“
По време на пресконференцията Кейт Мос се появява с дизайнерски сиви панталони и сив памучен топ в съчетание с чер-
вено червило номер 001 от своята нова колекция. За самата колекция Мос казва: „Мисля, че всеки стил пасва на Лондон. Лон-
дон е много различен от Париж и Ню Йорк. Тук можеш да бъдеш такъв, какъвто искаш да си.“
На партито след конфенцията в Battersea Power Station в южен Лондон Кейт пристигна с хеликоптер на марката Rimmel. Спе-
циално участие в програмата имаше група the Noisettes, а сред звездните гости бяха и други лица на Rimmel, като Джорджия 
Мей Джагър и Соланж Ноулс. 
Част от новата колекция червила на Кейт Мос за Rimmel (Kate Moss Lasting Finish Lipstick) ще е на българския пазар от среда-
та на месец ноември.
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ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА РАБО-

ТАТА И ЗДРАВЕТО едновременно. 
Ще почувствате пристъп на силна умора. 
Ако успеете да овладеете този енергиен 
дискомфорт, дните от 1-ви до 11-и са най-
благоприятни за делова работа. След това 
Марс навлиза в конфликтния ви знак Дева 
и ви струпва напрежение и подмолни 
действия на конкуренцията на главата. 

ХАРМОНИЧНИТЕ ВИ ДНИ са 12-и и 
13-и. Нищо че са почивни, трябва да 

ги използвате пълноценно, защото тогава 
можете да преодолеете някои психологич-
ни прегради. И последните по-спокойни и 

хармонични дни за месеца, в които може-
те да свършите делова работа и да си 
назначите важни срещи, са 21-ви и 22-ри.

ТРУДЕН ПЕРИОД, ПЪЛЕН С ПРОВО-

КАЦИИ, настъпва за вас след 22-ри, 
когато Слънцето навлезе в конфликтния 
ви знак Стрелец. Колкото и да сте се оп-
итвали до този момент да прикривате 
проблемите си в партньорствата – сега 
те излизат с пълна сила на дневен ред и 
изискват незабавното да бъдат решени. 
Ще откриете, че сте много по-зависими, 
отколкото сте предполагали. Партньор-
ството изисква споделяне и себеотдаване. 
Проблеми ще имат онези от вас, които са 
се чувствали твърде свободни и необвър-
зани в отношенията и не са успели да се 
отворят напълно за другия. От 22-ри до 
30-и ще се наложи да преразгледате както 
личните си отношения, така и деловите 
партньорства. С пълна сила тази тема ще 
се развие в живота ви след 24 ноември, ко-
гато Меркурий стане ретрограден и за-
почва да връща към вас недовършени теми 
и казуси от изминалите три месеца. Този 
път няма да можете да избегнете отго-
ворностите и наложителните разговори за 
уточняване на отношения. Най-належащи 
ще са преразглежданията на договори, спо-
разумения и партньорства в деловата сфе-
ра. Вие и Девите най-силно ще усетите 
влиянието на ретроградния Меркурий. И 
ще се радвате на реални ползи и поуки 
през целия му период на ретроградност – 
от 24 ноември до 14 декември, защото ще 
ви помогне да прозрете каква е правилна-
та посока за развитие за вас. 

НОВОЛУНИЕТО В СТРЕЛЕЦ на 25-и 
може да ви остави на пръв поглед на-

пълно без право на избор и без сили. Но 
това ще бъде само привидно, защото в 
този ден е заложен и много силен, гради-

вен потенциал. Тогава има и слънчево за-
тъмнение, което ще донесе новости в 
сферата на партньорството. Мнозина от 
вас през следващите 9 месеца ще се пре-
ориентират в съвсем нови връзки и ще 
пренебрегнат сегашните амортизирани и 
изчерпани отношения. Ще създадете и до-
бри и здрави делови отношения. Само 
трябва да изчакате да мине 14 декември, 
за да можете да поставите ефективно 
ново начало. Не ви препоръчвам в периода 
от 24 ноември до 14 декември да започвате 
нови връзки и нови проекти, защото няма 
да са трайни и няма да оправдаят очаква-
нията ви. Много е вероятно в живота ви 
да се завърнат и хора от близкото ви ми-
нало, с които сте мислили, че нещата са 
приключили. Ако се създаде такава въз-
можност за „възкресяване“ на отношения-
та, макар и на пръв поглед да ви изглежда 
плашещо или безсмислено, недейте да стра-
ните, защото видимо имате още кармична 
„работа“ и съвместен път с този човек. 

НАПРЕГНАТ В ЕМОЦИОНАЛНО 

ОТНОШЕНИЕ ще е целият месец – 
от 2-ри до 26-и включително. Старайте се 
да потискате избухливостта си. Въздър-
жайте се и от нови връзки, не е желател-
но точно сега да ги започвате. В този пе-
риод трябва да сте и по-разумни в харче-
нето на пари, защото доходите ви ще на-
малеят. Плащанията към вас ще се заба-
вят и тази тенденция ще продължи до 30 
ноември. 

ПРОДУКТИВНИ СТЕ на 29-и и 30-и. 
Добре е да довършите важна работа, 

да си вземете изпит, да приключите на-
учните си изследвания или да прочетете 
необходимата ви литература. Сега се на-
мирате в „машината на времето“ – спо-
койно можете да „пътувате“ назад и да 
поправяте пропуснатото. 

Уреждате 
отношенията си
9-и и 10-и са дните, когато трябва да уре-

дите отношенията си на всички нива – 

от тези с най-близките ви хора до тези с 

колегите. Тогава е пълнолунието в Телец. 

Преглътнете скритите обиди, които ви 

тежат. През тези дни на някои Близнаци 

им се отваря път надалеч (или ще посре-

щат гости от чужбина). Ако имате зад-

гранични служебни или лични отношения, 

които до този момент са били в застой, 

сега ги очаква сериозно раздвижване.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
НОЕМВРИ

От 1-ви до 11-и ще имате напрежение в 

работата. Обърнете внимание на здраве-

то си, спазвайте режим на правилно хра-

нене и сън.

От 2-ри до 26-и очаквайте проблеми в 

любовта и приятелското общуване. От-

насяйте се разумно с парите, не ги пи-

лейте.

След 25-и – нови делови партньорства 

и/или зараждане на нови лични отношения, 

които ще се развиват добре във времето.

МОДА, ДИЗАЙН И… ВОДКА

FINLANDIA С НОВ ДИЗАЙН НА БУТИЛКАТА
Уникално дизайнерско шоу, вдъхновено от новия дизайн на бутилката на Finlandia 
Vodka, даде трибуна за изява на млади таланти от различни сфери на иновативния 
дизайн и доказа, че една бутилка може да бъде произведение на изкуството, което 
да провокира оригинални решения и различни гледни точки за мода, стил, интериор 
и начин на живот. На партито присъстваха близо 200 студенти, дизайнери, медии 
и светски личности, сред които Яна Маринова, Лейди b, Лора Караджова и други.
Създадена под мотото Perfection Redesigned, новата бутилка позволява различни на-
чини за последваща употреба. Доказателство за това е и големият брой участници 
в конкурса на Finlandia Vodka – Perfection Redesigned, който провокира професионалисти 
и любители от сферата на индустриалния, интериорния и рекламния дизайн да ин-

тегрират бутилката в домашния интериор и офиса. Техните идеи бяха изложени по време на дизайнерската вечер. Проек-
тът за кресло от бутилки на Finlandia Vodka, дело на Стоян Василев, беше отличен на първо място с вота на тричленно жури.
В приятната компания на DJ Doncho и Алекс Раева партито завърши с модното ревю на млади дизайнери от НХА и НБУ. Мод-
ните им колекции бяха вдъхновени от тематичните линии Perfection Redesigned и Pure Water, превърнали се в неизменна част от 
корпоративната политика на Finlandia Vodka в световен мащаб.
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В ХАРМОНИЧЕН ПЕРИОД СТЕ през 
първите три седмици от месеца. 

Стабилни сте психически. Физически също 
се чувствате добре. Понасяте всякакви 
натоварвания, бързо се възстановявате 
от стреса. Настроени сте флиртаджий-
ски и привличате към себе си мимолетни 
интриги и любовни авантюри. Независимо 
от това, че Венера напуска хармоничния 
ви знак Скорпион, вие отново оставате 
на тази вълна: любов, нови приятелства, 
хармонизиране на отношенията с децата, 
творческо вдъхновение, желание за себеи-
зява. Част от емоциите и флиртовете 
ще се пренесат на работното или учебно-
то ви място, но към края на месеца ще 
трябва да се научите да отделяте лични-
те от деловите отношения. Оптимизмът 
ви расте, както и желанието ви да се по-
кажете в най-добрата си светлина, особе-
но от 1-ви до 6-и, когато ще сте най-маг-
нетични и ще привличате положителни 
хора и събития към себе си. 

НЕПРЕМЕННО СИ ПОЧИНЕТЕ И 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЕМЕЙ-

СТВОТО СИ (най-вече на децата) на 5-и и 

6-и. Това са дни на блажено спокойствие и 
хармония. Дано да успеете да се абстрахи-
рате от някои текущи злободневни пробле-
ми. През тези два дни е хубаво да сте 
сред природата – най-добре близо до вода. 

В МНОГО СИЛНИ ПОЗИЦИИ СТЕ 
от 7-и до 11-и. Тогава се усилва ваша-

та прословута интуиция и виждате и ула-
вяте неща, които за останалите са неу-
ловими. Ще получите много важни интуи-
тивни прозрения, в никакъв случай не ги 
пренебрегвайте. Вслушвайте се във въ-
трешния си глас и не предприемайте ни-
какви действия. Ако предварително имате 
негативна настройка и задръжки към 
нещо, това е важно предупреждение, че 
посоката не е вашата. 

ОБЩУВАЙТЕ ПО-ПРЕДПАЗЛИВО 

на 7-и, 8-и, 21-ви, 22-ри, 27-и и 28-и. То-
гава е добре да сложите „филтър“ между 
вас и околните и да не приемате всичко 
толкова лично и емоционално. 

НАСТРОЕНИЕТО ВИ РЯЗКО СЕ ПРО-

МЕНЯ след 22 ноември. Ставате по-
сериозни и амбициозни. Работата ви се уве-
личава. След 24-ти се пригответе за още 

повече работа – ще ви се наложи да се 
справяте с нещо, което сте смятали за 
приключено. Но сега ще се окаже, че тряб-
ва да доизкусурявате нещата. Забравени 
тревоги и проблеми (както на работата, 
така и вкъщи) „изникват“ от близкото ви 
минало. Възможно е да имате тегоби, свър-
зани със здравето на ваши близки. 

МИНАВАТ ВИ МИСЛИ ЗА СМЯНА 

НА МЕСТОРАБОТАТА Слънчевото 
затъмнение на 25-и ще ви открие нови хо-
ризонти. Очаква ви промяна, която няма 
да стане толкова бързо поради ретроград-
ността на Меркурий, която е започнала 
от 24 ноември и ще продължи до 14 декем-
ври. Но сега у вас ще се породят жела-
ния и идеи и ще се създадат добри въз-
можности за осъществяването им. Въз-
можно е генерално да смените направлени-
ето, в което работите, и интересите си. 
Новолунието в Стрелец, съчетано със слън-
чевото затъмнение, ще ви провокира да 
се погрижите за здравето си и за здраве-
то на близките ви. Откривате най-добрия 
начин за лечение на стари здравословни 
проблеми. След 25-и ви препоръчвам да се 
замислите за по-здравословен начин на жи-
вот. Включете повече движение в дневния 
си режим. 

ПРОТИВОРЕЧИВ ДЕН е 27-и. Поста-
райте се да не смесвате личните от-

ношения със служебните, любовта с кари-
ерата и най-важното – не жертвайте 
едното заради другото. Има опасност от 
скандали, напрежение и внезапни обрати в 
отношенията с интимния партньор. Осо-
бено ако сте се прекалили със споделяне-
то на личните ви тайни. Бъдете готови 
да се простите с нещо. За сметка на 
това обаче ще спечелите много повече – 
или пари, или любов, или по-добро работ-
но място. 

ПО ПЪТЕКИТЕ НА ЗДРАВЕТО

Възраждате 
мечтите си
Пълнолунието на 10-и ще ви провокира да 

се върнете към свои мечти и идеи и да им 

дадете нов живот. Много сте силни в ек-

ипната работа от 7-и до 11-и. Приятели и 

съмишленици ще ви помагат да осъщест-

вите намеренията си. Другите ви сил-

ни дни са 14-и, 15-и и 16-и, когато с успех 

се възползвате от всяка предоставена 

ви възможност. Само трябва да запомни-

те да не предприемате нови действия на 

16-и. Тогава ви съветвам да приключите с 

недовършената делова работа.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
НОЕМВРИ 

От 1-ви до 22-ри разгърнете максимал-

но творческите си идеи и таланти. Време 

е за нови връзки и флиртове и за хармони-

зиране на приятелските отношения.

От 7-и до 11-и са дните на интуитивни 

прозрения. Силни сте в екипната работа. 

Възкресявате стари идеи – ще можете да 

ги реализирате.

След 25-и очаквайте големи промени и 

преобразувания в работата си. Някои от 

вас могат да сменят дори професията си.

На 27-и се пазете от резки обрати в 

любовта. Не смесвайте личните отноше-

ния с работата.

„АКТАСТАЙЛ“ ПОДКРЕПИ ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ
Освен нова маркировка „Актавис“ постави нови информационни табла в някои от хи-
жите на Национален парк „Рила“ и дари медицински аптечки, пълни с продукти от се-
риите на АктаВис – „АктаХоум“ и „АктаСтайл“. Партньорството между Българския 
туристически съюз и представители на серията хранителни добавки „АктаСтайл“ 
роди обновената маркировка по едни от най-посещаваните маршрути в Национален 
парк „Рила“. В рамките на откриването опитните водачи от БТС разходиха гости-
те по част от живописния маршрут хижа „Трещеник“ – хижа „Грънчар“. Инициатива-
та на „АктаСтайл“ и БТС стартира в началото на август и до този момент напълно 
обновени са маркировките по маршрутите: х. „Трещеник“ – х. „Грънчар“; х. „Грънчар“ – 
вр. Мусала; х. „Грънчар“ – х. „Заврачица“; х. „Грънчар“ – х. „Белмекен“; х. „Грънчар“ – х. „За-
врачица“ – разклонът от вр. Мусала (покрай вр. Манчо); х. „Грънчар“ – х. „Рибни езера“ 
(до границата с Природен парк „Рилски манастир“); х. „Грънчар“ – х. „Семково“.
Освен обновяване на маркировката и поставянето на нови указателни стрелки про-
ектът включва още и монтирането на информационни табла в хижите „Трещеник“, 
„Грънчар“, „Заврачица“, „Белмекен“ и „Семково“. 
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„Проектът напълно отговаря и на мисията на серията „АктаСтайл“ да стимулира актив-
ните и динамични хора да водят по-пълноценен и здравословен начин на живот“ – коментира 

Страхил Руйчев, маркетинг мениджър на „Актавис“, при откриването на събитието
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ФОКУСИРАЙТЕ СЕ МАКСИМАЛ-

НО ВЪРХУ СЕМЕЙНИТЕ СИ ЗА-

ДЪЛЖЕНИЯ, ако не искате да имате 
проблеми. Преодолейте се и направете 
всички належащи почиствания, подрежда-
ния, ремонти и премествания, както и 
уреждане на документи (нотариални ак-
тове за земи и наследства). Независимо 
на каква възраст сте, ще трябва да се 
погрижите за своето бъдеще – не преот-
стъпвайте с лека ръка собственост на 
никого. От 1-ви до 22-ри пряко или косве-
но ще ви преследват семейни и родови 
отношения, от които, и да искате, няма 
да можете да се отървете. 

ПРИВЛИЧАТЕ СИМПАТИИ И ПОД-

КРЕПА след 2-ри, защото тогава Ве-
нера и Меркурий преминават в хармонич-
ния ви знак Стрелец и ви помагат както 
в личните отношения, така и в общува-
нето и деловата сфера. Ставате привле-
кателни за противоположния пол. 

ОТЛИЧНО ВРЕМЕ ЗА СПРАВЯНЕ С 

ДЕЛОВИТЕ АНГАЖИМЕНТИ е пе-
риодът от 2-ри до 24-ти. Моментът е 
подходящ също за пътувания и премества-
ния. С лекота ще оформяте документи 
всякакви. За повечето Лъвове това ще е 
много важен период, особено ако уреждат 

семейните наследства.
ПРИГОТВЕТЕ СЕ ЗА ДИНАМИЧНИ 

ПРОМЕНИ На 22-ри, с навлизането 
на Слънцето в огнения и динамичен Стре-
лец, вашето потиснато настроение се оп-
равя. В живота ви се връщат стари 
теми, приятели и дори интимни партньо-
ри. Оживявате се още на 22-ри, когато 
намирате нужните ви топлина и разбира-
не. Денят е добър и за печалбите ви – 
споразумявате се с шефа за по-високо за-
плащане, подписвате изгодни договори. 
Постарайте се да използвате максимално 
този положителен ден. Както впрочем и 
23-ти. На 24-ти вече започвате да усеща-
те забавяне на темпото. Ставате по-пре-
тенциозни и взискателни не само към 
околните, но и към себе си. Тогава обаче 
за Лъвовете с творчески професии на-
стъпва интересен период. Връщате се към 
стари идеи, които не сте успели да реа-
лизирате. 

СТАРИ ТЕМИ СЕ ЗАВРЪЩАТ В ЖИ-

ВОТА ВИ От 24 ноември до 14 декем-
ври планетата Меркурий ще бъде ретрог-
радна, което означава, че „ще връща“ в 
живота ви стари теми, стари приятел-

ства и любовни връзки, както и поизос-
тавена работа. 

НОВ ЕТАП В ОТНОШЕНИЯТА С 

ПРИЯТЕЛИТЕ И ДЕЦАТА започва на 
25 ноември, по новолуние в Стрелец (тогава 
има и слънчево затъмнение). Подходът ви 
към живота става по-творчески генерал-
но. Ще започнете да изразявате себе си 
по съвършено нов начин. За много Лъвове 
това новолуние ще донесе или напълно 
рестартиране и възстановяване на доско-
рошни интимни и приятелски отношения, 
или поява на чисто нова връзка, която 
обаче ще се развие с пълна сила едва след 
първата половина на декември, защото до-
тогава забавеното ретроградно движение 
на Меркурий ще възпрепятства развитие-
то на каквото и да било ново начинание. 

УВЕЛИЧАВА СЕ ШАНСЪТ ЗА ЗАЧА-

ТИЕ след 25-и. През следващите 9 ме-
сеца шанса да забременеете (или да създа-
дете поколение, ако сте мъж) се покачва 
неимоверно. Какъвто и да е вашият жи-
тейски сценарий, едно е сигурно – след 
25-и получавате нужната ви доза обновя-
ване, емоционално се чувствате по-добре, 
особено в обкръжението на приятелите и 
децата. Ще се научите да сте по-освобо-
дени и артистични и най-важното – ще 
приключите стари теми, стари приятел-
ства, любовни връзки и стари проекти, 
което ще ви направи доста по-спокойни. 

ТРАНСФОРМАЦИИ 25-и и 26-и са 
дните за трансформиране на всички 

тези нови светоусещания, но не прибърз-
вайте с действия, особено на 25-и – това 
е ден само за наблюдения и ориентиране в 
обстоятелствата. На 29-и и 30-и бъдете 
по-свободомислещи и допуснете и чуждо-
то мнение до себе си – ще ви е полезно 
поне да го чуете. В тези два дни се „ог-
леждате“ в очите на партньорите.

Объркване и напрежение
На 1-ви ще възприемате нещата твърде 

изкривено и нереалистично. Точно тогава 

гледайте да не подписвате документи, да 

не взимате важни решения и „разчистете“ 

всички важни срещи и разговори от гра-

фика си. Денят ви носи объркване и ви на-

товарва с чувство за безизходица (дори и 

в личните отношения). Подобни критични 

дни, когато трябва да сте по-бдителни, 

са 5, 6, 10, 16 и 20 ноември. По-напрегна-

тият ви период е от 1-ви до 11-и, като на 

9-и и 10-и трябва да сте на голяма висо-

та в това, което правите в работата си. 

Всички слабости и грешки ще личат. Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
НОЕМВРИ

На 1-ви, 5-и, 6-и, 10-и, 16-и и 20-и не взи-

майте важни решения и работете внима-

телно с документи.

След 22-ри е добре да приключите със 

стари намерения и творчески проекти. 

Някои стари приятелства ще се възста-

новят.

След 25-и получавате възможност да 

привлечете нови хора в живота си. Про-

меняте начините за себеизява. Нараства 

шансът за зачатие.

УХАНИЕ НА ЖЕНА

ДВА НОВИ АРОМАТА AVON
Замислен като провокиращо продължение на оригиналния Outspoken, вълнуващият нов плодово-цветен аро-
мат ви дава силата да привлечете вниманието върху себе си и да изпитате тръпката от това. Преот-
крийте своето най-самоуверено, секси, неочаквано „аз“ с Outspoken Intense.

И на червения килим, и на сцената Фърги винаги е център на внимание. Чрез Outspoken Intense тя 
споделя с феновете си тръпката на сценичната изява и неустоимия прилив на енергия, която я 
следва.

„Толкова се забавлявах покрай разработването и пускането на първия ми парфюм с AVON, че за 
своя втори аромат ми се искаше да прибавя малко повече завършеност. Outspoken Intense е про-
вокативна смесица от секси самоувереност и дръзка женственост, която улавя трепета и 
възбудата от това да бъдеш в центъра на вниманието. Усещаш един постоянен наелектри-
зиращ заряд – усещане като никое друго!“ – твърди самата тя.
Тази есен козметичният гигант AVON представи и третия парфюм от серията „Малки рок-
ли“ – Little Red Dress. Дръзкият и чувствен аромат залага на изисканите цветни нотки, пурпур-
ни плодове и дъх на гора. В сърцето на изтънчената и омагьосваща красота на новото ухание 
е българската роза, чийто аромат се допълва от ален жасмин и снежнобяла момина сълза.
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ДИНАМИЧЕН И ПОЗИТИВЕН МЕ-

СЕЦ за всички Деви. Ще имате ак-
тивни контакти, срещи, пътувания, ва-
жни разговори. На 15-и и 16-и имате силен 
потенциал за създаване на нови връзки и 
прогресивни контакти, които ще са ви 
нужни в бъдеще. Притежавате изключи-
телния талант и късмет да намирате не-
обходимата ви информация. Концентри-
райте всяка важна работа, свързана с 
нови инициативи, уреждане на документи, 
контакти и сделки в периода от 7-и до 11-
и, както и на 15-и, 17-и, 19-и и 20-и. 

НАПРЕГНАТО ОБЩУВАНЕ На 2 но-
ември и Меркурий и Венера се пре-

местват в нехармоничния ви Стрелец и ви 
дават необходимата „тяга“ за работа. Но 
невинаги ще се чувствате комфортно от 
емоционална гледна точка, защото през 
този период често ще бъдете провокирани 
да правите неща, които изискват повече 

енергия и компромиси от ваша страна. 
ДНИ ЗА БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ На 9-и 
и 10-и, дните преди и по време на 

пълнолунието в Телец, концентрирайте 
енергията си върху бъдещите си намерения 
и тяхното формулиране. Това са дни за го-
ляма активност, търсете прогресивни 
хора за съвместна дейност, ориентирайте 
се към задгранични връзки и пътувания.

ВРЕМЕ ЗА ВЗИМАНЕ НА ИЗПИТИ 

9-и и 10-и са благоприятни дни за ус-
пешно взимане на изпити и за приключва-
не на дипломни работи! Периодът е пол-
зотворен за всички, които се обучават 
или се занимават с научна работа. При-
ключете даден етап от вашето обучение 
и духовно развитие. 

СТАВАТЕ ЕНЕРГИЧНИ На 11-и Марс 
навлиза в Дева и ще е там до края 

на месеца – това ви дава необходимия то-
нус, ставате много по-издръжливи и ини-
циативни, нараства желанието ви да се 
конкурирате и издържате на всякакви жи-
тейски „състезания“. Най-голям прелом ще 
направите на 23-ти – тогава излъчвате 
непреодолима решителност, сила и авто-
ритет, дори без да казвате нищо. Всичко 
се нарежда по вашия план.

КОНФЛИКТИ И НАПРЕЖЕНИЕ В 

ЛЮБОВТА От 2-ри до 26-и периодът 
няма да бъде комфортен за вас в личен и 
емоционален план. Ще възникнат конфли-
кти и напрежение с партньорите ви, връз-
ките ви няма да ви удовлетворяват, ще 
изпитвате потребност от близко общува-
не и споделяне. Като за капак през този 
период ще имате и известни затруднения 
с парите, които ще идват, но веднага ще 
се „стопяват“ в несъстоятелни харчове. 
Затова харчете по-разумно.

ТРУДЕН, ТРАНСФОРМАЦИОНЕН 

ПЕРИОД очаквайте от 22-ри до 30-и. 

Необходимо е да подредите вътрешния си 
свят и да потърсите вътрешните си ус-
тои. Само не допускайте да ви обхванат 
чувства на самосъжаление или безизход-
ност, особено в деня на новолуние и слън-
чево затъмнение – 25-и, както и на 26-и. 
Енергетиката на слънчевото затъмнение 
ще ви провокира към новости. Освен про-
мени в дома, реформи, премествания и ре-
монти ще преминете на друго, по-
„качествено“ ниво в отношенията в дома 
с роднините. Това може да е и поява на 
нов член в семейството ви. Всички тези 
новости посрещате с известно напреже-
ние, защото енергетиката на Стрелеца ви 
е малко провокативна. 

СТАБИЛИЗИРАТЕ СЕ на 27-и. Ще 
успеете да се освободите от нега-

тивността, както и да разчистите пара-
зитните връзки. Ще привлечете нови сим-
патии, късмет и повече пари. Не трябва 
да се страхувате, достатъчно е да сте 
максимално честни към себе си. Пазете се 
само от загуба на голяма сума пари пора-
ди прекалена емоционалност. 

Приключвате стари 
дела 
Мобилизирайте силите си след 22-ри. На-

стъпва време на приключване на залежа-

ла работа и довършване на всичко, което 

сте започнали преди време. Този процес 

започва на 24 ноември и продължава до 

14 декември. Тогава вашата управляваща 

планета Меркурий се намира в едно от 

специфичните за нея състояния, което се 

случва на всеки три месеца – това е рет-

роградното движение, символично „връща-

не“ назад за преосмисляне и довършване 

на започнатото. Вие и Близнаците ще го 

усетите най-силно, защото сте свързани 

с енергията на Меркурий – вашата упра-

вляваща планета.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
НОЕМВРИ

От 7-и до 11-и, а също така 15-и, 17-и, 
19-и и 20-и са дните, подходящи за нови 

инициативи, пътувания и активни дейст-

вия пред този месец. 

От 2-ри до 26-и ще имате трудности в 

личните и любовните отношения. Харче-

те по-разумно парите си.

На 11 ноември Марс навлиза в Дева – 

дава ви необходимата енергия и борбе-

ност, ставате конкурентоспособни.

След 24-ти навлизате в период на при-

ключване на текущата ви работа, преос-

мисляте вашите психологически модели, 

имате нужда от усамотение и зареждане 

с енергия у дома.

След 25-и слънчевото затъмнение в 

Стрелец ще ви провокира да въведете но-

вости в дома и във взаимоотношения-

та там, но трябва да проявите известно 

усилие и търпимост.

БГ ЗДРАВЕ

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА АКРОМЕГАЛИЯТА
Организатори са фондация „Общество и здраве“ със съдействието на Клиничния център по ендокринология и 
геронтология към МУ–София и Асоциацията на болните от акромегалия в България „Надежда за живот“. Цел-
та на инициативата е да информира хората за това странно заболяване, за да могат те по-добре да разпоз-
нават симптомите му, тъй като поставянето на диагноза е много трудно в началните стадии на болестта. 
Задължително трябва да се потърси мнението на ендокринолог. 
До развитието на акромегалия води болестно повишената секреция на растежен хормон след пубертета. При 
95% от случаите причината за развитието на заболяването е аденом (доброкачествен тумор) на хипофизата. 
Когато болните са с приключил вече растеж (след пубертета), настъпва неравномерно уголемяване на ръцете 
и стъпалата им, а чертите на лицето загрубяват. Това налага постепенното увеличаване на номера на обув-
ките, размера на ръкавиците и дори на пръстените. Тъй като това е един от най-честите симптоми на за-

боляването, инициаторите на кампанията решиха да разпространят информационни брошури и материали в магазините за обувки и ръкавици в цялата 
страна. Партньори на инициативата са българският производител на обувки „Гидо“ ООД и фирма „АРТ–93“, специализирана в производството и търгови-
ята на кожени изделия и аксесоари. 
Според информация от български ендокринологични университетски клиники у нас са регистрирани общо 742 пациенти с акромегалия, от които 465 
(62,6%) са жени , а 277 (37,33%) – мъже.
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НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНФЛИКТИ В 

ОТНОШЕНИЯТА С ПАРТНЬОРА 
Много е важен вашият енергиен обмен с 
партньора ви, защото през този месец 
сте много чувствителни. Старайте се да 
не се карате с любимия, времето е под-
ходящо за изглаждане на различията. 

ПОМИСЛЕТЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ Ако 
не успеете правилно да разпределите 

своите сили и ангажименти, е възможно 
да почувствате рязък спад в цялостната 
си енергетика от 1-ви до 11-и. Постарайте 
се да се храните и да си лягате вечер по 
график – това ще внесе хармония в живо-
та и мислите ви и ще балансира органи-
зма ви. Консумирайте витаминозна и пряс-
на храна, избягвайте консервантите. 

ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ПРИЯТЕЛСКА ПОД-

КРЕПА на 2-ри и 3-ти. Не се колебай-
те да приемете добронамерените предло-
жения. Контактувайте повече с хората 
от близкото ви обкръжение. Добри новини 
ще дойдат до вас и по интернет. На 
3-ти има вероятност да се запознаете с 
нов човек във виртуалното пространство 

и запознанството ви да прерасне в сери-
озна връзка. 

ПОЛЗОТВОРНО ОБЩУВАНЕ Съз-
дайте си максимално комфортна сре-

да както у дома, така и в офиса. Добре 
е да общувате и да се движите повече, 
включително и на излети сред природата, 
ако ви е възможно. Изключително общи-
телни сте на 12-и и 13-и, както и на 21-
ви, 22-ри и 23-ти. Успешни ще са и всички 
кратки пътувания и командировки от 
2-ри до 22-ри. Ще провокирате много при-
ятни контакти и дори романтични запоз-
нанства, които в бъдеще могат да пре-
раснат в по-сериозни отношения. Вероят-
ни са и запознанства само чрез кореспон-
денция по интернет. От 24 ноември рет-
роградният Меркурий ще ви принуди да 
проведете дълго отлагани срещи, да при-
ведете в ред всичките си документи, за-
писки и дневници. 

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ ПРИ БОРА-

ВЕНЕ С ИНФОРМАЦИЯ В живота 
ви се връщат хора, с които сте общува-
ли в близкото минало. От 24-ти до 30-и 

бъдете внимателни, когато набирате ня-
кого по телефона, изпращате имейли и 
въобще когато работите с важна инфор-
мация. Проверявайте многократно данни-
те, защото могат да станат обърквания 
и дори големи недоразумения. Бъдете под-
готвени тази тенденция да продължи до 
14 декември. Проследявайте движението 
на цялата информация, особено ако харак-
терът на работата ви е свързан с бора-
вене с точни данни. При пътувания и пре-
мествания също могат да възникнат 
спънки и известни проблеми както с 
транспорта, така и с пари и документи. 
Хубавото все пак на този период е това, 
че сега ставате много по-вглъбени и по-
следователни в търсенето и обработване-
то на информация, в анализите, в обуче-
нието и изследователската работа. 

НОВОСТИ И ПРОМЕНИ Новолуние-
то в Стрелец на 25-и, както и слън-

чевото затъмнение тогава ще внесат се-
риозни новости и промени в живота ви. 
На първо място ще ви провокират към 
пътувания и нови запознанства. Ще проя-
вите интереси към нови дисциплини и 
чужди езици. Възможни са и премествания 
в нов дом и дори в друг град, както и 
промяна в общуването и отношенията с 
братя, сестри, братовчеди и съседи. Тези 
промени няма да се осъществят бързо по-
ради забавеното движение на Меркурий. 
Очаквайте по-динамично развитие през 
следващите 9 месеца, когато промените 
ще са видими. 

ДРЪЖТЕ СЕ ПО-МИЛО С ЛЮБИ-

МИЯ ЧОВЕК На 26-и вашата упра-
вляваща планета Венера се премества в 
конфликтния ви Козирог. Бъдете внима-
телни с любимия човек на 27-и. Възможни 
са внезапни обрати, скандали и недоразу-
мения. 

Не взимайте заеми 
Като цяло периодът от 1-ви до 22-ри ще 

бъде пряко или косвено свързан с вашите 

доходи. Научете се правилно да ги прераз-

пределяте. Бъдете прецизни при боравене-

то с пари, не влизайте в непроверени съ-

дружия и не взимайте заеми. Ще бъдете 

подложени на известен риск от страна на 

ваши партньори или делови съдружници. 

Ще успеете да докажете, че сте от хора-

та, които могат да се справят с труднос-

ти и да запазите баланс и неутралитет. 

След 12-и навлизате в по-стабилен и дос-

та динамичен период и ще се почувства-

те по-стабилни във финансово отноше-

ние. Но успешно можете да влагате пари-

те си чак след 22-ри.

Й

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
НОЕМВРИ

От 1-ви до 11-и трябва да запазите 

емоционалното и енергийното си равно-

весие. Бъдете внимателни с партньори-

те си. Обърнете внимание на здравето 

си, нуждаете се от повече сън и витами-

нозна храна. 

На 12-и и 13-и, както и на 21-ви, 22-ри и 
23-ти общувайте по-активно. 

От 24-ти до 30-и внимавайте по време 

на пътуване, както и при възстановяване 

на стари контакти. 

След 25-и ще проявите интерес към 

нови знания. Възможност за промяна, пъ-

тувания, премествания. Променяте начи-

на си на общуване с близки роднини. 

МММ, СТРАХОТЕН ВКУС!

ДОМАШНО КИСЕЛО МЛЯКО ОТ TEFAL
Мира Добрева и главен готвач Валери Нешов демонстрираха как функционира уредът за пригот-
вяне на кисело мляко вкъщи. Като експерт в областта на кулинарията и автентичната българска 
кухня авторът и водещ на „Полуостровът на съкровищата“ демонстрира иновативния уред TEFAL 
Delices и представи богато разнообразие от авторски рецепти, приготвени с кисело мляко.
TEFAL Delices е разработен специално за да отговори на желанието на българина да се храни баланси-
рано и да живее по-здравословно. TEFAL Delices прави процеса на заквасване на млякото лесен и при-
ятен, като поддържа необходимата температура и благоприятства въздействието на млечните 
ферменти. 
„Като истинска родопчанка аз сама приготвям киселото мляко вкъщи. Mного държа на традиция-
та, но в същото време съм и модерен човек и с радост се възползвам от всички иновации. С TEFAL 
Delices лесно и без излишни усилия заквасвам прясно мляко и приготвям кисело и процесът е далеч по-
сигурен и улеснен“ – коментира красивата Мира Добрева, водеща на предаването „Денят отблизо“.
Използвайки уреда, консистенцията на приготвеното кисело мляко може да бъде контролирана 
в зависимост от желаната гъстота, а също така могат да бъдат приготвени и различни кисели 
млечни продукти с краве, козе, овче или соево прясно мляко, сред които сирене и катък.
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ПРОЯВЯВАТЕ КАЧЕСТВАТА СИ НА 

ЛИДЕР и реализирате творческите 
си идеи. Още от началото на месеца дейст-
вайте много активно и самоуверено. От 
1-ви до 22-ри ви се дава шанс да се издиг-
нете над рутината и бита и да се почув-
ствате удовлетворени. Ставате много съ-
зидателни, мисълта ви е супероригинална. 
Отпуснете се и споделяйте своите виж-
дания по-спокойно и освободено. Ще бъдат 
много радушно. Има само няколко дни, ко-
гато не ви препоръчвам с спонтанни 
действия: 1-ви, 7-и, 9-и, 10-и и 20-и. 

ПРОФИЛАКТИКА НА ПАРТНЬОР-

СТВАТА 9-и и 10-и са дните за про-
верка на партньорите. Тогава ще си про-
личи дали умеете да си партнирате, като 
зачитате и чуждата територия. В делови 
план е добре да действате екипно, всеот-
дайно и лоялно. Не се дразнете от допъл-
нителните отговорности и работа, кои-
то ще ви затрупат. И не влизайте в ни-
какви конфликти!

СПАДАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО На 
11-и най-сетне Марс се премества 

от конфликтния ви Лъв в Дева. Веднага 
ще усетите хармонизиране на нещата и 

на работа, и в личния живот. Поне един 
дразнител вече ще е отпаднал. Конкурен-
цията не е така агресивна и ви се създа-
ва по-комфортна среда за работа и общу-
ване. 

СКЛОННИ СТЕ КЪМ ГРЕШКИ И 

ЗАБЛУДИ на 20-и. Денят е много из-
мамен – нищо няма да е такова, каквото 
изглежда. Зараждат се и неясни и трудни 
отношения у дома, особено с мъжете и 
по-възрастни роднини. 

АНАЛИЗИРАЙТЕ ДОХОДИТЕ СИ На 
24-и Меркурий вече става ретрограден 

до 14 декември. Той ще ви подкани да ана-
лизирате начините, по които печелите 
пари, и това, как ги разпределяте. Ако до 

този момент прекалено сте се взирали в 
материалното, сега ще се обърнете към 
по-духовната страна на живота и обра-
тно. До 30-и ще преживеете доста силни 
трансформации на тема пари, ценности и 
потребности. 

НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО от 
24-ти до 30-и. Въздържайте се от го-

леми покупки, близки и далечни пътува-
ния. Не подписвайте договори, не започ-
вайте нова работа. След 22-ри се старай-
те да не допускате разногласия в живота 
си, защото ще се почувствате като оп-
устошени след тях. Правилно изразход-
вайте силите си, особено на новолунието 
на 25-и, когато има и слънчево затъмне-
ние – много важен и труден ден за вас. 
След тази дата за Скорпионите става 
актуална темата за парите. Някои от 
вас ще променят по нещо в ценностната 
си система и още по-важното – начини-
те, по които печелят пари. Вероятно 
дори още на 25-и ще получите приятел-
ско предложение и идея, които ще ви по-
могнат да подобрите вашето материално 
състояние и да се почувствате по-ценени 
и уверени. Ще впрегнете усилия да увели-
чите доходите си. 

ИМУННАТА ВИ ЗАЩИТА СПАДА 

след 24-ти. Много е важно през този 
период да сте особено грижливи към здра-
вето си и да се опитате да спазвате хра-
нителен и дневен режим. Може да се по-
явят здравословни проблеми, ако изтощи-
те организма. Не допускайте да ви обзе-
мат подозрителност и мнителност, кои-
то ще се отразят зле на здравословното 
ви състояние. 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ПСЕВДОПРИЯТЕЛИ 
На 29-и и 30-и се налага да обърнете 

внимание на семейните си ангажименти. 
Пазете се от лъжливи приятели. 

Предупреждения
На 1-ви е наложително да се въздържате 

от взимане на решения. Внимавайте каква 

информация минава през вас – тя може да 

не отговаря на истината, а и самите вие 

започвате да говорите напълно нереалис-

тични неща и да давате неизпълними же-

лания. Труден и подвеждащ ден също е 7-и, 

когато бдителността ви е приспана, ня-

мате достатъчно бързи и адекватни ре-

акции, особено ако става въпрос за емо-

ционални отношения и приятелски връзки. 

Можете да привлечете нечестно отно-

шение към вас, да ви подведат приятели и 

любими хора и да попаднете в среди, кои-

то не ви подхождат. В този ден не злоупо-

требявайте с алкохол и лекарства, внима-

вайте с какво ви черпят, когато отидете 

на гости или дискотека. Не опитвайте ни-

какви опиати – дори на шега, може да има 

фатални последици. В този ден изгубвате 

своята обективност и ориентири. За да 

смекчите максимално въздействието на 

този аспект, е добре да слушате музика, 

да медитирате, да се занимавате с люби-

мо за вас занимание. Усамотете се и си 

пофантазирайте.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
НОЕМВРИ

 1, 7, 9, 10 и 20 ноември са напрегнати 

дни. Някой може да ви подведе! 

 След 11-и ще се чувствате по-свободни 

и спокойни. Отпадат някои грижи и напре-

жение в работата.

 От 24 ти до 30-и бъдете предпазливи с 

парите – не инвестирайте! Ще се чувст-

вате без енергия. Спазвайте здравосло-

вен режим на живот.

 След 25-и ще започне важен процес на 

промяна на ценностната ви система. У 

вас се зараждат нови желания и потреб-

ности.

ПО-БЛЕСТЯЩА КОСА

ORZENE – НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ ШАМПОАН
Дамите днес търсят нещо повече от обикновен шампоан. Всъщност те търсят цялостно решение за грижа за коса-
та, предвид съвременното ни ежедневие (стрес, замърсен въздух, стилизиращи продукти и т. н.) є влияе негативно. 
Допълнителните ефекти в косата като хидратация, обем, дълготраен блясък, приятен аромат са само някои от 
критериите за избор на марка шампоан. Обновената серия Orzene Beer, обогатена с shine elixir, преобразява косата, 
придавайки є ослепителен и дълготраен блясък!
Специално разработеният комплекс shine elixir съдържа бира, серамиди и фитопротеини и е в основата на всички про-
дукти Orzene Beer.
Провитаминът В5 в съдържанието на бирата подхранва и подсилва косата, като я прави здрава и жизнена. Серами-
дите контролират нивата на влажност в косъма и ограничават накъсването на косата, подсилвайки нейната елас-
тичност. Косата става гъвкава и лесна за оформяне. 
Фитопротеините пък укрепват вътрешната структура на косъма и възстановяват неговия баланс, което придава 
на косата повече блясък. 
Открийте новата серия за коса Orzene:  високотехнологична формула  продукти, разработени да удовлетворяват 
специфични нужди на косата  формула без парабени  обновен модерен дизайн на опаковката. 
Orzene – твоят начин да бъдеш блестяща!

те хармониз
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НА ПРАГА НА ГОЛЕМИ ТРАНСФОР-

МАЦИ СТЕ Вие вече сте готови за 
промените, защото дълго време вървите 
именно към тях. От всички зодии при вас 
промените ще са най-видими. Дано успеете 
да се възползвате от съзидателната енер-
гия, която ще получите чрез слънчевото 
затъмнение на 25-и, което ще се осъщест-
ви във вашия знак. От една страна, ще ви 
се иска да се изолирате, за да направите 
анализ на изминалата една година, да се 
разделите с онова, което ви е било труд-
но и тежко, да задържите положително-
то. Много важен е този процес на усамо-
тение, защото по този начин се освобож-
давате от ненужния ви емоционален багаж 
и по-лесно „рестартирате системата“ 
след това, за да започнете новия си пери-
од на чисто. От друга страна, през този 
месец няма да можете да се усамотите, 
колкото и силно да го искате, защото 
още на 2-ри две планети – Меркурий и Ве-
нера – навлизат в Стрелец и ви зареждат 
с импулс за действие и жизнеспособност. 
Докато Венера е в Стрелец (от 2-ри до 26-
и), времето е отлично да укрепите и раз-

виете личните си отношения, като пре-
одолеете различията и кризите с интим-
ната половинка. 

МНОГО ОПТИМИСТИЧЕН ДЕН е 
3-ти, когато ще усетите позитивна 

поддръжка, ще ви се даде шанс за изява и 
идеите ви ще бъдат добре приети. Мисъл-
та ви ще е бърза и оригинална, с лекота 
ще водите разговори, бързо ще оформяте 
документи. Денят е подходящ и за важни 
покупки, особено на електронна техника. 

ВАЖНИ В ПРОФЕСИОНАЛНО ОТ-

НОШЕНИЕ СА ДНИТЕ от 7-и до 10-и 
включително, когато трябва да изпълня-
вате задълженията си много съвестно, за-
щото всички ще ви гледат под лупа. 

ПРОЯВЕТЕ ЗАГРИЖЕНОСТ И СЪ-

ПРИЧАСТНОСТ към ваши близки на 
9-и, 10-и и 11-и. 

ДЕЙСТВАЙТЕ ПО-СЪОБРАЗИТЕЛ-

НО от 11-и до 22-ри. Вършете само 
най-наложителното, без много да се напря-
гате. Не забравяйте, че се намирате в 
края на важен годишен цикъл и трябва да 
се ориентирате към приключване и по-
спокойно ежедневие. 

МНОГО СИЛЕН ДЕН е 22-ри. Тогава 
започвате чудесни сърдечни отноше-

ния с някого или подобрявате стари та-

кива. 23-ти е ден за мечтателство. По-
желайте си нещо. Очаквайте внезапни по-
ложителни промени, всичко около вас ся-
каш се нарежда като на сън. Много вни-
мателно следете какви мисли, идеи и про-
зрения имате днес, защото те ще ви ид-
ват свише. 

РЕТРОГРАДЕН МЕРКУРИЙ На 24-
ти Меркурий започва своето връщане 

назад и ви провокира да се върнете към 
някои свои добре забравени вече идеи и 
намерения, стари познанства и дори ста-
ра работа. До 14 декември ще ви се нало-
жи да приключите с неприключени неща. 
Приемайте с благодарност всичко, което 
се завръща към вас от 24-ти до 30-и, как-
то и от 1 до 14 декември. Тогава ще си на-
правите важни изводи. 

ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ СЛАБИ И 

ДЕЗОРИЕНТИРАНИ на новолунието 
в Стрелец на 25-и. На този ден има и слън-
чево затъмнение, което ще провокира съ-
бития (те ще се развиват през следващи-
те две години и половина), чиито първи 
реални резултати ще са видими за вас 
през следващите 9 месеца. От това слън-
чево затъмнение най-силно ще се повлияят 
родените от 22 до 26 ноември. Не се пре-
поръчва точно сега да избързвате с взема-
нето на драматични и важни решения, за-
щото все пак енергията на затъмнението 
е много силна и ви лишава от обектив-
ност. Едва след 14 декември е добре да за-
почнете с новите си начинания. 

СЛЕДВАЙТЕ ИНТУИЦИЯТА СИ от 
26-и до 30-и. Вършете работата си 

организирано и събирайте сили, информа-
ция и хора около себе си, с които да за-
почнете новия си живот. Промените в 
него ще засегнат както социалната ви ре-
ализация, така и интимните ви отноше-
ния. Всичко ще е за по-добро. 

Любов и здраве…
3-ти, 22-ри и 25-и са хубави дни в личен 

план – тогава е възможно да срещнете и 

нова любов. Препоръчително е да забави-

те темпото на 4-ти, 5-и и 6-и, когато ще 

почувствате силна умора – някои хронични 

заболявания могат да се обострят. Сега 

на повърхността излиза цялата негатив-

на енергия и стрес, които са акумулирали 

в тялото ви през последната година. Дру-

гите дни на профилактика на здравето и 

психиката са 12, 13, 19 и 20 ноември. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
НОЕМВРИ

 4, 5, 6, 12, 13, 19 и 20 ноември са дните 

за приключване с трудния опит и внима-

телно отношение към здравето.

 От 2-ри до 26-и периодът е подходящ за 

хармонизиране на отношенията с парт-

ньора. Очаквайте новости в любовта. 

 22-ри и 23-ти са силните ви дни в лю-

бовта. Получавате приятелска подкрепа, 

идват ви интуитивни прозрения за бъде-

щето.

 След 24-ти се настройте на вълната на 

промените. Новото и добре забравеното 

старо ще се преплитат, за да ви проме-

нят качествено живота.

ПЛАСТМАСА НОМЕР ЕДНО

TUPPERWARE И В БЪЛГАРИЯ
Катерина Евро влезе в ролята на кулинар и приготви бързи и здравословни рецепти с помощта 
на дизайнерските пластмасови съдове номер едно в света Tupperware. Освен че запазват храната 
свежа в хладилника, те превръщат готвенето в детска игра.
Tuppеrware предлага разнообразна гама от продукти за приготвяне, съхранение и сервиране на 
храна. Те могат да се използват в електрически и микровълнови печки, а серията им за бебета 
не съдържа бисфенол А. Продуктите на Tupperware са изработени от първата по рода си висо-
котехнологична пластмаса. Благодарение на своята издръжливост съдовете са се превърнали в 
нарицателно за нечупливи пластмасови продукти, в които се херметизира храна. Заради своя-
та иновативност и практичност продуктите на Tupperware са класирани на пето място от сп. 
„Форчън“ в категорията „Продукти на XX век“ и днес те се ползват от домакинства в над 100 
страни. На официалното представяне на марката в България присъстваше Лука Поцоли, упра-
вляващ директор на Tupperware за Южна и Централна Европа. Той разказа любопитни факти за историята на компанията, като изказа задоволството си, че 
и българките вече имат възможност да станат част от голямото международното „семейство“ на компанията. „Нашите маркетингови проучвания по-
казват, че българките имат висока екологична и здравословна кулинарна култура. Щастлив съм, че ще предоставим още една възможност на българските 
дами да се забавляват в кухнята, инвестирайки в Tupperware.“
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РАЗДВИЖВАНЕ И СВЕЖИ ИДЕИ 
Първите три седмици ще внесат раз-

движване в живота ви и оригинални идеи. 
Ако сте по-уверени и следвате мечтите 
и желанията си, можете да промените 
много от сегашните си позиции. Препоръ-
чително е от 1-ви до 22-ри да провеждате 
много срещи, да сте максимално позитив-
но настроени. Търсете контакти с хора, 
които са ваши съмишленици. В непринуде-
но общуване ще възникнат много градивни 
идеи, на които можете да разчитате в 
бъдеще. 

ПРОВЕДЕТЕ НАЙ-ВАЖНИТЕ СИ 

СРЕЩИ от 3-ти до 9-и. Попадате на 
надеждни партньори и съдружници. Най-
силни ще са дните 9-и и 10-и, тогава е 
пълнолунието в хармоничния ви Телец и ще 
привличате приятелства, симпатии и по-
ложителни емоции. 

ДРЪЖТЕ СЕ ПО-ДИПЛОМАТИЧНО 

С ДЕЦАТА Постарайте се да засили-
те връзката и комуникацията с децата 
си, обърнете внимание на техните жела-
ния и потребности, не ги отблъсквайте 
само защото по „ваше време“ не се е пра-
вело така. 

НОВ ИНТИМЕН ПАРТНЬОР В този 
период привличате и нови интимни и 

емоционални партньори – нещо, от което 
от отдавна се нуждаете. От 2-ри до 26-и 
сте склонни към тайни връзки и флирто-
ве, няма да имате смелост да афиширате 
връзките си. 

ОЧАКВА ВИ УСПЕХ на 16-и и 17-и. 
На 11-и получавате силен енергиен 

тласък от навлизането на Марс в хармо-
ничната ви Дева. До края на месеца ще 
имате силен импулс да довършите започ-
натото и да промените към по-добро се-
гашното си положение в бизнеса и личния 
живот. Усещате воля и желание за дейст-
вие и победи. Очаква ви успех, привличате 
правилните хора, пари, поддръжка и дълго-
срочни инвестиции. Появява се сериозен 
благодетел, който ще ви оказва дългосроч-
на прикрита подкрепа. 

ТРАНСФОРМАЦИОНЕН ПЕРИОД С 
навлизане на Слънцето в Стрелец 

след 22-ри за вас започва силен трансфор-
мационен период. Концентрирайте внима-
нието си в своя вътрешен мир. Това е ва-
жен подготвителен етап, пред който 
трябва да се освободите от негативни 
мисловни и емоционални модели. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ 
От 22-ри до 30-и сте с много спадна-

ла имунна защита, нямате никаква енер-
гия. Козирогът често забравя да се грижи 
за здравето си, в резултат на което ор-
ганизмът му преживява сривове. 
Отнасяйте се към себе си грижливо. Ос-
тавете всички негативни спомени в ми-
налото. Пуснете миналото да си върви 
и не го събуждайте с мислите си. Към 
миналото упорито ще ви връща Мерку-
рий, който от 24 ноември до 14 декември 
ще ви принуждава да правите анализи, да 
довършвате старото. След слънчевото за-
тъмнение на 25-и се зараждат нови идеи, 
но те ще се реализират бавно поради за-
бавеното ретроградно движение на Мерку-
рий. Периодът от 22-ри до 30-и не е под-
ходящ за нови действия. 

НАМИРАТЕ СРОДНА ДУША На 26 
ноември Венера преминава във ваши-

ят знак и фокусира вниманието ви върху 
емоционалния живот. Много от вас ще на-
мерят своята сродна душа. Споделянето и 
подкрепата ще внесат нов смисъл в живо-
та ви. Слънчевото затъмнение ще ви про-
вокира да поразчистите вашето подсъзна-
ние, да видите какво се крие там и да ус-
пеете да извадите най-красивите си фан-
тазии и блянове на бял свят. За някои от 
вас ще се създадат възможности за далеч-
ни и продължителни пътувания в чужбина 
както с цел бизнес, така и по лични при-
чини. На 27-и и 28-и ще осъзнаете, че све-
тът е много по-дружелюбен, отколкото 
сте мислили до този момент. 

Творчески възход 
Времето от 1-ви до 10-и е подходящо за 

посещения на обществени форуми, сре-

щи, събрания, обсъждания. Сполучливо е за 

представяне на нови проекти. Това са съ-

зидателни и творчески дни за вас, поста-

райте се да свършите максимално количе-

ство работа и да заложите бъдещите си 

проекти. В този период роля ще изиграят 

и ваши приятели, които ще проявят раз-

биране и ще ви окажат подкрепа. В дните 

на пълнолунието 9-и и 10-и е добре да се 

срещнете с влиятелни личности и да изло-

жите вашите идеи. Подходете леко и не-

ангажирано, бъдете освободени, за да сте 

естествени и притегателни. Всичко, кое-

то стартирате малко преди и по време на 

пълнолуние (пълнолунието е на 10-и в хар-

моничния ви Телец), ще се развива много 

ползотворно и градивно в бъдещето.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
НОЕМВРИ
 От 1-ви до 10-и търсете повече кон-

такти. Общуването с приятели и едино-

мишленици ще ви донесе нови добри идеи. 

 След 11-и ставате по-борбени и актив-

ни, в състояние сте да се конкурирате. 

 На 16-и и 17-и печелите важни позиции. 

 След 22-ри губите част от енергий-

ния си подем, ще търсите уединение. При-

ключвате важен цикъл.

 След 25-и ще откриете своя сродна 

душа, ще имате желание да проявите съ-

причастност към другите.

3 СТЪПКИ КЪМ БЛЕСТЯЩАТА КОСА

ЧУДОТО PANTENE COLOR THERAPY 
Новият серум 3 Minute Miracle от серията Color Therapy на Pantene помага на косъма да си възвърне жизненост-
та, която боядисването отнема. Продуктът пресъздава естествения f-слой на косъма и прави косата тол-
кова силна, колкото е била преди боядисването. Този нов „творец на чудеса“ е част от специалната серия 
за боядисана коса на Pantene Pro-V, Color Therapy, която е създадена от специалистите в областта на грижата 
за косата и която води до невероятни резултати. Много жени боядисват косата си редовно (обикновено 
веднъж на всеки 4–8 седмици). Но след време боядисаната коса започва да изглежда изтощена и слаба.
Като разбира напълно какво причинява боядисването на косата, новият Pantene Pro-V Color Therapy възста-
новява здравината и блясъка на косъма, като запазва цвета ярък.
„Боядисваната коса има специфични нужди. Напредъкът в технологиите даде възможност на продукти 
като Pantene Pro-V Color Therapy да съживяват косата, да възвръщат блясъка є и да удължават живота є“ – 
твърди Сам Макнайт, стилист на Pantene Pro-V.
Процедурата, която Pantene Pro-V предлага, омекотява и защитава външния слой на косъма в три стъпки: 

 Стъпка 1 Нежно почистване с шампоан Pantene Pro-V Color Therapy  Стъпка 2 Омекотяване с балсам Pantene 
Pro-V Color Therapy Rinse-Off и  Стъпка 3 Интензивна грижа с маска Pantene Pro-V Color Therapy 3 Minute Damage Rescue Treatment (200 ml) и серум Pantene Pro-V Color 
Therapy 3 Minute Miracle Serum (3 ампули в опаковка).
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НАПРЕГНАТ МЕСЕЦ Ноември е дос-
та изнервящ за Водолеите, особено 

от професионална и делова гледна точка. 
Ще имате много работа, но напрежението 
идва не от количеството є, а от това, 
че постоянно ще усещате нечие присъст-
вие на началник, родител, партньор или 
приятел, който постоянно ще се опитва 
да контролира действията ви. Ако искате 
да се справите с ангажиментите си, тряб-
ва временно да пренебрегнете свободолю-
бието и самоувереността си. Опитайте 
се да укрепите репутацията си. 

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ на 1-ви – 
деня на големите грешки и заблуди. 

Проверявайте информацията, спазвайте 
правилата на безопасен труд, проследявай-
те всички фази от изпълнението на зада-
чите ви през този ден. Пазете се от 
сплетни, клюки и кражби. Другият ден, в 
който трябва да сте особено внимателни, 
е 7-и. Тогава трябва да се справите с със 
злословения и недобронамереност. Тайните 
ви врагове се активизират, не се доверя-
вайте на никого. 

ДИСЦИПЛИНА И ПАК ДИСЦИ-

ПЛИНА ви е необходима от 2-ри до 
10-и включително. Най-напрегнати в този 
период са дните 2-ри, 3-ти, 9-и и 10-и. И 
най-малките ви пропуски ще бъдат забе-
лязвани и обсъждани. Хубавото е, че и об-
ратното ще бъде вярно – ако проявите 
необходимото старание и професионали-
зъм, веднага ще спечелите одобрението на 
партньорите. 

СЕМЕЙНИ СЪБИТИЯ ви натовар-
ват допълнително на 9-и и 10-и. От-

делете необходимото време и внимание на 
дома и семейството. 

ПО-БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД ВИ 

ОЧАКВА след 11-и. Ще напредвате в 
кариерата без досегашното напрежение. 
След този ден Марс напуска конфликтния 
ви Лъв и навлиза в Дева. От една страна, 
това успокоява конфликтните отношения 
с близки и делови партньори, изчезват 
претенциите, които са ви предявявали 
през последния месец. Преминавайки в 
Дева, Марс засяга полето на вашата сек-
суална притегателност, финансовите опе-
рации с парите на партньорите и риска. 
Внимавайте как ще боравите с тези нови 
тенденции до края на месеца.

НЕ ЗАЛАГАЙТЕ ВСИЧКО НА ЕДНА 

КАРТА на 20-и. Не рискувайте, не 
прибързвайте, не се противопоставяйте. 

В този ден самите вие не можете да оп-
ределите какво точно искате. Угнетява-
щите ви събития и ограничаващи факто-
ри отпадат с настъпването на Слънцето 
в Стрелец. Здравето ви се подобрява. 
Чувствате се по-жизнени и енергични. 
Умората и досадата са останали в мина-
лото. Навлизате в зоната на приятелите, 
сбъднатите желания и кардиналната смя-
на на плана. 

РЕТРОГРАДНИЯТ МЕРКУРИЙ ще 
ви направи по-критични към себе си 

и околните от 24-ти до 30-и. Анализирате 
приятелствата си и прекратявате някои 
от тях. Възможно е и да видите, че ви 
липсват подходящи приятели, и да отче-
тете необходимостта да развиете по-за-
дълбочени връзки. 

МНОГО СИЛЕН ДЕН е 25-и. Тогава 
са новолунието и слънчевото затъм-

нение в Стрелец, които при вас ще се от-
разят много позитивно, макар и с извест-
но забавяне във времето (точно поради за-
бавеното действие на Меркурий). След 
тази дата ще ви се даде възможност да 
смените изцяло своята жизнена програма. 
Вероятни са нови връзки. Възможно е и да 
срещнете човек, на когото да отдадете 
цялата си обич. Други от вас ще поемат 
по нов обществено-политически път, ще 
постъпят в нови организации, партии, асо-
циации, групи по интереси. 

ИНТУИТИВНО УСЕЩАТЕ ПРОМЯ-

НАТА още от 23-ти. На този ден е 
добре да започнете нов проект или поне 
да споделите намеренията си за бъдеще-
то, т.е. да направите символична „заявка“. 
Много положителни дни са 29-и и 30-и. Из-
явявате талантите и способността си да 
гледате на ситуацията от нестандартен 
ъгъл. Силни дни за екипна работа. Може 
да разчитате и на приятели. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
НОЕМВРИ
 От 1-ви до 10-и изпълнявайте стриктно 

задълженията си в работата, вероятни 

са напрежения с началници.

 След 11-и сте сексапилни повече от 

всякога. Бъдете разумни с парите на 

партньорите си и предприемайте само 

преценени  рискове.

 След 24-и ще направите анализ на при-

ятелствата си. Възможно е да промени-

те своите планове и възгледи, привличате 

нова любов.

УСЕЩАНЕ ЗА РОКЕНДРОЛ

Традиционно 
напрегнато време
за вас е това време от годината. То вина-

ги е свързано с минаването на Слънцето 

през нехармоничния ви Скорпион. Всичките 

ви постижения първо минават през напре-

жение, стълкновение или психологически 

кризис и едва тогава преминавате на дру-

го ниво на развитие. Колкото и да са до-

садни и тежки, ще трябва да се справяте 

с преките си задължения. Особено внима-

телни бъдете от 1-ви до 10-и. В този пе-

риод отношенията с началниците могат 

да станат твърде напрегнати и дори кон-

фликтни.

ДЪРЗЪК ЖЕНСКИ АРОМАТ ОТ PLAYBOY
Рокендрол светът на Playboy е изпълнен с готини музиканти, страхотни знаменитости и сбирки 
в най-големите имения и най-готините клубове. Ако искаш парченце от този свят, напръскай се с 
привлекателното и изкусителното цветно-ориенталско ухание на Play It Rock, за да разкриеш своя-
та готина рокендрол същност. Време е да се наконтиш и да съблазниш своя мъж. Всичко зависи от 
блясъка в очите, прехапването на устните и поклащането на бедра, облечени в кожа...
Секси въздействието на Play It Rock се дължи на цветния екзотичен букет, примесен със сладникави 
и пикантни нотки. Сексапилната женственост на този парфюм разцъфтява благодарение на це-
лунатия от слънцето цвят на портокал и наситената чувственост на фешън цветето, които са 
увити в огнено франджипани, провокиращо обсебваща привлекателност. Сластните добавки от 
пачули, черен абанос и сочна ванилия са направо хипнотизиращи и създават едно истинско рок са-
мочувствие. 
Притежаваш ли това, което трябва за Play It Rock? Освободи сексапила и буйния нрав и се осмели да 
влезеш в дръзкия свят на рокендрола. Нека играта на съблазняване започне – натисни, за да играеш!
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КОНТРАСТЕН И НАСИТЕН С ПРЕ-

ЖИВЯВАНИЯ МЕСЕЦ По-същест-
вените събития очаквайте след 22-ри. Но-
ември е ключов за кариерата ви. Ако от-
давна сте готови за промени и сте ги за-
мисляли, сега вече трябва да правите пър-
вите крачки към тях. Първите резултати 
няма да закъснеят през периода от 1-ви до 
10-и. Тогава няма да имате възможност да 
контролирате събитията, ще трябва да 
събирате сили за следващите ваши стъп-
ки. Това не означава да се отпуснете и да 
карате по инерция, а да не хабите енер-

гия да се противопоставяте на действи-
телността и да протестирате. 

СЪЗНАТЕЛНО НАБЛЮДАВАЙТЕ 

КАКВО ВИ СЕ СЛУЧВА от 7-и до 
12-и включително. Това са много важни 
дни за всички Риби, защото вашата упра-
вляваща планета Нептун ви прави много 
интуитивни и проницателни. Ще виждате 
и правите неща, които другите не умеят. 
Изпъкват хубавите ви качества, само не 
се отдавайте на мечтателност и фанта-
зии, защото и тази ваша прословута 
склонност ще се усили. 

ОБЩУВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ИН-

ФОРМАЦИЯ са препоръчителните 
дейности през дните на това пълнолуние 
– на 9-и и 10-и. Оформете договорите, про-
ведете важни разговори. 

МНОГО СТЕ АКТИВНИ от 14-и до 22-
ри включително. Периодът е добър за 

разширяване на контактите, самообучение, 
самореклама и утвърждаване. Позитивни 
ще са пътуванията, особено в чужбина. 

ВНИМАВАЙТЕ В ЛЮБОВТА от 2-ри 
до 26-и. Дните са заредени с конфлик-

тност. Въздържайте се от любовни аван-
тюри. Този период е и напрегнат за фи-
нансите ви. Не харчете излишно. 

ТРАНСФОРМАЦИИ очаквайте след 
22-ри. Времето за вас тогава ще 

тече много бавно. Всички ще изискват от 
вас прецизност, няма да можете да про-
пуснете нито една ограничаваща ви и при-
теснителна ситуация. Дори нещо повече – 
с навлизането на Меркурий в ретроградна-
та му фаза ще се наложи даже да си по-
правяте и добавяте уж вече свършена и 
от отдавна забравена работа. 

ТРАДИЦИОННО НАПРЕГНАТ ПЕРИ-

ОД ЗА РИБИТЕ е този от 22-ри до 30-
и, защото Слънцето е в труден аспект 
спрямо вашия знак и в момента ви гледа 
строго от знака Стрелец. Но не се плаше-

те, защото точно когато сте напрегнати, 
вие успявате най-добре да се концентрира-
те и да канализирате енергията си, за да 
постигнете добри резултати. Така ще ста-
не и сега, най-вече защото на 25-и освен 
новолуние има и слънчево затъмнение в 
Стрелец. Те ще провокират у вас стремеж 
към промяна. Първоначално не много силна, 
но след месец ще прозрете колко градивни 
са всички тези трансформации за вас. Фо-
кусирате се изцяло върху професията и на-
стоящата си работа. Някои от вас ще се 
запитат дали сегашната им работа ги удо-
влетворява съвсем. Не очаквайте да си от-
говорете бързо на този въпрос и промени-
те да станат бързо. Всичко трябва да 
протече с вашето пряко участие, съсредо-
точеност и концентрация. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ – това трябва да 
е ключовата ви дума през периода от 

24 ноември до 14 декември (тогава Мерку-
рий е ретрограден). От 22-ри до 30-и се 
постарайте да сте много прилежни в ра-
ботата и да изпипвате всичко в подроб-
ности – нещо, което не ви е много по 
вкуса, защото ви изглежда досадно, но 
този път ще се наложи така да действа-
те. Всичко, което правите, ще се обсъж-
да и оценява от околните. 

ВРЕМЕ Е ДА ДОКАЖЕТЕ СЕБЕ СИ и 
да се простите с качествата, които 

не си харесвате. Затова бъдете прецизни 
не само с деловата си работа, но и в лич-
ния си живот. Ще се наложи да контак-
тувате и да възстановявате връзки с 
хора от вашето близко минало. 

ПАЗЕТЕ СЕ на 25-и и 26-и – не се на-
товарвайте и не се престаравайте. 

Вършете само най-належащата работа. 
Имунитетът ви е силно занижен и всяка 
негативна емоция сега ще се отразява на 
здравето ви. П
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Не взимайте решения
на 5-и и 6-и и в никакъв случай не си пра-

вете планове. За щастие това са почивни 

дни, но все пак внимавайте какво говори-

те и как се движите, защото сте склон-

ни на голяма разсеяност и можете да си 

навлечете проблеми. Запомнете, че това 

са дни на пълна неефективност, подходя-

щи са само за почивка, домашни работи и 

общуване с приятни и добре познати хора. 

Запомнете още един ден с подобни харак-

теристики – 16 ноември, когато също 

сте склонни към разсеяност и грешки. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 
НОЕМВРИ
 От 7-и до 12-и имате интуитивни про-

зрения, не залитайте в нереалистични оч-

аквания и фантазии.

 На 5-и, 6-и и 16-и се въздържайте от 

активни действия.

 От 2-ри до 26-и бъдете по-внимател-

ни с интимния партньор. Опасност от лю-

бовни „подводни камъни“.

 От 22-ри до 30-и периодът е труден, но 

много важен – време е за коренна смяна 

на професионалния ви и социален статус.

 На 25-и и 26-и не се напрягайте. Пазете 

здравето си, имунитетът ви е слаб.

КАРТИНИ НА ДУШАТА

В ЧЕСТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ – 10 ОКТОМВРИ 
Национална пациентска организация с подкрепата на „Астра Зенека“ – България, откри изложбата „Многоликата 
човешка същност“. Тя включва 23 картини, нарисувани от хора с психични заболявания. Селекцията на картини-
те беше направена от художника и преподавател по психология на изкуството и арт терапия в Националната 
художествена академия доц. д. изк. Петер Цанев. 
Паралелно с изложбата стартира и уеб сайт www.psihiatri.bg. Там пациентите и техните семейства могат да 
намерят информация за психиатрите в България и техните практики. Сайтът е проект на сдружение „Обще-
ство Адаптация“ и се реализира със съдействието на „Астра Зенека“.
Повече от един милион души в България страдат от депресия, което я прави най-често срещаното психично за-
боляване у нас. Една от най-стряскащите статистики е, че на всеки 40 секунди се извършва самоубийство, като 
повече от 90% от хората, посегнали на живота си, страдат от някаква форма на психично разстройство. Въ-
преки че за психичните заболявания няма регистър, специалистите уточняват, че 15% от българите са с ня-
какви психични проблеми. Всяка година 10 700 българи постъпват за лечение в психиатрични болници, но това са 
едва 10% от хората, които имат нужда от професионална медицинска помощ. Рискът всеки българин да се раз-
более от някое често психическо заболяване е 19,5%. Всеки пети у нас е страдал от психично разстройство поне 
веднъж в живота си. 
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–10 и 26–30 

ноември 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Сега организмът се запасява с необходимите му градивни елементи от храната. Периодът не е подхо-
дящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, трябва да се храните разделно. Из-
редените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тогава организмът ще разграж-
да 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 7, 8 и 26 ноември.  Корено-
плодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработват най-добре на 1, 9, 10, 27 и 28 
ноември.  Мазните храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 2, 3, 29 и 
30 ноември.  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на 4, 5 и 6 ноември.

10 ноември, 

22.17 ч., Луната е 

в ТЕЛЕЦ 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Ще бъде истинско майсторство да се справите със спонтанния си апетит си днес. Това е денят, в 

който се пълнее най-бързо! Внимавайте! Наблегнете предимно на вкусно приготвената и естетично под-
несена храна, като силно ограничите количествата, защото преяждането е силно противопоказно. Както 
обикновено, на пълнолуние трябва да изключите месото, мазните и пържените храни, както и алкохо-
ла.  Днес гладуването ще ви се удава трудно. За да не напълнеете, яжте полезната, екологична растител-
на храна, без да смесвате много различни продукти на едно хранене. Много успокояващо ще ви подействат 

плодовете и зеленчуците, които са в син и зелен цвят. Те ще окажат и балансиращо въздействие върху 
щитовидната ви жлеза, която в този ден е уязвима, от нейното правилно функциониране зависят и 
здравословните ви килограми.

11–25 ноември 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ускорите 
отслабването, ако спортувате повече. 17, 18 и 25 ноември са препоръчителни дати за занимания с фит-
нес, спининг, тае-бо, пауър йога. 11, 19 и 20 ноември са датите за скулптиране и оформяне на различни час-
ти на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 14, 15, 16, 23 и 24 ноември се препо-
ръчват сауна, 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. 12, 13, 21 и 22 ноември са дните на дихателните упражнения, 
разходките на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробиката.

25 ноември, 

8.11 ч., Луната е 

в СТРЕЛЕЦ 

НОВОЛУНИЕ И 

СЛЪНЧЕВО 

ЗАТЪМНЕНИЕ 

В СТРЕЛЕЦ

 Положете максимално старание да се храните здравословно. Проведете и очистителна диета. Ако из-
държате на глад, най-добре гладувайте през целия ден. Новолунието в Стрелец ще ви помогне да пречисти-

те черния дроб и кръвта, както и да регулирате разграждането на мазнините.  Пийте билкови отвари 
от жълт кантарион, мента, сладник, невен, корени от глухарче. Дори и най-незначителното намалява-
не на количеството на вредните храни ще се отрази благотворно на фигурата. Преяждането днес е недопус-
тимо!  Днес на диета трябва да бъдат не само тези, които искат да отслабнат, но и тези със за-
болявания на сърдечносъдовата система, жлъчката, черния дроб и онези с високо кръвно налягане.  ЗА 

ВАШАТА ЛУННА МАГИЯ ПО НОВОЛУНИЕ В СТРЕЛЕЦ е полезно да набележите вашите бъдещи цели и 
да направите нещо за себе си в посока на преодоляване на ограниченията и самоограниченията. Замисле-
те се участие в нови езикови курсове, специализации или пък по-висока степен на обучение. Организи-
райте пътувания както тук, така и в чужбина, саморекламирайте се. Преодолейте излишната гордост и 
нереалистично високата си самооценка.

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 НОЕМВРИ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 4, 5, 6, 14, 15, 16
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

1–3; 7–10; 26–30 – Ако искате косата ви да расте бързо.

11–13; 17–24 – 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. Ефектът ще е поразителен.

2, 7, 8, 13, 17, 21, 22, 23, 29 –

Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, 

ще привлечете богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват 

и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е

– 4, 5, 6, 14, 15, 16 –

19, 20, 21, 22 –
Къдренето ще е най-безвредно и се препоръчва за фини 

и деликатни коси.

1, 2, 3, 9, 10, 11, 27, 28, 29, 30 –
Най-трайно ще е при силни, здрави коси, които трудно 

се поддават на манипулации.

Б
оя

ди
св

ан
е – 4, 5, 6, 14, 15, 16 –

19, 20, 21, 22 –
За деликатни и изтощени коси – днес при боядисване те няма 

да изгубят блясъка си и да се изтощят от боята.

1, 2, 3, 9, 10, 11, 27, 28, 29, 30 – За интензивно и трайно боядисване на устойчиви коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф
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м

ян
е 

на
 

ве
ж

ди

– 4, 5, 6, 14, 15, 16
Ако скубете веждите си ще ви боли. Новопоникналите косми 

ще растат рошави. Не се епилирайте.

11–13; 17–25 –
Това са подходящите дати за механична епилация и скубане на вежди. 

Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

1, 2; 11–13; 17-25; 26, 27 –
Датите са подходящи за епилация с химически средства 

и за фотоепилация.
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11–25 – –

Парна баня
– 1–10; 26–30 Има опасност да ви останат белези.

11–25 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

17, 18, 25 – –

Д
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11, 19, 20 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

1–10; 26–30 –
Най-ефективни ще са процедурите на 1, 7, 8, 9, 26, 27 и 28 ноември, 

когато кожата ще има нужда от много влага.

С
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ул

ац
ии

 
с 

ко
ла

ге
н,

 
ел

ас
т

ин
 

и 
бо

т
ок

с

1–10; 26–30 – –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 1–10; 11, 18; 26–30 – –

Оформяне 
и лакиране

1, 2, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 27, 28, 29, 30
– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
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ре
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ж

-
ни

 и
 а

нт
иц
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у-

ли
т

ни

– 1–10; 26–30 –

11–25 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 11–25 –

1–10; 26–30

С
А

У
Н

А

11–25 – Ефектът ще е максимален на 23 и 24 ноември.
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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 НОЕМВРИ.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-

зикални инструменти и аудиозаписи: 4, 5, 6, 9, 10, 21 и 22 ноември.

Недвижими имоти, мебели: 1, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 27 и 28 ноември.

Автомобил, мотор или колело: 7, 8, 12, 13 и 26 ноември.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 7, 8, 14, 15 и 16 ноември. 

Канцеларски материали и книги: 12, 13, 19 и 20 ноември.

Спортни стоки: 7, 8, 17, 18 и 26 ноември.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 2, 3, 29 

и 30 ноември.

Обувки и дрехи: 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 27 и 28 ноември.

Бижута, злато, луксозни вещи: 17 и 18 ноември.

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 10 ноември (пълнолуние), защото тогава ще има голяма кръвозагуба, 

както и на 25 ноември (новолуние), когато няма достатъчно лунна eнер-

гия и жизнените функции са по-забавени. 

ДАТИ НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА на

7, 8 
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 

устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на 

целия гръбначен стълб

9, 10, 11
Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни 

връзки
Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

12, 13 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

14, 15, 16
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, 

жлъчен мехур
Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

17, 18 Сърце, слезка (далак)
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

19, 20

Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна 

жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната 

нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

21, 22
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на 

целия гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна 

кухина, зъби

23, 24 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки

25, 26 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

1, 27, 28 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен 

мехур

2, 3, 29, 30
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 

органи, свързани с нарушения на кръвното налягане
Сърце, слезка (далак)

4, 5, 6 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 11 до 25 ноември.

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: 4, 5, 6, 14, 15, 16, 23 и 24 ноември.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 2, 3, 12, 13, 21, 22, 29 и 30 ноември. 

През тези дни с поливането има опасност да провокирате появата на лист-

ни въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 14, 15 и 16 ноември.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ НОЕМВРИ
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: 

11–25 ноември.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: 

Не пропускайте датите 4, 5, 6, 14, 15, 16, 23 и 24 ноември. Това са т. нар. 

дни на водата. Всички замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 

2, 3, 12, 13, 21, 22, 29 и 30 ноември. 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 избере-

те датата, най-добре посетете зъболекаря от 12 до 24 ноември включително.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: от 1 до 12, както и от 26 до 30 

ноември. И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар на 

10 ноември (пълнолуние), защото кръвозагубата и болките ще са по-сил-

ни от обикновено, както и на 25 ноември (новолуние), защото съпроти-

вителните ви сили са слаби и организмът е по-уязвим.

Лунните дни (ЛД) са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). 
Лунният ден започва с изгрева на Луната. Само първият лунен ден започва от новолуние и завършва с първия изгрев 
на Луната. Лунният месец може да бъде от 29 или от 30 дни. Понякога разликата в продължителността на първия 

и последния лунен ден варира от по няколко минути до цяло денонощие.

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
1 ноември 2 ноември 3 ноември 4 ноември 5 ноември 6 ноември

7-и ЛД (от 12.36 ч.) 

Ден за молитва. Сбъд-

ват се желания.

8-и ЛД (от 13.11 ч.) 

Сега се активират 

фините и неуловими 

енергии в организма. 

Добре е да се гладу-

ва, за да се прочис-

ти тялото.

9-и ЛД (от 13.40 ч.) 

Не е успешен. Склон-

ни сте към заблуди и 

самоизмами. Добре 

е да дадете прошка. 

Практикувайте йога.

10-и ЛД (от 

14.06 ч.) Не плани-

райте нищо важно. 

Изкъпете се с горе-

ща вода. Медити-

райте.

11-и ЛД (от 

14.30 ч.) Много мо-

щен ден. Активи-

ра се вселенска-

та жизнена енергия 

кундалини. Добре е 

да прочистите ор-

ганизма си. Внима-

вайте с режещи ин-

струменти.

12-и ЛД (от 

14.54 ч.) Дава се 

милостиня. Мо-

литвите се чуват. 

Подходящ е за взи-

мане на важни ре-

шения.

7 ноември 8 ноември 9 ноември 10 ноември 11 ноември 12 ноември 13 ноември

13-и ЛД (от 15.18 ч.) 

Ден за активни кон-

такти, работа с ин-

формация и учене. 

Сами си пригответе 

и изпечете хляба. Не 

преяждайте.

14-и ЛД (от 15.43 ч.) 

Много подходящ за за-

почване на важна ра-

бота, за физическо на-

товарване, за рабо-

та с информационни 

източници и свещени 

текстове. Отваря се 

третото око. Прочис-

тете организма си.

15-и ЛД (от 16.12 ч.) 

Сънищата са ве-

рни и важат за ме-

сец напред. Лош ден 

за секс. Сатанин-

ски ден, у нас се про-

буждат зли изкуше-

ния. Проявете аске-

тизъм.

16-и ЛД (от 16.44 ч.) 

Ден за постигане 

на вътрешна хармо-

ния. Старайте се да 

вършите само до-

бри дела.

17-и ЛД (от 

17.22 ч.) Подходящ е 

за удоволствия, об-

щуване и физически 

натоварвания. И за 

брак по любов.

18-и ЛД (от 

18.06 ч.) Изгонете 

лошите мисли. Про-

чистете стомаш-

но-чревния тракт – 

ден за гладуване.

19-и ЛД  (от 

18.56 ч.) Запале-

те повече свещи 

у дома, направете 

анализ на постъп-

ките си. Ще успе-

ете да се отър-

вете от чуждото 

влияние.

14 ноември 15 ноември 16 ноември 17 ноември 18 ноември 19 ноември 20 ноември

20-и ЛД (от 19.52 ч.) 

Получават се духов-

ни знания и прозре-

ния. Не проявявайте 

гордост!

21-ви ЛД (от 20.53 ч.) 

Много активни твор-

чески дни. Отличен е 

за започване на нова 

работа, спортуване и 

пътешествия.

22-ри ЛД (от 

21.57 ч.) Ден на мъд-

ростта. Предайте 

на другиго своите 

знания. Посетете 

астролог.

23-ти ЛД (от 23.04 ч.), както и 18.11 (цял 

ден) Този ден е символ на саможертвата – 

простете на другите, разкайте се. Добре 

е да се пости. Не правете секс. Почисте-

те дома си.

24-ти ЛД (от 

0.13 ч.) Активен, 

творчески ден. Из-

ползвайте го за ук-

репване на духа и 

тялото. Ден за нов 

строеж.

25-и ЛД (от 

1.23 ч.) Всичко на 

този ден става с 

лекота, с вътре-

шен порив. Спон-

танно могат да 

се появят телепа-

тия и ясновидство. 

Днес не бързайте!

21 ноември 22 ноември 23 ноември 24 ноември 25 ноември * 26 ноември 27 ноември

26-и ЛД (от 2.36 ч.) 

Въздържайте се от 

активна дейност и 

постете. Пестете 

си енергията и мъл-

чете.

27-и ЛД (от 3.51 ч.) 

Дни за прекратяване 

на контакти с лоши 

хора. Почивайте и ме-

дитирайте. Ще имате 

прозрения.

28-и ЛД (от 5.08 ч.) 

Ден за покупка на 

жилище или начало-

то на ремонт. Съни-

щата са верни.

29-и ЛД (от 6.25 ч.) 

Опасен, сатанин-

ски ден. Препоръчват 

се пост и въздържа-

ние. Не планирайте и 

не започвайте нищо 

ново. Запалете свещ 

вкъщи и окадете на-

всякъде.

1-ви ЛД (от 8.11 ч.) 

Чист и светъл ден. 

Припомнете си дет-

ството. Ще ви осе-

нят творчески идеи. 

Не започвайте нищо 

ново. Посветете 

този ден на всич-

ко, което възвися-

ва духа.

2-ри ЛД (от 8.45 ч.) 

Не се поддавайте 

на гнева, избягвай-

те конфликтите и 

изблиците на емо-

ции. Денят е подхо-

дящ за нови  начи-

нания.

3-ти ЛД (от 

9.42 ч.) Енергети-

ката на този ден 

изисква да сте ак-

тивни. Пасивност-

та е противопоказ-

на и опасна.

28 ноември 29 ноември 30 ноември

4-ти ЛД (от 10.29 ч.) 

Не взимайте прибър-

зани решения. Усамо-

тете се. Разходете 

се сред природата. 

Занимавайте с дома и 

семейството си. Ко-

лективната работа 

няма да ви спори.

5-и ЛД (от 11.08 ч.) 

Делови ден. Подхо-

дящ е за пътувания и 

за планиране на гене-

рални промени. Рабо-

тете концентрирано. 

Не преяждайте. Целе-

полагането ще е ус-

пешно.

6-и ЛД (от 11.40 ч.) 

Смирете се. Дайте 

прошка. Не изразя-

вайте недоволство 

на глас. Подходящ е 

за подмладяващи коз-

метични процеду-

ри. Ден за гадаене и 

пророчества.

ЗАБЕЛЕЖКА: 

*30-ият ЛУНЕН ДЕН СЪЩО Е НА 25 НОЕМВРИ, НО ЗАПОЧВА от 7.39 ч. Ден на хар-

мония, любов, покаяние и прошка. Завършете всичко започнато през този месец и 

направете равносметка. Не започвайте нищо ново! Не правете и планове. Изчакай-

те до първия лунен ден. Избягвайте суетата, освободете се от всичко ненужно!
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ЗАЩО МЪЖЕТЕ НЕ 
УМЕЯТ ДА СЛУШАТ

ШОФЬОРЪТ
НЕ ПЪТУВА

НАРКОТИЦИТЕ
Болна тема

Среднощният тромпет на

МИШО ЙОСИФОВ

КАМА ÊÈÁÅÐ СУТРА
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