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На любовна честота
БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР през декемврипрез декември

Миговете на влюбеност са от онези, които ни зареждат с енергия и ни карат да се чувстваме щастливи, 

щастливи, щастливи. Пожелаваме ви да се влюбите през декември. Пуснете тази идея в живота си и я 

оставете да се храни само от вашите чувства и желания. Пазете я от предразсъдъци и мнението на другите. 

Отпуснете се и не мислете, че това са глупости. Започва вашият „влюбен декември“.
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Вдъхновение
Запечатайте своя нов образ на снимка. 

Поръчайте си фотосесия или посетете 

познат фотограф. Публикувайте най-

добрите снимки във фейсбук или на лич-

ната си страница, ако имате такава. 

Така давате възможност на всички, ко-

ито ви забележат, да се влюбят първи. 

Като на кино
Организирайте си вкъщи минифестивал на 

романтичното кино. Вчувстването в съдба-

та на героите ще ви помогне да си припом-

ните (ако сте го позабравили), че в света 

има място за онова прекрасното и с нищо 

несравнимо чувство – влюбването, което 

прераства в истинска любов.

Класация
Направете си класация 

„Любими моменти с любим 

човек“ с участието на би-

вши гаджета. Просто си 

припомнете как се прибли-

жавате до него, леко се 

надигате на пръсти (да, 

този беше много висок) 

и го целувате лекичко, а 

в краката ви е цял Париж. 

Целта на подобно занима-

ние е ясна: настройване 

на любовна честота.

Нека да е женен 

Жената, влюбена в женен мъж, винаги си повтаря репликата от един филм, 

според която „той не обичаше съпругата си повече, а просто по-отдавна“.

Ако се влюбите в такъв човек, отдайте се на поривите си към него. Мисле-

те с любовта си и не изпитвайте никакви угризения. Не забравяйте, че мно-

го мъже, които намерят своите половинки, започват да търсят своите тре-

тинки. И никак, ама никак не съжалявайте, че той е женен. Наслаждавайте 

се на самото влюбване, което показва, че идеалът ви за мъж съществува.

Пробуждане
Нека утрото бъде само 

ваше. Станете по-рано 

и не бързайте за никъде. 

Направете си контрас-

тен душ. Той ще ви съ-

буди и зареди с енергия. 

После отидете на фри-

зьор и козметик. Нова-

та прическа и свежият 

тен ще ви приведат в 

романтична готовност.

Ако все пак 
не се влюбите

Повтаряйте си думите на една 

приятелка на БЕЛА, според която 

често пъти връзките са по-хубави 

отвън, отколкото отвътре.
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Н
е самата зима, а страхът от нея охлажда до ми-
нусови температури отношенията ни с този ина-
че тъй бял, добър и пречистващ сезон. Странно 
е, че от него се плашат повече градските хора, 

въпреки че в градовете зима почти няма. Или ако има, 
тя е стопена и окаляна още в зародиш. Армията от 
снегорини, труженици с гребла, климатици и всевъзможни 
най-модерни източници на „градска“ топлина се обединя-
ва около каузата да я направи жалка. Да заличи вкуса и 
аромата є. Да я омаломощи. 
Това прилича на война, която не може да бъде спечеле-

на от нас. Защото досега човекът не е бил победител в 
нито една битка с природата. За градските хора резул-
татът от тези военни действия е, че губят шанса си 
да се сприятелят със зимата и да опознаят душата є. 
А тя е по снежному нежна. 
Макар че понякога зимата се гневи, сърцето є е добро. 

На село хората знаят и кътните є зъби, затова не є 
се плашат. Пред тях, дори когато е най-сурова, зима-
та е честна и истинска. Мирише едновременно на жар 
и преспи, на греяно вино и студен вятър, на пушек и 
на мъгли. Понякога става жестока, но не повече от ля-
тото например. Затова не бива да я виним, а да я оби-
чаме, дори и когато завее с фъртуните си и ни смръ-
зне от студ.
Зимният студ ни е нужен, за да потърсим своята то-

плина. Зимата ни кара сами да се прегръщаме. Точно това 

правим, като се свираме в яките на палтата си или се 
свиваме на кравайчета под пухените одеяла. В студения 
покой на зимата мислите ни стават по-уютни и обич-
ни. 
Зимата ни сгушва един в друг. Сближава ни на един дъх 

разстояние. Макар и щипещи, целувките є са любовни. 
Снежните вихрушки ни отвяват точно до нашето убе-

жище. Когато го намерим, започваме да се радваме и на 
малкото, което имаме. Спираме, установяваме се и поне 
за малко се изключваме от суетата на движението. За 
един сезон време. Покой – водата даже спира да тече и 
става на лед…
Напук на упоритото ни желание да се противопоста-

вим на зимата, телата ни я слушат – не сме програми-
рани като някои животни да спим зимен сън, но просто 
зиме заспиваме по-рано. Движенията ни стават по-заба-
вени – в синхрон с бавния пулс на зимното сърце. Това е 
времето за събиране на мисли, натрупване на енергия, за 
концентриране на разпиляното, за оценяване на постигна-
тото, за подреждане на придобитото. 
А точно на Коледа зимата ни предлага своята чисто 

бяла дъска, за да напишем върху нея новите си желания и 
мечти. Коледният сняг е истински подарък. Нали и тази 
година ще изтичате с боси крака до прозореца, ще дръп-
нете пердето и ще очаквате да го видите?! Бял като 
откровение. Искрящ като сълзи от радост. 

Мариана ЯНЕВА
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Този интересен социален експеримент 

е проведен в Канзас от добре познатия 

ви Иво Иванов. Както се вижда, надписът 

е красноречив, защото е събрал пари. Всеки от 

вас би могъл да експериментира по този начин. 

Вие можете да пробвате със следното: „Съби-

рам пари за червено ферари. Моля, по-

могнете!“

Старият лозунг „Взи-

майте пример от въз-

растните хора!“ трябва 

да бъде променен на: „Взимайте 

пример от възрастните хора, ко-

ито не показват среден 

пръст!“

Да хвърля или да запазя

Постоянно сме в процес на избор – да 

изхвърлим или да запазим дадена стара вещ? 

Нито можем всичко да изхвърлим, нито можем 

всичко да запазим. С един жокер бихте могли да 

се измъкнете от ситуацията. Попитайте сама-

та стара вещ. Искаш ли да останеш при мен? 

За какво ще ми служиш? Преди да помислите, че 

това са глупости, помислете сериозно 

какво би ви отговорила старата вещ.

Реч с три „И“

Ако ви се налага да подготвяте реч, опи-

тайте се да приложите правилото на трите „И“ 

(история, ирония, искреност). Вплитайте тези 

три „И“-та в изреченията си и ще имате успех. 

Опитайте например да разкажете с ирония за 

най-големия си неуспех. Аудиторията ще из-

пита към вас доверие и съчувствие.

Пътешествия с мярка

Пътешествието е празнично-карнава-

лен период, който променя или изцяло премах-

ва социалните табута, подтиква ни да гледа-

ме по-снизходително на себе си и изпълнява же-

ланията ни. Интересното в пътешествията 

по време на отпуска е не толкова, че лесно за-

вързваме любовни отношения, но и това, че се 

отказваме от много финансови ограничения, 

които си налагаме в ежедневието. По време 

на пътешествие действа неписаното прави-

ло, че не трябва да икономисваме, точно как-

то не трябва да се стискаме, когато правим 

сватба, празнуваме рожден ден или пък друго 

сакрално житейско събитие. Пътешествието 

е празник и ние се отнасяме към него с други 

мерки. Стига само да не превърнем пъ-

тешествието в ежедневие.

ТАБЕЛАТАТАБЕЛАБЕЛА

Страницата подготви Мирослава ИВАНОВА
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МОДАМОДАМОДА

Смята се, че има модни правила, които не бива да бъдат нарушавани. Но модата не тъпче на едно 
място. Налага се да експериментирате постоянно, за да остане стилът ви постоянно оригинален. 
Няма по-подходящо време да започнете да се обличате поновому от Нова година.

СЪВЕТ

Прието е белият цвят 

да се смята за „частна 

собственост“ на ля-

тото, но ще загубите, 

ако го пренебрегвате 

през зимата. Бялото 

късо палто или бяла-

та пелерина са подхо-

дящи както за разход-

ка, така и за всеки ден. 

Особено ако са комби-

нирани с черни стреч 

панталони, черен клин 

или черна пола. Черве-

ните ръкавици са иде-

алният акцент.

СТЕРЕОТИПИ ЗА 

Стереотип 

№1

Чанта 
и обувки 
– в един 

цвят!

СЪВЕТ
Подбирайки обувки към чантата, 

не се мъчете да ги улучвате от 

един и същ цвят. Много по-инте-

ресно изглеждат съчетанията на 

различни цветове, които обаче си 

отиват един с друг. Например охра 

със зелено, виолетово с пясъчно. 

Асамблирайки разноцветни аксесо-

ари обаче, имайте предвид, че цве-

тът на единия трябва да е по-на-

ситен, а на другия – по-спокоен.

СЪВЕТ
Дълго време се смяташе за 
проява на лош вкус да се но-
сят дрехи, обшити с пайети, 
на дневна светлина. Но зави-
си върху какво са нашити па-
йетите. Ако са върху плът-
на вълна или мек трикотаж, 
те изглеждат доста по-де-
мократично. Също така днес 
спокойно можете да облече-
те ангорски пуловер с деко-
рации от ламе или пайети и 
да отидете на работа.

СЪВЕТ
Да носите едновремен-но златни и сребърни ук-рашения може, но само ако те са в един стил. За основа на едности-лието можете да взе-мете един предмет (ча-совник или гривна), в който двата метала са съчетани, а останалите аксесоари подберете спрямо основата. И пом-нете, матовото злато се съчетава с матово сребро, тъмното сре-бро – със старо злато.

Стереотип №2

Злато 
и сребро 
заедно?!

Стереотип №4

През 

зимата 

бяло 

не се 

носи

Стереотип №3Никакви 

пайети 

денем!
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РАЗРУШАВАНЕ

СЪВЕТ

Съвременното долно 

бельо с цветни украси 

и сатенени презрамки 

съвсем спокойно може 

да се подава от под блу-

зата, за да внесе малко 

секси излъчване в иначе 

деловия външен вид. Об-

личайте красиво бельо с 

делови сака и костюми 

с панталони – така ще 

създадете контраст 

между строгост и 

женственост, който е 

също много секси.

Стереотип №5

Бельото 

не е за 

показване

Стереотип №6

Каре с 
райе не се 
съчетава

СЪВЕТ
Днес модата е по-демократична 

дори към тази строга забрана. 

Но запомнете, че когато прави-

те такова съчетание, единият 

рисунък трябва да е доста по-

едър от другия. Обединяващият 

момент в този случай трябва да 

е един цвят, който се повтаря 

и в двата десена. Предупрежда-

ваме ви обаче, че това съчета-

ние крие и доста рискове.

СЪВЕТ
Нека не ви смущава разликата в дължи-ните, а точно обра-тното – създайте я и я демонстрирайте нарочно. Нищо лошо няма в това пола-та ви да се подава с цели 20–30 см под палтото. Още по-вече че максито е винаги на мода. Съ-четаването на раз-лични материи – трикотажна пола и вълнено палто например – се смя-та за секси.

СЪВЕТ

Може да комбинирате чер-

но и кафяво, ако пантало-

нът е черен, а блузата – 

кафява, или пък ако аксе-

соарите (чанта, колан и 

ботуши), които сте под-

брали към кафявата рок-

ля, са черни. Но да носите 

кафяви обувки с черни пан-

талони не изглежда много 

естетично.

Стереотип №7
Полата не бива да е по-дълга от палтото

Стереотип №8

      
   Ч

ерно 

и кафяво 

не си 

отиват
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Това е въпросът, който вечно стои пред нас, 

жените, но наболява особено по коледните празници, 

за които няма определен дрескод.

Д
амските тоалети за празниците в края на годи-
ната се въртят като внушения или около обра-
за на Снежанка, или около секси женска версия на 
Дядо Коледа, или пък около неопределена Снежна 

кралица – руса хубавица в бяло.
При пресъздаването на тези „супероригинални“ образи 

(какво да се прави, традициите трябва да се спазват по 
празниците) се сблъсквам с един и същ проблем – 

умирам от студ! 
Нито бялата рокля на Снежанка, нито оскъдните чер-

вени костюмчета с пискюли пазят топло. Ежедневен пу-

ловер не би допринесъл за празничното ни настроение, 
а аз съм „за“ човек да се докарва, когато иска да му е 
тържествено.
Глупаво е да седим с палтото цяла вечер (да не гово-

рим, че е и неучтиво!), а когато отдолу не сме доста-
тъчно добре облечени, няма средно скъпо елегантно пал-
то на света, което може да ни стопли навръх една кра-
сива бяла Коледа. Особено ако вечерта минем през ня-
колко места.
Затова тази година съм намислила да облека 

богата и дълга кадифена рокля 
Поради по-голямата си плътност кадифето топли дос-

татъчно в зимните дни – власинките му са бариера за 
въздуха и изолират тялото идеално от студа. С такава 
рокля дори и с по-тънко палто ще ви е добре. Ако сте 
зиморничави, направете горната част на роклята с дъл-
ги ръкави! Добавете 

маншон вместо ръкавици 
и празничният ви блясък ще е неотразим!
Ако се притеснявате от това, че плътното кадифе оп-

тически прибавя килограми, съчетайте в роклята си два 
вида материи, например кадифено горнище с дълга пола 
от многопластов шифон или средно дълга кадифена рокля 
по тялото с V-образна непрозрачна мрежа в областта на 
деколтето и бюста – до пъпчето! Този модел издължава 
силуета и привлича вниманието към бюста.
Колкото до цветовете, ако традиционното червено ви 

се струва скучно или се опасявате, че ще приличате по-
вече на Червената шапчица, отколкото на Снежанка с 
него 

тъмносиньото и зеленото 
стоят страхотно на плътно кадифе. Нежно сребристото 
и гълъбово сивото стоят по-добре на по-тънко кадифе.
Ако цветът на косата ви е черен, украсете я с криста-

ли по цялата дължина! При всякакви други условия това 
би било ужасно кичозно, но е подходящо тържествено ук-
рашение за новогодишната нощ.
Остава ви само да отпиете от кристалната си чаша 

блестящо шампанско и да целунете приказния си принц 
точно в полунощ, а после бързо да избягате в озарената 
от хилядите разноцветни огньове на разцъфващите фо-
йерверки нощ.

Ирена ГЕОРГИЕВА

о т  п ъ р в о  л и ц е

Какво да облека 
довечера?!

© SERGIY SERDYUK / DEPOSITPHOTOS.COM
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„К
огато бях млада, не се ки-
чех много-много, но сега 
винаги си слагам някакво 
герданче, за да отклоня-

вам вниманието от лицето си.“ Каза 
ми го една 70-годишна жена, на която 
не є се е налагало особено често да 
попада в официални делови ситуации 
през живота си. Тя обаче е осъзнала 
и уловила един основен трик – 

трика с украшенията 
и допълненията 

Езикът на бижутата е много силен 
и властен. От векове те са мощна 
индустрия, от която се печели дос-
та.
Бижутата са в състояние да при-

крият много наши недостатъци, от-
клонявайки вниманието на събеседни-
ка ни в съвсем друга посока. Но точ-
но това е и техният капан. Особе-
но когато става въпрос за изграждане 
на делови имидж. В бизнес етикета 
основно правило е, че хората трябва 
да слушат вас, да забелязват вас и 
нищо друго да не отклонява внимани-
ето им от вас. 
Затова никой не препоръчва големи-

те и висящи обици или едри на-
кити около шията. 

Бижутата в този случай 

трябва да са достатъчно 

стилни, достатъчно 

скъпи и в същото 

време достатъчно 

ненатрапчиви и 

приглушени. 

И еднакво важни се оказват 
и цената, и 

броят им 
Смята се за проява на лош 
вкус да се носят прекалено мно-
го украшения, дори и ако те са 
скъпи и изискани. Те са част от 
първото впечатление, което ос-
тавяте, а то, в случай че не е 
подходящо, може да се кориги-
ра за около година и половина. За 
да успеете да го промените, най-
разумно е да се следват добрите 
стари и работещи във времето 
правила. Една от големите дизай-

нерки, Коко Шанел, беше казала, че 
когато става въпрос за накити, е до-
бре жената да брои до три и ако є 
се сторят много, да махне някой. Б
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А някои бизнес справочници 

съветват деловата жена да 

застане пред огледалото и да 

преброи до тринадесет. Броят 

се обаче всички украшения – и 

бижута, и копчета, и катарами, 

и очила, и часовник… Ако броят 

им надхвърля 13, нещо трябва 

да се пожертва.

На мен лично числото от това 
старо правило ми се струва твърде 
голямо. Още повече че когато ста-
ва въпрос за делови имидж, елегант-
ността, дискретността и непретен-
циозността са за предпочитане. Чо-
век трябва да съумее да подчертае 
едновременно 

и интелекта, 
и индивидуалността си 
като прикрие някои свои недостатъ-
ци. А това ще му помогне да излъч-
ва самочувствие и увереност, които 
са абсолютно задължителни в делови-
те ситуации.
Изборът на бижу разкрива много от 

същността ни и разказва много за 
стила и вкуса ни. 

Някои бизнес справочници 

препоръчват среброто да се 

комбинира с дрехи в студени 

тонове, а златото да допълва 

тоалетите в топли нюанси. 

Наскоро една приятелка си беше ку-
пила злато след много дълъг и обър-
кан избор. Продавачката я усети, че 
не е наясно какво точно иска, и то-
гава є показа верижка с плетка „Ша-
нел“. Приятелката ми за секунди раз-
бра, че това е нейното колие, и си 
го взе. Маркетолозите и реклами-
стите са добре запознати с безумие-

то и стихията на женското пазару-
ване и се опитват да контролират 
тези процеси. Всъщност кой знае как-
ва е плетката „Шанел“ или плетката 
„Картие“?! Е, да, на десет души все 
ще са намерят неколцина, които да са 
посветени. Но не това е важното. 
От значение е какъв блясък предиз-

виква това колие в очите на прия-
телката ми, когато го носи. А из-
лъчването е от определящо значение 
в повечето житейски ситуации. Би-
жутата трябва да се подбират мно-
го внимателно, защото са в състоя-
ние и да…

прибавят години 
към възрастта ни 

Една интелигентна жена трябва да 
се съобрази не само с модните тен-
денции, но и с възрастта си, а също 
така и с конкретното място, на ко-
ето отива. Подходящото за офиса е 
неуместно за официална вечеря; де-
ловата презентация пред нови клиен-
ти предполага много по-семпъл и не-
натрапчив стил, отколкото вечеря-
та със стари. 

Но при всички случаи едно бижу 

трябва да бъде подбрано така, 

че да говори само и единствено 

чрез нас и през нас самите, 

а не въпреки нас. 
Не харесвам хората, чиито дрехи 

и накити могат да изразят за тях 
много повече неща, отколкото сами-
те те са в състояние да направят. 
Просто защото дрехите и накити-
те ни представят само в първия мо-
мент. Във всички следващи ние пред-
ставяме тях.

Албена УВАКОВА
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

Д
нес боите не са просто на-
чин да променим имиджа и 
да прикрием сивите коси, но 
и средство за обгрижване.

Защо се боядисваме
Първо, защото нито една жена не 

харесва природния цвят на косата си 
и иска да го направи по-ярък. И вто-
ро – за да скрием белите коси. 
Повечето жени боядисват косата 

си веднъж на месец, я някои блондин-
ки оцветяват корените си на всеки 
две седмици. 
По-честото боядисване стана въз-

можно точно заради революционни-
те промени, които претърпяха бои-

те. По тази причина и самият про-
цес стана значително по-бърз, лесен, 
удобен и не на последно място – за-
почна да носи удоволствие. 
Почти всички водещи компании в 

бранша създадоха бои-мусове. С тях-
ната поява и боядисването вкъщи се 
превърна в детска игра. 
Текстурата на тези бои е подоб-

на на пяна. Нанасянето им не нала-
га използването на четка и помощ 
от приятелка. Боята се нанася като 
шампоан: масажирате скалпа с нея и 
тя се разпределя перфектно по ко-
сата. 

Амоняк – повече „за“, 
отколкото „против“

Днес боите, както и преди, се де-
лят на три основни вида – устойчи-
ви, полуустойчиви и тониращи. Полу-
устойчивите и тониращите се от-
насят към категорията на по-щадя-
щите, тъй като в тяхната форму-
ла напълно отсъства амоняк, а водо-
родният прекис (проявителят) в нея 
е с по-ниско процентно съдържание. 

Такива бои не могат ради-
кално да променят натурал-
ния пигмент на косъма. И 
за жалост оцветяват белите 
коси само до 50–70%. Безамо-

нячните бои могат да изсвет-
лят натуралния пигмент на ко-

сата с не повече от 2 тона. За 
да покриете по-добре белите коси и 
основно да промените цвета на ко-
сата, ще трябва да използвате боя 
с амоняк. 

Днес много компании заменят 
амоняка с негови аналози – напри-
мер с аминоетил. Но по мнени-
ето на експертите основни-
ят плюс на тези бои не е в 
по-щадящото им въздейст-
вие върху косата, а в от-
съствието на неприятна-
та миризма, която пре-
дизвиква неприятни усе-
щания по време на боя-
дисването. 

В салона или вкъщи
Статистиката сочи, че във фри-

зьорския салон се боядисват дамите, 
които се страхуват сами да изберат 
цвета или пък желаят сложно боя-
дисване, което на практика не може 
да бъде направено в домашни условия 
(тъй като вкъщи вие можете да бо-
ядисате косата си само в 1 тон). 
Но пък има и жени, които се боядис-
ват при фризьор, но си носят боята 
за коса. Предупреждението на сти-
листите е, че доколкото боите за 
домашно ползване са по-универсални, 
те биха могли да увредят коси със 
специфични изисквания. При подобни 
случаи коафьорът знае какъв по-мек 
окислител да използва и може да до-
бави в боята повече обгрижващи ком-
поненти и по този начин да направи 
боядисването по-щадящо. 

За домашно
Звездният колорист и собственик 

на салони в Ню Йорк и Бевърли Хилс 
Луи Ликари е убеден, че с добър ес-
тествен резултат в боядисването 
можете да се сдобиете и сами вкъ-
щи. Най-важното е да следвате пра-
вилата. 

1Измийте главата си ден преди 

боядисването, за да може за 1 
денонощие да се образува достатъч-
но себум върху скалпа. Ако имате 
чувствителна кожа, боята може да 
предизвика раздразнение. Именно за-
това в салоните препоръчват боядис-
ване на немити коси. 

2Направете цветови тест, за 
да не плачете после за изгубения 

стар или по-точно за неудачно избра-
ния нов цвят. Предварително бояди-
сайте 1 кичур от косата на тила в 
желания цвят. Така ще сте сигурни 
не само в цвета, но и в отсъствие-
то на алергия към боята. 

3Намерете си компания. Една 
от главните трудности при до-

машното боядисване е да оцветите 
равномерно косата на тила. Покане-

Н о в а т а  и с т и н а  з а

боядисаната коса
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те на гости приятелка и я помолете 
да ви помогне по тази точка. 

4Защитете кожата. Боите за 
коса, особено по-тъмните, могат 

да оцветят сериозно повърхностния 
слой на кожата. Естествено, след ня-
колко дни петната се отмиват, но 
дотогава няма да изглеждате особено 
естетично. За да избегнете това, за-
щитете кожата с вазелин, преди да 
нанесете боята. Размажете по-дебел 
слой вазелин максимално близо до ли-
нията на растеж на косата и око-
ло ушите. 

5За да се сдобиете с равноме-

рен цвят. Кичурите коса око-
ло лицето обикновено са по-светли 
от другите. Колористите в салони-
те знаят това и избират по-светъл 
оттенък боя за тези парти. Вие мо-
жете да използвате техните трико-
ве, ако купите втора опаковка боя, с 
един тон по-светла от първата, и я 
нанесете на косите около лицето на 
разстояние 2,5 см от корените.

6Избягвайте прекалено светли-

те цветове. С появата на сиви 
коси много жени предпочитат да се 

боядисат в по-светъл цвят, за да ос-
тават корените им по-дълго време 
незабележими. Това е грешка! С по-
светлата коса лицето може да из-
глежда мъртвешки бледно. Изберете 
цвят боя за коса, който да контрас-
тира с цвета на кожата ви – така 
ще изглеждате по-млади. 

7Освежете цвета. Ако боядисва-
те само корените, бъдете внима-

телни с останалата коса, иначе гра-
ницата може да стане прекалено явна. 
Използвайте хитрината на професио-
налистите: нанесете боята само вър-
ху корените и изчакайте необходимо-
то време. А след това сложете мал-
ко шампоан и заедно с него емулси-
райте (разнесете я заедно с шампо-
ана) самата боя с масажни движения. 
Така ще се сдобиете с равномерен 
цвят и шампоанът ще измие излишъ-
ка от боята. 

8Белите коси боядисвайте с ес-

тествени цветове. По своя хи-
мичен състав някои оттенъци стоят 
по-добре върху сивите коси. Когато 
избирате цвят, търсете върху опа-
ковката на боята думите „естест-
вено“ или „натурално кафяво“. Тези 
оттенъци идеално ще покрият бели-
те коси и след боядисването ще из-
глеждате така, сякаш въобще не сте 
се боядисвали. 

Популярни митове
След боядисване косата може 

да опада. Това не е вярно, защо-
то боята не може да проникне в ко-
жата на главата. При това съвремен-
ните бои за коса не само че са без-
опасни, но и съдържат съставки, ко-
ито допълнително се грижат за ко-
съма. 

Не бива да се боядисвате по 

време на бременност. Съвре-
менните бои за коса позволяват това 

да се прави по всяко време и даже по 
време на бременност. 

Безамонячната боя не покри-

ва белите коси. Митът е от-
носително верен, тъй като тази боя 
не боядисва толкова трайно и до-
бре белите коси. Освен това сивите 
коси не се покриват добре от боите 
в русата гама. Но ако количеството 
на белите коси е от 30 до 40%, то-
гава и безамонячната боя лесно би се 
справила с тяхното прикриване.

Всеки цвят може да бъде по-

стигнат само с едно боядис-

ване. Това не е вярно. Заради това 
жените често са недоволни от ре-
зултата, постигнат във фризьорския 
салон. Да се предскаже какъв отте-
нък ще придобие вече боядисаната 
коса, особено ако сте избрали корен-
но различен цвят за новото боядис-
ване, е почти невъзможно. Това важи 
най-вече за дамите, които от тъм-
ни искат да станат много светли. В 
този случай е по-добре да отидете 
при добър фризьор.

ЗВЕЗДНА ИГРА С ЦВЕТА

Скарлет Йохансон Чарлийз Терон Камерън Диас

Да експериментират с цвета, обичат не само простосмъртните, но и холивудските звезди. 

Доста известни блондинки се превърнаха постепенно в брюнетки.

КОИ СА ЛЮБИМИТЕ 
ЦВЕТОВЕ НА БЪЛГАРКАТА?

20% ИЗБИРАТ СВЕТЛОРУСОТО.
40% ИЗБИРАТ ЦВЯТ 
В ПАЛИТРАТА ОТ 

СВЕТЛОКЕСТЕНЯВО ДО ЧЕРНО. 
5% ИЗБИРАТ ЧЕРВЕНИКАВО-

РИЖИЯ ЦВЯТ.

– ЕСТЕСТВЕНОСТ – 

това е главната тенденция 

на сезона

НАЙ-ЛЮБИМИТЕ ЦВЕТОВЕ

В България напоследък предпочитат 

светлия блонд и естествените ка-

фяви нюанси. През този сезон път 

си пробиват и модерните (още от 

лятото) рижи оттенъци. 

Блондинките започнаха да обръщат 

все по-голямо внимание на топлата 

гама и косите им започнаха да из-

глеждат все по-естествено. 

През този сезон на мода са насите-

ните палисандрови рижи цветове, а 

също така съчетанието на свет-

ли и тъмни оттенъци върху свет-

ла основа.

РИЖИЯ ЦВЯТ.
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Ч
есто искаме да заприличаме на 
някоя звезда от киноекрана, 
когато избираме цвят за ко-
сата си. Но не бива да забра-

вяме, че това, което отива на Джу-
лия Робъртс, на нашата коса може да 
стои зле. Изборът на цвят на косата 
трябва да се диктува от цвета на 
вашата кожа и очи и даже от чер-
тите на лицето ви.

Тип външност и 
цвят на косата

Основно хората си делят на два ос-
новни типа: топъл и студен.
ТОПЛИЯТ ТИП ВЪНШНОСТ се харак-
теризира със смугла кожа (със зла-
тист, прасковен или маслинов отте-
нък). Очите са кафяви или зелени. 
А природният цвят на косата (ако 
сте го забравили, вижте се на ня-
коя стара снимка) варира от тъмно-
рус до кестеняв. На този тип външ-

ност отиват всички кафяви нюанси, 
а също рижитe и златистите. Но се 
въздържайте от пепелявите и свет-
лорусите, защото ще ви състарят.
Самият топъл тип се разделя на 

есенен и пролетен. За есенния е при-
същ прасковеният оттенък, кой-
то най-добре се съчетава с пшенич-
но златист до меден цвят на коса-
та. Пролетният тип се отличава с 
бяла кожа и зелени или кафяви очи. 
На тези хора им отиват рижи или 
кестеняви коси.
СТУДЕНИЯТ ТИП ВЪНШНОСТ се ха-
рактеризира със сиви, черни или све-
тлосини очи, със светъл или розове-
ещ цвят на кожата. Тук за боядисва-
не на косата е добре да изберете по-
студени цветове – пепеляворусо на-
пример, а защо не и черно. Но черве-
ното и неговите оттенъци е по-до-
бре да избягвате. 
Студеният тип също се дели на 

два подтипа: зимен и летен. Ако сте 
тип лято, сигурно очите ви са свет-
ли, а цветът на кожата ви – розове-
ещ. За вас са подходящи студените 
и неактивни цветове като пепеляво-
то. На зимния тип външност съот-
ветстват много светла кожа, тъмни 
или точно обратното – светли очи. 
В този случай е най-добре да избере-
те платинено или някой тъмен цвят 
за косата си.
Често цветът, такъв, какъвто го 

виждате върху снопчето коса във 
фирмения каталог, не съответства 
на цвета след боядисването ви. Фри-
зьорите се съобразяват с хроматич-
ния кръг, където цветовете са раз-
делени по сектори – червен, син и 
жълт. Специалистите определят цве-
та на боята, която ще използват, 
според цвета на вашата коса в хро-
матичния кръг. Например, за да не-
утрализират червеникавите нюанси, 
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МАРИН ХУБЕНОВ – АРТ ДИРЕКТОР
 коафьор на годината за 2008 г. 

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

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

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

    L’Оreal Professionnel

 фризьорски услуги 
 маникюр и педикюр 

 козметика – процедури 
за лице и тяло 

 Dermosonik – метод 
за намаляване на целулита 

 грим

ВЕЧЕ С НОВ ОБЛИК

УСЛУГИ

НОВО

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

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

БЛАЖЕНСТВО ЗА КОСАТА ВИ

те избират боя със зеленикав отте-
нък, а за да заличат жълтия цвят, 
им трябва виолетова боя за коса.
Ако изведнъж ви се е приискало 

нещо „екзотично“ във вид на наси-
тено патладжаново, искрящо черве-
но или морковено, помислете някол-
ко пъти, преди да се боядисате, за-
щото тези три цвята състаряват. 
Бъдете внимателни и с пепелявото 
– този цвят изисква идеална кожа 
на лицето.

Как боядисват 
майсторите

Те използват различни техники, ко-
ито целят косата ви да е идеално 
и равномерно оцветена и да изглеж-
да като естествена. Но могат да ви 
предложат и други варианти като: 

 Тониране – оцветяване с щадяща 
безамонячна боя, която не прониква 
надълбоко в структурата на косъма 
и се измива за кратко време.

 Меланжиране – изсветляване на 
тънки кичури, което създава ефект 
на слънчеви бликове.

 Балеаж – боядисване само на ня-
колко едри и плътни кичура с цел да 
се вкара и още един оттенък в ко-
сата.

 Преливане на цвета – плавен пре-
ход от тъмен цвят в корените към 
по-светъл към краищата (възможни 
са многобройни вариации).

 Прозрачно боядисване – прави се 
с безцветна боя с цел да се постиг-
не повече блясък.

 Дизайн на цвета – индивидуално 
подбран рисунък, изпълнен във ваши-
те коси, с помощта на който се ко-

ригира формата на лицето и се при-
дава повече обем, като се изсветли 
където е необходимо или се затъмни 
там, където не искаме обем. 

Грижа за боядисаните коси
Грижата за боядисаните коси не е 

по-малко важна от избора на цвят и 
от самото боядисване. Естествено, 
че е в наш интерес да запазим колко-
то е възможно по-дълго цвета, който 
сме постигнали. За целта си заслужа-
ва да се съобразите с няколко специ-
ални препоръки:

Използвайте специални шампоани 
за поддържане на цвета на боядиса-
ната коса по препоръка на личния ви 
фризьор. Това се налага поради фа-
кта, че след боядисване се променят 
pH и структурата на косъма. Не за-
бравяйте, че шампоанът има отно-
шение и към състоянието на скалпа. 
Само един здрав скалп може да под-
държа здрава коса. 

От атмосферните влияния (слънце, 
вода, студ, морска вода и др.) цве-
тът на вашата коса изсветлява – 
това налага използването на защит-
ни продукти.

Редовно използвайте подходяща 
грижа след шампоана, която да заз-
драви и да придаде блясък на ваша-
та коса. 

Преди да третирате вашата коса 
със сешоар или преса, е желателно да 
използвате термоактивни продукти, 
които ще я защитят.

Консултант 
МАРИН ХУБЕНОВ–МЪРФИ, 

собственик на салони MURPHY



З
имата е истинско изпи-
тание за косата. Ниските 
температури, топлите шап-
ки, авитаминозата, сезонна-

та депресия, а също и ниската влаж-
ност водят до увреждането и опа-
дането є. Как да є помогнем да пре-
живее това неблагоприятно време? 
За да полагате правилните грижи, 
първо определете от кой тип е ва-
шата коса.

Ако е суха и увредена
преди да я измиете, нанесете за 15 
минути по дължините є маска, съ-
държаща натурално палмово масло. 
Или пък я поглезете с картофена 
маска, собствено производство. Сва-
рете 3–4 средно големи картофа с 
обелките. Излейте водата, обелете 
картофите, сложете ги в керамична 
чиния и ги намачкайте с вилица, като 
добавите и 2–3 с. л. сметана. Тряб-
ва да се получи паста с гъста кон-
систенция. Преди измиване разделете 
косата на кичури и нанесете получе-
ната маса в корените и по дължини-
те. Увийте главата с полиетиленово 
фолио, а отгоре – с хавлиена кърпа. 
След 30 мин я измийте с мек шам-
поан за сухи коси, а след това я из-
плакнете с подкиселена вода (1 ч. л. 
лимонова киселина или ябълков оцет 
на тас вода).

Ако косата ви е много суха, из-
миващите средства (шампоани и бал-
сами) трябва да са задължително за 
суха коса и да съдържат много под-
хранващи вещества. Желателно е да 
са от една и съща серия. Дайте въз-
можност на балсама да постои на ко-
сата ви поне 2 мин, преди да го от-
миете. Най-добре е да оставяте ко-
сата да изсъхва на въздух, а не да я 
сушите със сешоар – така ще є по-
могнете да съхрани хидролипидния си 
защитен слой.
Другият проблем, с който се сблъск-

ват жените, е 

мазната коса
За да се избавите от излишната 

мазнина, не мийте косата с прекале-
но гореща вода, тъй като високата 
температура стимулира работата на 
мастните жлези. Същото се отнася 
и за сешоара – настройвайте го на 
средно висока температура. Както 
и при сухата коса, и тук помагат 
маските. Нанесени преди измиване, 
те извличат излишъците от себум 
и облекчават работата на шампоана. 
След измиване с шампоан е желател-
но да изплакнете косата с ябълков 
оцет, разтворен в топла вода: pH 
на кожата на главата ще стане ки-
село и активността на мастните 
жлези ще се забави. При оформяне 
на прическата избягвайте средства, 
които съдържат силикон. И въобще 
по-малко пипайте косата си с ръце. 
Това ще забави процеса на омазнява-
нето є. Когато става дума за мас-
ки за мазна коса, собствено произ-
водство, най-ефективна е също кар-
тофената. Но към намачканите кар-
тофи добавете 1 разбит яйчен бел-
тък и 1 с. л. мед. Можете да доба-
вите и щипка сол. Оставете маска-
та да действа 20 минути, след ко-
ето измийте косата с мек шампоан 
за мазни коси.

Неприятности 
под шапката
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При косопад
Да заздравите косата си, ще ви 

помогне и маска от настърган 
морков и силен чай. Към образу-
валата се каша добавете 5 капки 
зехтин, 1 ч. л. сметана и малко 
силен сварен черен чай. Изчакайте 
с маската 40 мин, след което из-
мийте косата с мек шампоан за 
вашия тип коса и я изплакнете с 
подкиселена вода (1 ч. л. лимонова 
киселина на тас вода).



С
поред последни научни изследвания 60% от на-
селението на света страдат от недоспиване. 
Ако безсънието ви стане хронично, е добре да 
потърсите помощ от невролог или психотера-

певт. Но при инцидентни проблеми със съня пробвайте 
нашите препоръки за промяна на начина на живот и хра-
нене. Проверени са на практика и работят! 

1КОМБИНИРАЙТЕ БЕЛТЪЧИНИТЕ С „БАВНИ“ ВЪГЛЕ-

ХИДРАТИ. Белтъчната храна снабдява организма с 
триптофан – аминокиселина, стимулираща производство-
то на серотонин, който от своя страна повдига настро-
ението ни. А въглехидратите помагат да се ускори дос-
тавката на триптофан в кръвоносните съдове на мозъ-
ка. Примерно меню за лека вечеря (2–3 часа преди сън): 
извара, пълнозърнест хляб, пилешко или пуешко филе на 
скара. 

2СТАРАЙТЕ СЕ ДА СИ ЛЯГАТЕ И СТАВАТЕ ПО ЕДНО И 

СЪЩО ВРЕМЕ – всеки ден, дори и през уикенда. Това 
помага на организма да настрои биологичния си ритъм на 

определен режим и да задейства рефлексен цикъл на за-
спиване и събуждане. 

3ЗАГАСВАЙТЕ СВЕТЛИНИТЕ ВЕЧЕР. Изкуствената 
светлина (от нощна лампа, екран на телевизор и 

дори от циферблата на будилника или дисплея на телефо-
на) пречи на пълноценното заспиване. Но ако сте угасили 
всички светлини, а в спалнята ви пак не е достатъчно 
тъмно, сложете си маска на очите. 

4ДИШАЙТЕ ДЪЛБОКО! За да изпаднете в дълбок сън, 
мускулатурата ви трябва да е напълно отпусната. 

Има дихателни техники, с чиято помощ можете да успо-
коите мускулното напрежение, натрупано през деня. 
Бавното и дълбоко коремно дишане помага да се отпус-

нете и успокоите в критични ситуации, да се избавите 
от нервността. То намалява възбудимостта на нервни-
те центрове и подпомага автоматично отпускането на 
мускулатурата. Затова се старайте да дишате с корем 
(сякаш надувате корема си като балон). Вдишайте бавно 
през носа, като броите до 4, задръжте въздуха, като пак 
броите до 4, а след това издишайте бавно, като броите 
до 6 или до 8. Може при издишване да произнесете дума, 
която асоциирате с отпускане. 

5ОСИГУРЕТЕ СИ УЕДИНЕНИЕ. Ако имате домашен 
любимец, не го допускайте да спи в леглото ви. На-

правете му кът за спане някъде другаде и отложете об-
щуването с него за сутринта.

© IURII KRYVENKO | DREAMSTIME.COM

ИДЕАЛНО СЕ ЗАСПИВА 
НА Т. НАР. БЯЛ 

ШУМ – МОНОТОННИЯ 
РОМОН НА РУЧЕЙ ИЛИ 
РОМОЛЕНЕТО НА ДЪЖДА.

НЕДОСТИГЪТ НА СЪН ВЛИЯЕ НЕГАТИВНО НА 
ТОНУСА И НАСТРОЕНИЕТО. СЪНЯТ Е НЕ ПО-МАЛКО 
„ОТГОВОРЕН“ И НАСЪЩЕН ЗА НАШЕТО ЗДРАВЕ 
ОТ ВЪЗДУХА И ВОДАТА. КОИ СА ФАКТОРИТЕ, 
КОИТО ОКАЗВАТ СЪЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ НА 
КАЧЕСТВОТО НА СЪНЯ?

з д р а в н а  к у л т у р а
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6НЕУТРАЛИЗИРАЙТЕ СТРЕСА. Когато човек е капнал 
от преумора, сънят му става повърхностен и с по-

малка продължителност. Недоспиването от своя страна 
е причина за нов стрес. Така се влиза в омагьосан кръг. 
Стар проверен начин за освобождаване от напрежението 
е лекият самомасаж на главата, лицето и шията. Това 
ще ви позволи да заспите бързо и сънят ви ще е по-спо-
коен. Топла вана преди сън (температура на водата да не 
е повече от 36–37°) ще отмие проблемите, които са ви 
тежали през деня, и ще нормализира пулса ви. 

7ЯЖТЕ ПЛОДОВЕ „ЗА СЪН“. Вишните съдържат ме-
латонин – хормона на съня, който помага на органи-

зма да регулира цикъла на заспиване и пробуждане. Това са 
доказали резултатите от експеримент с доброволци, ко-
ито изпивали по чаша прясно изцеден вишнев сок 2 пъти 
дневно в продължение на 2 седмици. Специалистите отбе-
лязали значително подобряване на съня им. Сока или пю-
рето от вишни е по-добре да си приготвите сами, за да 
сте сигурни, че не съдържат консерванти и други хими-
чески добавки. 

8GAME OVER! Тези, които прекарват в компютърни 
игри повече от 7 часа на седмица, освен че страдат 

от нарушен сън, най-вероятно се оплакват и от посто-
янна умора. Затова по-добре не доближавайте компютъра 
си поне 2 часа преди лягане. 

9ПОВЕЧЕ ДВИЖЕНИЕ! Редовните физически упражне-
ния (плуване, каране на колело, разходка в умерено 

темпо) по 30–40 мин 3–4 пъти седмично подобряват ка-
чеството на съня. Вместо еднократна тренировка от 40 
мин можете да разпределите спортуването на 2 пъти по 
20 мин. Но се старайте да избягвате физически натовар-
вания (с изключение на секс!) 3 часа преди сън. 

10ОГРАНИЧЕТЕ КАФЕТО, както и всички други на-
питки, съдържащи кофеин, особено във втората 

половина на деня. Разбираемо е желанието да се ободри-
те с чаша ароматно кафе в следобедните часове, но по-
добре направете 10-минутна гимнастика. Тя също ще ви 
ободри, ще нормализира дишането ви, а сънят ви ще е 
здрав и спокоен. 

11СПЕТЕ С МЯРКА. Специалистите сомнолози съвет-
ват да съобразите периода между лягането и су-

трешното събуждане с вашата биологична потребност 
от сън – някои се нуждаят от 9–10 часа сън, а на други 
са им достатъчни 6 часа. Хората, страдащи от безсъние, 
се опитват да си лягат по-рано и дълго се излежават в 
постелите, без да могат да заспят, надявайки се, че това 
ще им помогне да компенсират недостига на сън. Но пре-
калено дългият престой в леглото, без да сте заспали, 
нарушава естествения механизъм на събуждането. 

12НЕ БРОЙТЕ ОВЦЕ, А БРОЙТЕ СВОИТЕ УСПЕХИ. 
Щастливците, които се радват на здрав сън и 

сутрин стават изпълнени с енергия, има за какво да бла-
годарят на съдбата. Ако обаче вие не сте от тези, си-
гурно все пак има нещо друго, за което да благодарите 
на съдбата. Вместо да броите овце в очакване да дойде 
сънят, си помислете за всички хубави неща, които са ви 
се случили през деня. 

13ВНИМАТЕЛНО С ЛЕКАРСТВАТА! Не само сънот-
ворните и транквилантите, но дори „безобидни-

те“ лековити растения имат странични ефекти върху 
организма. Ако страдате от някакъв вид алергия, тряб-
ва да сте особено внимателни с приема на всякакви ле-
карства и лекове. Приемайте ги само след консултация 
с лекар. 

14ИЗХВЪРЛЕТЕ ПРОБЛЕМИТЕ И ГРИЖИТЕ ОТ 

СПАЛНЯТА. Спалнята и най-вече леглото не са 
места, където вие да четете, да работите, да гледате 
телевизия или да си блъскате главата над нерешени бито-
ви проблеми. Подобна мозъчна активност пречи на съня. 

15„БЯЛ“ ШУМ – КАКВО Е ТОВА? „Бръмченето“ на 
телевизора е успокояващо за някои. Но по-ефек-

тивно е заспиването на фона на т. нар. монотонен бял 
шум – например равномерното тракане на влак, ромо-
на на дъжд, шума от ручей или от лек морски прибой… 
Просто си набавете дискове със записи на подобни при-
родни звуци. 

16РАЗХЛАДЕТЕ СЕ. Прохладният и умерено влажен 
въздух в спалнята помага за понижаване на тем-

пературата на тялото, докато жегата в помещението 
нарушава съня, предизвиква сърцебиене и дори повишено 
кръвно налягане. В спалнята не трябва да бъде студено, 
а само свежо и прохладно – започнете от 18°. След из-
вестно време, когато се адаптирате, можете постепенно 
да намалите температурата с още 2–3 градуса. 
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П
овечето от нас не могат 
да си представят празници-
те без алкохол. И обикновено 
се учудват, когато разберат 

колко наистина са изпили. Най-сил-
ната мотивация за контролиране на 
изпитото количество при жените е 
знанието, че съществува широк спек-
тър от заболявания заради прекалява-
не със спиртни напитки – от невро-
за до безплодие. 

Мнението на психиатъра
Чувството на еуфория в състоя-
ние на алкохолно опиянение зави-

си от психическото състояние в мо-
мента. От една страна, алкохолът 
ни помага да се отпуснем и на първо 
време притъпява нервността и агре-
сията ни. Ето защо склонните към 
раздразнителност дами обичат да си 
пийват, за „да повдигнат настроени-
ето си“. Но когато се злоупотребява 
с алкохол, дори и за „лечебни цели“, в 
някакъв момент еуфорията прераст-
ва в депресия. А това подтиква от-
ново и отново да подобрявате на-
строението си с помощта на алкохо-
ла. Омагьосан кръг…

Хората, които изпиват умерено 
количество (2–3 пъти седмично 

по чаша вино), се чувстват много 
по-добре от онези, които пият все-
ки ден. Ако всеки ден пиете, за да 
се избавите от стреса, в някакъв 
момент (този момент настъпва не-
усетно!) вие вече сте алкохолици. И 
имате сериозен проблем с алкохола, 
колкото и да го отричате. Особено 
ако вечер не можете да заспите без 
няколко чашки вино. Това вече е при-
знак за физическа зависимост. 

Мнението на кардиолога
Най-разпространените нещастни 
случаи в състояние на алкохолно 

опиянение са травми в резултат на 
падане, инфаркти и инсулти. Сърдеч-
ната аритмия е много честа конста-
тация при пациенти, прекалили с ал-
кохола. 

На женския организъм алкохолът 
действа по-силно от на мъжкия. 

Защото при жените процентът на 
мазнини е по-голям, отколкото при 
мъжете, а алкохолът се разтваря 
само във вода, но не и в мазнина. 
Също така в женския организъм фер-
ментите, които преработват алко-
хола, са по-малко. Затова жените се 
напиват много по-бързо от мъжете. 

Мнението на онколога
Редовната употреба на алкохол 
повишава риска от ракови заболя-

вания и няма никакви безопасни нор-
ми, особено ако става дума за рак на 
гърдата при жените. Ако в допълне-
ние и пушите, това пък повишава ри-
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Да измерим махмурлука

Не сте яли нищо, преди да пие-

те алкохол, или пък нямате нави-

ка да ядете, докато пиете. От-

съствието на храна в организма, съ-

държаща белтъчини и въглехидрати, 

подпомага по-бързото проникване на 

алкохола в кръвта. 

Изпили сте повече от 3 чаши. 

Превишили сте лимита. 

Смесвали сте напитки. Пом-

нете, че смесването на различни по 

сила напитки в каквато и да било по-

следователност не е желателно. 

Пиете болкоуспокояващи зара-

ди силно главоболие. Това може да 

провокира появата на киселини, освен 

това съчетанието на аналгетици с 

продуктите на разпад на алкохола из-

лишно натоварва черния дроб. 

Изпили сте много вода и без-

алкохолни напитки. Това е правил-

но решение, по този начин сте на-

малили концентрацията на алкохол в 

кръвта. 

Правили сте големи почив-

ки между първата, втората и 

евентуално третата чаша. Това 

помага на организма последовател-

но да преработи алкохола (в идеалния 

случай за 1 единица му трябват око-

ло 30 мин).

ПРАЗНИЦИ 
БЕЗ ПОСЛЕДИЦИ
КАКВО МИСЛЯТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ ЗА 
ВРЪЗКАТА МЕЖДУ АЛКОХОЛА И ЖЕНИТЕ
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ска от рак на хранопровода и диха-
телните пътища. Вярно е, че ако си 
пийвате редовно, но не по-често от 
2 пъти седмично, рискът не е чак 
толкова висок. 

Има няколко механизма, които 
алкохолът „включва“ при жени-

те. Първо, етанолът влияе на хормо-
налната система, благоприятствайки 
отделянето на по-голямо количество 
естроген, а рискът от появата на 
ракови клетки, особено в млечните 
жлези, се увеличава именно за смет-
ка на излишъка на естроген. Второ, 
вследствие на употребата на алкохол 
се отделя оцетен алдехид, който, ос-
вен че води до махмурлук, се явява 
и канцероген, който може да проме-
ни човешката ДНК. А измененията в 
ДНК са една от най-разпространени-
те причини за ракови заболявания. 

Мнението на 
гастроентеролога

Ако пиете само по празници, не 
ви заплашва цироза на черния 

дроб. И разпространената теория, че 

ако човек започне да пие много на 
18-годишна възраст, то на 20-годиш-
на възраст той вече ще има сериоз-
ни проблеми с черния дроб, е погреш-
на. Практиката показва, че повечето 
хора, на които им поставят диагно-
зата цироза, са пиели всеки божи ден 
в продължение поне на 20 години, и 
то в огромни количества. Но даже 
и при тях прогнозите не са толкова 
мрачни – в момента, в който прес-
танат да пият, черният им дроб за-
почва да се самовъзстановява. 

Черният ви дроб по-лесно ще се 
справи с обема работа, ако вие не 

пиете всеки ден, затова му давайте 
време да се възстановява. Лекарите 
твърдят, че жените не бива да пият 
по-често от 2–3 пъти седмично.

Съществува мнение, че дамите, 
които предпочитат да пият само 

вино, са по-здрави от онези, които 
пият концентрати. Това може и да 
е така, но зависи дали избирате ка-
чествено вино. И в този случай ста-
ва дума по-скоро за мезетата, които 
се приемат с виното (те обикновено 

са салати и въобще по-здравословна 
храна), в сравнение с мезетата, кои-
то се приемат с концентратите (чи-
псове, ядки, мазни колбаси). Втората 
комбинация, естествено, нанася пове-
че вреди на организма.

Жените са по-предразположени 
към заболявания на черния дроб. 

Сигурно защото в женския организъм 
по-голям процент от масата на тя-
лото се пада на мазнините. И кога-
то в стомаха се натрупат алкохол-
ни токсини, само малка част от тях 
успява да се разтвори. Черният дроб 
е програмиран да успява да елимини-
ра токсините, но в резултат от из-
следвания стана ясно, че алдехидът, 
образуващ се в процеса на разпада 
на етанола, отслабва чревните стени 
и по тази причина по-голямо количе-
ство токсини попада в кръвта. 
Най-важното нещо, което трябва 

да запомните, е да почивате от алко-
хола поне 3–4 дни в седмицата, а по-
добре – още по-често! Само в този 
случай може да се каже, че алкохолът 
е здравословен.
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з д р а в н а  к о н с у л т а ц и я

Н
яколко месеца Тереза не 
може да разбере какво се 
случва с нея: преследва я по-
стоянна умора, граничеща с 

апатия, нищо не є се прави, а те-
глото є се покачва от ден на ден. 
Всички тези неприятни симптоми тя 
свързва с приближаването на мено-
паузата. Решава да потърси съвет 
от гинеколог. Специалистът веднага 
я пренасочва към ендокринолог с пре-
поръка да се изследва щитовидната 
є жлеза. И действително, оказва се, 
че проблемът е точно там. Резулта-
тите от направените тестове со-
чат, че състоянието на щитовидна-
та жлеза е на границата на нормата 
и патологията. Необходимо е да се 
правят повторни изследвания на все-
ки шест месеца. 

Тайната на пеперудата 
Въпреки малкия си размер щитовид-

ната жлеза е многофункционален ор-
ган, отговорен за много важни про-
цеси в организма. Хормоните, които 

произвежда, стимулират обмяната на 
веществата, като по този начин ре-
гулират всеки процес в организма – 
дишане, храносмилане, сън, двигател-
на активност, сърцебиене, – както и 
по-сложни процеси като дейност на 
репродуктивната система. 
Ако жлезата не произвежда доста-

тъчно количество хормони, метаболи-
змът се забавя. Това състояние се на-
рича хипотиреоидизъм. 
Рискът от появата на хипотирео-

идизъм се увеличава с напредване на 
възрастта. Лекарите смятат, че към 
60-годишна възраст около 10% от хо-
рата под една или друга форма стра-
дат от това заболяване. Като жени-
те в групата на риска боледуват 7 
пъти повече от мъжете. 

Базедовата болест е обратното 
състояние на хипотиреоидизъм, при 

което щитовидната жлеза отделя за-
вишено количество хормони. Среща се 
сравнително по-рядко.
В последно време броят на хората, 

които страдат от нарушени функции 
на щитовидната жлеза, се увеличава 
с всяка изминала година. 
За съжаление малко са тези, които 

при появата на подобни симптоми 
веднага се обръщат към лекар. Чес-
то хората се консултират с познати 
или търсят информация в интернет. 
В мрежата трудно можете да наме-
рите сайт, който да предлага адек-
ватни отговори на вашите въпроси. 
За да сте наясно какво наистина се 
случва в организма ви и защо тази 
миниатюрна жлеза ви създава толко-
ва неприятности, е необходимо сери-
озно да се изследвате под контрола 
на специалист ендокринолог. 
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пеперудата
Болестта на

Възможно е всички 
тези симптоми да 
са резултат от 
нарушената работа на 
щитовидната жлеза. 
Преди да предприемете 
самолечение или да се 
регистрирате в някой 
форум в интернет, за да 
търсите информация, 
потърсете помощ от 
специалист – терапевт и 
ендокринолог.

Чувствате слабост?

Появяват се отоци?Често мръзнете?

ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА Е НЕГОЛЯМ ОРГАН ВЪВ ФОРМАТА 
НА ПЕПЕРУДА, КОЙТО Е РАЗПОЛОЖЕН В ОСНОВАТА НА ШИЯТА, 

ПОД ЛАРИНКСА.
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Белези на времето 
(и болестта)

Признаците на хипотиреоидизъм са 
симптоми, от които практически 
може да се оплаче всяка съвременна 
жена – слабост, отоци, покачване на 
телесното тегло, нередовна менстру-
ация, запек, суха кожа, косопад, изтъ-
няла коса, разсеяност, депресивни със-
тояния, нарушен сън, студени ръце и 
стъпала, болка в мускулите, пониже-
но либидо.
Тези симптоми са доста коварни, за-

щото всяка жена, изпитала някой от 
гореизброените, обикновено го опреде-
ля като следствие от напрегнатото 
си ежедневие. В основата на повече-
то от случаите на хипотиреоидизъм 
лежи т. нар. синдром на Хашимото 
– автоимунно заболяване, по време на 
което нашият организъм произвежда 
антитела, отслабващи работата на 
щитовидната жлеза. Неблагоприят-
ната екологична ситуация, повишена-
та радиация (в това число излишно-
то облъчване по време на медицински 
процедури), тютюнопушенето също 
могат да са причина за нарушената 
работа на щитовидната жлеза. 
При някои пациенти със синдром 

на Хашимото може въобще да не се 
стигне до признаци на хипотиреои-
дизъм. При други лекарите могат да 
диагностицират хипотиреоидизъм, без 
да са открили автоимунното заболя-
ване. Но често тези състояния се 

развиват паралелно. И ако някой от 
вашите близки роднини (баба, дядо, 
родители, брат, сестра) страда от 
тези заболявания, вие сте в група-
та на риска.

Изследвания
Когато лекарите се съмняват за на-

рушени функции на щитовидната жле-
за, първото нещо, което трябва да 
направят, е да назначат изследване на 
кръвта за наличие на хормони, сти-
мулиращи работата на щитовидната 
жлеза. Ако в кръвта тези хормони 
са прекалено много, говорим за хипо-
функция (понижена функция) на щито-
видната жлеза – тоест за нейното 
стимулиране организмът се нуждае от 
все повече и повече хормони. 
За да потвърдят диагнозата, мно-

го лекари съветват да се направят 
още два анализа на кръвта – на ниво 
хормони Т4 (техният недостиг гово-
ри за наличие на хипотиреоидоза) и 
за наличие на антитела, които въз-
препятстват работата на щитовид-
ната жлеза (за да изключат синдром 
на Хашимото). 

Схема на 
отговорностите

За нормалната работа на щитовид-
ната жлеза са отговорни хормонът 
на хипофизата тиреотропен хормон 
(ТТХ) и йод. Именно те стимулират 
производството на два важни хормо-
на – тироксин (Т4) и трийодтиронин 
(Т3), отговорни за активната жизне-
на дейност на организма като цяло. 
Неслучайно при забавяне на производ-
ството на тези хормони човек ста-
ва инертен, апатичен и дори може 
да изпадне в кома. Решението в този 
случай е да се приема екстракт от 
животинска щитовидна жлеза.
При хипертиреоидоза – хиперфунк-

ция на щитовидната жлези, която 
най-често провокира силни емоцио-
нални напрежения и по-често засяга 
млади жени между 20- и 40-годиш-
на възраст – всички вътрешни ор-
гани работят „на предела си“. Пови-
шено потоотделяне, психическа неу-
равновесеност, възбудимост и раздра-
знителност – всичко това може да 
бъде следствие от хипертиреоидоза-
та. Често при тази болест се назна-
чават препарати, потискащи произ-
водството на тироксин.

1Увеличението на щитовидната 

жлеза не е забележимо през пър-

вия стадий на болестта, но може да 

се напипа при обръщане на главата 

настрани. Увеличението на жлезата 

не се проявява клинично – обикновено 

се появява усещане за натиск в тази 

област, затруднения при преглъщане, 

чувство за недостиг на въздух при 

физическо натоварване или при оп-

ределено положение на главата. По-

някога на пациента му се струва, че 

яките на дрехите му са отеснели. 

2При втория стадий на болестта 

увеличената гуша се забелязва 

дори и при фронтално положение на 

главата. 

3По време на третия стадий по-

дутината се вижда дори от раз-

стояние. 

Болест под маска

Недостигът на хормони на щитовид-
ната жлеза може да се прояви мас-
киран под най-разнообразни форми – 
като симптоми, сходни със симпто-
мите на други заболявания. Например:
Хепатит Хората с понижена функ-

ция на щитовидната жлеза – хипо-

тиреоидизъм, могат да се заблудят, 

че боледуват от хепатит, поради ха-

рактерния жълт оттенък на кожата 

и в склерите на очите. 

Депресия Младите момичета с хи-

потиреоидизъм често се оплакват 

от силни безпричинни страхове, де-

пресивни състояния, съпроводени с 

вялост, сънливост, спад на енерги-

ята. 

Аритмия Недостигът на хормони 

от щитовидната жлеза влияе също и 

на сърдечносъдовата система. Нару-

шава се нормалната работа на сър-

цето, развива се сърдечна недоста-

тъчност, както и понижено (при 30% 

от пациентите) или повишено кръв-

но налягане. 

Анемия Хипотиреоидизмът често 

се съпровожда от анемия – недос-

тиг на хемоглобин и желязо в органи-

зма. При дефицит от хормони на щи-

товидната жлеза могат да възник-

нат нарушения на менструалния ци-

къл, понижено либидо, маточни кръ-

вотечения. 

Климактеричен синдром При 

жени в менопауза недостигът на 

хормони на щитовидната жлеза 

може да доведе до отслабване на па-

метта. Нарушава се и обмяната на 

веществата, на първо място, липид-

ният обмен – в кръвта се натрупва 

излишен холестерол, което води да 

развитие на атеросклероза и зат-

лъстяване. 

Вегетативносъдова дистония 

Тъй като хормоните на щитовидна-

та жлеза са отговорни за терморе-

гулацията, при техния недостиг чес-

то се понижава телесната темпера-

тура, възниква усещане за студ, ръ-

цете и краката са постоянно сту-

дени. Нерядко това усещане е съпро-

водено с хипотония (ниско кръвно 

налягане), главоболие, вялост, бър-

за умора.

Трите стадия на 
Базедова болест

Лъжливи 
симптоми
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Да се лекува или 
да не се лекува?

Ако резултатите от изследванията 
говорят за наличието на хипотирео-
идизъм, се пристъпва към медикамен-
тозно лечение. Най-сложният въпрос, 
на който лекарите не са отговори-
ли единодушно, е как да се постъпи, 
ако резултатите от изследването са 
на границата на нормата. Някои ле-
кари настояват за лечение. Но спо-
ред американски медици няма никакви 
доказателства, че при това гранично 

състояние лечението ще бъде ефек-
тивно. Те препоръчват организмът да 
се остави да се бори самостоятелно 
и да се правят повторни изследвания 
на всеки 6 месеца. 
В крайна сметка решението за ле-

чение трябва да се вземе от специа-
лист по индивидуална преценка за със-
тоянието на конкретния пациент.
Единственият случай, когато лека-

рят категорично препоръчва лечение, 
дори ако резултатите от изследвани-
ята са на границата на нормата, е 
при бременност или при нейното пла-
ниране. Нивото на хормоните по вре-
ме на бременността е изключително 
важно за правилното развитие на пло-
да. А неконтролируемите колебания на 
хормоните в този период са опасни 
като за живота на плода, така и за 
майката. Възможно е да предизвикат 
аборт, преждевременно раждане, не-
доносен плод, нарушения в мозъчната 
дейност на новороденото.

Старо и ново
В основата на традиционното лече-

ние на хипотиреоидизма е заместване-
то на хормона Т4, който е необходим 
на организма за правилна работа, със 
синтетичен изкуствен хормон. Това е 
лечението, което лекарите от десе-
тилетия назначават на пациентите, 
страдащи от дисфункция на щито-
видната жлеза. По принцип ендокрино-
логът предписва възможната минимал-
на доза за всеки пациент. По време на 
курса на лечение се приема един и същ 
препарат или препарати, произведени 
от една и съща фармацевтична ком-
пания, тъй като съставът на лекар-
ствата, както и дозировката им при 
различните производители може да се 
различават съществено. 
В интернет днес можете да намери-

те множество сайтове, които пред-
лагат препарати, създадени на осно-
вата на щитовидна жлеза от свиня, 
чиито съставки се усвояват от чо-
вешкия организъм много по-добре от 
всички други лекарства. И в същото 
време ефективността на тези лекар-
ства може да варира. 
А за биологично активните добавки, 

които също се рекламират широко 
в интернет пространството като 
средство за борба с хипотиреоиди-
зъм, мнението на традиционната ме-
дицина е категорично: твърдо „не“! 
Поддръжниците на новите методи на 

лечение залагат на селена. Вече има по-
твърждение на това, че този минерал 
оказва благотворно влияние на работа-
та на щитовидната жлеза, въпреки че 
дългосрочни изследвания до този мо-
мент не са провеждани. По тази при-
чина още не може да се каже какъв 
ефект върху организма може да има 
продължителният прием на селен. 
Традиционно се е считало, че една 

от основните причини за нарушена-
та функция на щитовидната жле-
за е недостигът на йод в органи-
зма. Въпреки че много хора страдат 
от дефицит на йод, лекарите невина-
ги свързват хипотиреоидизма с този 
елемент. Приемът на препарати, съ-
държащи йод, може да бъде ефекти-
вен, а може и да премине съвсем без 
последици. 
Единственото заключение, около ко-

ето се обединяват всички лекари, е, 
че хормоните са нещо много сериозно 
и ако забележите тревожни симпто-
ми, не търсете информация от ин-
тернет или от познати, а задължи-
телно се консултирайте с лекар. Не 
забравяйте, че при срив на енергия-
та ще ви помогнат правилният ре-
жим на живот и хранене. И че без-
отказно средство срещу излишни ки-
лограми и лошото настроение е фи-
зическото натоварване.

 Ако в семейството ви има регис-

триран случай на заболяване на щито-

видната жлеза (обикновено се преда-

ва по женска линия), то вие автома-

тично попадате в групата на риска. 

 Жените, планирали бременност 

или в ранен стадий на бременност, 

задължително трябва да минат на 

преглед при ендокринолог.

 Точна картина може да се получи 

само след комплексно изследване: 

Ултразвуково изследване, което 

позволява да се определи не само 

обемът на жлезата, но и нейните из-

менения. Анализи на хормони на щи-
товидната жлеза и на антитела-

та към тъканите є. При съмнение за 

наличие на злокачествен тумор, за 

да бъде поставена точна диагноза, 

е необходимо да се направи сцинти-
графия (рентгеноскопия с въвежда-
не на контрастно вещество).

Комплексно 
изследване

Йод – приемайте 
го внимателно

Основно средство за профилакти-

ка на заболяването на щитовидна-

та жлеза е приемът на йод. Той оба-

че трябва да е назначен от лекар, за-

щото количествата са строго инди-

видуални. 

В никакъв случай не се опитвайте 

самостоятелно да си запълвате не-

достига на йод в организма – това 

може само да влоши ситуацията. 

Като за начало трябва да се изклю-

чат автоимунните изменения (на-

пример тиреодит), при които йо-

дът може да предизвика усложнения 

в хода на заболяването. Йодсъдържа-

щите препарати имат противопо-

казания при тумор на щитовидната 

жлеза, след операция на щитовидна-

та жлеза и при редица други заболя-

вания.

Полезно е 
да знаете
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1. ВОДА
Бактериите, които се хранят с белтъчините от хра-

нителните остатъци (най-вече от захар и млечни проду-
кти), отделят серни съединения. Резултатът е лош дъх. 
Заклет враг на тези бактерии е кислородът, който се 
съдържа в слюнката. Пиенето на вода увеличава произ-
водството на слюнка, което на свой ред неутрализира 
неприятната миризма в устата. 
ВАЖНО! Някои лекарства (като антидепресанти, анти-
хистаминни препарати и хапчета за понижаване на кръв-
ното налягане) правят устата суха. Ако приемате та-
кива, е добре да пиете повече от препоръчваните 2 л 
вода дневно. 

2. ЗЕЛЕНЧУЦИ
Зеленчуците, които съдържат целулоза (например цели-

на и краставица), стимулират работата на слюнчените 
жлези, а слюнката неутрализира бактериите, провокира-
щи лош дъх. Доказано е, че ако подържите парче крас-
тавица между езика и небцето 90 секунди, лошият дъх 
значително намалява. 
Хрупкавите зеленчуци помагат да се отдели плаката 

от зъбите, в която живеят много бактерии, населяващи 
устната кухина. 
ВАЖНО! По сходен начин неутрализира неприятния дъх 
и магданозът.

3. ЗЕЛЕН ЧАЙ
Учени са доказали, че полифенолите в зеления чай неу-

трализират мириса на сяра, но за жалост за кратко вре-
ме. Такъв ефект има и черният чай, ако не е подсладен 
и разбъркан с мляко. 
ВАЖНО! Зелен чай с мента идеално неутрализира мириз-
мата на етеричните масла, съдържащи се в чесъна. 

4. МАСЛО ОТ ЧАЕНО ДЪРВО
То притежава антибактериални свойства. Нанесете ня-

колко капки от него върху четката за зъби и почисте-
те задната част на езика и венците. Изплакнете и из-
плюйте остатъците. 
ВАЖНО! Експертите не препоръчват приемането на 
етерични масла по време на бременност и кърмене. 

5. ИЗПЛАКВАНЕ НА ЗЪБИТЕ
Жабуркането с етерични масла, цинк и антисептици 

не просто освежава дъха. Тези вещества оказват лек ле-
чебен ефект, като помагат да се отстранят налепите 
по зъбите и предотвратяват възпалението на венците, 
което също може да е причина за лошия дъх в устата. 
ВАЖНО! Ако изплакнете добре устата преди лягане с 
тези три вещества (след като сте измили зъбите и езика 
с четка и паста), това ще ви помогне да предотвратите 
появата на неприятен дъх в устата на сутринта.

у с м и в к а т а

Естествено, ментата и цитрусовите плодове 
добре прикриват неприятния „аромат“, който 
излъчва понякога устната кухина. Но има и далеч 
по-ефективни натурални средства за освежаване 
на дъха, одобрени от стоматолозите.
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хр а н е н е

К
олебанията и противоречията по темата „маз-
нини“ са много, особено когато стане дума и за 
отслабване. За да внесем яснота, ще обобщим 
кои мазнини и в какви количества са здравослов-

ни. И ще отговорим на въпроса, дали хапчетата за от-
слабване наистина са в състояние да възпрепятстват 
складирането на мазнини в тялото. 

Масло или маргарин
От време на време маргаринът се обожествява заради 

високия процент на ненаситени мастни киселини в него 
(най-вече на омега-3, която разрежда кръвта, облекча-
ва възпаленията и подобрява сърдечната дейност). Дос-
та по-често обаче пращат маргарина по дяволите заради 

това, че съдържа трансмазнини. Вярно е, че производите-
лите се опитаха да намалят количеството на трансмаз-
нини в маргарина, като го втечниха. 

Трансмазнините са…

…хидрогенирани мазнини. За да се втвърдят растител-

ните масла, които имат свойството да се втечняват на 

стайна температура, се използва методът на хидрогени-

рането. Колкото по-твърд е маргаринът и по-дълъг срокът 

му на годност, толкова повече трансмазнини има в него. 

Основната опасност от трансмазнините е, че те повиша-

ват „лошия“ холестерол. 

© PIXELSPIELER | DREAMSTIME.COM

Честно за
МАЗНИНИТЕ

 Те ни зареждат с енергия, поддържат 

състава на кръвта в правилни пропор-

ции, заздравяват клетъчните мембра-

ни, подпомагат предаването на нервни 

импулси и производството на основни 

хормони. 

 Определено количество мазнини е не-

обходимо, за да може организмът да ус-

воява някои мастноразтворими вита-

мини, като A, D, E и К. 

Ако не подправите салатата с малко 

мазнина, тези витамини ще се изхвър-

лят безполезно от организма след опре-

делено време.

 Диетите с ниско съдържание на маз-

нини (по-малко от 20%) изострят чув-

ството на глад и ни принуждават да пре-

яждаме с немазни храни. Мазнините съз-

дават чувство за ситост – човек яде 

по-малко, а значи приема и по-малко ка-

лории. Освен това мазнините забавят 

настъпването на чувството на глад, 

тъй като стимулират отделянето на 

специален хормон, който забавя скорост-

та на храносмилането. Тоест при пра-

вилна консумация мазнините могат да 

бъдат ваши помощници в борбата с из-

лишните килограми. 

 Ограничаването на мазнините в меню-

то може да се окаже пагубно за здравето, 

тъй като това води до намаляване на 

количеството липопротеини (т. нар. 

добър холестерол) в кръвта и до увели-

чаване на количеството триглицериди, 

което създава риск от възникване на сър-

дечносъдови болести. Създава се и риск 

от подагра и камъни в жлъчката.

 Не по-малко от 15% от ежедневното 

количество калории трябва да се прием-

ат от мононенаситените мазнини. За 

целта подправяйте салатите си със зех-

тин или с майонеза от зехтин (не пове-

че от 2 с. л.). Всеки ден си хапвайте оре-

хи (около 30 г). 

 Мазнините омега-3 се отнасят към 

полиненаситените полезни мазнини и 

се съдържат на първо място в мазните 

риби, хайвера и в някои видове ядки и рас-

тителни масла. Организмът не ги про-

извежда. 

Но те му трябват, защото значително 

намаляват нивото на вредния холесте-

рол и облекчават различни симптоми – 

от депресия до предменструален синд-

ром. За да поддържате нивото на холес-

терола в кръвта в норма, е достатъчно 

да ядете мазна риба 2–4 пъти седмично 

(или по 10–15 г ежедневно).

 Мазнините омега-6 са също полинена-

ситени. Съдържат се във всички расти-

телни масла, а също и в соевите проду-

кти и в частност в тофуто. 

Те не са вредни – по-скоро са полезни, но 

при умерена консумация. Не е целесъо-

бразно да увеличавате количеството им 

в дневното меню. 

ОТК ЪМ ДОБРАТА ИМ СТРАНА

НЕ Е КОРЕКТНО ДА ЗАКЛЕЙМЯВАМЕ МАЗНИНИТЕ КАТО БЕЗУСЛОВНО ЗЛО ЗА ФИГУРАТА И ЗДРАВЕТО НИ. 

НЯКОИ ВИДОВЕ СА НЕОБХОДИМИ ЗА НОРМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОРГАНИЗМА.
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Но точно когато маргаринът си възвърна добрата сла-
ва, кравето масло също лъсна имиджа си (най-нови на-
учни изследвания отхвърлиха вредното му въздействие 
върху сърдечносъдовата система). Оказа се, че количе-
ството на погълнатите от нас наситени мастни ки-
селини оказва много слабо влияние върху натрупването 
на холестерол в кръвта. Но пък се появи друго обвине-
ние – днешното краве масло не е истинско краве масло. 
Истинското се произвежда от мляко, издоено от еко-
логично отглеждани крави. Само то има високо съдър-
жание на витамини и полезни мазнини. Така че резулта-
тът е 1:1 за маслото и маргарина. И на нас ще ни се 
наложи сами да решаваме какво да намажем на филия-
та си сутрин. 

ИЗВОДЪТ 
С консумацията на зехтин, мазни риби и ядки човек 

идеално покрива ежедневната си нужда от полиненаси-
тени мастни киселини. Ако си хапвате от тези проду-
кти, е все едно какво ще намажете върху филията си 
– маргарин или масло.

Отслабва ли се от диета 
без мазнини

И въобще трябва ли да отричаме мазнините, без значе-
ние дали маргарин или масло, когато сме решили да от-
слабваме? Въпреки че в някои мазнини се съдържат двой-
но повече калории, отколкото във въглехидратите, от 
мазнини не се пълнее! Без значение колко мазнини ядем – 
много или малко – и какви са те – наситени или нена-
ситени, – теглото ни може да остане константно. За-
щото решаващ е общият калориен „внос“.

ИЗВОДЪТ 
Ако искате да отслабнете, не е нужно да заклеймя-

вате всички мазни храни. Целта е да приемате по-мал-
ко калории – независимо дали от мазнини, въглехидрати 
или белтъчини. 

Възможно ли е да се 
отслабне с хапчета

Принципът, на който действат повечето хапчетата 
за отслабване, е блокиране на преработката на мазнини 
в тялото. По този начин сметановата торта не ви се 
залепва на бедрата. Но истината не е толкова удобна, 
колкото изглежда на пръв поглед. В указанията за прием 
на съответните отслабващи таблети производителите 
обикновено горещо препоръчват те да се приемат заед-
но с нискомаслени или обезмаслени продукти. Тоест ин-
директно не ви се разрешава да помиришете дори сме-
танова торта. А щом спрете да подавате мазнини на 
тялото, вие започвате, естествено, да отслабвате. Но 
това не е благодарение на хапчетата.

ИЗВОДЪТ 
Хапчетата за отслабване са скъпо и безсмислено удо-

волствие. Много по-трайно и здравословно ще отслабне-
те, ако се храните балансирано и приемате само полез-
ни мазнини в малко количество.
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А
ко сте поканили гости и сте 
решили да ги посрещнете по 
италиански, сложете на масата 
домашно приготвен хляб чаба-

та, кашкавал, зеленчуци и дълбока па-
ничка с прозрачен зехтин. Потопе-
ни в златистата течност, зеленчу-
ците и хлябът наистина придобиват 
вкус, който вселява мир, т. е. спокой-
ствие и хармония. В съчетание с до-
бро червено вино подобна храна може 
да остави у гостите ви просто, но 
незабравимо впечатление. Символни-
те значения на маслиновото дърво 
са много, но сега ще ви го предста-
вим като основа на един продукт, 
смятан за 

еликсир на младостта 
и дълголетието 

и първенец в средиземноморската ди-
ета. Зехтина. 
Сред безкрайното множество от 

храни и продукти, които започнах-
ме да внасяме от чужбина, едва ли 
би могло да се намери нещо по-по-
лезно от него. Голямото количество 
антиоксиданти, които се съдържат 
в маслините, действително забавя 
стареенето. Редовната употреба на 
маслиново масло понижава риска от 
атеросклероза, нормали-
зира работата на сто-
маха, червата и черния 
дроб, понижава нивото 
на „лошия“ холестерол 
и дори намалява 
риска от онколо-
гични заболявания. 

В зехтина се съдържа 

голямо количество 
витамин Е 

– безценният защитник на целия ор-
ганизъм. 
Зехтинът е един от най-древните 

продукти, който при това е толко-

ва уникален, че потенциалът му не е 
изучен докрай. 
Не е случайно, че в град Сполето (в 

Умбрия) съществува цял институт 
за изследване на зехтина. Италианци-
те наричат зехтина „зеленото зла-
то“, което е в основата на извест-
ната в цял свят италианска кухня. 
Със сигурност сте се питали как е 
възможно италианците да ядат тол-
кова много тесто и въпреки това да 
нямат проблеми с наднорменото те-
гло. Дали пък отговорът не се крие 
в маслиновото масло? Консумацията 
на зехтин в големи количества подпо-
мага храносмилането и 

подобрява метаболизма 
Знаете ли, че италианска компа-

ния е впрегнала усилията си в разра-
ботката на уникален продукт, който 
смесва зехтин с натурален екстракт 
от зеленчуци? Подобна смес би мо-
гла да се използва като добавка към 
месо, риба и салати. Да се надяваме, 
че продуктът бързо ще стигне и до 
България. 
Интересно е още, че в Италия е 

сформиран консорциум, който сле-
ди за качеството на производство-
то на зехтин. Една от главните цели 
на тази организация е да осигуря-

ва достъп до обектив-
на информация за мас-
линовото масло. За 
жалост ние, българи-
те, не разбираме мно-

го-много от зех-
тин. Кога-

Зехтин
за един мирен свят
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то застанем пред раф та в магази-
на, изобщо не знаем коя от краси-
вите бутилки да предпочетем. Ето 
защо ще се опитаме да ви научим 
как да четете етикетите на бутил-
ките със зеленикава течност. 

1. EXTRA VIRGIN 
Този надпис е указание за зехтин 

от най-високо качество. Получен е 
изключително по механичен начин, 
без химически и биохимически до-
бавки. Плодовете на маслината се 
измиват, сортират се и се пресо-
ват в специална центрофуга. Мак-
сималната киселинност (съдържа-
ние на мастни киселини) в този 
зехтин е 0,8%. Зехтинът, получен 
чрез студено пресоване, се отлича-
ва по цвят, вкус и аромат. Нико-
га няма да сбъркате с нищо ве-
ликолепния аромат на току-що от-
късната салата, артишок или дома-
ти, полети с такъв висококачест-
вен зехтин. Това показва, че масли-
ните, от които е направен зехти-
нът, са били свежи и откъснати в 
точно определен момент от узря-
ването им. Маслиновото масло има 
леко горчив и остър привкус. Ако не 
усещате горчивия вкус, то значи в 
зехтина липсват антиоксиданти, по-
неже именно те придават горчиви-
ната му. Но как бихме могли да оп-
ределим качеството на зехтина, при 
положение че той стои в затворена 
бутилка в магазина?
Възможно е все пак да се напра-

вят някои изводи, като се изхожда 

от цвета и плътността на олиото. 
Степента на прозрачност на зехти-
на подсказва дали е пресен и по какъв 
точно начин е филтриран. Понякога 

зехтинът може да бъде мътен 
и с лека утайка, но прекалена-
та му плътност говори за ни-

ско качество на продукта. 
Такъв продукт е добър за са-
лати и готвене. Например 
брускетите, традиционна-
та италианска закуска, се 
подправят с такъв зех-
тин. 
Зехтинът Extra Virgin може 

да бъде:
DOP (Denomimazione di Origine 
Protteta) Това е дословно, а 

иначе – със защитено наименова-
ние на произхода. Тази абревиату-
ра на етикета гарантира, че всич-
ки етапи от производството на 
зехтина са се случили на едно и 
също място (географски обуслове-
но). Маслините са отгледани там, 
преработени са на същото място 
и олиото от тях е добито пак 
там. Подобни продукти се явя-
ват в голяма степен уникални, тъй 
като изключват възможността за 
фалшификация. Зехтинът с подо-
бен етикет е с гарантирано висо-
ко качество. 

IGP (Indicazione Geografica Protteta) 
Или преведено на български – 

указване на географската местност 
на производството. Тази маркировка 
означава, че на посочената на ети-
кета географска област на производ-
ство може да се е осъществил само 
един от трите му етапа. Надпи-
сът най-често подсказва, че зехти-
нът е добит от суровина, закупена 
от друг регион на страната или от 
друга страна. 
Известно е, че крупни производи-

тели на зехтин като Италия и дру-
ги страни износители, често купу-
ват вече готово масло – например 
от Тунис или Турция – и го разливат 
и маркират в своите заводи. Наивно 
би било да се смята, че не чак тол-
кова големи страни като Италия и 
Гърция биха могли да доставят зех-
тин на цял свят само от местна су-
ровина. Но доброто качество на су-
ровината, която те предлагат, е га-
ранция за високото качество на край-
ния продукт. 

BIO зехтин Или биологично чис-
то маслиново масло. В този слу-

чай дори отглеждането на масли-
ните се подлага на строг контрол. 
Забранено е използването на синте-
тични химически вещества и ГМО. 
Всичко – от наторяването до сред-
ствата за защита от вредни насе-
коми – трябва да бъде произведено 
от органични вещества и природни 
минерали. 

2. OLIVE OIL 
По правило на етикета на този зех-

тин е написано или „100% маслино-
во масло“ или „рафинирано маслиново 
масло“. След като прочетат надписа 
и видят сравнително високата цена, 
купувачите ще си помислят, че по-
лучават отличен натурален продукт. 
Истината обаче е, че купувачът по-
лучава смес от рафинирано маслино-
во масло и малко количество зехтин 
Extra Virgin. 
Рафинираният зехтин се добива от 

не много качествена суровина, коя-
то е непригодна за употреба в хра-
ната заради повишената є киселин-
ност. Обработката на тази сурови-
на е процес, в който се изгубва го-
ляма част от полезните свойства на 
зехтина. Рафинираният зехтин няма 
нито миризма, нито цвят. В него 
няма нотки на зехтинов вкус. При 
това струва достатъчно скъпо, по-
неже преминава скъп цикъл на обра-
ботка. Купувайки този продукт, вие 
плащате не за полезен и вкусен на-
турален продукт, а за неговото про-
изводство и етикет. По свойствата 
си този зехтин почти не се отлича-
ва от познатите растителни масла. 
Такъв продукт използвайте за пърже-
не. За подправяне на салати избирай-
те зехтин Extra Virgin. 

3. МАСЛИНОВО КЮСПЕ 
Този зехтин се добива от остатъ-

ците от меката част и костилки-
те на маслините, извлечени с помо-
щта на органичен разтворител. При 
производството на маслиново кюспе 
се прилага химическа обработка. По 
неписан закон маслиновото кюспе се 
използва за готвене в ресторанти-
те и рядко се появява по рафтове-
те в магазините, защото няма полез-
ни свойства.
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м и к р о ф о н  з а  п с и х о л о г а

К
ато се замисля, думата 
„конфликт“ е неразделна 
част от нервното и на-
прегнато време преди, по 

време и след коледните и нового-
дишните празници. Да не говорим, 
че средствата за масова информация 
ни заливат с новини за разни кон-
фликти не само по празниците: кон-
фликти в Близкия изток, конфликт 
между управляващи и опозиция, кон-
фликт между работодатели и синди-
кати, между Лекарски съюз и здрав-
на каса, между редовни пътници и 
гратисчии... Как точно стигаме да 
конфликта и какво можем да напра-
вим, за да го избегнем.
Древните го дефинират като обик-

новен спор. Но съгласете се, че днес 
е много по-точно да наречете някого 
конфликтна личност, а не човек, кой-
то често влиза в спор, нали?

Защо се караме 
с хората

Защо, вместо приятно да си гука-

ме с любимия вкъщи и само с поглед 
да се разбираме с децата и колеги-
те си, ние постоянно, хм, спорим с 
тях. Руската психоложка Лариса Су-
ботина твърди, че конфликт възник-
ва тогава, когато гледната точка на 
събеседника се разминава тотално с 
нашата.
Американският специалист по кон-

фликти М. Дойч пък е открил ня-
колко общи закономерности при въз-
никването на конфликтна ситуации. 
Първата е, че всеки участник в кон-
фликта вижда ситуацията посвоему 
и очаква другите също да я виждат 
като него. Втората е, че самият 
конфликт често става генератор на 
нови противоречия и се превръща в 

конфликт заради 
самия конфликт

А третата е, че конфликтът меж-
ду двама души има потенциала да 
привлече и трети лица – най-често 
„експерти“ и „миротворци“ – и по 
този начин да предаде отрицателни-

те емоции, свързани с него, на повече 
хора. Точно така се установява кон-
фликтната взривоопасна ситуация в 
един колектив. В конфликта посте-
пенно се включват хора, които имат 
за цел да използват интригите, за да 
получат лична изгода (въпреки че спо-
ред Дойч съществуват и т. нар. ин-
триганти по душа). 

Необходими са само няколко условия, 
за да започнат 

интриги в службата
Неудовлетвореност на някой 
от служителите (най-вече от 

ниско възнаграждение, несъответ-
стващо според него на качествата 
и уменията му). Неудовлетвореност-
та води до търсене на реванш чрез 
подмолни действия (например опит 
да се промени мнението на околните 
към по-лошо за качествата и умени-
ята на някой друг човек от колек-
тива). А това става най-лесно чрез 

Удари ме с
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интригите. 
Сформиране на група от хора, 
приближена до ръководството. 

На нейните членове колективът за-
почва да гледа като на хора, домог-
ващи се до привилегии по нечестен 
път. Но всички тайно желаят да са 
на мястото на приближените. Тази 
„смяна на местата“ се постига най-
лесно с интриги.

Недостатъчна и ненавремен-
на информация за събитията, 

случващи се на работното място. 
Това поражда слухове. Благоприятна 
„почва“ за слухове са овакантени ръ-
ководни посто ве и повишаване на за-
плати.

Недостатъчна служебна ангажи-
раност през работно време. Това 

„освобождава“ време за безкрайно пие-

не на кафета, пушене на цигари и за 

„сладки“ раздумки с разни колеги. 
Нетактично поведение на шефа. 
Ако някой е унизен, съвсем ес-

тествено е да търси отдушник в ин-
тригите.

Има характерни признаци, по кои-
то безпогрешно можем да предвидим 
кога един скрит, назряващ конфликт 
може 

да избухне 
в словесна буря 
Започваме да избягваме общува-
нето с човека, с когото 

     ще се скараме.
Ставаме критични към всеки и 
всичко. Все по-малко на брой 

    стават нещата, събитията, 
    хората, които могат да ни 
    направят щастливи.

Ставаме невнимателни и раз-
сеяни.
Самовглъбяваме се.

По-често мъжете, но и жените 
в ситуация на скрит конфликт 

    се опит ват да удавят мъката 
    и тревожността си в алкохол.

Ставаме по-агресивни.

Допускаме повече грешки в ра-
ботата.

Все някога обаче 

бурята на конфликта 
се успокоява 

и самият конфликт приключва. Той 
може да приключи, защото „спорещи-
те“ са намерили допирни точки; за-
щото са стигнали до компромис; за-
щото ново събитие във времето е 
„изтрило“ конфликта; защото някоя 
от страните е използвала силата на 
принудата или пък в името на мира 
е принесла в жертва собствените си 
възгледи. 

Суботина твърди, че съществуват 
определени ситуации, в които 

вероятността 
за конфликт е 

най-висока

1Нова обстановка, в която 
човек попада.

2 Болка на физическо ниво, 
която прави човека много 

    раздразнителен.

3 Натрапено общуване с неприя-
тен човек.

4 Постоянно безпокойство за 
нещо.

5Припряност да изпълним нещо, 
за което нямаме достатъчно 

    време.

6Вършене на няколко неща едно-
временно в ситуация, в която 

    някой ни пречи.
Много често конфликт се появява 

и тогава, когато на нас несправедли-
во ни се приписва отговорността за 
лошо свършена работа; когато ни иг-
норират като компетентен специа-
лист, на когото може да му се има 
доверие; когато ни смятат за неспо-
собни да свършим нещо самостоятел-
но; когато приписват наши заслуги 
на друг човек; когато ни лъжат или 
ни обиждат; когато ни подозират в 
нещо или постоянно ни контролират 
или обвиняват.

Често обаче причина за конфликт 

се явява и собствената ни недотам 

адекватна (твърде висока или пък 

твърде ниска) самооценка.

Истината е обаче, че да се излезе от 
конфликта е по-трудно, отколкото да 
се влезе в него. Затова е добре да се 
вслушаме в 

съветите 
на психолозите

Старайте се сами да се контро-
лирате и „навигирате“. Не слу-

шайте само чуждите напътствия.
Анализирайте само собствени-
те си трудности и проблеми, 

а не проблемите на другите. Отго-
ворете си какво можете да свърши-
те вие, за какво разчитате на други-
те и какво не могат да направят за 
вас другите. 

Не давайте обещание да свърши-
те за друг нещо, които не сте 

сигурни, че можете да изпълните.
Осъзнайте, че за да се движи-
те напред, трябва да преодоля-

вате трудности. Не можете да ви-
ните постоянно другите за вашите 
проблеми обаче.

Ако обаче все пак сте „нагазили“ в 
конфликтни води, поне се постарай-
те час по-скоро…

…Да изгладите противоречията. Из-
яснете си за какво са основните ви раз-
ногласия. Помислете върху това, че ва-
шите думи или действия биха могли да 
нанесат обида на човека отсреща дори 
и несъзнателно.

…Да разберете как противникът 
оценява случващото се.

…Да бъдете откровени със себе си, 
когато анализирате ситуацията.

…Да намерите думи за помирение.
…Да не търсите постоянно силни 

аргументи срещу противника си. Не си 
представяйте как той ще ви каже нещо, 
а пък вие ще му отвърнете по определен 
начин и ще го убедите или пък най-на-
края истински ще го засегнете с думи-
те си, така че да го заболи. Просто при-
емете, че спорът ви е бил влак, на който 
сте се качили и сте тръгнали и няма как 
вече да се върнете на гарата, за да си 
купите нов билет.

И най-вече дайте шанс на противни-
ка да докаже своята правота. И се па-
зете от хората, с които конфликтът 
ви е в кърпа вързан – деца на три го-
дини, тийнейджъри и пенсионери.

Венета МЛАДЕНОВА, психолог
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Подари ми
нещохубаво

В
ярно е, че традицията ни задължава в коледната 
и новогодишната нощ да изненадваме близките и 
приятелите си, но има нещо, което не бива да за-
бравяме – подаръците са 

огледалото на нашата душа 
Те показват отношението ни и мнението ни за човека, 

на когото ги правим, както и това, дали го познаваме 
добре, или не. Така че, внимание! Един несполучлив пода-

рък би могъл да нарани болезнено получателя и да му 

покаже колко погрешна е нашата представа за него.

От друга страна, подаръците издават за нас онова, кое-
то се опитваме да прикрием – какво ни липсва, какви са 
интересите ни, към какво се стремим. Говорят за спо-
собността ни да обичаме, за умението ни да създаваме и 
опазваме приятелства. 

„До шестнадесетата ми година на всяка Коледа получа-
вах от леля ми кукла. Намирам го за странно, тъй като няма-
ше никаква изненада, а и бях престанала отдавна да играя с 
кукли“ – през смях споделя моя позната.
Всяко детство е белязано от 

мечтани, но неполучени подаръци
Като възрастни някои се опитват да подарят на дру-

гите оная любов, която не са получили като деца. Може 
би в продължение на години тази леля е запълвала своите 

детски липси, опит вайки се безмълвно да покаже на пле-
менницата си обичта си към нея. Или по-точно, опитвала 
се е да я направи щастлива по начина, по който някога 
тя е очаквала да бъде. Често подаряваме електриче-

ски влакчета, велосипеди, строителни конструкто-

ри вместо електронни и компютърни игри, без да си 

даваме сметка, че по този начин изпълняваме наши 

детски желания, които не съвпадат с желанията на 

този, за когото са предназначени нашите подаръци.

„Винаги пръскам много пари по празниците. Купувам скъ-
пи неща, най-добрите.“ Сигурно и вие сте чували такива 
изповеди?
Истината е, че 

много скъпите подаръци 
често издават силно желание за доминация. Щедростта е 
скрит и несъзнателен начин за влияние над другите.

От друга страна, тя може да бъде тълкувана и като 

опит за заемане на „полагащо се“ по-високо и значи-

мо обществено място.

Най-неприемливи са онези подаръци, които създават от-
говорности и не са по вкуса на получателя. Това, че ние 
обичаме животните, не е повод да подарим куче на наш 
близък например. 

Подаръкът принуда 
е опит да наложим волята си над някого, да се опита-
ме да го „водим за носа“, да определяме начина му на 
живот.

„Знам, че детето много иска да има колело. Купих му го, за-
щото синът ми не може да си го позволи. Има кредити, които 
трябва да изплаща.“ Ето го идеалния начин да накараш ня-
кого да се почувства незначителен, нищожен.

Ако искаме да отровим празника на любимите си 

хора, е достатъчно да им подарим нещо, което кате-

горично и на всеослушание са казали, че не понасят. 

„Не купувам подаръци, просто давам определена сума“ – 
това често се дефинира като 

практичното решение
Подаръкът под формата на определена сума може да се 

приеме и като безразличие към този, за когото е предназ-
начен. Но и като опит да не се изпадне в неловко положе-
ние. Подаряващият може и да не иска да разкрие своя вкус, 
да даде простор на въображението си, но може и да из-

Подаръците трябва да доставят радост. Да 

разпалват искри в очите не само на онези, 

за които са предназначени, но и очите на 

подаряващия да заблестят от факта, че е 

успял да направи някого щастлив.

©
 S

OF
TD

RE
AM

S 
| 

DR
EA

M
ST

IM
E.

CO
M

Бела, брой 12 (166), 201136



питва уважение към адресата (не знае какво да подари, но 
за него е важно да достави удоволствие на получателя). 

„Аз съм много практична. Знам от какво имат нужда и 
това подарявам.“  Чували сме и това, нали?

Прахосмукачка, тенджери, лъжици... „Необходими-

те и полезни“ подаръци са и най-непривлекателните. 

И не защото са лишени от въображение, а защото 

имат и едно неделикатно послание – помагам да се 

справиш с нещо, с което не си успял.

Опитайте да подарите на най-добрата си приятелка, 
която се бори с наднорменото тегло, кантар за Нова го-
дина. Дали ще я зарадвате?
Има и един особен тип 

хора, които не обичат 
да правят подаръци 

Те не си представят, че могат да доставят удоволст-
вие на другите, и не са в състояние да проявят щедрост. 

Нещо повече, досадно им е, че са принудени от обстоя-
телствата да подаряват. 

Те или купуват нещо малко и незначително, или прос-

то забравят. Големите нарциси! Зад това поведение 

се крие едно твърде „чупливо“ его.

Опаковането на подаръка, както и начинът, по който 
се поднася, говорят също за личността на подарява-
щия. Те допринасят за утвърждаване на идентичност-
та и едновременно с това са отправен зов за призна-
телност.
И тъй като празниците са призвани да носят радост, 

нека се опитаме да дарим нежността си и да засви-
детелстваме обичта си на тези, без които животът 
ни би бил труден и безцветен. Да изберем подарък, с 
който нашата душа ще докосне тяхната. За да засве-
тят още по-силно свещите в коледната и новогодиш-
ната нощ.

Райна АНГЕЛОВА, психолог   

Очакваме вашите въпроси

Ако сте се озовали в безизходица, ако сте се сблъскали с проблем, който не можете да решите, помо-

лете психолога Райна Ангелова за помощ. Можете да го сторите лично (на тел. 0888/569-953) или чрез 

БЕЛА. Напомняме, че адресът на редакцията е 1113 София, ж.к. „Изток“,  ул. „Акад. Методи Попов“ 5, а 

имейлът ни: bela@bela.bg. На плика (в имейла) отбелязвайте „За рубриката „Микрофон за психолога“.

ВАЖНО! Читателите на „Бела“ ползват 10% отстъпка при консултация с психолога 

Райна Ангелова.



НАЧИН НА ЖИВОТНАЧИН НА ЖИВОТ

В
инаги съм се чудела откъде извира неистовият 
стремеж да се променяме и да променяме. Новите 
години са виновни. Вместо да ги посрещаме спо-
койно и разумно, ние се втурваме да правим спи-

съци за това, какво искаме да променяме. Вместо да се 
наслаждаваме на тържествения момент на промяната на 
една година с друга, ние се мъчим да приличаме на Нови 
години във всичко, което мислим, правим и използваме. 
За новата 2012 г. ви предлагаме нещо по-оригинално. На-
правете списък на това, което не искате да променяте. 
Гледайте на този списък като на една малка хитрост, 
която ще ви помогне 

да оцените положително живота си 
Питали ли сте се защо много от промените, които пла-

нираме, не можем да осъществим? Ами просто защото 
на нещата, навиците и хората, които искаме да бъдат 
други, не им е минало времето. Но желанието ни те да 
бъдат променени и неговото несбъдване ни карат да се 
терзаем излишно. Защо? Защо е нужно? Защо не умеем да 
се радваме на това, което имаме, и винаги мислим какво 
искаме да променим? По този начин година след година 
губим възможността да се развиваме на базата на това, 
което имаме, и това, което сме. Новото не означа непре-
менно по-добро. Промененото не означава по-качествено. 
И още... Лошото на невротичното ни желание за промя-
на е, че то обикновено означава „Искам да променя всич-
ко“. А това е най-разрушителното отрицание. 
Ще използвам същата коледна украса и ще посрещна 

празниците със същите хора и на същото място, както 
и миналата година. 
НЯМА да си купувам нов мобилен телефон. Този е от-

личен. НЯМА да сменям нито телевизора, нито мебе-

лите, нито любимата си чаша за кафе със знамето на 
Швейцария. 

НЯМА да сменям марката вино 
която си купувам. Толкова съм привързана към точно 
този плътен вкус и прекрасен аромат. 
Не искам да променям килограмите си, нито носа, 

нито устните си, нито зъбите. НЯМА да си слагам 
нови изкуствени мигли, нито пък ще променя цвета и 
марката на лака, който използвам. НЯМА да променя и 
маникюристката си. Нищо че салонът, в който рабо-
ти, е с нов адрес. Деси работи отлично. Освен това 
винаги иска нещо да є разказвам, смее се на моите ис-
тории и вече се е отказала да ме навива лакът ми да 
бъде ярко червен. Ами фризьорката? Сигурна съм, че не 
съществува друга, която толкова добре да подстригва 
късата ми коса. Това означава и че НЯМА да си пус-
кам дълга коса. Да, прическата и дължината на косата 
ми ще останат същите, каквито са били през послед-
ните десет години. 
Не искам да се променя улицата, на която се намира но-

вият ни офис. Нека останат 

същите пейки, дървета, а и хората 
които работят тук. Ще продължа да минавам по същи-
те улички, докато вървя пеша дотам. 
Искам отново да направя интервю с Харалан Алексан-

дров, Ирина Папанчева, Мариян Вълка, с Мая и Ники, със 
Симо и Богдана, и с Горан Благоев също, с Теди и Алек 
от TED, както и с Диана Петрова, момичето, което 
пише приказки, с което ви срещаме в този брой. 
Не искам да променям вкуса на сутрешното кафе с по-

вече захар, нито тортата, която си поръчвам в любимия 
ми виенски салон. 

НЕ ИСКАМ 
ПРОМЯНА
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Р
ешението за промяна е израз 

на желанието ни да сме по-ус-

пешни, по-привлекателни, по-

богати, по-свободни и най-вече – по-

щастливи. Но това, което повече-

то не знаят, е, че промяната изис-

ква най-напред 

ДА ОТВОРИШ ВРАТАТА 

НАВЪТРЕ КЪМ СЕБЕ СИ

за да може впоследствие да бъдеш 

успешен и навън.

Да искаш да се промениш извед-

нъж, като с магическа пръчка, за 

да избягаш от нещо или за да дос-

тавиш удоволствие на другите, е 

лошо решение. Невинаги слънцето 

свети по-силно от другата страна 

на улицата. Пластичната операция 

или внезапната смяна на работата 

не водят до мигновеното отърсва-

не от страховете, от усещането 

за несигурност и тревожност.

Истинската дълбока промяна 

означава променена житейска 

гледна точка за самия теб и за 

света извън теб.

Тя трябва да преодолее онази въ-

трешна съпротива, която ви за-

котвя да стоите на едно и също 

място. Парадоксално е да искаш 

да промениш живота си към по-до-

бро и едновременно с това да обяс-

няваш, че характерът ти не тър-

пи промяна. Този парадокс е нака-

рал Фройд да напише: „Пациенти-

те държат повече на неврозите 

си, отколкото на самите себе си.“ 

Защото е трудно да преминеш от 

едно състояние към друго, което е 

същността на всяка една промяна. 

Във всеки момент ти се сблъскваш 

с изградените 

ЗАЩИТНИ РЕАКЦИИ, КОИТО ТЕ 

ДЪРЖАТ В ЗДРАВА ХВАТКА

Личностната промяна не означава 

метаморфоза на „аз“-а. Тя е по-ско-

ро превъзмогване на слабите и на-

блягане на силните страни, разви-

тие на личностни качества и та-

ланти. Всеки реагира емоционал-

но различно на една или друга си-

туация, изпитва страх или отвра-

щение от дадена дейност, изпада 

в еуфория от друга. Трудно е да се 

дистанцираме или да се разделим 

със спонтанните си реакции. Но е 

възможно да се опитаме да ги раз-

берем.

Първата крачка към промяна-

та изисква идентифициране на 

емоциите и схемите ни на ми-

слене. Или казано с други думи, 

усилие да опознаеш себе си.

Точно дефинираната цел е особено 

важна за предприетата промяна. Не 

е достатъчно да кажеш, че от утре 

ставаш нов човек. Лесно е да изре-

чеш тези думи, но е още по-лесно да 

ги забравиш. Трябва да определиш 

ясно каква логическа еманципация 

искаш да претърпиш и средствата, 

с които ще я постигнеш. 

Много често се изпада в заблуда, че 

е достатъчна само външна промя-

на – смяна на прическа, сваляне на 

килограми или преместване на друг 

адрес. Тези неща могат да доведат 

до временно успокоение, но не и до 

решение на проблемите с нашите 

страхове. 

Укротяването на собствените ни 

демони минава през целенасочена и 

упорита работа за личностното ни 

развитие, в способността да преми-

нем от едно състояние в друго, ко-

ето ще ни позволи да живеем в мир 

със самите нас. 

НЯМА да променям профилната си снимка във фейсбук. 
Защо да го правя, при положение че не съм променила при-
ческата си и тази година? 
НЯМА да променя мястото, откъдето си купувам вест-

ник, защото чичкото винаги ми казва, че съм много ху-
бава, и пита: „К'во става с гаджетата?!“ 

Искам снегът да завали по същия начин 
както миналата година валя само веднъж. На парцали, 
бавно и чисто. Искам също така децата от съседния 
двор да направят същия снежен човек като този, кой-
то направиха миналата зима. С очи от портокал и коп-
чета от сидита. 
НЯМА да купя същите подаръци за Коледа и ще сме-

ня мобилния си оператор и парфюма си. Но знаете ли? 
Това не са точно промени. Това са онези малки и различни 
неща, с които се държим в добра кондиция, с които се 
развиваме и с които си определяме мярката. С помощта 
на тези малки и различни неща оставаме същите. 

Знам, че „промяна“ е женска дума 
И не само защото е в женски род. Останете жени и 

пробвайте. Опитайте се да направите и вие своя списък 
с нещата, които искате да останат същите. 
Вие можете да започнете така:
„Искам всяка сутрин да се събуждам до същия мъж и 

заедно да събуждаме същото наше дете...“
Мирослава ИВАНОВА

МНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТА

Укротяване на демоните в нас

Райна АНГЕЛОВА, психолог
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те с т

Ние знаем къде
вие ще посрещате

НОВА ГОДИНА

1. Каква книга най-често държите в 

ръце в периода на предпразничната под-

готовка?

А. Готварска.

Б. Спестовна книжка.

В. Пътеводител.

Г. Книга за похвали и оплаквания.

2. Новогодишното дърво в дома ви е...

А. Двуметрова елха – същинска кичеста кра-

савица.

Б. Бонзай или палма.

В. Украсявате, каквото ви попадне подръка.

Г. Нямате коледно дърво.

3. Кой според вас е Дядо Коледа?

А. Добър старец от приказките.

Б. Ексцентричен милиардер, изпитващ нездра-

во влечение към комините и северните елени.

В. Близък родственик на Санта Клаус.

Г. Емблема на стереотипното мислене на ми-

лиони хора по света. 

4. На новогодишното тържество в учи-

лище вие обикновено сте изпълнявали 

ролята на...

А. Снежинка или зайче.

Б. Снежанка или принцеса.

В. Режисьор или сценограф на спектакъла.

Г. Не си спомняте.

5. При избора на новогодишен подарък 

вие преди всичко оценявате...

А. Неговата практичност и полезност.

Б. Неговата оригиналност. 

В. Подхожда ли той на човека, за когото е 

предназначен. 

Г. Нищо не оценявате, а просто се опитвате 

да се отървете от задължението да си разме-

няте подаръци.

6. В новогодишната нощ вие обикнове-

но обличате...

А. Нещо красиво и подходящо за случая.

Б. Нещо екстравагантно.

В. Нещо практично и удобно.

Г. Пижама. 

7. В момента, в който бият камбаните, 

известяващи настъпването на Нова го-

дина, вие... 

А. Проверявате дали на всички им е налято 

шампанско.

Б. Бързате да си намислите желание.

В. Там, където посрещате Нова година, неви-

наги се чуват камбани.

Г. Вече сънувате трети сън.

8. Изненадващо разбирате, че сте спе-

челили голяма сума от тотото. Какво 

ще направите с парите?

А. Ще ги приберете и ще ги пазите дотогава, 

докато не измислите как да ги похарчите.

Б. Ще си устроите грандиозен шопинг.

В. Ще ги похарчите за екскурзия до остров 

Бали.

Г. Не вярвате в тото и не играете тото.

9. Най-неприятното за вас нещо на 1 

януари сутринта е...

А. Миенето на чинии. 

Б. Частичната амнезия вследствие на прека-

ляването с алкохола предишната вечер.

В. Пасивността на останалите, които не са 

готови за нови приключения.

Г. Излъчването на безумно тъпи празнични тв 

програми. 

С помощта на този тест ще ви подскажем как да превърнете 

новогодишната нощ в истински празник. Не е рано, тъкмо 

навреме ви се притичваме на помощ.
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РЕЗУЛТАТИ

Най-много отговори с буква „А“

В живота най-много от всичко цените хармонията, спокой-

ствието и реда. Възможно е някои да ви мислят за ста-

ромодни и консервативни. Но вие следвате традициите не 

просто по задължение, за вас това е истинска потребност. 

Рутинният и предсказуем начин на живот значително нама-

лява риска от неприятни изненади. А съзнанието за това, 

че след година всичко ще протече по същия сценарий, както 

преди пет-десет години, ви вдъхва доверие в утрешния ден. 

Освен това вие притежавате едно рядко качество – умеете 

да се радвате на малките неща. 

Нова година за вас е топъл семеен празник.

Обикновено става така Отрупана маса, около която се 

събират роднини и близки. Гледате телевизия и си разменя-

те подаръци. 

Проблем Макар че обичате и умеете да посрещате гости, 

вие се уморявате от суетенето и безкрайните приготовле-

ния за празника. Към средата на празничната вечеря разби-

рате, че нещо оригинално не є достига. 

ЗЛАТНИ СЪВЕТИ ЗА ПРАЗНУВАНЕ

Като начало разпределете задълженията на 

приятни и не много приятни. Приятните мо-

жете да оставите за себе си, а за останалите е добре да 

потърсите професионалисти. 

Имате любима салата, която обичате да приготвяте?! 

Пригответе я. Или ви се иска да сътворите сами някак-

во много сложно и оригинално основно ястие?! Грабвайте гот-

варската книга и запретвайте ръкави! Ако обаче не ви се за-

нимава с готвене, доверете се на някоя кетъринг фирма.

Вкусна храна, приятна компания, размяната на подаръ-

ци – всичко това е прекрасно. Но не ви ли се иска и още 

нещо?! На красива хартия напишете късметчета и ги поста-

вете до чинията на всеки гост на трапезата заедно с кра-

сиво аранжирани малки подаръчета. 

Не забравяйте за музиката – евъргрийни, хитове от 60-

те, 70-те и 80-те за подобна вечер са идеални. 

А

Най-много отговори с буква „Б“

Околните ви възприемат като изобретателни, остроум-

ни и енергични. Вие сте творческа личност и с каквото 

и да се захванете, винаги ще успеете да превърнете неинте-

ресните и рутинни дейности в увлекателни занимания. Мно-

го сте общителни, обичате и умеете да се веселите и да ве-

селите останалите.  

Нова година за вас е приятно разнообразие в ежедневие-

то, отличен повод да се срещнете с приятели, да се повесе-

лите от сърце и да измислите нещо интересно. 

Обикновено става така Вечер в японски, латиноамери-

кански или... шотландски стил.

Проблем Вашите приятели като цяло са купонджии, но въ-

преки настойчивите ви молби да дойдат на партито маски-

рани или облечени в национални костюми пристигат с еже-

дневно облекло. Или пък въпреки усилията ви да ги впечатли-

те със суши или с горещи ритми на салса някои от гостите 

ви ги избива на патриотизъм и тутакси се скупчват в кух-

нята пред телевизора, за да се порадват на президентска-

та реч. 

ЗЛАТНИ СЪВЕТИ ЗА ПРАЗНУВАНЕ

Основното, което трябва да разберете, е, че по отно-

шение на организацията можете да разчитате само на 

себе си. Затова няма смисъл да се обиждате на никого. Пове-

чето хора така са устроени – не умеят да се весе-

лят без чужда помощ. Затова не се разстройвай-

те и вземете всичко в свои ръце. Можете да ор-

ганизирате инициативна група от най-малко за-

етите гости. 

Измислете сценарий на вечерта – най-добрата импро-

визация е тази, която е подготвена предварително. 

Може, разбира се, да организирате тематична вечер – хавай-

ска, японска, средновековна, – но е по-добре да не се ограни-

чавате в един стил и да устроите карнавал. Или изберете 

стил, който е лесен за следване от всички. Например всички 

гости да са с мексикански сомбрера. Лесно можете да наме-

рите музика. Важното е да подсигурите достатъчно теки-

ла. И въобще, за да е весело, можете да съберете от познати 

различни смешни шапки или купете обикновени маски/домина. 

Така ще улеснете гостите – ще могат да си сложат какъвто 

и да е празничен аксесоар, за да се отпуснат и да излязат от 

образа на успешна делова дама, сериозен бизнесмен или угри-

жена майка на две деца.

В един ъгъл на апартамента създайте импровизирано 

фотоателие. Подсигурете триножник и цифров апарат 

и нека най-талантливият фотограф от компанията да на-

прави портретни снимки на всички маскирани гости. Сним-

ките можете да покажете веднага, но може и да организира-

те афтър парти.

Б
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Най-много отговори с буква „В“

Когато имате цел, не се спирате пред нищо, докато не я 

постигнете. Това качество отличава родените лидери. 

Не понасяте еднообразието. Животът ви е динамичен. Най-

добре се чувствате, когато се отправите на пътешествие. 

Нова година за вас е чудесна възможност в края на годи-

ната да се наградите с пътешествие и порция ободряващи 

впечатления и приключения. 

Обикновено става така Вие заминавате, прекарвате 

времето си в хотелска стая, украсена с празнични балони. 

В 23.00 е вечерята, а в 0.00 часа сте на непознат центра-

лен площад.

Проблем Случва се просто де не успеете да си купите биле-

ти за подходяща дестинация или въпреки уверенията на ту-

роператорите хотелът, в който попадате, е ужасен. 

ЗЛАТНИ СЪВЕТИ ЗА ПРАЗНУВАНЕ

Не си мислите, че всичко хубаво се случва само ако е за-

планува отрано. И така, ако четете тези редове в са-

мото начало на декември, то по всичко личи, че нямате шанс 

да отпразнувате евтино Нова година в Париж или 

Лондон – най-евтините билети за европейските 

столици отдавна вече са разпродадени. Но ако 

точно сега се опитате да резервирате билети 

за някой провинциален европейски град и да се полюбувате 

на коледните украси там – нямате никакъв проблем. Ще се 

изненадате от новите усещания, които провинциална Евро-

па може да събуди у вас. И ако в добавка ви се иска да си на-

правите истински подарък, резервирайте си стая в частен 

замък – тази новогодишна нощ ще ви остане спомен за цял 

живот! 

Ако четете тези редове в средата на декември, със 

сигурност няма смисъл да харчите пари и да си къса-

те нервите в организиране на новогодишно пътуване. Но и в 

този случай никой не може да ви попречи на 1 януари да се съ-

будите в хотел. Резервирайте си стая в любим хотел у нас. И 

ако ви се прииска да вземете участие в шумно веселие, купе-

те си куверт за новогодишната вечеря в ресторанта на хо-

тела. Ако не – поканете приятели в хотелската си стая.

В

Най много отговори с буква „Г“

Вие сте много независими и повече от всичко на света 

ненавиждате диктата и контрола. Вашата натура се 

съпротивлява на всякакви условности и установени обичаи. 

Мненията на околните за вас са противоречиви – някои ви оп-

ределят като сноби, други ви смятат за ексцентрични особ-

няци. Вие просто живеете така, както ви се иска, и ви е все 

едно кой и как ви нарича.

Нова година за вас е източник на раздразнение. Искрено 

недоумявате защо тези благоразумни възрастни хора веднъж 

в годината изпадат в състояние на краен идиотизъм: купу-

ват стотици ненужни вещи, за една нощ се стремят да по-

гълнат седмичните запаси на семейството си и да изпият 

достойно за Книгата на Гинес количество алкохол.

Обикновено става така 31 декември – ден, в който ви се 

иска да си вземете топла вана, чаша ароматно какао, послед-

ната книга на... любимия ви автор и да легнете в гроб. Защо-

то на всяко друго място все някой ще те намери с въпроса: 

„А ти къде ще празнуваш Нова година?“ 

Проблем Отивате на гости на любимия или при прияте-

ли, или роднини и цяла вечер гледате сърдито, или 

по-скоро гледате така, че никой да не се осмели 

да дойде при вас и да ви пита защо сте толко-

ва тъжни. 

ЗЛАТНИ СЪВЕТИ ЗА ПРАЗНУВАНЕ

Отрано измислете отговора на въпроса, къде ще праз-

нувате Нова година. При това го формулирайте така, че 

събеседникът ви да няма никакви шансове да продължи тема-

та. Например: „Точно на 31-ви в 23.30 часа ще трябва да бъда 

на работа.“ Или: „Съпругът ми е приготвил изненада и ще ме 

заведе на непознато място.“

На 31 декември си устройте празник във ваш стил: купе-

те си книгата, за която мечтаете, или си вземете диск 

с интересен филм, който отдавна ви се гледа. Не забравяйте 

на път за вкъщи да си купите и нещо вкусно. У вас си създай-

те спокойна атмосфера – дзен кътче със свещи например – и 

се изолирайте напълно от цялото повсеместно шумно и неу-

държимо веселие, обзело всички. Напълнете си вана, добаве-

те няколко капки ароматно масло, влезте вътре и се отпус-

нете. Но преди това не забравяйте да изключите телефона. 

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

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

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

ОЧАКВАЙТЕ
С ПРАЗНИЧНАТА „БЕЛА“ в края на декември
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С негова помощ ще можете да сверявате своите планове, желания и намерения 
с естествените ритми и пулса на вселената. Чрез Луната, разбира се.



ЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

В
сичко, до което Спилбърг се 
докосва, се превръща в злато. 
Никой в историята на киното 
не може да се похвали с не-

говите успехи освен близкия му при-
ятел Джордж Лукас. Все пак Лукас 
лежи основно на лаврите на своите 

вечни „Междузвездни войни“, докато 

вундеркиндът на Холивуд 
има зад гърба си дълга редица от хи-
тове. Комерсиалният успех на фил-
мите му обаче често е посрещан с 
равнодушие от страна на критици-
те заради... липсата на артистични 
достойнства. Високите приходи оба-
че съвсем не са цел номер едно на 
Стивън. „Когато разполагаш с една 
много комерсиална история, трябва 
да я превърнеш в изкуство. Трябва 
така да подредиш останалите еле-
менти във филма, да ги направиш 

колкото се може по-съвършени, така 
че крайният резултат да е повече от 
впечатляващ“ – казва той. Всъщност 
за него касовите рекорди и пълните 
салони въобще не са от такова значе-
ние, каквото мнозина се стараят да 
му припишат. Просто Спилбърг прави 
филми, които самият той би искал 
да гледа. Големият магьосник обича 
да казва, че неговите мечти намират 
отражение във филмите му, а след 
като хората ги гледат, тези филми 
се превръщат в част от техните 
мечти и желания. Като един истин-
ски киноман за него няма по-интерес-

Чиста проба

СТИВЪН
ПИЛБЪРГ

По-трудно нещо от това постоянно 

да угаждаш на публиката в 

киносалоните няма. Но има един 

режисьор, който почти винаги 

успява да задоволи нейните 

претенции. Когато името Стивън 

Спилбърг фигурира в началните 

надписи на един филм, то е 

гаранция за интерес от страна на 

милиони зрители.
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но нещо от двете години, които пос-
вещава на реализирането на поредния 
си проект. Никой по-добре от него 
не се забавлява на снимачната пло-
щадка. А с неговото забавление се 
заразяват и зрителите в киносалони-
те. И макар че през последните годи-
ни Стивън стана малко по-сериозен и 
дори скандален със заглавия като „Из-
куствен интелект“ и „Мюнхен“, той 
си остава любимият режисьор на се-
мейни филми. Самият той е 

баща на седем деца 
и това неминуемо се отразява на ра-
ботата му. Спилбърг не работи през 
уикендите, за да прекарва повече вре-
ме със семейството си, и когато не 
снима филм, винаги се старае да си 
е вкъщи за вечеря. „Децата неизбеж-
но те променят. Вече съм загрижен 
единствено за това, какви филми ще 
оставя за тях“ – казва той. Ето че 
ни предстои да видим новия му семе-
ен филм, посветен на една от люби-
мите му теми за войната.
Често главни герои във филмите на 

Спилбърг са деца в беда, чийто баща 
или съвсем отсъства, или е изоста-
вил семейството. Това донякъде от-
разява най-тежкия период от живо-
та му – 

кошмарното детство 
Той така и не успява да намери общ 

език с баща си, който се държи дис-
танцирано от майка му, Стивън и 
трите му по-малки сестри. Естест-
вено, това рефлектира в непрестан-
ни скандали. Родителите му се карат 
толкова жестоко, че малкото момче 
често тъпче кърпи под прага на своя-
та стая, за да се изолира от тягост-
ните скандали вкъщи. Разводът на ро-
дителите му е неизбежен и след него 
нещата като че ли потръгват. По 
това време Спилбърг вече намира от-
душник на проблемите си – киното. 
Едва 12-годишен той снима първия 

си аматьорски филм. По това вре-
ме бъдещият майстор на шедьоври е 
обикновен бойскаут, който се опит-
ва да спечели значка по фотография, 
като разкаже една история. Фото-
апаратът обаче е повреден и Стивън 
иска разрешение да използва 8-мили-
метрова кинокамера. Резултатът от 
това е един късометражен уестърн. 
Две години по-късно той започва да 

прави все по-амбициозни филми, засне-
ти с много ентусиазъм. Макар и 

съвсем млад 
и без много средства 

Спилбърг измисля различни техники, 
които издигат филмите му далеч над 
обичайното аматьорско ниво. Така 
22-годишен той подписва договор с 
„Юнивърсъл“ и започва работа в теле-
визията. Стивън снима няколко фил-
ма, които разнасят славата му на 
една от най-големите млади надежди. 
Филмът му „Дуел“ е толкова успешен, 
че дори намира разпространение в ев-
ропейските киносалони. Все пак голя-
мото бойно кръщение на младия ре-
жисьор е екранизацията по бестселъ-
ра за набезите на една човекоядна аку-
ла. Снимките на „Челюсти“ са истин-
ски кошмар, продължават 100 нервни 
дни. Първоначалният бюджет посто-
янно нараства, но Спилбърг е на ко-
съм да бъде заменен. Обаче той знае 
как да обръща нещата в своя полза. 
В крайна сметка, заснет само за 8,5 
млн. долара, „Челюсти“ печели над 260 
млн., лансира модата на летните бло-
кбастъри и сериозно допринася за… 
отлива на туристи от морските ку-
рорти. Огромният успех открива не-
подозирани възможности пред младия 
майстор на съспенса, оказал се 

достоен наследник 
на големия Хичкок 

От тук насетне той има пълен кон-
трол върху избора на филми и начина 
на заснемането им. Стивън има две 
любими теми – нашествието на из-
вънземни и войната. Най-добрите му 
филми отразяват именно тях. Сами-
ят той признава, че иска да бъде за-
помнен поне с две заглавия – „Извън-
земното“ и „Списъкът на Шиндлер“. 
Последното заглавие най-накрая раз-
топи сърцата на специалисти и кри-
тици и окичването му с „Оскар“ е 
едно от най-правилните решения на 
американската киноакадемия. Въпреки 
че е далеч от комерса, „Списъкът на 
Шиндлер“ се превръща в поредния ка-
сов удар на Спилбърг, но смятайки, 
че това са „кървави пари“, той даря-
ва хонорара си на различни еврейски 
организации и жертви на холокоста. 
Стивън твърди, че ако не бил ста-

нал режисьор, със сигурност пак щял 
да се занимава с кино, но като ком-

позитор на филмова музика. Все пак 
никой режисьор не е постигал толко-
ва много в Холивуд. Спилбърг е един 
от първите, които лансират добило-
то невероятна популярност напосле-
дък и у нас 

продуктово позициониране 
във филмите си (бонбонените дра-
жета в „Извънземното“). Той е сред 
първенците, които не се страхуват 
да използват революционни специални 
ефекти във филмите си – от „Близки 
срещи с третия вид“ до „Джурасик 
парк“. Гениалният режисьор постоянно 
опитва нещо ново. И определено има 
нюх, след като лично предлага на ан-
глийския режисьор Сам Мендес сцена-
рия на филм, който ще се превърне 
в шедьовъра „Американски прелести“. 
Освен това продуцира безкрайно коли-
чество хитове, сред които поредици-
те „Завръщане в бъдещето“ и ‚Пол-
търгайст“, „Мъже в черно“ и „Маска-
та на Зоро“. Работата му в телевизи-
ята също не минава без раждането на 
поредния хит – „Спешно отделение“, 
както и сериала „Братя по оръжие“, 
продуциран съвместно с един от лю-
бимците му – Том Ханкс. Спилбърг 

от дете обича 
анимацията 

и създава собствено студио, което 
стои зад успешната поредица „Земя-
та преди време“. Но той е преди 
всичко киноман и е готов да похар-
чи цяло състояние, за да се сдобие 
с исторически артефакти като ста-
туетките „Оскар“ на Кларк Гейбъл 
и Бети Дейвис, които после дарява 
на американската киноакадемия. Сти-
вън осигурява и разпространението в 
САЩ на „Сънища“ – един от послед-
ните шедьоври на Куросава, който 
определя като един от големите си 
учители. 
Освен слабостта му към киното 

Спилбърг има и друга неприкрита сла-
бост – към актрисите. През 70-те 
той излиза с младата звезда Валери 
Бертинели. Но първата му по-сериоз-
на връзка е с Ейми Ървинг. Тя е една 
от все по-популярните актриси бла-
годарение на участието си във фил-
ми като „Йентъл“ и „Мики и Мод“, 
а той е на върха на славата си в на-
чалото на 80-те. Точно по това вре-
ме обаче 
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в живота му влиза друга 
актриса – Кейт Капшоу 

Спилбърг я одобрява за участие в 
„Индиана Джоунс и Храмът на обре-
чените“ и по време на снимките за-
почва да се чувства все по-силно при-
влечен от нея. Разбрала това, Ейми 
прави всичко възможно да го задържи 
до себе си. След като става ясно, че 
тя е бременна, Стивън решава да се 
ожени за нея, въпреки че най-близки-
те му приятели, като Лукас и Ха-
рисън Форд, го съветват да не го 
прави. И наистина този брак не по-
тръгва още от началото, съпътст-
ван от непрекъснати скандали, точно 
толкова грозни, колкото между не-
говите родители. Единственото му 
спасение е в обятията на Кейт, но 
съпругата не е вчерашна. По време 
на развода Ървинг предявява претен-
ции към половината от богатството 
на Стивън и 

започва епична 
съдебна битка 

следена с голям интерес от медии-
те. В крайна сметка Спилбърг приема 
всички условия, за да се разведе с нея, 
и това му коства над 120 млн. до-
лара – една от най-големите суми за 
подобни звездни раздели. В резултат 
обаче с актьорската кариера на Ейми 
е свършено, докато Стивън бързо се 
съвзема от сътресението с помощта 
на всеотдайната Кейт, с която през 
тази година отпразнуваха 20-годишни-
на от сватбата си. 
Малцина знаят, че Спилбърг прите-

жава една от най-големите оръжейни 
колекции в света и 

обича да стреля 
Освен това има невероятно точен 

мерник и според актьора Шая Лебьоф 
би могъл без никакви проблеми да ста-
не олимпийски шампион. За момента 

обаче големият режисьор няма мера-
ци по отношение на спорта. Доста-
тъчно му е „да нацели“ поредния хит. 
Вече упорито се говори за четвър-
ти „Джурасик парк“, а може би и Ин-
диана Джоунс ще се завърне за пети 
път на екрана. Каквото и да ни пред-
ложи Стивън, едва ли ще има разоча-
ровани от поредната му доза забавле-
ние. Самият той продължава да се за-
бавлява и през тази година ни поднесе 
цели два филма. Вече гледахме завръ-
щането му към детството с първия 
му анимационен филм „Приключенията 
на Тинтин“, а сега предстои да ви-
дим по-сериозната страна на големия 
режисьор. Самият той обаче вече е 
претръпнал от успеха на филмите си. 
Носител на най-престижните отличия 
в света на киното, Спилбърг, който 
на 18 декември навършва 65 години, 
очаква с нетърпение деня, в който ще 
се сдобие с титлата „дядо“. 

Петър ЗЛАТАНОВ

Девет милиона коне са убити по време на Първата све-

товна война. Този филм разказва историята на коня 

Джоуи – от раждането му в Англия до срещата му с младия 

работник във ферма Албърт. Албърт опитомява Джоуи и по-

лага невероятни грижи за него, но приятелството им е по-

ставено на изпитание с избухването на войната. Конят е 

продаден на армията и откаран във Франция. В него обаче 

има нещо необикновено и той успява да промени живота на 

всички, с които съдбата го сблъсква – британските кавале-

ристи, германските войници, както и един френски фермер 

и неговата внучка. Все пак Албърт никога не забравя своя 

четириног приятел. Тъй като е твърде млад, за да се запи-

ше в армията, той тръгва на рискована мисия, за да открие 

коня си и да го върне у дома. Силната връзка между Албърт и 

Джоуи доста напомня тази между малкия Елиът и Извънзем-

ното от прочутия филм на Спилбърг. Епичният сюжет пък 

навява асоциации с други от неговите шедьоври – „Империя 

на слънцето“ и „Спасяването на редник Райън“. А според прог-

нозите на специалистите това прави „Боен кон“ един от фа-

воритите в борбата за бъдещите „Оскари“.

„БОЕН КОН“

Спилбърг със своя главен актьор – дебютанта Джеръми Ървин

Главният режисьор в акция
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ли ц е т о  о т  к о р и ц а т а

Колкото и да звучи невероятно, само преди дванадесет 

месеца неизвестната за масите Джеси спечели анке-

тата на Би Би Си за Sound of 2011. Малко по-късно бе от-

личена от критиците на британските музикални награди, а 

оттогава досега дебютният є албум регистрира над мили-

он продажби и в добавка хитовете є покориха класациите по 

цял свят. Младата звезда от Острова не само проби в Аме-

рика и тамошния консервативен музикален пазар, но и меж-

дувременно засне 

КЛИПА КЪМ NOBODY’S PERFECT В... БЪЛГАРИЯ 

Не бива обаче да се изненадваме от грандиозния успех на 

Джесика Корниш, както е истинското име на певицата, ко-

ято от малка е решена да стане кралица на сцената. За 

разлика от много други отдавна забравени старлетки при 

амбициозната девойка не всичко върви по мед и масло. Въ-

преки че още 11-годишна участва в мюзикъл на Андрю Лойд 

Уебър, страдайки от проблеми със сърцето, Джеси получава 

лек сърдечен удар в тийнейджърските си години. Това обаче 

я възпрепятства единствено и само от порочния начин на 

живот – за нея 

ЦИГАРИТЕ И АЛКОХОЛЪТ СА ТЕМИ ТАБУ 

и до днес. Джеси не се отказва да следва мечтите си дори 

когато първите є опити в сериозния музикален бизнес се 

провалят. Не се спира и след фалита на лейбъла, готов да 

издаде първата є плоча. Послушвайки съвета на майка си, че 

след всяка затворена врата я чака по-голяма възможност, 

британката заминава за Америка. Не след дълго от Universal 
Music забелязват таланта на Джеси и само след няколко ме-

сеца тя пише песни за Майли Сайръс, Джъстин Тимбърлейк, 

Алиша Кийс. 

СЪУЧЕНИЧКА НА АДЕЛ 

с която в момента се конкурират за първите места в чарто-

вете, Джеси обаче е твърде добра, за да остане завинаги в 

сянката на именитите си колеги. Така през февруари излезе 

и дебютната є тава Who You Are, приютила световния топ 

хит Price Tag. Буквално за часове Джеси Джей, с нейната ала 

Клеопатра прическа и с уникален стил на обличане (твърди, 

че всичко е нейна идея и че никога няма да прибегне до услуги-

те на стилист), се озова на кориците на таблоидите, на ек-

раните на телевизорите и в айподите на меломаните по вся-

ка точка на планетата. С помощта на родителите си, които 

продължават да зареждат хладилника є, и строгия си житей-

ски режим Джеси някак си успя да си остане 

ЗЕМНА, ГОТИНА И С НЕПОДПРАВЕНО ЧУВСТВО ЗА ХУМОР 

Не че съдбата не продължава да я изпитва. Точно преди съв-

местно турне с Кейти Пери това лято певицата счупи кра-

ка си, което, ако не друго, най-вероятно ще я лиши поне за 

известно време от пристрастеността є към високите 

токчета.

Противно на очакванията Джеси не изпитва притеснение да 

говори както за бисексуалността си, така и за всички аспе-

кти на славата. И макар че има моменти, в които є се при-

исква по-тих и спокоен живот, е твърдо убедена, че най-на-

края е намерила себе си. 

Освен че съвсем наскоро стана рекламно лице (или по-точ-

но крака) на чорапите на Pretty Polly, певицата влезе и в ро-

лята на ментор в британската версия на музикалното шоу 

„Гласът“. Каквото и да е приготвила новата година за Джеси 

Джей, едно е сигурно, шоубизнесът определено е по-богат и 

пъстър с лица като нея.

Траян КОЯНКОВ

С
Н

И
М

КА
 ©

 L
EE

 B
RO

M
FI

EL
D 

/ U
NI

VE
RS

AL
 M

US
IC

 B
UL

GA
RI

A

СУПЕРНОВА ЗА 

НУЛА ВРЕМЕ

2011 г. е към своя край и много от нас ще си направят 

равносметка за върховете, които са успели да изкачат. На 

някои, като британката Джеси Джей, няма да им трябва 

много време за мислене. Тя просто ще се погледне 

в огледалото и ще си каже с гордост: „О, каква година само!“
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П
ознат е като Владислав Ка-
рамфилов, Влади Въргала,  
Пантуди, Цеко Цеков… А ня-
кои го познават и в друга 

роля – без да се замисля, Влади е го-
тов да помага и да се раздава, без 
да иска благодарност. За докоснати-
те от неговата благотворителност 
той е нещо като тайнствен Дядо 
Коледа. 
„Какво по-естествено от това, 

като видиш, че някой падне, да му 
помогнеш да стане“ – ми казва Вла-
ди и се чуди откровено защо журна-
листите го питат „Какво ви кара да 
помагате?“. Смята, че всички имаме 
нещичко, което можем да предложим 
на тези, които страдат. Една дума, 
една усмивка само понякога.
Влади помага на семейството на по-

страдалата Мануела Горсова момиче-

то да бъде лекувано. Помага на не-
щастна жена с болно дете, изпъдена 
от квартирата си за неплатен наем. 
Помага на момчетата, които излежа-
ват присъди, като продуцира затвор-
ническата банда „Отряд 13“. Той рад-
ва хората с истински смях. И кара 
всички да го обичат. Сам не вярва, 
че го прави. 
Мечтае за живот без несъответ-

ствия. Знае, че е утопично. Но се 
стреми към такъв живот в сблъсъка 
със собствените си прозрения за ва-
жното и стойностното.
„В България се сбъдна една мечта“ – 

извика на микрофона Влади след пре-
миерата на филма „Операция „Шмен-
ти капели“ пред 5-хилядна публика в 
зала „Армеец“. 
Още много неща му се искат: да си 

върне заемите и да направи сънарод-

ИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

ВЛАДИ ВЪРГАЛА:

„ИМАМ СВОИТЕ 

ПОДВИЗИ И ПОДЛОСТИ“
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ниците си малко по-добри.
Разговарям с него за сериозни и 

смешни неща. Телефонът му често 
звъни. Влади се отзовава на всекиго, 
разговаря съпричастно, готов е да по-
могне с решения. 

– Говориш без притеснение по 

телефона. Това означава ли, че 

никой не би могъл да чуе нещо, 

което да използва срещу теб?

– Нямам какво да крия. Аз съм в нор-
мални дози почтен, в нормални дози 
непочтен. Може да ме компромети-
раш с нещо, но аз и да не съм го ка-
зал, ти, ако искаш да ме компроме-
тираш, пак ще ме нагласиш. 

– Какво си чул напоследък за 

себе си?

– Само хубави неща. 
– Да не си се главозамаял от ус-

пеха на „Операция „Шменти ка-

пели“? Филмът постави рекорд 

за най-посещавана прожекция 

у нас.

– Това не е успех. Успех е, когато из-
караш много пари. Ако можеш да ско-
чиш 6 метра, другите казват: „Е, аз 
не мога, но тоя е скочил, много ва-
жно.“ Обаче, ако си изкарал един ми-
лион долара от това, че скачаш 6 ме-
тра, тогава всички го отчитат като 
значимо и важно. Единственият кри-
терий за успех са парите.

– Стана ли ясно филм за колко 

милиона е „Операция „Шменти 

капели“?

– Не. Не вярвам на цифрите, кои-
то ми предоставят киносалоните. За 
мен те са занижени, защото, ако те 
ми отчитат по-голям брой зрители, 
трябва да ми плащат повече. А като 
гледаемост филмът е суперуспешен. 
Освен това аз взимам толкова смеш-
ни проценти от цената на билета, че 
като погледна справката, всъщност 
аз не виждам колко пари съм изка-
рал, а виждам колко пари са ми взе-
ли. (Смее се.)

– Щом успехът се измерва с 

пари, накрая като теглиш чер-

тата, ти успешен ли си?

– Ще се почувствам успешен, кога-
то си върна парите, които съм вло-
жил във филма. А и да не успея да 
ги върна, ще направя всичко възмож-
но, за да се променят условията за 
пазар на българския филм. Пазарът на 
киното в България е монополизиран, 
кинозалите в момента ме душат. Но 

те не убиват мен, а убиват българ-
ското кино. И в същото време на бо-
гатия американец му предлагат мно-
го по-изгодни условия, отколкото на 
пършивия българин! 
Затова трябва да се създаде фонд 
„Българско кино“, където да влизат 
10% от цената на билета. И когато 
независим продуцент заснеме филм, 
към който има голям интерес, ще 
бъде поощрен. Обаче веднага възниква 
въпросът, кой ще оглави този фонд. 
Пак ще е някоя медуза, като тия, 
дето си раздават субсидии. И пак ще 
се завърти една мафийка… 

– Казваш, че бедността е въ-

прос на лична грешка…

– На личен избор! Има хора, на кои-
то им е уютно да са бедни и им е 
комфортно да страдат…

– В България май не е много мо-

дерно да си щастлив…

– Знаеш ли какво стана днес? Слиза 
човек от трамвая, гледа враждебно, в 
един момент вижда площад, обсипан 
с цветя, и се изумява. Като му пода-
вам роза, се чуди: „Защо? Къде е но-
мерът? Колко струва ли е? Защо го 
правиш?“ Казвам му: „Честит поне-
делник!“ И не вярва. В следващия мо-
мент се усмихва. Сигурно чак петата 
му мисъл е „еба ти кефа“! 
Той не се сеща да се зарадва на мо-
мента. Т. е. той не мисли какво има, 
а мисли какво няма. Това е бедност. 
Тогава, когато не ти стига. Богат-
ството е, когато това, което имаш, 
ти е достатъчно. 
Но честен човек гладен и беден 
няма!
(В един понеделник миналия месец пло-
щад „Гарибалди“ осъмна покрит с 5000 
бели рози. Така Влади реши да благодари 
на хората, които гледаха в кинозалите 
филма му „Операция „Шменти капели“ – 
да подарява цвете и усмивки на минува-
чите още от сутринта.)

– Щастлив ли си? 

– Много. Животът ми е шарен, аз 
дори си го правя да е по-еднообра-
зен. Тоест поставям си малко пове-
че изисквания и той става по-мръч-
кав. Мога да му легна и да му се 
кефя, ама...

– Не гласуваш ли доверие на хо-

рата около себе си? Защо се 

опит ваш всичко сам да свър-

шиш? 

– Да, бе, гласувам. И затова сега съм 
тук (в студио сме, където Влади се за-
нимава с монтаж на филм). Гласувах до-
верие на човек, с когото трябваше 
да направим филма. Той обаче не мо-
жал да направи нещо и сега аз тряб-
ва да върша неговата работа. Абе, пї 
ми е лесно да си го свърша сам, от-
колкото после да го поправям. 

– Имаш признанието и обичта 

на хората…

– В България няма признание и любов. 
Има популярност. 
Обичат ме, но в момента, в който 
се окаже, че съм изкарал 3 милиона 
от филма примерно, нещата се обръ-
щат… Хайде, обясни ми тоя феномен 
човешки? Какво се случи с медиците 
ни в Либия? Защо изведнъж те стана-
ха лошите? Обичат те тогава, кога-
то се гърчиш, когато ти е трудно. 

– Това нашенска черта ли е? 

– Това са инстинкти. Хората по цял 
свят мислят по един и същ начин. 
Само че имат различна мотивация, 
предпоставки, култура. Всички тия, 
дето ни ги дават за пример, дето са 
одухотворени, възпитани и вежливи, 
в момента, в който ги тресне то-
кът, ще станат много по-лоши хора 
от българите. Само в Япония това 
не може да стане. Те са от друго 
тесто. Земетресението ги разби, а 
на другия ден една жена тръгнала да 
подарява цветя на хората. Защото 
трябва да има надежда… 

– На какъв тип хора с амбиции в 

управлението вярваш?

– Първо – с амбиции, дългосрочни. Су-
етни, които искат да оставят сле-
да. Суетни – имам предвид не пудри, 
а хора, които се интересуват как ще 
изглеждат през призмата на времето. 
Затова имам доверие на Бойко. Защо-
то съм сигурен, че неговата най-голя-
ма амбиция е да остане в историята 
като човек, който е оправил живота 
на българина. И мисля, че е възмож-
но, ако се помогне. Ето, за магистра-
лите хората казват: „Ма, той не ги 
е почнал Борисов.“ Има един виц за 
един адвокат, дето синът му завър-

„БЕДНОСТ Е, КОГАТО НЕ ТИ СТИГА. БОГАТСТВОТО Е, КОГАТО ТОВА, 
КОЕТО ИМАШ, ТИ Е ДОСТАТЪЧНО.“
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шил право и му казал: „Татко, виж, 
аз завърших право и спечелих онова 
дело, дето ти цял живот не можа да 
спечелиш.“ А бащата го нахокал: „Тъ-
панар! Аз с това дело те отгледах и 
тебе, и сестра ти изучих.“ Та това 
беше с магистралите. 
Всеки, който има тази амбиция, би 
могъл да го направи – може да се каз-
ва Станишев или Първанов, или Сан-
докан с двата ножа – няма никакво 
значение. 
Ние сме разрушени като държава 
след война. Убиват българското кино, 
българския театър… В театрите за-
платите са унизителни – по-ниски 
от заплатите, които получават про-
давачки на щанд за конфекция… Как 
този актьор ще излезе на сцената 
утре и ще излъчва достолепие?! 

– Затова ли България е залята 

с чалга? 

– Това е – излиза Любо Нейков на 
сцената и вика „Бааа, пръц…“ и всич-
ки пляскат: „Голям артист!“ До тая 
малформация се стигна, защото е 
много опасно да имаш интелигентен 
народ, не можеш лесно да го доиш и 
да му вземеш парите. 

– Все за пари говориш…

– Аз съм най-нематериалният човек. 
С годините започнах да работя върху 
себе си, за да открия баланса меж-
ду материалното и духовното. Уви, 
в човешката програма те не са зало-
жени да съществуват балансирано – 
едното винаги преобладава. 
В „Междузвездни войни“ джедаите за 
какво се борят – да унищожат тъм-
ната страна ли?! Не! А да запазят 
баланса между светлата и тъмната 
страна. Всъщност това е нещо, кое-
то трябва да намериш у себе си. За-
щото няма съвършен човек. Аз също 
имам своите подвизи и своите под-
лости.

– Какво би казал на тези, които 

избират по-лесното, т. е. ма-

териалното?

– Материалното не е по-лесно, то е 
бреме. На мен ще ми е по-лесно да 
не взимам пари. Много по-трудно е да 
те боли за стотинката и да се раз-
правяш със сметки. Нещата не мо-
гат да се делят на материални и не-

материални. 
Аз например с парите, дето напра-
вих филма, можех да направя хотел. 
Но преди време разбрах, че трябва 
да се даде на ковача чука, на шива-
ча иглата...

– Какво ти помага?

– Вярата. Моля се и сутрин, и вечер. 
Защото ще е прекалено тъпо, ако 
няма бог, светът ще е по-скучен. 

– Какво ще кажеш на тези, за 

които Коледата е само един по-

чивен ден? 

– Виж сега, в тоя бог, дето те не 
вярват, и аз не вярвам. Но всеки 
един от тях в момента, в който му 
съобщят лоша диагноза, в който бан-
ката му вземе къщата, в който не-
гов близък се разболее или го сполети 
нещастие, отваря едно чекмедже в 
гърдите си и допуска, че има бог. 
Бог те обича и подкрепя в това, ко-
ето правиш. А дали то е правилно, 
ще се разбере някога. Но той ще те 
подкрепя дотогава. Коледа е най-го-
тиното нещо, което може да се слу-
чи на човек, стига да е достатъчно 
умен да пази детето в себе си.

– Лесно ли се разделяш с мина-

лото?

– Не знам кога едно нещо свършва. 
Знам, че ми предстоят хубави неща, 
и това ми дава сили да гледам на-
пред. Не се обръщам назад, защото 
ме е страх, че нещата, за които съм 
мислил, че са красиви, ще се окажат 
по-грозни. Каквото е трябвало да се 
случи, се е случило. Много неща съм 
искал да ми се случат. Молбите ми 
са чути от господ. Не са наши из-
борите. Наши са решенията, по кой 
път да тръгнем, но всички пътища 
са избрани предварително. 

– Не упрекваш ли себе си поня-

кога? А другите? 

– Не упреквам никога. Моля за прош-
ка и давам прошка. Прошката е енер-
гия, велико чувство. По-силно е от 
любовта. Истинската прошка идва 
от сърцето, а не „Аз ти прощавам, 
господ ще те съди!“. За много неща 
се уча от дъщеря ми. Защото виж-
дам липсата на отпечатък от неща-
та, с които се борим, за да оцелеем. 
Кой от нас се буди с усмивка всеки 

ден? Ако тръгнеш по улицата усмих-
нат, ще те помислят за смахнат. А 
ако всеки намери усмивката в себе 
си, за да помогне на другия, Бълга-
рия ще стане много енергийно място. 
Ние нямаме свирепи животни, отров-
ни змии и тарантули, дето убиват. 
Дори и природните ни бедствия са 
никакви – придошла малко реката, из-
лязла от коритото. Всичко ни е как-
то трябва, но това, което ни липс-
ва, е енергията на усмивката. 

– Какво правиш, като си ядо-

сан?

– Опитвам се да броя. Ама, оня ден 
карам в задръстване и един тарикат 
с „Пежо“ изпреварва отдясно. Удари 
ми огледалото и продължи. Е тоя ми 
наруши броенето! Така се ядосах… 
Настигнах го на следващия светофар, 
отворих му вратата. Гъзар с тъмни 
очила. Викам му: „Братле, нема да се 
биеме, но ти ми удари колата. Не ми 
е за едно огледало, но защо не спря?“ 
А той ми сочи, че светофарът свет-
нал зелено. Е, отиграх му един ша-
мар циганската. И сега неколко дена 
ми е тегаво. 
А иначе, като се ядосам, получавам 
сърцебиене. И тогава изпращам любов 
на тези, които са ме ядосали. Сми-
рението е най-великото състояние на 
духа. Не примирението. Да смириш 
гнева си, когато си сигурен, че ще 
бъдеш победител, е много голямо пре-
дизвикателство. 

– Кога за последно ти се случи 

нещо трогателно? 

– След филма една жена ми подари 
ключодържател и ми каза: „Не тряб-
ва да си загубиш апартамента.“ 

– Това, дето си го направил 

с апартамента, е голяма лу-

дост…

– Истината е, че ако аз не успея да 
си върна парите, това ще означава, 
че аз съм категоричното правило, че 
не можеш да спечелиш, създавайки. 
Можеш единствено ако станеш част 
от нечий кръг – де не работиш спо-
ред способностите си, а да работиш 
според привилегия. 

– Каква е твоята молитва за 

новата година?

– Доброта, търпение, мъдрост, сми-
рение и благодат. Да ни се случи 
това, което искаме, и да се чувства-
ме щастливи, че го имаме.

Интервю на Теодора СТАНКОВА

„НЕ СА НАШИ ИЗБОРИТE. НАШИ СА РЕШЕНИЯТА, ПО КОЙ ПЪТ ДА 
ТРЪГНЕМ, НО ВСИЧКИ ПЪТИЩА СА ИЗБРАНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.“
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– На кои хора зимата им е любим 

сезон?

– На алпинистите! 

– Хората, на които зимата е 

любим сезон, са доста динамични и 

мобилни. Защото зимата е доста 

пашкулест сезон. Иска ти се да 

се завиеш с топло одеялце и да ти 

бумти печицата... Но има хора, 

които изобщо не ги свърта, дори 

през зимата. Те не се безпокоят от 

това, че е студено, и са подвижни. 

– Познавам много малко такива 

хора обаче. И повечето са мъже.

– Да. Защото жените по-често 

страдат от измръзване на 

крайниците.

– Аз през лятото се чувствам 

много по-ограничена, защото не 

мога да дишам от жега. И живея на 

някакви забавени обороти. 

– Зимата те концентрира повече. 

– Имаш нужда да се скриеш, да се 

смалиш през зимата. Изчакваш, 

търпелив си, по-смирен и по-

добричък ставаш. От студа е… 

 – Това живот ли е?! Три месеца не 

живееш, а спиш зимен сън. Малко е 

ограничаващ този сезон. 

– Статус „Време е за зимен сън“ 

включваш на режим оцеляване един 

вид. Мислиш дали ще ти включат 

парното, дали имаш дърва да 

изкараш зимата... 

– Едно е да мислиш дали имаш 

дърва за огрев, друго е – дали ще ти 

включат парното. Зимата е една в 

града и друга – на село. В селата и 

малките градове тя е предхождана 

от сериозна подготовка. Хората 

трябва да си набавят дърва, да си 

направят зимнина, а също така 

и вино и ракия. Какво знаем ние в 

града?! Нищо. 

– Много обичам зимата в такива 

малки градчета и села, защото 

там мирише на пушек. Хората се 

отопляват с дърва и въглища. 

– И в „Редута“ така мирише. 

Защото има много къщи с камини. 

– Кога започва зимата? 

– За мен започва, когато си украся 

къщата за Коледа и когато си 

извадя ботушите.

– А когато стане февруари, вече 

някак си все едно е пролет. Защото 

остава малко да свърши зимата. 

– На мен през зимата не ми е най-

тежко това, че е студено. Обличаш 

се и готово. Но по-тежко ми е, 

че газиш в някаква киша. Градът 

става мръсен и гаден. 

– Е, това се отнася за България... 

Тогава тръгва една армия от 

цигани, които с едни железа 

започват да къртят леда и заедно 

с него изкъртват и плочките на 

тротоарите. 

– Знам, че при новопостроените 

офис сгради на тротоарите пред 

входа слагат нещо като подово 

отопление. За да не се заледява 
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пътят към входа на сградата. 

– Много тъжно и мръсно я 

подкарахме. Зимата е и купони, 

събирания с приятели. Има толкова 

много зимни празници. 

– Можеш да обичаш зимата само 

ако я видиш. Ние някак си не 

виждаме зимата в истинската 

є прелест. За нас зима е, когато 

ни е студено. Истински се вижда 

зимата някъде в планината. 

– Можеш да я видиш в планината, 

да. 

– През зимата хората ходят в 

планината на ски. Трябва да си 

много сигурен планинар и с добра 

екипировка, за да тръгнеш на 

планински преход през зимата. 

– Веднъж съм правила зимен 

преход и тогава се наложи да 

вадя един приятел от едно 

езеро. Към Седемте рилски езера 

тръгнахме, времето беше лошо 

и по едно време гледаме: един 

кол пред нас. Решихме, че това 

е маркировката. Приятелят ми 

отиде към кола, но пропадна в 

някаква дълбока локва, засипана от 

снега. А аз бях с едни „саксии“ (така 

изглеждаха ботушите ми, защото 

не прилепваха към прасците 

ми и постоянно се пълнеха със 

сняг). Някак си успях да издърпам 

приятеля си. Изсушихме му дрехите 

в близката хижа. На връщане от 

това приключение си намерих една 

шейна на пътя. От онези старите, 

тежките, металните. Някой я беше 

захвърлил в планината. Пренесох 

я с влака в София и я кръстих 

„шейната на щастието“. Всеки, 

който идваше на тавана, на който 

живеех, сядаше в тази шейна и си 

пожелаваше нещо. 

– За мен зима е, когато гори 

камината и гледам през прозореца 

как вали снегът. Дори когато съм 

на ски, най-много обичам вечерите, 

когато се прибирам на топло. 

– Май е време да се пробвам да 

карам ски. 

– С тези болни колене... Май е 

време аз да ги отказвам. 

– По-добре с „шейната на 

щастието“ ходи да се пързаляш.

– Еха, трябва тази зима да ходя 

с моя племенник на пързалка. 

В крайна сметка освен на 

алпинистите и на децата зимата е 

любим сезон. 

– На децата не им е студено. Много 

е странно, но не съм забелязала 

дете, което се гуши в яката на 

палтото си и ходи сковано от 

студ. 

– Какви храни ви се ядат през 

зимата?

– Мааазни. 

– Аз пък през лятото обичам 

повече да ям пържени тиквички и 

картофи. А през зимата ми се ядат 

салати – от моркови, зеле, ряпа...

– Хлябът ми е много вкусен, когато 

е студено. 

– Зимата те връща към хляба и 

виното. 

– Е, някои ги връща към 

туршийката и ракийката. 

– Най-хубавото описание на зимата 

е в приказките на Андерсен. Но 

забравих в коя.

– „Снежната царица“ или „Малката 

кибритопродавачка“. 

– През зимата животът с шапка 

е хубав. С шапка животът през 

зимата е друг.

– Да, бе – ходиш със сплескана коса. 

– Шапката ти пази мислите от 

замръзване и пази главата ти от 

нахлуване на чужди лоши мисли. 

– Вярно ли, бе? 

– Може и да е вярно.

– Кожата ми през зимата е много 

по-хубава, отколкото през лятото. 

– Сменям хидратиращия крем с 

подхранващ през студеното време. 

– През зимата се ходи на сауна. 

– Или на хамам, на турска баня. 

– През зимата няма мухи и комари.

– Но има вълци и мечки!

– Много обичам да стъпвам по 

сняг. Дебел, чист и който скърца. 

– „Бял сняг ще има само във 

градините, където са играели 

деца.“

– Сещате ли се за зимни 

инциденти?

– Преяждане с прасешко...

– Ами, знам, че Пенчо Славейков си 

е счупил крака върху заледеното 

Женевско езеро. Не знам дали 

точно там беше, де. 

– Не, бе, като дете е заспал върху 

заледената река Марица, което 

довело после до тежки усложнения, 

ходене с бастун и накрая до 

инвалидна количка. 

– Мен много ме боли гърлото през 

зимата и това много ме дразни. 

– Днес нямаме филмови примери. 

– „Лавина“. И книгата е хубава. 

Нали знаете, че филмът е сниман 

до тази хижа „Безбог“ в Пирин. 

Помните ли, че ходихме там? Даже 

ако не се лъжа, старата хижа там е 

била пометена от лавина...

– Зимата е смъртта на всички 

сезони. 

– „Ще си запаля огън на брега от 

вестници, останали от лятото“ 

– Бат Рангел...

– Или Георги Веснаков за тези, 

които не го познават...

– ...Има цяла стихосбирка, която 

се казва „Зимна приказка“. Първото 

стихотворение започва така: 

„Ракията е бяла като гибел...“ 

– Като губер?

– Като гибел.

– Еее, хубаво е, но като губер 

повече ми харесва, защото е 

топличко и пухкавичкооо. 
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К
раси Стоянов е от онези прелетни птици сред 
планинарите, които следват зимата. Когато в Бъл-
гария е лято, той е в Памир или поне в Алпите. 
Търси високата планина, заснежените склонове, зи-

мата. Старае се да върши нещо значимо. Да се изкатери 
някъде, да се спусне със ски отнякъде (впрочем той пра-
ви единственото българско слизане със ски от Маккинли 
в Аляска, спускал се е със ски от връх Ленин в Памир). 
Воден от тези си стремежи, сега се спуска директно 
между шамарите с едно иначе прекрасно начинание. 
Той смята, че както в целия нормален свят, така и в 

България пистовото спасяване трябва да се отдели от 
планинското. Затова активно се е заел със създаване-
то на 

ПИСТОВА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА 
В момента тече сертифицирането на програмата, по 

която ще се обучават пистовите спасители. Стоянов 
има намерение да си партнира активно с различни орга-
низации, няма претенции да бъде единствен в това, кое-
то прави, напротив, иска тази дейност да бъде сложена 
на конкурентна основа. Според него планинските спасите-
ли не са достатъчно мотивирани. Краси иска да подгот-
вя хора, които да бъдат наемани от концесионерите на 
ски-комплексите и в крайна сметка да бъдат в помощ на 

любителите на зимните спортове. От това следва, че 
Пистовата спасителна служба ще действа в курортите, 
а планинската спасителна служба ще остане да функцио-
нира във високата планина. 
Обучението на пистовите спасители ще бъде базирано 

върху сериозни входящи тестове и съпътствано с още 
по-сериозни изпити. Свидетелствата ще се издават от 
комисия, съставена от независими експерти. Практика-
та ще включва каране на ски по трудни терени, оказва-
не на адекватна долекарска помощ, спускане на пострадал 
с моторна шейна и пр. Краси ми обяснява, че обучение-
то на планинските спасители отнема цели две години – 
период, който той определя като твърде дълъг за днеш-
ния динамичен свят.
На устата ми е да се пошегувам, че това ще бъдат 

нещо като гларуси, но със ски и зимна екипировка. Но 
знам, че не трябва да дразня професионалистите. Всеки 
е чувствителен по отношение на професията, която уп-
ражнява. А трудът на пистовия спасител не е лек. При 
тежки атмосферни условия и непрекъснат риск. Впрочем 
хората, които отиват да карат ски или сноуборд в пла-
нината, не ги забелязват и изобщо не си дават сметка 
за тези неща.
Краси предварително знае, че ще повлече лавина от най-

различни пречки и недоволства, защото, както сам казва: 

Как да минаваш 
между снежинките
Или за опасностите и романтиката на зимата с Краси СТОЯНОВ

Снегът не вали, а пада. После изведнъж вятърът започва да го премята във виелица. „Изпепелява“ 

стъпките на човека пред вас. Студ, тъмнина, умора. Защо тръгнахте? Сега дори няма как да се 

върнете. Защо не се вслушахте в предупреждението на стария хижар? Не знам дали някога сте били 

изложени на реална опасност, но не забравяйте, че планината има труден характер, проявява го 

остро особено през зимата и предупреждението може да бъде най-голямата помощ.
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„ИСКАМ ДА НАРУША СТАТУКВОТО“
Колкото и да се пали, не ми се струва, че е тръгнал 

на война с планинската спасителна служба. Краси Стоя-
нов е дългогодишен песесар – от онези, за които казваха: 
„Спасяват, без да съдят и без да питат къде са тръгна-
ли тези хора без екипировка и без подготовка.“
Подканям го да се опита да определи най-важите съ-

вети за безопасност в планината. А той ми отговаря, 
че няма важни и маловажни. Че са много нещата, които 
трябва да се спазят предварително, и едва ли ще може 
да изброи всички, но може да опита. 
Грижете се за физическата си активност. Не е необ-
ходимо да тренирате за световни рекорди, но е необ-

ходимо да се чувствате физически добре. Можете да го 
постигнете дори с разходки в парка, стига да ги практи-
кувате ежедневно. Съботно-неделните по-сериозни нато-
варвания, които хората правят, не са най-доброто нещо 
за организма. Тренирайте в досег с природата. Отоплени-
те фитнес салони не са най-доброто място за подготов-
ка за среща с планината. 
Отделяйте средства за качествена екипировка, но не 
разчитайте само на нея. Топли дрехи. Шапка, очила, ръ-

кавици, добри обувки, гети, котки (и най-добрите обувки 
не помагат срещу леда). 
Слънцезащитна козметика – и през зимата, и през ля-
тото. Изгарянията са почти равносилни. 
Записвайте си телефоните на приятели, които могат 
да ви помогнат. Помнете телефона 112. 
Свикнете да ходите с щеки. С щеки тялото вече има 
четири опорни точни, оттам и енергията, която оти-

ва за преодоляването на трудностите по даден терен, се 
разпределя върху четири точки. 
Обърнете внимание на хранителния си режим. Течно-
стите и въглехидратите за задължителни. 
Информирайте се за температурата и снежните усло-
вия, както и за маршрута. Колко часа отнема прид-

вижването от началната до крайната точка. Определете 
пунктовете за почивка. 
Добре е да познавате принципната конфигурация на те-
рена, за да можете през зимата да направите прецен-

ка, дали мястото е лавиноопасно. Температура, наклон на 
склона, слънчево греене, посока и сила на вятъра – всички 

тези неща правят картината, която може да позволи да 
се определи степента на лавинна безопасност. 

„ПРАШНАТА ЛАВИНА Е ОТ НАЙ-БЪРЗИТЕ“
Това съм запомнила от един познат планинар и така с 

Краси събаряме разговора към лавините. Знам, че ако по-
паднете в лавина от пръхкав сняг, вдигната яка и шал 
или кърпа през устата могат да ви спасят. В такава ла-
вина дробовете се пълнят много бързо с фин снежен пра-
шец, който може да ви задуши. Ако попаднете във во-
довъртежа на мокър сняг – той буквално ще ви смаже с 
тежестта си. При добро стечение на обстоятелствата 
можете да попаднете между снежни блокове, където има 
въздух, и да живеете дълго време, стига да нямате живо-
тозастрашаващи наранявания. Лавината може да се про-
вокира от човек, от наклона на склона или от вятъра, 
а може и от комбинацията от всички тези неща. Това 
е, което долу-горе знам за лавините, които съм гледала 
само във филми. „Почти нищо не може да се направи, 
когато попаднеш в лавина“ – поклаща глава Краси. Млък-
вам бързо, защото знам, че само през последната година 
човекът пред мен е изгубил един близък приятел, попад-
нал в лавина, а друг се е отървал. Питам го как понася 
лошите вести, които много често пристигат от плани-
ната точно през зимата. „Пред другите се държиш... Но 
останеш ли сам – става страшно. Трудно се понася за-
губата на приятел.“ 
Сменям рязко посоката и го питам кой е 

НАЙ-ПРЕКРАСНИЯТ МУ ЗИМЕН МОМЕНТ 
„Много са, но сега си спомням един. Беше зимата на 

1991 г., която беше много гладна. Заради една спасителна 
акция бяхме на хижа „Бенковски“ над Рибарица. Едната 
вечер имахме почивка и с едно приятелче решихме да се 
качим на връх Вежен и да се спуснем надолу със ски. Има-
ше страхотен сняг – метър и половина. В горната част 
гората е борова, в по-ниската – букова. Целият горски 
пояс на района е осеян с овчарски колиби, които бяха за-
трупани със сняг. Ние със ските минавахме през покриви-
те, скачахме и след два-три метра се приземявахме. По-
кривът играе ролята на шанца – падаш долу и продължа-
ваш в гората. Беше супер. Беше нещо невероятно.“ 

Мирослава ИВАНОВА

Фирнован (втвърден, заледен) сняг. През деня, при слънчево 

време, влагата попива в дълбочина, а през нощта, когато 

температурите са много ниски, снегът се заледява

Цепнатина. Една от опасностите 

на високата планина
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П
реди години пътувах из Аме-
рика и прекарах няколко сед-
мици на гости в семейството 
на мой познат – богат вое-

нен. Мъжът се връщаше вкъщи само 
вечер и с мен основно се занимаваше 
жена му Джил, забележителна дама на 
средна възраст, майка на четири го-
леми дъщери. Извън това да ме раз-
влича тя си имаше и други занима-
ния: голф, фитнес, обществени меро-
приятия, ходене на църква, срещи с 
някоя от дъщерите, благотворител-
ност. Едва ли с това се изчерпваше 
нейният живот, но беше всичко, ко-
ето аз успях да забележа, че прави 
през седмицата.
Веднъж я помолих да отидем да ви-

дим Статуята на свободата. В Ню 
Йорк, както и в повечето космопо-
литни градове, улиците бяха препълне-
ни с хора, бързащи нанякъде. Наблюда-
вайки ги, неволно попитах Джил: „А 
на теб не ти ли се е искало някога 
да се занимаваш с нещо сериозно – да 
направиш кариера, да се реализираш 
професионално?“ С нотка на почуда в 
гласа Джил ми отговори: „Щастлива 
съм, че никога не съм била принужда-
вана да работя.“ Аз пък на свой ред 
се учудих повече на това, колко мно-
го ме учуди нейното изказване. Пред 
мен сякаш се отвори 

врата към нов свят 
където реалността се възприемаше 
по съвсем друг начин: нито във фа-

култета по психология, който бях за-
вършила, нито в капиталистическа 
България ме бяха учили на този по-
глед към света. А всъщност откъде 
бях научила аз, че човек задължител-
но трябва да работи, за да струва 
нещо? И по какви начини идеята „хо-
рата трябва да работят“ се поддър-
жа в нашето общество? 
Възрастните често питат деца-

та: „Какъв ще станеш, когато пора-
снеш?“ В училище на децата им обяс-
няват, че трябва добре да се учат, 
за да си намерят после хубава рабо-
та, а не да „пасат патките“. Въпро-
сът „Кой е той/тя?“ често означава 
„Какво работи той/тя?“.
В социалистическа България хората, 

които не бяха работили през живота 
си, ги наричаха тунеядци. Обществе-
ното мнение ги порицаваше. Абе, на-
право ги осъждаше. От пословиците 
и мъдростите знаем, че „Който не 
работи, не трябва да яде“ и че „Тру-
дът краси човека“. 
В приказките и басните обикновено 

упоритият труд е залог за постига-
не на успех (спомнете си „Пепеляш-
ка“ и „Трите прасенца“). А спомня-
те ли си филма „Москва не вярва на 
сълзи“? И според него висшето жен-
ско щастие се постига само ако 20 
години подред спиш по четири часа 
в денонощието. Е, при тези условия 
няма как да не срещнеш своя принц, 
даже и ако си малко след 40-годиш-
на възраст. 

Но да не обвиняваме 
само социализма

Капитализмът, благодарение на кой-
то днес процъфтяват много стра-
ни, също се крепи върху идеята за 
упорит индивидуален труд. Въпросът 
„Ако си толкова умен, защо си тол-
кова беден?“ го доказва. Тоест все-
ки, който е развивал своите таланти 
и упорито се е трудил, няма как да 
не се сдобие с капиталистическото 
щастие, което не се измерва просто 
с пари, а с тяхното по-голямо коли-
чество. 
Много западни психолози и филосо-

фи твърдят, че човек се чувства 
здрав и щастлив само ако е реализи-
рал своите способности и че невъз-
можността му да работи пълноцен-
но може да стане причина за болести 
и нещастия. 
И още в този дух… Работата не е 

задължение, а 

право и даже привилегия 
Това пък е „умна“ мисъл на феми-

нистките. Те отстояват правото на 
жените да работят наравно с мъже-
те с убеждението, че само в този 
случай жената може да се смята за 
независим и реализиран човек. Печеле-
нето на собствени пари и самосто-
ятелното издържане са двата кри-
терия, които отличават възрастния 
от детето. 
Държавата стимулира повече рабо-

БЕЗ РАБОТА = БЕЗРАБОТЕН

Масовите представи, под чието влияние градим живота си, 

често се оказват противоречиви. Например „свестните 

хора работят“ и „достоен за уважение е онзи, който може да 

си позволи да не работи“. Кое от двете твърдения е вярно?
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тещите – само ако работиш, мо-
жеш да разчиташ на платена отпус-
ка, пенсия и медицинска застраховка. 
На срещуположния полюс е идеята, 

че хората не са длъжни да работят. 
Както е казал Оскар Уайлд, „работа-
та е последното убежище на онези, 
които друго нищо не умеят да пра-
вят“. Да се трудиш, означава едно-
временно да печелиш пари, но да ня-
маш време да ги харчиш. Парите из-
искват специално внимание – те се 
обезценяват, трябва да ги съхраня-
ваш и умножаваш. Тоест колкото по-
вече пари изкарваш, толкова повече 
си принуден да работиш. Получава се 
омагьосан кръг – в някакъв момент 
не можеш да разбереш 

дали парите работят 
за теб, или ти за тях 

А кой е казал, че прословутата са-
мореализация е свързана само с рабо-
та? Ако човек танцува, занимава се 
с фотография, любува се на природа-
та, обръща внимание на детето, нима 
той не реализира своите способности 
или не носи полза на обществото?

В големите компании обикновено на 
видно място окачват табло, на ко-
ето слагат информация за постиже-
нията на предприятието. Например 
„Нашият завод произведе милионния 
си автомобил“. От таблото рабо-
тещите обикновено разбират какво 
точно изработват, защото обикно-
вено те знаят как функционира само 
техният „участък“, тяхното зве-
но от работата, а пълната карти-
на на производството за тях оста-
ва скрита. Ние живеем в потреби-
телско общество, което ни принуж-
дава да желаем вещи, за които ми-
нути преди това дори не сме знаели, 
че съществуват. За да получим жела-
ното, ние работим. Но да не забра-
вяме, че „щастлив не е този, който 
има всичко, а този, на когото нищо 
не му трябва“.
В приказките е съсредоточена ве-

ковна народна мъдрост – много при-
казни герои са постигнали всичко бла-
годарение на прост късмет и на ра-
ботата на многобройни помощници: 
рибки, вълшебни шапчици, крилати 
коне и т. н. Тогава е възможно чо-

век, който се труди упорито да на-
прави кариера, просто да се чувства 
неуверено, да е тревожен и затова да 
има нужда от външен статус, за да 
се усети защитен.
Западът е измислил идеята за про-

греса, за да могат хората да се стре-
мят напред (към светлото бъдеще) и 
да работят като луди в името на 
непостижимото щастие. А за източ-
ния човек времето тече в кръг, бави 
се някъде; нищо ново и по-добро няма 
нито в бъдещето, нито в минало-
то; източният човек не е убеден, че 
трябва да бяга по-бързо от всички, 
а точно обратното – да спре. Буди-
стите полагат специални усилия, за 
да се научат нищо да не правят. 
Какво се получава като резултат? 

Човечеството е натрупало много зна-
ния. Като погледнеш, от една стра-
на, ти се струва, че трябва да ра-
ботиш, а от друга – че не трябва. 
Еднозначно правилно решение за всич-
ки няма, но всеки има право на из-
бор – да избере най-добрата за себе 
си работа.

Калина ВЕЛЕВА

УИКЕНД ЗА ДВАМА 
в семеен комплекс „Варненци“ 
(близо до Кръстова гора) 

Всеки, който се включи в 
празничните игри на радиото, 
може да го спечели.

Коледният подарък на радио „Браво“
за неговите слушатели е

„Правя това предаване всеки ден, защото ми 
харесва… Обичам да го правя. Преди много 
години го направих за първи път... Беше 
много странно... Много се притеснявах, но го 
направих... Хареса ми и реших, че ще го правя.“

С Елза Парини 
във „Варна лайф“ можете 

да поклюкарствате 
от 16.00 до 17.00 ч. всеки 
понеделник и четвъртък. 

А в „Шоуто на Лили“ 
от 11.00 до 12.00 ч. ще чуете 

ЛЮБИМИТЕ си ХИТОВЕ и ТЕХНИТЕ КАВЪРИ.

Слушайте предаването на Димитър Горчев 
„Телефонна любов“ – от 9.00 до 10.00 ч. 
всеки делник – и изненадайте близък 

човек с пожелание за рождения му ден.

В края на работния ден 
Виктор ще ви накара 

да се разкършите в 
„Парти тайм с Виктор“.

Виктор се завръща 
в радио „Браво“ след 
известно прекъсване. 
В предаването му 
звучат хитове 
от днес и вчера – 
музиката, която ви 
кара да танцувате, 
да се усмихвате и да 
се любите...

Слушайте ни и на www.radiobravo.com!
Радио „Браво“ пожелава на своите слушатели блага Коледа и радостна и щастлива Нова 2012 година!

Варна, бул. „Княз Борис“ 53, ет. 3
тел. 052/ 32 10 12

www.radiobravo.com

И тя се завърна в 
радио „Браво“ след 

двегодишно прекъсване. 
И обещава, че новото 

шоу „Варна лайф“ 
ще разнообразява 
следобедите ви  с 
хубава музика и 

пикантна информация 
от светския живот 

на Варна. Ето че най-
после варненският 

хайлайф си има своята 
жълта рубрика.



ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

1ЕДИН ОТ ПАРТНЬОРИТЕ ВИНА-

ГИ Е ГОТОВ ДА НАПРАВИ ПЪР-

ВАТА КРАЧКА КЪМ ПРИМИРИЕТО. 
Не ви е трудно да се сдобрите само 
няколко минути след напрегнат скан-
дал? Психолозите смятат, че това е 
голям плюс за двойката. Партньори-
те, които са склонни да се сдобря-
ват веднага след скандал, имат мно-
го по-големи шансове да живеят за-
едно дълго и щастливо. Съвсем не е 
задължително и двамата съпрузи да 
се еднакво благоразумни и сговорчи-
ви. Ако мъжът ви е по-отстъпчив и 
пръв предлага примирие, вие можете 
да си позволите малко да му се по-
сърдите. 

2ПРЕКАРВАТЕ ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ 

В РЕАЛНИЯ СВЯТ, ОТКОЛКОТО 

ВЪВ ВИРТУАЛНИЯ. Социалните мре-
жи и сайтове за запознанства в све-
товен мащаб днес са причина за една 
трета от всички разводи. И това е 
обяснимо. Малцина са онези, които 
могат да устоят на изкушението да 
не се срещнат с първата си любов 15 
години след завършване на училище. 

Съветът на психолозите към тези, 
които общуват активно в социални-
те мрежи, е да бъдат откровени с 
половинката си с кого и за какво раз-
говарят. Криза в отношенията меж-
ду двама души настъпва, когато еди-
ният от съпрузите ревнува неоснова-
телно другия. А това се случва, кога-
то другият пази в тайна общуването 
си в интернет. 

3И ДВАМАТА ПОДДЪРЖАТЕ ИН-

ТЕЛЕКТУАЛНИЯ СИ „ТОНУС“. 
Оказва се, че умните хора често имат 
дълготрайни бракове. Научно изслед-
ване, проведено в САЩ, дало неочак-
вани резултати: колкото по-висок е 
коефициентът на интелигентност на 
двамата съпрузи, толкова по-рядко се 
развеждат те. И колкото по-голямо 
внимание отделяте на интелектуал-
ното си развитие – било чрез четене, 
хоби или банално решаване на кръсто-
словици, – толкова по-големи са шан-
совете бракът ви да оцелее. 

4ЖЕНАТА ИЗКАЗВА ЛИЧНО МНЕ-

НИЕ. Ако попитате баба си как-

ви трябва да бъдат отношенията 
между съпрузите, тя ще ви каже, че 
преди всичко добрата жена трябва да 
се подчинява на желанията на мъжа. 
Времената се менят. Съвременните 
психолози смятат, че жените, които 
не се притесняват да имат собстве-
но мнение, са по-щастливи в личния 
си живот за разлика от смирените 
им приятелки. 

5СМЕЕТЕ СЕ ПО-ЧЕСТО ЗАЕДНО. 
Смехът понижава нивото на хор-

моните на стреса, които са една от 
причините за постоянно раздразнение. 
А то пък има отношение към здра-
вословния сексуален живот на двойка-
та. Ако настроението вкъщи е тя-
гостно, изгледайте заедно някоя ко-
медия. Това ще ви накара да се пос-
меете и съответно ще разведри ат-
мосферата. 

6 И ДВАМАТА СТЕ ОТКАЗАЛИ 

ЦИГАРИТЕ. Колкото повече 
общи навици имат съпрузите, тол-
кова по-лесно се разбират. Ако еди-
ният от тях пуши, а другият – не, 
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условия

за „железен“ брак
Защо някои бракове са за цял живот, а други се разпадат 

след година-две, след период на безкрайни спорове и тежки 

конфликти? Резултатите от няколко научни изследвания 

показват, че бракът е здрав, когато:
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шансовете за развод нарастват зна-
чително. 

7ПО-ЧЕСТО КАЗВАТЕ „ДА“. Ня-
кои психолози вярват, че им е 

достатъчно да послушат за извест-
но време разговор между партньори-
те в двойка. Според това, как съпру-
зите разговарят помежду си, специ-
алистите могат да направят отно-
сителна прогноза за настроенията в 
семейството. Колкото по-често мъ-
жът и жената се съгласяват един с 
друг и говорят с позитивно натова-
рени фрази, толкова по-добре се раз-
бират помежду си. Ако посрещате 
всяко предложение на партньора си с 
„не, ти ме чуй“ – това е тревожен 
симптом.

8В ХОЛА СИ ИМАТЕ УДОБЕН ДИ-

ВАН. Мислите, че изборът на 
мебели няма отношение към любовна-
та близост? Експерти от Йейлския 
университет уверяват, че външният 
вид и удобството на мебелите до го-
ляма степен определят настроението 
вкъщи. Например колкото по-спокойни 
са интериорът вкъщи и цветовете, в 
които е решен той, толкова по-спо-
коен е и семейният живот. 

9ИМАТЕ ИНТЕРЕСНА РАБОТА И 

ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ ЗА ЛИЧЕН 

ЖИВОТ. Представителите на някои 
професии, например лекари и учители, 
се развеждат по-често. Проблемът е 
в това, че те по-често от остана-
лите приемат работата си присър-
це. Ако упражнявате такава профе-
сия, която емоционално и физически 
ви обсебва, трябва да се замислите 
как да намерите баланс между рабо-
та и личен живот.

10ДОВЪРШВАТЕ ФРАЗА, КО-

ЯТО Е ЗАПОЧНАЛ ДРУГИЯТ. 
Навярно сте чували, че хора, които 
живеят отдавна заедно, започват да 
си приличат. Нови изследвания показ-
ват, че двама души, които се чувст-
ват добре заедно, говорят по подобен 
начин, еднакво построяват фразите 
си, използват едни и същи характер-
ни думи и изрази.

11 НА СТАРИТЕ СИ УЧЕНИЧЕ-

СКИ СНИМКИ СЕ УСМИХ-

ВАТЕ ШИРОКО. Според изследва-
не на специалисти от американския 
щат Индиана тези, които се ус-
михват широко на старите си уче-
нически фотографии, се развеждат 
три пъти по-рядко от тези, чие-
то изражение е сериозно. Явно хора-
та, които се усмихват, се смятат 
за по-щастливи от тези, които не 
се усмихват. Ако като цяло вие сте 
щастлив човек, то всички възниква-
щи проблеми и неприятности за вас 
ще бъдат преодолими. 

12НАСПИВАТЕ СЕ ДОБРЕ. Без-
сънната нощ може напълно да 

провали деня ви. А няколко безсън-
ни нощи поред дори могат да ста-
нат причина за разрив в отношения-
та между съпрузите. Колкото по-ло-
шо сте спали през нощта, толкова 
по-малко внимание можете да обърне-
те на половинката си през деня.

13 СПАЛНЯТА НЕ Е САМО ЗА 

СПАНЕ! Лекари от най-голе-
мия университет в Тенеси доказа-
ли научно, че редовният секс запъл-
ва „дефицита от щастие“, който 
може да възникне, ако мъжът и же-
ната работят напрегнато и не си 
почиват достатъчно. Не е необхо-
димо да се стремите да поставяте 
рекорди. Най-важното е да намерите 
златната среда, която ви устройва 

и двамата. 

14 НЕ ВИ СЕ НАЛАГА ЕЖЕ-

ДНЕВНО ДА ПОВТАРЯТЕ: 

„МОЛЯ, ИЗХВЪРЛИ БОКЛУКА!“ По 
статистика готовността на съпру-
зите да си помагат в домакинство-
то стои на трето място в списъка 
с условията за щастлив брак. Пър-
вите две условия са вярност и ху-
бав хармоничен секс. Ако единият 
от съпрузите е поел почти всич-
ки домакински задължения, а други-
ят не изявява желание да помага, 
рано или късно това ще прерасне в 
конфликт. 

15 УМЕЕТЕ ДА БЛАГОДАРИТЕ. 
Често след първите годи-

ни от брака съпрузите престават 
да говорят за чувствата си, смя-
тат, че всичко се разбира от само 
себе си. Което съвсем не е правил-
но. Навярно от собствен опит зна-
ете, че похвалата от близък човек 
може да направи чудеса – да ви оп-
рави настроението и да ви накара 
да се чувствате щастливи. В също-
то време, ако вие сте благодарили 
от сърце на половинката си, макар 
и за нещо дребно, тя искрено ще се 
зарадва, че това, което е направила, 
не е маловажно, и ще поиска отново 
да повтори постъпката си. 
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С
поред източната психоло-
гия жената е душата на се-
мейството. Ако мъжът е 
отговорен за материалното 

обезпечаване, то жената е тази, ко-
ято определя духа и настроението 
вкъщи. Освен това мъжът е мно-
го силно зависим от женската енер-
гия. Ненапразно в източните цивили-
зации девойките методично се под-
готвят от по-възрастните жени в 
семейството за семейния живот.
По силите на жената е да повлияе 

на мъжа – тя може да го вдъхнови, 
да го промени и да го накара да се 
чувства уверен. Просто трябва 

да спазва някои правила 

1Да не спори директно с мъжа. 
А още по-малко да го унижава 

с „За нищо не ставаш“. Повечето 
мъже са готови да работят усилено, 
за да осигурят материалното благо-
получие на семейството си, и много 
от тях сами не осъзнават, че рабо-
тят не за пари, а за да бъдат оцене-
ни от жената до себе си. Най-теж-

ката психологическа травма за един 
мъж е да се окаже, че не е заслужил 
уважение и е нищо в очите на съ-
пругата и децата си. По тази причи-
на много мъже, дори когато матери-
ално са обезпечили семейството си, 
продължават да се чувстват неувере-
ни. Ако искате мъжът ви да вярва в 
себе си, задължително е и вие да по-
вярвате в него.

2Да не говори лошо зад гърба 

му. Може и да не ви се вярва, но 
на подсъзнателно ниво ние винаги зна-
ем какво говорят и мислят хората за 
нас. Мъжът може и сам да не разби-
ра защо изпитва раздразнение по от-
ношение на съпругата си, а това се 
случва, защото тя в разговор с при-
ятелки или с майка си говори лоши 
неща за него. Не правете това!

3Да изслушва внимателно оно-

ва, което той казва. Поведение-
то и начинът ви на общуване тряб-
ва да показват, че неговите думи и 
действия са важни за вас. Дайте на 
мъжа си да разбере, че го цените и 
уважавате, и той ще бъде готов на 

всичко за вас. 

4Да не го нарича с прякор или 

умалително. Това е неуважител-
но. Някои жени се обръщат към съ-
пруга си по фамилия вместо със соб-
ствено име. И това не е абсурдно. 
Напротив, по този начин те събуж-
дат у него не марсовата, а бащинска-
та енергия – енергията на слънцето. 
Особено ако мъжът е по-възрастен 
от жената. Докато към жените при 
обръщение е по-добре да се използват 
умалителни имена.

5Да се примири, че мъжът, за 

когото се е омъжила, е нейна 

съдба! И тогава сама ще развие лю-
бов и уважение към него. От пози-
цията на западната жена това зву-
чи глупаво. Много жени смятат, че 
силната романтична любов се случ-
ва преди брака. След това идва ред 
на битовите неуредици. Романтична-
та привързаност не продължава пове-
че от 3 години. Самата природа дава 
това време, за да направи слепи и 
мъжа, и жената, за да им се роди по-
томство. Затова по-важно е двама-
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УСПЕШЕН 
МЪЖ
по заявка

Зад всеки успял мъж стои една силна 
жена. Ако досега не сте го знаели, 

осмислете го. И действайте. Защото 
всяка жена може да направи мъжа до 

себе си щастлив и проспериращ.
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та да развият любов и уважение един 
към друг след периода на романтич-
ната любов – по време на брака. Ис-
тинската любов идва тогава, когато 
има партньорство и се преодоляват 
взаимни трудности. Затова е важно 
да разберете, че този мъж ви е да-
ден от бог, вие сте го привлекли по 
някакви причини, за които дори може 
да не подозирате. И е важно да сте 
семейство именно с него.

6Да визуализира. Ако вие си 
представите мъжа си като успе-

шен и силен човек, такъв и ще ста-
не. Но ако вие го визуализирате в не-
гативен план, а и още по-лошо – го-
ворите негативно за него, това бло-
кира неговите възможности.

7Да бъде търпелива. Личностни-
те качества определят доколко 

успешен ще е човекът в интимните 
си отношения. Най-разрушителни са 
егоизмът и гневът. Няколко минути 
гняв могат да развалят и най-хармо-
ничните отношения. 

8Да работи върху себе си, ако 

често изпитва раздразнение. 
Ако казвате на съпруга си, че го ува-
жавате, а дълбоко в себе си изпитва-
те раздразнение от него, това няма 
да помогне на неговия успех. Ефек-
тът дори може да бъде обратен.
Когато майката се дразни на дете-

то си, детето си мисли, че майката 
не го обича (дори и тя да му гово-
ри привидно мило). Децата са много 
чувствителни, особено в първите го-
дини от живота си. 
Ако вие сте постоянно изнервени 

от мъжа си, значи постоянно му из-
пращате негативна енергия. И той 
като децата я усеща и се чувства 
необичан и нещастен. Затова се тре-
нирайте да го приемате с всички-
те му недостатъци. Запомнете, че 
да промените човека до себе си мо-
жете само ако го обичате безуслов-
но – а именно ако го приемате та-
къв, какъвто е.

Какво е успехът?
От това, как ще отговорите 

на този въпрос, зависи вашето 
щастие и щастието на семей-
ството ви. Днес мерило за ус-
пех са парите и властта. За-
ради пари хората са гото-
ви на предателства, рушат 
природата, рушат сами себе 

си. Това разбиране за успех е разру-
шително и преходно. Важно за успе-
ха е не това, колко пари изкарвате, 
а дали живеете в съгласие със себе 
си. Възможно е мъжът ви да не пе-
чели много, но това не значи, че той 
е неуспял. Ако на човек от съдбата 
му е отредено да изкарва хиляда лева 
на месец, но той я излъже и изкарва 
десет хиляди – то това ще се от-
рази в други сфери на живота му – 
ще пострада здравето на децата му 
например. Мъдрата жена трябва да 
разбира това.
От гледна точка на източната пси-

хология щастието на семейството до 
голяма степен зависи от ценностна-
та система на съпругата. Един при-
мер: какво се случва, когато жената 
повярва, че успехът – това са пари-
те? Нерядко съпругът є наистина пе-
чели, но в един момент напуска се-
мейството. 
Мъжът и жената имат различни 

представи за успех и това е естест-
вено. При хармоничната жена подсъз-
нателното разбиране за успех е след-
ното: да намери добър баща за деца-
та си, да се омъжи за него, да съз-
даде семейно огнище в атмосфера на 
любов и разбирателство. За хармо-
ничния мъж успехът са материални-
те постижения. 

Слаби мъже 
и силни жени

Съвременната тенденция за превъз-
ходство на жените над мъжете се 
базира на теорията за прераждането 
– ако жената в предишния си живот 
е била воин, съответните качества 
могат да се проявят и в настоящ-
ия живот. 
В съвременното общество нерядко 

жените поемат отговорност за бла-
гополучието на семейството. Живо-
тът на всяка двойка си има и ин-
дивидуални правила. Но в основата 
е разбирането, че за хармоничната 
жена домът и семейството са на 
първо място. И никаква кариера не 
можа да я направи щастлива, ако де-
цата є са болни. 
Когато жената има силно желание 

да се реализира в професията и в об-
ществото, тя непременно ще го на-
прави. Често пъти мъжът на тази 
жена е неуспешен (или се разболява) и 
тя не може да разчита на него, на нея 
є се налага да поеме водеща роля в се-
мейството. Жената, за която карие-
рата е на първо място, привлича точ-
но такива мъже – за които да се гри-
жи и да взима решения вместо тях. 

Доста успешни мъже
Много жени се оплакват, че мъже-

те им са прекалено заети с работа-
та си и не им остава време за се-
мейството. Ако вие се омъжите за 
министър, трябва да сте наясно, че 
той няма да може всеки ден да паза-
рува и да си играе с децата. Кари-
ерата за мъжа наистина е важна, 
но не трябва да е изцяло за смет-
ка на времето и вниманието към 
семейството и децата. 

Да се научим 
да обичаме

Това е смисълът на нашето съ-
ществуване. И трябва да го на-
правим в семейството, с децата 

си. На децата не им трябват пари и 
успешен баща, парите те дори чес-
то ги губят. В богатите семей-
ства, където амбициозните и ус-
пешни родители нямат време 
за семейството, децата чес-
то растат с агресия към 
бащата и майката. Децата 
имат нужда от любов. Ко-
ято се изразява с грижи и 
внимание.©
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К
огато казвах, че съм в отво-
рена връзка с красивия мъж 
до мен, на лицата на околни-
те се изписваше недоумение 

или недоверие.

Първото вероятно се дължеше на 
впечатлението, което правим, на 
сплотена двойка. А второто – на 
съмнението, че такова нещо като 
„отворена връзка“ съществува и че 

точно ние сме му хванали цаката.
Ние, разбира се, не бяхме хванали 

нищо, защото отворената връзка е 
една най-обикновена самозаблуда, за 
която сега ще ви разкажа.
Ретроспективно изразът на недоу-

мение на лицата на хората може да 
се е дължал… ами, на недоумението 
им, как такова умно момиче като 
мен може да изрича такова глупа-
во нещо. 

Аз тогава не знаех, 
че съм глупава 

Напротив, намирах се за дълбоко 
помъдряла след мъчителна 3-годиш-
на връзка с тогавашната ми „лю-
бов на живота“ – млад егоцентри-
чен творец, който се ласкаеше от 
проекцията на моите качества вър-
ху себе си.
И когато след всички разочарова-

ния с учудваща лекота затворих тази 
глава от живота си (разбирайте – 
хладнокръвно я затръшнах в лицето 
му), открих душата си претърпяла 
плашеща метаморфоза.
Грандиозна грешка при избора на 

обект на чувствата ми беше ме 
тласнала далеч, отвъд тънката гра-
ница между цинизма и въодушевление-
то, което обикновено бележи житей-
ския ми път. Бях запокитена в сен-
честата пустош – владение на за-
щитните ми механизми. Дистанци-
раност, интелектуализиране на вся-
ко чувство и дума и всички форми 
на насмешката живеят там. Тяхното 
съвкупно име е контрол.

Така става с всички, 
когато ги боли 

когато някой ги наранява. Опитват 
се да овладеят ситуацията, да „въз-
върнат контрола над живота си“. 
В случай на малтретиране този ин-
стинкт е животоспасяващ. Помага 
на човек да си възвърне емоционал-
ния баланс, да спре да се приема като 
безпомощна жертва.
Да, не можем да отречем нуждата 

от него, но като всички други „авто-
пилоти“ на съзнанието и този безмо-
зъчен тъп рефлекс дава страшно мно-
го дефекти. Може временно да преца-
ка целия ти живот.
В началото може и да не усетиш, но 

след време грешката ти става оче-
видна. След рефлекторното ми „въз-
връщане на контрола“ (продиктувано 
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от страха, че ако не контролирам 
света около себе си, отново ще ми 
се случат болезнени неща) животът 
ми тръгна по мед и масло. Волята ми 
беше толкова отслабнала от ужасно 
дългия период на мъки, че няколко ме-
сеца просто се оставих на течение-
то. Несъзнателно се плъзнах по накло-
нената плоскост на помощните коле-
ла на защитните ми механизми. Сър-
цето ми нямаше сили дори да се ужа-
си от циничното ми поведение или 
състояние тогава, успяваше само да 
наблюдава напълно безучастно.
Тогава дойде ред и на отворена-

та връзка. Не, всъщност тогава дой-
де един магнетичен индивид от про-
тивоположния пол, по когото посте-
пенно полудях от любов и страст и 
страхът ми ужасно се засили – пра-
вопропорционално на чувствата ми. 
Ето тогава дойде ред на отворена-
та връзка – 

броня срещу 
разочарованието

Няколкото месеца безцелно пързаля-
не не бяха достатъчен луфт. Още не 
бях готова да сваля помощните коле-
ла и се врязах с тях директно в но-
вата ми романтична реалност.
Всъщност тогава изобщо не виж-

дах нещата така. Според тогавашно-
то ми „аз“ просто се стараех да не 
повтарям миналите си грешки, които 
бяха ми донесли само болка и в края 
на краищата ме бяха довели до стра-
шен провал в личния ми живот. Съв-
сем рационално, нали?! 
Но всъщност бях оставила стра-

ха да се пропие във всяка пора на 
пламтящата ми любов и изцяло да 
властва над мислите и впечатлени-
ята ми. Тогавашната ми рационали-
зация беше, че понеже ограничения-
та съсипват всичко, романтичните 
чувства могат да се запазят само 
в условия на пълна свобода. Този хи-
парски подход, разбира се, изобщо не 
проработи. 

Трябваше да се нараним 
ужасно един друг

и почти да унищожим всичко помеж-
ду ни, за да разбера, че хипарското 
ми „прозрение“ беше продиктувано 
само от страх. Страх да се отдам 
отново. Страх да не се слея в любо-
вта си с него... отново. Страх да не 

повярвам и така да изгубя контрол. 
Е, след като опитът ми да не се 

отдавам, за да не ме боли, доведе до 
повече болка, отколкото някога съм си 
представяла, че мога да понеса, бързо 
развенчах митовете, че можеш да кон-
тролираш живота и че страхът ще 
те предпази от нещастия. Тези ре-
флекси осигуряват само психологически 
комфорт за кратък период на сладка 
самозаблуда. След това човек трябва 

да поеме кръста на 
възторжения оптимизъм
и съзнателното съществуване. Има 
обаче хора, които весело си съжи-
телстват в тази т. нар. отворе-
на връзка за постоянно. Гледах едно 
предаване, посветено на такива двой-
ки, в поредицата „Табу“ на National 
Geographic. Тези двойки не само пра-
веха секс с чужди партньори, без да 
крият от своите, но канеха чуждите 
хора на гости и вечеряха по трима, 
водейки светски разговор, преди мъ-
жът или жената да се оттеглят в 
спалнята си с „външния“ човек (чес-
то пъти напълно непознат, случайно 
забърсан в някой бар). Всъщност по-
следното май беше задължително ус-
ловие. Да. Спомням си как една жена 
обясняваше, че нямала нищо против 
мъжът є да чука, която си поиска, 
стига да не стигал до емоционално 
обвързване. Същата жена твърдеше, 
че дори се чувствала щастлива, ко-
гато мъжът є бил задоволен. И, за-
бележете – 

така се подсигурявала, 
че той нямало 
да є изневери 

защото задоволявал естествените си 
нужди, осеменявайки всички предста-
вители на женския род, които се на-
вивали на този странен любовен – не, 
а сексуален триъгълник.
Не знам културна характеристика 

ли е, но мъжете, които участваха 
в нашия роден любовен триъгълник, 
често пъти бяха силно смутени от 
ролята си в него, докато западняци-
те от „Табу“ не бяха нито притес-
нени, нито нахални, просто съвсем 
непосредствено налитаха на чуждо-
то гадже. 
Тази пълна липса на ревност може 

да ви се стори като сбъдната мечта, 
но всъщност е също толкова голяма 

самозаблуда, колкото моето схващане, 
че сексът с други хора ще даде воля 
на страстта между нас двамата, а 
дистанцията, която той осигурява, 
ще ме предпази от болка.
Заблуда е, че 

„контролираната“ 
открита изневяра 

ни щади от разочарованието на „ис-
тинската“ изневяра (т.е. онази, зад 
гърба на партньора). Това схващане е 
погрешно заради самото естество на 
изневярата. Тя е изкушаваща именно 
заради своята скришност.
Човек винаги се изкушава да прави 

нещо тайно. Да даде воля на някоя 
своя скрита страна. Като интегри-
ра изневярата в динамиката на връз-
ката си, двойката се лишава от мис-
терията на истинската изневяра и по 
този начин развенчаният секс с други 
хора губи своята привлекателност. Но 
това само кара човек да търси друго 
поле за изява на скритите си пороци. 
Може да е лъжа от друго естество – 
това не е важно. Защото при изневе-
рите проблемът не е в самия секс, а в 
лъжата и в неочакваната болка.
Затова и жената от „Табу“ се 

чувстваше щастлива и никак не ре-
внуваше, докато слушаше стенания-
та, долитащи от спалнята на мъжа 
є – та нали това се случваше под 
неин контрол! 

Нещо като доброволно 
жертвоприношение

Ние самите избираме кои и колко 
хора ще убием в името на боговете 
днес, за да сме спокойни утре. Колко-
то по-голямо е жертвоприношението, 
толкова по-сигурна е и застраховката! 
Налудничавата усмивка на жената, до-
като слуша оргазма на другата и мъжа 
си, прилича на екстаза на жертвопри-
носителя (а често и на самата човеш-
ка жертва). Екстаз, породен от абсо-
лютната убеденост, че чрез този ри-
туал се предотвратява едно огромно 
бъдещо нещастие. Но всъщност и аз, 
и вие знаем, че това не е нищо повече 
от суеверно невежество. Защото дори 
всички хора от едно село ритуално да 
се самоубият, това няма да попречи 
на астероид да удари Земята или на 
тропическите дъждове да наводняват 
екватора всеки ден по обяд.

Ирена ГЕОРГИЕВА
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Диана и
ДЕЦАДЕЦА

С
лед пет години до името на 
Диана Петрова ще четете 
следното: „Тя е на 38 годи-
ни и има две деца – момиче и 

момче, съответно на 13 и 15 години. 
Първата є книга „Мъдри приказки за 
деца и родители“ излиза през 2011 г. 
Преиздадена е седем пъти. Преведе-
на е на шест езика. Подобна е съд-
бата и на следващите є три книги. 
Печалбата от тези книги е оценена 
за момента на 1 600 000 лева. Наскоро 
Диана сбъдна мечтата си да лети в 
космоса, а сборникът є „Звездни при-
казки“ е почти завършен.“ 
Не, това не е откъс от нейната 

приказката „Лъжата и барабанът“, 
нито от „Чернокоска“, нито от „Ча-
совникови човечета“, не е и от „Въл-
шебните карти“, макар че бъдещето 
може да се определя по приказките. 
Точно на приказки є „гледах“ и съм 
абсолютно сигурна в това, което ви 
казвам. По приказките може да се 
определя и миналото. Диана ми при-

помни, че психотерапевтите науча-
ват много за човека, когато получат 
отговор на въпроса „Коя е любимата 
ти приказка?“. Обяснението е прос-
то. Много хора 

живеят според 
съдържанието на 

любимата си приказка 
от детството. Несъзнателно изби-
рат същия или подобен сюжет. Не-
волно оценявам като лошо това, че 
май тъжните Андерсенови приказки 
са ми любими, и продължавам да раз-
говарям с Диана. Сега тя е на 33, 
има момиченце и момченце, съответ-
но на 8 и на 10 години. Скоро излезе 
първата є книга с около 40 на брой 
„Мъдри приказки за деца и родители“. 

Мечтае да излезе в космоса като ту-
рист. „Искам да видя Земята отда-
леч. Понеже е невъзможно да излезеш 
от себе си и да се видиш отстрани, 
много искам да видя отстрани мяс-
тото, на което живеем.“ 
Любовта є към приказките идва от 

баба є. Тя много обичала да си измис-
ля истории и да є ги разказва вечер. 
Това били приказки, които Диана ни-
къде не била чувала или чела по-къс-
но. Спомня си една – за принцесата 
Гергана, която се влюбила в просто 
овчарче и отишла да живее в землян-
ката му. Родителите на Гергана били 
много недоволни, защото искали да я 
омъжат за принц. Но принцесата им 
отговорила: „Как мога да бъда прин-
цеса, ако не съм щастлива?!“ 

Принцесите трябва 
да бъдат щастливи 

Диана с усмивка си спомня, че мно-
го често заспивала преди края на при-
казката. 
„Приказката учи детето – казва ми 

тя. – Представя му модели, с които 
му подсказва как да се държи. Напри-
мер какво подсказва на детето класи-
ческата приказка за Червената шап-
чица? Че невинаги можеш да си по-
могнеш сам, а и не е необходимо да 
разчиташ само на себе си. Помощта 
може да дойде и отвън. Изведнъж 
може да се появи ловецът и да те 
спаси. Сега много малко четем при-
казки на децата си и на тях действи-
телно им липсват основни модели на 
поведение. Нашите деца знаят само 
„Мама ми вика нещо, но аз няма да 

Или за приказката 
като терапия и подарък

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

срамежливата Луна
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я чуя“ или „Мама ми крещи, и аз ще 
є крещя“. Те не знаят, че има още и 
още модели. А съществува и едно по-
стоянно объркване, че приказките са 
само за деца. Приказките третират 
проблемите на възрастните, така са 
възникнали. Жанрът детски приказки 
се е появил късно.“ 
Диана била на 20 години, когато 

за пръв път открила Юнг (сега е 
част от юнгианското общество) и 
като зрял човек прочела за приказки-
те като психотерапия. За пръв път 
разбрала за възможността да ги из-
ползваш като средство да излекуваш 
себе си. Макар че, както самата тя 
казва, „не е необходимо да се опит-
ваме да лекуваме и променяме всич-
ко в себе си“. 

Ако нямаме недостатъци, 
няма да сме истински

Диана е завършила книгоиздаване и 

е защитила магистратура на тема 
„Творческо писане“. Решила да напи-
ше приказка и я предложила в лите-
ратурен сайт, който я публикувал. 
След известно време получила имейл 
от председателката на една асоциа-
ция за осиновени и осиновители, ко-
ято є пишела, че използвала приказ-
ката є, за да въздейства терапев-
тично на отношенията между оси-
новители и осиновени деца. „Инте-
ресното е, че в приказката изобщо 
на ставаше дума за осиновено дете 
– обяснява ми Диана. – Бях я на-
писала за един конкурс, чиято зада-
ча беше да създадеш герой, който 
преживява духовна трансформация. 
Моят бе едно бръмбарче, чиито ро-
дители умират. Но то успява пак да 
намери радостта в живота. После 
се срещнах с дамата от въпросната 
асоциация и тя ме помоли да подпи-
ша документ, с който им предоста-
вям приказката за период от 14 го-
дини. Интересно е, че и в световна-
та литература почти няма приказки 
на тази тема. Аз знам за „Грозното 
патенце“ – само за тази.“ 
Питам Диана как се пише психо-

терапевтична приказка. Това някакъв 
нов жанр ли е?
„Не пиша с цел нещо да бъде пси-

хотерапевтично, защото просто не 
знам как се прави това. Да завър-
ша психология е неосъществената ми 
мечта. Написвам приказката, защото 
има нещо, което искам да кажа на 
себе си. Ако някой я прочете и при-
казката му помогне, тогава тя става 
психотерапевтична. Ще ти дам един 
конкретен пример.
Моето момиченце има едно люби-

мо мече. Влюбено е в него и вече се-
дем години го носи навсякъде със себе 
си. Веднъж попитах дъщеря си коя е 
най-голямата є мечта и тя ми от-
говори, че 

мечтае това мече 
да оживее 

Тя вярва в това, а е на осем. Вяр-
ва, че това мече ще оживее, защото 
аз съм є казвала, че мечтите винаги 
се сбъдват. Аз се уплаших. В очи-
те є прочетох колко силно вярва в 
това. Имало е случаи, в които ме е 
питала: „Ама то защо не расте за-
едно с мен?“ Тя усеща, че пораства, 
а мечето си остава същото... Ние 

със съпруга ми не можехме да решим 
какво да правим с това нейно же-
лание. Запитах се как бих могла да 
є обясня, че е хубаво да имаш меч-
ти, но това мече няма да оживее. 
Няма как да є кажа „Мечето няма 
да оживее“. Тя ще се разплаче ведна-
га. И... написах една приказка специ-
ално за нея. В тази приказка мечето 
оживява, но иска да отиде при сво-
ите родители мама Мечка и татко 
Мечок. И пожелава да вземе дъщеря 
ми в мечешкото си семейство – тя 
да му бъде нещо като играчка. Т.е. 
сменят си ролите. 
Дъщеря ми искаше да є чета тази 

приказка всяка вечер. След няколко 
дни ми каза: „Мамо, не знам дали ис-
кам моето мече да оживее.“ Тя всъщ-
ност разбра, че ако мечето є ожи-
вее, то ще си има свои нужди и своя 
среда. Сега дъщеря ми продължава да 
спи с това мече, но вече не иска то 
да оживее. Дори когато ходим някъде, 
вече го забравя вкъщи. Това е всъщ-
ност за мен една психотерапевтична 
приказка. Можеше и да не стане та-
кава обаче.“
Знаете ли, всеки може да бъде при-

казен герой, ама в съвсем буквален 
смисъл – заради такива хора като 
Диана. Преди няколко месеца тя е 
стартирала своя сайт, чрез който 
всеки може да си поръча приказка. 

ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ

Първото правило е на Сти-

вън Кинг и гласи: „Задрасквай 

любимото си.“ Ако нещо е излишно, 

трябва да го премахнеш, колкото и 

да ти е любимо. Вече знам, че ня-

мам право да си казвам: „Абе, аз съм 

го писала, как ще го задрасквам?!“ 

Винаги трябва да умира този, кой-

то е най-несправедливо да умре. И 

всички гадости трябва да се случ-

ват на най-добрия герой. Защото 

гадостите помагат на героя да се 

трансформира. Много обичах бръм-

барчето от първата си приказка, но 

трябваше да убия родителите му. 

Добре е героите да не бъдат 

повече от четирима. Поняко-

га ми се иска да вмъкна нови герои 

и тогава включвам нови герои под 

формата на странни черти на вече 

съществуващи герои. 

Ако пък нямаш достатъчно ге-

рои – „разглобяваш“ себе си и... 

ето ти нов герой. Взимаш една своя 

черта и я „даваш“ на новия герой, за 

когото тази черта е основна харак-

теристика. 

Реалността много помага. Ко-

гато искам да пиша за живот-

ни, отивам в зоологическата гради-

на и дълго ги наблюдавам. Или пък 

чета много в интернет.

И днешните деца имат приказно детство
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За себе си, за любим човек, за човек, 
който си има всичко, или пък за лю-
бима история, която е преживял. 

Идеята за сайта 
се завъртяла в главата на Диана 
след срещата є с една психоложка, 
която също се занимава с терапия 

на осиновени деца. Диана написала 
приказка за тази психоложка с на-
мерение да я включи в книжката с 
терапевтични приказки за осиновени 
деца, която ще излезе съвсем скоро. 
„Тя е един донкихот. Не е осинове-
на, не е и осиновител, но е помогна-
ла на много хора, които са в таки-
ва роли. Когато написах приказка за 
нея – тя се разплака. Много я ха-
реса. Тогава ми хрумна, че може би 
има и други, които искат да проче-
тат приказка за себе си, и си казах: 
„Защо пък да не обявя, че пиша та-
кива приказки, които могат да бъ-
дат подарък от любим човек за друг 
любим човек?!“ Така с помощта на 
съпруга ми създадохме сайта. Изра-
ботих един въпросник, който ми по-
мага да си направя нещо като про-
фил на човека, за когото ще бъде 
приказката. Истината е, че хората, 
които отговарят на въпросите ми 
(обикновено това са поръчителите), 
почти сами си написват приказката. 
Общо взето, жени поръчват приказ-
ки за мъже. 
Има и случаи, при които поръчите-

лите са група хора – например кога-
то подаръкът е от колеги за колега. 
Тогава е малко по-трудно да напиша 
приказка, защото въпросника попъл-
ват няколко души и създават проти-
воречив профил. Тогава задавам уточ-
няващи въпроси. 
Една от любимите ми поръчки дой-

де от жена, която искаше да подари 
приказка на приятелката си от дет-

ството. Тази жена първо беше пода-
рила на приятелката си 

приказно пътуване 
до един комплекс в Родопите, който 
наистина е с приказни къщи. Много 
се зарадвах на това, защото си да-
дох сметка, че истинското приятел-
ство съществува. Моята задача беше 
да напиша приказка за тяхното пъ-
туване.“ 
Диана казва, че приказките по по-

ръчка са различни от тези, създа-
дени по вдъхновение и че да пишеш 
за деца е много по-трудно, откол-
кото да пишеш за възрастни. „Ко-
гато пиша приказка за възрастни, 
пиша много по-бързо, много по-лесно 
и много пї не ми харесва. За да на-
пиша нещо за деца, ми трябва мно-
го време. Може би е така, защото 
ние губим връзката с детето в себе 
си. Трябва да се обърнем към дете-
то в себе си. За да го направим оба-
че, трябва да се отърсим от много 
неща. Трябва да се „съблечем“. Две-
те ми деца са моите най-големи кри-
тици. Когато напиша нещо за деца, 
винаги първо минава през тях. Те ми 
откриват логически грешки в при-
казките. Може да съм написала на-
пример „сърничката с рогцата“, а 
сърничките нямат рогца. Еленчето 
има. Синът ми е по-критичен. А дъ-
щеря ми също пише. Много ми ха-
ресва приказката є за срамежлива-
та Луна. Луната искала да осветя-
ва пътя на животните, но била сра-
межлива и затова се криела...“ 
Да ви кажа ли какво още разбрах 

за Диана, докато разговарях с нея 
и всъщност є „гледах“ на приказки? 
Мисля, че в миналото си е била като 
срамежливата Луна от приказката на 
дъщеря си. Диана е успяла да прео-
долее срама си, започнала е да пише 
и сега осветява пътя на деца и въз-
растни точно когато животът им е 
потънал в непрогледен мрак. Приказ-
ките є помагат на хората да видят 
пътя, да тръгнат по него и да бъ-
дат щастливи. Диана няколко пъти 
ми каза, че никога не е вярвала, нито 
пък е мечтала за всичко това. Което 
пък само доказва, че животът сбъдва 
и онези неща, за които не подозира-
ме, че мечтаем. И че животът също 
е приказка. 

Мирослава ИВАНОВА

Приказното детство 
на днешните деца 

„Зад нашия блок в „Надежда“ има 

един недовършен строеж. Направи-

ха изкоп, но се оказа, че там има 

подпочвени води, и така го заряза-

ха. Ние, родителите, забраняваме 

на децата си да ходят там. Те оба-

че виждат, че там има вода. Какво 

правят? Те нямат джобни пари. За-

почват да събират капачки от бира 

от едно квартално заведение, да-

ват ги на вторични суровини, а с 

парите купуват декоративни риб-

ки. Връщат се и ги пускат в изкопа 

с вода. Нарекли са го язовир „Спар-

так“, защото едно момченце, което 

се казва Спартак, го е открило. Те 

вярват, че един ден тези рибки ще 

станат големи, те ще ги ловят и 

продават и ще имат повече пари... 

Това е истинска история. 

Някой ден ще опиша реални случки 

от детството на съвременните 

деца, които те не споделят с роди-

телите си. Децата ни имат свой, 

много богат вътрешен свят, но ние 

малко знаем за него.“

„Двете ми деца са моите най-големи критици.“
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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



Д
алеч преди Коледа ние, бълга-
рите, започваме да търсим ев-
тини самолетни билети с ед-
на-едничка цел. Искаме да из-

бягаме от яслата (разбирайте държа-
вата), в която сме се родили, и всич-
ки крави и магарета, които се навър-
тат наоколо, и да усетим предчувст-
вието за Коледа, каквото е то в Пра-
га, Виена, Рим, Берн или в други ста-
ри градове с величествена красота. А 
чувството какво е? Голямо е като ка-
тедрала, поръсено със захар, топло, с 
вкус на греяно вино, ухае сладко и е 
светло. Много светло. До блясък. Бъл-
гарската Коледа не блести. Мътна е 
като ошав и е смачкана като сушени-
те плодове, от които го правим. Но 
така е. С половината си сърце се къ-
пем в това, което блести далеч от 
нашите граници, а с другата половина 
дочакваме Коледата тук и пак се рад-
ваме. Защото може и да е раздърпана 
като зелник, но си е наша. В дните 
преди Коледа ние не подреждаме пъ-
зели от цветни коледни сладки, а се 
свиваме в малки постни сармички или 
се натъпкваме в червени чушки и се 
захлупваме с домат... И преди да съм 

доразкъсала своето и вашите сърца с 
още подобни социални метафори, ще 
бръкна в джобчето на един адвентски 
календар и ще извадя оттам 

книгата „Изкушението 
Швейцария“ 

на Румена Коларова-ШИНДЛЕР. Тя е 
изучила страната, в която живее, 
и отваря вратите към миналото є 
столетие по столетие, сезон по се-
зон, град по град, обичай по обичай. 
Събрала е на 200 страници всичко, 
което си заслужава да бъде „открад-

нато“ от Швейцария и превърнато в 
капитал (разбирайте книга). Познава-
те Румена от раздела „Хотел РОДИ-
НАТА“ в www.bela.bg. Тя е българка, 
която от години живее в Швейца-
рия. Преводач и поетеса. За нея съм 
ви казвала, че ако искате да я погле-
днете в очите, трябва да прочетете 
стихосбирките є. Сега към тях при-
бавям и тази книга. Посветих един 
ден на „Изкушението Швейцария“ 
точно както бихте могли да напра-
вите и вие в един от преброените 
дни преди Коледа. Ето съвсем малко 
от нейния разказ: 
„Четири седмици преди Коледа на-

стъпва времето в очакване на Рож-
дество Христово, наречено Адвент 
(Adventzeit). Символичният смисъл на 
Адвент е очакването на светлината, 
която не само прогонва мрака, но и 
носи надежда за победа над злото. За-
това и традиционните коледни цвето-
ве са червено (топлина и светлина), 
зелено (надежда) и златисто (слънце). 
За първи път Адвент е празнуван през 
V век в Равена (Италия). Навсякъде в 
църквите и на други места (главно по 
селата) се оформя ясла със задължи-
телните фигури на Света Богородица, 
новородения Христос, Йосиф и трима-
та мъдреци. Често фигурират и ма-
кети на овце, магаре, крава, които на 
някои места дори са живи животни. 
За първи път такива ясли се появяват 
през XVI век, като едни от най-ста-
рите са от 1562 г. в Прага. Постепен-
но, от XIX век нататък, те навлизат 
и в дома и се поставят обикновено 
под елхата. В домовете, магазините, 
ресторантите и кафенетата се спли-
тат венци от борови клонки, на кои-
то се закрепят четири свещи.

Формата на 
адвентския венец 

напомня за слънцето и навява мисъл-
та за възвръщането на силата му. 
Но тя напомня също за царската ко-
рона и за трънения венец на Хрис-

ПО СВЕТАПО СВЕТА

Открадната
коледна красота
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тос. Четирите свещи символизират 
4-те седмици преди Коледа, както и 
4-те сезона и 4-те посоки на света.
Обикновено те са червени, за да на-

помнят за огъня и светлината. Палят 
се една по една в четирите неделни 
дни преди големия празник. Те ста-
ват традиция от 1925 година, когато 
за първи път се оформя такъв венец 
в католическата църква в Кьолн. Не-
гов предшественик е дървеният ве-
нец, върху който теологът Йохан Ви-
херн (Johann Wichern, 1808–1881 г.) по-
ставял през 1838 година по една свещ 
през 24-те дни на Адвент. 
На децата се отделя особено вни-

мание по време на Адвент, като хра-
нително-вкусовата промишленост се 
грижи от 1920 г. насам за това със 
своите 

адвентски календари 
с 24 „прозорчета“

зад които стои шоколадче, отлято 
във форми, щамповани с различни кар-
тинки. Адвентският календар е изо-
бретение от XIX век – на един баща, 
който в желанието си да уталожи не-
търпението на децата си за подаръ-
ците за Коледа изрязал 24 картинки 
с религиозна тематика и ги окачвал 
всяка сутрин на стената в детската 
стая. Малко по-късно тези картинки 
били изместени от бисквити, докато 
се стигне до днешните шоколадчета. 
Тези календари могат да бъдат и съ-
четания от 24 торбички, в които се 
слага някакъв малък подарък – дъвка, 
бонбон, шоколад, свещичка, острилка, 
моливче и т. н. 
Адвентският календар има и дру-

га форма –

 за възрастни 
По жилищните квартали се органи-

зират „адвентски прозорци“: 24 семей-
ства по желание украсяват особено 
пищно прозорците си откъм улицата 

и на определен ден от Адвент (обя-
вен в специален списък, достояние на 
всички обитатели на квартала) отва-
рят вратата на дома си и черпят съ-
седите си с вино и сладки. Прозорци-
те са ярко осветени (както е тради-
цията в Ирландия и Скандинавия), за 
да може всеки да намери пътя в тъм-
нината на зимните вечери.
Важна фигура по време на Адвент е 

Самиклаус 
(т.е. свети Николай на 
швейцарски диалект)

който носи лакомства за децата на 
6 декември. Според легендата свети 
Николай се родил през III век в Мала 
Азия, в град Мира, на средиземно-
морския бряг на днешна Турция. От 
този важен административен и рели-
гиозен център е останало днес мал-
кото градче Демре на няколко кило-
метра от Средиземно море. Сега ту-
ристите, които посещават град Дем-
ре, могат да видят църквата „Свети 
Николай“ – една красива византийска 
сграда от VIII век. За жалост ос-
танките от църквата от VI век, по-
строена в чест на светеца, и досега 
не са открити. В храма „Свети Ни-
колай“ се намира гроб, който се смя-
та за гроба на светеца. Колкото до 
костите му, те са били пренесени 
през 1087 г. в град Бари в Италия. 
Свети Николай произхождал от бо-

гато семейство. След смъртта на ро-
дителите си младежът наследил огро-
мното им богатство, което използ-
вал, за да облекчава съдбата на бедни-
те. Станал епископ още на младини, 
той помагал щедро на бедни и сираци, 
като покровителствал работниците 
и моряците. Той положил огромни уси-
лия за подобряване на социалния жи-
вот в града и за усъвършенстването 
на религиозната система. Легендата 
разказва как веднъж епископ Николай 
научил, че един бедняк, отчаян, че не 

е по силите му да се грижи за трите 
си дъщери, решил да ги продаде. Епис-
коп Николай натъпкал злато в три 
кесии и ги пуснал през комина на бед-
няшката къща. Тези кесии паднали в 
чорапите на дъщерите, които девой-
ките били прострели в този момент 
над огнището, за да ги изсушат. Мо-
мичетата били спасени и семейство-
то – отново щастливо. Така еписко-
път за пръв път се явява в ролята 
на Дядо Мраз. Оттук води началото 
си и традицията в Швейцария вечер-
та на 5 срещу 6 декември (деня, ко-
гато през 329 година епископ Николай 
умира, преследван от император Ди-
оклециан) да се оставят ботушките 
на децата пред вратата на жилище-
то, за да мине през нощта Самиклаус 
и да постави в тях пакет с шокола-
дови лакомства и плодове. 
Според статистиката 83% от 

швейцарците празнуват Бъдни вечер, 
а 71% – задължително вкъщи. 
Вечерята няма нищо общо с тради-

ционните български 7 постни гозби.
Обикновено се приготвя 

богата вечеря с месо 
След нея в полунощ се отива на 

църква за тържествената меса. Няко-
га на Бъдни вечер цялото семейство 
се събирало пред огнището, в което 
се запалвал „бъдникът“ – голям и де-
бел дънер от твърдо дърво (дъб, бук), 
за да гори цялата нощ. Бил украся-
ван с листа и панделки. Благословен 
с масло или ракия от главата на се-
мейството, той се запалвал от най-
възрастния и от най-младия в дома и 
изпълвал насъбралите се около домаш-
ното огнище с топлина и светлина в 
буквален и в преносен смисъл.
Днес спомен за него е тортата под 

формата на пънче, която е десерт не 
за Коледа, а за Нова година.“

Страниците подготви 
Мирослава ИВАНОВА

Служителите от Армията на спасението събират пари за 

бездомните

Адвентски календар и венец Адвентски календари
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В сянката на Шекспир
Бил ли е Шекспир измамник, или не – това е въпро-

сът. От столетия се дискутира по този въпрос и 

един режисьор, известен с филмите си на тема кра-

ят на света, се заема да сложи точка на интригата. 

Роланд Емерих, създателят на „След утрешния ден“ 

и „2012“, изненадва с идеята да направи нещо дос-

та нетипично за него. В „Анонимен“ той ни пренася 

във времена, когато скандални политически интри-

ги, забранена любов и жадни за власт благородници 

се сблъскват на най-неочакваното място – театрал-

ната сцена на Лондон. Запознатите с творчеството 

на Шекспир знаят, че повечето му сонети имат реа-

лен адресат – Хенри Риотесли, трети граф на Саундхемптън. В неговата роля ще видим младия австралийски 

актьор Ксавие Самуел. „Тъй като във филма Уилям Шекспир е представен като арогантен актьор, който си присвоява авторството на прочутите 

пиеси, моят герой е добър приятел с Едуард де Вере“, обяснява Самуел. Именно Де Вере е представен като истински автор на пиесите, но този 

факт не се харесва на най-силния човек в Англия – кралица Елизабет. „Има толкова много теории за това, кой стои зад тези велики творби – каз-

ва Ксавие, който в студентските си години е участвал в „Сън в лятна нощ“ и „Хамлет“. – Като нищо ще повярвате, че тези пиеси са писани и от 

Мохамед Али. За мен в случая по-интересен беше сблъсъкът между изкуството и политиката. В онези времена са се писали пиеси, с които са сва-

ляни правителства. Сега снимаш филми, за да станеш известен.“ Самият актьор вече е звезда след участието си в третата част на „Здрач“, ко-

ето му отвори широко вратите на Холивуд. 
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КЛАСИКА ПРЕДИ КОЛЕДА

Превзела поп класациите и регистрирана в световните рекорди на „Гинес“, Ване-
са Мей отдавна е любимка на публиката. Родена на една и съща дата с легендар-

ния Паганини, ученичката на Васко Василев започва музикалната си кариера от ранна 

детска възраст. След концерти пред милиони зрители по целия свят ще я видим и у нас 

на 3 декември в Зала 1 на НДК. Концертът на Ванеса у нас е част от мащабното є тур-

не The Violin Magic Period Tour 2009–2011 г. На шоуто в София българската публика ще чуе най-

големите хитове на виртуозната цигуларка – класически творби, примесени с рок и джаз мо-

тиви. На сцената тя ще бъде съпровождана от личния си бенд, както и от български симфони-

чен оркестър и хор.С
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На Ричард Клайдерман явно му харесва у нас. Почти две години след последното си посещение знаме-

нитият пианист се завръща за два концерта. На 14 декември той ще свири във Варна, а три дни по-къс-

но е изявата му пред софийска публика в Зала 1 на НДК. 

Легендарният французин е сред най-успешните инструменталисти на XX век. В дискографията му има вну-

шителните 276 златни и 70 платинени албума, но изпълненията му на живо са голяма атракция за публика-

та. У нас Клайдерман ще свири заедно с един от най-добрите френски перкусионисти Даниел Чамполини, 

както и с Класик ФМ М-Тел оркестър. Програмата на концерта включва коледна и филмова музика, както и 

някои от най-популярните му песни.

Емоцията да си във 

Виена по Коледа е 

наистина несравни-

ма. Ако все пак нямате 

късмет да сте там по 

това време, за праз-

ничното ви настро-

ение ще се погрижи 

„Щраус оркестра – 
Виена“. Световноиз-

вестният симфоничен 

оркестър пристига за 

първи път у нас и ще 

изнесе концерти на 8 и 

9 декември в рамките 

на новогодишния музикален фестивал в НДК, а на 10 декември ще свири в Концертна 

зала – Пловдив. „Щраус оркестра“ е международен синоним на автентичната виен-

ска музика с богат репертоар от класиката на династията Щраус и майсторите на 

виенската оперета. Двамата му диригенти остават верни на традицията на Йохан 

Щраус и ще ръководят оркестъра и с цигулка в ръка. Специална коледна изненада ще 

бъдат изпълненията на сопраното Моника Мосер.

СНИМКА „АРТ БГ“
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„Смърфовете“
Холивуд има рядката дарба да 

възражда донякъде забравени 

митове. Така тази година едни 

малки сини човечета се пре-

върнаха в истинска мания за 

децата, които едва ли са гле-

дали любимия сериал от 80-

те. Смърфовете се завърнаха 

с гръм и трясък в един специа-

лен момент – времето на Синя-

та луна. По следите им в нашия 

свят са отново злият Гаргамел 

и неговият неизменен спътник 

котаракът Азраел. Преследва-

нето помежду им е изпълнено с 

много екшън, забавни моменти 

и заигравки с поп културата. 

„Смърфовете“ съвсем логично 

се превърна в най-успешния семеен филм на 2011, но манията по сините 

мъници няма да отмине скоро. Все пак вече е в ход подготовката на нов 

филм за техните щури приключения.

„Ченгета 
в резерв“
Невероятно свежа полицейска 

комедия, сравнима с образците 

в жанра и с участието на мно-

го любими актьори. Алън Гембъл 

(Уил Фарел) и Тери Хойц (Марк 

Уолбърг) са ченгета, но рабо-

тата им е предимно в офиса. И 

двамата обаче мечтаят за голе-

мия екшън и боготворят звезди-

те на местния полицейски учас-

тък Хайсмит и Дансън (Самюел 

Л. Джаксън и Скалата). Е, всяко 

ченге има своя шанс и след не-

лепа издънка на техните идоли 

Гембъл и Хойц имат възможност 

да докажат на какво са способ-

ни. Те се сблъскват с безобиден на пръв поглед, нежелан от другите ко-

леги случай, който може да се окаже най-голямото престъпление в гра-

да. Дали обаче двамата няма с лекота да пропилеят възможността на 

живота си?

„Мечо Пух“
Няма по-приятно изживява-

не от гледането на филм, кой-

то да ти върне усмивката и 

да те накара да се завърнеш в 

детството. И тъй като ста-

ва въпрос за едно любимо мече 

и неговите забавни приятели, 

удоволствието е гарантира-

но. Пух е все така гладен (за 

мед) и жаден (за приключения), 

а около него винаги е интерес-

но. Голямата новина за обита-

телите на Голямата гора е из-

чезналата опашка на Йори. 

Приятелите му са много при-

теснени, а техният покрови-

тел Кристофър Робин предлага 

да направят конкурс за намира-

не на най-подходящата опашка. Шеметните премеждия на Пух и негова-

та компания са допълнени с колоритни реплики и, ама, разбира се, гърне 

с мед в тази очарователна анимация.

„2012“
Ако още не сте научили – кра-

ят на света ще настъпи съв-

сем скоро. Поне за тези, които 

вярват в древното предсказа-

ние на маите. Възможно ли е 

наистина в един прекрасен ден 

всичко около нас да се сгромо-

ляса просто така? Майсторът 

на катастрофичния екшън Ро-

ланд Емерих ще ви накара да 

повярвате, че Апокалипсисът 

наистина се задава на хоризон-

та. Такова е и предсказанието 

на един луд проповедник (Уди 

Харелсън) в парка Йелоустоун. 

И се случва немислимото – Ва-

тиканът се сгромолясва, Ка-

лифорния потъва, а правител-

ството на САЩ прави всичко възможно да овладее ситуацията. На фона 

на всеобщия хаос един всеотдаен баща (Джон Кюсак) ще мине през са-

мия ад, за да спаси семейството си.

„Карате Кид“
Каратето е нещо повече 

от обикновена размяна на 

удари. Това е урокът, кой-

то тийнейджърът Даниел 

(Ралф Макио) ще научи от 

най-неочаквания учител. По 

неволя Даниел се превръ-

ща в мишена на „Кобрите“, 

опасна банда от побойни-

ци, които владеят карате. 

Спасява го самотникът г-н 

Мияги (Пат Морита), кой-

то се оказва майстор по 

бойни изкуства. Възраст-

ният мъж се заема да тре-

нира Даниел и да го под-

готви за решителния му сблъсък със садистичния лидер на „Кобрите“ в 

местния карате турнир. Култовият филм се сдобива и с продължение, в 

което Даниел и неговият учител се изправят срещу двама опасни про-

тивници. Не по-малко успешен е и римейкът от 2010 г. с участието на 

Джеки Чан и сина на Уил Смит Джейдън.

„Невероятното 
приключение на 
Шарпей“
Тя е водена от неистовата ам-

биция да блесне под светлината 

на прожекторите. Почитатели-

те на хитовата поредица „Учи-

лищен мюзикъл“ познават добре 

Шарпей Евънс (коронната роля 

на Ашли Тиздейл), която се готви 

за мечтания си пробив. Тя е забе-

лязана от откривател на талан-

ти и пристига в Ню Йорк заед-

но с любимото си кученце, за да 

стартира своята главозамайва-

ща кариера. Но пътят към слава-

та е доста по-трънлив от този 

на отличничката на випуска. За 

да получи роля в известен спектакъл, тя ще трябва да се пребори с дру-

га амбициозна красавица. За щастие Шарпей среща чаровния студент 

по режисура Пейтън, който я намира за толкова очарователна, за колко-

то самата тя се мисли.
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„Тарантула“
Режисьор като Педро Алмодовар 

по традиция снима винаги ориги-

нални сценарии. Той обаче толко-

ва се прехласва по този роман, 

че решава да го екранизира с 

типичния си неподражаем мани-

ер. Така се ражда „Кожата, в коя-

то живея“, който вече е на екран 

у нас. Няма спор, че скандалният 

сюжет се вписва точно в сти-

ла на Алмодовар. Един гениален 

пластичен хирург решава да се 

направи на господ, за да създаде 

съвършената синтетична кожа, 

която е по-устойчива при външ-

но въздействие. Но всъщност 

целта на доктор Ришар Лафарг 

е да си отмъсти за преживяна 

трагедия. Обект на неговите 

експерименти е мистериозната красавица Ева. Необикновената връз-

ка между нея и доктора прекрачва всички табута… 

„Дневникът на 
една нимфоманка“
Тя е образована французойка от до-

бро семейство, която се превръща 

в елитна проститутка. Тази дос-

та разкрепостена книга описва 

житейското є израстване посред-

ством сексуалните връзки: с гро-

барите в едно гробище, с безскру-

пулен полицай, с непознати хора на 

неочаквани места... Приключения-

та є са плод на най-голямата свобо-

да, присъща на човека: онази, която 

той си предоставя сам. Този особен 

начин на общуване я прави жертва 

на негодник, който превръща живо-

та є в ад. За да избяга от болката 

и да задоволи ненаситното си любо-

питство, тя постъпва в агенция за 

елитни компаньонки, където се заба-

влява със слабостта на мъжете и с тяхната уязвимост – мъже с доказан 

престиж, бизнесмени, политици...

„Богинята на 
светлината“
История за сблъсъка между 

днешния алчен, материален и 

консуматорски свят с идеал-

ния, хармоничен и духовен свят 

на древногръцките богове. Па-

мела е интериорен дизайнер, 

разведена, сама, но в подем на 

кариерата си и в прекрасна въз-

раст. Поредна успешна поръчка 

я изпраща в Меката на греха и 

хазарта – Лас Вегас, където, 

изпитвайки и доказвайки себе 

си, тя най-неочаквано среща 

един необикновен мъж. Опасни-

те игри на Фортуна са изпра-

тили на красивата смъртна не 

кого да е, а самия бог Аполон. 

Дали е възможна и колко може да продължи любовта между безсмъртен 

бог и смъртна, ще разберете само ако се потопите в сладкия и светъл 

свят на този вдъхновяващ роман.

„Целият свят е 
театър“
Детективът джентълмен Ераст 

Фандорин се влюбва, докато раз-

следва една театрална мисте-

рия. Сенки от миналото преслед-

ват една прекрасна актриса, по 

която лудее цяла Москва – мъже-

те, които допуска до себе си, за-

гиват от жестока смърт. Фан-

дорин трябва да открие първо-

източника на страданията є, но 

едва озовал се в театъра, бива 

повлечен от вихъра на страсти-

те. Помъдрелият, улегнал стат-

ски съветник претърпява удиви-

телни промени под напора на чув-

ствата, но убийствата следват 

едно след друго, истинска кръв 

се лее зад кулисите, драмата върви към ужасяваща развръзка и Ераст 

Петрович заедно с верния Маса трябва да разкъса завесата на заблуди-

те, за да спаси любимата жена и да разобличи истинския злодей.

C
D

Най-доброто от най-добрия
Никой не може да се похвали с неговите успехи. Франк Синатра безспор-

но е сред най-популярните артисти на XX век, а армията му от почита-

тели надхвърля всякакви възрастови и демографски граници. Дълго време 

признаван за най-великия изпълнител на популярна музика в света, той има 

над 1500 записа и е участвал в 60 филма. Освен певец и актьор Синатра 

е и продуцент, режисьор и диригент, има интереси и към политиката и е 

награден с Почетния медал на президента и Златен медал, който е най-

високата цивилна награда на Конгреса. През 1960 г. изпълнителят с най-

сините очи осъществява своята най-голяма мечта, като основава Reprise 
Records. Тук той работи с музиканти от класата на Дюк Елингтън и Куин-

си Джоунс за създаването на класики като Night And Day, The Way You Look 
Tonight, Strangers In The Night и My Way. Всички те намират място в нова-

та компилация Sinatra: Best of the Best. В нея са включени още хитове, сред 

които All The Way и Come Fly With Me“, както и заглавните песни към фи-

лмите „Женени с деца“ и „Любов и брак“. В луксозното двойно издание е и 

изключително търсеният от години и неиздаван до този момент концер-

тен запис от Сиатъл. 
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З Е Л Е Н А  Я Б Ъ Л К А
Ра з у м н ия т  Е К О ц е н т р и з ъ м  н а  ж е н и т е

Този раздел ще посветим на 

представяне на продукти, бизнеси, 

инициативи, ресторанти, магазини, 

университети и училища с думата 

ЕКО отпред. Както и на отделни 

личности, които са превърнали 

екологичното в хармонична част 

от ежедневието си. 

Зелената тема е кауза на много 

и различни малки общества, 

организации и медии, но нашата 

цел ще бъде да я превърнем 

в масов начин на мислене с 

помощта на красотата, женската 

загриженост и достъпността 

на информацията, характерни 

за списание БЕЛА. Обещаваме ви 

нашият екоцентризъм да е разумен 

и ябълково зелен.

ЕКОСЪВЕТИ ЗА ДЕКЕМВРИ

1. Откажете се от използването на пластмасови чаши на работа. Донесете си от вкъщи 1 порцела-

нова чаша за кафе и 1 стъклена за вода.

2. Започнете да използвате принтера само в краен случай. Когато е възможно, използвайте листове-

те хартия от двете страни при принтиране. 

3. На „дългите“ светофари изключвайте двигателя на автомобила.

Е

н

2

т

3!
В ТОЗИ БРОЙ:

Близки срещи със зеленчуците. Децата от уникалната за София образователна биоградина „Славейче“ знаят защо зелен-

чуците са полезни. 

Сверяване на екочасовника с… арх. Георги НИКОЛОВ. Десетките му клиенти отдавна вече са приели комфорта и качест-

вото на пасивната сграда като единствения разумен критерий за ефективно благоустройство.

Йоана с ром, канела и орехи (И с ябълки, разбира се…) Кулинарният блогър Йоана ПЕТРОВА сподели своята Коледа с „Бела“ 

с постни ябълкови рулца със сушени сливи и орехи. От тук насетне в раздела „Зелена ябълка“ очаквайте по една здравословна 

рецепта с… ябълки.

Ябълково зелени новини

www.zelenayabalka.bg
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ЕКОПРАКТИКАЕКОПРАКТИКА

Истината е, че като всяко дете, и всяко стръкче 
расте и се развива благодарение на любовта, внима-
нието и нашата всеотдайност – ден след ден. Днес 

ще посеем семенцата, утре ще поникнат листа, а накрая 
ще оберем плодовете. Така е и „В зеленчуковата градина“ 
на писателя Радой Киров. В баснята оживяват домати, 
краставици, тикви ... Кънти голяма разправия. 

„Тогава се обади една роза, която растеше край магда-

ноза: 

– Слушайте, нека всеки да знае – хубавото тъкмо това 

е, че всеки от вас на нещо ще стане, че всеки от вас 

много желан е от този, който с ръка грижлива всеки ден 

идва да ви полива. Той знае, че вие сте витаминозни. 

Хайде, бъдете по-сериозни!“ 

Тези авторски редове са умело пресъздадени в малка пие-
ска от възпитаниците на ЦДГ „Славейче“. Така много ар-
тистично децата поздравяват връстниците си и всички 
гости с този спектакъл. Тържеството е по случай пър-
вата реколта на уникалната за София образователна био-
градинка. Тя е засадена с доброволния труд на родители и 
доброволци от фондация „Заедно – общуване за подкрепа 
и развитие“; с финансовата подкрепа на фондация „Еко-
общност“ и фондация „Чарлз Стюърт Мот“ по програ-
ма „Място за живот 2011“. Идеята за билково-зеленчуко-
ва градина е на възпитателите и родителите. Тук деца-
та превръщат „зелената“ теория в житейска опитност. 
Това е изключително популярна по света практика за 

екологично образование 
чрез преживяване

И за изграждане на солидарни, взаимно подкрепящи се 
общности. Само за един сезон вкусната биоградинка се 
превръща в любимо на децата, удобно за възпитателите 
и предпочитано от родителите поле за игра, учене и пъл-
ноценно използване на свободното време. За първи път ус-
пешно е реализирана идея за алтернативна образователна 
практика. Така децата на София получават безценни уро-
ци по екология, биоземеделие, здравословен начин на хра-
нене и градивно социално поведение. 
„Солидарното извършване на една дейност, която дава 

резултат, видим от всички, е един огромен стимул за 
малките“ – усмихнато ме убеждава директорката на гра-
дината г-жа Катя ЦОЛОВА. 

Началото е поставено със семенца 
които децата заедно с мама и татко посаждат вкъщи. 
Малчуганите с много желание се включват в тези зани-
мания, защото им харесва да наблюдават постепенните 
фази на отглеждането на зеленчуците – първо семенцата, 
после засаждането, разсада, поливането... Появата на вся-
ко листенце те приемат като приключение. Виждат кол-
ко различно расте всяко едно растение. „Още по-приятно 
им стана, когато тази градинка започна да дава своите 
плодове. Тогава вече се включи и готвачката на детска-
та градина. С нея децата тръгваха да наберат домати 
или краставички, подправки – магданоз, копър. Естестве-
но е, че градинката не може да изхрани всички деца, но 
усещането, че ти си създал нещо, че природата ти дава 
тези вкусни неща, които иначе само си чул, че са полез-
ни, за да станат червени бузките ти, когато пораснеш 
силен и здрав, беше неповторимо изживяване за тях. А 
и родителите вечер имат време да поговорят с детето 
си какво се е получило в градинката. Това е една допъл-
нителна форма за контакт, която беше търсена пред-
варително.“
Идеята е поднесена на децата по различен начин – най-

вече чрез игри. 
Разказвайки им за всичко, което ги заобикаля в света 

около тях – за дъжда, който вали, полива, храни. За слън-
цето, което е нужно, за да могат растенията да пора-
снат. Те самите виждат, че 

вкусът на плодовете е друг, по-истински 
Запознават се с най-различни сортове, далеч по-вкусни 

и приятни от всичко, което се предлага на масовия па-
зар, и затова и оценяват резултата от своя труд като 
нещо хубаво, нещо голямо и значимо. „Не мога да отсея 
кой момент за децата беше по-приятен – усмихва се ди-
ректорката. – Дали когато садяха и гледаха, че култури-
те растат, или когато ходихме да берем подправки, чуш-
ки и тиквички. Имаше зеленчуци и билки, които те не 
бяха виждали на пазара. Когато на децата им предложи-
ха нещо, приготвено от градинката, те с много повече 
апетит и удоволствие си хапват от него. С истинско 
убеждение, че е полезно за тях.“ 

Малките палавници от ЦДГ „Славейче“ заедно 

с директорката г-жа Катя Цолова опитват от вкусните домати 

и се наслаждават на плодовете на своя труд

Близки срещи
със зеленчуците
Питали ли сте се защо зеленчуците са толкова полезни? 

И може ли грижливото им отглеждане да ви направи 

по-благословени и завинаги влюбени в тях?
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На всички предстои още работа – да си съберат семе-
ната от билките, доматите, краставиците, за да си на-
правят разсад и да продължат градинката. Защото това 
не е епизодична идея и работата в тази посока ще про-
дължи, за да възпитава децата в здравословно хранене и 
живот. В бъдеще биоградинката ще продължи да се раз-
раства, за да бъде полезна като допълнителна форма за 
възпитание и развитие на малките. Самите деца много 
често казват, че имат вече любими плодове и зеленчу-
ци на база на това, което са консумирали в градинката. 
Просто се е засилил интересът им към зеленчуците. Ня-
кои са научили и тяхното предназначение – 

коя подправка за кое точно ястие 
се използва 

Те знаят вече, че копърът е за таратора, магданозът 
е за салатата, а босилекът – за боба. И с охота пома-
гат на готвачката да набере нужното за обедното меню. 
Това е изключително полезно, защото обогатява техния 
кръгозор.
И приказката днес продължава. А споровете на зеленчу-

ците от малката драматизация на Радой Киров прераст-
ват във възторжени детски викове при всяко поникнало 
листенце. Те първо гледат ентусиазирано собствените си 
насаждения, защото знаят къде са и могат да броят ли-

стенцата им: „ Аз имам три листенца, а ти имаш по-
малко!“ Много са горди с тези поникнали, пораснали и 
развиващи се техни растения. Сега вече са на вълна ре-
колта и гледат кога ще станат семенцата, за да си ги 
приберат.
„Искрено се надявам – доволна е г-жа Цолова, – че иде-

ята за създаването на една такава биоградинка ще създа-
де усещане на нашите деца, че това, което те направят 
със собствените си усилия, със собствения си труд, е 
най-ценното. Осъзнавайки, че това, което им дава приро-
дата, е най-важно и най-полезно, те започват да се гри-
жат за нея и да растат като 

едни наистина съзидателни личности 
Обработихме тази затревена площ, за да се получи този 

малък рай за тях.“
„Всеки може да каже колко семки има в една ябълка, но кой 

може да знае колко ябълки се крият в една-единствена сем-
чица...“
С този проект започва сбъдването на една любима меч-

та – тук, в сърцето на столицата, да изградим едно зе-
лено, красиво, полезно и любимо място, където заедно 
с децата си да учим най-скъпоценните уроци – тези на 
Природата.

Софи ТОПАЛОВА

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРИРОДНА МЕДИЦИНА И ГЛАДОЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ВЕРГИНИЯ ГЕОР-
ГИЕВА“ предлага комплексно решение за редица заболявания (плюс рехабилитация и пъл-

но възстановяване) чрез прилагане на клинични, медицински и природосъобразни средства (по 
време и след провеждане на лечението). 

 Центърът разполага със свръхмодерен бодискенер „Сензитив 500“, който осигурява пълна 
оценка на общото здравословно състояние на клетъчно и субклетъчно ниво, определяйки диа-
гнозата с точност до 96–98%. 

 В центъра се използва уред за йонна детоксикация (очистване) на тялото. С него се прави де-
токсикираща водна баня на стъпалата с помощта на електроди от мед и неръждаема стомана.

 Квантовият анализатор пък е в състояние да изследва 150 лабораторни показателя и да даде 
информация за много заболявания. 
Центърът предлага санаториално лечение, рехабилитация, очистване на организма, възстановя-
ване, антистрес и релакс терапии.

ЗА КОНТАКТИ: София, ул. „Цар Асен“ 36, тел.: +359 02/980 17 77; 0878/544 668
WWW.DOCTORGEORGIEVA.COM, e-mail zdrave@doctorgeorgieva.com

Н.с. ІІ ст. д-р Вергиния ГЕОРГИЕВА е специалист по вътрешни болести, фармакология и фитотерапия. 
Член е на Нюйоркската академия на науките, на Съюза на учените в България, на Международното дружество 
за изследване на хистамина, на дружествата по невронауки и фармакология у нас. 

Тържество по случай първата реколта 

на уникалната за София образователна 

биоградинка

Богата реколта от чушки, домати, тикви... 

Всички те са много вкусни за децата и полезни 

за тяхното развитие

Малката Симона Евтимова е горда 

с тиквата, която е пораснала 

толкова голяма!



Арх. Георги Николов е от професионалистите, които печелят 

доверието на клиентите – леко и естествено, като просто 

им предлага най-доброто

Д
есетките му клиенти отдавна вече са приели 
комфорта и качеството на пасивната сграда 
като единствения разумен критерий за ефек-
тивно благоустройство. Като основател и соб-

ственик на архитектурно студио „Архе“ архитект Геор-
ги НИКОЛОВ предлага иновативен подход към архитекту-
рата изобщо. Проектираните от него сгради са в син-
хрон с природата и в услуга на идеята за нейното опаз-
ване. Амбицията му да реализира германския енергиен мо-
дел в строителството в България се разпалва още дока-
то специализира по стандарта „пасивна къща“ в Пасивха-
ус институт, Дармщат, и BRE, Лондон. Заедно с други 
свои съмишленици арх. Николов учредява информационна-
та група „Пасивни сгради“ в България, на която е пред-
седател. За другата си страст – пътуванията, използва 
екологичен автомобил. Планината е любимата му посока. 
Всяка свободна секунда търси спокойствието на приро-
дата, на зеленото. Противно на това, че използва слън-
цето като източник на енергия за къщите, които про-
ектира, арх. Николов се зарежда най-вече от… сянката 

на боровите гори.
– ПРОМЕНИЛО ЛИ СЕ Е МИСЛЕНЕТО НА АРХИТЕ-

КТИТЕ И СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ? ЗАБЕЛЯЗВА-

ТЕ ЛИ НАПРЕДЪК ВЪВ ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИТЕ 

ЕКОСТАНДАРТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО, КОЕТО ПРЕД-

ЛАГАТЕ ВИЕ?

– Не е правилно да се каже, че мисленето вече се е про-
менило. Все още не можем да говорим за нова вълна или 
за съвсем нов подход на строителство в професионал-
ните среди на строителите и архитектите. Има първи 
бели лястовици, носители на промяната. Има индикации, 
че хората са започнали да променят малко по малко глед-
ната си точка. Сигурно защото горивата са на изчерп-
ване, цената им се покачва постоянно, всички говорят 
за природни катаклизми. Променената ситуация рано или 
късно ще ни принуди да променим начина си на живот 
така, че да се впишем в природата. Всичко това обаче, 
погледнато през моите очи, не изглежда като да се е слу-
чило. Да, има промяна в мирогледа на потребителите, на 
инвеститорите (тези, от които зависи строителство-
то), но това е само началото на промяната.

– ИМА ЛИ ПЕРСПЕКТИВИ СТАНДАРТЪТ „ПАСИВНА 

КЪЩА“ ДА СЕ УТВЪРДИ У НАС?

– Този стандарт е възникнал преди повече от 20 години 
в Германия. Разпространил се е най-напред там и в Ав-
стрия. Създадени са десетки хиляди сгради по него. Но 
в началото е бил приет много враждебно и консерватив-
но. Трудно се е наложил. Впоследствие се доказва, че е 
ефективен. За нас той обаче е като топлата вода, ко-
ято е открита отдавна. Ние сме в изгодната позиция 
просто да приложим един работещ, проверен модел. Но 
днес аз като архитект, който се занимава с това, се 
чувствам по същия начин, по който са се чувствали мо-
ите германски колеги преди 20 години. Опитвам се да на-
ложа нещо, което е радикално за българското общество, 
за българския пазар. Хората в България не са по-изоста-
нали или по-нетърсещи. Просто са свикнали да вървят по 
релси, от които трудно излизат. Но нещата малко по 
малко се случват.

– КОЛКО СА РЕАЛНИТЕ ПРОЕКТИ НА ПАСИВНИ 

КЪЩИ В СТРАНАТА НИ?

– Моето ателие и екипът, с който работя, има над 10 
реални проекта за пасивни къщи в България и в Германия. 

СВЕРЯВАНЕ НА ЕКОЧАСОВНИКА С...СВЕРЯВАНЕ НА ЕКОЧАСОВНИКА С...

…арх. ГЕОРГИ НИКОЛОВ

АКТИВЕН ЖИВОТ 
В ПАСИВНИ КЪЩИ
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Някои от тях са вече осъществени. Мога да се похваля, 
че отдавна вече не проектирам „непасивни“ сгради, защо-
то съм се убедил в предимствата на този стандарт и 
няма как да уверя клиентите си в нещо, в което аз са-
мият не вярвам. Концепцията популяризира сдружението 
„Пасивни сгради“, на което аз съм председател. Стремим 
се да говорим на езика на потребителите, на банките, на 
строителите, на проектантите… По този начин всеки 
успява да осмисли предимствата на стандарта и да по-
вярва в идеята.

– САМО С ПРОЕКТИРАНЕТО НА ПАСИВНИТЕ СГРАДИ 

ЛИ СЕ АНГАЖИРАТЕ ВЪВ ВАШЕТО АТЕЛИЕ? 

– Ателието е ангажирано от създаването на идеята до 
построяването на сградата и дори участва във въвежда-
нето є в експлоатация. Бих казал, че ние сме принудени 
да участваме в абсолютно целия процес и да го контро-
лираме най-стриктно, за да сме сигурни в постигането 
на качеството на крайния продукт. Такъв би трябвало 
да е подходът към всяко едно екологично строителство! 
Интердисциплинарен. Целият екип трябва да е ангажи-
ран с целия процес.

– КАКВО Е ИНОВАТИВНОТО В ТЕХНОЛОГИИТЕ И МА-

ТЕРИАЛИТЕ?

– Концепцията „пасивна къща“ разчита на перфектната 
изолация на сградата и на това да се топлим от слънце-
то абсолютно безплатно и комфортно. Пасивната къща 
е спестяващ, а не прахоснически модел. След това идва 

и нуждата от последващо генериране на енергия. Доскоро 
енергията беше много евтина и ние черпехме без мярка 
от природните ресурси. Сега дойде време да погледнем 
по малко по-различен начин на енергийните ресурси. Най-
малкото защото цените на енергоносителите се покач-
ват. Дотолкова, че стават непоносимо високи за много 
хора. Тези хора са принудени да стоят на студено или да 
не отопляват цялото си жилище зимно време, което, съ-
гласете се, е доста дискомфортно. Пасивната къща пред-
лага точно обратното – по-висок комфорт, постигнат с 
минимални средства. 

– КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ СЪС СТАРИТЕ СГРАДИ?

– Те ще бъдат обновени и тяхното обновяване ще е нор-
мативно обосновано. Тези сгради ще произвеждат енерги-
ята, от която се нуждаят за затоплянето си през зи-
мата и охлаждането си през лятото. Не става дума за 
енергия въобще, а за топлинна енергия. Те ще произвеж-
дат толкова енергия, колкото губят. За да се постиг-
не това, е необходимо да има минимални загуби на енер-
гия. Стандартът „пасивна сграда“ е чудесна база, която 
да бъде надградена с източници на възобновяема енергия 
на място (например на покрива), така че да се постигне 
нулев годишен енергиен баланс.

– ПРЕДЛАГАТ ЛИ БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ 

ПРОГРАМИ, ЧРЕЗ КОИТО СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ ЗА-

ПОЗНАЯТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СИ С ТЕЗИ 

ИНОВАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО?

– Не, за съжаление. Придобиването на знания за устойчи-
вото строителство – тоест строителството с ниски 
енергийни разходи за отопление или охлаждане като ре-
зултат от използването на добри изолационни материали 
и възобновяеми енергийни източници – не е застъпено в 
учебните програми, но младите хора са много будни и из-
ключително напредничави. Надявам се нещата да се про-
менят именно заради младите, защото наложените архи-
текти в България със сигурност няма да са водачите на 
промяната по посока на устойчиво строителство (за раз-
лика от Западна Европа, където бе точно обратното). 

Интервю на Рада ЕЗЕКИЕВА

и нуждата от последващо генериране на енергия. Доскоро
енергията беше много евтина и ние черпехме без мярка

С й в

Беломорски 3.0– 3 Нулевоенергийни къщи 

в кв. „Беломорски“, град Пловдив, проект 

на студио „Архе“, в процес на разработка

„Карта“ на пасивните къщи 

В Европа вече са построени десетки хиляди. В почти всич-

ки европейски страни има такива архитектурни образци, 

но най-много в Австрия и в Германия, които са пионери в 

това строителство. В Югоизточна Европа има най-мал-

ко. През последните пет години бум на строителство на 

пасивни сгради има в Чехия, Полша, Словакия и Хърватска. 

Извън европейския континент пасивни къщи има в Щати-

те, в Япония, в Корея и в Канада.
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Блогът е новият форум, новото 
място за срещи на хора с идеи, 
готови да ги споделят в интернет 
диалог. Йоана Петрова е сред 
тези автори със собствен почерк. 
Интересите є са многостранни, 
но виртуалното є пространство е 
посветено на кулинарията (www.

kulinarno-joana.com). Кулинария, 
в която чистата храна е на преден 
план, защото, освен че е много 
вкусна, тя е полезна за здравето, 
оттук и за пиршеството на духа.

РЕЦЕПТА С ЯБЪЛКИРЕЦЕПТА С ЯБЪЛКИ

П
реди да срещна Йоана ПЕТРОВА, лично за мен 
тя беше просто кулинарен блогър, когото мно-
зина четат ежедневно. После, когато се видя-
хме, тя ме обля с целия уют на човек, който 

иска да съпреживее опита и впечатленията си от хра-
ната с другите. Докато ми разказваше за ваниловия сла-
долед, който обича, за домашно приготвения хляб, аз се 
„оставих“ на фантазията є. Представях си как из кух-
нята є въздухът бълбука от ароматите на неизброими-
те є подправки, долавя се мъркането на котка в ъгъла и 
струи топлина, която да обгръща всичко това.
Храната е може би най-силната връзка между хората и 

най-силната връзка между хората и природата. От тези, 
които се случват отвъд думите. Комуникацията е меж-
ду сетивата. 

Храната често откликва на душата, запълва ниши в 
нея. Става отзвук на самата душа. Затова и когато 
се храним с някого, ние заедно създаваме наш емоциона-
лен код. И всеки следващ вкус е нова история в общу-
ването.
Йоана харесва здравословната кухня, защото за нея ще-

дро може да използва въображението си. А и съмишлени-
ците на чистата храна с етикет от природата стават 
все повече. Добрите отзиви я провокират всеки ден да 
се гмурне още по-дълбоко в кулинарните импровизации и 
да експериментира смело. Разбира се, съхранената тради-
ция, наследена в семейството, винаги е насреща є, когато 
се колебае каква кулинарна авантюра да предприеме. Най-
питателните рецепти са често свързани със спомени от 
детството ни, когато са възпитавали вкуса ни.

           Ябълката е пълна със символични значения – като започнем от райската ябълка, плода на 

изкушението, и стигнем до ябълката на раздора… Ябълковият цвят е символ на женската красота, а 

ябълковият плод е синоним на познанието (днес го наричаме информация). Освен всичко поетично, което 

може да се каже за нея, ябълката е свежа и суперздравословна храна. Нали се сещате за поговорката 

„Една ябълка на ден пази доктора далеч от мен“?

И тъй като разделът „Зелена ябълка“ популяризира здравословния начин на живот, във всеки брой ще 

публикуваме по една здравословна рецепта с ябълки. 

ЙОАНА С РОМ, 
КАНЕЛА И ОРЕХИ
ЙОАНА С РОМ, 
КАНЕЛА И ОРЕХИ
И С ЯБЪЛКИ, РАЗБИРА СЕ
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Йоана обича да се храни бавно – разбира се, никога на 
крак. За да изживее храната до дъно.
Цялата тази „картина“ може би създаде пейзаж с фокус 

извън града, но Йоана е от градските пъстри хора, кои-
то намират очарование в разходките и находките около 
Женския пазар, четат много кулинарна литература, ме-

сят хляб с ръжен квас с лекота и имат дарбата да вна-
сят уют около себе си.
За нашата нова рубрика „Рецепта с ябълка“ тя пригот-

ви „Постни ябълкови рулца със сушени сливи и орехи“. 
Прекрасен повод да споделим Коледата заедно с вас. Ето 
и подробната рецепта.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Брашното и солта се пресяват в купа. 

Добавят се зехтинът и водата. Замесва 

се твърдо тесто. Увива се в стреч фо-

лио и се оставя на стайна температу-

ра за 30 мин.

2. Сливите се заливат с рома и се ос-

тавят за 15–20 мин. Прецеждат се, като 

течността се запазва.

3. Орехите се смилат фино в кухненски 

робот. Към тях се добавят захарта, ме-

дът, канелата, ванилията и отцеденият 

от сливите ром. Всичко се разбива хуба-

во в кухненския робот, докато се обра-

зува паста. 

4. Пастата се прехвърля в купа. Към нея 

се добавят парченцата ябълки и сливи. 

Разбъркват се хубаво.

5. Тестото се разделя на 8 еднакви топ-

ки. Всяка топка се разточва много тънко 

на правоъгълник. В единия му край се сла-

гат около 2 с. л. от плънката и се завива 

на руло. Същото се прави и с останали-

те топки тесто и плънка.

6. Рулцата се подреждат в тава върху 

хартия за печене. Намазват се със зех-

тин. Пекат се 40 мин в предварително 

загрята до 190° фурна. Сервират се по-

ръсени с пудра захар и ванилов сос (по 

желание).

ПОСТНИ ЯБЪЛКОВИ РУЛЦА СЪС СУШЕНИ СЛИВИ И ОРЕХИ

ЗА 8 ПАРЧЕТА

За тестото:

 150 г брашно

 1/2 ч. л. сол

 1 с. л. зехтин

 80 мл хладка вода

За плънката:

 2 ябълки, обелени, почисте-

ни и нарязани на дребни куб-

чета

 100 г сушени сини сли-

ви без костилки, нарязани на 

дребно

 50 мл тъмен ром или коняк

 200 г орехи

 50 г тъмнокафява захар

 50 г мед

 1/2 ч. л. канела

 1 ч. л. ванилова есенция

Текст Рада ЕЗЕКИЕВА
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„Åêîòðàíñïîðò“�îò�Åëèÿ�
Àòàíàñîâà,�äèçàéíåð�îò�Ñîôèÿ

„Помня първия си пачуърк проект. Бях на 12 

години. Проектът се състоеше от стоти-

ци парчета в розово и зелено. Няколко дни ме-

рих геометричните фигури, които бяха най-

разнообразни, и още няколко дни рязах. В край-

на сметка паното за вратата на балкона се 

оказа... тясно след първото пране. В момента 

заедно с колега работя по общи проекти: раз-

виваме забавната българска марка „100 овце“ 

за ръчно изработени текстилни артикули; 

стартирахме сайт, който предлага възмож-

ност сами да проектирате текстилни про-

дукти, които впоследствие ние изработваме: 

www.ocozy.com.

„Çåëåíî“�îò�Ìèíà�Äèìèòðîâà,�
äîìàêèíÿ�îò�Ïëîâäèâ

„Аз съм пораснала върху карфици – майка ми шиеше и плетеше. Пър-

вите ми експерименти с пачуърк започнаха, когато се родиха децата 

ми – калъфи за масата за повиване, юрганчета, торби за сън…  Сери-

озно се занимавам от три години. Преди да изхвърлят омалелите си 

дънки, днес близките ми звънят дали случайно не искам да ги взема.“

„Îêîòî“�íà�Ðóìÿíà�Ëàô÷èåâà,�
èíæåíåð�îò�Ãàáðîâî

„Пристрастена съм да пресъздавам фантазиите си върху пана, като 

оползотворявам стари парчета плат. Още повече че габровци са из-

вестни с пестеливостта си. Нямаше по-удовлетворен човек от мене, 

когато преди два месеца се изправих пред предизвикателството да 

направя голям пачуърк за спалня. Ако човек не си поставя граници, 

може да постигне много.“

ЯБЪЛКОВО ЗЕЛЕНИ НОВИНИЯБЪЛКОВО ЗЕЛЕНИ НОВИНИ

ÅÊÎïà÷óúðêI like
ÄÀÂÀÌÅ�ÄÓÌÀ�ÍÀ�ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈÒÅ�ÇÀ�ÌÅÑÅÖ�ÎÊÒÎÌÂÐÈ

Ï
риключи първият етап от тримесеч-
ния конкурс „ЕКО пачуърк“, органи-
зиран от „Аксиома М“ съвместно с 
Teaket Quilt Shop, „Коутс“ – България, 

и списание „Бела“.  
Колкото и да сте сигурни, че знаете и пра-

вите много за опазване на околната среда, 
ще се обогатите по тази тема, ако разгледа-
те творбите на участниците във facebook: 
„Да си направим пачуърк“. Условията на кон-
курса дават възможност да гласувате за най-
добрите и да участвате в определянето на 
победителите. А сега ви представяме първи-
те трима победители за месец октомври.

1

2

3
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„ТОВА НЕ Е БАЗА ЗА СКРАП, 
ТОВА Е БУТИК НА АРМАНИ!“

Така възкликнали италиански партньори на българската фир-
ма „Надин“ ЕАД, когато видели нейната централна база в сто-
личния район на Нови Искър. Там, върху 40 000 кв. м площ, на 

изхода на кв. „Славовци“ са разположени техника и инсталации за 

РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ НА СТАРИ КОЛИ 
и са подредени в редици контейнери с различни части от разгло-
бените трошки. До тях има цял многоетажен град, издигнат от ав-
томобилни черупки, които чакат да бъдат захапани и смачкани от 
зъбите на шредера. После да бъдат натоварени в специализирани-
те камиони и закарани за претопяване.
Зад завода за рециклиране на излязло от употреба електронно и 
електрическо оборудване на фирма „Надин“ се намира обширна 
площадка за временно съхранение на стари хладилници, печки, 
перални и телевизори. Те се докарват в предприятието, за да бъ-
дат преработени до отделни фракции, които да бъдат използвани 
отново или да бъдат претопени до 

СУРОВИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НОВИ УРЕДИ И СТОКИ 
както изисква европейската директива.
Уредите не се смесват – на едно място са хладилниците, на друго 
– печките, на трето – телевизорите, и т. н. Отделно са подредени 
и металните им скелети и обвивки, от които са извадени вътреш-
ностите (също разпределени по видове).
Заводът преработва електронния скрап до такава степен, че освен 
че го разкомплектова първично, всички компоненти се превръ-
щат в малки гранули, които след това се продават на компании, 
производители на печки, фурни и телевизори. Така например една 
излязла от употреба микровълнова фурна влиза като фурна в за-
вода и излиза на гранули. А от тях се произвежда чисто нов уред.
От телевизорите пък първо се махат дървеният или пластмасови-
ят корпус. Ако е дървен, отива в един контейнер, ако е от пластма-
са – в друг. След това е ред на опроводяването – намотките от мед 
отиват към шредера за цветни метали, където се отделя чистата 
мед. Кинескопът заедно с екрана влиза в камерата за разрязване и 
отделяне на екранно от конусно стъкло. Със сензори автоматично 
се взимат размерите на кинескопа, който се закрепва с вакуумни 
държачи. Настройва се 

СИСТЕМАТА ОТ ДИАМАНТЕНИ ДИСКОВЕ 
които в специална камера изрязват електронното от конусното 
стъкло. Конусното стъкло се отделя в контейнер. С прахосмукател 
се изсмуква фосфоресциращият слой от екранното стъкло, защото 
е опасен и вреден за природата и човешкото здраве. Така почисте-
но, стъклото отива в друг контейнер. Вредните прахове от фосфо-
ресциращия слой се събират в херметични съдове и след това се 
карат в депо за опасни отпадъци.  Всяка част се отделя, за да няма 
и минимален риск за смесване на опасни с безвредни отпадъци.
По този начин и с помощта на система от сложни технологии, до-
карани на територията на завода чак от Германия, фирма „Надин“ 
дава нов живот на излязлото от употреба електронно и електриче-
ско оборудване и запазва България чиста.



Звездна нощ

Красивият „звездопад“ ще ви помогне да украсите новогодишната маса, без да загубите много 

време. Купете спрей боя и шаблони във формата на звездички с различен размер (можете да си 

ги направите и сами). Подредете шаблоните върху едноцветна тъкан в произволен порядък, като 

ги прикрепите с помощта на скоч. Боядисайте звездичките със спрея и изчакайте да изсъхнат. 

Впрочем тази покривка можете да перете в пералня и да използвате поне още няколко пъти.

БЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩА

Празнично осветление

С тази елегантна композиция можете да украсите вся-

ка открита полица у вас, пространството над камината 

и первазите на прозорците. Предимството є е, че е ак-

туална не само по коледните празници, а цяла зима, тъй 

като създава уютна атмосфера през дългите студени ве-

чери. Използвайте цял сервиз от чаши за уиски (с колкото 

по-изчистена форма са, толкова по-добре). Чашите тряб-

ва да са еднакви и с широки гърла. Напълнете ги до полови-

ната с декоративни цветни камъни, които можете да ку-

пите от цветарските или зоомагазините (използват се 

за аквариумите). В центъра на всяка чаша закрепете кла-

сическа бяла висока свещ. Впрочем можете да изберете 

свещите да са с цвета на камъните. Пак ще е красиво.

СВЕЖИ 
ИДЕИ ЗА
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Готови свещници

Празните стъклени бутилки от вино 

могат идеално да заменят скъпите 

свещници на празничната маса. Прос-

то ги украсете с декоративна опако-

въчна хартия в сребърно и златисто 

и им вържете по една атлазена или 

плюшена панделка. Много красиво из-

глежда съчетанието на различни от-

тенъци на зеленото. Пък и зеленото 

е актуален цвят през този сезон.

Елха от дафинови листа

На лист картон начертайте окръжност, 

изрежете кръга и направете разрез по ра-

диуса към центъра. Колкото по-голям е кръ-

гът, толкова по-висока ще бъде елхата 

ви. Завийте картона така, че да се полу-

чи конус, и го залепете с лепило по ръба. 

Налепете дафинови листа така, че всеки 

ред от тях да покрива част от предишния. 

Стремете се да лепите дафиновите листа 

плътно едно до друго, от долу на горе за да 

не се вижда и частица от картона под тях. 

Накрая напръскайте елхата с изкуствен 

сняг (продава се в специални спрейове).

Сладки радости

Новогодишните подаръци можете да сложите не 

само в декоративни подаръчни чорапчета, но и в 

красиви вълнени ръкавици със скандинавски мо-

тиви. Просто пришийте клуп към всяка, за да мо-

жете да ги закачите на прозореца в детската 

стая. 

Можете да ги закрепите и към облегалките на 

столовете, като ги напълните с бонбони, шоко-

лади, сушени плодове и малки сувенири за вашите 

гости. Не само децата се радват на подаръци!

Зад стъкло

Ще ви трябват само прозрачни топки за украсяване на елха, а всичко оста-

нало най-вероятно ще намерите вкъщи. Срежете няколко клонки от колед-

ната елха на местата, където няма да личи. Потърсете мъниста или перли 

(от перлени огърлици) в кутията със стари бижута, които вече не носите. 

Внимателно махнете капачката на топката и сложете вътре едно елхово 

клонче и няколко мъниста.
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до м а к и н я

КАКВО ЩЕ ВИ ТРЯБВА:  хартиени 
салфетки  сол  лъжица  влажна 
гъба  спирт  остър нож  ютия 

 салфетки за отстраняване на ма-
киажа  препарат за сухо отстраня-
ване на петна

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ
1. Червено вино
2. Боровинков сос
3. Мазнина от печено месо
4. Восък 
5. Червило

БЪРЗО РЕШЕНИЕ

1ПОПИВАМЕ И ИЗТРИВАМЕ ПЕТ-
НО ОТ ВИНО Не се паникьосвай-

те, ако някой от гостите ви из-
лее чашата с вино върху покривката. 
Вземете хартиена кърпичка и попий-
те максимално добре виното. След 
това намокрете парцал със студе-
на вода и натъркайте с него петно-
то. Постелете няколко салфетки под 
покривката и няколко надиплете над 
петното. Натиснете салфетките с 
нещо тежко, за да може влагата да 
попие по-добре в тях, докато вие 

се веселите. Петното, което остане 
след това, посипете със сол. 

2ИЗПИРАМЕ ПЕТНА ОТ ЯГОДИ 
ИЛИ БОРОВИНКИ Случайно пад-

налите върху покривката капки от 
ягодов или боровинков сос внимател-
но съберете с чиста лъжица (старай-
те се да не стържете силно с лъ-
жицата по покривката). След това 
овлажнете петното с гъба, напоена 
със студена вода. Когато махнете 
покривката от масата, капнете ня-
колко капки спирт върху петното, 
за да го обезцветите, и го изперете 
само с вода. 

3ОТСТРАНЯВАМЕ МАЗНИ ПЕТ-
НА Оберете мазния сос и едри-

те частици в него първо с лъжи-
ца, след това натъркайте с харти-
ена салфетка или с парче хляб пет-
ното. Не го търкайте с влажна гъба, 
защото мазнината, както знаете, не 
се разтваря във вода. Но преди да 
изперете покривката, все пак ви съ-
ветваме да обработите мазния учас-
тък с препарата за сухо отстраня-
ване на петна. 

4ПОЧИСТВАМЕ ВОСЪК В секун-
дата, когато свещта капне вър-

ху покривката, я махнете, но не я 
духайте, за да не утежните положе-
нието. След като махнете чиниите 
от масата, отлепете восъка с но-
кти или с нож. Ако восъкът е цве-
тен, предварително обработете пет-
ното с препарат за сухо почиства-
не на петна. Останалото леке изгла-
дете с ютия през кърпа или харти-
ена салфетка. 

5ИЗТРИВАМЕ ЧЕРВИЛО СЪС 
САЛФЕТКА ЗА СЕРВИРАНЕ След 

като гостите си отидат, подложе-
те хартиена салфетка под петното. 
Вземете влажна салфетка за отстра-
няване на макиаж и търкайте с нея 
петното дотогава, докато червилото 
не се отпечата върху хартията.

Спасяването на

ПРАЗНИЧНАТА
ПОКРИВКА

Петната на покривката по време на празници са 

неизбежност. Но за да можете по-лесно да ги изперете, 

вземете радикални мерки.

БЪРЗА 

ПОМОЩ

УРОК ПО ПРАНЕ

Преди да заредите пералнята с 

мръсни покривки и салфетки, обрабо-

тете всички петна с течен препа-

рат за отстраняване на петна. На-

лейте в леген хладка вода, сложе-

те прах за пране с ензими и накис-

нете покривките за цяла нощ или за 

няколко часа. След това ги изпере-

те с най-горещата допустима за въ-

просните тъкани вода, като добави-

те и малко избелващ препарат в пе-

ралнята.

© IOSIF SZASZ-FABIAN / DEPOSITPHOTOS.COM
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За най-вкусните
Коледни сладки
и Коледния хляб
В студените декемврийски дни няма нищо по-хубаво от уюта на топлия дом,
когато цялото семейство се е събрало около празничната трапеза. Печенето на коледни
сладки и сладкиши, ароматът на ванилия и топъл шоколад, свежият дъх на лимон и портокал
допринасят допълнително за коледното настроение. За да бъде резултатът гарантирано апетитен,
сме подготвили няколко съвета за печенето на коледни сладки и Коледната пита.

Дребни сладки
1. Приготовление: За коледните дребни
сладки е подходящо  ронливо маслено
тесто. Необходимите продукти за него
традиционно са брашно, бакпулвер
Dr. Oetker, захар, масло(маргарин), вани-
лена захар Dr. Oetker, есенция ром или
лимон Dr. Oetker и в зависимост от рецеп-

тата яйце, заквасена
сметана, ядки и др.
От всички продукти,
описани в избраната
рецептата, омесете
гладко тесто, след
това увийте в дома-
кинско фолио и оста-
вете за около 30 мин.

в хладилника. По този начин маслото в
него ще се втвърди и ще улесни пона-
татъшната му обработка като например
разточване и изрязване/оформяне на
сладки. 

Не използвайте течна мазнина (олио,
зехтин, течен маргарин), защото те-
стото няма да се оформи добре и при
печенето ще се свие. Не импровизирайте
и със самоволно добавяне на допълни-
телно брашно, защото по този начин те-
стото ще стане трошливо, а изпечените
сладки - твърди.

2. Изрязване на
дребни сладки. Раз-
делете тестото на
порции, разточвайте
ги една след друга
върху леко набраш-
нена повърхност и из-
рязвайте сладките с
формички. Старайте
се да остава въз-
можно най-малко из-
лишно тесто, защото
при повторно му за-
месване и набрашня-
ване то става все
по-сухо и трошливо.
За да не залепва те-
стото за формичките

при изрязване, от време на време ги топ-
вайте в малко брашно. 

3. Съхранение. Ронливото маслено
тесто можете да съхраните, като го
увиете добре в прозрачно домакинско
фолио и поставите в плик, след което за-

мразите. Преди да използвате замразе-
ното тесто, го оставете да се размрази
на стайна температура, без топлинно
въздействие. 

4. Готовите изпечени сладки от разли-
чен вид от едно и също тесто съхраня-
вайте в кутия или стъклен буркан с капак,
като е препоръчително всеки ред с
дребни сладки да отделите с домакинско
фолио или хартия за печене. Дребни
сладки с повече подправки и различни аро-
мати е препоръчително да съхранявате
отделно едни от други, за да не се сме-
сят ароматите.

Коледният хляб
Всяка трапеза на Бъдни

вечер задължително е
украсена с вкусна ко-
ледна пита с късмети.
Замесването на те-
стото звучи предизви-
кателно, но следвайки
следните основни съвети,
успехът е гарантиран.

1. Сухата мая Dr. Oetker се смесва с
брашното, а не се размива в топла теч-
ност. Първата стъпка е да пресеете
брашното и да объркате добре със су-

хата мая, след което
добавете остана-
лите продукти съг-
ласно рецептата. За
да се активизира на-
бухвателната функ-
ция на маята, е
необходимо теч-
ността (мляко или
вода) да не е студена,
а с температура
около 37°C – хладка
към топла.

2. Тестото, при-
готвено с мая, не се
пече веднага след
омесването, а се
оставя да втаса на
два етапа, за да
стане пухкаво и
меко след из-
пичане. Първото
втасване е след
като всички про
дукти се оме-

сят до гладко тесто – тогава тестото,
покрито с кърпа или домакинско фолио се
оставя да престои на топло (в близост
до отопление), докато видимо увеличи
обема си.

3. След първото втасване тестото се
премесва още веднъж върху леко набраш-
нен плот, оформя се по рецептата (в пи-
тата се поставя паричката, козунакът
се сплита), поставя се в предварително
намаслен съд за печене и се оставя от-
ново на топло място, докато пак увеличи
обема си. Така тестото ще остане пух-
каво след изпичане.

Верният помощник при приготвяне на
уханни сладки, печива и десерти Dr. Oetker
е приготвил за Вас още впечатляващи ко-

ледни идеи и изненади на
www.oetker.bg



e к с п е р т и з а

1РАЗУМНО ЛИ Е ДА СЕ ОБЕДИНИ КУХНЯТА С ГОСТНАТА И СТОЛОВАТА? 
Това е сложен въпрос: има много „за“ и „против“. Да, това прави простран-

ството необичайно и разнообразява вашите движения в него, но както казват 
хората: в столовата се яде, в спалнята се спи, а в гостната се приемат гос-
ти. Ако обедините гостната със столовата, трябва визуално да разделите прос-

транството. Много подходящ „разделител“ в случая е диванът. Сло-
жете го с гръб към масата за хранене и по този начин ще отделите 
зоната на столовата. 
ВАЖНО! Над масата за хранене трябва да виси отделна лампа. При 
това трябва да я увесите достатъчно ниско, за да създадете уют-
на атмосфера. 

2ДОБРЕ ЛИ Е ДА СЕ ПРИДЪРЖАТЕ КЪМ ПРАВИЛОТО НА Т. НАР. 

КУХНЕНСКИ ТРИЪГЪЛНИК – ПЛОТ, МИВКА И ХЛАДИЛНИК?

Това правило изисква П- или Г-образно разположение на кухненските ме-
бели, но за жалост в повечето български домове такива кухни са ряд-
кост. 
ВАЖНО! Най-добре е да спазвате следните правила. Първо, не мон-
тирайте мивката плътно до хладилника, а ги разделете с 60–80 см 
шкаф, за да разполагате с място за подреждане на кухненските съдо-
ве. Между мивката и плота трябва да оставите пространство от 
60–80 см за готвене. 

3С КАКВО МОЖЕТЕ ДА ЗАМЕНИТЕ КУХНЕНСКИТЕ ШКАФОВЕ?

Долните с нищо не можете да ги замените – те са основата на 
всяка кухня, в която е монтирана бяла техника. А горните са нужни 
за съхраняване на кухненската посуда и хранителните продукти. 
ВАЖНО! Може да подредите по-красивата посуда на открити полици, 
но имайте предвид, че ще ви се налага често да я премивате. 

КУХНЯ И СТОЛОВА 
ВМЕСТО ВЕРАНДА

ПРОБЛЕМ

Няма достатъчно място, ме-

белите са подредени нефунк-

ционално. Няколко стари дива-

на, електрическа печка, стара 

кухненска гарнитура, пейка, 

разнокалибрени кресла – всич-

ко е разположено неудобно и 

прави кухнята неизползваема. 

РЕШЕНИЕ

Ъгловата работна зона на кух-

нята е удължена с 2 секции. 

Печката и мивката са с раз-

менени места и над печката 

е монтиран ширм. В центъра 

на трапезарията е поставена 

разтегателна маса с четири 

стола. А обединяващият еле-

мент за кухнята и столовата 

е новият диван. 

СЛЕД

ПРЕДИ

Не бързайте да чупите и да променяте 
това, което имате. Претапицирайте 
качественото, но поостаряло канапе, 
пребоядисайте кухнята в друг цвят и… 
вече имате нова кухня.

Зона „кухня“
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МОЯТА ИДЕАЛНА КУХНЯ

За втори път стартира играта „Моята идеална 
кухня INDESIT“ – съвместна инициатива на Indesit 

Company и списание „Бела“. Играта ще е с продължи-
телност 3 месеца (декември 2011 г. и януари и февру-
ари 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 възмож-
ност ДА ИЗБЕРЕ СВОЯТА НАГРАДА между пералня от 
Hotpoint, хладилник от Hotpoint и печка Indesit.
Подробните условия на играта ще прочетете в сайта 
на www.bela.bg. 
Най-любознателните, активните и съобразителните 
имат най-голям шанс да спечелят. УСПЕХ!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 !

пералня 
от Hotpoint

печка 
Indesit

ЧЕТИ, ИЗБЕРИ И СПЕЧЕЛИ
ГОЛЯМАТА 

НАГРАДА ОТ

или или

хладилник 
от Hotpoint

Хранителните навици на съвре-
менния човек вече не следват 
сезонноста на продуктите, кое-

то ни позволява да се наслаждаваме на 
пресни плодове и през зимата и да не 
пропускаме цитрусите през лятото.
Както се казваше в един стар виц, раз-
ликата между социализма и капитали-
зма е, че при първия ягодите се появя-
ват на пазара през април, а при вто-
рия – в шест часа сутринта.
Разбира се, за да запазим ягодите по-
дълго време свежи, дори и през зимата 
имаме нужда от верен помощник. Това 
може да бъде постигнато единствено 
с помощта на уред с

NO FROST СИСТЕМА 
НА ОХЛАЖДАНЕ 

Освен това е добре уредът да не из-
ползва много електричество.
Тоест необходим ни е хладилник с 
енергиен клас А+. Все пак не бива да за-
бравяме, че хладилникът е единстве-
ният уред вкъщи (или поне един от 
малкото), който работи непрестан-
но и ниската консумация на ток е ва-
жно нещо. Ако е снабден и с функция 
„Еко“, консумацията на електричест-

во ще е още по-малка. 
Няма да е лошо уредът да е и с хиги-
енна защита против бактерии и ми-
ризми, в случай че забравим нещо в ня-
кое потайно негово ъгълче. За пред-
почитане е лавиците на хладилника 
да са от стъкло. Стъклото е извест-
но като неутрален материал, който 
неслучайно се използва в лаборатории-
те и навсякъде, където се изисква чис-
тота.
Друга необходимост е възможността 
да обърнем 

ПОСОКАТА НА ОТВАРЯНЕ 
НА ВРАТИТЕ 

Това е изключително полезна функция, 
когато решим да правим ремонт и да 
местим хладилника на ново място.
Зимата в календара е известна с мно-
гото си празници и поводи за празну-
ване. Значи чашите имат доста пово-
ди да бъдат пълни и питиетата ще 
имат нужда от красиви кубчета лед. 
Формичките Easy Ice са и красиви, и 
лесни за използване – с тяхна помощ 
вече няма да гоним кубчетата лед по 
пода или зад шкафовете.
Във фризера, който заема близо една 

трета от общия обем на уреда, има 
място не само за леда, но и за доста 
други неща, които търпеливо да из-
чакват времето си при постоянни по-
лярни температури.
С толкова много помощници само в 
един хладилник сезоните наистина 
вече нямат никакво значение за съвре-
менната домакиня.

Да охладим зимата 
с HOTPOINT



с п е ц и а л н о  з а  К о л е д а

ЗА 8 ПОРЦИИ:  1 пуйка (около 5 кг) 

 175 г краве масло  3 лимона  по 1 

с. л. магданоз и мащерка, нарязани на 

ситно  сол, прясно смлян черен пи-

пер  зелени подправки за украса 

За плънката: По избор – картофи, 

ябълки, кюфтенца от свинска кайма, 

объркани с бекон.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Извадете птицата от хладилни-

ка час преди началото на приготвяне-

то є. Загрейте фурната до 190°. Сме-

сете размекнатото краве масло с на-

стърганата лимонова кора, сока от 1 

лимон и накълцаните зелени подправ-

ки. Отлепете кожата от месото на 

пуйката откъм шията, но много вни-

мателно, за да не я скъсате. Нама-

жете пуйката с лимоновото масло и 

подправките в областта между кожа-

та и месото є.

2. Напълнете я с плънката откъм ши-

ята. Обърнете пуйката върху гръдна-

та кост и закрепете кожата на шия-

та, като я прободете с клечка за зъби 

или просто я зашиете. Претегле-

те пуйката с пълнежа, за да прецени-

те времето є за приготвяне. За 450 г 

пуйка са ви необходими 20 мин за при-

готвяне + още 20 минути. 

3. Сложете пуйката в голяма тава, 

натрийте я със сол и черен пипер, за-

вържете краката є. Покрийте я с фо-

лио (след 1 час трябва да го махнете!) 

и я печете в продължение на 4 часа и 

40 мин или колкото там още е нужно, 

след като сте я претеглили и преце-

нили. Проверявайте я на всеки 30 мин, 

след като сте махнали фолиото. Раз-

режете лимоните и ги сложете в та-

вата час преди да извадите пуйката 

от фурната. Ако кожата на птица-

та се е зачервила прекалено, пак я по-

крийте с фолио. 

4. Прехвърлете готовата пуйка в го-

ляма чиния за сервиране. Сока от та-

вата използвайте в качеството му на 

заливка (вж. рецептите по-долу). Око-

ло пуйката подредете половинките 

лимони и запечени картофи.

Кога е готова

Продупчете най-плътната част на 

бутчето с дървен шиш за печене 

– трябва да потече сок. Ако в сока 

има останала кръв, сложете пуйка-

та обратно във фурната и продъл-

жете да я печете, като я проверя-

вате на всеки 10–15 мин. Когато 

птицата е готова, а има още вре-

ме до сервирането є на масата, из-

вадете тавата от фурната и по-

крийте пуйката с фолио и две ха-

влиени кърпи, за да не изсъхне. 

Време за приготвяне: 5 часа 

Празничната 
П У Й К А

Повечето домакини се плашат от приготвянето на цяла пуйка. 

Но неоснователно. Няма нищо сложно. Време е да опитате. 

Ще си оближете пръстите, ако следвате точно нашите препоръки.

С ЛИМОНИ И МАСЛО
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 Сложете пуйката в голяма чиния за сервиране с гърдите 

нагоре. Помагайки си с вилица, с остър нож отсечете кра-

ката, внимателно прерязвайте хрущялите. Разделете всеки 

крак на 2, като отделите внимателно бутчетата и ги оста-

вите в отделна чиния. 

 Старайте се да не повредите кожата на гърдите (защо-

то нали под нея са ароматното масло с подправките, лимо-

нът и мащерката!). Отрежете крилата на пуйката, разде-

ляйки всяко на 2 части. Сигурно сред гостите ще има и та-

кива, които обичат точно крилца. 

 Нарежете месото на гърдите на филии с дебелина по 1 см 

всяка, започвайки да режете от долната част на пуйката 

(близо до бедрата). Когато се оголи костта, вземете кули-

нарни ножици и внимателно разрежете гърба на порции. 

За печена пуйка

За 8 порции: 

 сокът от печенето  1 с. л. брашно  200 мл сухо червено 

вино  около 1 л горещ пилешки бульон  1/4 лимон

Приготвяне: 1. Сокът от печенето се прелива в тиган, до-

бавя се брашното и се бърка върху котлона 2–3 мин. 

2. Добавя се виното, разбърква се, а след това бавно се нали-

ва и бульонът. 

3. Вари се около 30 мин, като се бърка от време на време. 

Овкусява се с лимонов сок. 

Бял хлебен сос

За 4–6 порции: 

 1/2 глава лук  500 мл прясно мляко  1 дафинов лист 

 2 зърна карамфил  6 филии сух бял хляб  1/2 ч. л. сладка 

горчица (например баварска)  сол и прясно смлян черен пипер

Приготвяне: 1. Лукът се нарязва на ситно, слага се в тиган 

и се загрява на слаб огън. Налива се прясното мляко и се до-

бавят дафиновият лист и карамфилът. Всичко се вари 10 мин, 

след което подправките се отстраняват. 

2. Средата на хляба се начупва в купа, залива се с млякото и 

се вари 5 мин, като се разбърква. 

3. Добавя се горчицата, подправя се на вкус. По консистенция 

сосът трябва да е като овесена каша.

Боровинков сос

За 8 порции:  150 мл портокалов сок + настърганата кора 

от портокала  300 г замразени боровинки  150 г захар 

 150 мл червено вино  по 1/2 ч. л. смлени карамфил и канела

Приготвяне: 1. Портокаловият сок се излива в тиган, сла-

гат се плодовете и се вари на бавен огън, докато боровинки-

те омекнат. 

2. Налива се виното, добавят се подправките и захарта и со-

сът се вари около 30 мин. Пасира се в блендер на импулсен ре-

жим, така че някои плодове да останат цели. Подправя се на 

вкус, в края на приготвянето му се добавя портокаловата кора. 

Съвет Можете да добавите в соса сока от печенето на ме-

сото и да го сварите до нужната консистенция. 

Сосове и заливки

КАК ДА Я НАРЕЖЕТЕ
Ако сте я приготвили правилно, постното месо на пуйката няма да ви се стори сухо. Нарежете птицата така, 

че в чиниите на гостите да се окаже по малко парче от гърдите.
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р е ц е п т а  с  м и н а л о

Т
ози сладкиш е създаден с 
одобрението на папата и 
кралете за радост на бога-
ти и бедни. Изкушението 

от многолистно тесто с маслено-ба-
демов пълнеж, което се нарича „Га-
лет франжипан“, е направено за първи 
път през далечната 1311 г. 
Приготвя се на 6 януари – Покло-

нението на влъхвите или Деня на 
тримата царе. Според традицията в 
сладкиша се слага 

КЪСМЕТЧЕ – МАЛКА 
ПОРЦЕЛАНОВА ФИГУРКА 

Който го изтегли, бил провъзглася-
ван за цар и имал честта да носи 
предварително изработена корона. 
Само за ден, разбира се. А наимено-
ванието „франжипан“ идва от име-
то на екзотично растение франджи-
пани (Plumeria), с което в миналото 
са били ароматизирани различни видо-
ве сладкарски кремове. Днес в кулина-
рията неговият аромат е изместен 
убедително от ванилията.
„Ла галет де роа“, както наричат 

още този сладкиш, е най-популярно-
то сладко удоволствие от Коледа, та 
чак до края на януари и днес в мо-

дерна Франция, където го приготвят 
и продават в пекарните по това вре-
ме на годината.
Както при нас, и при французите 

вълнението, дали ще изтеглят късме-
та, е много голямо. При французите 
обаче хазартният момент е много по-
силен – късметът е един. За сметка 
на това, ако някой го докопа, става 
крал/цар за един ден и получава пра-
вото да си поръча още един цял га-
лет. Въпросното късметче днес може 
да е количка или анимационен герой, 
но през XIX век то е било порцела-
нова фигурка, а векове преди това, и 
то доста дълго – просто бобено зър-
но. Само че да не забравяме, че бобът 
през XIV век, когато е създаден „Га-
лет франжипан“, си е бил рядкост и 
чиста екзотика, особено за бедните. 
Днес „Галет франжипан“ 

СЕ ПРЕДЛАГА 
В СПЕЦИАЛНИ ТОРБИ

в които може да бъде стоплен в ми-
кровълнова фурна. Сладкишът е не-
пременно комплектуван с хартиена 
корона, която късметлията слага на 
главата си незабавно след откриване-
то на „бобчето“, както по традиция 

наричат късмета. 
Пак по традиция „Галет франжи-

пан“ се разрязва на толкова парчета, 
колкото са гостите, но винаги плюс 
едно, което е парчето за Господ или 
за Дева Мария. Впрочем това, по-
следното парче го дават на първия 
бедняк, който почука на вратата на 
този празник. 
Малка демократична спънка има пред 

френския президент, който няма пра-
во да разрязва „Галет франжипан“ по-
ради особености на етикета, които 
ще се опитам да ви изясня накратко. 
Та въпросната традиция на 6 януари 

да се отбелязва 

12-ИЯТ, ПОСЛЕДЕН ДЕН 
ОТ КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ 

когато според Библията е посещени-
ето на тримата царе (тримата влъ-
хви) при бебето Исус, е въведена от 
папа Юлиус ІІ през 1311 г. Това е още 
един пример, как църквата преобразу-
ва езическите обичаи (в случая става 
въпрос за римските Сатурналии). 
Във Франция от средновековието се 

е наложила традицията да се прави 
специален сладкиш за дванадесетата 
нощ, сиреч днешният ни герой. Има 

ГАЛЕТ 
ФРАНЖИПАН

СЛАДКАТА БАНИЦА С КЪСМЕТИ НА ФРАНЦУЗИТЕ
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малки разлики в начина на приготвя-
нето му на север и на юг, но осно-
вата е една. 
При Луи ХІV църквата сметнала за 

твърде дивашко да се избира цар и 
взели да наричат празника не на ца-
рете, а на добрите съседи. Собствен 
кулинарен печат наложила и Френска-
та революция, когато нарекли сладки-
ша „Сладкиш на равенството“, поне-
же, както разбирате 

ПО ТОВА ВРЕМЕ „ЦАР“ 
БИЛО МРЪСНА ДУМА 

Та ето защо френският президент 
не може да разрязва според етике-
та традиционния „Галет франжипан“. 
Макар че Саркози е голямото изклю-
чение – той винаги показва с охота 
своето чудно порцеланово късметче 
(имам предвид Карла Бруни). Казвам 
това, понеже въпросните порцеланови 
фигурки късметчета днес наистина 
са предмет на колекциониране и гор-
до показване. Всъщност това е мно-
го, много популярно хоби (погледнете 
какво става в E-bay). 
Още веднъж за демокрацията при 

изпълнението на обичая – прието е 
най-младият човек в стаята (обикно-
вено е дете) да се скрие под маса-

та и да следи как се раздават парче-
тата от сладкиша с цел да се избе-
гнат мръсни инсинуации и машинации. 
В крайна сметка децата са невинни и 
обичат истината – не може да има 
по-добри съдии от тях. 
Естествено, традицията на „Га-

лет франжипан“ от Франция преми-
нала във всички европейски католиче-
ски страни, а оттам прескочила Оке-
ана заедно с първите заселници и се 
настанила трайно в Америка, където 
се чувства много добре и днес.

Надя ПEТРОВА

ПРОДУКТИ:  1/2 кг маслено тесто  450 г крем „Франжи-

пан“ (вижте как се приготвя по-долу)  1 зърно боб (или мал-

ка порцеланова фигурка)  1 разбито яйце 

За глазурата:  100 г пудра захар

ПРИГОТВЯНЕ: 

1. Разгънете многолистното тесто и отрежете от него 2 

кръгли блата (с диаметър според тавата, в която ще при-

готвяте сладкиша, но единият да е по-голям с около 4 см). 

По-големия сложете на дъното на съда, което предварител-

но се мокри с малко вода. 

2. Намажете блата с половината от разбитото яйце. След 

това разпределете на равномерен пласт крема, като оста-

вите по около 2 см отстрани ненамазана ивица. Сложете 

бобеното зърно или фигурката в крема. Внимателно покрий-

те с втория блат и притиснете по краищата. 

3. По желание от останалото тесто с помощта на формич-

ки можете да изрежете цветя, които да подредите отгоре 

като украса. Намажете и втория блат с остатъка от раз-

бито яйце. С върха на ножа направете нарези по него. След 

това, като държите ножа вертикално, прободете тестото 

по края на дълбочина 2 мм. 

4. Сложете сладкиша в загрята на 220° фурна да се пече 10 

мин. Когато тестото увеличи обема си, намалете на 180° и 

печете още половин час. Готовия „Галет франжипан“ посипе-

те с пудра захар. Сервирайте го топъл или със стайна тем-

пература.

„Поклонението на влъхвите“ 

от Андреа Мантеня (1431–1506 г.)

ГАЛЕТ ФРАНЖИПАН

РЕЦЕПТА ЗА КРЕМА

Продукти за 450 г крем:  125 г пудра захар  125 г раз-

мекнато краве масло  2 яйца  20 мл ром  1 ванилия 

 150 г счукани и обелени сурови бадеми 

Приготвяне: Пудрата захар, маслото, яйцата, ромът, ва-

нилията и бадемите първо се разбъркват добре, а след 

това се разбиват с миксер до получаването на хомоге-

нен крем.
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не щ о  н а б ъ р з о

То е незаменим полуготов продукт, 

когато трябва да приготвим нещо 

вкусно, но по най-бързия начин.

1. СОЛЕНИ ПРЪЧИЦИ СЪС СИРЕНЕ 

И СУСАМ

Разстелете тестото, прехвърлете го в 

тава, намажете го с разбито яйце, поръ-

сете го с настърган пармезан, сол и су-

сам и го нарежете на ивици. Печете в 

предварително загрята до 180° фурна до 

златисто. 

2. ТАРТАЛЕТКИ

Нарежете готовото тесто на квадра-

ти. На половината от квадратите мах-

нете средата (да остане само рамка-

та). Сложете рамките върху целите 

квадрати, за да се получат бордове, и 

запечете. Намажете средите с дома-

тен сос, покрийте ги с парченца зелен-

чуци и сирене, пъхнете ги в тарталет-

ките и запечете за още 5 мин. 

3. „НАПОЛЕОН“ СЪС СИРЕНЕ

Запечете във фурната до готовност 

2 пласта тесто, изчакайте да изсти-

не и разделете всеки пласт на 4 час-

ти (по хоризонталата). Смесете мал-

ко синьо сирене със сметана до получа-

ване на гъста консистенция, намаже-

те крема между слоевете тесто до по-

лучаване на солена торта. Върху всеки 

слой сирене подредете и парченце мека 

круша. 

4. ЩРУДЕЛ Намажете с разтопено мас-

ло 2 пласта тесто, поръсете ги със су-

хар, смлени бадеми, канела и захар и под-

редете пластовете един върху друг. От-

горе сложете плънка (настъргани ябъл-

ки или сушени плодове), навийте на руло 

и запечете. 

5. ГЪРНЕ С „ПОХЛУПАК“ Всяко ястие, 

приготвено в гърне, можете да украси-

те с „похлупак“ от многослойно тесто. 

Във фурната „капачето“ ще се изпече за 

10–15 мин. 

Бутер тесто е другото наименование на 

многолистно/многослойно тесто. Ще ви въоръжим 

с рецептата за неговото най-бързо приготвяне.

Приготвянето на многолистно тесто по обичайния начин 

(разслояване с помощта на краве масло, налагане, разточ-

ване, пак налагане и т. н.) е доста трудоемко и отнема мно-

го време. Многолистното тесто може да приготвите и по по-

лесен начин.

Продукти, които ви трябват:

 2 ч. ч. брашно  200 г краве масло или маргарин  1/4 до 1/2 

ч. л. сол  1/3 до 1/2 ч. ч. вода  1 с. л. оцет (9%)  1 с. л. за-

хар (по желание)

Как се приготвя стъпка по стъпка:

1. Брашното задължително се пресява и кравето масло се на-

рязва (още хладно) върху него на малки парчета. С бързи дви-

жения на ножа маслото се „накълцва“ до парченца с размер на 

грахови зърна. 

За тази цел наистина използвайте ножа, защото, ако се опи-

тате да разтриете маслото с ръце, самото масло ще се раз-

мекне от топлината на кожата и ще поеме повече брашно, в 

резултат на което изделието ще стане по-грубо, с по-дебе-

ли слоеве. 

2. В хладка вода разтворете солта и по желание и захарта. 

Добавете оцета. Течността налейте в обърканото с масло 

брашно и бързо замесете гладко и лъскаво тесто, като при не-

обходимост добавите допълнително малко вода или брашно.

Оцетът повишава сцеплението между слоевете. Без негова по-

мощ тестото ще стане прекалено лепкаво и слоевете ще се 

сбият. Излишъкът от киселина подобрява и вкуса на тесто-

то. Вместо вода можете да използвате хладко прясно мляко – 

то също ще подобри вкуса на тестото, но пък ще го направи 

по-малко еластично. Най-добре е да използвате смес от мля-

ко и вода.

3. Увийте тестото в прозрачно фолио, за да не изсъхва, и го 

сложете за няколко часа в хладилника. Преди да го изпечете, го 

разточете, поръсете повърхността му с брашно и го сгъне-

те на 3–4 слоя. 

Самото разточване е добре да повторите 2–3 пъти, за да се 

насити тестото с въздух и да стане по-многослойно. Реже се 

с остър нож, а не се къса с ръце. Пече се при температура 

220–250°.
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5 рецепти

с многолистно тесто

Бутер тесто „ЕКСПРЕС“
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Вкусно предложение
от Dr. Oetker!

Поднесете със следобедното
кафе или зарадвайте малчуга-
ните със Звездните шоколадови
прозорчета Dr. Oetker.

Верният помощник при приготвяне
на уханни сладки, печива и десерти,
Dr. Oetker е приготвил за Вас още
интересни и впечатляващи идеи на
www.oetker.bg.

Продукти: 250 g пшеничeно брашно, 1 пакетче бакпулвер Dr. Oetker,
1 пакетче крем Парадиз ванилия Dr. Oetker, 100 g захар, 1 яйце,
1 пакетче ванилена захар Dr. Oetker, 175 g меко масло/маргарин
Допълнително: 30 g настърган на едро млечен шоколад,
200 g натурален шоколад
Приготовление: Смесете брашното и бакпулвера, пресейте ги в купа, до-
бавете останалите продукти и бъркайте с миксера първо на най-ниска, а
после на най-висока степен до получаването на гладко тесто.
Отделете 2/3 от тестото и го размесете с настъргания млечен шоколад.
Разточете го на тънка кора, изрежете кръгчета с диаметър около 4 cm, на-
редете ги върху застлана с хартия за печене тава и печете в предвари-
телно загрята фурна на 180°C при долен и горен нагревател или на 160°C
при горещ въздух за около 8-10 мин. Разточете останалото светло тесто
на тънка кора върху набрашнена повърхност, изрежете същия брой и раз-
мер кръгчета, наредете ги върху застлана с хартия за печене тава и вътре

в тях изрежете звездички. Отделете звездичките
и последователно опечете тях и кръгчетата с от-
ворче за 8-10 мин при същата температура. 
Оставете всички сладки да се охладят напълно.
Разтопете натуралния шоколад на водна баня,
поставете по чаена лъжичка върху всяко кръгче,
леко размажете и слепете с кръгчета с отворче,
като притиснете леко. Украсете и звездичките и
оставете шоколада да се втвърди.

Звездни шоколадови прозорчета 



за  д е с е р т

Портокалова торта
от царевично брашно

1. Облицовайте кръгла форма за печене 

(с диаметър 20,5 см) с хартия за пече-

не, загрейте фурната до 190°. В не мно-

го голяма купа сложете стафидите и ги 

залейте с портокаловия сок. Кипнете 

ги и ги оставете да изстинат, докато 

не омекнат и не станат по-сочни. 

2. В отделна купа разбийте кравето 

масло, захарта и яйчените жълтъци. 

Добавете царевичното брашно, смле-

ните бадеми, стафидите, настъргана-

та портокалова кора и останалия сок. 

Внимателно разбъркайте. В трета купа 

разбийте яйчените белтъци. Добавете 

първо пълна лъжица от разбитите бел-

тъци в жълтъчната смес, внимателно 

разбъркайте, след което добавете ос-

таналите белтъци. 

3. Получената смес изсипете във фор-

мата за печене и я сложете да се пече 

45 мин във фурната. Проверявайте го-

товността на сладкиша чрез продупчва-

не с дървена клечка. Тортата е изпече-

на, ако извадите клечката чиста от нея. 

4. За сиропа: в не много голям чайник 

загрейте портокаловия сок, добавете 

захарта и ликьора. Кипнете сместа и 

я оставете 3–4 мин на котлона, за да 

се разтвори захарта напълно. Полейте 

блата, както сте го оставили във фор-

мата. 

5. Смесете всички продукти за крема в 

отделна купа и равномерно разпределе-

те получената маса върху блата. Укра-

сете отгоре със захаросаните порто-

калови парчета и дафинови листа. За да 

изглежда по-празнично сладкишът, де-

корирайте го със златиста лента (вж. 
снимката).

Време за приготвяне: 50 мин + 30 

мин за подготовка

Количество: 16 парчета

Необходими продукти:  125 г стафи-

ди  кората и сокът от 2 портокала  175 

г краве масло  200 г ситна кафява захар 

 4 яйца (жълтъците отделно от белтъ-

ците)  по 125 г царевично брашно и смле-

ни бадеми За сиропа:  сокът от 1 пор-

токал  1 с. л. кафява захар  4 с. л. пор-

токалов ликьор За крема:  200 г сирене 

маскарпоне  1 с. л. пудра захар  кората 

от 1 портокал За украсата:  захаросани 

портокалови парчета  дафинови листа.
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за ДЕКЕМВРИ

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

Смяна на работата?!Смяна на работата?!

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Парични проблемиПарични проблеми

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Най-много промени очаквайте вие!Най-много промени очаквайте вие!

РАКРАК

Емоционални проблемиЕмоционални проблеми

ЛЪВЛЪВ

Погрижете се за здравето сиПогрижете се за здравето си

ДЕВАДЕВА

Много работа, но късмет в любовтаМного работа, но късмет в любовта

ВЕЗНИВЕЗНИ

Венера ви създава проблемиВенера ви създава проблеми

СКОРПИОНСКОРПИОН

„Опитомявате“ енергията си„Опитомявате“ енергията си

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Контролирайте емоциите си!Контролирайте емоциите си!

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Големи изпитания в работатаГолеми изпитания в работата

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

„Отсявате“ хората около себе си„Отсявате“ хората около себе си

РИБИРИБИ

Осъществявате поне една Осъществявате поне една 
своя мечтасвоя мечта
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ВЪВ ВАЖЕН ПЕРИОД СТЕ Пози-
тивната настройка и доброто на-

строение ще са най-ценните ви „приятели“ 
през декември. Налага се да приключите 

един етап от развитието си и да се от-
ървете от несвършена работа и ненаучени 
уроци. Това с уроците за някои ще бъде и 
в твърде буквален смисъл. 

НАПРЕГНАТИ И ИЗБУХЛИВИ СТЕ 
точно на 10-и. Трудно ще овладявате 

емоциите си. Въздържайте се от спон-
танни решения. 

БЪДЕТЕ БДИТЕЛНИ ПРИ ПЪТУВА-
НИЯ И ДЕЛОВИ СРЕЩИ от 1-ви до 

14-и. Очаквайте забавяния и недоразуме-
ния. Много внимателно подготвяйте доку-
ментите си, проверявайте пари и резерва-
ции. Когато водите делови разговори, каз-
вайте само най-необходимото, и то ди-
ректно, за да ви разбират ясно. 

ТРУДНИ ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ оч-
аквайте още от началото на месеца. 

На работното място също ще имате го-
леми вълнения. Тази тенденция ще продъл-
жи до 20 декември. Постарайте се дото-
гава да не влизате в конфликти. Не е вре-
ме за уточняване на отношения точно 
сега. Не се изкушавайте да флиртувате 
точно сега на работното място – ще 
бъде фатална грешка. 

КОНКУРЕНЦИЯ ОТ ЖЕНИ се оч-
аква от 1-ви до 20-и. Ще трябва да 

отстоявате позициите и знанията си. Ще 
имате и финансови затруднения. Възна-
граждението си ще получите чак след 20-
и. Ще се наложи да работите повече и 
дори да влагате собствени средства в ра-
ботата си. Това ще ви демотивира и из-
нерви. Бъдете най-внимателни на 1-ви, 
2-ри и 18-и. Тогава не флиртувайте, не се 
карайте с хората и не харчете излишно. 
Влагайте парите, знанията и уменията си 
само в надеждни проекти – с добре офор-
мени договори и подготвен екип. 

НАВЛИЗАТЕ В ОЩЕ ПО-ТРУДЕН 
ПЕРИОД след 22 декември. Имуните-

тът ви е слаб. Точно на 24-ти сте най-
уязвими и раздразнителни – не се нато-
варвайте с нищо тогава. Общувайте само 
с проверени хора и ходете само там, къ-
дето се чувствате сигурни. 

ВРЕМЕ Е ДА ПОМИСЛИТЕ ЗА КА-
РИЕРАТА СИ, макар че дните са 

празнични. Не се чувствате удовлетво-
рени и на 22-ри непредвидени събития 
ще ви подтикнат да вземете едно ва-
жно решение. Новолунието на 24-ти ще 
ви стимулира да предприемете смяна на 
работното място. Вероятни се админи-
стративни реорганизации и нови шефове. 
Мнозина от вас след 24 декември до края 
на месеца ще получат възможност да за-
почнат нова работа, особено ако дълго 
време са я търсили (или пък да напра-
вят промени в частния си бизнес). Съ-
битията в началото на този месец са 
ви направили много гъвкави. Лунното за-
тъмнение от 10-и ви е освободило от 
старите стереотипи и вече не робувате 
на стари представи. Смяната на рабо-
тата обаче няма да стане безболезнено, 
защото сега Слънцето е в конфликтния 
Козирог и ви прави много чувствителни. 
От вас се иска да бъдете по-инициатив-
ни и търпеливи. 

НЯКОИ ВАШИ ЗАМИСЛИ СЕ РЕА-
ЛИЗИРАТ след 26-и. Подобрява се и 

финансовото ви състояние. На 31-ви ще 
имате поне един повод да почерпите – 
спечелили сте важна за вас битка, прео-
долели сте кризата и сте намерили верния 
път за развитие през следващата година. 

НЕ СЯДАЙТЕ ЗАД ВОЛАНА на 22-ри 
и 24-ти. Дори и да не пътувате, се 

пазете от инциденти, скандали и напреже-
ние през тези дни, когато сте магнит за 
неприятности. Не спорете с хора от зо-
дии Козирог и Везни.

Получавате уникален 
шанс
Ако се обучавате или работата ви е свър-
зана с постоянно усвояване на нови зна-
ния и обработка на данни, получавате уни-
калния шанс да се върнете назад, да на-
ваксате пропуснатото, да обмените опит 
и да направите верен анализ. Този уника-
лен шанс ви се дава първо от ретроград-
ния Меркурий, който до 14 декември няма 
да ви остави на мира, докато не приклю-
чите с миналото и с несвършената рабо-
та. Лунното затъмнение на 10-и също 
„отваря“ темата за приключването в жи-
вота ви – на образование, на проекти, до-
говори, както и на отношенията с хора 
от чужбина. Деловите отношения с чужди 
фирми могат или да приключат, или да ми-
нат на друго ниво. Ще предприемете смя-
на на близкото си обкръжение. Ще разва-
лите някои приятелства. Ще се променят 
и отношенията ви с братя, сестри и бра-
товчеди и дори със съседи. Каквото и да 
се случи, ще го приемете с облекчение.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 

От 1-ви до 14-и приключвате предишен 
етап, наваксвате пропуснатото, променя-
те възгледите си.

От 1-ви до 20-и ще имате трудни лични 
отношения. Очаквайте съперничество в 
работата и забавени плащания.

На 1-ви, 2-ри и 18-и внимавайте да не 
изгубите пари и да не влизате в конфли-
кти с любимите ви хора.

След 22-ри навлизате в труден период. 
Замисляте се за промени в кариерата и 
цялостното си развитие.

ИЗВЪНКОЛЕДНА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТinfo
Фондация „ЛЕВА“ – обществена полезност по всяко време
Тя осъществява общественополезна дейност до 50 000 лв. годишно от 2008 г. насам. Но 
едва през ноември тази година за пръв представи своите проекти пред журналисти. 
Фондацията е създадена със съдействието на бизнес партньорите на „Винекс Славян-
ци“ от Швеция. До момента се финансира единствено от продажбите на вината, про-
извеждани във винарната. „Мъдрост, търпение и позитивизъм за бъдещето“ – тези 
вдъхновения изтъкна г-н Георги Жеков, член на УС на фондацията, когато обясняваше 
желанието на учредителите от „Винекс Славянци“ да променят статуквото в реги-
она и да подпомагат развитието му. На тази идея е бил подчинен и изборът на име на 
фондацията – „ЛЕВА“ (от шведски – „живот“, от старобългарски – „лъвове“). Дейност-
ите на фондацията включват и дарения за образование и здравеопазване: 40 ученици 

от семейства в затруднено положение от селата Славянци и Чубра получават месечни стипендии на обща стойност от 
3000 лв. През изминалата година фондацията е осигурила месечна помощ в размер на 2/3 от месечните такси за посещение 
на ЦДГ „Ален мак“ в с. Славянци за деца от социално слаби семейства от Сунгурларе и с. Славянци. Тя е дарила и обзавеждане-
то за детската градина в с. Славянци след основния ремонт, финансиран от бюджета на община Сунгурларе. Трима ученици 
в Сливен и трима студенти в Стара Загора и Сливен също получават месечни стипендии от „ЛЕВА“ през 2011 г.

В ЦГД „Ален мак“ няма 
етническа дискриминация

Децата от самодейния детски танцов 
състав на с. Чубра, облечени в носии, 

дарени от фондация „ЛЕВА“
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info

ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ ИЗ-
ПИТВАТЕ в началото на месеца. 

Имате усещането, че все с нещо трябва 
да се борите, все нещо да преодолявате. 
За повечето от вас проблемите ще са 
определено финансови, особено ако се на-
лага да управлявате не само вашите лич-
ни пари, а и тези на партньора или на 
съдружниците ви. От 1-ви до 22-ри пари-
те ще са постоянната ви тема за раз-
мисъл и тревоги. Не пренебрегвайте оба-
че себе си, защото много скоро ще от-
криете, че не парите са ви проблемът, а 
по-скоро това, че не можете да управля-
вате енергията и здравето си. През този 
месец едното ще влияе на другото, защо-
то и парите са вид енергия. 

ИМПУЛС ЗА ПРОМЯНА получавате 
на 1-ви. Ще ви се прииска да промени-

те поне нещо в живота си. Някои могат 
да пътуват в чужбина по работа или за 
обучение. Очертават се и нови възмож-
ности за бизнес зад граница. Най-много 
шансове получават Телците, които се за-
нимават с рекламен, издателски и турис-
тически бизнес. Тласък получават също и 
юристи, научни работници, писатели, жур-
налисти, преподаватели, както и всички 
учащи се. Голяма част от успеха ви ще се 

дължи на чара ви и на амбицията ви да 
напреднете. Не си позволявайте да 
скромничите излишно. Силните ви дни за 
промяна са от 15-и до 20-и, но особено 
16-и и 17-и. 

УСВОЯВАТЕ С ЛЕКОТА ЕЗОТЕРИЧ-
НИ ЗНАНИЯ от 1-ви до 14-и и успява-

те да извлечете полезна информация за 
вас самите. Полезни са и посещенията при 
психолог, астролог или дори ясновидец – 
ще намерите отговори на интересуващи 
ви въпроси. Не допускайте преумора и не 

рискувайте в нищо – нито в работата, 
нито в личните отношения. 

ПРИКЛЮЧВАТЕ ВАЖЕН ФИНАН-
СОВ ЕТАП благодарение на лунното 

затъмнение на 10-и. Ликвидирате един 
свой дълг. Ориентирате се към нови на-
чини за печелене на пари и за реализация. 
Постепенно започвате да преодолявате 
пристъпите на неувереност и ниско само-
чувствие. Добрата новина е, че и Венера, 
вашата управляваща планета, се намира 
сега в Козирог – до 20-и включително. 
Козирог е знак, който ви помага да реши-
те финансовите си проблеми навреме и 
достойно. А Венера допринася за добро-
то развитие на любовния ви живот.

ЧАКАЙТЕ ДОБРИ НОВИНИ след 
22-ри. Сега Слънцето навлиза в 

хармоничния ви Козирог и вие отново 
сте сигурни и уверени в себе си. На 
26-и и Юпитер – планетата благоде-
тел, която сега е във вашия знак – ви 
подкрепя (чак до 11 юни 2012 г., когато 
тръгва в „директна“ посока). От края 
на август до този момент Юпитер се 
движеше ретроградно и много затруд-
няваше изявите и успехите ви. През 
последните четири месеца не бяхте 
удовлетворени от себе си. Сега идва 
време да берете плодове от положения 
труд. Това, което ви е затруднявало и 
се е бавело, вече се реализира много 
бързо и с видим ефект. 

НЕ СЕ ОТПУСКАЙТЕ МНОГО ПО 
ПРАЗНИЦИТЕ от 22-ри до 24-ти 

включително, защото сега е време за го-
лемите ви „удари“. До края на годината 
ще имате много щастливи срещи, някои 
от тях уж случайни, които ще ви пока-
жат вярната посока. Силен, повратен ден 
е 29-и, когато намирате покровители. 

Страховете ви 
излизат наяве
през периода от 1-ви до 22-ри, когато 
Слънцето е в знака Стрелец. Точно сега е 
времето да се изправите очи в очи с при-
тесненията си и да ги преодолеете. Най-
силните ви дни в това отношение са 6-и, 
7-и и 8-и. От 1-ви до 14-и ретроградни-
ят Меркурий ще ви провокира да търси-
те всякакви методи да изплатите дъл-
говете си. Не взимайте кредити и заеми 
сега, защото ще ги върнете много труд-
но. Гледайте да не изпадате в никаква за-
висимост – нито финансова, нито сексу-
ална. Не подписвайте важни договори от 
1-ви до 14-и. Отложете това поне за 16-
и. Сега е време да се поинтересувате за 
вашите наследства и завещания, да пре-
гледате всички документи, свързани с 
имущество. С лекота ще откриете липс-
ващата ви информация. Голяма вероят-
ност има да се доберете до чужди, добре 
скривани тайни на близки, роднини и де-
лови партньори. Много е важно да не до-
пускате черногледство, защото период-
ът от 1-ви до 22-ри е важен за здравето 
ви. Всяка отрицателна емоция ще се от-
разява пряко на здравословното ви състо-
яние и най-вече на съня ви. Намерете вре-
ме за почивка.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 

От 1-ви до 22-ри ще трябва да се пре-
борите със страховете, неувереността и 
финансовата си зависимост.

От 1-ви до 14-и върнете част от за-
емите си. Не взимайте нови кредити.

След 10-и приключвате със стари задъл-
жения, намирате нови начини за приходи.

След 22-ри за вас започва хубав период.
След 26-и получавате признание за до-

бре свършената работа.

РЕВОЛЮЦИЯ В БОЯДИСВАНЕТО

НОВАТА БОЯ МУС НА WELLATON
се нарича Wellaton Permanent Colorant-Mousse и осигурява наситен цвят като след посещение на фризьор-
ски салон, макар да е специално създадена за ползване вкъщи. Пяната е много лесна за употреба – смесва 
се, разклаща се и след това се нанася. Дълготрайният наситен цвят обещава до 100% покритие на белите 
коси. Пионер в производството на професионални продукти за коса, Wella е позната с това, че с нея се по-
стигат наистина наситени цветове. Именно затова е и първият избор на повече от 200 милиона специа-
листи по цветовете. 
Саша Брюер, стилист на Wella, казва: „Доверявам се на Wellaton, защото дава професионални резултати, ко-
ито никоя друга боя не може да даде“.
Боядисването у дома вече не е трудно и уморително. Смесете съставките, разклатете 3 пъти, натисне-
те диспенсера и изстискайте пяната в дланта си! Количеството є е достатъчно, за да осигури равноме-
рен и наситен цвят дори на дълга коса. След това можете да се движите свободно из вкъщи благодарение 
на формулата, която не капе. Веднъж нанесена, уникалната формула прониква във вътрешността на косъма бързо по капилярен път, като резултатът е 
по-равномерен и наситен цвят, който трае осем седмици. 
С новата боя мус Wellaton Permanent Colorant-Mousse силата на искрящия и равномерен цвят е във вашите ръце! Wellaton Permanent Colorant-Mousse е налична в 18 
нюанса. Препоръчителна цена: 6 лв.

Бела, брой 12 (166), 2011 97

те л е ц  (21.04 – 20.05)



info

НАЙ-МНОГО ПРОМЕНИ ОЧАК-
ВАЙТЕ ВИЕ! Ще запомните декември 

като силно трансформиращ месец, който 
ще ви поднесе и облекчение, но и неизмен-
ното напрежение. Има защо – все пак про-
меняте досегашния си статус, прощавате 
се със старите си убеждения, партньори 
и съдружници. Хубавото е, че поне този 
път решенията ще взимате само вие, без 
да се съобразявате с чуждо мнение. 

НАПРЕГНАТ ПЕРИОД очаквайте от 
1-ви до 22-ри, но най-динамично ще е 

от 1-ви до 14-и. Отложете важната си ра-
бота за след 14-и – дотогава не предприе-
майте нови стъпки нито в работата, нито 
в личните отношения. Не подписвайте до-
говори (може да се наложи после да ги раз-
валяте) и не сключвайте нови сделки. Нищо 
няма да отговаря на предварителните ви 
представи. Не подавайте и съдебни искове 
до 14-и – ще са неефективни за вас. 

ТРЯБВА ДА СЕ СПРАВИТЕ С ДВЕ ВА-
ЖНИ АСТРОЛОГИЧНИ СЪБИТИЯ 

през периода от 1-ви до 14-и. Едното е все 
още ретроградната фаза на вашата упра-

вляваща планета Меркурий. Това е период 
на много трудности в работата (струпва 
ви се занемарена работа и изплуват анга-
жименти от миналото). Но той ще ви е 
много полезен, ако се отпуснете и анали-
зирате събитията от 1–2 месеца назад. 
Ще откриете верните отговори и посла-
ния, които тогава са ви убягвали. При вас 
най-силно се активира и темата за парт-
ньорствата и личните взаимоотношения – 
ще се наложи да уредите объркани в ми-
налото връзки, трудни отношения с дело-
ви партньори, сложни договори и съдебни 
въпроси. Тази тема ще се засили и от пъл-
нолунието и лунното затъмнение в Близна-
ци на 10 декември. Това е много силен мо-
мент за вас, когато ще успеете да при-
ключите един етап от живота си. Твърде 
е възможно да се разделите с хората, с 
които виждате, че нямате общ път или 
отношенията ви вече са изчерпани. Само 

бъдете подготвени още от 8-и вечерта, че 
нервното напрежение ще бъде много силно 
през следващите няколко дни – до 12-и 
включително. Не се мъчете да провокира-
те събития – те сами ще ви „намерят“ и 
ще ви подскажат как да действате. 

МНОГО ОЗДРАВИТЕЛЕН МОМЕНТ 
ще е това лунно затъмнение за вас, 

защото ще ви помогне да обновите не 
само връзките и отношенията си, но и 
душата и тялото си. Ще ви се прииска 
да промените външността си и дори ма-
ниерите си. Това е в пряка връзка с при-
ключването на стар етап в живота ви. 

ДНИТЕ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ са 19-и 
и 20-и. Това е моментът, когато 

трябва да укрепите партньорските си 
отношения – особено с деловите партньо-
ри. През тези дни можете да получите 
силна подкрепа, да сключите изгодни дого-
вори, да стъпите на здрава почва. 

ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ЕМОЦИИ НА-
РАСТВАТ след 20-и, когато Венера 

минава в хармоничния ви знак Водолей и 
подобрява настроението и самочувствие-
то ви. Освен това стабилизира финансо-
вото ви състояние. Получавате добри но-
вини от любими хора и приятели. 

НЕ РИСКУВАЙТЕ в нищо на 22-ри, 
особено ако е свързано с пари. Има 

опасност от инциденти. 
СЪЗДАВАТ СЕ УСЛОВИЯ ЗА ПЕЧАЛ-
БА след 24-ти. Ще трябва да проме-

ните финансовата си политика. Възможно 
е да започнете лечение или профилактика, 
които да укрепят имунната ви система. 
Грижите за здравето ще подобрят ця-
лостната ви кондиция. 

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОЧИВКА И 
СПОКОЙСТВИЕ на 24-ти. Съветвам 

ви да не прекалявате нито с храна, нито 
с алкохол и емоции по празниците. 

Приятности и 
неприятности по дати
Започвате месеца доста хаотично. Труд-
ни и объркани дни ще са 1-ви и 2-ри, кога-
то е възможно да влошите здравето си, 
ако приемате нещата твърде емоционал-
но. На 2-ри не водете напрегнати разго-
вори с близки и роднини. Съгласете се, 
макар и временно, с техните изисквания. 
Много конфликтен ден е 4-ти – на повърх-
ността излизат стари теми и обиди, ко-
ито отново възпламеняват трудни отно-
шения с интимния ви партньор. Едно не-
винно ваше изказване може да стане ис-
кра за скандала. Добре поне, че денят е 
почивен и няма да пренесете тези конфли-
кти и в службата. Не общувайте с клиен-
ти или бъдещи делови партньори на 2-ри 
и 4-ти – нищо няма да оправдае стара-
нията и очакванията ви. Отложете тези 
разговори за след 14-и.

Й

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

От 1-ви до 14-и не предприемайте нови 
инициативи. Приключете стари връзки и 
делови партньорства, сменете стила си 
на общуване.

2-ри и 4-ти са много конфликтни дни. 
Не пренасяйте конфликтите от вкъщи на 
работа!

На 10-и има лунно затъмнение, което 
ще ви провокира да направите промени 
във външността и поведението си. 

След 20-и можете да хармонизирате 
отношенията си с околните. Доходите ви 
се увеличават. Настроението ви се пови-
шава. Само на 21-ви бъдете нащрек, за-
щото ще минете през еднодневна криза.

МОДНО НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ

PEACOCKS ДОВЕДЕ ЛОНДОН В СОФИЯ
Известната английска модна верига откри наскоро първия си магазин за страната в мол „Сердика“. 
Това е част от плана на марката за експанзия на Балканите. „Пийкокс – България“ обяви, че през следва-
щите три години предстои откриване на още магазини в столицата и в страната. Вторият магазин 
на марката ще бъде отворен в Бургас, в първия лайфстайл център в страната – STRAND.
Откриването на първия магазин на Peacocks бе съпроводено от модно ревю и конкурс за избор на лице 
на марката измежду много млади кандидати, които се съревноваваха в страницата на Peacocks във 
фейсбук. 
Измежду 760 таланта само трима са щастливците, които ще представят есенно-зимната модна кам-
пания на марката за България. Това са Аглика Караджова, Мариана Шопова и Атанас Колев. Добре позна-
ти и известни личности от България се включиха в програмата на вечерта на откриването на мага-
зина: Орлин Павлов, Диляна Попова, Ромина Антонова, Явор Бахаров, Луиза Григорова, Никол Станкуло-
ва, Ева Кикерезова, Аделина Зарзанова и много други.
Peacocks е водеща модна верига с повече от 700 магазина в цял свят и предлага висококачествени облекла, следващи последните модни тенденции, както и 
традиционни ежедневни дрехи. През последните години марката успешно разраства веригата си от магазини в Източна Европа и Русия, като ги определя 
като стратегически за своето бъдещо развитие.

Бела, брой 12 (166), 201198

б л и з н а ц и  (21.05 – 21.06)



info

ЗАПОЧВАТЕ МЕСЕЦА МНОГО СУ-
ЕТЛИВО, защото сте се нагърбили с 

много работа – както вкъщи, така и в 
службата. Чувството ви за отговорност 
сега е особено силно. Неустойчиви сте 
емоционално – на повърхността излизат 
дълго потискани чувства и преживявания, 
които се отразяват и на отношенията с 

приятелите и близките ви. Към това се 
прибавя и ниското ви самочувствие. 

ЕМОЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ С 
ЛЮБИМИ ХОРА ви предстоят от 

1-ви до 20-и. Не е добре точно сега да за-
почвате нови връзки или да прекъсвате 
отношения. Въздържайте се поне до 14-и, 
защото взетите дотогава решения няма 
да са легитимни. Ще се наложи да ги про-
мените след време. 

ОТЛОЖЕТЕ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 
ИДЕИТЕ СИ за след 14-и, а най-добре 

за след 20-и, когато ще се облекчи финан-
совият климат около вас. Финансови за-
труднения ще изпитате и на 18-и, когато 
няма да се чувствате и достатъчно оби-
чани и ценени, което допълнително ще ви 
угнети. 

ОТДАЙТЕ СИЛИТЕ И ВНИМАНИЕ-
ТО НА РАБОТАТА през периода от 

1-ви до 22-ри. Изпълнявайте съвестно пре-
ките си задължения не само на работа, но 
и у дома. Времето от 1-ви до 14-и е осо-
бено благоприятно да отхвърлите всички 
натрупали се задачи. Довършете стари 
преписки, подредете работното място. 
Периодът е подходящ за „поправяне“ на 
отношения с колеги и за освобождаване от 
всичко онова, което смятате за свой дълг, 
но по някаква причина не сте го изпълни-
ли. Най-благоприятният период да го на-
правите е от 1-ви до 9-и, както и на 12-и 
и 13-и, когато Луната е в Рак и ви пома-
га да се справяте с лекота с всичко. Ос-
вен това ви прави интуитивни и гъвкави. 

ЕМОЦИОНАЛНО НЕУСТОЙЧИВИ 
СТЕ от 9-и до 11-и, защото на 10-и има 

лунно затъмнение, което ще извади на по-
върхността добре скривани емоции, стра-
хове и съмнения. Време е да приключите 
с тях. За щастие това ще се случи спон-
танно. От вас се иска да не задълбавате 

в излишен анализ. Пуснете тревогите и 
някои добре укривани от вас тайни да си 
отидат в миналото. Пазете се да не по-
тънете в депресия. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ – 
както за вашето, така и за здравето 

на вашите близки. Добре е да посетите ле-
кар след 14-и. Тогава Меркурий става дирек-
тен и улеснява правилното диагностициране 
и назначаването на правилно лечение. 

НАПРЕГНАТ ПЕРИОД очаквайте 
след 22-ри. Цялото ви внимание се из-

мества в полето на вашите интимни 
връзки. Сега там се крие голямо предизви-
кателство. Само от вас зависи дали ще 
успеете да се възползвате от добрите 
възможности, които ви се предлагат. Точ-
но на 22-ри ще се изправите пред голяма 
дилема – това определено е ден на проме-
ни. Не се плъзгайте по повърхността на 
нервниченето и недоволството. Не бър-
зайте да прекъсвате отношения или да 
влизате в непримирими конфликти както 
на 22-ри, така и на 29-и. Това се отнася 
както за личния, така и за служебния жи-
вот. За да запазите ценните за вас връз-
ки, бъдете по-либерални. Без ревност и 
мнителност! Ролята на обвинител сега 
няма да ви донесе нищо добро. 

ЩЕ СПЕЧЕЛИТЕ НЕЧИЕ СЪРЦЕ ЗА-
ВИНАГИ на 24-ти или на 25-и, ако ус-

пеете да запазите неутрална позиция, да 
излъчвате любов и доброта. 

ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА „ЗАМРАЗЕ-
НИТЕ“ ИДЕИ дава на 26-и Юпитер – 

планетата благодетел, която тръгва в ди-
ректна посока. Добре е да насочите всич-
ките си сили за планиране на бъдещето. 

ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ и за събиране 
на информация ви предстои от 26-и 

до 28-и. След това посрещате празниците, 
изпълнени с оптимизъм. 

ЧЕСТИТА ГОДИШНИНА

Много емоционален ден
за вас е 1 декември. Няма да ви се разми-
не без поне едно разочарование или обида. 
Ще усетите остро липсата на обич, раз-
биране и състрадание. Съветът ми е да 
не приемате това твърде лично, защото 
Раците са склонни винаги да преувелича-
ват случващото се. Днес се въздържайте 
от близко общуване с приятели, за да из-
бегнете евентуални недоразумения. Този 
съвет важи и за 4-ти и 18-и, когато не ви 
препоръчвам да си насрочвате срещи. Не 
очаквайте разбиране от другите! Мно-
го голяма част от лошото ви настроение 
през тези дни се дължи на безпаричието. 
Проявете търпение и не взимайте заеми. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

На 1-ви и 18-и ви заплашват емоционал-
ни проблеми, разногласия в любовта и лип-
са на пари. Чак след 20-и всичко това зна-
чително ще се подобри. 

От 1-ви до 14-и свършете всичко, кое-
то смятате за свой дълг. Време е за при-
ключване на залежала работа в службата. 
Постарайте се да изгладите стари кон-
фликти с колеги.

От 9-и до 11-и има риск да изпаднете в 
депресия. Време е да се освободите от 
стари „токсични“ емоции и неясни стра-
хове.

След 22-ри се фокусирайте върху връз-
ките си. 

На 22-ри и 29-и бъдете балансирани.

125 ГОДИНИ „БЬОРИНГЕР ИНГЕЛХАЙМ“
Водещата в световен мащаб фармацевтична компания с представителство и в България отбеляза 
125-ата годишнина от създаването си с благотворителна инициатива в клиниката по детски боле-
сти и детска кардиология в Националната кардиологична болница (НКБ). Малките пациенти вече ще 
се радват на весели картинки в отделенията на клиниката, които бяха ремонтирани. 
На откриването на освежената клиника присъстваха изпълнителният директор на НКБ доц. д-р 
Владимир Пилософ, както и д-р Едит Пунг, ръководител на представителството на „Бьорингер Ин-
гелхайм“ в България, което осъществи проекта. 
Освен социалните инициативи, част от корпоративната култура на компанията, „Бьорингер Ин-
гелхайм“ вече 125 години се радва на високи постижения на международно ниво в разработването и 
предлагането на пазара на иновативни, безопасни и ефикасни лекарства. Най-новият от тези меди-
каменти е за профилактика на инсулт при предсърдно мъждене Pradaxa®, одобрен от ЕК. Наскоро, на 
симпозиум на водещи експерти в областта на артериалната хипертония във Велинград, бяха пред-
ставени нови данни, потвърждаващи ефикасността на Twynsta® – иновативен комбиниран препарат 

за лечение на хипертония. Препаратът е разработен от „Бьорингер Ингелхайм“ и одобрен от Европейската агенция по лекарствата (EMA). За повече ин-
формация: www.boehringer-ingelheim.com
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ПОЗИТИВЕН ПЕРИОД за всички Лъ-
вове е първата половина на месеца. В 

добра кондиция и настроение сте. Дори и 
към сериозните проблеми се отнасяте не-
принудено и игриво. Сега Слънцето се на-
мира в хармоничния ви знак Стрелец и ви 
дава много енергия. От 1-ви до 14-и все 
още сте под въздействието на ретроград-
ния Меркурий, който за щастие при вас 
се изявява по възможно най-приятния на-
чин, без да затормозява прекалено ежедне-
вието ви. 

ОБРЪЩАТЕ ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ 
НА ПРИЯТЕЛИТЕ Възможно е дори 

да възобновите и стари любовни връзки. 
Време е вече да приключите със започна-
тите творчески проекти, както и с вся-
ка една работа или занимание, които дъл-
го време сте отлагали. Най-доброто вре-
ме за това е от 1-ви до 10-и включително. 
А на 10-и, когато е лунното затъмнение в 
Близнаци, ще имате възможността да 
обявите по естествен начин края на един 
период от развитието ви. Бъдете готови 
да се разделите с кръг от приятели. Не 
го преживявайте прекалено. За добро е. 

ДНИТЕ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ са 
7-и и 8-и. 

ВЪВ ВЪРХОВНА ФОРМА СТЕ на 14-и 
и 15-и. Лъвовете с творчески профе-

сии, както и работещите с деца или в об-
ластта на изкуството и развлекателния 
бизнес ще имат възможност да си при-
помнят своите стари желания и намере-
ния. И да ги реализират този път в две-
те седмици от 1-ви до 14-и. Голямото ви 
предимство е изострената ви интуиция, 
която се активизира при ретрограден 
Меркурий. Ако сте учител или родител, 
това е най-подходящото време за общува-
не и възпитание на децата. 

ПОМИСЛЕТЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ още 
през първата половина на декември. 

Тогава организмът ви ще се справя лесно 
с негативните влияния. Постарайте се 
все пак да не го претоварвате с преяжда-
не, защото рискувате да отслабите имун-
ната си защита, особен от 14-и до 18-и. 
Тогава не се натоварвайте и с излишни 
емоции – те веднага ще рикошират върху 
здравето ви.

ЖИЗНЕНИТЕ ВИ СИЛИ СПАДАТ 
рязко на 25-и и няколко дни след 

това, когато е новолунието в Козирог. 
От 25-и до 31-ви ставате и емоционално 
нестабилни. Вероятна е поява на болки в 
гърба от нервно напрежение. През тези 
дни е добре да не пилеете своята сексу-
ална енергия, защото това ще ви изтощи 
още повече и дори ще отслаби дейността 
на половата система.

НАПРЕЖЕНИЕ С ИНТИМНИЯ 
ПАРТНЬОР След 20-и е добре да се 

фокусирате върху отношенията с люби-
мия човек. Още на 21-ви очаквайте напре-
жение. Ще се почувствате неудовлетворе-
ни от връзката ви. Замислете се кои са 
вашите грешки, дали очакванията и изис-
кванията ви не са прекалено високи. От 
20-и до 31-ви периодът не е подходящ за 
експерименти в личния живот. Опитайте 
се да партнирате достойно, а не да тър-
сите недостатъците у другия, защото, 
ако ги търсите, ще ги „намерите“, дори 
и в действителност да ги няма. Малко 
повече позитивизъм и никаква дребнавост 
– това е формулата, с чиято помощ мо-
жете да приключите достойно тази оти-
ваща си година. 

ВНИМАВАЙТЕ, КОГАТО ПЪТУВА-
ТЕ, не рискувайте с нищо, дори и с 

пиратки и фойерверки, и си пазете здра-
вето на 22-ри, както и от 26-и вечерта до 
29-и включително. 

Новолунието 
ще провокира някои от вас да се замис-
лят за промяна на работното място, за-
щото ще почувстват неудовлетворение. 
И точно по време на празниците – от 25-и 
до 31-ви – ще обмислите промени. Съве-
тът ми е да не избързвате и да не напус-
кате преждевременно старата си работа, 
преди да сте намерили нещо ново и по-до-
бро. Изчакайте. През следващите месеци 
новата работа сама ще ви намери. А сега 
се отпуснете и се съсредоточете върху 
ежедневните си задължения, особено към 
близките. Погрижете се и за здравето си. 
След 25-и ще получите шанс да старти-
рате ново лечение, да проведете успешна 
профилактика с хранителни добавки и ви-
тамини за укрепване на организма. Осо-
бено лечебен е периодът от 25-и до 31-ви. 
Още нещо много важно за всички, които 
искат да се отърват от някой вреден на-
вик или да сменят ритъма на своето еже-
дневие и дневен режим! С успех можете да 
го направите, ако стартирате промени-
те от 25-и до 28-и включително. И след 
това трябва да се постараете да спазва-
те новия режим поне 21 дни, за да могат 
новите навици да станат „ваши“.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

От 1-ви до 14-и сте в идеална кондиция 
да реализирате творческите си проекти 
и някои забравени идеи. Интуицията ви е 
много силна.

От 14-и до 18-и не претоварвайте орга-
низма си с излишна храна и емоции.

От 20-и до 31-ви не бъдете критични 
към интимните и деловите си партньори.

На 22-ри, както и от 26-и до 29-и не 
рискувайте в нищо. Пазете се от нара-
нявания.

СИЯЕН АРОМАТ

ПРЕГЪРНИ МОМЕНТА С BEYONCЃ HEAT RUSH
Малко са звездните артисти като Бионсе, които оказват толкова голямо влияние вър-
ху хората със своя талант и стил. Многократна носителка на „Грами“, актриса и мо-
дел за подражание, тя излъчва вдъхновяваща енергия. След рекордния си по успех пър-
ви аромат Beyoncѓ Heat, суперзвездата представя новото си сияйно ухание Beyoncѓ Heat 
Rush, вдъхновено от ярката є същност и страстта є към живота.
Ароматът Beyoncѓ Heat Rush сякаш сияе, блести и прави всеки един момент вълнуващ, ко-
гато докосне кожата. Жените, които носят този парфюм, са обградени с уханна свет-
ла аура и винаги се чувстват жизнерадостни. „Този аромат е вдъхновен от светлата и 
изтънчена чувственост, която се излъчва от всеки един момент от живота на Бионсе“ 
– сподели Стийв Морис, старши вицепрезидент на отдел „Маркетинг“ в Coty Beauty.
Ароматът Beyoncѓ Heat Rush привлича вниманието с искрящите на повърхността му 
нотки на маракуя, червен портокал и бразилска череша. 
Сърцевината му е нежен флорален букет от жълта тигрова орхидея, цвят от манго и 
оранжев хибискус. Леката и съблазняваща основа на парфюма е съчетание на нотки на 
тиково дърво, меден кехлибар и мускус и е вдъхновена от залезите на Бразилия.
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МЕСЕЦЪТ Е МНОГО ДИНАМИЧЕН, 
което ще подхрани вродения ви пер-

фекционизъм. Вашата прецизност и на мо-
менти педантичност ще е провокирана 
от все още ретроградния Меркурий в кон-
фликтния ви знак Стрелец от 1-ви до 14-
и. Слънцето също е в Стрелец – енергия, 
която винаги ви предизвиква към дейст-
вие, усилен труд и завоюване на нови 
пространства. Но по трудния начин – 
доста често чрез конкурентни борби. 

НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО от 
1-ви до 14-и. Това е периодът за само-

анализ. Но преди това имате да свърши-
те и малко делова работа. Твърде вероят-
но е да ви повишат в работата. Започва-
те да се подготвяте за новостите, кои-
то ви предстоят в професионалното раз-
витие. Финалът на тези промени ще е 10-
и, когато е пълнолуние и лунно затъмнение 
в Близнаци. 

ТЕМАТА ЗА ДОМА И РОДИТЕЛИТЕ 
излиза на дневен ред успоредно с про-

фесионалната ви реализация. Лунното за-
тъмнение може да отбележи края на теж-
кото боледуване на родител или финала на 
трудните ви отношения с него: за едно-

то намирате лек, а за другото – общ 
език. 

РЕМОНТИТЕ И СМЯНАТА НА ЖИ-
ЛИЩЕТО, ако се налагат, отложете 

за след 14-и, когато ще получите шанса да 
се справите добре с тези задачи. 

НЕ СЕ НАПРЯГАЙТЕ ПРЕКАЛЕНО 
на 2-ри и 4-ти. Успокойте нервите и 

амбицията си. Няма да можете да свър-
шите всичко наведнъж. Това са дни на 
конфликтност и недоразумения. 

ЩЕ ВИ ВЪРВИ В ЛЮБОВТА на 1-ви и 
5-и. Печелите приятели. Отношения, 

които са започнали по-отрано, сега ще 

претърпят положително развитие и опре-
делено ще ви изненадат приятно. Венера 
е в хармоничния ви знак Козирог от 1-ви 
до 20-и. Това е време, когато можете да 
постигнете баланс в общуването, да подо-
брите вашето самочувствие и да повиши-
те самооценката си. Това, последното, за 
една Дева е доста трудно постижимо, но 
за щастие околните ще се постараят да 
ви покажат, че ви ценят. 

ТЕМИТЕ ЗА ЧУВСТВАТА И ПАРИТЕ 
ще се преплетат на 18-и. Постарай-

те се да не си разваляте предпразничното 
настроение. Прежалете парите, отново 
ще ги спечелите. Но това е сигнал, че 
трябва да се научите по-добре да управля-
вате средствата си, за да не ставате за-
висими от други хора във връзка с тях. 

НАЙ-ХУБАВИЯТ ВИ ПЕРИОД за ме-
сеца настъпва на 22-ри. Това е много 

силен ден за всички земни знаци. Положи-
телни събития ви изстрелват напред и 
нагоре. Идеите ви се приемат от други-
те, одобряват се и проектите ви. Тону-
сът ви е отличен. Навлизате в силен 
творчески и емоционален период. Поста-
райте се да организирате така дните си 
от 22 до 31 декември включително, че да 
не изпускате от очи работата си. Защо-
то там можете много да напреднете. Е, 
не се налага да се лишавате съвсем от 
празничните емоции и общуването с при-
ятели. Животът не е само работа и ка-
риера. Периодът е отличен общуване с 
близки, роднини и деца. 

НОВА ЛЮБОВ се очертава за онези, 
които нямат интимен партньор. Ос-

лушвайте се и се оглеждайте на 29-и. 
Приемете онова, което самї ще ви „наме-
ри“, без вие да се напрягате много. В него 
е късметът ви. 

Желание за усамотение
ще ви обземе от 1-ви до 14-и. Но амбици-
ята да приключите започната работа и 
да изработите онова, което смятате, че 
ще ви даде сигурност в бъдеще, ще ви по-
пречи да го реализирате. Намерете вре-
ме обаче да си направите анализ. Препо-
ръчително е дори да стигнете по-далеч – 
чрез медитация и дихателни техники да 
се върнете в своето детство и там да 
потърсите отговорите на много от про-
блемите, които сега изпитвате като зре-
ли индивиди. За подобно връщане в мина-
лото не се изисква специална подготовка 
– може да стане напълно спонтанно. До-
като сте се усамотили например и сте 
изключили ума си от ежедневните пробле-
ми. Точно тогава изплуват и отговорите 
– по-скоро като чувство, отколкото като 
мисъл. От 1-ви до 14-и може да ви се при-
иска да направите и някакви промени у 
дома, само че ако ги започнете сега, след 
14-и има опасност да си промените мне-
нието и да започнете промените отнача-
ло. Времето е подходящо да се заинтере-
сувате за семейните имоти и земи и да 
започвате да издирвате документи за на-
следства и наследници.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

От 1-ви до 14-и е време за приключване 
на започнати проекти. Обърнете внима-
ние и на дома си.

Лунното затъмнение на 10-и слага на-
чалото на нов етап в професионалното ви 
развитие. Подобрявате отношенията си 
с родителите. 

2-ри и 4-ти са трудни и конфликтни дни.
От 22-ри до 31-ви периодът е щастлив. 

Потръгва ви в работата, любовта и прия-
телствата. Отдайте се на веселие и по-
чивка.

ЕКОПРАНЕ И ОЩЕ НЕЩО

Нова линия перални на HOTPOINT
ИДВА НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР 
Основните и допълнителните програми на уредите ще третират тъканите по деликатен начин, като същевре-
менно ще ги оставят оптимално чисти. 
Новите програми за третиране на петна гарантират трайно премахване дори на упорити замърсявания, като съ-
щевременно предпазват тъканите. 
Енергийната ефективност е гарантирана от марката Ecotech – уредите са с минимална консумация на вода и елек-
троенергия. Някои от моделите имат клас на ефективност A+++. Програмите за екопамук, екосинтетика и еко-
бързо пране осигуряват перфектен резултат с минимален разход на енергия.
Уредите са с най-голямата врата, налична на пазара в момента (вътрешен диаметър – 34 см), което осигурява ле-
сен достъп. Вратата е снабдена с ергономична дръжка, която е и изключително здрава. Дисплеите на уредите са 
поставени по-високо, което осигурява по-добра видимост. Отделението за перилен препарат се завърта навън и 
позволява лесно дозиране на всякакъв вид перилен препарат.
Hotpoint, Indesit и Scholtѓs са основните търговски марки на Indesit Company, която е един от водещите производители 
и дистрибутори на електродомакинска техника (перални, сушилни, съдомиялни, хладилници, фризери, печки, пло-
тове, фурни и абсорбатори). Компанията е безспорен лидер на важни пазари като Италия, Великобритания и Русия. 
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РЕШИТЕЛНО ВЪРВИТЕ НАПРЕД от 
1-ви до 22-ри, когато тонусът ви е 

отличен. Най-продуктивни ще бъдете от 
14-и до 22-ри, когато можете да предпри-
емете и нови начинания, премествания или 
пътувания, които през последните 20-ина 
дни бяха нежелателни или силно затрудне-
ни поради поредното ретроградно движе-
ние на Меркурий. Не по-малко динамични 
ще бъдете и в дните на пълнолунието и 
лунното затъмнение – от 9-и до 11-и вклю-
чително. Тогава осмисляте и приключвате 
досегашен доста голям етап от живота 
си. За мнозина това може да е приключ-
ване на цикъл на обучение (в буквален или 
преносен смисъл – на натрупване на жи-
тейски опит) или на духовно съзряване. За 
други лунното затъмнение ще бележи за-
вършването на важен проект или важна 
работа, която ще разшири хоризонтите 
ви и ще ви отвори ново поле за действие. 
Личните и служебните ви отношения с 
хора зад граница ще се подобрят. Някои 
Везни ще решат точно след това лунно 
затъмнение да отидат да учат или рабо-
тят в чужбина. Или просто да попъте-
шестват. Тези тенденции ще се активи-
рат на 10-и и ще се реализират през след-

ващите 3 до 6 месеца. Едни от най-големи-
те ви стимули да го направите са въ-
трешната ви неудовлетвореност и жела-
нието ви за промяна. 

СРЕЩИ И КОНТАКТИ ви предсто-
ят от 1-ви до 14-и. Наваксвате про-

пуснатото в общуването. Дните са ус-
пешни за учещите се. Ако се организира-
те до 22-ри, ще приключите с лекота с 
уроците. Периодът през първите две сед-
мици на декември е отреден за изясняване 
на отношения, контакти и преписки. Под-
редете документите и писмата си. Напи-
шете докладите и отчетите си – ще се 
справите лесно.
Любознателността ви се разпалва. Реше-
ни сте да компенсирате всички загуби 
и пропуски не само в образованието, но 
и в личностното си развитие. Осъзнава-
те, че много сте се изолирали, стеснили 
сте кръга на общуване както с роднини и 
близки, така и с приятели. 

ЗАПАЗЕТЕ ПОЗИТИВНАТА СИ НА-
СТРОЙКА от 1-ви до 20-и. Не бъдете 

прекалено самокритични. 
В ПЛЕН НА ДОМАШНИТЕ АНГА-
ЖИМЕНТИ се оказвате с навлизане-

то на Слънцето в Козирог на 22-ри. Тради-
ционно това е труден период за вас. Не 
се претоварвайте, особено с отрицателни 
мисли. Имунитетът ви е слаб и лесно мо-
жете да се разболеете. 

УСАМОТЕТЕ СЕ, ако това е възмож-
но, от 22-ри до 31-ви. Правете само 

онова, в което се чувствате силни и уве-
рени. Новолунието в Козирог на 24-ти дона-
ся поне една промяна в дома ви. Хубавото 
е, че на 20-и Венера вече е навляза в хар-
моничния ви знак Водолей и това ви га-
рантира много по-ведро настроение и са-
мочувствие. Стабилизират се и финанси-
те ви. 

ПОЛЕЗНИ И КРАСИВИ ПОКУПКИ 
ЗА ДОМА можете да направите от 

22-ри до 31-ви. Добре е, че сте настрое-
ни позитивно и привличате симпатиите 
и помощта на околните. Особено по 
празничните дни. Привличате също лю-
бов и нови връзки. Само на 21-ви ще се 
наложи да направите избор, защото ще 
трябва да избирате между два пътя и 
между две приятелства. От една стра-
на, ще се чувствате неудовлетворени, но 
от друга, ви очакват много приятни из-
ненади – ще получите различни подаръци. 
Като за подарък можете да сметнете и 
нечие сърце. 

ТРУДНИ ДНИ са 22-ри и 29-и. Внима-
вайте, ако пътувате. Пазете се от 

настинки и от досадни битови инциденти 
(включително и от пиратки). Избягвайте 
трудните и неприятни разговори с члено-
ве на семейството. Отложете ги за по-
нататък – сега енергията е много тежка 
за изясняване на отношенията. 

Виновна е Венера
Чувството на неудовлетвореност ви го 
създава вашата управляваща планета Ве-
нера, която се намира в конфликтния ви 
знак Козирог от 1-ви до 20-и. Трудно ще 
преодолявате вътрешната си скованост, 
същевременно ще сте и много раними 
през този период. Вероятни са и проблеми 
с парите. Ще се наложи да се лишите от 
нещо лично и желано в полза на близките 
ви или на дома си. В известен смисъл е по-
добре да се ограничите в харченето, за-
щото периодът от 1-ви до 14-и не е бла-
гоприятен за покупки и инвестиции. Пос-
тарайте се обаче да си върнете дългове-
те. Самочувствието ви е ниско и ще се 
чувствате много неуверени на 4, 5, 6, 12 и 
13 декември. Постарайте се да не показ-
вате своята слабост на околните.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

От 1-ви до 14-и ще осмислите своите 
виждания за света, ще разберете какво е 
истинското ви призвание.

От 1-ви до 20-и се старайте да не бъ-
дете самокритични и неуверени. Период-
ът не е добър за покупки и инвестиции.

На 1-ви и 18-и очаквайте кризи в лични-
те отношения.

След 22-ри обърнете внимание на дома 
и семейството си.

На 24-ти ви очаква поне една новост 
вкъщи.

ПРЕВЕНЦИЯ НА ИНСУЛТА

ПО-ЕФЕКТИВНА БОРБА СЪС СЪРДЕЧНОСЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Най-голямата фармацевтична компания в България – „Актавис“, пусна на пазара нов медикамент за превен-
ция на сърдечносъдови заболявания. „Ацетизал кардио“ допълва серията специализирани и професионални 
решения на „Актавис“ за различни здравословни проблеми – „Актахелп“. Според скорошно проучване на Бъл-
гарското дружество по кардиология близо 60% от смъртните случаи у нас за последната година са вслед-
ствие на сърдечносъдови проблеми. Проучванията на световно и национално ниво посочват медикаментоз-
ната профилактика като един от основните инструменти за намаляване на тази цифра. 
Висококачественият и същевременно достъпен медикамент за превенция „Ацетизал кардио“ съдържа аце-
тилсалицилова киселина, която предотвратява образуването на кръвни съсиреци и намалява риска от сър-
дечни пристъпи и инсулти. За да отговори на нуждите на потребителите, той се предлага в три различ-
ни опаковки. Тази от 30 таблетки е удобна, когато искаме да си купим достатъчно количество за 1 месец. 
Опаковките от по 100 таблетки са подходящи, когато повече хора от семейството се нуждаят от превенция на сърцето. „Ацетизал 
кардио“ се предлага и в две концентрации – от 100 и 75 mg. Таблетките с нискодозирана ацетилсалицилова киселина от 75 mg са но-
вост за българския пазар и намаляват риска от кървене на гастроинтестиналния тракт.
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В СИЛНА ПОЗИЦИЯ СТЕ. От 1-ви до 
3-ти дните са хармонични за вас. То-

нусът ви е добър. На 1-ви сте много въз-
действащи и магнетични (може да се 
каже дори – манипулативни). 

НАСТРОЕНИ СТЕ АНАЛИТИЧНО 
през първите две седмици от декември 

– периода на ретроградния Меркурий в 
Стрелец, който ще ви провокира да се 
фокусирате върху онова, което искате да 
изхвърлите от ежедневието си. Преосмис-
ляте житейските си ценности. На първо 

място установете за какво пилеете най-
много енергия, защото това е една от 
причините да имате материални затруд-
нения. От 1-ви до 22-ри ще сте твърдо ре-
шени да повишите доходите си и да ели-
минирате негативните емоции, свързани с 
тази тема. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ И СТАРАТЕЛНИ 
СТЕ В РАБОТАТА си от 1-ви до 14-и. 
НАПРЕГНАТИ И ЕМОЦИОНАЛНИ 
ДНИ са 7-и и 8-и. Тогава се дръжте по-

мило с приятелите и с интимния си парт-
ньор. Не изричайте на глас несъгласието 
си, защото сега сте прекалено критични 
и резки и можете да влошите много от-
ношенията си. 

ВЪРНЕТЕ СИ ДЪЛГОВЕТЕ след 10-и 
(или поне толкова, колкото можете). 

До 14-и не ви съветвам да взимате други 
заеми. 

ПРЕЛОМНА ДАТА е 18-и, особено 
ако имате връзка, която много не 

афиширате, или любимият човек в момен-
та е далеч от вас. Има вероятност от-
ношенията ви сериозно да охладнеят. 

НАСТРОЕНИЕТО ВИ РЯЗКО СЕ ПО-
ДОБРЯВА след 22-ри. Ставате много 

по-контактни и освободени. Имате нужда 
от движение, свеж въздух и нови прежи-
вявания. От 22-ри до 31-ви привличате към 
себе си полезни хора и информация, които 
ви пренасят в една много по-позитивна 
действителност. Успявате да се справите 
с някои временни житейски проблеми, ко-
ито отдавна ви тежат. Приятелите ви 
подкрепят безрезервно. 

ТИПИЧНО СКОРПИОНСКИ ТРАН-
СФОРМАЦИОНЕН ДЕН е 29-и. Тога-

ва правите сериозен обрат в общуването 
с близки роднини. Отхвърляте категорич-
но техните капризи, натяквания и недо-
волства и преодолявате детския си рес-
пект към тях. Това не означава на всяка 
цена скандали. Дори напротив. Ще извър-

шите „тиха революция“, с което най-
сетне се сдобивате със самостоятелност 
и укрепвате авторитета си. На този ден 
привличате авторитетни личности в об-
кръжението си. Впоследствие те много 
ще помогнат за развитието ви. Обърнете 
внимание какви идеи ви хрумват днес. Ня-
кои от тях ще са гениални. 

ПЪТУВАНЕТО и релаксирането в 
приятелска компания ще ви подей-

стват позитивно от 22-ри до 31-ви. Има-
те нужда от общуване. Позволете сега 
нови хора да навлязат в живота ви. Има 
предпоставки за развитие на нови интим-
ни отношения в бъдеще. 

ОПАСНОСТ ОТ ТРАВМИ има на 22-
ри и 29-и. Както и от здравословни 

неразположения и различни напрегнати си-
туации. 

ОТПРАВЯТ ВИ ИЗГОДНО ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ ЗА ПЪТУВАНЕ на 24-ти. Как-

то и за сътрудничество. В обкръжението 
ви се появяват нови хора, които ви изваж-
дат от застоя. Успоредно с това привли-
чате и симпатизанти и обожатели, но не 
забравяйте, че от 20-и до края на месеца Ве-
нера, планетата на любовта, се намира в 
нехармоничния ви знак Водолей. Това ще ви 
направи много страстни – бързо ще започ-
вате отношения, които ще се развиват 
непредвидимо бурно. Докато Венера не на-
пусне Водолей (чак на 14 януари), постоянно 
ще усещате напрежение в любовта. 

НЕ НАСИЛВАЙТЕ ОБСТОЯТЕЛ-
СТВАТА на 21-ви, когато ще бъдете 

привлечени от нечие магнетично присъст-
вие, но интуитивно ще усещате, че тряб-
ва да направите компромис. На този ден 
не ви съветвам да харчите неразумно па-
рите си. Не купувайте скъпи подаръци. До 
края на месеца бъдете по-пестеливи. Заде-
ляйте пари, за да се чувствате сигурни и 
спокойни. Един Скорпион не се чувства 
добре, когато е без пари. 

Парите са енергия
Силно ще ви въздейства и лунното за-
тъмнение на 10-и. То ще засегне една от 
най-болезнените теми в живота на един 
Скорпион –управлението на енергията. В 
това число ще бъдат засегнати темите 
за парите (те също са енергия) и за сек-
са. Някои от вас е възможно да приклю-
чат интимни връзки, които дълго време са 
ги държали в емоционална зависимост. За 
други периодът може да е приключващ за 
една дълга финансова криза (успявате да 
си върнете кредитите). Трети пък е въз-
можно да се освободят от трудни делови 
отношения или обвързващи и ограничава-
щи договори. За тези, които са боледува-
ли, има добра вест – приключва пътят на 
страданието и изпитанието и идва изце-
лението.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

 От 1-ви до 3-ти сте в силна позиция. 
Манипулативни сте.

 От 22-ри до 31-ви е добре да общувате 
по-активно. 

 На 22-ри и 29-и се пазете от травми и 
неприятни ситуации. 

 От 21-ви до края на месеца бъдете из-
ключително пестеливи. Събирайте пари 
за черни дни. 

ПЕЧАТЪТ НА КАЧЕСТВОТО

„СЕРДИКА“ – ПЪТЯТ КЪМ СТРОЙНАТА ФИГУРА
и здравото тяло са млечните продукти. Поддържането в добра форма и през зимните месеци е постижима 
цел. 
Изборът на меню за трапезата, дори когато не става дума за диета, е много важно. Млечните продукти на-
пример предлагат куп полезни за здравето вещества: белтъчини, минерални соли, и то без излишни калории. 
А щандът с млечни храни е претъпкан с предложения отвъд най-смелите ни представи. Никога не е било по-
лесно да си набавяме порции здравословни сирена, кашкавал, мляко – кисело и прясно. Но как да идентифицира-
ме истинското качество?
Когато търсите сирене, произведено от 100% краве мляко, прекрасен избор е „Сердика“. За улеснение на свои-
те потребители марката прилага оригинална иновация – щамповане на логото направо върху бучката сире-
не. Така, убедили се веднъж във високото качество на продукта, потребителите ще могат светкавично да 
го откриват. В противен случай рискуват да си тръгнат със съмнението, че „анонимният“ калъп, от който 
продавачът им е отрязал бучка, може да не е предпочитаният от тях. 
Гамата на „Сердика“ предлага и кисело мляко, направено по традиционния за България начин – с жива закваска 
Lactobacillus bulgaricus. Благодарение на нея двете млека – с 2 и 3,6% масленост, притежават търсените и полез-
ни пробиотични свойства на истинското българско кисело мляко. 
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ПЕРИОД НА ТРАНСФОРМАЦИИ 
Вашите трансформации продължа-

ват с пълна сила. Намирате се в „окото“ 
на бурята, след като в края на ноември 

добре се справихте със слънчевото за-
тъмнение в Стрелец и дадохте ход на ва-
шето обновление. Затишието около вас в 
момента е привидно, но вътрешно всичко 
ви „ври и кипи“. Трябва да проявите го-
лямо търпение и усет, за да се справите 
успешно с бързо променящата се дейст-
вителност. Изпълнени сте със сили и 
енергия и можете да управлявате съби-
тията, но успоредно с това ще усетите 
и едно непреодолимо връщане назад към 
миналото. 

ПРИКЛЮЧВАТЕ ВАЖЕН ЕТАП Пе-
риодът от 1-ви до пълнолунието на 

10-и ще бъде много динамичен за вас. Пос-
тарайте се да приключите цялата си те-
куща работа, особено ако вече ви е запла-
тено за нея. Не отлагайте нищо. На 10-и 
е лунното затъмнение в Близнаци, което 
ще ви донесе закономерно приключване на 
вече изчерпани връзки както от личен, 
така и от делови характер. 

ТВОРЧЕСКИ ПОДЕМ Промените, 
които настъпват за вас, се отразя-

ват и на вашия характер, което веднага 
се отразява и на взаимоотношенията ви. 
Дните 19-и и 20-и са много позитивни за 
вас. Ще се почувствате ценени. Имате 
силите и знанията да се справите с вся-
ка една ситуация. Действайте. На 19-и 
можете да стъпите на здрава почва как-
то в личните отношения, така и в сфе-
рата на вашата професия и призвание. 
Намирате нужната ви приятелска подкре-
па, която ще изиграе решаваща роля за 
момента. На 20-и сте в творчески подем, 
интуицията ви работи безупречно. Ще 
можете да хармонизирате отношенията 
си с близки хора, най-вече с роднините. 
Много е важно да укрепите връзките със 
семейството си в този ден. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗДРА-
ВЕТО си след 22-ри, когато имуните-

тът ви ще е много слаб. Самочувствието 
ви точно в този ден е на критичната си 
точка. Не предприемайте нови стъпки и 
не се излагайте на показ. Движете се 
само в позната и дружелюбна среда. Най-
изморени и без тонус ще се почувствате 
на 24-ти. Особено уязвими сте тогава – 
пазете се от вируси и простуди. Забаве-
те малко темпото и намерете време за 
релаксация. 

НАСТЪПВА ВАЖЕН ФИНАНСОВ 
ЕТАП Повратна точка в областта 

на вашите финанси ще бъде 24-ти, кога-
то е новолунието в Козирог. Ще си напра-
вите анализ на доходите и на начините на 
печелене на пари. За мнозина от вас ще се 
разкрият нови изгодни начини за повиша-
ване на стандарта на живот. 

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НАПРЕЖЕ-
НИЕТО След 26-и вашата управлява-

ща планета Юпитер, която през последни-
те месеци беше ретроградна, тръгва в ди-
ректна посока. Това веднага ще ви се от-
рази благотворно в личен и професионален 
план. Здравето ви, както и здравето на 
близките ви се стабилизира. Хармонизира-
те отношенията си с колегите. Предсто-
ят положителни събития на работното 
място. Тези, които търсят нова работа, 
получават благоприятни възможности да 
сменят старата. 

НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ НИЩО РИС-
КОВАНО на 29-и. Не се подлагайте на 

голямо натоварване и стрес. Занимавайте 
се с медитация, йога или други енергийни 
практики. Това ще ви помогне да тран-
сформирате трудните енергии на този 
ден. Така ще укрепите вашето енергийно 
тяло, а оттам ще укрепне и самочувст-
вието ви. 

Контролирайте 
емоциите си 
Процесите на промяна и обновление при 
вас вече са започнали, имате силата и 
енергията да ги издържите, само не се 
поддавайте на емоцията и потискайте 
агресията, която ще изпитвате. През це-
лия месец Марс – планетата на действие-
то, амбицията, конкуренцията и агресия-
та, ще се намира в нехармоничния ви знак 
Дева и ще ви прави сприхави, нетърпеливи 
и избухливи. Сдържайте максимално емо-
циите си на 1-ви, 2-ри и 4-ти, колкото и 
провокативна да е действителността. 
През тези дни очаквайте напрежение и 
конкуренция на работното място. Вероят-
ни са промени в ръководството, недоразу-
мения и неразбирателство с началници. За 
работещите в сферата на частния биз-
нес също ще има известни сътресения по-
ради промяна в конкурентната обстанов-
ка. Вероятни са и недоразумения с клиен-
ти, делови партньори и работодатели от-
носно стари договори и споразумения.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

 На 1-ви, 2-ри и 4-ти сдържайте нерви-
те си, не реагирайте незабавно на конку-
ренцията.

 От 1-ви до 14-и непременно приключете 
със стари задължения, за да продължите 
с лекота напред.

 На 10-ти очаквайте големите предизви-
кателства в любовта. Приключете стари 
непълноценни връзки.

 След 26-и вашата планета Юпитер ще 
ви отрупа с подаръци под формата на хар-
монични отношения, просперитет в рабо-
тата и здраве.

УДОБНО ВКУСНО

ПОМОЩНИЦИ В КУХНЯТА ПРЕДИ КОЛЕДА
Верните помощници при печивата – оригинален бакпулвер, суха мая за печене и ваниле-
на захар на Dr. Oetker, гарантират сполучливостта на всяко печиво вече повече от 100 
години. Оригиналният бакпулвер „Бакин“ на Dr. Oetker ще направи вашите печива пух-
кави и меки. Една опаковка е достатъчна за приготвянето на 500 г смес за сладкиши 
или сладки. Ванилена захар Dr. Oetker прави вкуса на печивата, дребните сладки, десер-
тите и напитките по-фин вече повече от 100 години. Сместа от ванилин и захар поз-
волява равномерното разпределяне и лесното разтваряне в тестото или напитката, 
като гарантира свежия и уханен аромат на ванилия. Една опаковка е достатъчна за 
ароматизирането на 500 г смес за сладкиши или дребни сладки или 0,5 л течност. Със 
суха мая на Dr. Oetker се замесва лесно тесто за сладки, сладкиши и пикантни печива 
от всякакъв тип с гарантиран успех за пухкаво тесто. Сухата мая представлява де-
хидратирана прясна мая. Тази технология за производство прави сухата маята удобен 
продукт за употреба и дългосрочно съхранение. Сухата мая се смесва с брашното, а не 
се размива в течност и една опаковка е достатъчна за 500 г смес за тесто.
Кулинарни идеи и съвети можете да прочетете на WWW.OETKER.BG
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НАМИРАТЕ СЕ В ЗАСТОЙ Времето 
от 1-ви до 14-и ви е дадено от звез-

дите, за да решите какво искате да ви 
се случи и да поставите ясно своите 
цели. През този период не се захващайте 
с нови начинания, върнете се символично 
назад в мислите, чувствата и действия-
та си, за да приключите със своя стар 
образ. Намирате се пред прага на голямо-
то обновление. Силният ви период започ-
ва в края на месеца, едва след 22-ри, но 
дотогава ще се наложи да работите 
много върху себе си. 

СТРАХОВЕТЕ ВИ ИЗЛИЗАТ НАЯВЕ 
На 1-ви направете всичко възможно, 

за да не ви обсеби страхът. Страхът ви 
държи в плен и парира всичките ваши до-
бри качества като целенасоченост, упори-
тост, дисциплина и амбиция. Най-доброто 
противодействие на страха е смехът. Ако 
подходите с чувство за хумор и дори доза 
самоирония, ще усетите облекчение и ще 
освободите напрежението. Ще можете 
по-добре да се фокусирате. 

ИМПУЛС ЗА ПРОМЯНА От 14-и до 
22-ри се намирате в период на при-

ключване на голям годишен цикъл. Об-

мислете случващото се и си направете 
анализ. Извадете си поуки от ситуации 
в близкото ви минало. На 22-ри Слънце-
то вече навлиза във вашия зодиакален 
знак и отбелязва символично началото 
на нов, светъл и оптимистичен период. 
Най-сетне настъпва положителен период 
на обновление и за вас. Веднага ще усе-
тите прилив на сили, жизненост и ен-
тусиазъм, които хронично ви липсваха 
напоследък. На 22-ри очаквайте приятни 
изненади – добро стечение на обстоя-
телствата, поява на спонсори, благоде-

тели и надеждни партньори. На този 
ден Юпитер ви прави голям подарък, 
който може да е под формата на идея 
или дори само на добра кондиция и оп-
тимизъм. На 22-ри обърнете внимание на 
всички, които са от зодии Телец, Дева и 
Козирог, защото с тях ще направите 
най-силен тандем, тъй като сега и те 
са във възход. Възможно е да имате и 
известни сътресения, защото сте подло-
жени на още един мощен аспект днес 
от страна на Уран – планетата на вне-
запните обрати и озарения. Подгответе 
се за раздяла с нещо или някого – това 
ще бъде неизбежна загуба. 

КЪСМЕТЪТ ВИ ПРОРАБОТВА Из-
чакайте да мине новолунието в Ко-

зирог на 24-ти, защото тогава може да 
се почувствате временно без сили. Сега 
е моментът да заявите вашите нови 
желания и стремежи. Намерете време да 
си направите планове за бъдещето – 
сега се създават мисъл-форми, които се 
самореализират. След 26-и късметът ви 
окончателно проработва. Срещате се в 
неформална обстановка с хората, които 
ще са важни за бъдещето ви. Не си гу-
бете времето с теми, събития и хора 
от миналото, то вече е зад гърба ви. 
29-и е следващият силен трансформаци-
онен ден – ден за взимане на важно ре-
шение, повратна точка в живота ви. Не 
се съпротивлявайте на новостите в жи-
вота си, защото ще си навлечете здра-
вословни неприятности (ако тази енер-
гия на обновление не се използва правил-
но, започва да действа разрушително). 

ЗАПЛАХА ОТ БИТОВИ ИНЦИДЕН-
ТИ има на 22-ри и 29-и. Внимавайте! 

Големи изпитания 
в работата
От 1-ви до 10-и ще бъдат подложени на 
изпитание личните и професионалните 
ви качества. Всичко, което е трябвало да 
свършите, но по някаква причина сте от-
лагали, сега се налага да отхвърлите на-
веднъж. Включително и дълговете и отго-
ворностите, свързани с него. Кулминаци-
ята на тези изпитания ще бъде на 10-и – 
един от най-напрегнатите дни за вас през 
месеца. В този ден има лунно затъмнение, 
което ще провокира приключването на да-
ден етап от развитието ви в професио-
нално отношение. Много от вас ще осъз-
наят, че вече не са удовлетворени от ра-
ботата си, и през следващите месеци ще 
се опитат да си потърсят нова в съвсем 
друго направление. Затъмнението ще ви 
помогне да се справите със старите си 
навици и стереотипи на мислене, ще при-
ключите с отминал вече етап от живота 
си. Ще промените отношението към здра-
вето си. Ще получите изцеление не само 
на тялото, но и на душата. 5-и, 6-и и 7-и 
са дни за усилена работа и справяне с ка-
зуси, които са ви били трудни или непри-
ятни в близкото минало. След 14-и ще се 
освободите от повечето наложителни ан-
гажименти.

ЙЙ

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
 На 1-ви трябва да преодолеете страха 

и задръжките си. Реагирайте с чувство 
за хумор – това определено го умеете.
 От 1-ви до 10-и приключвате един етап 

от професионалното си развитие и ми-
навате на друго ниво. Отказвате се от 
вредни навици, променяте режима си.
 На 22-ри, 24-ти и 29-и можете да про-

мените качествено живота си към по-до-
бро.

КОЛЕДА С… ВАНИЛИЯ

ПОЗДРАВИ ПРИЯТЕЛ ЗА КОЛЕДА! 
Печенето на коледни сладки и сладкиши, ароматите на ванилия, то-
пъл шоколад и какао, както и свежият дъх на лимон и цитрусови пло-
дове допринасят със сигурност за коледното настроение и семей-

ния уют. Споделете това настроение с вашите близ-
ки и приятели, като им изпратите направена от вас 

електронна картичка със снимка на ваше кулинарно 
произведение или любим момент от кулинарни при-
ключения от коледния сайт нa Dr. Oetker. 

Изпращайки коледна картичка на трима 
приятели през периода от 14 ноември 2011 
до 1 януари 2012 г. от www.oetker.bg, вие 

участвате в коледната игра с награ-
ди на Dr. Oetker и може да спечелите 

една от 10-те кухненски електрон-
ни везни Dr. Oetker, една от 100-те кух-

ненски престилки Dr. Oetker или чифт от 100-те чифта кухненски ръ-
кавици Dr. Oetker. 
На коледния сайт Dr. Oetker ще откриете още идеи и предложения 
за приготвяне на коледни лакомства, трикове и съвети за печене на 
дребни сладки, украсяване на торти и други. 
Сладка Коледа и вкусна Нова година от верния помощник при пригот-
вяне на уханни сладки, печива и десерти Dr. Oetker. 
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 „ОТСЯВАТЕ“ ХОРАТА ОКОЛО СЕБЕ 
СИ През декември бъдете с прияте-

лите си и общувайте максимално. Няма да 
ви свърта на едно място. От 1-ви до 14-и 
ще направите символична проверка на при-
ятелите и съмишлениците си. Обмислите 
ползата от членството си в партии, ор-
ганизации и асоциации. Развивате се и 
това е неоспорим факт. Вече сте надрас-
нали бившите си среди и интереси. Някои 
ценни хора от миналото ви ще се завър-
нат в живота ви през първите две сед-
мици на декември. Осъзнавате потреб-
ността си от тяхното присъствие и че 
все още имате съвместен път. Обзема ви 
желание да промените и интересите си. 
Ще се замислите и върху политическите 
си пристрастия. Вече се чувствате дос-
татъчно зрели и самостоятелни, за да 
прецените къде точно е вашето място и 
къде ще се развивате добре в бъдеще. 
Има индикации да приключите с някого 
отношенията си завинаги. Това, естестве-
но, няма да стане съвсем без сътресения. 
На 2-ри и 4-ти бъдете готови за напреже-
ние и изясняване на отношения. 

УВЕРЕНИ СТЕ В СЕБЕ СИ след 10-и, 
а след като Меркурий се обърне и 

тръгне в директна посока след 14-и, ще се 

амбицирате да осъществите някои свои 
планове и намерения. На 10-и ще се случат 
много важни и полезни за вас събития. От 
една страна, ще приключите завинаги с 
някои свои стари свои навици и стерео-
типи. Ще промените стила си на общува-
не, което няма да стане за едно деноно-
щие, разбира се, но много бързо ще усети-
те промяната. Добрата новина е, че при-
ключвайки със стари кръгове и приятел-
ства, успявате да дадете ход на ваши 
отдавнашни идеи, мечти и желания. Тези 
два процеса ще са много видно свързани. 

ЗАПОЧВАТЕ НЕЩО НОВО на 19-и 
или на 20-и. 
СИЛЕН МОМЕНТ ЗА ВСИЧКИ ВО-
ДОЛЕИ е периодът от 5-и до 15-и. 

Тогава вашата управляваща планета Уран 
е статична, като най-силният момент е 
точно на 10-и, когато е абсолютно непод-
вижна и ви прави изключително остроум-
ни. Освен това ви зарежда с желание и 
сили за промени. Интуицията ви е силна. 
Анализите ви са верни. Предвиждате не-
щата поне с един ход пред останалите. 

СТАВАТЕ ЖИЗНЕРАДОСТНИ И СЕК-
СУАЛНО ПРИВЛЕКАТЕЛНИ На 20-и 

Венера навлиза във вашия знак Водолей и 
рязко подобрява самочувствието и настро-
ението ви. Привличате симпатия и обич, 

които ще подхранват увереността в сами-
те вас. Все пак внимавайте с предизвика-
телното си поведение (особено по празници-
те), защото може да си навлечете проблеми 
и ревност от постоянния ви партньор. 

ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ САМОТНИ 
на 24-ти, макар около вас да има 

хора. Постарайте се да не допускате 
трайно да ви „превземат“ депресията, 
тъгата и гневът. Тези токсични чувства 
не бива да се задържат в човека, а тряб-
ва да се освобождават. Някой ви провоки-
ра да се вгледате в себе си и да анализи-
рате онези чувства и проблеми, които не 
можете да споделите с никого. Символич-
но ще се разделите с някои свои очаква-
ния и надежди, защото вече ще ви се 
виждат остарели и ненужни. Процесът ще 
протече спонтанно, но след няколко дни 
ще се почувствате абсолютно облекчени 
и свободни. Това ще се дължи най-вече на 
новолунието в Козирог на 24-ти, което ще 
ви помогне да пречистите душата си. На 
някои Водолеи това новолуние ще донесе 
и пътуване в чужбина, а на други – трай-
но заселване зад граница. 

ХАРМОНИЗИРАТЕ ОТНОШЕНИЯ-
ТА СИ У ДОМА след 26-и. Чакат ви и 

приятни материални придобивки за дома и 
семейството. 

В ИДЕАЛНА ФОРМА СТЕ на 27-и и 
28-и. Излъчвате хармония и жизнера-

дост, които силно привличат околните. 
Постарайте се през тези дни да направи-
те нещо хубаво лично за себе си – погле-
зете се, купете си подарък, правете само 
това, което ви е приятно, имате нужда 
да се почувствате като дете – да сте 
весели и спонтанни. 

ПОСТАРАЙТЕ СЕ ДА СТЕ ЗАОБИ-
КОЛЕНИ ОТ ПРИЯТНИ ХОРА на 29-

и, 30-и и 31-ви. Не се изолирайте, мислете 
положително. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
 След 10-и можете да осъществите от-

лагани във времето идеи и мечти. 
 От 5-и до 15-и се намирате в силен пе-

риод. Разчитайте на интуицията си. 
 На 20-и Венера преминава във вашия 

знак, ставате жизнерадостни и сексуал-
но привлекателни. Доходите ви се увели-
чават.
 На 24-ти се освобождавате от сдържа-

ни неприятни емоции, изчиствате съзна-
нието си от ненужната „шлака“.

М-ТЕЛ НОВИНИ

Намирате любовта 
на живота си
Тези, които още не са обвързани, на 21-ви 
получават шанс да намерят своя партньор 
при много щастливо стечение на обстоя-
телствата и по много нестандартен на-
чин. Тогава е добре да общувате повече в 
интернет, има голяма вероятност да при-
влечете нови приятелства, любов и нови 
възможности. След 20-и се стабилизират 
и доходите ви.

ПОДАРЕТЕ СИ ДЪЛГИ РАЗГОВОРИ ЗА КОЛЕДА
С bob говорите за 12 стотинки към всички – без договор и такси
Разговор по телефона или SMS честитка си остават най-лесният и удобен начин да честитиш Коледа и Нова година на близки и познати. Заради това 
сметката след празниците обикновено набъбва. Няма да имате подобен проблем обаче, ако се сдобиете с пакет bob – новото предложение, след което бъл-

гарският телеком пазар вече не е същият. bob означава best of both – best price and biggest network, или най-добра 
цена в най-голямата мрежа. Най-добрият тарифен план у нас е без месечна такса, без дългосрочни договори и 
без скрити условия. С bob минута разговор е 12 стотинки. Толкова струва и есемесът. При активиране на bob 
получаваш 150 безплатни минути и 150 безплатни есемеса към всички мрежи в страната само за 14,90 лв. По-
вече информация на www.bob.bg
А, и да знаете, че можете да си говорите без притеснения по мобилния телефон. Публикувани в British Medical 
Journal резултати от нови изследвания на датски учени показват, че няма връзка между използването на мо-
билни телефони и рака на мозъка. По време на изследването са наблюдавани над 350 000 души, използвали мо-
билни телефони повече от 18 години. Учените все пак уточняват, че изследванията ще продължат, за да се 
гарантира, че рак не се развива в дългосрочен план, и да се види какъв е ефектът при децата.
Тв водещата Мартина Вачкова стана първият клиент 
на bob в България
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ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ 
През първата половина на месеца оп-

ределено ще ви е трудно. Не само Слънце-
то, но и Меркурий се намират в конфлик-
тния ви знак Стрелец и ви карат да се 
вглеждате в проблемите си. Постарайте 
се да овладеете нервността на 2-ри и 4-ти. 
Това ще са дни на изпитания за вас. Дори 
и да не сте раздразнителни и конфликтни 
по природа, ще се намери някой, който да 
ви извади от равновесие. Бъдете мили, за 
да не изгубите добри партньори. Не си и 
помисляйте точно сега да влизате в кон-
фликт на работното място, особено с на-
чалници. Не е моментът да искате пови-
шение или привилегии. През тези два дни 
трябва да сте в идеални отношения с 
клиентите. Ако водите съдебни дела, точ-
но сега не бъдете нападателни и не пода-
вайте първо вие иск, защото всичко ще 
рефлектира върху вас самите. 

НЕ СТЕ В БЛАГОПРИЯТНИ ПОЗИ-
ЦИИ до 14-и. Не правете нищо, кое-

то засяга бъдещето ви. Тенденциите ще 
ви връщат все в миналото или изнервящо-
то ви ежедневие. 

МНОГО ВАЖЕН Е ПЕРИОДЪТ от 
9-и до 11-и включително. На 10-и има 

лунно затъмнение в конфликтния ви знак 
Близнаци, което ще допринесе да приклю-
чите с един етап от кариерното си раз-
витие. 

ЧУВСТВАТЕ СЕ ПО-СТАБИЛНИ и 
проявявате по-голяма инициативност 

да се утвърдите в средите, в които се 
движите и работите, след 14-и. Дори 
може да ви се прииска да повишите ква-
лификацията си, за да се почувствате по-
уверени. Бъдете в готовност да посреща-
те всякакви нови предложения от 14-и до 
22-ри, които ще ви помогнат да промени-
те към по-добро социалния си статус. 

ТЕМПОТО НА ЕЖЕДНЕВИЕТО ВИ 
СЕ УСПОКОЯВА след 22-ри. Време е 

за хубавите неща от живота. Забравете 
за работата през следващите десет дни. 
Сега привличате много интересно и ценно 
знание към себе си, което ще приложите 
по най-полезния начин в ежедневието си. 
Ставате интуитивни и аналитично. Вяр-

но интерпретирате знаците на съдбата, 
които от 22-ри до 31-ви ще са в изобилие. 
Щом вече четете този хороскоп, видимо 
сте от тези, които проявяват интерес 
към „невидимото“ и сте в състояние да 
го приложите в живота си. 

НАЙ-ВЪЛШЕБНИЯТ МОМЕНТ през 
този месец е новолунието на 24-ти, 

когато внезапни важи желания получават 
шанс да се реализират в близко бъдеще. 
Не се притеснявайте да си пожелаете и 
най-смелите неща – сега вече имате „зе-
лена светлина“ да поемете по много по-
хармоничен и удовлетворяващ ви път. 

АНАЛИЗИРАТЕ ЧУВСТВАТА СИ 
след 20-и, когато Венера преминава в 

знака Водолей и ви провокира към самоана-
лиз. Някои от вас ще се постараят гриж-
ливо да скрият нещо лично и да не споде-
лят чувствата и мислите си до 31-ви. 
Ставате много потайни и трудно разга-
даеми за околните. Някои Риби е възмож-
но дори да започнат таен любовен роман 
и да дадат воля на фантазиите си. Веро-
ятни са също и флиртове с хора от чуж-
бина, но при големи „мерки за сигурност“ 
и потайност. 

ТВОРЧЕСКИ ДНИ се очертават от 
20-и до 31-ви – идеален период да раз-

гърнете талантите си. 
НЕ СЕ НАСИЛВАЙТЕ ЗА НИЩО 
Постарайте се суетенето по празни-

ците от 25-и до 31-ви да не ви изтощи и 
затормози. Не ходете там, където не се 
чувствате комфортно. Не общувайте с 
недобронамерени хора. В този период 
имунната ви защита е слаба, затова не 
трябва да допускате никакви негативни 
мисли и хора до себе си. Защото при вас 
водеща е емоцията. Ако сте спокойни и 
щастливи, значи сте и здрави. Отдайте 
се на пълна почивка от 25-и до 31-ви. П

ро
ф

ес
ио

на
лн

ит
е 

м
ес

еч
ни

 а
ст

ро
пр

ог
но

зи
 п

од
го

т
ви

 М
И

Ш
Е

Л

Големи промени
През следващите дни ще почувствате го-
лямата промяна, която в първия момент 
няма да усетите ясно. Възможно е да ви 
назначат нов шеф. Много са вероятни и 
преназначения. А нищо чудно да решите да 
смените и работата си. За последното ви 
съветвам да изчакате след 14-и, а още по-
добре – до следващия месец, защото сега 
сте твърде емоционални и може да не по-
стъпите правилно. Когато премине силно-
то въздействие на затъмнението (след 7 
до 10 дни), ще бъдете много по-обектив-
ни. Някои от вас просто ще променят от-
ношението си към сегашната си работа. 
Или пък начина си на поведение в обще-
ството. В момента това може да ви се 
стори твърде стресиращо, но още в края 
на декември ще усетите, че тези промени 
всъщност са дошли само за ваше добро.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
 2-ри и 4-ти са конфликтни дни. Внима-

вайте на работното си място с клиенти 
и началници. Не завеждайте съдебни ис-
кове.
 От 9-и до 11-и са дните за приключване 

на стар период от живота. Вероятни са 
промени в кариерата.
 След 14-и се фокусирайте върху профе-

сионалния си растеж.
 На 24-ти получавате импулс за промяна. 

Осъществявате поне една своя мечта до 
края на месеца.

ПОЛЕЗНИ ВКУСОВЕ

„ГУСТИН“ – ФИНО ЦАРЕВИЧНО НИШЕСТЕ ОТ DR. OETKER 
„Густин“ е чисто царевично нишесте, суперфино, без съдържание на глутен. Това го 
превръща в пълноценна храна, която е лесно смилаема и полезнa за метаболизма. 
Финото царевично нишесте с широко приложение ще придаде на печивата ви фина 
структура, а на супите и сосовете – желаната гъстота. 
„Густин“ – финото нишесте на Dr. Oetker – се приготвя, като се разбърква добре в го-
рещото ястие и се оставя да поври за кратко. При печивата се смесва с брашното 
(впрочем може и изцяло да го замести!) Дозирането на царевичното нишесте се пра-
ви според рецептата или индивидуалните предпочитания на домакинята.
Кулинарни идеи и съвети за използването на този продукт можете да прочетете на 
www.oetker.bg
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–10 и 25–31 
декември 
НАРАСТВАЩА 
ЛУНА

 Сега организмът се запасява с необходимите му градивни елементи от храната. Периодът не е под-
ходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, трябва да се храните разделно. 
Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тогава организмът ще раз-
гражда калориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да не напълнеете.  Белтъчини-
те (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват оптимално на 4, 5, 6 и 31 декем-
ври.  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солените храни ще се преработват най-добре на 
7, 8, 25 и 26 декември.  Мазните храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумира-
те на 1, 9, 10, 27 и 28  декември.  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре 
на 2, 3, 29 и 30 декември.

10 декември, 
16.37 ч., Луната 
е в БЛИЗНАЦИ 
ПЪЛНОЛУНИЕ 
и лунно 
затъмнение 
в Близнаци 
в 16.37 ч.

 Днес се усвояват добре мазнините, но не бива да прекалявате с количествата. Най-добре е да не под-
лагате мазнините на топлинна обработка. Използвайте суров зехтин, слънчогледово или гроздово олио за 
подправяне на салатата. Така ще извлечете от тях най-полезното за организма.  Много полезни днес са 
целината, лешниците, орехите. От подправките и билките: мента, копър, магданоз и джоджен. Приемайте 
достатъчно течности, но без да прекалявате, защото по пълнолуние тялото задържа вода, а това води 
до чувство на тежест и повишаване на кръвното.  Избягвайте солената храна, месото и алкохола – 
те са много вредни днес. За да се чувствате хармонично, консумирайте плодове и зеленчуци в жълт цвят. 
Те ще ви успокоят.  Последното хранене за деня нека да е в 18.00 ч., а последното по-обилно пиене на 
вода да е в 19.00 ч. (след това – само по няколко глътки, ако много ожаднеете).

11–24 декември 
НАМАЛЯВАЩА 
ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ускори-
те отслабването, ако спортувате повече. 14, 15, 22, 23 и 24 декември са препоръчителните дати за за-
нимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 16 и 17 декември са датите за скулптиране и оформяне на 
различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. На 12, 13, 20 и 21 декември се 
препоръчват сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен самомасаж под душа. Во-
дните процедури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните 
клетки вода, което води до изглаждане на целулита. 11, 18 и 19 декември са дните на дихателни упражне-
ния, разходки на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробика.

24 декември, 
20.07 ч., Луната 
е в КОЗИРОГ 
НОВОЛУНИЕ

 Настъпи моментът на „голямото почистване“ на тялото. Дори и да не ви е нужно да слабеете, е добре 
да сте на разтоварващ режим, защото всяко тяло натрупва отлагания и токсини не само от храната, но и 
от отрицателните емоции, които на новолуние се отделят най-лесно.  Проведената днес диета, а още 
по-добре и гладуване ще ви помогнат да укрепите целия си опорно-двигателен апарат, костите, стави-
те и сухожилията, които се управляват от Козирога и днес са уязвими и се поддават добре на лече-
ние. Състоянието на кожата ви също ще се подобри, особено ако имате акне или други проблеми.  Ако 
изпитвате болки в гърба и ставите, те са сигнал, че трябва да проведете прочистване на организма. 
Сварете си една чаша ориз с малко сол, разпределете си я на 3 приема и през целия ден хапвайте само това. 
Ако не обичате ориз, направете го със сварени картофи. И в двата случая можете да включите и мал-
ко количество обезсолено бяло саламурено сирене или обезмаслено кисело мляко.  ЗА ВАШАТА ЛУННА 
МАГИЯ ПО НОВОЛУНИЕ В КОЗИРОГ е полезно да медитирате и да предприемете стъпки за вашата си-
гурност. Набележете целите си и визуализирайте вашия бъдещ успех. Моментът е подходящ да се осво-
бодите от склонността си да контролирате и властвате.

ЛУННА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

Вталяването 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 ДЕКЕМВРИ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О
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А
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од
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е

– 1, 2, 3, 11, 12, 13, 29, 30, 31
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се 

омазнява по-бързо.

4–10; 25–28 – Ако искате косата ви да расте бързо.

14–23 –
Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват 

бързо.

7, 8 –
Ако имате проблем със скалпа, сърбежи или пърхот. Направете си 

маска в корените. Ефектът ще е поразителен.

5, 7, 8, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 28 –
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, 

ще привлечете богатство, късмет и щастие. Всички ще ви 
забелязват и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е

– 1, 2, 3, 11, 12, 13, 29, 30, 31 –

16, 17, 18, 19 –
Къдренето ще е най-безвредно и се препоръчва за фини и деликатни 

коси.

7, 8, 25, 26, 27, 28 –
Най-трайно ще е при силни, здрави коси, които трудно се поддават 

на манипулации. Прическата ще ви стои добре.

Б
оя

ди
св

ан
е – 1, 2, 3, 11, 12, 13, 29, 30, 31 –

16, 17, 18, 19 –
Деликатните и изтощените коси няма да изгубят блясъка си при 

боядисване.

7, 8, 25, 26, 27, 28 – За интензивно и трайно боядисване на устойчиви коси.

Е
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я
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е 
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– 1, 2, 3, 11, 12, 13, 29, 30, 31
Датите са неподходящи за скубане на вежди. Ще ви боли. 

Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 1–10; 25–31 Датите са неподходящи за епилация.

14–24 –
Тези дати са подходящи за оформяне на вежди, за механична епилация, 

епилация с химически средства и за фотоепилация.
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11–24 – –

Парна баня
– 1–10; 25–31 Има опасност да ви останат белези.

11–24 – –

П
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14, 15, 22, 23, 24 – –
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16, 17, 18, 24 – –
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1–10; 25–31 –
Най-ефективни ще са процедурите на 4, 5, 6, 7, 8, 25 и 26 декември, 

когато кожата ще има нужда от много влага.
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1–10, 25–31 – –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 2, 9, 11–24; 30 – –

Оформяне 
и лакиране 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 27, 28 – –
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– 1–10; 25–31 –

11–24 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 11–24 –

1–10, 25–31 – –

С
А

У
Н

А

11–24 – Ефектът ще е максимален на 20, 21 и 22 декември.
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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 ДЕКЕМВРИ.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-
зикални инструменти и аудиозаписи: 2, 3, 7, 8, 14, 15, 18, 19, 29 и 30 декем-

ври.

Недвижими имоти, мебели: 7, 8, 12, 13, 25 и 26 декември.

Автомобил, мотор или колело: 4, 5, 6, 9, 10, 11, 23 и 24 декември.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 4, 5 и 6 декември.

Канцеларски материали и книги: 9, 10, 11, 16 и 17 декември.

Спортни стоки: 4, 5, 6, 14, 15, 23 и 24 декември.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 1, 27 и 

28 декември.

Обувки и дрехи: 7, 8, 19, 20, 25 и 26 декември.

Бижута, злато, луксозни вещи: 14 и 15 декември.

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 декември (пълнолуние), защото тогава ще има голяма кръвозагу-
ба, както и на 24 декември (новолуние), когато няма достатъчно лунна 
eнергия и жизнените функции са по-забавени.

ДАТИ НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА на

4, 5, 6
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 
устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на 
целия гръбначен стълб

7, 8
Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни 
връзки

Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

9, 10, 11 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

12, 13
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, 
жлъчен мехур

Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

14, 15 Сърце, слезка (далак)
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

16, 17, 18
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна 
жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната 
нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

19, 20
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на 
целия гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна 
кухина, зъби

21, 22 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки

23, 24 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

25, 26 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен 
мехур

1, 27, 28
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

Сърце, слезка (далак)

2, 3, 29, 30, 31 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 24 декември.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ
Стайните растения също са много чувствителни към лунните ритми. 
Те успяват да усвоят водата най-добре само в определени дни от месеца, 
когато Луната минава през водните знаци. Ако ги полеете в неподходящо 
време, само ще им навредите. А и хранителните вещества няма да стиг-
нат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 2, 3, 12, 13, 20, 21,22, 29 и 30 декември.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1, 9, 10, 11, 18, 19, 27 и 28 декември. 

На тези дни с поливането има опасност да провокирате появата на листни 

въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 12, 13, 20, 21 и 22 декември.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
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: 

11–24 декември.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте датите: 

2, 3, 12, 13, 20, 21,22, 29 и 30 декември. Това са т. нар. дни на водата. Всички 

замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 1, 9, 10, 11, 18, 19, 27 и 28 декем-

ври. Тогава по стъклата след избърсване ще остават упорити бели „обла-

чета“.
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КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и венците, как-
то и поставянето на коронки и мостове могат да се окажат много мъчи-
телни, ако не сте улучили подходящия лунен момент. 

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не е спешен и е възможно сами да си 

изберете датата, най-добре посетете зъболекаря от 11 до 23 декември 

включително.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: от 1 до 10, както и от 25 до 31 

декември. И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар на 

10 декември (пълнолуние), защото кръвозагубата и болките ще са по-сил-

ни от обикновено, както и на 24 декември (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 декември 2 декември 3 декември 4 декември

7-и ЛД (от 12.08 ч.), 

както и 30.12 (от 

10.59 ч.) Ден за мо-

литва. Сбъдват се 

желания.

8-и ЛД (от 12.33 ч.), 

както и 31.12 (от 

11.24 ч.)  Сега се ак-

тивират фините и 

неуловими енергии 

в организма. Добре 

е да се гладува, за 

да се прочисти тя-

лото.

9-и ЛД (от 12.57 

ч.) Не е успешен. 

Склонни сте към 

заблуждения и са-

моизмами. Добре 

е да дадете прош-

ка. Практикувай-

те йога.

10-и ЛД (от 13.21 

ч.) Не планирайте 

нищо важно. Из-

къпете се с горе-

ща вода. Медити-

райте.

5 декември 6 декември 7 декември 8 декември 9 декември 10 декември 11 декември

11-и ЛД (от 13.46 ч.) 

Много мощен ден. Ак-

тивира се вселенска-

та жизнена енергия 

кундалини. Добре е 

да прочистите орга-

низма си. Внимавай-

те с режещи инстру-

менти.

12-и ЛД (от 14.13 ч.) 

Дава се милостиня. 

Молитвите се чуват. 

Подходящ е за взимане 

на важни решения.

13-и ЛД (от 14.44 ч.) 

Ден за активни кон-

такти, работа с ин-

формация и учене. 

Сами си пригответе 

и изпечете хляба. Не 

преяждайте.

14-и ЛД (от 15.20 ч.) 

Много подходящ за 

започване на важна 

работа, за физическо 

натоварване, за рабо-

та с информационни 

източници и свещени 

текстове. Отваря се 

третото око. Прочис-

тете организма си.

15-и ЛД (от 16.02 

ч.) Лош ден за секс. 

Сатанински ден, у 

нас се пробуждат 

зли изкушения. Про-

явете аскетизъм. 

Не започвайте нищо 

важно!

16-и ЛД (от 16.50 

ч.) Ден за пости-

гане на вътрешна 

хармония. Старай-

те се да вършите 

само добри дела.

17-и ЛД (от 17.45 

ч.) Подходящ е за 

удоволствия, общу-

ване и физически 

натоварвания. И за 

брак по любов.

12 декември 13 декември 14 декември 15 декември 16 декември 17 декември 18 декември

18-и ЛД (от 18.46 ч.) 

Изгонете лошите ми-

сли. Прочистете сто-

машно-чревния тракт 

– ден за гладуване.

19-и ЛД (от 19.50 ч.) 

Запалете повече све-

щи у дома, направете 

анализ на постъпките 

си. Ще успеете да се 

отървете от чуждо-

то влияние.

20-и ЛД (от 20.57 ч.) 

Получават се духов-

ни знания и прозре-

ния. Не проявявайте 

гордост!

21-ви ЛД (от 22.04 

ч.) Много активен 

творчески ден. Отли-

чен е за започване на 

нова работа, спорту-

ване и пътешествия.

22-ри ЛД (от 23.13 ч.), както и на 17.12 

(през целия ден) Ден на мъдростта. Пре-

дайте на другиго своите знания. Посете-

те астролог.

23-ти ЛД (от 0.23 

ч.) Този ден е сим-

вол на саможерт-

вата – простете 

на другите, разкай-

те се. Добре е да 

се пости. Не праве-

те секс. Почисте-

те дома си.

19 декември 20 декември 21 декември 22 декември 23 декември 24 декември 25 декември

24-ти ЛД (от 1.34 ч.) 

Активен, творчески 

ден. Използвайте го 

за укрепване на духа 

и тялото. Ден за нов 

строеж.

25-и ЛД (от 2.47 ч.) 

Всичко на този ден 

става с лекота, с въ-

трешен порив. Спон-

танно могат да се по-

явят телепатия и яс-

новидство. Днес не 

бързайте!

26-и ЛД (от 4.02 ч.) 

Въздържайте се от 

активна дейност и 

постете. Пестете 

си енергията и мъл-

чете.

27-и ЛД (от 5.15 ч.) 

Дни за прекратяване 

на контакти с лоши 

хора. Почивайте и ме-

дитирайте. Ще има-

те прозрения.

28-и ЛД (от 6.24 ч.) 

Ден за покупка на 

жилище или начало-

то на ремонт. Съни-

щата са верни.

1-ви ЛД (от 20.07 

ч.) Чист и светъл 

ден. Припомнете си 

детството. Ще ви 

осенят творчески 

идеи. Не започвай-

те нищо ново. Пос-

ветете този ден 

на всичко, което 

възвисява духа.

2-ри ЛД (от 8.18 

ч.) Не се поддавай-

те на гнева, избяг-

вайте конфликти-

те и изблиците на 

емоции. Дeнят е 

подходящ за нови  

начинания.

26 декември 27 декември 28 декември 29 декември 30 декември 31 декември

3-ти ЛД (от 9.01 

ч.) Енергетиката на 

този ден изисква да 

сте активни. Пасив-

ността е противопо-

казна и опасна.

4-ти ЛД (от 9.37 ч.) 

Не взимайте прибър-

зани решения. Усамо-

тете се. Разходете 

се сред природата. 

Занимавайте с дома и 

семейството си. Ко-

лективната работа 

няма да ви спори.

5-и ЛД (от 10.07 ч.) 

Делови ден. Подхо-

дящ е за пътувания 

и за планиране на ге-

нерални промени. Ра-

ботете концентри-

рано. Не преяждай-

те. Целеполагането 

ще е успешно.

6-и ЛД (от 10.34 ч.) 

Смирете се. Дайте 

прошка. Не изразявай-

те недоволство на 

глас. Подходящ е за 

подмладяващи козме-

тични процедури. Ден 

за гадаене и проро-

чества.

7-и ЛД (от 10.59 ч.), 

както и 1.12 (от 

12.08 ч.) Ден за мо-

литва. Сбъдват се 

желания.

8-и ЛД  (от 11.24 

ч.), както и 2.12 

(от 12.33 ч.) Сега 

се активират фи-

ните и неуловими 

енергии в органи-

зма. Добре е да се 

гладува, за да се 

прочисти тялото.

ЗАБЕЛЕЖКА: 

*29-ият ЛУНЕН ДЕН СЪЩО Е НА 24 ДЕКЕМВРИ, НО ЗА-

ПОЧВА от 7.26 ч. Опасен, сатанински ден. Препоръчват 

се пост и въздържание. Не планирайте и не започвайте 

нищо ново. Запалете свещ вкъщи и окадете навсякъде.

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ
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