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Изпрати есемес 
и изтегли БЕЛА!
Можете да четете СТАРИТЕ 

БРОЕВЕ на списанието БЕЗПЛАТНО! 

Достатъчно е да влезете в 

www.bela.bg с потребителско име и 

парола и да отворите желания от вас 

брой в раздела АРХИВ.

ЦИТАТ НА БРОЯ

КОРИЦАТА

В WWW.BELA.BG

ВЕЧЕ И В ЕЛЕКТРОННАТА КНИЖАРНИЦА

ЛЕСНОТО Е ПРАВИЛНО, 
ПРАВИЛНОТО Е ЛЕСНО.
НЕИЗВЕСТЕН АВТОР “„
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ПОЛА ПАТЪН

СНИМКА
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Ви желае весела Коледа и
екологична Нова година!

Тази фотография е страница от 
новия календар на ”Надин”

за 2012 г. Снимките ни бяха 
любезно предоставени от 
известната американска 
дизайнерка Лиа Грифит 

специално за това издание. 
Нейните уникални модели
 са изработени изцяло от 

използвана хартия и са 
в пълна хармония

с нашето зелено послание 
за системно рециклиране

и чиста околна среда.



Напишете „Благодаря“
БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР през януарипрез януари

Направете си дърво на благодарността. Записвайте на малки цветни листчета всичко, за 

което сте благодарни, и ги закачвайте някъде. Не се колебайте и отбелязвайте 

ама наистина всичко, което ви дойде на ум. Помнете, че благодарностите не се 

делят на оригинални и на неоригинални, на малки и на големи, на благодарности 

за един ден и на благодарности за цяла година.
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M

Благодарна съм на шофьора на автобус 280, който тази сутрин не побърза да затвори вратите и да тръгне, а ме изчака да се кача.

Благодарна съм, че миналия месец 
момчетата от Първи баскетболен клуб 
за хора с инвалидни колички „София 
Балкан” победиха отбора от Варна с 
цели 17 точки. Благодарна съм и на 

Джеймс Нейсмит, който е открил тази 
велика игра баскетбола.

Благодар
на 

съм за в
куса 

на телеш
кото 

варено, 
когато г

о 

приготви
 един от

 

приятели
те ми.

Благодарна 
съм 

за новия си
 

22-инчов мо
нитор. 

Както и за
 супер, 

супербързия
 ми 

компютър.

Благодарна 
съм за новия 
аромат на 
„Гучи”.

Благодарна съм на първите стъпки на Пайдушко хоро.

..

Благодарна 
съм за огъня 
в камината.

Благодарна съм, че 
самолетът успя да кацне 
на връщане от Лондон. 
Бурята беше ужасна.

Благодарна 
съм, че и тази 

година ще 
има TEDx в 
България.
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

П
редставете си какво биха си казали вашата 
Стара и вашата Нова година, ако се срещнат 
на ръба на дванадесетия час. „Здравей! Ауу, кол-
ко си свежа в тази малка червена рокля?! Мно-

го бързам, за да не ме ударят с тапа от шампанско в 
гръб, но да знаеш, че ТЯ (може и ТОЙ, но сега ще дам 
примера в женски род) беше блестяща в работата си 
цели 365 дни. Много се стара, но от старание не на-
мери време да си потърси мъж. Защо не я ощастли-
виш още през януари с някоя съдбовна любовна среща?“ 
– „Хм, ангажирала съм се с още милион и двеста три-
десет и четири подобни случая, но ще запиша и твоя-
та В. в тефтера с любовните подаръци.“ – „Много ти 
благодаря, като се срещнем на бала на Старите години 
догодина, ще те черпя една малка супереко лимонада.“ 
Ако животът ни зависи от случайната среща на 

Старата и Новата година, от божия промисъл и от 
намесата на всякакви там висши сили; ако той е 
просто съставен хороскоп, който трябва да живеем, 
налага ли се да правим излишни напъни да поправяме 
грешките си или да правим нови? Можем ли да проме-
няме хода на събитията със силата на нашата воля, 
желания, сълзи и тропане с крак, или сме перца, духа-
ни от вятъра на закономерната случайност? 
Съмнително е дали съществува съдба, но без съмне-

ние всеки поне веднъж в живота си е вдигал безпо-
мощно рамене, изричайки съдбовното „Съдба“. В та-
кива моменти човек с цялото си същество усеща, че 
няма полезен ход – нито за зло, нито за добро. 
За индийските мислители съдбата е като широк път, 

по който, щеш не щеш, трябва да вървиш. Никой не 
може да го избегне. Е, къде тогава е тази прословута 
свобода на човешкия избор? Пак индийските философи 
ми помогнаха да разбера, че тази свобода не е нищо по-
вече от различния ритъм и стил, с който всеки върви 
по пътя. Едни се влачат като костенурки, други направо 
тичат. Едни едвам кретат, подпирайки се на околните, 
а други маршируват така решително и смело, че няма 
как другите да не се опрат на тях. Едни (предимно от 
женски пол) се кривят и понякога куцукат върху обувки 

на високи токчета, а други сякаш летят с бързоходни 
ботуши… С красиви ботуши от истинска кожа…
Точно такива прекрасно кафяви и намалени от 320 на 

270 лева си купих преди две седмици. Нямах намере-
ние да се сдобивам точно този ден с ботуши, но те 
толкова съдбовно ми харесаха, че не се сдържах да не 
похарча всичките си пари със замаха на свободния си 
избор. Като се върнах вкъщи, забелязах, че единият е 
по-висок от другия и че задният тегел на единия е 
леко крив. Съдба, съдба, но ботушите са с пари и аз 
взех решение още утре да ги върна и да ги заменя с 
друг, недефектен чифт. На сутринта обаче един тъ-
нък, но определено божествен гласец в мен се обади 
колебливо: „Не ги връщай. Те са ти късметът.“ 
А сега?! Какво да правя?! Да се примиря с робство-

то на съдбата, която несправедливо ми беше избрала 
дефектен чифт ботуши, или да въстана и да напра-
вя необходимата замяна в магазина – (уж) за по-добро 
според мен. Избрах да не връщам ботушите и момен-
тално почувствах облекчение. Обух ги и закрачих сво-
бодно с тях, утешавайки се с мисълта, че ще ме от-
ведат там, където трябва. При моето щастие. 

***
Две седмици ги нося вече – и нищо. Дали пък съдба-

та не си беше устроила забавление с моите колебания, 
свободни избори и най-вече с мързела ми да се върна 
до онзи магазин? Не знам. Но човек може да свикне 
да живее щастливо с всичко. Най-малкото с дефект-
ни ботуши. 

Мариана ЯНЕВА

БОТУШИТЕ БОТУШИТЕ 
НА СЪДБАТАНА СЪДБАТА
„СЪДБАТА ВОДИ ТЕЗИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ВЪРВЯТ. 
ОНЕЗИ, КОИТО НЕ ЖЕЛАЯТ – ГИ ВЛАЧИ.“

КЛЕАНТ

© NATULRICH / STOCKPODIUM.COM
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И на моята улица ще завали 
сняг! Или изречението 

„И на моята улица ще изгрее 
слънце“ със зимни гуми.

Написан върху прах 
уърд документ. Използвана 

е прастара версия 
на програмата.

Докато пазарувахме 
от тази крайпътна сергия, 

се чудихме от кого точно си 
купуваме домати – от търговец на 

дребно или от лъжец на едро. 
Доматите бяха вкусни.

Страницата подготви Мирослава ИВАНОВА

ТАБЕЛАТАТАБЕЛАБЕЛА

СНИМКИ АНТИМОС ГЕОРГИАДИС
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КРАЛИЦИТЕ
МОДАМОДАМОДА

Образът ала Мерилин Монро не е трудно да се 

пресъздаде. Първо, използвайте пудра с розо-

ви пигменти, за да освежите лицето. След това 

– устойчив тонален крем, който ще изравни без-

упречно кожата. С помощта на коректор „осве-

тете“ зоните под очите и „отворете“ погледа, 

като нанесете от продукта и в пространството 

под веждите. За подвижните клепачи използвай-

те сенки с бежово-розов оттенък. Задължител-

но подчертайте веждите със светлокафяв молив. 

Очната линия нанесете дори и между миглите и я 

изтеглете извън външните ъгли на очите. За фи-

нал – нанесете два слоя черна спирала. 

ТОАЛЕТ В бонбонено розова клош рокля солей, с 

кройка, подчертаваща бюста, ще сложите акцент 

върху женствеността си, дори и тя да е дълбоко 

скрита във вас. Пък и директно ще ви доближи до 

образа на незабравимата Мерилин Монро. 

на празника
Да блести и да буди възхищение – това е основна задача на кралиците 
на празничната нощ. Облякохме с думи за вас 10 образа за подражание. 
Все ще си изберете някой, за да се въплътите в него на Нова година. 
Имайте предвид, че гримът е не по-малко важен от избора на тоалет. 

Мерилин 
Монро
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Основата на грима отново е уникалният тонален крем, който 

перфектно може да изравни кожата на лицето – и като цвят, 

и като текстура. Ако влезете в този образ, важният акцент пада 

върху очите. Затова и внимателно и търпеливо поработете вър-

ху очертаването им. Люляковият цвят сенки за очи ще придаде на 

погледа ви повече изразителност, а на визията – повече изиска-

ност. За устните подхожда светлолилав блясък. Златистата пуд-

ра и върху лицето, и върху кожата на ръцете и деколтето ще е 

перфектният празничен завършек на този грим.

ТОАЛЕТ Атлазена рокля в люляков цвят, с деколте „прегърни ме“ 

и колан от същия плат. За да не ви е студено, наметнете се с мъ-

хеста пелерина (може и от изкуствена кожа, ако сте еко).

Холивудска 
принцеса

Поп дива

С възглавничките на пръстите на ръцете нанесете тънък слой тонална основа, която ще гаран-

тира равния цвят на кожата и ще я направи по-сияйна. За да постигнете повече елегантност, 

акцентирайте подвижните клепачи със златисти сенки за очи. След това изрисувайте със светло-

кафяв молив за очи външните ъгли на очите и размажете контурните линии с пръст, за да не си личи 

контрастът. Отгоре напластете и малко кафеникави сенки – така цветът ще стане по-дълбок, а 

гримът на очите – по-устойчив. Миглите отделете със специална за тази цел спирала. С помощта 

на блясък за устни в коралов цвят ще създадете усещане за повече плътност.

ТОАЛЕТ Фриволна двуслойна рокля в модерното за сезона тъмносиньо с нюанси на лилаво. Косата 

– навита на ситни ролки. Такава беше звездната визия на прочутите естрадни певици от близкото 

минало. Колкото повече бижута, камъчета и ефектни украшения, толкова по-добре. 
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За да изравните тена, използвайте тонален крем с два оттенъка – 

по-светъл за централната част на лицето и по-тъмен за периферна-

та зона и скулите. Руж в бледорозово ще освежи лицето. 

Светлите и тъмните сенки в лилаво-бежовата гама ще направят очи-

те ви по-изразителни. За да изглежда погледът ви по-открит, нанесете 

два слоя туш за удължаване на миглите. Веждите подчертайте с молив 

в цвят пудра. Ако искате да постигнете по-нежно и безгрижно излъчва-

не, срешете веждите леко нагоре. Финалният щрих – блясък за устни в 

лилаво-розовата гама. 

ТОАЛЕТ Черната права, но невталена рокля с много изрязани ръкави и на-

бор около талията би направила всяка фигура по-стройна. Празничното 

є излъчване се дължи на черните и сребърните пайети. Боти на суперви-

сок ток с отворени пръсти ще удължат оптически краката ви. 

Гостенка от 
бъдещето
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Сещате се – става дума за предвидимата и 

страстна черно-червена визия. Изравнете 

цвета на лицето с фон дьо тен с блестящи части-

ци. Ако го нанесете с влажна гъбка, слоят фон дьо 

тен ще се превърне в нещо като ваша втора кожа. 

Напудрете Т-зоната с матираща пудра. Задължи-

телно изрисувайте веждите (между косъмчетата) 

с молив за вежди. Използвайте очна линия, а върху 

подвижните клепачи – сиви сенки за очи. Изсветле-

те обаче с бели сенки вътрешните ъгли на очите. 

Върху устните нанесете яркочервено червило. 

ТОАЛЕТ Няма нищо по-секси от яркочервена къса 

рокля (в случая тя изглежда като костюм заради 

висящите платки отпред и отзад). И, естестве-

но, мъхеста черна наметка, черни обувки с отво-

рени пръсти, черен лак върху пръстите на крака-

та и… сребристи каишки на обувките за разноо-

бразие. Впрочем с този тоалет спокойно можете 

да обуете и по-ниски обувки – тип балетни панто-

фки. Но поне да са обсипани с камъни, както подо-

бава за празник.

Сещате се, че говорим за Джаки Кенеди. Да се осмелите да влезете 

в нейния образ, не е лесно, но пък е много елегантно. Основата на 

правилния макиаж в случая е овлажняване, след това нанасяне на крем с 

мигновен лифтинг ефект. За създаването на матова, невидима повърх-

ност на кожата на лицето използвайте тонален крем, съдържащ копри-

нени нишки. Веждите са основен акцент в тази визия. Затова, ако се на-

лага, нарочно ги удебелете с помощта на молив за вежди и внимателно 

ги срешете. Върху миглите нанесете спирала за мигли за обем.

ТОАЛЕТ Бяла, семпла, леко разкроена рокля, пристегната в талията с 

изискан черен колан със сребристи орнаменти. И задължително – перли. 

Не бива да прекалявате с бижутата, ако сте избрали тази визия. 

Жената на президента

Модерна Кармен
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Изберете тонален крем (според цвета на вашата кожа), който ще накара ли-

цето ви да засияе. Под линията на скулите нанесете щрихи руж, които из-

теглете към слепоочията. Придайте обем на миглите със спирала за обем в че-

рен цвят. Кораловочервено червило е решението ви за устните в този случай. 

ТОАЛЕТ Дълга цикламена рокля с дискретна цепка, декорирана с тюлени цветя в 

горната част, за да създаде усещане за пищна женственост. Черни лачени обув-

ки и супердизайнерско портмоне ще внесат нотка съвременност към този тоа-

лет. И задължително перли – във всякакви форми и цветове. Няма да натежат.

Мечтата на поета

Използвайте изравняващ тена тонален крем със стягащ ефект 

в качеството му на основа. Той перфектно ще изглади кожата 

и ще я направи видимо по-опъната. На изпъкналите части на скули-

те нанесете минерален руж, който буквално се разтапя върху ко-

жата и създава ефект на нежен воал. Компактните сенки за очи (и 

сухи, и мазни) ще ви позволят да варирате с плътността на нанесе-

ните слоеве. Контура на окото подчертайте с черен молив. На миг-

лите сложете спирала за обем. Цветът на устните ще подчертае 

червило с разкошна текстура. 

ТОАЛЕТ Черната вталена рокля с плътни презрамки и огромна 

джувка отпред е идеална за създаването на романтичен образ. Не 

прекалявайте с бижутата в този случай (заради джувката, тя е 

достатъчно украшение). Изберете по-оригинална кокетна чантич-

ка към тоалета.

Като Вивиан Ли
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Характерни елементи

у р о ц и  п о  с т и л

Копирай и от тях!c
o

p
y

Одри Хепбърн с нейната черна малка рокля, Грейс Кели, която направи копринените кърпи 

на „Хермес“ известни в цял свят, Кейт Мос, която обожава рокерски якета… 

Ще ви припомним няколко от най-известните стилни икони от ранга на Мерилин Монро 

и Елизабет Тейлър и няколко по-нови като Кейт Мидълтън и Ема Уотсън.

К ейт Мос продължава да е влюбена в миниполите и кожените яке-

та. Кейт Мидълтън наложи британския шик с роклите от туид 

и ботушите за езда. Актрисата Сиена Милър олицетворява бохо сти-

ла (бохемския стил) с винтидж палтата и хипи кожените жилетки. 

Ето кои са любимите трикове на звездите, с чиято помощ градят 

имиджа си за пред вас! Можете да копирате едно към едно идеи за об-

лекло и стайлинг. Няма да е грешка.

БИОГРАФИЯ Тя е родена през 1928 г. в заможно семейство от Филаделфия. 

След като завършва училище, се записва да учи актьорско майсторство в 

Ню Йорк и същевременно работи като модел. След няколко изяви на театрал-

на сцена Холивуд я припознава като своя и тя получава своята първа роля във 

филм, който печели няколко „Оскара“. През 1955 г., на фестивала в Кан, тя 

се запознава с принц Рение III Монакски – една среща, която една година по-

късно довежда до пищна сватба. Грация Патриция – така се е казвала след 

това принцесата на Монако. Но ролята на майка и домакиня хич не се удава 

на Грейс Кели. Липсват є актьорските изяви, които тя се опитва да замести 

с активна благотворителна дейност. Червеният кръст на Монако под упра-

влението на Грейс станал един от най-известните в света по оказване на 

помощ за жертви на военни конфликти и стихийни бедствия от Перу до Па-

кистан. През 1982 г. тя умира нелепо в катастрофа. 

СТИЛ Грейс Кели не е просто елегантна. Тя е убедително стилна. Затова и 

точно нейната елегантност е трудно постижима. Аутфитът є е комбина-

ция от блясък и сдържаност. Тоалетът, с която през 1955 г. тя се явява в 

Кан, за да получи „Оскара“ си за филма „Момиче от село“ (Тhe Country Girl), и с 

който се запознава с принц Рение III, и до днес е признат за най-добрия, от-

както съществува церемонията на академичните награди. Сещате се – си-

нята рокля от драпиран атлаз.

Грейс Кели, елегантната

Разкроена пола или пола-молив, виненочервено 
червило, перлена огърлица и при всички случаи – 
чанта „Кели“ на „Хермес“, която, естествено, 
била кръстена на принцесата.

Силно вталено сако 

без яка, пристегнато с 

тънък кожен колан, за 

да създаде типичната 

за Грейс Кели X-линия

Многоредна перлена 

огърлица – символ на 

вечна женственост

Ето този цвят червило е бил 

любимият на Грейс Кели

Емблемата на Грейс – дълга 

до коленете, свободно 

падаща пола от фина вълна
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БИОГРАФИЯ Родена през януари 1974 г. в Лондон. През 1988 г. 

14-годишната Кейт е открита на нюйоркското летище „Кенеди“ 

от Сара Дукас, собственичка на „Сторм модел мениджмънт“ (Storm 
Model Management). Първият є спот се завърта за джинсите Келвин 

Клайн. Въпреки че височината є съвсем не съответства на „модел-

ската“ (Кейт е висока само 1,72 м), Мос е в лигата на супермодели-

те. Със своите 48 килограма тя става популярна като анорексич-

ната рокаджийка и оглавява модната тенденцията сред моделите 

„Хероинов шик“. През 2006 г. е замесена в кокаинов скандал, което 

стопира за кратко кариерата є. Днес Мос е на 15-о място в кла-

сацията на „Форбс“ за най-скъпоплатените модели в света. 37-го-

дишната Кейт участва активно в ревютата на едни от най-попу-

лярните модни марки като „Диор“, „Ив Сен Лоран“ и веригата мага-

зини „Топ шоп“. 

СТИЛ Каквото и да облече Кейт, то изглежда страхотно. Сигурно 

защото британката притежава ген на стила и не би попитала ни-

кога никой стилист какво е модерно. 

Кейт Мос, рокаджийката

Тя сама определя модата, независимо 
дали става дума за мъхеста кожена 
жилетка, рокля с корсаж, или шорти в 
комбинация с гумени ботуши. А щом се 
заговори за опушени очи, хората веднага 
се сещат за нея – „предводителката“ на 
рокаджийския шик.

Характерни елементи

Плетена (от вълна и памук) пола 

по тялото, с цип отпред

Кутийката със сенки 

за очи на „Диор“ 

„Смоки блек“ (Smoky 

Black), която Мос 

често използва

12,5-сантиметровите 

токчета изискват 

предварителни 

упражнения, за да се 

чувствате сигурни върху 

тях. Но с тези сандали 

на „Гучи“ всеки изминат 

сантиметър си заслужава

Елегантно портмоне, но с 

рокаджийско излъчване

Кожа или пайети – това са 

ключовите елементи на стила 

„Бляскав рок шик“, който бе 

наложен от Кейт Мос

Рокаджийско яке от 

агнешка кожа
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БИОГРАФИЯ Тя пораства в уютния дом на заможно семейство 

в графство Бъркшър. Семейството е толкова богато благода-

рение на собствената фирма за кетъринг, че Кейт може да си 

позволи да следва история на изкуството в прочутия шотланд-

ски университет „Сейнт Андрюс“. Точно там тя се запознава 

с принц Уилям. Двамата се влюбват, но в продължение на годи-

на пазят връзката си в тайна. Но папараци ги изненадват през 

2004 г. на една съвместна ски-почивка и тръгват по следите 

им. Интересът към двойката става толкова нездравословно го-

лям, че през април 2007 г. те официално се разделят. Няколко 

месеца по-късно обаче отново се събират. През април 2011 г. 

принцът я взима за жена и на другия ден тя се събужда като 

херцогиня на Кембридж. 

СТИЛ Разбира се, тя е обградена от десетки съветници, кои-

то се грижат външният є вид да е на кралско ниво. Още преди 

сватбата обаче Кейт Мидълтън демонстрира отличен усет за 

мода. Класически шик – така може да се нарече модната тен-

денция, която я определя. Начинът, по който тя се облича, се ха-

ресва много на британците. 

Кейт Мидълтън, принцесата

Характерни елементи

Дълги палта и дълги до коленете рокли от любимите 
є дизайнерки Луиза Спаньоли и Алис Темпърли; ботуши 
от истинска кожа и причудливи диадеми, които слага 
по официални поводи.ф д

Ботуши от естествена 

гладка кожа и естествен 

велур с висок квадратен ток

Туидът и следобедният чай 

са емблемите на Англия. Тази 

млечносива рокля с познатите 

дискретни квадрати би стояла 

много добре на първата 

принцеса

Филип Трейси е един от известните 

дизайнери на шапки в Англия. Дали 

херцогинята има точно този негов модел, 

който струва 2500 евро, ние не знаем 

със сигурност. Но при всички случаи тази 

шапка би є стояла добре

Това са цветовете сенки 

за очи, съответстващи 

на стила „Класически 

шик“ – златисто, кафяво 

и бронзово. Тези цветове 

подхождат перфектно 

на кестенявата коса на 

Кейт Мидълтън

Класика в жанра – 

вталено палто от 

студена вълна в цвят 

светъл камел

П
р

о
д

ъ
лж

ав
а 

в
 с

ле
д

в
ащ

и
я 

б
р

о
й

Бела, брой 1 (167), 201216



Весели празници 
и усмихнати делници 

с продуктите на
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К
озмeтиката с обозначе-
нието anti-age обещава 
да изглади бръчките ни, 
да опъне кожата ни и 

даже да върне времето назад. БЕЛА 
ще анализира доколко тези гръмки 
обещания се реализират наистина в 
действителността.

КАКВО ТОЧНО Е ANTI-AGE
Всъщност става дума за цяло на-

правление в медицината, призвано 
да подобри качеството на живот и 
да удължи младостта. Терминът е 
предложен в средата на 80-те годи-
ни на миналия век от американския 
учен Клац Роналд, който защитил 
тезата, че стареенето е болест, 
която е трябва да бъде лекувана. 
В козметиката понятието anti-

age често се тълкува ограничено – 
като мерки и средства за намаля-
ване на бръчките. Но много повече 
му подхожда определението „идеал-
но поддържана кожа на всяка една 
възраст“.
Стареенето на кожата е пряко 

свързано със стареенето на целия 

организъм и по-скоро се явява него-
во нагледно отражение. Експертите 
знаят, че стареенето на кожата е 
невъзможно да бъде напълно преус-
тановено, но е възможно хората да 
остаряват по-красиво и да изглеж-
дат прекрасно независимо от годи-
ната си на раждане.
За съставяне на anti-age програма 

трябва да се обърнете за съвет не 
само към козметик, но и към дру-
ги специалисти: психолог, гинеколог, 
гастроентеролог. Защото колкото 
по-комплексен е подходът ви, тол-
кова по-очевиден ще е резултатът. 
Същото се отнася и за радикални-
те мерки в борбата със стареене-
то на кожата. Би било глупаво да 
разчитате на пластична операция 
чудо, по-добре е да се подлагате 
перманентно на различни подмладя-
ващи процедури: биоревитализация 
(за овлажняване и лифтинг), инже-
ктиране на ботокс, за да разглади-
те мимическите бръчки, и пр.

КОГА ДА ЗАПОЧНЕТЕ
Козметиците на шега казват – 

от раждането. С профилактиката 
на стареене на кожата въпросът 
обаче стои точно така, както и 
с отслабването. Не е здравословно 
за един ден да стопите 10 излишни 
килограма, нали? Същото важи и за 
бръчките – не е здравословно да ги 
изпънете за три дни.
Трябва да изхождате винаги не от 

годината на раждане, вписана в лич-
ната ви карта, а от състоянието 
на кожата си. До 40-годишна въз-
раст например на някои дами им е 
напълно достатъчно да използват 
хидратиращ крем, но на други още 
от 25-годишна възраст им се на-
лага да предприемат по-радикални 
мерки за подмладяване.
ПРИНЦИПНИТЕ ПРЕПОРЪКИ оба-
че са следните: до 35-годишна въз-
раст грижата за кожата не бива 
да е прекалено интензивна – по-до-
бре да я лишите от някои актив-
ни компоненти, отколкото да я пре-
товарите с тях. През този пери-
од е много важно да се научите да 
контролирате стреса и да се храни-
те правилно – защото вашата нерв-

Още по-младиОще по-млади
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ност, както и дефицитът от вита-
мини влошават директно състояни-
ето на кожата. След 35–40-годишна 
възраст е важно да откриете пра-
вилния козметик, който да избере 
правилните, точно за вашата кожа 
обгрижващи средства. Желателно е 
да използвате професионална козме-
тика от проверени марки. Имайте 
предвид, че масовата козметика не 
може да проникне в кожата по-дъл-
боко от нейния рогов слой. Ако ня-
мате кой знае какви финансови въз-
можности, можете да се успокоява-
те с твърдението, че правилният 
избор на даже не чак толкова скъпа 
козметика може да доведе до учуд-
ващо добри резултати. 

ОСНОВНИЯТ ВЪПРОС

Как щяхме да изглеждаме, 
ако не използваме кремове
Козметиците са единодушни, че 

външността на нашите 40-годиш-
ни майки е била много по-добра от 
тази на нашите баби, когато са 
били на същата възраст. И че за-
слуга за това имат козметичните 
средства, естествено. Обаче до днес 
нито една козметична компания не е 
предоставила сравнителни статис-
тически данни по тази тема. 
Все пак има някои изследвания, ко-

ито се отнасят на първо място до 
стареенето на кожата, провокирано 
от въздействието на UV лъчите. 
Методите ултразвуково сканиране и 
дерматоскопия помагат да се она-
гледи колко непривлекателно би из-
глеждала кожата след няколко годи-
ни, през които постоянно сме я из-
лагали на слънце, без да я предпазва-
ме със слънцезащитни средства. Да-
мите, които не използват anti-age 
козметика, изглеждат по-възраст-
ни от годините си – твърдят пък 
дерматолозите. Факт е, че когато 
оценяват възрастта на някоя жена, 
околните са склонни да є дадат по-
вече години, ако тя има бръчки, пиг-
ментни петна, сиви коси, както и 
тънки издайнически сухи линии око-
ло устните. 

ОСНОВНИТЕ СЪСТАВКИ
Производителите на козметика ся-

каш са се наговорили да работят 

с единен списък на най-ефективни-
те компоненти в борбата против 
стареенето на кожата. Става дума 
не за ексклузивни съставки, патен-
товани от определени марки, а за 
най-активните ингредиенти, които 
се влагат в кремовете от всички 
компании: и в средствата за масова 
употреба, и в луксозните кремове, и 
в медицинската, и професионалната 
козметика. Съставките и тяхната 
концентрация се избират в зависи-
мост от състоянието на кожата и 
начина на живот. Например ако по-
стоянно се намирате в помещение 
с климатик, изберете крем с повече 
овлажняващи компоненти, а ако жи-
веете в голям замърсен град и чес-
то страдате от стрес – заложете 
на козметиката с антиоксиданти. 
1. ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА Тя е 
най-мощният овлажняващ агент. 
2. РЕТИНОЛ Представлява стаби-
лизирана форма на витамин А. Заз-
дравява съединителната тъкан и се 
справя добре с бръчките. 
3. ПЕПТИДИ Те са синтезиран ком-
плекс от аминокиселини. В зависи-
мост от своя състав са в състо-
яние както да отпускат мускулите 
(аналогично на ботокса), така и да 
заздравяват колагеновите влакна. 
4. ПЛОДОВИ КИСЕЛИНИ Превъз-
ходно изглаждат кожата и израв-
няват тена. 
5. АНТИОКСИДАНТИ (ФЛАВОНО-

ИДИ, ИЗОФЛАВОНОИДИ, РУТИ-

НИ). Те се борят с окисляването 
на кожните клетки и негативното 
въздействие на околната среда. 
6. НЕНАСИТЕНИ МАСТНИ КИСЕЛИ-

НИ ОМЕГА-3 И ОМЕГА-6 Техният 
„гуру“ е звездният диетолог док-
тор Перикоун, който не само е съз-
дал върху тази основа своята дие-
та, но пуснал на пазара и козметич-
на серия, която съдържа тези със-
тавки, обявявайки омега-киселините 
за панацея против стареенето. Мал-
ко след това настъпва бум на масла-
та, богати на тези киселини, които 
масово започват да се използват в 
козметиката. На първо място, това 
е аргановото масло, което е извест-
но като еликсир на младостта. 
7. ВИТАМИН С Силен антиокси-



дант, който благоприятства син-
теза на колаген. 
8. ФИТОЕСТРОГЕНИ Растителни 
екстракти, които се приемат мно-
го добре от кожата. Те са способ-
ни да забавят стареенето є най-ве-
че в периода на менопауза, когато в 
организма намалява производството 
на естествени естрогени. 
9. КОФЕИН Незаменима съставка в 
борба с тъмните кръгове под очи-
те и отоците. 
10. ХЕМАТИТ Минерал, придаващ 
на кремовете тъмен цвят. Той е 
отговорен за доставката на кисло-
род до тъканите.
11. ХИДРОЛИЗИРАНИ КОЛАГЕН И 

ЕЛАСТИН Подобряват структура-
та на кожата, като я правят по-

опъната и еластична.

НА СТРАЖА 
ПРЕД МЛАДОСТТА 

Органичната козметика
Популярността є расте в цял 

свят, но дали всичко е така, как-
то се рекламира? 

За жалост от 10 500 химични 

вещества, които се използват в 

съвременната козметология, само 

11% могат да се смятат за безопасни 

и нетоксични.

Силата на органичната козметика 
е в това, че кожата е възприемчива 
към растителните молекули. Затова 
и екокозметиката идеално се справя 
с кожни проблеми като сухота, хи-

перактивност на мастните жлези, 
чувствителност и възпаления. Освен 
това кремовете с органични състав-
ки са абсолютно безопасни. Не бива 
обаче де очаквате чудеса от тях по 
отношение на изглаждането на бръч-
ките, защото не съдържа активни-
те съставки, призвани да се борят 
с остаряването на кожата.
И понеже не се тества върху жи-

вотни, никой не може да ви гаран-
тира, че вашата кожа няма да от-
говори с алергична реакция на една 
или друга съставка в нея. 

Клетъчна козметика

Прието е да се смята, че към 
клетъчната козметика се отнасят 
средствата, чиято активна състав-
ка се състои от ембрионални кле-
тъчни материали. Подобни кремове 
оказват дълбоко въздействие на ко-
жата, отстранявайки причините за 
промените на нейната структура. 

Ефективността на ексклузивните 
(специално разработваните от 

различни фирми) клетъчни комплекси 
е обусловена от техния състав 

(протеини, захариди, липиди, 
нуклеотиди, витамини и ензими), 
които са идентични по състав с 

клетките на кожата. Именно затова 
кожата ги приема като собствени. 

Масово съставките, от които се 
правят тези клетъчни комплекси, се 
добиват по биотехнологични мето-
ди, напълно изключвайки екстракти 
от животински произход. Макар че 
напоследък на пазара има и клетъч-
на козметика на основата на мате-
риали, получени от органи и тъка-
ни на животни: крави, свине, петли, 
овце. За „най-чиста“ се смята тази 
от овце, които са пасли на алпий-
ски поляни. Такава клетъчна козме-
тика благоприятства активизиране 
на скритите резерви в клетките и 
подмладяване на кожата. 

СПОРНА ТЕМА 
Днес нито един грамотен дерма-

толог няма да ви предложи един 
универсален метод за подмладява-
не. По-скоро ще ви препоръча ком-
бинация от няколко метода, най-

Козметиците се надяват, че в бъдеще козметиката ще стане по-мека 

(никакви травмиращи кожата пилинг агенти!) и по-ефективна. А главно-

то е, че ще се появят средства, които ще позволяват да се справим с 

увисването на кожата (сега това става само с помощта на скалпел и 

по-точно, с операция за стягане на лицевия контур!). Например аминопеп-

тидният лифтинг е неинвазивна процедура, която в бъдеще успешно ще 

замени подкожното имплантиране на колагенови нишки и запълването на 

бръчките с хиалуронова киселина. 

СВЕТЛО БЪДЕЩЕ

Именно през този период жените започват да остаряват очевидно. По 

кожата бързо се появяват основните признаци за вътрешното остаря-

ване на организма: дермо-епидермалната спойка изтънява; молекулите 

на глюкозаминогликаните, отговорни за задържането на влага в кожата, 

умират, а прекаленото количество молекули глюкоза в кръвта се при-

крепя към молекулите на колагена и еластина, принуждавайки тези бел-

тъчини да се втвърдят (т. е. заради това кожата губи еластичността 

си). В резултат кожата става отпусната, появяват се дълбоки бръчки.

В кремовете за жени след менопауза по принцип се влагат фитоестро-

гени с естрогеноподобно действие. Тези съставки са в състояние да ак-

тивизират същите рецептори на повърхността на клетките, които се 

стимулират и от естествените естрогени, и да стимулират образува-

нето на колаген и фибронектин. Благодарение на тези процеси се подо-

брява цялостното състояние на кожата. 

Един от многообещаващите съставки – проксилан – възстановява под-

държащата кожна структура, подобрявайки връзките между повърх-

ностните и дълбоките слоеве на кожата. Доказано е, че екстрактът 

от черна боровинка забавя процеса на прикрепяне на молекули на глюко-

зата към влакната на колагена и еластина, действайки профилактично 

по този начин на тяхното втвърдяване.

СЛЕД МЕНОПАУЗАТА
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популярни от които са лазерните 
процедури, химичният пилинг, био-
ревитализацията, фотоподмладява-
нето, филърите с хиалуронова кисе-
лина и контурната пластика. Всяка 
от тези процедури има свои пока-
зания и противопоказания, затова е 
важно да анализирате всички „за“ и 
„против“, преди да се решите да се 
подложите на anti-age терапия. 

Термаж
Термажът се основава на радио-

честотното въздействие върху дъл-
боките слоеве на кожата при тем-
пература 60 градуса, благодарение 
на което лимфопотокът и кръвооб-
ращението рязко се усилват. Как-
то и синтезът на колаген и елас-
тин. Този метод и до днес се смя-
та за истинска революция, въпреки 
че и минусите му са ясни. 

Плюсове  За една процедура се по-
лучават много добри резултати – 
кожата е опъната като след плас-
тична операция, а в продължение на 
половин година след въздействието 
в кожата продължава интензивно 
да се образува нов колаген. 

Минуси Технологията на нагряване 
на биотъканите до високи темпера-
тура на теория е много ефектив-
на, но не бива да забравяте, че при 
40 градуса белтъчините коагулират. 
Днес много по-съвършен е апарат-
ният метод за опъване на кожата, 
популярен като фокусирано ултраз-
вуково въздействие на подкожния 
слой на кожата, който пластичните 
хирурзи опъват при лифтинг на ли-
цето. Този метод е много по-ефек-
тивен и при него също е достатъч-
но да се направи една процедура.

Ботокс 
В списъка на процедурите, позво-

ляващи да се прекрати появата на 
бръчки и да се изгладят тези, кои-
то са успели да се появят, уверено 
води ботоксът.

Плюсове 20 години успешно из-
ползване на ботокса за естетични 
цели са доказали неговата абсолют-
на безопасност. От повечето лека-
ри и пациенти инжекциите с боту-
линов токсин са признати за най-

добрия метод за профилактика на 
мимическите бръчки и въобще на 
бръчките. 

Минуси Редовното инжектиране 
на ботокс методично поврежда по-
дкожния слой и мускулите на ли-
цето. По-просто казано, иглата ги 
„разрохква“. С времето мускулите 
стават меки, губят тонуса си, а 
кожата започва да увисва. 

НАУКА И ТЕХНИКА
Страни като Япония и Китай ни 

обещават още по-перфектни и мо-
жещи козметични средства в близ-
ко бъдеще, уверявайки ни, че ще 
обединят традициите на древната 
медицина и постиженията на висо-
ките технологии. 
В състава на източната козмети-

ка влизат наистина натурални ком-
поненти, обработени с високотех-
нологични методи. Тоест когато 
от естествени вещества се доби-
ват активни агенти (природен ко-
лаген, антиоксиданти и т. н.), тях-
ното активно позитивно действие 
е двойно по-голямо. В качеството 
на изходни съставки се използват 
най-вече екстракти от морски во-
дорасли (помагат за елиминирането 
на токсините), перлен прах (неу-
трализира свободните радикали), 
биозлато и колоидно злато (служат 
за проводници на активните веще-
ства от кремовете в кожата и я 
овлажняват), копринени нишки и не-
фритена пудра (стимулират обмя-
ната на веществата на клетъчно 
ниво). Много от тези компоненти 
са уникални и не се срещат никъде 
освен в източната козметика. 

Масаж
Особено място сред мерките за 

подмладяване както в Япония, така 
и в Китай се отрежда на масажа. 
В Китай съществуват особени ви-
дове масаж, насочени към подмладя-
ване. Например скулптиращият ма-
саж на лицето с пръчки от слонова 
кост интензивно въздейства на ли-
цевите мускули, но без да стяга ко-
жата. Такъв масаж активизира ес-
тествени механизми в тялото, ко-
ито водят до подмладяване.

DERMACOL MAKE-UP COVER 
Легендарният силно покривен фон дьо тен 

ще ви осигури перфектно покритие на всич-

ко, за което можете да си помислите: кръ-

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

Хипоалергенен, водоустойчив, с интензивна 

UV защита (SPF 30), DERMACOL MAKE-UP 
COVER e невидимо оръжие в борбата срещу 

кожните недостатъци. Може да играе ус-

пешно ролята на основен грим – нанесен в 

малки количества на тънък слой, той скри-

ва недостатъците и изравнява тена на ко-

жата. Незаменим е и с качествата си на 

коректор – за покриване само на определе-

ни недостатъци. 

Благодарение на състава си той е устой-

чив дори и към морската вода. Разработен 

в осем цветни нюанса, стои прекрасно и 

гарантира безупречен грим. Идеално сред-

ство за професионален грим – при фотосе-

сии, филмови снимки или където настроени-

ето ви отведе!

Официален вносител „Ралица“ ООД:
1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35

тел. 02/ 980 33 15, 

факс 02/980 48 99

e-mail: dinpg@techno-link.com



г р и м

всички

Тенденциите, 

за които

говорят
Плодово-бонбонени устни, „летяща“ очна линия, сенки за очи 

с цвят на благороден метал и, и, и…

Сладко за устните

Не ви ли обзема любов от пръв поглед, кога-

то погледнете този модел на Джил?! С тези 

искрящи устни! Толкова червени, толкова 

сладко червени! Въпреки интензивността на 

цвета той внушава лекота и свежест.

Малката китайка

Нисък, асиметричен и небрежно рошав – този кок спокойно можете да пре-

откриете през този сезон. Класическият му вариант предизвика фурор пре-

дишния сезон. През този се появява в по-фриволен, но много чаровен вид. 

Как да си го направите сами? Отделете страничните партии на дълга поне 

до раменете коса и ги срешете, като ги кръстосате. Останалата коса раз-

делете на три кичура и заедно със страничните партии сплетете на рибена 

кост, като издърпате леко плитката към едната страна. Подпъхнете края є 

в самата плитка. Разрошете нарочно с пръсти. Фиксирайте с лак за коса.

Ако искате да се появите с тази прическа на парти или в новогодишната 

нощ, напръскайте косата обилно с лак за коса, съдържащ блестящи частици. 

ПЛОДОВО 

ЧЕРВИЛО

Този чудесен от-

тенък напомня на… 

зряла праскова. 

ПЛОДОВО-БОНБОНЕНИ ЦВЕТОВЕ – ОТ МАНГО ДО 

ДИНЯ – ПРИМАМВАТ СЪС СВЕЖЕСТТА СИ

Особеност на нанасянето Червилото с цвят на плод е по-до-

бре да е матово и да се нанася с четка върху устните.
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Силата на розовото

Ружът играе основна роля в грима през този сезон. 

Особено розовият. Нито един продукт от деко-

ративната козметика не прави лицето толко-

ва свежо толкова бързо.

Нанасяйте ружа по-щедро върху скулите, 

а към слепоочията и даже зад веждите – 

малко по-обрано. Така е модерно. И оти-

ва на лица с всякаква форма.

Кукленските бузи са ефект, към който 

трябва да се стремите сега.

Много котешки очи

3 съвета за перфектно нанесена очна линия

Така погледът става прелъстителен, малко перверзен и 

екстремно секси. Очната линия отново е на мода! Но с 

нея – по-внимателно!

Тъмночерно като при гейшите и контур с форма на ляс-

товича опашка – тези драматични ефекти могат да се 

постигнат само с този продукт.

 XXL дебелината на линията се постига с гелообраз-

на очна линия в антрацитеночерен цвят и тънка четчи-

ца.  За да очертаете окото изцяло, ще ви е необхо-

дима очна линия-молив. Изтеглете чертата много близо 

до миглите. Този продукт е перфектен, ако имате хлът-

нали клепачи – линията няма да се изтрие.  Ако искате 

да изпробвате по-лека версия на този грим, очертайте 

по-тясна очна линия. Бадемовидната форма на окото се 

поддава на фино очертаване с течна очна линия в наси-

тено черен цвят.

Р

О

ра

ва 

Нан

а къ

малк

Тон в тон

Устните и ноктите са боядиса-

ни тон в тон. Цветовата скала 

изобилства от черешовочервено 

до елегантни ръждиви тонове. 

Ако не ви достига свежест, из-

берете розовото, което направи 

голям скок от лятото в зимата.

Класическо в дует

Това червено е смел цвят, 

който подхожда на зимата, 

защото напомня за цвета на 

греяното вино. Лак и червило 

в един и същ тон – това от-

давна не е задължително, но 

стои много стилно.
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Благородна
елегантностелегантност

Навити с най-обикновена маша, тези бу-

кли са доста трайни. Дори и да ги напра-

вите на дълга и тежка коса, ще им се рад-

вате цял един ден. Прическата отива на 

повечето жени, защото обрамчва ли-

цето с мека женственост и излъчване 

на щастливо доволство. А и изглежда 

доста празнично!

 Машите са суперуреди, с които се постига бърз ефект. 

Ако обаче искате да пощадите косата, по-добре използвайте 

уреди със защитно покритие.  Машата с голям диаме-

тър е идеална за коси, дълги до раменете, и за постигане на 

големи букли и вълни. За да не увреждате излишно косата си, 

е добре да поупражнявате техниката на навиване първо със 

студена маша. Колкото по-бързо дейст-

вате с този уред, толкова по-добре за ко-

сата ви.  При оформянето на прически с 

дифузор предварително трябва да изсу-

шите леко косата, защото иначе буклите 

няма да ви се получат.

11

33 44 55
СЪВЕТИ И ТРИКОВЕЕЕ

Отделяйте кичури, като взимате от по-

кривния слой коса и от долния (вж. от 
снимката как точно) и ги сресвайте 

гладко с гребен с едри и редки зъби.

Вземете машата, защипете кичура коса 

на разстояние приблизително 1 см от 

темето и увийте много бързо и стегна-

то косата около нагревателя на машата 

(вж. от снимката под какъв ъгъл). Краи-

щата остават свободни. Добре е да за-

държате машата само по 10 секунди на 

кичур.

След като отвиете кичура коса от ма-

шата, го увийте около пръста си и го 

закрепете с клипс или фиба към темето, 

докато изстине. Така постъпете с всич-

ки кичури.

Кичур по кичур тупирайте леко косата 

от долу на горе с гребен с едри зъбци. 

Така ще вкарате в нея въздух, а следова-

телно и повече обем. Фиксирайте всеки 

кичур с лак за коса.

Отделете най-горния, покривен слой 

коса и го защипете на темето с шно-

ла. Като стилизиращо средство използ-

вайте пяна. Разпределете продукта рав-

номерно по дължините на дългата коса 

(кичур по кичур), без да втривате в коре-

ните є. Изсушете косата за кратко със 

сешоар, за да фиксирате пяната.
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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

Екстра изправяне

Естествено чупливата коса може да 

преобразите с помощта на сешоар и 

маша. Направете я блестяща – от ко-

рените до върховете. Суперправа, но и 

супергъвкава и въздушна. 11
22 33

44 55За да придадете малко обем косата, мо-

жете да навиете кичурите около лицето 

на много едри ролки и да фиксирате под-

виването със сешоар. След като ролки-

те изстинат, махнете ги и отново из-

ползвайте сешоара за кратко, но без да 

решите косата – нито с гребен, нито с 

четка.

Обработвайки косата кичур по кичур, 

трябва да получите тази визия. Обърне-

те внимание на контурните кичури око-

ло лицето. Те трябва да са суперизгла-

дени.

А сега трябва да я направите още по-

гладка. Кичур по кичур я прекарайте през 

маша, като плъзгате машата бързо и 

обиграно от основата към краищата, без 

да скубете косата. Трябва да сте много 

сръчни и бързи, за да не я изгорите.

Изсушете небрежно косата със сешо-

ара, без да я оформяте. Това ще дове-

де веднага до устойчивост в корени-

те. След това с помощта на обикновена 

четка за коса сресвайте кичур по кичур 

и действайте със сешоара, докато коса-

та се поизправи.

На влажна, но добре подсушена с хавлие-

на кърпа коса нанесете крем за изправяне, 

който същевременно ще я защити от ви-

соките температури на сешоара. Разнесе-

те равномерно с помощта на двете длани 

количество от крема, колкото лешник.
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Anti-age
диета

Искате да изглеждате млади, да бъдете 
енергични и да се избавите от излишните 

килограми? Става и само с правилно 
хранене. Без да използвате козметика.

Д
нешните anti-age козметични средства повече 
приличат на продукти за хранене, отколкото на 
козметика. В тях се влагат най-различни храни-
телни съставки: като се започне от шоколад и 

се стигне до екстракт от соеви кълнове. Хранителните 
вещества в състава на козметиката обаче не могат да 
се конкурират с веществата, които организмът извли-
ча от храната. Учени твърдят, че храненето играе мно-
го важна роля в забавянето на процеса на стареене. При 
това тук не става дума просто за здравословно хранене. 
През последните години учените изолираха много полезни 
вещества в храните, които са в състояние да неутрали-
зират вредата от ултравиолетовите лъчи, да наситят 
кожата с влага и да осигурят и поддържат правилната 
работа на клетките. 
Планът за хранене, който ви предлагаме, се основава 

именно на тези съставки и продукти. Ако се храните 
правилно, вие не само ще подобрите състоянието на ко-
жата и косата си, но и ще намалите риска от ракови 
заболявания, диабет, сърдечносъдови заболявания. А, и... 
ще свалите до 5 излишни килограма. 

ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ ВИТАМИН С
ВЪНШЕН ЕФЕКТ Американски дерматолози изследвали 

повече от четири хиляди жени на възраст между 40 и 
74 години. Целта им била да установят връзката между 
обичайното хранене на жената и състоянието на кожата 
є. Учените стигнали до извода, че жените, които прием-
ат повече храни, богати на витамин С, изглеждат значи-
телно по-добре на външен вид: имат по-малко бръчки и 
кожата им не се изсушава драстично. Подобен резултат 
е напълно обясним, понеже, както е известно, витамин 
С е мощен антиоксидант, който се бори със свободните 
радикали. Освен че антиоксидантите предотвратяват 
увреждането на клетките, те подпомагат и нормалното 
функциониране на ендокринната система, което повлиява 

производството на колаген, който е в най-голяма степен 
отговорен за състоянието на нашата кожа. 

КАКВО ТРЯБВА ДА ИМА В ЧИНИЯТА ВИ Старайте се 
да хапвате колкото се може повече продукти, съдържа-
щи витамин С, така че ежедневната му доза да не е по-
малка от 75 мг. 

1 голям портокал на закуска и 5–6 парченца сладки 

червени чушки ще ви доставят необходимото 

количество аскорбинова киселина. Още един вариант е 

порция варени броколи на обяд и 2–3 кивита за десерт. 

Цитрусовите плодове, червените чушки, доматите, чер-
веното зеле и шипките са богати източници на вита-
мин С. Не забравяйте боровинките и малините – дори и 
замразени, те съдържат много витамини и ценни микро-
елементи, които защитават кожата от вредното въз-
действие на околната среда. 

НИСКОМАСЛЕНИ БЕЛТЪЧНИ ПРОДУКТИ
ВЪНШЕН ЕФЕКТ Изследванията показват, че колкото 

по-малко белтъчини има в женския организъм, толкова 
повече са бръчките върху женското лице. Именно белтъ-
чините благоприятстват производството на влакна елас-
тин и колаген. С напредването на възрастта колагенът, 
както и другите видове белтъци се разпадат и кожата 
губи от еластичността си и се покрива с бръчки. Не 
е важно дали ще ядете говежда пържола, агнешки ребра 
или пилешки гърди, приготвени на пара. Във всяко от 
тези меса има достатъчно количество белтъчини. Един-
ственото условие е месото да не бъде мазно. 

КАКВО ТРЯБВА ДА ИМА В ЧИНИЯТА ВИ Пилешко месо 
(без кожа), яйчен белтък и риба.

Предпочитание отдавайте на немазните меса 
(впрочем и свинското бонфиле не съдържа много 

мазнини). Не забравяйте за млечнокиселите продукти. 
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Неотдавна изследване позволи на скандинавски учени да 
разтръбят за огромната полза от тези продукти. Же-
ните, които в продължение на четири месеца системно 
консумирали натурално кисело мляко и извара, се радва-
ли на по-добро храносмилане, което от своя страна по-
добрило тена на лицето им. 

МАЗНА РИБА
ВЪНШЕН ЕФЕКТ Мазните видове морска риба (напри-

мер сьомгата) осигуряват на организма голямо количе-
ство омега-3 ненаситени мастни киселини, които също 
предпазват кожата от преждевременно стареене. Експе-
рименти, проведени с мишки, демонстрирали, че маст-
ните киселини значително повишават способността на 
кожните клетки за регенерация (самовъзстановяване). 
Някои британски учени предполагат, че омега-3 кисели-
ните дори са способни да защитят организма от слън-
чево изгаряне. 

КАКВО ТРЯБВА ДА ИМА В ЧИНИЯТА ВИ Старайте се 
да изяждате минимум две порции мазна риба или морски 
продукти седмично. 

Освен в сьомгата достатъчно количество омега-3 
киселини се съдържат и в сардината, скумрията, 

херингата и пъстървата. Ако не обичате риба, 
препоръчваме ви тиквени или слънчогледови семки.

В тях се съдържат вещества, които организмът пре-
образува в елементи, сходни с омега-3 киселините. Пом-
нете, че концентрацията в заместителите е значително 
по-ниска, отколкото в рибата. 

ПЪЛНОЗЪРНЕСТИ ХРАНИ
ВЪНШЕН ЕФЕКТ Ако замените белия ориз, хляба от 

висококачествено брашно и тортите с пълнозърнести 
продукти, веднага ще забележите разликата. Белият ориз 
и брашното повишават нивото на глюкозата и инсулина 
в кръвта, което задвижва процеси, вредни за кожата. А 
пълнозърнестите продукти са богат източник на селен 
и минерали, които защитават кожата от външни влия-
ния. Те съдържат и повече целулоза, която предотвратя-

ва натрупването на мазнини и понижава нивото на холес-
терол в кръвта. Датски и австралийски учени са стиг-
нали до извода, че ежедневната употреба на целулоза за-
бавя процесите на стареенето. 

КАКВО ТРЯБВА ДА ИМА В ЧИНИЯТА ВИ Кафяв ориз, 
овесени ядки, булгур, елда и пълнозърнеста пшеница.

3–5 порции пълнозърнеста храна на ден ще ви помогнат 
да се чувствате млади и да не качвате килограми. 

ЯРКОЦВЕТНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
ВЪНШЕН ЕФЕКТ Жълтите, червените и оранжевите 

пигменти в плодовете и зеленчуците (а също и в ня-
кои листови растения, зарзават и подправки) се дължат 
на каротина – антиоксиданта, който има изключител-
но въздействие върху кожата и върху ендокринната сис-
тема. Ето защо хората, които хапват по няколко пло-
дове и зеленчуци от въпросната цветова гама, изглеж-
дат по-млади от другите. Най-известен е бета-кароти-
нът, който поддържа водния баланс в организма, а също 
така активизира кислородния обмен в клетките на ко-
жата. Всичко това подпомага овлажняването и дишане-
то є. Ликопенът е друг вид каротин, също достоен за 
внимание. Изследвания през последните години показаха, 
че жените, които периодично ядат домати и домате-
но пюре, богати на ликопен, се радват на кожа, която 
е по-защитена от вредното влияние на ултравиолетови-
те излъчвания. 

КАКВО ТРЯБВА ДА ИМА В ЧИНИЯТА ВИ Натуралният 
доматен сок и доматеното концентрирано пюре са най-
добрите източници на ликопен. 

Оранжевите плодове и зеленчуци 

(моркови, тиква, кайсии, картофи, червени чушки) 

са източници на бета-каротин.

Тъмнозелените плодове (спанак, зелена салата) съдър-
жат лутеин. Много полезни са и магданозът, кориандъ-
рът и розмаринът. А за това каротинът да се усвоя-
ва по-добре спомага подправянето на зеленчуците с рас-
тително масло. 

ПРОДУКТИ, КОИТО НИ СЪСТАРЯВАТ

1. ЗАХАР

Бонбоните и 

всички дру-

ги сладо-

сти, които 

съдържат 

прости и бързи въглехидрати, ведна-

га повишават нивото на глюкозата в 

кръвта. С течение на времето това 

влияе върху състоянието на кожата, 

защото възпрепятства процеса на 

производство на колаген и еластин. 

2. АЛКОХОЛ

Вероятно сте за-

белязали, че на су-

тринта след ал-

кохолна вечер се 

събуждате със 

силна жажда. 

Това е признак на 

обезводняване. Дори да контролирате 

изпитото количество, алкохолът на-

рушава процеса на обмяна на мазни-

ни, което оказва вредно въздействие 

на само върху кожата, но и върху сто-

машно-чревния тракт.

3. НАСИТЕНИ МАЗНИНИ

Съдържат се в проду-

ктите от животин-

ски продукти с висока 

масленост и могат 

да ускорят проце-

са на стареене, по-

неже благоприят-

стват повишаването на нивото на 

холестерола в кръвта, а с това по-

вишават риска от развитието на хи-

пертония и сърдечносъдови заболява-

ния.

© OLGA POPOVA, FRANCK BOSTON, OLEXANDR CHUB / WWW.STOCKPODIUM.COM
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1. Нискомаслени млечни продукти. 

Те са пълноценен източник на калций и 

витамин А, който е много необходим за 

здравето на кожата. Някои натурални млека 

и извари също съдържат витамин А. 

Просто внимателно четете етикетите 

на това, което купувате. 

2. Зелен чай. Той е богат на полифеноли 

и антиоксиданти. Достатъчни са 2–3 

чаши от този чай на ден, за да подобрите 

структурата и еластичността на кожата. 

Т
ози хранителен режим включва про-

дуктите, които ще ви осигурят всич-

ки необходими вещества за поддържа-

нето на кожата в добро състояние. Освен 

това старателно сме пресметнали количе-

ството калории, така че тази диета ще ви 

помогне не само да изглеждате млади, но и 

да поддържате оптимално тегло. Ако ядете 

препоръчаното от нас, бихте могли да сва-

ляте до 5 кг на месец и да задържите получе-

ния резултат. 

Не забравяйте, че стабилното тегло е едно 

от главните условия за красива кожа. Чести-

те резки напълнявания и отслабвания „се за-

плащат“ с разтегната кожа и бръчки.

ЗАКУСКА
МЕЖДИННА ЗАКУСКА 

В 10.00 ч.

д
е

н
 1

Шоколадова овесена каша 

Смесете 2 с. л. овесени ядки 

с 1/2 ч. ч. нискомаслено пряс-

но мляко и варете до готов-

ност. Прибавете по 1/2 ч. л. 

какао и кафява захар, някол-

ко ягоди, малини или боровин-

ки и 2 с. л. натрошени лешни-

ци. Сервирайте с 1/2 наряза-

на ябълка.

Хляб със сирене Пълно-

зърнест хляб (2–3 филий-

ки) + малко парче моца-

рела.

д
е

н
 2

Праскови с извара Смесе-

те 1/2 ч. ч. обезмаслена сме-

тана с 1 ч. л. мед, поръсете 

с натрошени печени бадеми 

(1/2 ч. л.). Сервирайте с 1/2 

праскова, нарязана на пар-

чета.

Азиатска закуска 1/2 ч. ч. 

почистени и сварени 

скариди + 

1 ч. л. 

сусам.

д
е

н
 3

Овесени ядки с мляко 1 ч. ч. 

неподсладени овесени ядки 

смесете с 1 ч. ч. нискомасле-

но кисело мляко. Добавете 

1/2 ч. ч. нарязани ягоди и 2 ч. 

л. слънчогледови семки.

Орехи и стафиди 20 г ба-

деми + 1 с. л. стафиди.

д
е

н
 4

Топъл тост Запечете 1 фи-

лия пълнозърнест хляб с пар-

че шунка и парче нискомасле-

но сирене (сиренето да се 

разтопи). 

Сервирайте с парчета кру-

ша, полети с лимонов сок.

На крак 1–2 с. л. мюсли + 

чай, смесен с обезмаслено 

прясно мляко.

д
е

н
 5

Ободряващ микс Смесете 

в блендера 1/2 ч. ч. замразе-

ни ягоди, 1/2 ч. ч. портокалов 

сок, 2 ч. л. настърган пресен 

джинджифил, 50 г кисело мля-

ко и 2 кубчета лед. За гарни-

тура – 6 бадема.

В източен стил Намаже-

те 2 пълнозърнести филии 

хляб или половин пълнозър-

неста питка с 2 с. л. хо-

мус + 5 доматчета чери.

д
е

н
 6

Питка за закуска (рецепта-
та – на стр. 30–31) + 1 ч. ч. 

парчета ябълка или круша.

Зелен сандвич Намажете 

2 с. л. немазно меко сире-

не на лист зелена салата 

+ 1 с. л. кедрови ядки.

д
е

н
 7

На бърза ръка Шепа мюсли в 

чаша кафе лате (с обезмас-

лено прясно мляко).

Чиния сирена 3 парчета 

обезмаслени сирена (от 

твърдите и от меките) + 

10 зърна червено грозде.

За младост
и красотаи красота

акуска 1/2 ч. ч. 

почистени и сварени 

скариди + 

1 ч. л. 

сусам.

Орехи и стафиди 20 г ба-

р
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ОБЯД ВЕЧЕРЯ ДЕСЕРТИ

Супа от моркови с джинджифил (ре-
цептата – на стр. 30–31) + 2 с. л. 

натрошен сухар, 100 г кафяв ориз + 

риба (3 парчета печена пъстърва или 

филе от сьомга).

Сьомга със зеле (рецептата – на 
стр. 30–31), 1 препечена филийка 

пълнозърнест хляб, полята с 1 ч. л. 

зехтин. Десерт – 1/2 ч. ч. парченца 

пъпеш + 1/2 ч. ч. зърна нар.

Сладко и солено 1 чашка шоколадов 

пудинг (120 г) + 15 шам-фъстъка

Гръцки празник Смесете 1/2 ч. ч. сва-

рен фасул, 3 нарязани чери доматче-

та, 1/4 кафейна чаша горчица, 1 ч. л. 

копър, 2 с. л. сирене фета, подправете 

с нискомаслено кисело мляко. Намаже-

те сместа върху разрязана питка.

Паста с моркови и пуешко (рецеп-
тата – на стр. 30–31) + гарнитура: 

запържете 3 ч. ч. спанак с 1 скилид-

ка чесън, размачкана в 2 ч. л. зехтин. 

Добавете 2 с. л. едри стафиди.

Ябълкова салата Смесете 1/2 ябъл-

ка, нарязана на парчета, с 3 разполове-

ни лешника. Подправете с 2 с. л. нис-

комаслено кисело мляко и поръсете с 

канела.

Пиле с ориз и зеленчуци 150 г сварени 

пилешки гърди, 1/2 ч. ч. сварен кафяв 

ориз, 1/2 домат, по 1/4 червена и зеле-

на чушка. Нарежете зеленчуците и ги 

смесете с ориза.

Печено свинско с ягодова салата 

(рецептата – на стр. 30–31) + гар-

нитура: нарежете един картоф с ко-

жата, полейте го със зехтин, поръ-

сете с щипка канела и сол, запечете 

във фурната.

Чийзкейк с ягоди Смесете 1/2 ч. ч. си-

рене рикота (може да го замените с 

извара) с 1/4 ч. л. ванилова захар, раз-

половете 3 ягоди и ги смесете със си-

ренето.

Минипица Върху 2 половини от питка 

сложете по парче шунка и немазно си-

рене. Запечете, за да се разтопи си-

ренето. Украсете с кръгчета домати 

и полейте с малко зехтин.

Пилешко с бадеми (рецептата – на 
стр. 30– 31) + гарнитура: смесете 1 

ч. л. зехтин с щипка смлян черен пи-

пер. Сварете 1 кочан царевица и го 

намажете с пикантната смес.

Малини с шоколад 

Смесете 1 

обезмаслен 

шоколадов 

йогурт с 

5 малини. 

Сандвич с пуешко Сложете върху 

тънка филия пълнозърнест хляб 3 пар-

чета пуешко филе, по 2 кръгчета до-

мат и авокадо, зелени подправки и 1 

парче сирене.

Запеканка с пилешко и броколи (ре-
цептата – на стр. 30–31) + салата: 

2 ч. ч. смлени зелени подправки, ня-

колко накъсани листа салата, 5 до-

матчета чери, 2 с. л. лек дресинг.

Бананов сплит Разрежете 1/2 банан 

по дължина. Едната половина намаже-

те с 1/2 ч. л. арахисово масло, втора-

та – с 1/2 ч. л. шоколадова паста. На-

правете сандвич от двете половинки.

Салата от спанак 

и риба тон с 

авокадо + десерт: 

1 ч. ч. боровинки + 

2 с. л. обезмаслено 

кисело мляко.

Кускус с кайсии и бадеми Добавете 

към 1/4 ч. ч. готов кускус шепа на-

киснати и смлени сушени кайсии, 2 

с. л. обелени бадеми, нарязан магда-

ноз. Разбъркайте всичко добре.

Салата от круши Смесете 1/2 ч. ч. 

парчета круши с 3 с. л. сирене фета с 

ниска масленост, сложете върху лист 

зелена салата и подправете с обез-

маслено кисело мляко.

Салата с бадеми Нарежете и сме-

сете 3 ч. ч. накъсани листа салата, 

1/2 ч. ч. ягоди, 1 с. л. бадеми, 100 г пи-

лешко филе, 2 с. л. сирене фета, 2 с. л. 

балсамов оцет.

Бяла риба със зеленчуци (рецепта-
та – на стр. 30–31) + гарнитура: 60 

г готова паста, 2 съцветия варено 

броколи, 1/2 печена чушка, 1 с. л. си-

рене фета се смилат с комбайн и се 

подправят със сос винегрет.

Бадемов десерт 15 бадема 

смесете с 20 г 

горчив шоколад 

(1/5 част от 

шоколада).

К

к

к

с

н

с шоколад

 1 

лен 

ов 

. 

сплит Разрежете 1/2 банан

рт 15 бадема

г

ад 
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Пилешко с бадеми

 Обелете 2 портокала и извадете резените. Сложе-

те ги в купа. Добавете 4 ч. ч. нарязано на ситно черве-

но зеле, 2 настъргани моркова, 1 чушка (на тънки иви-

ци) и 1 люто чушле, накълцано на дребно.  В чиния си-

пете 1 с. л. брашно, а в друга – 

1/2 ч. ч. смлени бадеми. В дру-

га купа разбийте до теч-

на пяна 1 белтък. Поръ-

сете 4 пилешки гърди с 

подправки. Оваляйте ги в 

брашното, изтупайте изли-

шъка и после – в белтък и ба-

деми. Печете ги в загрята на 

220° фурна. Сервирайте с овку-

сената салата. 

П О Д М Л А Д Я В А Щ И  Р Е Ц Е П Т И
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Супа от моркови с джинджифил

 В 1 с. л. зехтин запържете 1 глава кромид лук (наряза-

на на ситно), 650 г моркови (на колелца) и 1 средно го-

лям картоф (на средно големи парчета). Добавете на-

стърган джинджифил, разбъркайте.  Залейте със зе-

ленчуков бульон, намалете котлона и оставете супата 

да поври на слаб огън 10 мин, докато зеленчуците омек-

нат. Подправете със сол и 

пипер на вкус и към края на 

варенето добавете и 

2 с. л. замразен 

грах. Варете 

още 3 мин.

Сьомга 
със зеле

 В 1 с. л. зех-

тин запърже-

те 1 глава лук (на 

тънки колелца). Доба-

вете 1 средно голям кочан чер-

вено зеле, нарязано на тънки ивици. Залейте с 1/2 ч. ч. 

червено вино. Задушавайте 25 мин до омекване на зеле-

то, като периодично разбърквате. Махнете тигана от 

котлона и добавете 450 г пресни къпини (може и зам-

разени) към сместа.  Докато се готви зелето, загрей-

те фурната. Изпечете 4 посолени филета от сьомга. 

Сервирайте сьомгата върху канапе от зеле. Украсете 

с магданоз.

Паста с моркови и пуешко

 В зехтин запържете 1 глава лук (нарязан на 

ситно), 2 скилидки скълцан чесън и 2 стъбла це-

лина (на тънки колелца). Долейте малко вода 

и задушете до омекване.  Добавете 450 г 

смляно пуешко месо и бъркайте, за да разби-

ете бучиците. Когато каймата побелее, до-

бавете малко канела и 400 г консервирани 

домати. Задушавайте още 15 мин.  Наре-

жете с белачка за картофи 450 г моркови 

на тънки ленти. Сварете ал денте 230 г 

пълнозърнести лингуини. На края на варе-

нето сложете в тенджерата и моркови-

те и варете още 1 мин. Объркайте от-

цедената паста със соса и сервирайте 

в затоплени чинии.

Печено свинско с ягодова салата

 В купа разбийте 3 с. л. балсамов оцет, 1 с. л. зехтин и 2 ч. л. горчица и марино-

вайте в сместа парчета свинско (450 г). Добавете нарязан копър и разбъркайте. 

 Загрейте фурната до 200°. Нарежете на ситно 1 глава червен лук и я сложе-

те в тава. Полейте със зехтин. Разпределете отгоре овкусеното месо.  Разпо-

ловете 450 г пресни ягоди в купа за салата. Добавете свеж босилек (1/4 ч. ч.) и 

малко пресен спанак и копър, нарязани на ситно. Разбъркайте 1 ч. л. горчица, 1 с. 

л. зехтин и 1 с. л. балсамов оцет до емулсия. Залейте салатата и я разпределете 

по чиниите. Отгоре сложете парчета свинско. Украсете с къпини. 

M
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Запеканка с 
пилешко и броколи

 Запържете парчета бяло пилешко 

месо (450 г) в малко зехтин. Добаве-

те 1 нарязан на парчета морков, 1 на-

рязана на ситно глава кромид лук, мал-

ко мащерка, 2–3 скилидки скълцан че-

сън, няколко нарязани на едро гъби и малко вода. Кога-

то зеленчуците станат готови, объркайте с пилешко-

то. Отстранете тигана от котлона.  1/2 кг съцветия 

от броколи посолете и полейте с малко зехтин. В тава 

подредете пилешкото месо със запържените зеленчуци, 

а отгоре подредете и броколите. Запечете за 10 мин в 

предварително нагрята до 220° фурна.

Питка за закуска 

 Разбийте 4 големи яйца в купа + 2 

белтъка. Подправете със сол и черен 

пипер. Подредете 4 тортили в чиния, 

покрийте ги с влажна хартиена сал-

фетка и ги оставете в микровълнова-

та фурна за 30 сек.  Всяка от питките 

намажете с козе сирене, поръсете с на-

рязан на ситно спанак.  В тиган загрейте 1 ч. 

л. зехтин, налейте яйчената смес и бъркайте 2 мин, до-

като не започне да се стяга. Махнете от огъня, добаве-

те нарязани домати, парченца авокадо и сол.  Разпре-

делете тази смес върху 1 тортиля и похлупете с друга. 

Бяла риба със зеленчуци

 Загрейте фурната на 200°. В купа смесете 2 ч. ч. кон-

сервирана сладка царевица, 1 нарязан на дребно домат 

и 1 ч. л. настъргана кора от лимон. Върху половин лист 

пергаментова хартия (30 х 40 см) сложете слой от 1/4 

от тази смес + филе от бяла риба+ 1/4 стъбло наряз-

ан на сламки праз лук, 1 клонче мащерка и залейте с 1 

с. л. бяло вино. Поръсете със сол и черен пипер. Отгоре 

покрийте с друг лист пергамент и завийте краищата 

по периметъра. Направете 

по същия начин още 3 порции 

и ги изпечете за 15–20 мин 

във фурната.  Отворете 

пликовете с рибата и сер-

вирайте със задушен спанак.
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 Как да приготвите вкусен нис-

кокалоричен десерт

Като използвате повече продукти с 

нисък гликемичен индекс. Например 

част от маслото може да се замени 

с… настъргано варено цвекло; млеч-

ният шоколад – с натурален. Замени-

те са много вкусни, без значение че 

бихте си помислили обратното. 

 Коя е най-подходящата полезна 

гарнитура към месо и риба

Може и да ви прозвучи еретично, но 

най-добре е в новогодишната нощ да 

минете без гарнитура. Ако пък това 

ви се струва радикална мярка, напра-

вете си прясна салата и я използвай-

те като гарнитура. Съчетанието на 

месо с картофи или с макарони е мно-

го тежко за храносмилането.

 Как дресингът да стане по-лек, 

но да си остане вкусен

Алтернатива на майонезата е обез-

масленото кисело мляко. Млечният 

дресинг е много вкусен. Но повечето 

от салатите могат да минат и само 

с малко зехтин, в който сте разбър-

кали различни зелени подправки: копър, 

магданоз, каперси, босилек. Получава 

се много приятен дресинг.

 В каква последователност се 

консумират ястията? Трябва ли 

да има пауза между приема им

Не е толкова важно дали ще има по-

чивка между приема на различните яс-

тия (между салатата и основното 

например). По-важно е да направите 

пауза преди десерта. А най-важно е 

да ядете бавно и да дъвчете внима-

телно храната. Старайте се да осъз-

навате удоволствието от всяка хап-

ка. Празник е все пак – и за небцето 

ви също.
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а новогодишните празници по традиция се 
яде повече. Обилното хранене е израз на ра-
достта ни от живота. Нищо лошо дотук. 
Можете да се посветите на тази радост 

без всякакви угризения и страх от натрупване на из-
лишни килограми, ако замените някои от съставките 
в храните с по-полезни и по-малко калорични. 

Научен подход към храните
Основен „причинител“ на повечето болести на циви-

лизацията се явява начинът на живот, в частност на-
чинът на хранене – затлъстяването се е превърнало в 
бич на XXI век. През последните 20 години хората за-
почнаха да ядат повече и да се движат по-малко. Как-
во да се прави – консуматорско общество! Основно в 
менюто им преобладават продукти, които са високо-
калорични, рафинирани и промишлено обработени. 

По данни от едно скорошно научно изследване ние 
превишаваме средно със 70% нормата на потребление 
на захар и с 50% на холестерол. За сметка на дефицит 
от витамини, калций и желязо в организма.  
Често виновник за лошото самочувствие на човека е 

именно нездравословното хранене. Недостигът на кал-
ций в организма например е причина за 47 заболявания, 
сред които на първо място е остеопорозата. Дефици-
тът от ценни аминокиселини (преди всичко от расти-
телен произход) може да е стане фатален, тъй като 
аминокиселините са основният градивен елемент на 
белтъчините – основата на живота.
Съвременният живот е такъв, че често не ни дос-

тигат време, сили и средства да се храним правилно. 
Но поне на Нова година, когато посвещаваме повече 
време на готвенето, нека да изберем полезното. Защо-
то полезно не означава безвкусно.
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НИСКОКАЛОРИЧЕН ВАРИАНТ НА…

За съжаление вкусната руска салата има много „вредни“ съставки и излишни калории. Но това може да се поправи. 

Лек вариант Необходими са ви 5–6 картофа, 2–3 моркова, 200 г варен колбас, консерва грах, няколко кисели краставич-

ки, 3 сварени яйца, лук, зелени подправки и 200 г майонеза с ниска масленост. В 100 г порция от тази „вредна“ салата се 

съдържат 170 кал. 

Още по-лек вариант Няколко промени ще направят любимата ви салата още по-лека, по-ниско калорична и по-пикантна. 

За целта заменете варения колбас със сварено пилешко филе. Подправете с лека заливка, приготвена от 2–3 с. л. майоне-

за лайт, 150 г немазно кисело мляко, 1/4 ч. л. горчица, 1 ч. л. лимонов сок, морска сол и подправки на вкус.

Резултатът е, че в 100 г от тази салата се съдържат нищожните 105 кал!

ДАВАМЕ ВИ НЯКОЛКО ПРИМЕРА ЗА ПОЛЕЗНИ И ВКУСНИ ЯСТИЯ, КОИТО СА ДОСТОЙНИ ЗА НОВОГОДИШНАТА ВИ ТРАПЕЗА

...Салата „Цезар“

300 г кралски скариди 300 г са-

лата „Айсберг“ 100 г пълнозър-

нест хляб

За соса:

30 г аншоа 30 г пармезан (32% 

масленост) 30 г каперси 1 ски-

лидка чесън 1 с. л. дижонска гор-

чица 100 г обезмаслено кисело 

мляко черен пипер

1. Скаридите се почистват и се приготвят на 

пара за 3–4 мин. Листата салата се накъсват на 

едро. Хлябът се нарязва на кубчета и се запича 

във фурната без мазнина – до получаване на кру-

тони. Аншоата се попива със салфетка, за да се 

отдели излишната мазнина, и се нарязва на дреб-

но. 2. За получаване на соса се смесват киселото 

мляко, аншоата, каперсите, дижонската горчица и 

настърганият пармезан. Подправя се с черен пи-

пер. 3. В купа за салата се смесват накъсаните 

листа от салата, сосът, настърганото сирене и 

крутоните. Ястието се украсява със скариди и се 

поръсва с пармезан.

Майонезата – с нискокалоричен 

сос с кисело мляко. Вместо бял 

хляб за крутоните се използва по-

нискокалоричният полезен пълно-

зърнест хляб. Освен това круто-

ните се пекат, а не се пържат в 

масло. Благодарение на тази замя-

на салатата се усвоява лесно и не 

претоварва стомаха.

ЗА 4 ПОРЦИИ НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ КАКВО СМЕ ЗАМЕНИЛИ

ЗА 4 ПОРЦИИ НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ КАКВО СМЕ ЗАМЕНИЛИ

ЗА 4 ПОРЦИИ НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ КАКВО СМЕ ЗАМЕНИЛИ

…Салата с месо 
от раци 

100 г пресен спанак 100 г рул-

ца от раци 2 средно големи до-

мата 1 грейпфрут 100 г кок-

тейлни бейби царевички сол, че-

рен пипер

За соса:

1 с. л. зехтин 2 с. л. винен оцет 

1 брой лук шалот

1. Спанакът се нарязва на едро. Грейпфрутът се 

разделя на резени, които се обелват. Царевички-

те се нарязват на кубчета. 2. Приготвя се сос от 

нарязания на дребно лук, винения оцет и зехтина. 

3. Всички съставки се слагат в купа за салата, 

смесват се и се заливат с дресинга. Салатата се 

овкусява със сол и черен пипер.

Тежкия майонезен сос – с лек и 

пикантен дресинг. В сравнение с 

класическия си вариант тази са-

лата е доста по-диетична.

...Торта „Наполеон“

1,3 л гореща вода (85 градуса) 

5 жълтъка 500 г брашно 3 с. 

л. кафява захар 20 мл растител-

но олио 100 г ягоди

За крема:

1 л прясно мляко 4 жълтъка 

100 г тръстикова захар 1 па-

кетче ванилия

1. Брашното, 5-те жълтъка и кафявата захар се 

смесват. Към тях на тънка струя се налива го-

рещата вода. 2. Във фурната, във форма, нама-

зана с олио, се изпичат много тънки блатове (па-

лачинки). 3. Приготвяме крема. Млякото се сто-

пля на котлон, но без да кипне. Добавя се ванили-

ята. Съдът се слага на водна баня и един по един 

в млякото се разбъркват 4-те жълтъка. Бърка се 

постоянно, докато кремът се сгъсти. 4. Добавя 

се тръстиковата захар, след което кремът се ос-

тавя да се охлади за 20 мин в хладилник. Готовите 

блатове се намазват с крем и се подреждат един 

върху друг. Отгоре тортата се украсява с ягоди.

Торта „Наполеон“ заслужено се 

смята за един от най-калорични-

те и тежки десерти. Замяната 

на масления крем с варен, както и 

на корите от маслено тесто – с 

тънки палачинкови блатове, при-

готвени с вода, води до получава-

не на лек и много вкусен десерт.

ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА РУСКАТА САЛАТА
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д у ш а  и  т я л о

С
ветовният научен елит, ра-
ботил върху най-новите от-
крития за удължаване на чо-
вешкия живот, отправя по-

глед в бъдещето с новината, че през 
следващите години ще бъде създа-
дена технология, способна да удъл-
жи живота на човека най-малко с 
30 години. А скоро след това ще се 
появи нов начин той да бъде удъл-
жен до... 1000 години. Това твър-
ди британският учен Обри де Грей, 
създател на революционния инжене-
рен метод в борбата със старее-
нето. Днес повечето учени по све-
та са единодушни, че стареенето е 
свързано не с генетичната програ-
ма за самоунищожение, заложена в 
човешкия организъм, а с натрупва-
нето на дефекти, които водят до 
болест и смърт. В същото време 
популярност по цял свят набират 

криоклиниките и идеите 
за постчовека

който ще е следващото еволюцион-
но ниво, до което ще се стигне с 
помощта на генното инженерство. 
Масовост добиха и операциите на 
молекулярно ниво и протезирането. 
Днешните силиконови „клонинги“, 
произведени от пластичната хирур-
гия, са бледо начало – киборгите 
на бъдещето ще са по-съвършени 
и по-трудно различими. „Ние няма-
ме друг път на развитие, освен да 
станем биомеханични същества“ – 
твърди в интервютата си футу-
ристът Данила Медведев, директор 
на руската фирма „Криорус“, коя-
то замразява и съхранява мозъци. 
Иначе anti-age фармакологията не е 
отишла чак толкова далеч в бизне-
са със страха от смъртта и ста-
ростта, както криониката. Някои 

обаче наричат препаратите, за ко-
ито се предполага, че забавят ста-
реенето – 

допинг за наивници 

Интересът към геронтологията, 
която изучава възрастните органи-
зми, е „буден“ още през 60-те годи-
ни на миналия век, когато в Бълга-
рия е основан Център по геронто-
логия и гериатрия към МНЗ, който 
днес вече не съществува. Същест-
вува обаче Клиничен център по ге-
ронтология и ендокринология, къде-
то доц. д-р Игнат Петров е кон-
султант.
По света в списъка на вещества-

та и технологиите, забавящи ста-
реенето, непрекъснато влизат нови 
и експериментите продължават. Не 
и у нас обаче. „Докато по света раз-
работват микророботи и бионаправ-

Доц. д-р Игнат ПЕТРОВ е кон-

султант в Клиничен център по 

геронтология и ендокриноло-

гия. Специалист е по психиа-

трия, геронтология и гериат-

рия, ст.н.с. по медицина и ге-

ронопсихология. Той е предсе-

дател на Българското сдруже-

ние „Дейни старини“ и е член на 

Международната асоциация по 

геронтология и гериатрия.

Визитка

ДЪЛГОЛЕТИЕТО
Нов поглед към
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лението на геронтологията се разви-
ва с изключителни темпове, тук това 
няма как да се случи“ – твърди доц. 
Петров, авторитет в областта на 
гериатричната медицина в България. 

– Доцент Петров, 120-годиш-

ната продължителност на чо-

вешкия живот ни е завеща-

на още от Библията. Защо 

ние живеем толкова малко и 

не стигаме дори и до полови-

ната от отредената ни въз-

раст?

– Разбира се, в Библията има оп-
исания на хора, които са живели 
150–180 години, но те не са доку-
ментално потвърдени. Такива доку-
менти има в Япония за хора, дос-
тигнали 120 годни живот. Най-въз-
растният човек, когото съм виж-
дал, е на 117 години. Но бе пре-
ди доста време, когато правихме 
изследване върху столетниците в 
България. Това е една максимална 
граница на биологичната способност 
на човека. В световен мащаб броят 
на хората над 100-годишна възраст 
нараства. У нас средната продъл-
жителност на живота е 69 години 
за мъжете и 75 години за жените, 
което е сравнително ниско ниво, 
като се има предвид, че в Япония, 
която е на първо място в това 
отношение, е с 10 години повече. 
Същото се отнася и за някои евро-
пейски страни, като Швеция. В една 
своя реч починалият Стив Джобс 
казва: „Смъртта е нещо извънред-
но умно, което природата е измис-
лила, защото би било непоносимо, 
ако земята се напълни с много въз-
растни хора.“ Все пак трябва да се 
сменят поколенията и да се въвеж-
дат свежи струи, нови хора, нови 
идеи. Разбира се, човек е и социал-
но психологично същество с твор-
чески и умствени възможности. И 
аз имам изследвания в тази посока, 
че те могат да нараснат в послед-
ните години, като великия итали-
ански художник Микеланджело. Към 
края на живота си той прави най-
значимите си творби – проекти-
ра купола на катедралата „Св. Пе-
тър“, продължава да пише стихо-

ве до последните си дни и извай-
ва двете изключителни прочувстве-
ни късни „Пиети“. Над последната 
работи само 6 дни преди смъртта 
си, на 89 години. И все пак биоло-
гичните изменения са тези, които 
слагат край на човешкия път. Така 
че нещата са сложни, комплексни. 
Дълголетието е не само стигане до 
една по-голяма възраст, но и осмис-
ляне на тази възраст. Неслучайно 
девизът на Международната асоци-
ация по геронтология е „Не повече 
години към живота, а повече жи-
вот към годините“. И това е ху-
манната цел – да се увеличи про-
дължителността на живота, но без 
тежки заболявания. 

– Много световноизвестни 

учени търсят формулата за 

удължаване на живота на чо-

века и по-скоро за удължаване 

на периода на неговата рабо-

тоспособност…

– Не е произведено едно-единстве-
но лекарство за забавяне на старе-
енето. Все по-популярна става т. 
нар. anti-age медицина, която се 
бори с фактори като наднормено-
то тегло, неправилното хранене и 
увеличения холестерол, които всъщ-
ност увеличават риска от сърдечно-
съдови заболявания и са най-чести-
те причини за смъртността. Пра-
вилното съотношение между физи-
ческа активност и хранене тренира 
органите и влияе на кръвообращени-
ето и на организма в цялост. Това 
опира и до организация на здравео-
пазването – профилактични прегле-
ди за ранно откриване на заболява-
нията и своевременното им лекува-
не. Стресът също се смята, че е 
един от вероятните причини за на-
маляването на продължителността 
на живота. 

– Какво е мнението ви за ем-

брионалната терапия? 

– Всяка теория, обоснована на на-
учни доказателства, би трябвало 
да се доразвива и усъвършенства. 
Свидетели сме на ново направление 
в науката – космическа медицина. 
Тук се докосваме и до проблема със 

стволовите клетки, които се им-
плантират при някои заболявания. 
Ако собствените такива не могат 
да осигурят заложената в органи-
зма програма, то въвеждането на 
чужди клетки едва ли ще помогне. 
Това е нещо, върху което се рабо-
ти и има потенциал за развитие. 

– Смятате ли, че е възможно 

да се преборим със старост-

та?

– Смятам, че старостта е един 
естествен процес и той води зако-
номерно до смъртта на всекиго от 
нас. Но все пак прогресът е оче-
виден, защото сега хората на 80 и 
повече години са по-здрави от пре-
ди. Границите на напредналата въз-
раст се отместват нагоре и вече в 
8-ото и 9-ото си десетилетие има 
хора, които са здрави и полезни за 
близките си, и това е един успех. 

– Какво е мнението ви за хра-

нителните добавки, вита-

мините и средствата за по-

дмладяване, не са ли една из-

мама?

– Между тях има много полез-
ни вещества. Да споменем т. нар. 
омега мастни киселини. Въпреки че 
в науката за храненето модите се 
сменят много бързо и нещо, което 
преди двадесет години се е смя-
тало за вестоносец, днес вече му 
се намират недостатъци. Има го и 
този момент, че с тях се прави 
търговия и се печели, но все пак на 
мен ми се струва, че трябва да се 
отсеят онези, които са значително 
полезни в своето действие.

– Твърде дълго човекът оста-

ва с млада душа. Какво може 

да се направи, за да работи 

мозъкът по-добре и по-дълго? 

– Последното проучване в света 
показва, че учените и творците 
живеят по-дълго. Свидетели сме 
как много гениални хора, които, 
умирайки, доказват размаха на сво-
ите творчески и човешки възмож-
ности. 

Разговора води Софи ТОПАЛОВА
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И
рисовата диагностика все още си проправя 
път сред алтернативните методи в меди-
цината въпреки своята давност. Разпознава-
нето на болестите по сменящия се цвят на 

очите, по белезите и знаците, линиите и петната има 
далечна предистория. Преди 3000 г. пр. н. е. в Индия и 
Китай се е отдавало особено значение на тези проме-
ни. С диагностика по ириса се занимавали и египетски-
те доктори по времето на управлението на Тутанка-
мон. Запазени са два папируса – всеки с дължина 50 м. 
В тях се споменава оригинален способ за фотографира-
не на ириса с помощта на специални метални пластин-
ки, направени от цинк и никел и покрити със сребрис-
та течност. В гробницата на Тутанкамон са откри-
ти няколко пластинки с цветни изображения на ириси-
те на фараона... 
Тази история ме връща някак ненадейно в кабинета 

на д-р Марина Белчева – цветен, просторен и някак 
твърде модерен за 

„МАГИЯТА“ ИРИСОВА ДИАГНОСТИКА 
Ще откриете ли в ириса към какви болести сте 

предразположени? Ще проумеете ли предупрежденията, 
закодирани във вас? Ще се предпазите ли от страда-
нието? Ето въпросите, за които, ако не можете да 
си отговорите, трябва да потърсите специалист като 
д-р Белчева. Родена в Русия, завършила педиатрична ме-
дицинска академия в Санкт Петербург, омъжена в Бъл-
гария, тя вече 20 години живее и работи тук. И пове-
че от 7 години практикува ирисова диагностика и хо-
меопатия. Завършва тригодишен курс по хомеопатия и 

специализира ирисова диагностика, цветотерапия и ди-
агностика на стреса в Москва и в Санкт Петербург. 

„Винаги ме привличаха алтернативни методи на медици-
на. Завърших курс по акупресура и масаж, изучавам рейки и 
аюрведа“ – допълва тя. 
Смята, че очите носят в себе си информация за 

много разстройства на вътрешните органи. Загубата 
на блясък и човешка топлина в тях означава тежко 
страдание. „По цвета, склерата, клепачите, пигментации-
те съдя за живота, който блика в човека срещу мен. Образ-
но казано, ирисът е миниатюрно отражение на емоционал-
ното и физическото ни състояние – обяснява д-р Белчева. 
– При наблюдението му на живо се вижда реакцията на око-
то спрямо светлината, и затова методът е изключително 
информативен. Най-много впечатлява цветът му. В приро-
дата нищо не е случайно.“ 
Ирисовата диагностика е безвреден и алтернативен 

начин, който позволява бързо и безболезнено определя-
не на здравословното състояние на човешкия органи-
зъм. Методът дава възможност да се открият не само 
съществуващите в момента здравни отклонения, но и 
генетичните предразположения към определени заболява-
ния. Може да се използва и за деца, и за възрастни. 

СЪЩЕСТВУВАТ МНОГО ШКОЛИ 
които използват различни карти на окото. „Аз като 
руски възпитаник е ясно, че използвам школата на Велховер 
и неговите карти“ – уточнява д-р Белчева. Диагности-
ката може да бъде експресна, когато без никакъв апа-
рат – само с лупа и лампа – се осветява окото на па-
циента и се констатират промените. Те се изразяват 

ЛАМПИТЕ на нашето ТЯЛО

Д-р Марина Белчева вярва, че очите издават много за вътрешното ни състояние

Очите са прозорец към душата – 

извор, от който струят човешка 

радост и болка, казва д-р Марина 

БЕЛЧЕВА. Какво осветяват те, 

когато тя надникне в тях?

„ТВОЕТО ОКО Е ЛАМПАТА НА ТВОЕТО ТЯЛО.“
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКА, ГЛАВА 11, СТИХ 33

„КОГАТО ТВОЕТО ОКО Е В ДОБРО 
СЪСТОЯНИЕ, ЦЯЛОТО ТИ ТЯЛО Е ОСВЕТЕНО. 

НО КОГАТО ТВОЕТО ОКО Е В ЛОШО 
СЪСТОЯНИЕ, ТВОЕТО ТЯЛО Е В СЯНКА.“

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЙ, ГЛАВА 6, СТИХ 22
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в структурата на самата строма на окото – на ири-
са, в цветове, във всякакви добавени елементи в този 
цвят. „След като се установят нарушенията, се задават 
допълнителни въпроси на пациента, прави се преглед и про-
дължава работата съвместно с конвенционалните меди-
цински специалисти, за да се постави правилната диагно-
за. Експресната ирисова диагностика е бърз метод, който 
замества 5–6 медицински изследвания и насочва към органи 
и системи, в които има риск да се развият болестни проме-
ни. Изследванията на конвенционалната медицина се фоку-
сират точно върху тези органи и системи.“ 
Стандартната ирисова диагностика се прави 

С БИОМИКРОСКОП С ЦИФРОВА КАМЕРА 
Последователно се заснемат лявото и дясното око и 

изображенията им се проектират на компютърен ек-
ран. След като се постави диагнозата, се предлагат 
различни методи за лечение – хомеопатия, апитерапия, 
нутритерапия, фитотерапия.

„Умният се лекува навреме, а мъдрият предотвратява за-

боляването – цитира една китайска мъдрост д-р Белче-
ва. – Има ситуации, в които конвенционалните методи не 

могат да бъдат избегнати – ако се налагат например раз-

биване на камъни в бъбреците или хирургична интервенция. 

Но в други случаи пациентът може да се излекува и само с 

хомеопатия – щадящ метод, който може да бъде прилаган 

дори на новородено“ – напътства ме д-р Белчева. 

ХОМЕОПАТИЯТА 
е наука, която се развива от хилядолетия в китай-
ската и тибетската медицина. При нея също има раз-
лични школи. Разликата е в употребата на препарати-
те, в тяхната концентрация и съответно на подхо-
да. „И най-важното е – казва д-р Белчева с усмивка – 
да следваме съветите на Хипократ, че „по-важно е да зна-
ем какъв е човекът, който е болен, отколкото от каква бо-
лест е болен“.
Друг метод, който чудесно се съчетава с ирисовата 

диагностика, е 

ЦВЕТОТЕРАПИЯТА 
Една от най-старите школи е китайската. При кър-

вяща рана например не трябва да се носи червено, а 
синьо, което спира кървенето и успокоява болката. 
Жълтият цвят символизира слънчевата светлина и се 
е смятало, че подобрява състоянието на хора с хро-
нични заболявания и чести боледувания. На болните 
от скарлатина и ангина им е било предлагано да но-
сят червен шал, който, действайки през шията, на-
малява възпалителния процес в тази област. Тези вли-
яния се записвали, изследвали и изучавали в дълбочи-
на. За да се получи необходимият цвят, светлината е 
прокарвана през различни кристали и скъпоценни камъ-
ни. Днес това се постига, като се поставят различни 

филтри в апарати и спектрометри. „Аз имам специал-
ни очила с импулсно излъчване, на които се поставя цве-
тен филтър с определен цвят, който е в недостиг на паци-
ента. Предава се този цветови импулс, който е необходим 
за излекуването му. При човек с безсъние, който е емоцио-
нално пренапрегнат и възбуден, се използват синият и зе-
леният цвят с определен импулс на подаване, като се из-
бира необходимата честотност за това въздействие“ – 
споделя д-р Белчева. 
Често тя предлага на пациентите си да променят 

визията си – да носят дрехи в определени цветове, да 
сменят десените в помещенията, които обитават най-
често. Убедена е, че това подпомага лечението. 
Ирисовата диагностика не отменя другите методи за 

определяне на състоянието на организма, като скене-
ра например, който дава проекция на цялото тяло. Но 
той е свързан с лъчево натоварване, време и не на по-
следно място – с финанси. 

„Не забравяйте – добавя в заключение д-р Белчева, – че 
ирисът дава информация не само за здравето, но и за харак-
тера и темперамента на личността.“ 
Така че, ако сте честни, искрени и предани, ще се 

радвате на по-добро здраве и по-високо самочувствие.
Разговора води 

Софи ТОПАЛОВА

Д-Р МАРИНА БЕЛЧЕВА, 
специалист по ирисова диагностика, 

хомеопатия, цветотерапия и 
диагностика на стреса 

1505 София, 
ул. „Марагидик“ №10-А, партер
Работно време: 
от 9.00 до 17.00 ч. 
от понеделник до петък; 
събота и неделя – след 
предварителна уговорка.
Предварително записване на тел.: 
02/873-29-04 или 0894/329-940
имейл: beler_med@mail.bg
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з д р а в н а  к у л т у р а

МНЕНИЕТО НА 
ГИНЕКОЛОГА 

ЕНДОКРИНОЛОГ

Сексуалните разстройства често 
са свързани с ендокринни нарушения. 
 Фригидността например може да 

бъде следствие от дефицит на ес-
троген, което води до сухота във 
влагалището и неприятно усещане 
по време на полов акт.  Друго 
сексуално нарушение е вагинизмът 
(конвулсивно съкращаване на муску-
лите на влагалището при опит за 
полов акт), който също е обусловен 
от ниското ниво на естрогени и су-
хотата на влагалището.  Болез-

неният полов акт, който се среща 
при наличието на ендометриоза, и 
неправилното разположение на мат-
ката (прегъване) също често се явя-
ват причини за аноргазмия и поти-
снато либидо.  Възникването на 
фригидност след раждане е свързано 
с намалена чувствителност на вла-
галището заради получени по време 
на раждането травми. Интересно е, 
че при съвършено здрави жени може 
да се развие психогенна фригидност 
заради страх от вероятна нежела-
на бременност – този страх подсъз-
нателно спира половото влечение и 
настъпването на оргазъм.  Значи-
телно се повишава нивото на мъж-
ките полови хормони при наличие на 
тумор на яйчника или надбъбречна-

та жлеза. Това често води до усил-
ване на половото влечение, което 
също се разглежда като сексуална 
дисфункция. 

Лечение на фригидността
От изброените сексуални разстрой-

ства на фригидността може да се 
помогне с хормонални препарати. Но 
само ако фригидността е възникна-
ла по причини от гинекологичен ха-
рактер. При наличие на естрогенен 
дефицит приемът на заместителни 
хормонални средства помага да се 
подобри или напълно да се възстано-
ви половата функция. 
Приемът на хормонални контрацеп-

тиви понижава страха от нежелана 
бременност и тушира фригидност-

СЕКСЪТ и 
ТЕМПЕРАМЕНТЪТ

© IURII KRYVENKO / DEPOSITPHOTOS.COM

Струва ни се, че знаем всичко за 

секса. Но изобилието от информация 

невинаги ни помага да си изясним 

различни сексуални проблеми. 

Защото те често са свързани със 

състоянието на нашата психика.
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та, свързана с този психологически 
феномен. В някои случаи за подобря-
ване на сексуалната функция пома-
га влагалищната хормонална контра-
цепция, тъй като при нейното из-
ползване се отстранява сухотата на 
влагалището.

Хиперсексуалността 
като отклонение

Може ли повишеното либидо при 
жената да възникне в резултат от 
хормонален дисбаланс или гинеколо-
гично разстройство? Причините за 
хиперсексуалността се коренят в 
дейността на централната нервна 
система и се определят от сложни 
и неизучени процеси в главния мо-
зък. Хормоните влияят на форми-
рането на сексуалността, но прека-
лената сексуалност зависи по-скоро 
от неправилния отговор на мозъка 
на хормоналните колебания, отколко-
то от хормоналния баланс или ди-
сбаланс. Затова хиперсексуалността 
може да възникне при жени със съ-
вършено здрави репродуктивни ор-
гани. 
Трудно е да се определи обаче кое 

сексуално влечение е нормално и кое 
– не. Границата между нормата и 
патологията е много тънка. Но в 
случай че хиперсексуалността 

причинява страдание 
и неудобство 

следва да се лекува. Дискомфортът 

може да е от различен характер – 
не само от физически, но и от со-
циален. Някои жени изпитват бук-
вално физически страдания от по-
вишеното си либидо. При това се-
ксът не им доставя удоволствие. 
В тези случаи хиперсексуалността е 
психологична патология. В женската 
сексопатология съществува термин, 
определящ това заболяване като 
„нимфомания“. Но 

нимфоманията е 
по-обширно понятие

от хиперсексуалността. В него се 
включват две състояния: сексома-
ния (усилено влечение към полов 
акт, или хиперсексуалност, което 
е по-научният термин) и хиперпо-
тенция (повишена способност към 
многократно преживяване на орга-
зъм). Тези два вида нимфомания мо-
гат да се съчетават. Лечението на 
нимфоманията е работа на психи-
атър сексопатолог, но без намеса-
та на гинеколог ендокринолог то не 
може да започне. 
Повишеното либидо може да се 

окаже симптом на заболяване, свър-
зано с повишено производство на 
хормони. Два са начините, по кои-
то може да се повлияе на усиленото 
полово влечение – чрез назначаване 
на психотропни препарати или дру-
го лечение, избрано от сексопатолог; 
и чрез хормонална терапия, насоче-
на към намаляване на колебанията на 

половите хормони. 
Хиперсексуалността е явление, ко-

ето не може да се отнесе към оп-
ределена възрастова група. Това раз-
стройство е много индивидуално и 
може да засегне хора на всякаква 
възраст. Най-важното е жените, ко-
ито страдат, да не се опитват да 
се справят с проблема сами и да не 
се стесняват да го споделят с ле-
кар. Ако либидото ви създава дис-
комфорт, консултирайте се с лекар 
– за начало с психотерапевт. При 
необходимост той ще ви назначи из-
следвания при тесни специалисти – 
гинеколог, уролог, проверка на орга-
ните в малкия таз, проверка на хор-
моналното ниво. 

МНЕНИЕТО НА 
ПСИХОТЕРАПЕВТА

Кои сексуални разстройства тряб-
ва да се лекуват с помощта на пси-
хотерапия? Причините за различни-
те разстройства обаче са различ-
ни. Могат да бъдат хормонални или 
възрастови изменения, свързани със 
соматични заболявания, емоционални 
преживявания, стрес, преживяна пси-
хическа травма, необразованост или 
дезинформация по тези деликатни 
въпроси. 

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. 



Лъжефригидност
В какво могат да се коренят при-

чините за фригидността например – 
от гледна точка на психотерапевта. 
От истинска фригидност, или както 
я наричат – органична, страдат еди-
ници. В публикувани данни, изследващи 
аноргазмията при жените, на фригид-
ността се падат само 5–7%. В оста-
налите 95% от случаите става дума 
за лъжефригидност или дисгамия. При 
дисгамия жената по принцип е способ-
на да изпита оргазъм, но не го изпит-
ва заради неумението и на двамата 
партньори да намерят адекватен на-
чин за взаимно удовлетворяване. 
Често се среща психогенна фригид-

ност, когато нормалната и даже с 
повишена сексуалност жена е блоки-
рана от грубите действия на парт-
ньора, особено в началото на съв-
местния живот. Причина за психо-
генната фригидност може да бъде и 
страхът от нежелана бременност, 
срамежливост поради пуританско 
възпитание, неподходяща обстанов-
ка. Понякога тази форма на фригид-
ност минава без всякакво лечение. 

Сексуална 
несъвместимост

Има и двойки със сексуална несъв-
местимост. Но каква е причината за 
нея, ако в останалото извън леглото 
партньорите си подхождат много до-
бре (поне по тяхно мнение)?! Различ-
ни темпераменти, различно възпита-
ние и отношение към секса, различни 
разбирания за допустимо и за разноо-

бразие, за позволено и непозволено…
Ако между двамата има взаимна 

любов, разбиране и доверие, общи 
интереси и възгледи, те ще могат 
да се договорят да се научат да си 
доставят удоволствие един на друг. 
А не да се комплексират по повод 
различните си темпераменти. Но на 
тази двойка не би є помогнала кон-
султацията със специалист. 

Норма и патология 
Къде е границата между нормата и 

патологията на повишеното сексу-
ално влечение? Ако жената има по-
требност от два оргазма на дено-
нощие и ги получава без усилие, то 
тя няма никакъв здравословен про-
блем и няма абсолютно никаква нуж-
да от лечение.
Ако сексуалната ненаситност се 

проявява като асоциална и дори 
опасна за своя притежател или за 
околните, намесата на лекар е на-
ложителна. 
Признаците и симптомите, изис-

кващи внимание, могат да бъдат оп-
ределени от специалист. 
Причините за патологичната хи-

персексуалност често са хормонални 
нарушения и органични заболявания 
на мозъка – невроинфекции, травма-
тични и съдови поражения в главния 
мозък, тумори на мозъка, наркотич-
ни интоксикации.
Всички тези състояния имат свои 

специфични и неспецифични симпто-
ми. При необходимост специалистът 
назначава необходимите изследвания.

Секс и личност
При някои типове личност (исте-

роиден или епилептоиден) действи-
телно по-често се наблюдава хипер-
сексуалност. В случай на истерои-
ден тип, особено ако става дума за 
подрастваща възраст, момичетата 
търсят не толкова секс, а любов, 
признание, обожание. Те си мислят: 
„Правят секс с мен, значи ме оби-
чат.“ Това може да послужи като 
повод за манипулация на партньора. 
Епилептоидните личности често 

са хиперсексуални по природа пора-
ди специфични промени в структу-
рата на мозъка (органични пораже-
ния на мозъка). Това е вродена осо-
беност, а може и да бъде и придоби-
та при определени условия: психоло-
гическа травма от детството, по-
нижена самооценка, или обратното 
– завишена. Всичките тези фактори 
играят роля при формиране на сек-
суалността. Всеки индивид има свой 
вроден темперамент, не можем да 
избягаме от генетиката. 
Липсата на любов и внимание в 

детството може да причини сексу-
ално разстройство в бъдеще. Да не 
говорим за насилие, в това число и 
сексуално, в семейството.
Причини за невротична хиперсексу-

алност могат да бъдат чувството 
за непълноценност, ниската самооцен-
ка, отсъствие на вяра в собствените 
възможности (в това число и в сек-
суалните). Тези личности се нуждаят 
от постоянно самоутвърждаване чрез 
нови и нови сексуални завоевания.

На всеки въпрос отговорете с „да“ или с „не“. ДА НЕ

1. Не се притеснявам да обсъждам с партньора какво искам в секса.  

2. Той не се притеснява да говори с мен какво той иска в секса.   

3. Когато правим секс, също му давам да разбере какво точно искам.   

4. Партньорът открито говори с мен за своите сексуални желания.  

5. Той знае, че го харесвам и че умее да ми доставя сексуално удоволствие.   

6. Аз знам, че му харесвам и че умея да му доставям удоволствие в леглото.   

7. Свободно си говорим за секс.  

8. Споделяме еротичните си фантазии.  

Ако сте отговорили с „да“ на 6 и повече въ-

проси, вие по-скоро сте доволни от своя сексуа-

лен живот и отношенията ви с партньора са хар-

монични.

Ако сте дали 3–5 положителни отговора, 

това означава, че се разбирате един друг съвсем не 

лошо, но има още над какво да поработите. Нашите 

съвети могат да се окажат полезни за вас. 

Ако сте отговорили с „да“ на по-малко от 3 

въпроса, вие сигурно и сама осъзнавате, че сте в 

сексуална дисхармония с партньора си. Консултаци-

ите с психотерапевт ще са ви от полза.

ТЕСТ Хармоничен ли е сексуалният ви живот?
Р

ЕЗ
УЛ

ТА
ТИ
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В
сичко, което се случва в нашето съзнание, е 
отражение на това, което се случва в наше-
то тяло. Невъзможно е да се лекуват боле-
стите на тялото, без да се обърне внимание 

на душевното състояние на пациента. И е невъзможно 
се лекуват душевни недъзи, без да се разгледа какво е 
физическото състояние на тялото. 
На 50-годишната Ани є се наложило да се обърне към 

лекар заради появили се пристъпи на задух. Поставили є 
диагноза емфизем и є препоръчали хирургическо лечение. 
На сеанс при психотерапевт тя направила удивително 
откритие. Оказало се, че пристъпите є са свързани със 
събитие, случило се преди много години: опит вайки се 
да скрие бременността си, майка є носила стегнат кор-
сет. По време на психотерапия можем да се върнем към 
събития и преживявания даже и от вътреутробния пе-
риод и по този начин да се освободим от болестта. 

ПСИХОСОМАТИКА ЛИ?
С нея някои са склонни да обясняват всичко – от 

главоболие до сериозни заболявания. Какво всъщност е 
психосоматика? Преобразуване на психологически кон-
фликт във физически симптоми. Или болест, предизви-
кана от множество причини, сред които водеща роля 
играят емоционални фактори. Става дума за вътрешен 
психологически конфликт. Външните причини могат да 
бъдат много, но вътрешната винаги се оказва отключ-
ваща. Трансформацията на вътрешния конфликт в те-
лесен симптом може да стане по два начина. В първия 
случай несъзнаваното „изразява“ себе си пряко чрез те-
лесни проявления (психосоматични симптоми). Например 
човек „не иска/не може да види нещо“ – и изведнъж… 
зрението му отслабва. Във втория случай причината за 
недъга се явява 

„ЗАМРАЗЕНА“ В ТЯЛОТО ЕМОЦИЯ 
която след това се превръща в разрушителна сила, пре-
дизвиквайки болест. Допреди време се е смятало, че 
психосоматичните болести не са толкова много – хи-
пертония, астма, захарен диабет, язва на стомаха, алер-
гия. Днес е очевидно, че психосоматичните фактори 
участват в протичането на много болести. 
Тялото помни. Колкото по-малко осъзнаваме някакво 

печално събитие, толкова по-силно то влияе на тялото 

ни. Паметта за събитията 
остава в тялото и се изра-
зява чрез физически симп-
томи. Това се нарича 

СОМАТИЗАЦИЯ 
Когато човек не 

„преработи“ съ-
битието, а го 
„скрие“ от себе си, 
то несъзнателно ще 
му напомня за себе си 
с помощта на телесни 
симптоми. Това се случва, 
за да можем съзнателно да 
променим отношението си към случващото се, да си 
направим необходимите изводи, да престанем да лъжем 
себе си. Ако проблемът прерасне в конфликт, възниква 
психосоматична патология – от безобидна до доста се-
риозна. Колкото повече се фиксираме върху някое теж-
ко събитие (развод, загуба, уволнение), толкова по-зле 
се чувства тялото ни. Обяснението на този механи-
зъм трябва да се търси в миналото. Отношенията ни 
в зряла възраст се определят от ранния детски опит. 
Качеството на нашите отношения в зряла възраст за-
виси от качеството на първите ни най-ранни емоци-
онални и телесни връзки с околните. Именно несъзна-
телното следване на заложени в детството „сценарии“ 
често обърква живота ни: програма за подражание на 
родителя (от собствения пол); избор на спътник в жи-
вота (подобен или полярно противоположен на родите-
ля от другия пол).
Отношенията ни в зряла възраст освен от наслед-

ствеността зависят и от това, как ние се справяме 
със собствените си емоции и какво е нашето обкръ-
жение. Това обяснява защо различни хора, сблъскали се 
с едни и същи неприятности, реагират на тях по раз-
личен начин. 
Успокоителното е, че ако наистина имаме желание да 

се освободим от отрицателните емоционални състоя-
ния, можем да успеем. Колкото по-силно пожелаем да се 
освободим от неприятните обстоятелства в минало-
то, толкова по-голяма е вероятността да излезем от 
тежка ситуация или болест. 

ТЯЛОТО ПОМНИ
ТО НЕ Е СПОСОБНО ДА ЛЪЖЕ – ИЗДАВА НАШИТЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ И 
СТРАДАНИЯ. МОГАТ ЛИ ТЕ ДА ПРИЧИНЯТ БОЛЕСТ И ДО КАКВА СТЕПЕН 
НАШЕТО МИНАЛО МОЖЕ ДА ВЛИЯЕ НА ЗДРАВЕТО НИ? ДА СЕ ОПИТАМЕ ДА 
РАЗПЛЕТЕМ СЛОЖНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПАМЕТТА НА ТЯЛОТО И СЪЗНАНИЕТО.
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„Б
лагодаря!“ Тази дума може да промени жи-
вота ни – убеден е американският со-
циален психолог Робърт Емънс (Robert 
Emmons). Естествено, става дума не за 

баналните благодарствени думи, които машинално про-
изнасяме, когато някой ни отвори вратата или пък 
ни подаде солницата. Емънс подчертава, че чувството 
на признателност е благотворно само когато го изра-
зяваме осъзнато. Това става по следния механизъм: в 
началото отбелязваме, че сме получили подарък (нещо 
материално, помощ или морална подкрепа), който има 
определена цена (средства, усилия и време, вложени от 
подаряващия), а след това признаваме, че източникът 
на нашите блага се намира извън нас. Този източник 

може да бъде друг човек, но също и самият живот. 

ПО-ПОЗИТИВНА ВИЗИЯ ЗА ЖИВОТА

За да определят колко силно влияе чувството на бла-
годарност, Робърт Емънс и колегата му Майкъл Мак-
кълоу (Michael McCullough) провели интересен експери-
мент. Те разделили неколкостотин доброволци на три 
групи. Участниците в първата трябвало всекидневно 
да вписват в дневник всички свои преживявания; тези 
от втората – само неприятните, тези от третата 
– имена на хора и събития, които били провокирали 
у тях чувство на благодарност през деня. След де-
сет седмици се оказало, че хората от третата група 
са значително по-позитивно настроени от останали-

м и к р о ф о н  з а  п с и х о л о г а

© STEPHEN ORSILLO / STOCKPODIUM.COM

Благодарим за
БЛАГОДАРНОСТТА

НАУЧНО Е ДОКАЗАНО, ЧЕ ИЗПИТВАЙКИ БЛАГОДАРНОСТ, 
СЕ ЧУВСТВАМЕ ПО-ДОБРЕ – И ФИЗИЧЕСКИ, И МОРАЛНО. 

КОГАТО ПОЛУЧИМ НЕЩО ОТ ДРУГ, В ЗАМЯНА МУ 
ДАВАМЕ ЧАСТИЦА ОТ СЕБЕ СИ И НИ СТАВА ПО-ЛЕКО 

– НЕ САМО ДА ПОНАСЯМЕ СТРЕСА, НО И ДА ЖИВЕЕМ, 
ОСЪЗНАВАЙКИ, ЧЕ СМЕ СИ НУЖНИ ЕДИН НА ДРУГ.

 Чувството на благодарност ни помирява 

с живота, позволява ни да оценим онова, което 

имаме, и да не тъгуваме за онова, което нямаме.

 Благодарността лекува. Хората, които чес-

то изпитват благодарност, спят много по-добре 

и боледуват по-малко от останалите. 

 Благодарността подобрява отношения-

та ни с другите, не ни позволява да зацикляме 

върху себе си. 
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те. Участниците в нея вършели всекидневните си за-
дължения с по-голямо удоволствие и гледали с опти-
мизъм в бъдещето. И това не е всичко: те по-мал-
ко се тревожели за здравето си и по-добре се гриже-
ли за себе си (конкретно – спортували по-често). Ро-
бърт Емънс направил извода, че промяната към по-до-
бро става неусетно, когато сме настроени на често-
тата на благодарността. Колкото по-често се опит-
ваме да търсим причини да благодарим, толкова по-
лесно ще ги намираме. А колкото по-често благодарим 
на другите, толкова по-високо ще ни оценяват те и 
толкова по-топло ще се отнасят с нас – нов повод 
за признателност от наша страна. Благодарността ся-
каш ни завърта в 

БЕЗКРАЙНИЯ КРЪГОВРАТ 
НА ВСЕЛЕНСКОТО ДОБРО 

Как работи този механизъм? Благодарността ни по-
мага да насочим вниманието си към щастливите съби-
тия в живота и да потиснем чувството си на неудо-
влетвореност. Тя не отменя изпитването на отрица-
телни емоции, но ни стимулира по-често да изпитваме 
положителни, спира вниманието ни върху успехите ни 
и помага да прогледнем за отворените пред нас въз-
можности. В резултат ние започваме да се отнасяме 
по-позитивно към живота въобще. Много е важно чо-
век да съумее да премине от неудовлетвореност (Ня-
мам това и това, не ми достига онова…) към благо-
дарност (Доволен съм от това, което имам). Размиш-
лявайки върху това, Майкъл Маккълоу констатира, че 
благодарността е успешна алтернатива на материали-
зма, който подобно на язва разединява съвременното 
свръхпотребителско общество.
И накрая, изпитвайки благодарност, ние преставаме 

да зацикляме върху себе си и започваме да обръщаме 
внимание на другите хора. Такова едно 

ЦЕНТРОБЕЖНО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА ВНИМАНИЕТО 

ни позволява не само да си починем от гнетящата ни 
съсредоточеност върху самите нас, но и да създадем 
по-топли отношения със света и другите. 
Да благодариш, означава да споделиш чувствата си с 

друг човек. Да му дадеш възможност и той заедно с 
теб да преживее удоволствието, с което си му задъл-
жен. Благодарността е ръка, протегната към другия 
човек в отговор на негова помощ, подкрепа или пода-
рък. Благодарността ни помага да осъзнаем една прос-
та истина – за да живеем, се нуждаем един от друг. 
Благодарността потвърждава, че другият е ценен за 
нас и че самите ние сме ценни, защото я изпитваме. 
И обратно, неблагодарността ни нанася дълбока рана 

– чувстваме се така, сякаш признанието е отказа-
но не само на нашия подарък или помощ, а на цяла-
та ни личност. 
Благодарността 

НЕ ИЗИСКВА ГЕРОИЗЪМ 
отбелязва италианският философ Пиеро Феручи. Тя не 
зависи от нашите таланти, сили или оригиналност. Тя 
се основава на нашата способност да бъдем уязвими, 
тоест да приемаме помощ от другите и да се радва-
ме на чуждата подкрепа. 
Подобно на киноактьор, който празнува получения 

„Оскар“ с безкрайни благодарности, ние отразяваме в 
думите на признателност онова, което са намира в 
нас и при това не зависи от нас. Такова представяне 
е характерно за философите стоици, които винаги са 
поставяли смирението над тщеславието.
Като че ли е актьор, който получава „Оскар“, в свои-

те „Размисли“ древноримският философ Марк Аврелий 
споменава всички, на които дължи своите най-добри 
качества на характера: „От Вер, моя дядо, съм насле-
дил сърдечността и незлобливостта. От баща ми – 
скромността и мъжествеността. От майка ми – бла-
гочестието, щедростта и въздържанието не само от 
глупави постъпки, но и от глупави мисли. А също и 
простотата на възприемане на живота, далече от вся-
какъв разкош.“ Подобна философия ни помага да прие-
мем себе си такива, каквито сме. 

ЕМОЦИЯТА МЪДРОСТ

Смирение, великодушие, милосърдие – ето само ня-
колко добродетели, които събуждат благодарността и 
сами водят началото си от нея. „Нито едно качество 
не искам да притежавам повече от умението да бъда 
благодарен – казва Цицерон. – Благодарността не само 
че е велика добродетел, но е и майка на всички дру-
ги добродетели.“ 
А питали ли сте се защо дълбоко религиозните хора 

се чувстват щастливи по-често от останалите? За-
щото вярващите по-често изпитват чувство на бла-
годарност от невярващите. Защото благодарността, 
както отбелязва философът Беранжер Касини, „е при-
емане на всичко, което ни поднася съдбата, по което 
се родее божията благодат“. 
Благодарността възпитава у нас умението да живе-

ем тук и сега. На това е учел и самият Буда. Тя се 
доближава до състоянието на пълна осъзнатост, по-
стигана само с медитация. Благодарността е отворе-
ност към всичко, което ни носи съдбата – и тъги, и 
радости. Тя е безусловно приемане на живота. Благо-
дарността не е равнозначна на щастието, но тя ни 
позволява да го изпитваме.

БЛАГОДАРНОСТТА НИ ЛЕКУВА ОТ СТРАДАНИЯ, 
СВЪРЗАНИ С БЪРЗОТЕЧНОСТТА НА ВРЕМЕТО 
И НАШИЯ ЖИВОТ, ГНЯВ, ОБИДА И САМОТА.

КОЛКОТО ПО-ЧЕСТО СЕ ОПИТВАМЕ 
ДА ТЪРСИМ ПРИЧИНИ ДА БЛАГОДАРИМ, 
ТОЛКОВА ПО-ЛЕСНО ЩЕ ГИ НАМИРАМЕ.
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П
редставяме ви Джо. През 
70-те години той живеел в 
Далас, щата Тексас, и ня-
мал нито дом, нито рабо-

та. Тогава често ходел в градската 
библиотека и много четял. Разбира-
те ли? Това било безплатно. Започ-
нал да попада на книги, в които се 
говорело за това, че ако промениш 
начина, по който мислиш, можеш 
да промениш и начина, по който 
живееш. Джо решил да опита. Раз-

бира се, промените в неговия жи-
вот не настъпили веднага, но тога-
ва в Далас той изведнъж повярвал, 
че може да си намери работа и да 
стане успешен писател. И... започ-
нал да действа.
Започнал да чете всичко, което 

можел да намери по тази тема, 
и да следва съветите на автори-
те. Намерил си работа и постепен-
но започнал да пише своя собстве-
на книга. 

Днес Джо Витале е 

автор на няколко книги за 
самоусъвършенстване 

и е един от участниците в нашу-
мелия филм „Тайната“. И филмът, 
и книгите на Джо разкриват един 
от основните закони на живота – 
този на привличането – и обясня-
ват как да го приспособим към жи-
вота си, така че да получаваме же-
ланото. 
Тайната във филма „Тайната“ е 

законът на привличането. Главната 
идея е в това, че човек привлича 
в живота си всичко, за което ми-
сли. Работата е там, че много от 
нас не осъзнават за какво мислят 
през по-голямата част от времето. 
И което е по-лошо, не осъзнаваме, 
че сами можем да променим хода на 
своите мисли и по този начин да 
променим живота си. Книгата на 
Джо Витале „Ключът“ е всъщност 
продължение на идеята на филма 
„Тайната“ и по-подробно обяснява

как действа законът 
за привличането 

Първото, което е необходимо 
да направите, е да конкретизира-
те своите желания. Какво искате 
сега? Определете го и го кажете 
ясно. Именно с това започва проце-
сът на привличането. Когато обо-
значите вашите желания, вие ще 
започнете да мислите за това, как-
во бихте могли да предприемете, 
за да се сдобиете с желаното. Точ-
но тогава и вселената ще започне 
да ви помага в осъществяването на 
замисленото. Вашите желания ще 
започнат да се изпълняват. Но за 
да бъде задействан този процес, е 
необходимо 

да знаете какво искате 
Всички се интересуват колко вре-

ме е необходимо за изпълнението 
на желанията. И още: как би мо-
гъл да бъде ускорен този процес? 
На това Витале отговаря: „Най-
добрият начин бързо да промените 
живота си е да бъдете благодар-
ни за това, което имате.“ Много 
хора, които са недоволни от жи-

НАЧИН НА ЖИВОТНАЧИН НА ЖИВОТНАЧИН НА ЖИВОТ

„Ключът“  „Ключът“  
за „Тайната“за „Тайната“

на Джона Джо
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вота, се жалват ту за едно, ту за 
друго и говорят само за това, ко-
ето искат да променят. Ако оба-
че приемате с благодарност това, 
което имате, процесът на привли-
чане ще стане прост и лесен. Бъ-
дете признателни и 

не се страхувайте 
за това, което 

ще се случи утре 
Тогава вашите желания ще се из-

пълнят много бързо. Помнете, че 
законът за привличането работи не 
само по отношение на позитивни-
те мисли, но и по отношение на 
негативните. Ако се страхувате за 
това, което би могло да се случи, 
то ще ви се случи. Концентрирай-
те се върху приятните моменти 
от настоящето и върху това, кое-
то искате от бъдещето. Не мисле-
те за лошото. Старайте се да въз-
приемате всяко събитие като хуба-
ва новост, не като лоша. 
Да си представим например една 

жена с две деца и мъж, който то-
ку-що е уволнен от работа. Че 
какво є е хубавото на тази но-
вост? Разбира се, няма нищо хуба-
во в нея, но само на пръв поглед. 
Ако помислите малко, точно тази 
ситуация може да стане източник 
на нови възможности и на начало 
на нов етап от живота на този 
човек и на цялото му семейство. 
Ако жената разсъждава така: „Мъ-
жът ми е уволнен. Как ще живеем 
сега?!“ – тя се страхува от бъде-
щето. А страхът є ще привлече 
все повече неприятни събития. Но 
ако тя помисли, че сега съпругът 
є може да си намери нова работа 
(по-интересна и по-добре платена), 
това е съвсем друго нещо. Във 
всяка ситуация бихте могли 

да видите не проблема, 
а възможността

Ако сте в положение, подобно на 
жената от примера, опитайте се 
да съставите списък с благопри-
ятните възможности на това съ-
битие. Аргументите могат да бъ-
дат такива. Първо – уволнение-
то може да ни подтикне да запо-

чнем собствен бизнес и най-накрая 
да започнем да работим за себе 
си. Второ – възможно е на този 
мъж никога да не му е харесвала 
работата, от която са го уволни-
ли. Трето – докато си търси нова 
работа, той ще прекарва повече 
време със семейството си. Спи-
съкът може да бъде продължен и 
да се окаже, че вие сте преминали 
на ново ниво, на нов етап. Когато 
осъзнаете всичко това, определете 
какво искате от живота на този 
етап. Искате финансова стабил-
ност. Искате да си намерите ин-
тересна работа. Искате работа, 
която ще ви дава възможност да 
прекарвате достатъчно време и 
със семейството си. Съсредото-
чете се върху тези свои желания. 
Следващата стъпка е да помисли-
те какво бихте могли да предпри-
емете и да започнете да действа-
те. Тогава ще разберете какво има 
предвид Джо под 

„теория на червените 
флагчета“

Вселената ще започне да ви дава 
сигнали под формата на червени, 
жълти и зелени флагчета. Черве-
ният флаг ще ви подскаже, че се 
движите в неправилна посока. На-
пример уволнили са ви, вие търси-
те работа в определена компания, 
но там няма свободна позиция, ко-
ято да отговаря на вашата ком-
петентност. Затова пък в друга 
компания със сигурност има място 
за вас, знанията, възможностите и 
желанията ви. Не се фиксирайте 
само върху един вариант. Искате 
ли работа, ще я получите. Може 
да не е там, където първо ви е 
хрумнало, че ще започнете. Зелени-
ят флаг е знак, че се движите в 
правилната посока. Това е, когато 
вие искате да работите в опреде-
лена фирма и изведнъж получавате 
информация от приятел, че точ-
но там търсят човек като вас. 
Жълтият флаг е предупреждение. 
Вие отивате на интервю за рабо-
та, а по пътя попадате в стра-
хотно задръстване. Логичен е въ-
просът „Необходима ли ви е точно 

тази работа?“. За да се научите 
да привличате в живота си това, 
което ви е необходимо, е необходи-
мо да се научите 

да обичате всичко 
в този живот

Можете да обичате свекърва си 
толкова силно, колкото и съпруга и 
децата си. Не ви се вярва ли? Ко-
гато обичате, можете да привле-
чете всичко, което искате. Джо 
няма предвид, че може да привлече-
те друга свекърва, която ще бъде 
по-добра от предишната. Обикнете 
тази, която имате, и вселената ще 
ви поднесе много приятни подаръ-
ци. Да. Много е лесно да се каже 
„Обикнете този или онзи“. Но как 
да го направите? За това също си 
има специална техника. Когато ня-
кой не ви харесва, вие, съзнателно 
или не, обръщате внимание на от-
рицателните му качества. За да 
обикнете някого, трябва да се нау-
чите да обръщате внимание на дос-
тойнствата му. 

У всеки човек има 
положителни качества 

съсредоточете се върху тях. Със 
сигурност има хора, които обичат 
досадната ви свекърва. Търсете по-
ложителните є черти. Търсете! 
Търсете! Със сигурност има. 
И защо не є отидете на гос-

ти? Когато намерите в човека ня-
кои достойнства, ще разберете, че 
той въобще не е толкова лош. Ко-
гато се отнасяте добре към окол-
ните, собственият ви живот ще 
се промени. Ще се превърнете в 
щастливи и здрави хора и околни-
те ще се отнасят към вас по раз-
личен начин. 

Джо Витале в кадър от филма „Тайната“
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Д оника е на 35 години, кандидат на науките, 
ръководител на отдел в корпоративна фир-
ма и майка на петгодишен син. Винаги е по-
лучавала добра заплата, но преди две години 

є дали да разбере, че има шанс да получи овакантения 
пост на заместник-директор. Това означавало много 
добър статус, по-висока заплата и много бонуси. 
Доника отказала с аргумента, че на новата пози-

ция няма да є остава време за сина є. Уви, това ре-
шение се оказало грешно. Перфекционист по природа, 
Доника сега работи много, като се старае да изпъл-
ни качествено всяка задача. Връща се късно вкъщи, а 
понякога работи и през почивните дни. Тя добровол-
но се е отказала от възможността за професионал-
но израстване. 
Избор като този на Доника правят хиляди жени по 

света всеки ден. Според психотерапевтите те се за-
блуждават, че могат по-добре и пълноценно да се реа-
лизират като майки, ако останат на по-ниско стъпа-
ло в служебната йерархия. 

ОЧАРОВАНИЕТО НА ПОДЧИНЕНИЕТО

Какво в действителност пречи на перспективни-
те сътрудници да се изкачват по стълбата на слу-
жебната йерархия? Изводите на специалистите не 
звучат утешително. По-голямата част от жените 
се намира в ситуацията, която френският социолог 
Пиер Бурдийо нарича „очарованието на подчинение-
то“. Слабият пол все още е във властта на стере-
отипите за ролевото поведение – на мъжа и на же-

ната. Парадоксално е, но е факт. Жените вече из-
воюваха своите равни с тези на мъжете правђ, но в 
същото време са готови по стария начин да бъдат 
преданите спътници в живота на истинските лидери 
и глави на семействата – мъжете. Дори да са „за-
губили“ дълги години в образование и да са станали 
квалифицирани специалисти, много жени, след като 
се омъжат, се отказват от професионалните си ам-
биции и с желание предоставят на мъжа правото да 
гради кариера. 
У нас и досега са се запазили психологическите стере-

отипи на феодалното общество, когато от дейност-
та на мъжа много са зависели прехраната и благоден-
ствието на семейството (а и на обществото като 
цяло). Съвременничките ни много често несъзнателно 
свързват своята реализация със стремежа доброволно 
да играят подчинена на роля. Оттук произтича и 

СТРАХЪТ, ЧЕ ЩЕ НАДМИНАТ ПАРТНЬОРА 
в кариерното му развитие. Успелите жени често въз-
приемат като проблем това, че печелят повече пари 
от партньора си, че имат по-висок социален статус. 
Доколко този страх е основателен? Истината е, че 
отношенията в двойка, в която жената печели пове-
че от мъжа, могат да бъдат напълно хармонични. Дос-
татъчно е само двамата партньори да се договорят 
кое за тях е от първостепенно значение (тяхната лю-
бов) и кое – от второстепенно (материалните и би-
товите въпроси). 

„Това, че имам по-висока длъжност от съпруга си, не се 
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Не, Не, БЛАГОДАРЯ.БЛАГОДАРЯ.
КАРИЕРА?КАРИЕРА?

А ЗАЩО НЕ?

ТЕ СА ОБРАЗОВАНИ, ТАЛАНТЛИВИ И 
КОМПЕТЕНТНИ, НО ТЕ (КАКТО И В 
ПРЕДХОДНИТЕ ВРЕМЕНА) ПРОСТО НЕ 
СИ РАЗРЕШАВАТ ДА БЪДАТ УСПЕШНИ. 
ЧУВСТВОТО ЗА ВИНА (ИЛИ ПЪК ЧУВСТВОТО 
ЗА НЕЩО ДРУГО) ОСТАВЯ МНОГО ЖЕНИ 
„НАСРЕД ПЪТ“ В КАРИЕРНИЯ ИМ ПЪТ. 
КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ТАЗИ 
(НЕ)СЪЗНАТЕЛНА КАПИТУЛАЦИЯ?
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превърна в проблем за нас – твърди 42-годишната Лара. – 
Ние намерихме за себе си такова обяснение: всеки от нас 
е ценен независимо от статуса си. И всеки е в правото си 
да избира пътя на своята самореализация.“ 
Въпреки този пример в природата на жените е да не 

рискуват семейните си отношения заради професио-
налната състоятелност, като не съзнават, че по този 
начин сами подрязват крилете си. 

ДОБЪР ШЕФ ИЛИ ДОБРА МАЙКА

Реалният живот диктува свои правила. Кариерата 
на ръководителя във всяка сфера предполага максимал-
но отдаване на работата. А представата за „добра 
майка“ също предполага отдаване на децата и семей-
ството. Обикновено жените чувстват вина пред де-
цата си и това ги принуждава не само да се отка-
жат от кариера, но и от работата си въобще в... 
името на децата. 
Цената на такава саможертва е висока. Подобен от-

каз от страна на жената често е съпътстван от 
психосоматични заболявания и ранно остаряване. Енер-
гията не намира изход. Но най-важното е, че тази 
жертва не е от полза на децата. Когато майката е 
прекалено погълната от живота на децата си и кон-
тролира всяка тяхна стъпка, предугажда всяка тяхно 
желание, тя не подпомага, а пречи на психологическо-
то им развитие. 
Жените изпитват 

ЧУВСТВО НА ВИНА И 
ПРЕД РАБОТОДАТЕЛИТЕ СИ

Те бързат да кажат, че майчинството им пречи да 
бъдат пълноценни в професионалната сфера, и затова 
рядко се решават да искат повишение на заплатата 
или позицията, която заемат, и доброволно отстъп-
ват пътя на своите колеги мъже. 
Впрочем зад подчиненото поведение може да се крие 

и друг мотив – несъзнателен страх от независимост. 
Някои психотерапевти използват термина 

„КОМПЛЕКС НА ПЕПЕЛЯШКА“
Това е цяла система от отношения и страхове, ко-

ито държат жената в сянка и є пречат да реализи-
ра в пълна степен ума и творческите си способности. 
Подобно на Пепеляшка съвременните жени все чакат 
да се появи принцът, който да промени техния жи-
вот. Вместо да се борят за място под слънцето, тези 
жени предпочитат да прекарват времето си в очаква-
не на него, истинския, който ще ги направи щастливи 
и на когото ще могат да прехвърлят отговорността 
за своя живот. Оттук и страхът от успеха. Защото 
той просто означава лична отговорност. 
Комплексът на Пепеляшка много активно се поддър-

жа от медиите, които рисуват плашещия образ на ум-
ната, делова, много успешна, но в същото време сама 
жена. „Когато се запознавам с някого, се старая да не му 

обяснявам веднага какво работя – признава 29-годишна-
та Валя, водещ специалист във фармацевтична компания. 
– Знам от опит. Мъжете се страхуват от жени, които са 
им равни в социално отношение. Мисля, че те просто не са 
достатъчно уверени в себе си.“
Причина за женското „отстъпление“ може да е и за-

ради това, че в детството момичето е било приуча-
вано да сдържа чувствата си, в това число и агре-
сивните. Но този, който винаги потиска агресията, 
трудно може да бъде активен и да отстоява своето. 
Такива жени предпочитат да заемат скромно място с 
не много висока заплата и назовават хиляди причини 
за своята пасивност. Всъщност всяка от тях се чув-
ства беззащитна, както перлата се крие в раковина-
та, за да задържи чувството на безопасност. 
Какъв е изходът от това положение? Съвременните 

жени трябва да помислят отново върху своите силни 
страни, мащаба и

СПЕЦИФИКАТА НА СВОИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

Това съвсем не означава да застанат начело на голяма 
фирма и да приемат мъжки модел на делово поведение. 
Не се правете на мъже! Помнете, че мъжът е човек 
на резултата. Жената е човек на процеса. И жената е 
успешна, когато прави всяко нещо по женски – позво-
лява си да прояви емоции и да вникне в детайлите. 

Бела, брой 1 (167), 2012 47



ЗВЕЗДИЗВЕЗДИЗВЕЗДИ

Н
икой не оспорва таланта му, 
а според Робърт Олтман 
той е най-добрият американ-
ски актьор. „Разбирам съвсем 

малко от актьорство. Аз просто 
съм невероятно талантлив измам-
ник“ – казва с усмивка Дауни-млад-
ши. Все пак още с първите си роли 
той се доказа като една от големи-
те холивудски надежди, дори бе но-
миниран за „Оскар“. Бремето на ран-
ната слава обаче се оказа прекалено 
непосилно за него. 

ТИПИЧЕН БОХЕМ 
потънал в блатото на алкохола и 
наркотиците, Робърт се превърна в 
постоянен „клиент“ на полицията и 
в продължение на години почти не 
излиза от съдебната зала. Изцепките 
му, коя от коя по-колоритни, в един 
момент като че ли станаха безин-
тересни и за жълтата преса. Между 
престоите му в клиниките за лече-
ние на наркозависими и затвора той 
като че ли се опитваше да докаже, 
че няма шансове някога да си стъ-
пи на краката. А и никой не може-
ше да рискува да му предложи рабо-
та. Дори и когато все пак някой се 

престрашава да го наеме, той тряб-
ва да се подсигури по всевъзможни 
начини, че пропадналият актьор ще 
може да завърши снимките. Стигало 
се е дотам Дауни-младши 

ДА СЕ ПОДЛАГА 
НА КРЪВЕН ТЕСТ 

на всеки четири часа! А за пропи-
лените роли, особено тази в „Наро-
дът срещу Лари Флинт“, определе-
но не му се говори. Все пак негови-
те верни приятели, сред които Шон 
Пен и Мел Гибсън, направиха всичко 
възможно да му помогнат. В край-
на сметка любовта му към проду-
центката Сюзан Левин сложи край 
на проблемите му. Сюзан успя да 
му осигури и няколко добри роли, с 
които Робърт доказа на всички, че 
прекалено бързо са го отписали. Той 
дори записа албум с авторски песни 
в нейна чест, в който съвсем от-
кровено пее за това, колко труден 
е изборът между любовта към един 
човек и слабостта към наркотици-
те. Иначе сред успешните му роли 
напоследък безспорно е тази на един 
прочут детектив, чиито инстинк-
ти винаги са безпогрешни. Шерлок 

Холмс бе представен от талант-
ливия актьор в съвсем неочаквана 
и доста забавна светлина и ето че 
дойде време той да се завърне за 
нови приключения.
Макар да твърди, че майка му го 

подтиква да стане актьор, Робърт 
Джон Форд-Илаяс-младши всъщност 

ВЪРВИ ПО СТЪПКИТЕ 
НА БАЩА СИ 

Робърт Дауни минава за един от 
пионерите на американското незави-
симо кино, който снима всичко – от 
авангардни и изпълнени с всевъзмож-
ни провокации филми до чисто пор-
но. Основен негов вдъхновител е съ-
пругата му Елси, която му помага 
при писането на сценариите, а около 
тях винаги са децата им Алисън и 
Робърт, които от съвсем невръстна 
възраст се изявяват и като актьо-
ри. В дома им постоянно се събират 
артистични компании, на чаршаф в 
дневната се прожектират филми, а 
купоните продължават по цели нощи. 
Именно тук Дауни-младши получава 
първите си аплодисменти, след като 
едва седемгодишен изпълнява на пиа-
ното композиция на Телониъс Монк. 

РОБЪРТ ДАУНИ-МЛАДШИРОБЪРТ ДАУНИ-МЛАДШИ
Прероденият

Примерите за пропилени 

възможности са 

прекалено много дори 

и в Холивуд. Колкото и 

бързо на небосклона му да 

изгрява някоя нова звезда, 

далеч по-скорострелно 

може да е нейното 

сгромолясване. Особено 

ако не може да се пребори 

със своите неизлечими 

пороци, точно като 

Робърт Дауни-младши.

СНИМКИ WARNER BROS /„АЛЕКСАНДРА ФИЛМС“
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Но на събиранията вкъщи не минава 
и без наркотици, а 

МАРИХУАНАТА МИНАВА 
ЗА… ЧАСТ ОТ ВЕЧЕРЯТА 

Това, естествено, не остава незабе-
лязано от малкото момче и то из-
гаря от желание да опита вкуса є. 
Баща му великодушно му разрешава 
да си дръпне от неговата цигара с 
оправданието, че не вижда смисъл да 
се прави на лицемер пред собствения 
си син. След марихуаната логично се 
стига и до кокаина. Дауни-старши 
взима наркотици, за да го поддър-
жат буден, докато работи до къс-
но по сценария на поредния си филм. 
Няколко пъти синът му става през 
нощта и започва да го изнудва да 
му разреши да опита и от кокаина. 
„Питах го за какво му е да го пра-
ви, а той ми отговаряше: „Защото 
не искам да си лягам толкова рано“ 
– признава виновният родител. Ето 
на тази прекалена и налудничава за 
днешните стандарти свобода се дъл-
жат бъдещите проблеми на Робърт, 
както и на сестра му Алисън, коя-
то повече от 15 години се опитва 
да пребори своята наркозависимост. 
Но напатилата се звезда не бър-
за да обвинява за всичко това баща 
си. Според него Дауни-старши прос-
то е изразявал любовта към сина си 
по единствения възможен начин. А 
това, че самият той не се е поучил 
от прегрешенията на баща си, си е 
изцяло негов проблем. 
Макар че дълго не успява да го 

осъз  нае, Робърт копира във всяко от-
ношение баща си. И той като него 

ОТРАНО СЕ ОБГРАЖДА С 
АРТИСТИЧНА КОМПАНИЯ

в която влизат съучениците му Шон 
Пен и Емилио Естевес, братът на 
Шон – Крис Пен, и братята на Еми-
лио – Рамон и Чарли Шийн. Още 
като тийнейджъри те снимат свои 
аматьорски филми, които оконча-
телно запалват Дауни-младши по ак-
тьорството. На 17-годишна възраст 
той решава да зареже училище и да 
опита късмета си на театралната 
сцена в Ню Йорк. С благословията 
на баща си бъдещата звезда прис-
тига в големия град и първоначал-
но работи като келнер в ресторант 
(веднъж дори сервира чай на Стинг), 
като продавач в магазин за обувки и 
използва всичкото си свободно вре-
ме, за да се явява на кастинги. Раз-
бира се, вечерта е време за бурни 
купони, гарнирани с много алкохол, 
кокаин и халюциногенни гъби. Дошли-
ят да го навести Рамон Естевес си 
спомня, че Робърт обръщал чашите 
като моряк, току-що слязъл на су-
шата. Все пак през 1983 г. бъдещата 
звезда дебютира на театрална сце-
на, следват и изяви в киното, покрай 
които среща първата си голяма лю-
бов. В началото на 

ВРЪЗКАТА МУ СЪС САРА 
ДЖЕСИКА ПАРКЪР 

никой от приятелите им не вярва, 
че тя ще продължи дълго. Той е из-

цяло отдаден на това да се заба-
влява, а тя не обича шумните ком-
пании. Робърт работи само с цел 
да може да си позволи по-яки купо-
ни, а Сара е актриса с големи амби-
ции. Въпреки всичко тя го намира за 
много отворен и весел, макар и леко 
чалнат, и е с него близо седем годи-
ни. Двамата си купуват голяма ро-
зова къща в Бевърли Хилс, построе-
на специално за Чарли Чаплин, и се 
посвещават на нейното обзавежда-
не. Паркър постоянно се опитва да 
покаже на своя любим, че на света 
има и други удоволствия освен алко-
хола и наркотиците. Той обаче оби-
ча свободата, която му осигуряват 
хонорарите от участията му в ки-
ното, обича скъпите дрехи и лъс-
кавите дрънкулки. За Дауни-младши 
снимките в киното са единствена 
възможност за подпомагане на раз-
точителния му начин на живот. И 
макар да има периоди от няколко 
месеца, в които не посяга към нар-
котиците, той бързо успява да си 
навакса. Показателна за непредвиди-
мото му поведение е случката, ко-
гато по време на промоция на свой 
филм той излиза да си купи цига-
ри и изчезва безследно в продълже-
ние на четири дни. Разбрала, че не 
може да го промени, Сара го напус-
ка през 1991 г.
Въпреки че вече му се носи лоша 

слава, Робърт няма намерение да се 
предава. Той сам признава, че не се 
е старал много в първите си роли 
и вече е готов да покаже на какво 



е способен. И ето че получава голе-
мия си шанс с 

РОЛЯТА НА ЧАПЛИН 
в биографичен филм за живота му. 
Ролята изглежда прекалено слож-
на, защото Дауни-младши трябва 
да изиграе големия творец от 19- 
до 83-годишна възраст. Но той се 
справя повече от добре, критици-
те се надпреварват да го възхваля-
ват, а някои пишат, че Ал Пачино 
абсолютно незаслужено му отмъква 
„Оскара“ под носа. Въпреки всичко 
младият актьор чувства невероятен 
прилив на творчески сили, а повод 
за това е и новата му любов. Връз-
ката му с Дебора Фалконер, модел 
на агенция „Елит“, се развива пре-
калено бързо и само шест седмици 

след като се запознават, двамата 
сключват брак, последван от поява-
та на сина им Индио. Дауни-младши 
изглежда коренно различно от пре-
ди, но за кратко. Колкото и да се 
опитва да се промени в името на 
семейството си, толкова това из-
глежда невъзможно. Кокаинът, а впо-
следствие и хероинът стават неиз-
менна част от живота му. Вярно, 
че Робърт опитва всякакви тера-
пии. Ходи и на сбирки на анонимни-
те алкохолици. Но непостоянството 
му и куриозните му 

ОПИТИ ЗА БЯГСТВО 
ОТ РАЗЛИЧНИ КЛИНИКИ 

още повече влошават нещата. Арес-
туват го, докато кара гол колата 
си по магистралата или след като, 

опиянен от поредната доза, погреш-
ка влиза в къщата на съседите си, 
съблича се и ляга в леглото, къде-
то спи малкият им син. Стигна се 
до абсурдната ситуация звезда като 
него да излежава ефективна присъ-
да. А при поредния му престой зад 
решетките Дауни-младши е замесен 
в побой със свой съкилийник, в ре-
зултат на което му се налага да 
претърпи и пластична операция на 
носа. Жена му не издържа и го на-
пуска, а той се оказва на прага на 
банкрута. Все пак след близо чети-
ригодишна одисея продуцентът Дей-
вид Кели успява да се пребори да му 
осигури малка роля в сериала „Али 
Макбийл“. Изявата му съживява за-
падналия рейтинг на шоуто, а по-
край нея Робърт завързва кратък 
флирт с партньорката си Калиста 
Флокхарт. Но едва няколко години 
по-късно, по време на снимките на 
„Готика“, той 

СРЕЩА ЖЕНАТА, КОЯТО 
ЩЕ ПРОМЕНИ ЖИВОТА МУ 
За Сюзан Левин това е един от 

първите є филми като продуцент, 
но отдадеността є привлича вни-
манието на загазилия актьор. Же-
нят се през 2005 г., а на сватбата 
им пеят Стинг и Били Айдъл. Зара-
ди Сюзан Робърт най-после успя да 
влезе в правия път, а пък тя от 
своя страна му осигурява участие 
във филмите, с които той се завър-
на на върха в Холивуд – „Железни-
ят човек“ и „Шерлок Холмс“. Два-
мата основаха собствена продуцент-
ска компания, а вече е в напреднала 
фаза работата по първия им филм, 
който ще излезе през 2013 г. В на-
чалото на 2012 г. пък им предстои 
друго важно събитие – раждането 
на първото им дете. Вдъхновен от 
успехите си напоследък, Дауни-млад-
ши крои планове да се изяви и като 
режисьор – нещо, което винаги се 
е заричал да не прави. А какво е 
усещането партньорът ти в живо-
та да ти партнира и в работата? 
„Сюзан е изключителна жена, освен 
това сме минали толкова стресира-
щи моменти, че вече сме превърнали 
съвместната ни работа в удоволст-
вие“ – твърди възродената звезда. 

Петър ЗЛАТАНОВ

„ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА НА СЕНКИ“

Робърт, Джъд Лоу и режисьорът Гай Ричи са ни подготвили още по-интригува-

ща история. След като бе загатнат в първия филм, сега ще видим сблъсъка на 

прочутия детектив с най-големия му враг – професор Мориарти. Единствено 

Мориарти може да съперничи по интелект на големия Холмс, но злодейските 

му умения в комбинация с липсата на всякакви угризения за постъпките му 

дават известно преимущество над детектива от „Бейкър Стрийт“. За съжа-

ление Уотсън ще бъде лишен от меден месец в този филм, защото веднага 

след сватбата приема да помогне на най-добрия си приятел в разплитането 

на поредната мистерия. Към двамата се присъединява гадателката Сим, коя-

то явно знае доста неща за заговора на Мориарти и това я превръща в след-

ващата му мишена. Тримата се впускат в изпълнено с опасности преследва-

не, което ги отвежда от Англия до Франция, Германия и Швейцария. Мориар-

ти обаче винаги успява да се изплъзне, оплитайки ги в мрежата си от смърт 

и разрушения, чиято цел е да промени хода на историята.
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Пола Патън е пред камерите едва от 2005 г. Затова не се 

изненадвайте толкова, ако името є не ви говори нищо. 

Със сигурност обаче сте я гледали на голям екран, а и всичко 

е на път да се промени с появата на четвъртата част на „Ми-

сията невъзможна“ през декември.

Родена в Лос Анджелис, Пола е омагьосана от шоубизнеса още 

от малка. Първият є досег обаче е далеч от блясъка на Холи-

вуд. Завършвайки престижния филмов университет на Южна 

Калифорния, сладураната започва кариерата си като асис-

тентка в американската версия на „Сделка или не“. Усещайки 

навреме, че носенето на кафе не е нейното призвание, Пола се 

захваща с продуцирането на документални филми за „Дискавъ-

ри“. Постепенно обаче се замисля 

ДАЛИ МЯСТОТО Є Е НАИСТИНА ЗАД КАДЪР 

„Исках да се занимавам с писане, но осъзнах, че не съм дос-

татъчно дисциплинирана за това. Така се присетих, че като 

малка единственото, което обожавах, бе да играя“ – споделя в 

едно от интервютата си Патън. За да работи над уменията 

си, а и, както тя самата казва, да се научи да стои пред пуб-

лика, без да изпитва ужас от погледите на хората, Пола отде-

ля цяла една година на курс по актьорско майсторство. Резул-

татите са повече от впечатляващи.

Чарът и неподправеният є талант бързо привличат погледи-

те на опитни личности в индустрията като Уил Смит, чия-

то компания става мениджър на Пола. Следва кратка поява в 

комедията „Хитч“, а само година по-късно тя получава главна 

роля в хип-хоп мюзикъла „Ритъм & Трус“. И макар амбициозният 

проект на дуото „Ауткаст“ да се проваля в боксофиса

КРИТИКАТА Е ВЪВ ВЪЗТОРГ 

от изпълнението на Патън. Това е достатъчно за Джери Брук-

хаймър, един от най-маститите продуценти в Холивуд, да я 

наеме за участие в трилъра с Дензъл Уошингтън „Дежа ву“. 

Най-добрата си роля засега обаче красавицата направи в от-

личената с „Оскар“ драма „Прешъс“. В образа на учителката 

на главната героиня Пола постига невероятното, а именно да 

остане запомняща се сред плеядата от убийствени женски 

образи, шестващи на екрана. 

В края на 2011 г. ще можем да видим актрисата 

РАМО ДО РАМО С ТОМ КРУЗ 

в най-новите приключения на агент Итън Хънт. В „Мисията 

невъзможна: Режим „Фантом“ тайната служба на Хънт е за-

крита, а самият той е обвинен за терористична атака над 

Кремъл. Готовият на всичко агент обаче събира нов екип и се 

заема да изчисти името си. Най-привлекателното попълнение 

в отбора му е Патън, която лично Круз избира за ролята. Тя 

споделя, че възможностите, които є предлага напоследък съд-

бата, довеждат до изключителна заетост, но въпреки това е 

щастлива от работата си. И всичко това само година след 

като роди първото си дете от певеца Робин Тик. А на въпроса, 

как се справя, Пола отговаря с усмивка: „Рецептата е много 

кафета и никакъв сън.“ Е, ние бихме добавили и щипка талант, 

а защо не и капка неподправен чар.

Траян КОЯНКОВ
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Т
я е неспокойната енергия на спокойствието. 
Силна е, защото си позволява да бъде слаба 
и да говори каквото иска да каже. Аурата є 
е слънчево-лунна – излъчва и студена, и топла 

светлина. Хем е емоционално концентрирана в разговора 
ни, хем е леко дистанцирана. Телевизионните разговори 
в „Неделя х 3“ по БНТ обаче много є се получават. Си-
гурно защото си избира събеседниците според енергия-
та. Търси качествени, които да не са в матрицата. 
Мария Силвестър е характерно противоречие, но 

само за околните. Не є пука кой как я възприема. Не 
си губи времето да се вкарва в етикетите, които є 
лепят. Просто понякога показва една част от себе си, 
понякога – друга. Но вътре си е цялостна, хомогенна 
и сигурна. Защото се обича. И това по всичко личи. 
Личи є също, че не понася нищо колективно. При нея 
всичко е единично, специална селекция.

– В колективното съзнание…

– Ааа, ако обичате, излезте от него. Юнг затова го 
е измислил това колективно съзнание, та да излизаме 
от него, когато се налага. 

– …сте се вписали като образа на веселата 

красива чудачка…

– Не съм весела, не съм красива, но съм си чудачка. 
В живота съм коренно различна от това, което по-
казвам по телевизията. Но това, което показвам по 
телевизията, пак си е част от мен. Извадила съм я 
тази част, защото имам какво да кажа с нея на хора-
та. А то е, че човек сам избира как да живее, както 
и образа, в който ще влезе. Всички ние играем роли, 
но важно е да намерим ролята, в която се чувства-
ме добре. Обаче колективното съзнание, с което ти 
започна (минаваме бързо на „ти“, защото с Мария просто 
другояче не върви), е толкова колективно, че чак кара 
индивидуалното да изчезне. Пречи ни да намерим себе 
си. От друга страна, акцентът върху индивидуалното 
засилва егото. Това пак не ти помага да намериш себе 
си. Намираш нещо друго. 

– Не искаш ли да обвиниш в някой грях телеви-

зията, както правят всички?

– Не, за какво да я обвинявам?! Аз я обичам. Тя е та-
кава, каквато е. Обществото иска такава телевизия 
и я получава. Всичко си е наред.

– А ако се наложи да є кажеш „чао“,  с какво би 

се занимавала тогава?

– С всичко друго. Хубавото е, че съм толкова добра 
в това, което правя сега, че мога да го правя, мога 

и да не го правя. До такъв извод стигнах. Самата аз 
се шокирах от него. 

– Как успяваш да опазиш позитивизма си в аг-

ресивна среда?

– Аз съм Риби с асцендент Скорпион. Рибата в мен 
може да се изплъзва от всякакви капани. Никога не за-
бравям, че имам възможност да избирам. Или влизам 
във филм, който е кофти, и не излизам от него без 
рани. Или просто не влизам във филма и се опитвам 
да разбирам хората такива, каквито са. Обикновено 
хората са агресивни, защото не се разбират.
На такива хора гледам като на болни. Аз и на себе 
си гледам така, когато се издъня на енергийно ниво 
– вляза в спор например, разкрещя се на някого, изва-
дя голямата секира. Егото и на мен ми играе номера. 
Егото ни играе номера през цялото време. То е много 
хитро. Дълбае много надълбоко. Набърква се в избора 
ни на работа, на приятели... 
– Много приятели ли имаш?

– Много малко. Заявявам го гордо. Когато бях модел, 
около мен гравитираха много хора. Чувствала съм се 
добре тогава, макар и да съм усещала, че нещо ми е 
липсвало. По-късно разбрах, че това, което ми е липс-
вало, съм била самата аз. Стреснах се, когато го про-
умях. Сега прецизирам избора си на приятели. 

– Не всичко е избор. Понякога в живота ти вли-

зат хората, от които се нуждаеш. Просто 

така… 

– Това пак е избор, но на едно друго ниво. Изобщо не 
си спомняш, че си го направила, защото си взела ре-
шение на едно по-дълбоко ниво. В мига, в който ка-

ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

Мария СилвестърМария Силвестър
самата себе си х3
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тегорично поискаш да си смениш работата например,  
стават невероятни неща, появяват се точните хора, 
които да ти помогнат. Но за да се случат тези неве-
роятни неща, трябва да отхвърлиш невероятно много 
работа. Да се наблюдаваш непрекъснато, да наблюда-
ваш мислите си, е най-сложната и най-важна работа, 
която човек може да свърши на тази земя.

– Лесно се общува с теб. Все едно не те интер-

вюирам, а съм на психоаналитик. 

– Да, и други са ми го казвали. Мога да работя като 
слушател. Между другото, хората са зажаднели за ис-
тинско общуване. Много рядко се случва някой да каже 
нещата така, както ги мисли. Аз по един и същ начин 
си говоря с любимата ми чистачка в телевизията и с 
шефа на телевизията. Днес тя е чистачка, утре ще 
стане нещо друго. Както и обратното – днес аз съм 
тв водеща, много съм важна и уау! А утре ме изгон-
ват от телевизията…

– ...и оставаш без пари...

– А, парите си идват при теб, когато си уверен в 
себе си. Щом правиш нещо добре, искаш и съответ-
ната добра сума. Ако на някого не му изнася, няма да 
го правиш за него. Аз знам какво искам и съм сигурна, 
че мога да го постигна. Ако не мога да го правя как-
то искам обаче, по-добре да не го правя въобще. Не 
обичам компромисите.

– В брака не правиш ли компромиси?

– Хм, не разбирам защо изведнъж свърза „компромис“ 
и „брак“. Май пак поради колективното съзнание… 
Начинът, по който възприемаме връзките и по който 
разделяме задълженията и отговорностите в семей-
ството, не ми се струва нормален. Прекалено големи 
очаквания имаме към хората до нас. Забравяме да се 
питаме ние какво даваме в една връзка. Какво можеш 
да очакваш от човек, който не си ти самият?! Никой 
на никого не е длъжен за нищо. Няма такъв филм! Все-
ки се намира на неговия си етап на развитие. И ако 
си се докоснал до човек, който кореспондира с твоето 
ниво, ОК. Ти избираш обаче колко да дадеш на свобод-
на воля – да се раздадеш 50 или 100% в една връзка. 
Другото е бизнес – аз давам 50%, но очаквам и ти да 
ми дадеш поне толкова… 

– Как ти влияят сезоните и конкретно зима-

та?

– В топ работна форма съм през лятото, това е 
ясно. Точно тогава обаче телевизията почива. (Смее се 
по онзи неин специфичен пеперуден начин.) През зимата 
ми е много студено и това не го обичам много, но от 
друга страна, когато завали сняг и всичко стане бяло 
и тихо, сякаш ми се прочистват всички канали. 

– А на Коледа радваш ли се? 

– Тази приказка за Коледа изобщо не е вярна. Аз и на 
Давид (Това е 5-годишният син на Мария, който впрочем 
по неволя присъства на интервюто и дава всичко от себе 
си да не го прекъсва.) съм му обяснила, че няма Дядо Ко-
леда и че подаръците му ги носим ние с баща му. 

– А в Христос вярваш ли? Какво според теб 

празнуват хората на Коледа?

– В Христос вярвам, но в митовете и легендите, с 
които са украсили образа му – не. А какво празну-
ват хората ли? Ами, празнуват празника на църквата. 
Празнуват така, както църквата е казала да се праз-
нува. Не празнуват думите на Христос за съжаление. 
Истинският празник е този, който е в душата и се 
чете в очите ти. Истинският празник не означава да 
ликуваш и да подскачаш. Когато му е балансирано на 
човек, когато му е добре, тогава му е и празнично. 

– Да разбирам ли, че не празнуваш Коледа?

– Не съвсем. Но много често на дните, определени за 
колективно празнуване, на мен пък не ми се празну-
ва. Коледа може да не е на 25 декември, а през все-
ки друг ден. 

– По Коледа всички се сещат за сираците… Ти 

би ли осиновила дете впрочем?

– Бях 14–15-годишна и в Костенец, където живеех то-
гава, стана нещастен случай с едно много бедно семей-
ство – майката изгоря в пожар, а бащата беше алко-
холик. Момиченцето им остана самї. Тогава се обади-
ха на майка ми, за да є кажат, че има едно дете, ко-
ето няма кой да го прибере. Прибрахме го ние. Уж за 
малко, а то се оказа за дълго. 

– Тоест имаш сестра, която е осиновена?

– Да, Мария се казва. Осиновяването обаче е дели-
катно нещо. Спомням си, че когато тя пристигна в 
семейството ни, всичко се обърна на 180 градуса. Тя 
беше на 4 години, не беше виждала салата и кога-
то ние сервирахме салата на масата, тя ни питаше С
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защо ядем трева. Шок! Трябваше да є обяснявам, че 
когато изхвърля боклука, не е нужно да рови вътре в 
него (явно така беше свикнала от предишното си се-
мейство). Имало е моменти, в които съм си казвала: 
„Абе, този човек аз изобщо не го разбирам!“ Но това 
са временни настроения... Все пак, когато взимаш ре-
шение да осиновиш дете, трябва много да внимаваш 
дали твоето его иска това, или го правиш от чисто 
сърце. Ако изпитваш необходимост да се грижиш за 
някого, тогава детето, за което да се грижиш, прос-
то се появява. 

– А Давид защо и как се появи? 

– Давид се появи, когато тялото ми каза, че има та-
кава необходимост. Тялото ми каза: „Сега е момен-
тът. Трябва да дойде!“ Тогава бях станала много агре-
сивна. Силвестър се чудеше на промяната, защото до 
този момент си бях една спокойна и усмихната жени-
ца. А в един момент казах: „Искам дете сега и вед-
нага!“ Бях на 29 години. Много ясно усетих знак, че 
трябва да имам дете. 

– Като го гледам, е доста разумно и спокойно 

дете.

– Давид всичко разбира. Веднъж ми каза: „Мамо, нали 
знаеш, че аз всичко знам.“ На това дете съм му гово-
рила от самото начало като на голям човек.

– На какво те научи Давид?

– Всеки ден ме учи на търпение и още не ме е нау-
чил. Понякога съм доста нетърпелива. Обичам всичко 
да ми е точно, ясно и подредено. А с дете не е тако-
ва. Детето си следва някакъв негов си ритъм, с кой-
то ти трябва да се съобразяваш. 

– Какво дете си била?

– Бях най-срамежливото и некомуникативно дете на 
света. Като идваха гости вкъщи, се криех в друга-
та стая. 
– Не мога да повярвам. А как си работила като мо-

дел тогава? 

– Не ме питай. 
– А сега изглеждаш толкова общителна…

– Преди за мен да издигаш стена между теб и дру-
гите, да се представяш като енигма, ми изглеждаше 
доста чаровно. После преразгледах общуването си и се 
промених, защото осъзнах, че няма какво да губя, ако 
се покажа такава, каквато съм, и казвам това, кое-
то мисля. 

– Разкажи ми за някоя твоя любов към нещо.

– Имам болестна привързаност към книгите. Като 
дете баща ми, бог да го прости, насила ме гонеше 
от вкъщи. Ходех бледа като платно, четях и гледах 
всякакви филми. После се оказа, че не е било случай-
но. Не съм завършила НАТФИЗ, не съм завършила пси-
хология, нито журналистика. Не съм учила нищо от 
това, което съм работила. Всичко знам от книгите 
и филмите. 

– Какъв клип би измислила, за да представиш 

самата себе си?

– Седнала съм. Гледам в камерата. В една много индус-
триална среда съм, с една много помпозна рокля. Бих 
мълчала така две минути. Нищо друго. Ако го разбе-
рат хората, значи всичко е наред. Ако не го разберат, 
клипът е за след 10 години.

Интервю на Мариана ЯНЕВА

КАКВО СИ ПРЕДСТАВЯШ, 

КОГАТО КАЖА…

СНЯГ Душевна чистота. Когато се 

сблъскат топлото и студеното, ста-

ва чисто и бяло и тогава можеш да 

видиш контраста.

ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ Оууу, има 

нещо общо със закланото  прасе на 

Коледа… Не ми харесва идеята да ис-

каш да излъжеш времето, себе си и 

мъжа до себе си. Ти си такъв, какъв-

то си – и да те режат, и да те къл-

цат, все тая. 

МОРЕ Дълбочина. Морето не е прос-

то почивка. Не е просто пясък и чадъ-

ри. То е нещо много по-дълбоко. Ние 

го използваме само в единия му край. 

РАБОТА Кеф.

АКТРИСА Его.

ЧЕРВЕНО ВИНО Обожавам зимата 

и червеното вино в съвкупност. Тани-

нът ме изкарва от анемията.

СЕКС Общуване. 

ВЕЛОЕРГОМЕТЪР Кеф, ама не съв-

сем. Абе, какво е това велоергоме-

тър, братче?! Вместо хората да ти-

чат след самите себе си, тичат сре-

щу себе си, като се гледат в огле-

далото. Не тичат в правилната по-

сока.

КЪЩА Дух. Най-уютното и най-съ-

кровеното място, в което можеш да 

поставиш мислите си, да събираш и 

да прибираш, да проветряваш, да си 

миеш прозорците към света, да си ги 

отваряш и затваряш… И най-забра-

неното за другите хора място, раз-

бира се.

ШОКОЛАД Ооо, Джони Деп и филма 

„Шоколад“, след който изядох сигурно 

два шоколада. 

МАЛКА ЧЕРНА РОКЛЯ Единствена-

та малка черна рокля, която ме възхи-

щава и стои на мястото си, е тази 

върху Одри Хепбърн в „Закуска в Ти-

фани“. 

ДЖАЗ Джаааз. Най-тънко изсвире-

ната душевна музика. Свободно изра-

зяване. Въпреки че и в джаза има ня-

кои правила, които приличат на пра-

вилата, които определям в моя жи-

вот… В джаза можеш да импровизи-

раш само когато имаш много стабил-

на основа. Това ми е съвпадението с 

джаза.

СЪПРУГ („Имаш съпруг“ – изведнъж 
много оживено се включва Давид, кой-
то до този момент кротко си пиеше 
ябълков сок.) Не може да има асоциа-

ция на съпруг. Просто имам съпруг.

ЛЮБОВ Любовта е като да отво-

риш прозореца и да влезе най-чис-

тият въздух на света, който да ти 

„изстреля“ всички мисли от главата 

и да те накара да се чувстваш мно-

го щастлив и много добре със самия 

себе си.

ИГРА НА АСОЦИАЦИИ
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ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

А
ко заглавието ви напомня по 

нещо „Бащи и синове“, то е, за-

щото всички сме деца на спи-

сание „Дъга“. Но ако продължите да 

четете нататък, ще разберете по 

какво си приличат „Епъл“ и „Дъга“, 

Стив Джобс и Стоян Шиндаров. 

По света ябълката се превърна в аб-

солютния символ на компютърен соф-

туер, персонални компютри, мулти-

медийни плеъри.

У нас най-пъстрият природен фено-

мен е запазеният знак на едно спи-

сание и на българския комикс въобще. 

Списание „Дъга“ стига космическия 

тираж от 300 000 броя. Някои нари-

чат този тираж социалистически, 

други – американски, защото в та-

кива мащаби се издават само комикс 

албумите в САЩ. 

В България в годините на социализма 

комиксът (като белег на западната 

култура) е бил провъзгласен за упадъ-

чен. Може да се каже, че дори дума-

та „комикс“ е била забранена. По оно-

ва време комиксите са били нарича-

ни „разкази в картинки“. Въпреки ко-

нюнктурата „Дъга“ е феномен, защо-

то няма друго комикс списание в све-

та, което да е стигало подобен ти-

раж. Няма друга държава, в която ко-

микс списание да се е продавало в ти-

раж, в който „Епъл“ продава айфони в 

Америка. 

Знаете, че дъга се появява след дъжд 

и когато изгрее слънце. Напоследък 

групата художници на „Дъга“ заедно 

с други художници, колекционери и из-

следователи на комикса някак си... из-

гря в публичното пространство и за-

почна да организира различни инициа-

тиви, чиято цел е да провокират сре-

Т ой се чете лесно за-
ради картинките и 
се гледа лесно заради 

текста. В това на пръв по-
глед парадоксално твърдение 
се оглежда голяма част фи-
лософията на деветото из-
куство – изкуството на ко-
микса. Точно такава е при-
родата и на човека пред 
мен. Гледаш го, художник е 
(при това трето поколе-
ние), четеш го – писател 
е. Ако прочетете името му 
от дясно на ляво, както се 

четат комиксите в Япония, ще получите думата „нот-
на“. Хм. Значи има и музика в него (впрочем много от 
комиксите вече имат саундтрак). АНТОН СТАЙКОВ 
пише книга за българския комикс и напоследък потвър-
ди правото си да стори това с една статия в списа-
ние „Лик“, която горещо ви препоръчвам. От всичко, ко-
ето прави за възраждането на комикс културата у нас, 
личи, че съдбата го е пращала често по широкия дале-
чен свят, но и че е носител на нещо, което не се учи, 
не се забравя и никой не може да му отнеме. Този човек 
има корени. Неговите идват от вълшебното парче земя 
на Родопа планина. 

– Как се стигна до идеята да направите уъркшоп за 
комикса в художествената гимназия?

– Най-добрите художници излизат от художествената 
гимназия. Някои от тях не са завършили художествена-
та академия, други са я завършили, но не са се развили 
там. Във възрастта от 12 до 15 години човек започва 
да се гради като рисувач, оформя се отношението му 
към познанието, към философията за живота. Това е ва-
жна възраст и ние решихме да подготвим децата сега. 
Защото ние сме се учили самички. Искаме да помогнем 
на тези деца да не пропуснат своя шанс. 

– У нас има една такава представа, че комиксът е 
предназначен за детска публика?

– По света комиксът е утвърден като деветото изку-
ство и отдавна не се асоциира единствено с детското 
геройче Мики Маус. Абсолютната столица на комикса е 
Брюксел, там има и музей на комикса. Изобщо, за Бел-
гия казват, че там има най-много комикс художници на 
глава от населението. По цял свят се организират меж-
дународни фестивали на комикса. В Америка комикс ху-
дожниците и комикс авторите са със статут на су-
перзвезди. 

– Каква е все пак традицията у нас?
– В България винаги е имало традиция. 40-те години на 
миналия век са златният период. Любен Зидаров и Алек-
сандър Денков например са създавали герои и серии като 
завършени комикс автори (те са се учили сами от сръб-

Дъги и

Комикси с корени

С
Н
И
М
КА

 С
ВО

БО
Д

А 
ЦЕ

КО
ВА

Бела, брой 1 (167), 201256



ски списания и публикуваните у нас преводни серии с 
продължение). Списание „Космос“, с първи брой, издаден 
през 1962 г., е една много решителна стъпка в създава-
нето на комикс култура у нас. Това е и времето, в ко-
ето започва да твори Стоян Шиндаров. 

– „Дъга“...
– Списание „Дъга“ се ражда в най-неочакваното място 
– държавното издателство „Септември“, през 1979 г. с 
благословията на Людмила Живкова. От 100 000 копия 
бързо стига до 300 000 копия. Единствената причина да 
не стигне до половин милион е липсата на хартия. Тога-
ва хартията се е разпределяла. Значи има 300 000 деца 
и техните деца, които пазят тези книжки. Печалбата 
е била огромна, интересно е, че с нея се е финансирало 
издаването на трудовете на Тодор Живков. През 1992 г. 
излиза последният 42-ри брой на „Дъга“. През 2004–2005 
г. излизат 11 броя на „ново“ списание „Дъга“. С проме-
нена концепция и с други автори. От старото списание 
е останало единствено името. 

– Едно списание комикс култура прави ли?
– Четенето на комикс е особен процес, който се кул-
тивира с години. Ето, вашето списание е предназначе-
но за жени. У нас няма нито един женски комикс. По 
света има комикси за момичета, за жени, за омъжени 
жени. У нас няма ежедневен комикс във вестник, няма 
дори седмичен. Няма го това – да дойде краят на сед-
мицата и да отидеш да си купиш комикса. А това въз-
питава. Освен това хората у нас са свикнали да свалят 
всичко от интернет. На изложбата на Шиндаров всич-
ки питаха: „Айде, бе, кога ще ги качите тези работи в 
мрежата.“ Малко марксически ще ти отговоря. Натру-
паното количество води до качество. 42 броя на „Дъга“ 

не са достатъчни.
– Какво все още не ни достига? 

– Обществото върви като една лавина напред и всичко, 
което го съставя, е част от неговото развитие. Т.е. не-
обходимо е обществото да се развива икономически, да 
се развива езикът, да се развиват нравите, да се възпи-
тават новите поколения. И както започна лекцията си 
на уъркшопа Петър Станимиров, за да създадеш собст-
вен стил, първо трябва да изкопираш малко. Т.е. ние 
като нация имаме да копираме. Мисля, че младото по-
коление, което пътува, вижда света, връща се, ще успее 
да се внедри в тази култура. Защото тя съществува по 
цял свят, а ние сме част от Европа и част от света. 
Ние не сме Иран. Не сме под похлупак. Ние живеем с 
културните темпове на развитите страни. 

– Имаме подготвени художници. Къде са сценаристи-
те?

– У нас има една гилдийна диференциация, останала от 
времето на социализма. Писателите си живеят в своите 
среди, художниците – в своите. Помните ли почивните 
бази едно време? Писателите си имат отделен почивен 
дом, художниците – друг. Затворени кръгове, хвалят си 
се един друг. И няма никакво взаимодействие. По света 
театрали, художници, сценаристи живеят заедно. 

– Защо е важно комиксът да не бъде в сянка? 
– Комиксът е изключително трудно, сложно и комплекс-
но изкуство. Комиксът е знаково синтетично изкуство. 
Доближава се до киното, но пък има разказвателната 
сила на книгата. Много ме интересува комиксът като 
поетика, както Бахтин говори за поетика в литерату-
рата. Поетиката на комикса е друга. Тя има собствени 
изразни средства. 

бесове
да, в която комиксът да се експонира, 

да се продава и съответно да се въз-

приема от публиката. И то от широ-

ката публика. Ето някои от инициа-

тивите, в чиято основа стои името 

на Антон Стайков (интервю с него 
четете на стр. 56). Дискусията на 

тема „Жив ли е българският комикс“. 

Първият български уъркшоп „Как се 

прави комикс“ (резюмета от лекции-
те четете на стр. 59, 60 и 61). Излож-

бата, посветена на 70-годишнината 

от рождението на Стоян Шиндаров, 

когото наричат „гениалният българ-

ски комикс художник“. Самобитен та-

лант, с изключително чувство към 

това изкуство. Впрочем той, както 

и гениалният Стив Джобс, няма ди-

плома. 

Горе-долу по същото това време (в 

последните месеци) на българския 

пазар се появи комиксът „Бяс“. Авто-

рите му (интервю със Сибила и Иван 
Коритареви четете на стр. 58) са 

много млади хора, които показаха как 

се прави един наистина огромен ко-

мерсиален продукт. С всичките съ-

пътстващи го маркетингови мате-

риали – от играчки на комикс геро-

ите до чаши и дрехи с щампи от ко-

микса. 

Посветихме първото издание на ру-

бриката ни „Уъркшоп“ на комикса, за-

щото всичко може да бъде обект на 

комикс (понеже всичко може да бъде 

обект на история). Но най-вече защо-

то под слънцето може и да няма нищо 

ново, но под „Дъга“-та има. Комикс 

културата в България се възражда. И 

да. Художниците на списание „Дъга“ 

са нейните „ТЕ лидери“. И да. „Бяс“ не 

е първият български комикс, но пък е 

първият български комикс, който има 

версия за айпод и айфон. 

Бела, брой 1 (167), 2012 57



Иван се занимава с рисуване и с разказване на ис-
тории с помощта на картинки. Сибила е худож-
ник и сценарист на комикси. Управител е на бъл-

гарско комикс издателство, анимационно студио и про-
изводител на играчки. Дейността є е съсредоточена в 
популяризирането по цял свят на качествено съвременно 
изкуство с марка Made in Bulgaria. Сибила и Иван са се-
мейство и автори на комикса „Бяс“. 

– Всеки ли може да напише комикс според вас? 
Иван: Разбира се! Стига да му се занимава.
Сибила: Да. А най-добрите комикси идват от хора, ко-
ито не четат комикси. 

– От кого сте се учили вие? 
Иван: От съпругата си (макар да се преструвам, че не я 
слушам, докато ми говори). Преди това се самообучавах. 
Сибила: На 14 започнах да работя в Киноцентъра „Бо-
яна“, в отдела за анимация „Каданс“, откъдето започна 
пътят ми в анимационния свят. Докато завърша худо-
жествената гимназия със скулптура, а после и НАТФИЗ 
– с анимационна режисура, рисувах в още 5–6 анимаци-
онни студия, в различни вестници и списания, рекламни 
студиа, фирма за производство на игри, станах и воде-
ща в едно радио. Докато пораствах на всички тези мес-
та, станах приятел с голямо количество забавни и ин-
тересни хора – обикновено по-възрастни. От тях се на-
учих на много неща. 

– Защо е толкова важно един комикс да има саундтрак? 
Иван: Комиксите, както и филмите, разказват истории. 
За всяка история е добре да има звук, който да помогне 
на разказа, да допълни настроението в историята. 
Сибила: Саундтракът към „Бяс“ е на Йоана Паспалано-
ва–Йоко. Тя е част от The Top Stoppers, но както всеки 
от членовете на тази банда, пише и пее самостоятелни 
проекти. Радвам се, че ни позволи да използваме парче-
то є „Път“ към комикса ни, защото то наистина иде-
ално го допълва. А защо е важен саундтракът в комикса 

ли? Ние се целим основно в чужбина, макар да ни има 
и в България с продукцията ни. Съвременните български 
артисти са постигнали невероятно професионално ниво 
през последните десет години и според мен си заслужава 
да ги покажем на света. Някак си не върви цял свят да 
ни знае основно с футбола, ракията, розите и киселото 
мляко. Не и при наличието на такива „съкровища“. Ви-
зирам хората, които открихме покрай проектите на на-
шето издателство и с които работим. 

– Колко време работихте върху „Бяс“? 
Иван: Четири години, от които една си взех за почивка 
и не пипах комикса изобщо... Значи три години. 
Сибила: Едно от забавните неща при този проект бе, че 
още преди да го започнем преди 4–5 години, Иван беше 
събрал около 20 скици с персонажи от някои от най-лю-
бимите си художници – и в България, и по света. Стран-
ното при него е, че на живо е доста скромен и срамеж-
лив, но иначе не му пука да си пише по интернет с ня-
кои от най-големите художници в света, независимо дали 
са в Зимбабве, Америка или Австралия. Якото е, че хора-
та наистина си направиха труд и му нарисуваха по един 
типаж, който да включи в комикса си – и то безвъз-
мездно. Даде ми купчинката и каза – искам да ми напи-
шеш история, в която да ги има всичките тези герои. 
Да бъде история с екшън, гангстери и приключения. Така 
се започна, за да стигнем до създаването на първата бъл-
гарска екшън фигурка. В България има петима производи-
тели ни играчки, но всички правят дървени играчки. За 
изработката на истинска, напълно подвижна екшън фи-
гурка от PVC се наложи да потърсим „братята“ китай-
ци, които, трябва да признаем, че са владетелите на съ-
временния свят. Ако има конкурс за „Господар на Земя-
та“ – те ще го спечелят (тук Сибила прави паралел със 
заглавието на следващия им комикс, който се казва „Господа-
рите на Вселената“ – бел. ред.). Изработиха чудесно фигур-
ката ни и сме много доволни колко истинска изглежда и 
колко качествено са я направили. Процесът на създаване-
то є беше невероятно интересен. Започнахме от скица-
та, скулптурката, отливането. Минахме през куп други 
детайли… Създаването на опаковката беше приключение, 
но я направихме адекватна на световните стандарти. 
Имахме и милион перипетии по преговорите с китайка-
та, представител на фабриката. Беше доста разсеяна 
или претоварена, не знам. Все забравяше и объркваше по 
нещо. Вносът в България също беше ужас! Минавахме 
през всичко за първи път. Но сега съвсем скромно можем 
да кажем – играчките са страхотни! 

– Кои са любимите ви реплика и панел от „Бяс“? 
Иван: Нямам такива. Аз съм ги рисувал и оцветявал – 
след толкова работа по тях ги мразя всичките.
Сибила: И аз нямам. Фен съм на почти всичко, което 
рисува Иван в последно време. Трябва да видите новите 
му комикси „Скълхедс“ и „Проклятието на маите“! Уни-
кално ниво. Евала му правя! Да не говорим, че няма ху-
дожествено образование! Ама, точно никакво. 

Made in Bulgaria

Сибила Коритарева Иван Коритарев
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Показвам ви разработка на типажи за едно 
списание „Българи“, което за съжаление из-
лезе само в седем броя. Комиксът, който 
рисувах там, е „Боян, пазителят“. След 

закриването на списанието редакторите продължават 
да поддържат сайта си и най-често задаваният въпрос 
във форума е „Защо спряхте комикса?“, а не „Защо 
спряхте списанието?“. Което показва, че едно списа-
ние със сериозна политическа насоченост има аудито-
рия за комикси. Но да се върнем на типажа. Търсенето 
на типаж отваря един творчески процес, който няма 
правила. Не можеш да си кажеш: „Тази сутрин ставам. 
Ще си подредя работната маса. Ще седна и ще напра-
вя най-после героя, който са ми поръчали.“ Понякога 
типажът се ражда от случайно вдъхновение, драснат 
на салфетка в сладкарница например. Много трудно е 
един типаж да се задържи във времето. Не забравяй-
те това, особено ако искате да създадете пълнокръ-
вен герой с дълъг живот. 
Още в началото трябва да изградите героя си така, 

че той да е запомнящ се, лесен за рисуване. Върте-
те го във всички положения и проверявайте дали стои 
достоверно, автентично. Направете го опростен, но 
и привлекателен. 
Помнете, че не е достатъчно да получите поръчка, 

да прочетете сценария, той да ви провокира творче-
ски и да го направите. Не е достатъчно да изявите 
стила и възможностите си като художници, добре е 
да имате сериозно отношение към детайла и проучва-
нето. Всички художнически задачи вървят успоредно с 
проучването на костюми, въоръжение и всичко оста-
нало, което спомага за изграждането на един досто-
верен исторически сюжет. Дори в ерата на интернет 
не подценявайте библиотеките като източници на ин-

формация. Правете две паралелни проучвания. Инфор-
мацията, до която стигнете, трябва да се потвър-
ди, за да бъдете сигурни, че е автентична. Рисуване-
то на комикс е отговорност към читателите. Зато-
ва и трябва да създавате реална картина на епохата, 
в която се развива действието. 

Първи уъркшоп

Как се прави comix?
Александър Въчков е един необикновен воин от армията колекционери и автори на коми-

кси у нас. Пагоните му са хилядите комикс панели, които е създал, разгледал или консулти-
рал. Изследовател на комикса и един от най-добрите специалисти у нас по военен костюм 
и въоръжение от различни епохи. Преподава история на военния костюм в Националната 
художествена академия. За да не става така, че вашият герой да е облечен в характерните 
за дадена епоха дрехи, а шлемът му да е от два века по-късно, потърсете Александър Въчков 
за съвет и му се доверете. Този човек има изключително полезни знания, таланти и уме-
ния, особено ако се вземе под внимание фактът, че историческият жанр е своеобразен фе-
номен в българския комикс. Може би близо 60% от родните комикси са на историческа те-
матика. Сашо твърди, че дори и в последните години най-сериозните опити в комикса са в 
този жанр. На първия уъркшоп „Как се прави комикс“ той говори за това, как се изгражда 

автентична и убедителна атмосфера в комикса с помощта на предварително проучване. 
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Ако това беше 
комикс панел, а 
не страница на 
„Бела“, щях да 

изнеса на преден план ли-
цето му. Експонирането 
на лицето на героя на 
преден план в композици-
ята на рисунката означа-
ва, че това, което той 
казва, е много важно. 

„Комиксите разказват истории чрез комбинация от 
пластични рисунки, текст и пряка реч. Създаването на 
собствен комикс е мечта, която много млади автори 
носят в себе си. Пожелавам ви да я сбъднете.“ 
Така започна лекцията си Петър Станимиров и после 

пусна десет цветни трохички, не, а парченца хляб по 
пътечката на младите хора към деветото изкуство... 
Неговата презентация беше нещо като проект на ко-
микс учебник „Как се прави комикс в десет последо-
вателни стъпки“. 
Петър Станимиров на пръв поглед малко прилича на 

лош герой от комикс. Нали знаете? Лошите герои са 
с по-характерни физиономии. А той е и с брада, и с 
очила... Но нещо не ми се връзва. Той не е лошият! 
Чуйте го пак:
„Комиксът има малко, но железни правила. На пръв 

поглед изглежда лесна, но всъщност е доста трудоем-
ка и неблагодарна за България работа. Затова и много 
малко художници са продължили след първите пет-де-
сет страници. И накрая, след като вече знаете как се 
прави комикс, искам да ви дам два полезни съвета.
Винаги помнете, че трябва да приемате критика. 

Вместо да се чувствате обидени или наранени от 
това, че някой не е харесал работата ви, използвайте 
тази енергия, за да станете още по-добри. 
Винаги помнете, че изкуството вечно се променя. 

Не трябва да спирате да търсите и да се развива-
те само защото сте почувствали, че сте достигна-
ли върха. Това е измамно, защото достигнатият връх 
е най-ниският.“ 
Петър Станимиров е един от художниците на спи-

сание „Дъга“. Но „Дъга“ е само едно от списанията, 
за които е работил. През 80-те години рисува и за 
списание „Чуден свят“. Още тогава е разбрал, че из-

каченият връх е най-ниският, и продължава да търси 
предизвикателства. През 90-те години издава вест-
ник „Разкази в картинки“. Един от основателите е 
на издателство „Плеяда“. Под негово ръководство, с 
негови илюстрации и под неговата логистика излизат 
над триста книги игри. Дейност, която е логичен 
преход и към видеоигрите. Работил е за белгийското 
издателство „Ломбард“. Ако пък имате поне една от 
книгите на Стивън Кинг – корицата є вероятно е 
на Станимиров. Нали ви казвам! Значим, разпознаваем 
и... добър. Докато го слушах и гледах, не спрях да се 
чудя как е възможно да балансираш в композицията 
само на един живот и голяма част от историята и 
голяма част от бъдещето на българския комикс. Си-
гурна съм, че един ден много от младите хора, кои-
то развълнувани ръкопляскаха в края на лекцията му, 
ще пишат върху комикс албумите си „Вдъхновено от 
Петър Станимиров“. 

Първи уъркшоп

Как се прави comix?
Петър 

Станимиров
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Не оставяйте повече от две линии да пре-
минават през една точка, освен в случаите, 
когато става въпрос за геометрична фигура, 
като например пирамидата или друга ситуа-

ция, която налага повече линии да се срещнат на едно 
и също място на листа. Вторият случай предполага 

някоя внимателно избрана точка на хоризонта, в коя-
то отиват всички послушни и добре възпитани линии, 
на които авторът е наредил да сторят точно това. 
Ако не спазвате това правило, пирамиди или още по-
странни фигури могат да се появят по рисунките ни 
там, където дори и египтяните не биха се сетили, 
че им е мястото.
Това е една проста формула, която е готова да свър-

ши много работа, ако бъде разбрана и цитирана пра-
вилно. 
Проблемът не е, че неправилното засичане линии в 

картинката я прави неестетична. Когато контурът 
на една форма, намираща се на едно място в прос-
транството, допре или съвпадне с контура на друга 
форма, намираща се на друго място в пространство-
то, автоматично поставя двете форми на едно и 
също място, което се оказва повърхността на белия 
лист. Не си го и помисляйте, мониторът няма да ви 
свърши повече работа. Така самата идея за дълбочи-
на и пространство става неприложима. Какъв е сми-
сълът да изучаваш формата от всички ъгли, да мо-
жеш да поставиш колонна и хвърлена сянка, мускули, 
гънки и прочие и накрая да допреш двата контура и 
всичко това да стане плоско заради едно, по мое мне-
ние, най-елементарно недоглеждане. Това най-често се 
случва на места, където две линии вече са образували 
някаква точка и където тъмни сили тласкат ръка-
та на невинния, нищо неподозиращ художник да вкара 
още една линия просто за прегледност, макар очевид-
но мястото да е вече заето. Е, вярно, че едно камъ-
че няма да обърне колата, може би и петнадесет ка-
мъчета няма да я обърнат и това да не ви попречи 
да продадете тази страница, но е добре да избегне-
те „камъчето“. 

Страниците подготви Мирослава ИВАНОВА 

Първи уъркшоп

Как се прави comix?
Неговата презентация впоследствие се оказа една от най-коментираните 

на страницата на „Художниците на списание „Дъга“ във фейсбук. За този 
човек само искам да ви кажа, че той и Петър Станимиров са единствените 
художници от „Дъга“, които слагат линии (т.е. рисуват) едновременно в две 
точки (списание „Дъга“ и списание „Чуден свят“). А да работиш в две конку-
риращи се точки (т. е. списания), по онова време е било почти престъпление 
заради социалистическото правило „да работиш само в една точка“. (Евге-
ний Йорданов и Петър Станимиров рисуват за „Чуден свят“ комикса „Ра-
дул“ – разказ за живота на хайдутина Радул – бел. ред.) Не се чудете защо ви 
представям Евгений Йорданов по този начин. Неговата лекция беше посве-
тена на правилото „Никога повече от две линии в една точка“. Евгений Йорданов
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Със зелено са отбелязани 

местата, където 

правилото е спазено, а 

с червено – където не е
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

О
бзети сме от възторг, на-
право ни се вие свят, а 
сърцето ни прелива от лю-
бов. Най-сетне сме намери-

ли смисъла на живота. Какъв е той 
ли? Е, как какъв?! Да бъдем заедно 
с Него! Сега и завинаги. Променя ли 
се с нещо тази прекрасна приказна 
картина, ако знаем, че страстта 
на влюбените възниква от специал-
ни вещества в кръвта ни и от об-
рази в нашето подсъзнание?
Изследването на алхимията на 

любовта мери стойностите на 
тестостерона, люлиберина, окси-
тоцина, ендорфина... Всички тези 
вещества нахлуват в кръвта ни в 
огромни количества, когато срещ-
нем своя избраник/избраница. Кога-
то се влюбим, организмът ни се 

превръща в 

ЛАБОРАТОРИЯ НА 
ОТКАЧЕН ХИМИК 

Както биха казали терапевтите, 
ние сме биохимични роботи. Про-
грамирани сме за продължение на 
рода. Телата ни произвеждат слож-
ни химични вещества, чието взаи-
модействие осигурява реакцията и 
поведението ни, водещи към изпъл-
нението на тази програма. За добро 
или за лошо, ние не можем да кон-
тролираме това с помощта на съз-
нанието. Продължението на рода е 
инстинкт, древен колкото и чове-
чеството. Затова и съвсем правил-
но влюбените отбелязват, че чув-
ството им на влюбеност е по-сил-
но от самите тях. 

В НАЧАЛОТО Е 
ТЕСТОСТЕРОНЪТ 

Това е хормонът на сексуално-
то желание, който се произвежда 
както в мъжкия, така и в жен-
ския организъм. След това – люли-
беринът, който ни кара да изпит-
ваме желание за взаимно докосва-
не, ласки, прегръдки и целувки. До-
паминът и норадреналинът ни да-
ват сили. Ако предметът на лю-
бовта ни изчезне от полезрение-
то ни, веднага ще се почувстваме 
отпаднали и вяли. В организма на 
влюбения става истински взрив от 
ендорфини. Те радикално променят 
съзнанието ни, като ни хвърлят в 
екстаз и понижават критичност-
та ни. Виждаме целия свят и най-
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вече партньора си в розово. 

ВЛЮБВАНЕТО Е ПОДАРЪК 
ОТ ПРИРОДАТА

Много приятен, но не безкористен. 
Той обслужва точно инстинкта за 
продължение на рода. Ако разум-
но и критично избирахме тези, ко-
ито отговарят на идеала ни, то 
човечеството щеше да загине. Ин-
стинктът ни за продължение на 
рода ни кара да виждаме прекрасния 
принц точно пред нас. Какво обаче 
се случва, когато розовото се из-
пепели? Неизбежно ли е разочарова-
нието? Съвсем не е задължително. 
Освен безумното чувство на влю-
беност организмът е способен да 
отделя и 

„ПО-РАЗУМНИЯ“ ХОРМОН 
ОКСИТОЦИН 

който е отговорен за чувството на 
привързаност. Благодарение на него 
насладата преминава в чувство за 
общение, което впоследствие може 
да се превърне в дълбока привърза-
ност и любов. 
За да се разбушува алхимичната 

буря, е необходим начален импулс – 
срещата с Него/Нея. По какви па-
раграфи бихме могли да различим 
„нашия“ човек сред голямото мно-
жество от хора? Склонни сме да 
вярваме, че срещата ни е резултат 
от волята на случайността. Психо-
лозите обаче предполагат, че всич-
ко се ръководи от подсъзнанието 
ни. Жестовете, гласът, чертите 
на лицето, осанката или походка-
та пробуждат в нас дремещата па-
мет за най-първата и най-дълбока-
та емоционална връзка в нашия жи-
вот – тази с майката. Влюбеност-
та е основана на усещането за 

ДЪЛБОКОТО ТЪЖДЕСТВО 
МЕЖДУ НАС И 
ДРУГИЯ ЧОВЕК 

Същото е било и в детството. 
Детето не се чувства отделено. 
То представлява едно цяло със сво-
ята майка. Първоначално ние не съ-
ществуваме сами по себе си. Аз це-
лият съм в това лице, което се 
навежда над мен. Аз преживявам 

себе си чрез него. Влюбените често 
опис ват впечатлението от внезап-
ното познаване, което са изпитали 
на първата среща (или възникнало-
то скоро след запознанството чув-
ство) с думите: „Като че ли сме 
се познавали цял живот.“ Това не е 
метафора. Разпознаването действи-
телно се случва. Без да си даваме 
сметка за това, ние се влюбваме в 
тези, които ни напомнят на хора, 
които сме познавали цял живот, 
които са били близо до нас от мо-
мента на раждането ни.
За момчето е важно лицето на 

майка му. При момичетата 

НАЙ-ВАЖНОТО ЛИЦЕ Е 
ПРОМЕНЛИВА ВЕЛИЧИНА 
Първоначално тяхната привърза-

ност, точно както е при момче-
тата, е обърната към майката. С 
течение на времето обаче момиче-
то се „пренаучава“ и започва да се 
ориентира към бащата. Ако в се-
мейството няма баща, то негови-
ят образ се заменя от друг възрас-
тен мъж или пък от събирателен 
образ, създаден на основата на раз-
кази, книги, филми или срещи с по-
знати. В някои случаи изборът про-
изтича от обратното: влюбваме се 
в тези, които на пръв поглед са 
съвършено различни от родителите 
ни. Или дори са тяхна пълна про-
тивоположност. Освен външността 
са важни също така навиците, жес-
товете, начинът на общуване, въз-
гледите. В семейството човек ус-
воява определени модели на поведе-
ние и убеждения. Например ако май-
ката жертва себе си заради карие-
рата на бащата, много е вероятно 
момичето, което е израснало в та-
кова семейство, да си намери при-
ятел, който прилича на баща є, за 
когото то ще жертва кариерата 
си... Тоест ще реализира майчиния 
си модел на поведение. Съвпадени-
ето невинаги е буквално. Да пред-
положим, че бащата е учен, който 
отдава всичките си сили на наука-
та. Това не означава, че дъщерята 
също ще се омъжи за учен. Напъл-
но възможно е обаче партньорът є 
да бъде бизнесмен, отдаден на ра- САМО СЕГА – БЕЗПЛАТНА ПРОБА!
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ботата си. Виждате ли? Любовта 
е нещо като танц. Избираме парт-
ньор, с когото можем да танцува-
ме заедно и който владее точно 
тези танцови стъпки, които вла-
деем и ние. 

НАМЕРЕНИЯТ ИДЕАЛ
Независимо че сме живели без него 

много години, дори десетилетия, за 
няколко дни, дори за няколко часа 
той се превръща за нас в необхо-
димост. Отнасяме се към намере-
ния от нас партньор също толкова 
некритично, както и детето към 
майка си – източника на собстве-
ното му съществуване. Минава дъл-
го време, преди детето да започне 
да съди своите родители и преди да 
разбере, че те не са идеални. Кога-
то се влюбим, ние славно се завръ-
щаме в ранното си детство, изгуб-
ваме способността си да разсъжда-
ваме трезво и в замяна на това из-
питваме блаженото чувство за на-
мереното съвършенство. Затваря-
ме очите си пред недостатъците 
на любимия. Идеализираме го. Но не 
мислете, че идеализацията е непре-
менно нещо лошо. Да бъдеш влюбен, 
означава да откриваш всичко хуба-
во, което съществува в другия чо-
век, а понякога и да го създаваш. 
Разстоянието между това, което е, 
и това, което би могло да бъде, не 
е толкова голямо. 

ЖИВЕЕМ В СВЕТА 
НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Аз съм това, в което бих могъл 
да се превърна. Виждайки в дру-
гия човек достойнства, в това чис-
ло и потенциални, ние му помага-
ме да открие възможности, за ко-
ито той не е подозирал. А по си-
лата на това, че ние не правим го-
ляма разлика между него и себе си 
(понеже ни се струва, че образува-
ме едно цяло), откриваме и в себе 
си най-доброто, което би могло да 
се открие. 

ВЛЮБВАНЕТО 
РАЗШИРЯВА РЕАЛНОСТТА 
Всички противоречия изчезват. 

Влюбването е възстановяване на 

първичната слятост със света. Ре-
флексията разделя „аз“-а от всичко 
обкръжаващо. Дори когато силните 
ни чувства в началото се утало-
жат, ние продължаваме да се гри-
жим за състоянието на единство, 
на неразделност. У нас се завръ-
ща младенческото чувство на лю-
бов към целия свят и към сами-
те себе си. Границите между мен 
и света са изчезнали. Повече не съ-
ществува разделение на „ние и дру-
гите“. Ние преживяваме безпредел-
ността на битието, нашето „аз“ 
се превръща в безкрайно във време-
то и пространството. Не мога да 
мисля за себе си отделно от този, 
в когото съм влюбен. Това би бил 
разрив вътре в мен. Когато влюбе-
ните обещават – на глас или ми-
слено – 

ДА СЕ ОБИЧАТ 
ЕДИН ДРУГ ВЕЧНО

в това няма и капка лъжа. Просто 
в този момент влюбеният човек е 
част от вечността. И затова ми-
сълта за раздяла е немислима, също 
както и мисълта за смъртта. 
Чувствата обаче се развиват. 

Какво се случва, когато усещане-
то за съвършенство се среща с 
усещането за преходност и край-
ност на битието? В този момент 

възникват съмнението и въпросът 
„Колко дълго все пак ще продъл-
жи това?“. Това ражда тревога в 
света на влюбените и всеки намек 
за раздяла се преживява болезнено. 
Но след отчаянието идва надежда-
та: „Може би всичко може да се 
върне.“ Надеждата отново напом-
ня отношенията между майката и 
детето. Също както в отноше-
нията между децата и родители-
те, във връзката на двама влюбени 
съществува цикличност. Краят на 
влюбването е нещо като символич-
на раздяла. Но само символична. А 
насладата, страхът, отчаянието и 
надеждата са детски преживявания 
и те не са свързани със сложните 
междуличностни отношения. Любо-
вта възпроизвежда нашите най-пър-
ви емоции. Но ние никога не свик-
ваме с тях и 

ВСЕКИ ПЪТ ГИ УСЕЩАМЕ 
КАТО НОВИ 

Или като истински и правилни. 
Точно те предизвикват у нас жела-
нието да започнем всичко от нула. 
Тогава може да настъпи раздяла, ко-
ято съвсем не е символична. На-
пример напускаме съпруга си на су-
тринта след срещата с някого дру-
гиго. Правим го без колебание. До-
като окситоцинът ни държи в пле-
на си, разумът мълчи. Но извед-
нъж ние виждаме, че избраникът 
ни много се различава от нас и не 
може да удовлетвори всички наши 
потребности. Какво тогава? Ох-
лаждане на отношенията и раздяла 
до срещата с новия „единствен“... 
Предстои ни да се научим да се 
договаряме, да прощаваме несъвър-
шенствата и отново да открием 
другия човек. Любовта и влюбване-
то не са тъждествени. Има влю-
беност, която не прераства в лю-
бов. Има и любов, която не въз-
никва от влюбването. Тя има друго 
начало: по-малко страсти, по-силно 
споделяне и доверие. В този смисъл 
бихме могли да перифразираме из-
вестния афоризъм на Толстой. „Ние 
всички се влюбваме еднакво, но оби-
чаме различно.“

За жените е важно мъжът до тях 

да бъде порядъчен, грижовен и да 

им е верен. 

Жените между 18- и 24-годишна 

възраст обръщат голямо внимание 

на темперамента на мъжа. Дами-

те над 34-годишна възраст отда-

ват по-голямо значение на ума на 

партньора (около 70%). Между 15 и 

19% са предпочитанията в полза на 

външния вид.  

За мъжете може да се направи съ-

щият извод. По-младите от тях за-

лагат на външния вид и сексапила. 

Зрелите мъже харесват жени, ко-

ито освен със сексапил могат да 

ги привлекат и със сготвена вече-

ря, от която дори собствените им 

майки (на мъжете) биха могли да си 

оближат пръстите.

КАКВО ЦЕНИМ У ДРУГИЯ
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ИНТИМНОИНТИМНОИНТИМНО

„Н
апоследък изпитвам едно 
по-различно удоволст-
вие от секса – споде-
ля 38-годишната Марга-

рита. – Не, оргазмът ми не е ста-
нал по-ярък, отколкото преди 10 
години, но днес се чувствам сек-
суално по-зряла. По-добре разбирам 
тялото си, повече му се доверя-
вам и по-лесно се отпускам. Напъл-
но. Мога да играя с тялото си и с 
тялото на партньора си и в резул-
тат все по-често преживявам кул-
минация на либидото и възбудата. 
А това е повече от един оргазъм. 
Най-малкото защото тази кулмина-
ция трае по-дълго.“

Многоликата наслада
От първите опити насаме към по-

деленото сексуално удоволствие – 
пътят ни към оргазма минава през 
откриването на различни аспекти 
на сексуалността. Сексолозите раз-
личават три вида сексуална насла-
да – генитална (от телесния кон-
такт), импулсивна (предизвикана от 

визуални, тактилни и вкусови усе-
щания) и идеалистична (основана 
на общите ценности в стабилната 
връзка, в която цари взаимно до-
верие между партньорите). Разбира 
се, за сексуалността 

гениталното съединение 
има първостепенно значение, но не 
бива да се подценяват и другите 
два източника на удоволствие. За-
щото точно те ни отвеждат към 

дълбочината на сексуалното удо-
волствие. 
В съвременната култура домини-

ра чисто гениталното удоволствие 
от механичен тип. Множат се ръ-
ководствата и инструкциите, обе-
щаващи необикновен оргазъм и без-
отказна ерекция. Жените и мъже-
те се стремят да овладеят техни-
ки, които се предполага, че ще им 
донесат истинско върховно прежи-
вяване в леглото. Но това не се 
случва. Даже напротив, такава са-
моцелна „гонка“ на оргазма ограни-
чава сексуалността ни, пречи є да 
се разгърне напълно. 
Гениталният контакт е важен, но 

не е единствен и дори невинаги е 
задължителен фактор за сексуална-
та наслада. Всеки от нас може да 
открие за себе си ключ към вър-
ховното удоволствие. Но ако си 
поставяме определени цели в сек-
суалната сфера – например да се 
стремим непременно да стигнем до 
оргазъм или да завоюваме повече 
„бройки“ от колегата, ние рискува-

© KONRAD BAK / DEPOSITPHOTOS.COM

Предел на сексуалната 

възбуда, върховно 

блаженство… Наистина ли 

оргазмът е преживяването, 

към което трябва да се 

стремим на всяка цена? Не 

– отговарят експертите. 

Когато той се превърне 

в самоцел, сексуалните 

партньори рискуват да 

пропуснат едно още по-

висше удоволствие, 

възвисяващо тялото и 

опияняващо духа.

Бела, брой 1 (167), 2012 65



ме да не почувстваме нищо хуба-
во в секса. Защото в тези случаи 
ние неволно започваме да контроли-
раме своите емоции и усещания и 
постепенно преставаме да чувства-
ме и да разбираме тялото си. Не 
можем да усетим неговия ритъм на 
правене на секс, нито да разберем 
какво точно носи удоволствие на 
партньора ни. Сексуалната наслада 
е много капризно нещо, което не се 
подчинява на никакви ясни правила.

Разбираме ли тялото си?
Престанете постоянно да мисли-

те за оргазма и по-внимателно ана-
лизирайте телесните си усещания 
през различните моменти от деня 

– съветват специалистите. Дори 
и с най-прости неща ние можем 
да развиваме своята сексуалност в 
ежедневието: например чрез дълбо-
ко отпускане (медитация), правилно 
дишане и специални грижи за тя-
лото. Но грижите не бива да са с 
цел да го направим по-красиво и же-
лано, а за да свикнем с него и да го 
обикнем такова, каквото е. Защо-
то човек се грижи за нещата, кои-
то обича, нали?!
За да усеща ясно и да възприе-

ма сигналите на тялото, на 36-го-
дишната Елена са є помогнали се-
анси от масажи: „Прекалено разум-
на съм. Винаги съм обичала с ума 
си, а не с тялото и с кожата си 

– признава Елена, която ни разказа, 
че обикнала тялото си, подлагайки 
се на масажи. – Започнах да ходя на 
масажи заради болки в гърба, но из-
веднъж разбрах, че моето тяло знае 
за мен това, което аз дори не съм 
подозирала. Благодарение на новите 
физически усещания се научих да се 
отпускам, да „изключвам“ разума и 
да давам воля на инстинктите и на 
животинското начало у мен.“ 

За да стигнете 
до кулминацията 

на сексуалната наслада, е препоръ-
чително да откриете преди това 
нови измерения на вашата сексуал-
на природа. Това ще ви даде увере-
ност да оставите „управлението“ 
на секса в ръцете на тялото си (и 
в прекия, и в преносния смисъл) и 
да се отдадете без страх на свои-
те инстинкти и фантазии в легло-
то. Не се страхувайте да научите 
за себе си нещо ново. Погрешно е 
да се смята, че сексуалността ни е 
непроменлива величина, с която се 
раждаме. През тийнейджърските го-
дини ние усвояваме определени сек-
суални знания и опит, но за да не се 
превърне сексът в низ от банални 
повторения, този опит трябва да 
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Значението на думата „оргазъм“ първоначал-

но не е имало никакво отношение към секса. 

Думата „оргазъм“ произхожда от гръцкото 

organ, което се превежда като „да хвърляш 

огън“ и означавало съответно изблик на гняв. 

От „Енциклопедия“ на Дидро и Даламбер лю-

бознателният французин в края на XVIII век е 

можел да научи, че нервните хора биват об-

земани от „пристъпи на оргазъм“, т. е. прис-

тъпи на истерия. Едва около 1830 г. думата 

„оргазъм“ се превръща в синоним на сексуал-

но удовлетворение. При това само за мъжа. 

Пуританските нрави през тази епоха кате-

горично са отказвали правото на удоволст-

вие на жената. Едва през XX век и на жена-

та є се признава правото да получава това 

върховно удоволствие. Днес на всички стана 

ясно, че при жените оргазмът е не само въз-

можен, но и желан – при това в две разновид-

ности: клиторен и вагинален.

Последни открития
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се разширява. Нужно е да се научим 
все по-точно да определяме своите 
предпочитания. А това е 

работа за цял живот 
Работа, изискваща любознател-

ност и вътрешна свобода. Работа, 
която може да бъде свършена само 
от двама.
В подрастваща възраст открива-

ме тялото си. След това с парт-
ньора (който може да е повече или 
по-малко опитен) се учим взаим-
но да правим секс. Съзрявайки сек-
суално, ние си изработваме собст-
вена схема, собствени пътища към 
върховното усещане. Всеки от нас 
е способен да обогатява своя сек-
суален опит, но на практика мно-
го двойки дълги години използват 
един и същ сценарий. Те правят лю-
бов автоматично, повтаряйки свои-
те закостенели схеми за стигане до 
насладата. Да се повтаря е удоб-
но и оргазмът е почти гарантиран. 
Но с времето това омръзва. Труд-
но е да се поддържа разнообразие-
то от ласки, пози, ритъм и еро-
тични фантазии. Попадайки в капа-
на на лекотата от заучения сцена-
рий, сексуалните партньори започ-
ват да правят секс автоматично. 
В резултат от това получават все 
по-малко удовлетворение. Причина-
та не е само в рутината. Мно-
го хора изпитват скрит страх от 
това да се отдадат на насладата и 
да се „загубят“ във вълната на ор-
газма. Неслучайно наричат оргазма 
„малка смърт“. Страхът от загуба 
на контрол върху физиката и пси-
хиката може да бъде много силен. 
Много жени признават, че блокират 
свои усещания в сюблимния момент. 
В този случай е възможно и да се 
стигне до оргазъм, но за истинска 
наслада и дума не може да става. 

По-добре да се познавате, 
отколкото да 

изненадвате себе си
Максим, 36 г., неочаквано откри-

ва, че пасивната роля повече му 
пасва в секса и най-пълно изразя-
ва неговата сексуалност. Обикнове-
но в секса се стремял да се държи 

активно, както подобава на един 
мъжкар, но изпитвал истинско удо-
волствие само при смяна на роли-
те. Удоволствие от това, че е пре-
лъстен от жена. Накрая приел себе 
си такъв, какъвто е – пасивен мъж 
в секса, – и… станал по-добър лю-
бовник от преди, когато полагал 
усилия да бъде друг. 
Определете сексуалността си, 

като не си забранявате нищо в сек-
са. Разчитайте на импровизациите в 
любовната игра. Точно импровизаци-
ята ще ви помогне да изразите сво-
ите скрити желания и фантазии и 
да се съсредоточите върху усещани-
ята на тялото. Да импровизирате, 
означава също да приемете, че и в 

секса има подеми и спадове. 
Пример за

щастлива 
сексуална двойка 

не са страстно влюбените тийней-
джъри, а съпрузите, които са пре-
живели заедно десетки години и са 
съхранили наситени и ярки сексу-
алните си отношения. Този опит 
е достъпен за всяка двойка, сти-
га участниците в нея да не вяр-
ват в митове за секса (например в 
този, че на стари години хората 
не изпитват необходимост да пра-
вят секс) и да не се уповават на 
чуждо мнение относно сексуалните 
норми. Диапазонът на допустимо-
то в секса е различен при различни-
те хора. Никой не може да съди за 
това, колко „правилен“ е сексуални-
ят живот на вашата двойка, освен 
вие самите.
80% от възбудата се дължат на 

допира, на съприкосновението на 
телата, и само 20% – на зрител-
ни впечатления. Нужен е физически 
контакт на всички части на тела-
та. На повърхността на кожата 
ни са разположени множество ре-
цептори, които „улавят“ сексуално-
то удоволствие. Моментът на сли-
ване с другия е най-хубавото пре-
живяване в секса. Близостта позво-
лява, макар за кратко, да забравим 
за това, че сме ограничени от те-
лесна обвивка. Това сливане променя 
представите ни за пространство и 
време най-малкото защото физиоло-
гически в този момент се „къпем“ 
в поток от ендорфини – хормони, 
предизвикващи чувство на щастие 
и еуфория. А и защото освен физи-
чески сме едно цяло с нашия парт-
ньор и психологически. Тази пълно-
та на насладата сексолозите нари-
чат „трансцендентна“ – в буквал-
ния смисъл на тази дума. В такива 
моменти ние започваме да възприе-
маме действителността по разли-
чен начин. Чувстваме нещо като 
озарение, което обладава цялото ни 
същество. И сексът вече не е прос-
то механичен рефлекс, а уникален 
опит, който ни изкарва извън гра-
ниците на нашите тела.

Нашият основен сексуален орган е 

мозъкът. Именно там се случва ор-

газмът. В мозъка постъпват импул-

си от нервните окончания, разполо-

жени по повърхността на главата 

на половия член на мъжа, а също и 

по клитора, предната стена на вла-

галището и шийката на матката 

при жената. Импулсите въздейст-

ват на talamus opticus – областта 

на главния мозък, която според на-

уката играе важна роля за меха-

низма на възникване на оргазъм. В 

процеса взима участие и лимбична-

та нервна система, отговаряща за 

нашите емоции, настроения и па-

мет. Командите на мозъка от своя 

страна се „придвижват“ по гръбнач-

ния мозък към таза – в областта 

на таза постъпват стимулиращи 

вещества и електрически импул-

си, които водят до съкращаване на 

конкретна група мускули. Кръвонос-

ните съдове се разширяват, увели-

чава се притокът на кръв към гени-

талиите, гърдите и лицето. Диша-

нето се учестява, пулсът стига до 

180 удара в минута. Кръвното на-

лягане се покачва. Мозъкът започва 

да синтезира повишено количество 

ендорфини – хормони на щастието, 

които, постъпвайки в кръвта, ни ка-

рат да изпитваме чувство на дъл-

боко удоволствие.

Къде възниква оргазмът
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Д
а, наистина зву-
чи странно, до ри 
и нелепо, и съвсем 
не означава, че една 

бизнес дама може да си позволи 
фриволна игра с очи, притрепква-
ния с мигли или дълбочинни усмив-
ки. Съвсем не – кокетирането в съвре-
менния свят най-често е доста обрано и 
е една много 

фина и деликатна игра 
Прави се включително и с... ръцете. За-

бележете дамите, които се появяват често 
на тв екрана – в едно изказване от пример-
но пет минути те си позволяват само една 
или две усмивки, или казано по-точно, гримаси, 
напомнящи усмивки. Но ръцете им са мощни 
инструменти, с които казват твърде много и 
за себе си, и за професионалната си компетент-
ност. Е, разбира се

ръце имат и мъжете 
С умерените, направени в точния момент жестове 

те подсилват смисъла на всичко изречено от тях. И 
разчупват впечатлението за застиналост и безжизне-
ност. Имаше един стар анекдот: „Вървели си двама 
приятели по улицата през зимата в кучешки студ и 
единият не спирал да говори, а другият само мълчал. 
По едно време първият се усетил и попитал: „Защо 
мълчиш, какво ти е?“ – „А, нищо!“ – отговорил вто-
рият. – Но ми е много студено на ръцете и не мога 
да говоря!“ 
Интелигентната жена, разбира се, жестикулира много 

умерено и с финес. И знае много добре, че има и дру-
ги вратички за кокетиране и 

една от тях се отваря от… визитката 
Делова картичка в женска ръка е нещо като ракета 

с двоен заряд. Стига да са овладени някои тънкости, 
които се отиграват за части от секундата. Е, а пре-
ди това да е отделено доста време за посвещаване в 
тайните на професионалния дизайн.
Визитната картичка изобщо не е част от съдбо-

носните първи се-
дем секунди, но въ-

преки това е изключи-
телно важна при създава-

не на впечатление. Вярно е, 
разбира се, всичко за впечатле-

нието, което правят дрехите и 
външният вид; вярно е, че отношени-
ето на другия към нас зависи най-вече 
от професионализма ни, или казано спо-
ред поговорката – от ума ни. Но ви-
зитката е 

най-дизайнерската следа 
която остава в паметта на деловия 
партньор. И една от причините за това 

е, че тя остава у него и след като 
ние си тръгнем. Затова и „рабо-
ти“ най-продължително време. От 
съществено значение са и как е 
оформена, и как я разменяме. Впро-

чем ние по-скоро кокетираме не с нашата визитка, а 
с тази на деловия ни партньор. Груба грешка е веднага 
да приберете подадената ви картичка в чантата си. 
Ако сте на среща, трябва да я оставите на масата 
пред себе си и тя да стои там през цялото време. 
Много важно е, когато я поемете, да я погледнете и 
да позадържите поглед върху нея, за да я прочетете. 
Може да го направите, като я придържате с палеца 
и показалеца за двата є края – горен и долен. А, ако 
съберете кураж, може и да си поиграете и с кутрето 
в стил английския двор. Но трябва умело да прецени-
те в кои среди маниерността се одобрява. В деловия 
свят най-често тя не работи. Докато очите ви са 
сведени към картичката, можете с ръка или с тяло 
да направите някой специфичен ваш жест (или потре-
пване), изразяващ одобрение и харесване. Едва долови-
мо, разбира се. И естествено, помнете, че кокетира-
нето трябва да не е натрапчиво и краткотрайно. Не 
се изкушавайте да подходите към една визитка като 
към Рубенсова картина в централна галерия. Например 
да започнете да се приближавате и отдалечавате от 
платното, тоест от визитката, многократно, впивай-

не 
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Жените може и да са били 

дискриминирани с векове, но в 

света на деловите отношения 

те имат едно изконно оръжие 

в плюс – кокетирането.
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ки в него нищо неразбиращия си поглед, за да покаже-
те на околните, че някъде сте прочели 

как го правят посветените 
Защото и замахът на четката, и фината настрой-

ка на една визитка се улавят за секунди от познава-
чите и един умерено бърз поглед ви е напълно доста-
тъчен, за да измислите оригинален, стойностен и същ-
ностен комплимент. Но за целта е необходимо да сте 
в течение не само на модните тенденции в дизайна, 
но и на един куп чисто графични правила и предпе-
чатни тънкости.
Основното изискване за деловата визитка, което ра-

боти от години, е тя 

да не бъде претрупана с информация 
Просто защото задължително трябва да бъде проче-

тена. Много фирми оползотворяват за целта и задна-
та є страна. Затова винаги поглеждайте и гърба. А 
самият дизайн на картичката зависи най-вече от фор-
мата на съответното лого. Ако то е дълго и тън-
ко, най-често се поставя по дължината на горната є 
част, а цялата необходима информация е разположе-
на под него. Ако е кръгло или квадратно, най-честата 
практика е да бъде отпечатано в горната лява част, 
а текстът да се позиционира в долната дясна. Съвсем 

не е случайно, че това е и 

най-разпространеният начин 
за оформяне 

на визитки. Защото при това пространствено реше-
ние се създава усещане за компактност и подреде-
ност – заради много добрия баланс между по-големите 
бели полета. Проблемът с тях е особено крещящ при 
визитка, изработената по техниката квадрант. При 
нея логото на фирмата се поставя в горния ляв ъгъл, 
като срещу него в горния десен квадрант се подравня-
ват телефонните номера. Адресът се изписва в долния 
ляв ъгъл, а информацията за града и пощенският код 
или номерът на пощенската кутия стоят съответно 
срещу него в долния десен квадрант. Тези четири еле-
мента са рамката, в центъра на която се изписват 
името и титлата. Обикновено такава подредба не е 
особен признак нито на добър вкус, нито на профе-
сионализъм, защото се създава усещане за хаотичност 
на чисто визуално ниво заради многото и разпръснати 
бели полета. А и информацията не е събрана и пред-
ставена в логична последователност. Малкото прос-
транство на една визитка трябва да бъде добре пре-
мислено, защото тя е много хитър и неуловим механи-
зъм за игра със сетивата на деловите партньори.

Албена УВАКОВА
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ДЕЦАДЕЦАДЕЦА

О
т кого ни защитават тези механизми? Излиза, 
че от децата ни. Всеки от нас има собствена 
представа за детето на своите мечти. И ако 
нашите син или дъщеря не съответстват на 

тази представа, ние се опитваме да не изпитваме раз-
очарование по всички възможни начини. Затова са ни 
необходими защитни механизми.
Те ни помагат да съхраним представата за себе си 

като за „идеалния родител“, отхвърляйки всички ми-
сли, които могат да ни поставят в неизгодна пози-
ция в собствените ни очи. Сякаш слагаме розови очи-
ла, които ни дават възможност да виждаме реалнос-
тта по-удобна и по-приятна за нас. Това не го правим 
нарочно. Подобни защитни механизми са част от на-
шата психика, те заработват несъзнателно във вся-
ка ситуация, загрозяващи психологическото благополу-
чие на нашето „аз“.

1. Какво забравя мама? 
Случвало ли ви се е, ако постъпите несправедливо с 

детето си или го обидите, да забравите за това мно-
го бързо? Може да забравите целия случай, може и само 
част от ситуацията – действия или думи, по принцип 
най-обидните и неприятните. Затова ни помага защи-
тен механизъм, познат като изтласкване. И когато де-
тето ви каже „Мамо, помниш ли как ме излъга?“, май-
ката отговаря: „Как така, майките никога не лъжат. 
Как можеш да го допуснеш?!“ Работата е не в това, 
че тя и сега продължава да го лъже, а в това, че тя 
всъщност е забравила, т. е. изтласкала е от паметта 
си спомена за своята педагогическа грешка.

2. Не може да бъде!
Ето още един пример за психологическа защита. Де-

тето е направило пакост в училище или в детската 
градина. Възпитателката или учителката ви съобща-

ва за това, а вие не искате да повярвате, че дете-
то ви е способно да направи това. Та нали вашето 
дете е най-добричко?! И не е способно да прави пако-
сти. Понякога това се нарича сляпа любов или прос-
то родителска слепота. В психологията този защи-
тен механизъм се нарича отрицание. То ни помага да 
съхраним представите за нашето дете като добро и 
неспособно да прави бели и простъпки, които му при-
писват другите. 

3. Ти – това съм… аз
Друга психологическа защита е проекцията – когато 

приписваме на детето си (сякаш ги проектираме вър-
ху него) собствените си страхове, навици, желания, а 
понякога неприемливи за нас качества. Например вие се 
боите от тъмни подлези и крадци. Вашите страхове 
проектирате върху детето си и очаквате, че то ще 
се държи по същия този начин – ще бяга от тъмни 
подлези и ще се страхува да не бъде ограбено.
Или ви се иска детето ви да се занимава с музика и 

спорт, тъй като смятате, че то харесва това, което 
искате вие. При което, съзнателно или несъзнателно, 
игнорирате истинските потребности на детето. 
А понякога обвинявате детето в това, което не за-

белязвате у себе си. Например обвинявате детето си, 
че е разхвърляно и неподредено, а в същото време във 
вашата спалня цари пълен хаос. Тоест приписвате на 
детето си качества, които не искате да си признае-
те, че притежавате, и по този начин се опитвате да 
се избавите от тях.

КАК ДА СЕ… 
ПАЗИМ ОТ 
ДЕЦАТА СИ
Сигурно ви се е случвало в спор с детето 

си да започнете отчаяно да доказвате 

своята правота и да се объркате в мислите 

и желанията си. А дълбоко в себе си да 

разбирате, че не сте прави. Така работят 

механизмите на психологическа защита.
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4. А аз – това си ти
Друг подобен механизъм е идентификацията. Проявя-

ва се, когато поставим знак за равенство между себе 
си и детето. Това може да бъде отъждествяване на 
желанията и потребностите или на цялостната лич-
ност. Всички успехи и постижения на детето ни при-
емаме като лични, наши собствени. И всички негови 
неуспехи също приемаме като лични. 
С помощта на идентификацията ни с детето можем 

да наваксаме собственото си пропуснато детство, да 
реализираме детските си несбъднати мечти. Например 
вие сте мечтали да станете известен музикант, но 
не сте постигнали успех на музикалното поприще. И 
сега, когато детето ви е започнало да свири на пиа-
но, вие съзирате втори шанс за успех. Идентифицира-
те се с детето си и приемате неговите успехи като 
свои, а също музикалните му неуспехи са като болез-
нени удари по самооценката ви. 

5. Детето като гръмоотвод
Обикновено, ако се приберете вкъщи ядосани и без 

настроение, изсипвате яда си върху детето. Достатъ-
чен е съвсем незначителен повод (ако то не е изхвър-
лило боклука навреме или не е облякло подходяща дре-
ха), за да избухнете. Този механизъм се нарича замест-

ване. Ако на шефа си не можете да се разкрещите, 
дори много да ви се иска, то върху детето си може-
те да изсипете цялата си ярост. 

6. Това е рационално!
Родителите са склонни да оправдават всяко свое по-

ведение по отношение на детето си с полезност. Дори 
да знаем, че това може да ни донесе само неприятни 
преживявания, сме способни да принуждаваме детето 
си да седи с часове над тетрадката и да пише бук-
ви, за да си поправи краснописа. Успокоявайки себе си, 
че след време то самї ще ни благодари за това. Пси-
холозите наричат това рационализация – защитен ме-
ханизъм, помагащ ни да рационализираме, обосновем и 
оправдаем всяко наше действие, търсейки в него полза 
за възпитанието на детето си.

7. Защита от защитата
Тези психологически защити могат да играят както 

положителна роля в нашия живот, съхранявайки по-
зитивната самооценка, така и отрицателна – услож-
нявайки нашите отношения с децата. Те работят на 
подсъзнателно ниво. И е сложно да се контролират. 
Но ако вече знаете, че можете да диктувате ро-

дителската си постъпки, това осъзнаване е първата 
крачка към промяната.



ПО СВЕТАПО СВЕТАПО СВЕТА

ПЕТЪК СЛЕДОБЕД, МИЛАНО

Милано в петъчния следобед – хиляди лица, озарени от 

мисълта за предстоящите почивни дни, напускат града, 

който „храни“ Италия. Маршрутите за бягство от един 

твърде урбанистичен климат са хиляди. Така е в Мила-

но, където хората живеят малко по принуда, прииждат от 

всички части на света и ежеминутно подминават вели-

чествената белота на огромната готическа катедрала 
Дуомо. Често зад лъскавите си костюми, фанатичните си 

модни пристрастия и неоспоримата си грация италиан-

ците крият един бански костюм и детинско увлечение по 

морето. Независимо къде се намират, колите и задръст-

ванията винаги се забелязват по посока морето. По всич-

ките четиридесет перона на Миланската гара онези вла-

кове, отиващи към морето, са сякаш по-забележими. В пе-

тък и събота те се пълнят с очакване, трепет и нетър-

пение – онзи летен букет от чувства, който като деца си 

събирахме по цяла година и го понасяхме на път за море-

то. С настъпването на пролетта Италия започва да праз-

нува – време е да се качим на влака за Генуа и да открием 

защо е така!

Настъпващата зима, безцветния пейзаж и дори коледно-

то настроение нека оставим назад, защото влакът при-

ближава Лигурия. Това е мястото, където планините на 

Пиемонт се спускат в морските води – резултатът е по-

редната италианска ария, възпяваща любовта между пла-

нината и морето. Тясното парченце италианска земя се 

слави със завидна история най-вече заради прочутата си 

столица Генуа. В разцвета на морското си превъзходство 

градът носел прозвището Суперба (Горделивката). В про-

дължение на няколко века основна част от богатството 

на света се струпвало именно там, спечелено по честен 

и нечестен път. Днес Генуа ухае на древен пристанищен 

град, запазил неповторимата си еклектична атмосфера, 

енергия и мистерия. 

СЪБОТА СУТРИН, СТАЦИОНЕ БРИНЬОЛЕ, ГЕНУА

На север и юг от него криволичат бреговете на Итали-

анската Ривиера, по които са накацали редица живописни 

рибарски селца, всяко едно по-незабравимо от предишно-

Един уикенд в Чинкуе ТереЕдин уикенд в Чинкуе Тере

Панорама към Риомаджоре
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то. Не е тайна, че наред с тузарски места като Сан Ремо, 

Портофино, Рапало, Санта Маргерита заливчетата спо-

таяват неизменния туристически фаворит Чинкуе Тере 

(от итал. – петте земи). Разположени по Ривиера ди Ле-
вант – най-неравната и предизвикателна част от Лигур-

ския бряг, – Монтеросо, Вернаца, Корниля, Манарола и Рио-

маджоре дълго време били скрити от света заради недос-

тъпния си терен. От морето те изглеждат недостижими, 

а многобройните пъстроцветни къщички сякаш едва па-

зят равновесие по стръмнините на отвесния бряг. Човеш-

ката намеса е сведена до минимум, а красотата е поч-

ти неопорочена от шума на коли и мотори. Безспорно най-

вълнуващият и почти единствен начин за придвижване е с 

влак. До най-източното градче Риомаджоре стига влакът 

от Специя, докато най-западното от тях – Монтеросо – е 

достижимо от Генуезката гара, Стационе Бриньоле. Това 

е началната точка, която бих препоръчала по редица при-

чини. На първо място, едночасовото пътуване от Генуа до 

Чинкуе Тере е един незабравим спектакъл, в който тъмни-

те тунели се редуват с изненадващи гледки към освете-

ното от слънцето море. През цялото време човек изпитва 

приятно напрежение, приближавайки прокопаните в скали-

те тунели, защото с отдалечаването от Генуа изниква-

щите от тъмното гледки стават все по-величествени. 

Именно този е влакът, в който възхищението на туриста 

контрастира на всеобщото спокойствие, с което мест-

ните проспиват пътя. Освен по невъзмутимото отноше-

ние към рая, в който живеят, те могат да бъдат разпозна-

ти и по липсата на какъвто и да било багаж. Обикновено 

освен банския върху себе си, шортите или пареото носят 

някакъв надуваем предмет или кофичка с лопатка (ако са 

деца). Те просто отиват на плаж в събота или в обедната 

си почивка (Какво нахалство!).

СЪБОТА КЪМ ПЛАДНЕ, МОНТЕРОСО

Наред с влаковата линия помежду си петте селца споде-

лят многобройни пешеходни маршрути, различни по сте-

пен на трудност и изтощение. Най-голямата атракция е 

т. нар. алея на любовта (Via Dell’Amore) – пътеката, свърз-

ваща Риомаджоре и Манарола. Това е най-лекият от всич-

ки пешеходни маршрути, но и най-претъпканият, тъй като 

следва контурите на морския бряг. Гледката към морето, 

за чийто цвят италианците имат дума azzuro, е на прак-

тика единственият спътник, от който се нуждаете по 

този път. Всякакви други обекти на разсейване на прак-

тика изчезват, тъй като човек се опитва да превземе с 

погледа си всичко и да го превърне в спомен въпреки не-

възможността си. Тази ярка сантименталност и човеш-

ко безсилие пред красотата на Чинкуе Тере живеят в по-

емите на великия италиански поет, нобелов лауреат, Еу-

дженио Монтале и неговите „Кости на сепия“. Източник 

на непресъхващото му вдъхновение бил именно Монтеро-

со – безвремевото кътче, където прекарал детството и 

младостта си. Днес мястото не е така непорочно, както 

поетът го описва, заради тълпите ненаситни туристи. 

Въпреки това подобни сантименти могат да се усетят, 

стига да имаш желанието да кривнеш от отъпкания с ма-

ратонки път и смелостта да заслужиш чакащите те по 

върховете гледки с голяма доза търпение и дълго изкачва-

не. Но първо трябва да се направи разумният избор между 

Разходка в 

теснините 

на каруджите

Монтеросо, 

пътят към плажа

Монтеросо, 

плажът Феджина
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ролята на турист, следващ маршрута си, или посетител, 

неуморно търсещ сливане с местния пейзаж. Ако все пак 

изберете второто, едно от местата, където Монтеросо 

ще ви награди за желанието, е манастирът на капуцини-
те, кацнал на върха на хълма. Близо до него, продължавайки 

по стръмнината, ще попаднете в пределите на старо гро-

бище. Високо над Монтеросо времето е спряло, а измеж-

ду тишината на алеите с надгробни паметници, фамилни 

гробници и избелели черно-бели снимки са може би лицата, 

запазили истинския дух на мястото. Тук отминалите вре-

мена лежат тихо на високо, а в ниското, близо до вълни-

те, животът кипи.

СЪБОТА СЛЕДОБЕД, МОНТЕРОСО

Съседът на Монтеросо, Вернаца, виси на още по-стръмни 

скали. Допълнителен романтизъм придават контурите на 

средновековната кула високо над града. Векове наред сел-

цето било заплашвано от сарацински нашествия и населе-

нието се укривало в недостъпните височини. Заради мал-

кото си скътано пристанище Вернаца била единственото 

от петте селца, желано и завоювано от Генуезката дър-

жава. Днес къщите в пастелни цветове са още по-пъстри 

и закачливо се нижат в хаотичен ред. Също така хаотич-

ни са и малките улички-проходи между тях, наричани кару-
джи. Тъй като да се разминеш с местните е рядкост, а и 

не е сигурно дали уличките събират повече от един път, 

най-препоръчителна е соловата експедиция из тях. Прежи-

вяването да се загубиш в този своеобразен лабиринт си 

струва и като че ли няма по-италианска гледка от тази 

на висящото отгоре пране, олющените стени в пастел-

но розово, жълто, кафяво, както и шума на затръшващи 

се кепенци. 

СЪБОТА ВЕЧЕР, КОРНИЛЯ

Корниля е най-обичаното от познавачите градче, тъй 

като е най-автентично, непосещавано и откъснато. При-

чините за тези предимства се крият в неговото специ-

фично разположение върху хълм, стърчащ над самите пе-

нещи се вълни. Тук къщите, сякаш сърдити на морето, 

са се обърнали в посока към сушата, а местните упори-

то се занимават със земеделие и лозарство, загърбвайки 

всякаква идея за риболов. Може би именно това е идеал-

ното място за почивка и гастрономически удоволствия, 

което подсказват лозите, маслиновите и портокаловите 

дръвчета и мирисът на розмарин по пътеката към Кор-

ниля, смятана за една от най-красивите измежду всич-

ки в района. 

НЕДЕЛЯ СУТРИН, МАНАРОЛА И РИОМАДЖОРЕ

Следваща поред гордост е Манарола, където изключител-

но запомнящ се е опитът за импровизирано пристанище 

върху купчина голи скали. Упоритостта на местните, ся-

каш нарочно наредили лодките си върху сухите скали, е 

на пръв поглед неразбираема при хубаво време и спокойно 

море. Истинският ужас настъпва, когато бурните вълни 

и вятърът започнат да се разбиват в бреговете, опас-

ващи Манарола. Едва тогава се изяснява каква е функци-

ята на този малък пристан, където лодките са струпа-

ни не просто за да придават пъстрота, а за да не се раз-

бият на хиляди парченца. Последното градче в този ред 

е Риомаджоре, което се слави като най-самонадеяното и 

резервирано към посетителите си селце. Местните не 

се впечатляват особено от прииждащите туристи, въз-

приемайки ги като неизменна част от пейзажа. Въпреки 

близостта си с големия пристанищен град Специя град-

чето е запазило очарованието си, а малкото пристани-

ще, отдалечено от централната част, е тихо и приятно 

място за съзерцание. Човек може да повярва, че се раз-

хожда насред филмов декор, сякаш ефектът наоколо е на-

рочно търсен, но същевременно небрежен. Италианците 

наричат това умение sprezzatura, а именно обект на из-

куството, който е тъй изящен, че прикрива вложените в 

него усилия. С подобна дума може да се опише прелестта 

на всичките пет пъстроцветни градчета Чинкуе Тере. 

Красотата е безспорна, съвършена в способността си 

да изглежда неподправена, но какво ли стои зад нея?! 

Мина ПЕТРОВА

Монтеросо, гробището 

на върха на хълма

Вернаца, загубени в лабиринта

Вернаца
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Дори и секссимволите... остаряват. Раз-

бира се, Брад Пит съвсем не е разтре-

вожен от подобни мисли, но има идея в скоро 

време да се... пенсионира. Остаряването въ-

обще не го притеснява. Както Пит споделя 

– с възрастта се чувствал все по-мъдър. А 

и покрай него щъкат шест деца, които пре-

връщат живота му и този на любимата му 

Анджелина в истински хаос. Но пък така и 

двамата се зареждат с повече енергия. „Ан-

джи и аз се стараем децата ни да имат нор-

мален живот и да се забавляват по всевъз-

можни начини. Е, случва се понякога да се 

изрисуват от главата до петите“ – усмих-

ва се Пит. За него най-важното е шестте 

хлапета да получават нужното им внимание 

и затова се старае да прекарва всяка сво-

бодна минута с тях. Дали това означава, че 

Брад ще си стои все повече вкъщи? Наско-

ро той сподели в едно интервю, че няма на-

мерение да продължи да се снима, след като 

навърши 50 години. Далеч повече го инте-

ресува да се занимава с продуцентството 

и работата му по заглавия като „Дървото 

на живота“ и най-новия му хит „Кешбол“ по-

твърждава това. Оттук нататък основни-

ят приоритет на актьора ще е да продуцира 

филми, но не за масовата публика, а такива, 

за които трудно се намират пари в Холивуд. 

Точно такъв е и „Кешбол“. Филмът пресъзда-

ва истинската история на бивша бейзболна 

звезда, чието желание за победа не го напус-

ка и с тази цел се опитва да промени сис-

темата. „За мен „Кешбол“ е за това, как оце-

няваме нещата от живота – казва Пит. – За 

това, как се оценяваме един друг и как оце-

няваме самите себе си, и как на базата на 

това преценяваме кой е победител. Основ-

ната идея на филма е да даде точна дефи-

ниция на успеха.“ Макар да става въпрос за 

любимия спорт на американците, история-

та е доста различна от тази, пресъздадена 

в повечето филми на спортна тема. Именно 

това предизвиква интереса на Брад, който 

е много въодушевен от работата си с мла-

дия режисьор Бенет Милър. За Милър това 

е втори филм след изключително успешния 

му дебют „Капоти“, който донесе „Оскар“ на 

Филип Сиймур Хофман. Същото може да се 

случи и с Пит. Той вече получи наградата на 

нюйоркските критици за главна мъжка роля 

и от плейофите май ще се превърне в осно-

вен играч в битката за академичните отли-

чия през февруари. 

Брад Пит в очакване на „Оскар“

„Легенди за 
страстта“ 
– на Blu-Ray
Този филм е своеобра-

зен преразказ на при-

казката за трима-

та братя и златната 

ябълка. Само че ябъл-

ката (на раздора) в 

случая е жена, по коя-

то и тримата губят 

ума си. Очарователна-

та Сузана (Джулия Ор-

мънд) става съпруга 

на най-малкия син на 

полковник Уилям Лъд-

лоу (Антъни Хопкинс). Появата на една красива жена в семейно-

то ранчо в Монтана разпалва искрата на съперничество между 

тримата братя. Особено напорист е средният брат Тристан. 

Ролята на див и необуздан красавец като че ли е създадена спе-

циално за младия Брад Пит. Неслучайно заради тази роля той бе 

определен като най-горещия секссимвол. Заснет изключително 

красиво (награда „Оскар“ за операторско майсторство) и с чу-

десен актьорски състав, филмът е задължителен за всички по-

читателки на мистър Пит.

„Кешбол“ – по кината
Всъщност Брад обича повече футбола, но е впечатлен от историята на бей-

зболиста Били Бийн и няма търпение да го изиграе на екрана. Неуспял да из-

държи на напрежението от големите очаквания за победа, Бийн зарязва обе-

щаващата си кариера на бейзболния терен. Но не остава встрани от лю-

бимия си спорт и се завръща като генерален мениджър на отбор в Оуклънд. 

Всъщност тимът му е изправен пред тежко изпитание, след като най-добри-

те играчи са купени от големи клубове. Сега основна задача на Бийн става 

да започне всичко отначало и с малко пари да успее да събере конкурентоспо-

собен екип. За цел-

та той прибягва до 

услугите на... ико-

номист с диплома 

от Йейл. Двамата 

правят нещо, кое-

то всички специа-

листи до момента 

са отричали – из-

ползват компютър 

за статистиче-

ски анализ на игра-

та с цел максимал-

но възползване от 

ефективността на 

играчите.
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„За по-малко 
от 30 минути“
Може ли аматьор да ограби бан-

ка под заплахата да се прости 

с живота си? Е, когато залози-

те са толкова високи, някои хора 

са способни на чудеса. Точно та-

къв е случаят с доставчика на 

пица Ник (Джеси Айсенбърг) в 

тази доста свежа и неприлична 

екшън комедия. Баналният жи-

вот на младежа се преобръща 

след сблъсъка му с двама пишман 

престъпници. Те отвличат Ник 

и го принуждават да обере една 

банка. Разполагащ с много мал-

ко време да изпълни невъзмож-

ната си мисия, той търси помо-

щта на своя бивш най-добър приятел Чет. Докато часовникът отбро-

ява последните минути, двете момчета трябва да се справят с поли-

цията, жесток наемен убиец, огнехвъргачки и постоянните конфликти 

помежду им.

„Лесна, А?“
Сред морето от тийнко-

медии, с които Холивуд по-

стоянно ни залива, това 

заглавие се откроява с ори-

гиналност и невероятно 

колоритни герои. Сред тях 

е палавата Олив Пендер-

гаст (ролята превърна в 

звезда Ема Стоун). Олив е 

отлична ученичка, но про-

блемът є е, че никой в гим-

назията є не я забелязва. 

Нещата коренно се проме-

нят, след като тя разпрос-

транява слуха, че е... изгу-

била девствеността си. 

Скоро популярността на Олив стига небесата, но с отрицателни по-

следици за самата нея. Обявена за уличница, тя е анатемосана и отлъ-

чена от обществото, точно както Хестър Прин от романа „Алената 

буква“, който изучават в училище. Момичето обаче има идея как да се 

възползва от „трагичната“ ситуация.

„Ледена епоха: ма-
мутска Коледа“
През 2012 г. любимата праис-

торическа банда ще се завърне 

за нови приключения на екрана. 

Дотогава може да загрявате с 

този съвсем нов филм, който ще 

ви зареди с празнично настро-

ение. Мамутът Мани и негова-

та любима Ели заедно с малката 

им дъщеря са особено въодуше-

вени в навечерието на Коледа. 

По този случай той изкарва пре-

давана по наследство в семей-

ството му коледна украса. Веч-

но разсеяният Сид обаче унищо-

жава тази специална украса и 

попада в „списъка с непослушни 

деца“ на Дядо Коледа. Виновният ленивец се отправя на едно невероят-

но смешно пътешествие до северния полюс, за да оправи нещата, но 

става точно обратното. В крайна сметка от Мани и останалите при-

ятели зависи дали Коледата ще бъде спасена.

„Светците 
от Бундок 2“
Те боравят изключително до-

бре с всякакви оръжия и имат 

свой уникален почерк в разда-

ването на справедливост. Бра-

тята Макманъс разтърсиха 

улиците на Бостън и са отно-

во в стихията си в продълже-

нието на култовия екшън от 

90-те. Двамата са се покри-

ли заедно с баща си Херцога в 

спокойните долини на родната 

Ирландия. До тях обаче сти-

га новината, че са обвинени в 

убийството на обичан от на-

рода католически свещеник. 

Естествено, братята няма да 

оставят нещата така и се за-

връщат в Америка, за да изчистят името си и да накажат виновните. 

Светците се сдобиват с нов помощник и поставят началото на жес-

тока и кървава борба, а по петите им е секси агентка на ФБР.

„Сламените 
кучета“
Римейк на един от най-

скандалните филми в исто-

рията на киното, в който 

Дъстин Хофман прави една 

от най-силните си роли. 

Сега по неговите стъп-

ки върви Джеймс Марсдън. 

Той играе сценариста от 

Лос Анджелис Дейвид Съм-

нър, който се премества 

заедно с красивата си съ-

пруга Ейми Съмнър в род-

ното є градче, далеч от 

лудницата на мегаполиса. 

На пръв поглед невинните 

пререкания между двамата пораждат непреодолимо напрежение помеж-

ду им. Но това не е най-големият им проблем. Стар конфликт с някол-

ко местни мъже, сред които е бившето гадже на Ейми, прераства в из-

пълнена с насилие битка. Случва се непоправимото и Дейвид се заема 

сам да раздава правосъдие...

„Възходът на 
планетата на 
маймуните“
Когато брилянтен учен реши да 

се прави на господ, това ряд-

ко остава без фатални послед-

ствия. Уил Родман (Джеймс 

Франко) работи в голяма фар-

мацевтична компания и е изцяло 

отдаден на целта да открие ле-

карство за алцхаймер заради бо-

лния си баща. Точно преди компа-

нията да започне тестове върху 

хора на обещаващо ново лекар-

ство, опитните маймуни на Уил 

внезапно показват неочаквано 

агресивно поведение. Ръковод-

ството решава, че изследвания-

та са провал и младият учен трябва да прекрати програмата. Той все 

пак успява да спаси едно новородено шимпанзе и започва да се грижи за 

него. Малката маймунка обаче демонстрира завиден интелект и опре-

делено є предстоят велики дела.
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„Повелителка 
на реките“
Жакета е надарена с ясновидска 

дарба и срещата є с Жана д’Арк, 

държана като пленница в замъка 

на чичо є, я убеждава в способ-

ността є да се докосва до от-

въдното. Двете момичета, ори-

сани с изключителна съдба, виж-

дат страшно и тайнствено бъ-

деще в картите таро. Жана по-

ема пътя към мъченическата си 

смърт, а Жакета става съпру-

га на херцог Бедфорд, регент на 

английските владения във Фран-

ция. Съпругът є я въвежда в за-

гадъчния свят на тайните науки 

и алхимията. Смътните видения 

от бъдещето не са подсказали 

на младата жена, че ще изживее поредица от възходи и падения, ковар-

ство, интриги и една голяма любов, нито пък че една от дъщерите є 

един ден ще бъде наречена Бялата кралица...

„Силата 
на шестимата“
В продължението на фантастич-

ния трилър „Аз съм номер четири“ 

отново срещаме тийнейджъра 

Сам и извънземния Джон Смит, 

пристигнал на Земята от плане-

тата Лориен. Той е един от де-

ветимата млади лориенци, при-

тежаващи завети, които им да-

ват едва ли не свръхестествени 

сили. Тези завети обаче се проя-

вяват с възрастта, а лориенци-

те са още млади. Впрочем трима 

от тях вече са мъртви, убити от 

коварните нашественици от пла-

нетата Могадор, които са разо-

рили планетата Лориен и вече са 

на Земята. Те са опасни, но с Джон е Шест, която е способна да пре-

дизвиква всякакви атмосферни явления и е много силна и красива. Са-

мият той е раздвоен в чувствата си между нея и бившата си „съуче-

ничка“ Сара.

„Кийт Ричардс“
Той създава мелодиите и тек-

стовете на поредица от хи-

тове, разбунили света! Заед-

но с „Ролинг стоунс“ Кийт Ри-

чардс твори музикалната ис-

тория на XX век. В продълже-

ние на четири десетилетия 

неговият живот е олицетво-

рение на рокендрола: той по-

ема рискове, надига откри-

то глас и преследва своите 

цели и желания по един непов-

торим начин. Пред журнали-

ста Джеймс Фокс легенда-

та разказва откровено всич-

ко. От вманиаченото слушане 

на Чък Бери и Мъди Уотърс в 

детството, през сформиране-

то на бандата с Мик Джагър и Брайън Джоунс до неспирно растящата 

слава, съпътствана с турнета, фатални влюбвания и скандали, офор-

мили утвърдения му образ на бунтар и герой на масите.

„Всеки ден с 
Жак Пепен“
„Тази книга е много подхо-

дяща за начинаещи в кухня-

та, за хора, които се боят 

да готвят, за много заети-

те и придирчиви членове на 

семейството или просто за 

всички, които искат вкус-

на храна, без да прекарват 

дълги часове край печката.“ 

Това споделя самият автор, 

който определено е най-до-

брият френски готвач и един 

от най-прочутите кулина-

ри в света. Все пак Жак Пе-

пен се е грижил за менюто 

на Шарл дьо Гол и на още двама френски премиери. В тази книга той 

показва съвсем нагледно как готви – с рецепти, които са по-бързи, по-

лесни и по-свежи от които и да било. Само Пепен може да измисли „бър-

за храна“, която е натурална и спонтанна като идея и в същото време 

изключително новаторска и елегантна.

C
D

Виртуозът Дейвид Гарет
Наричат го Дейвид Бекъм на класическата музика. Дългоочакваният нов албум на 

Дейвид Гарет Legacy съдържа прочутия Концерт за цигулка на Бетовен. Включе-

ни са и няколко популярни аранжимента, сред които „Рапсодия върху тема от Па-

ганини“ на Рахманинов. Legacy представя в дълбочина многостранната кариера 

на Дейвид – съчетание между популярните му интерпретации на класически ше-

дьоври с тази на брилянтен изпълнител на класическа музика, който записва пър-

вия си албум едва 14-годишен. „Концерт за цигулка на Бетовен е най-вълнуващи-

ят и многообразен концерт, създаван някога за цигулка. Всеки цигулар мечтае да 

запише тази творба поне веднъж в живота си. За мен е чест да свиря този кон-

церт. Реализирам една лична цел“, споделя самият музикант. Емоционалната рабо-

та по албумa е проследена в документалния филм Playing For My Life, който подоб-

но на Legacy също ще бъде издаден на DVD. Междувременно Гарет започна репе-

тиции за европейското си турне в подкрепа на последната му суперуспешна тава 

Rock Symphonies, която включва известни рок класики във виртуозен класически 

аранжимент. С турнето талантливият цигулар ще обиколи Хелзинки, Копенхаген, 

Осло, Стокхолм, Париж, Милано, Верона и Лондон.
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БЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩА

Чиста проба

УКРАСАУКРАСА

Не отлагайте украсяването на дома за Коледа за последния възможен момент. 

Украсявайте бавно и с любов. Или както е модерно да се казва напоследък – осъзнато. 

Не подценявайте и украсата за празничната маса. Надяваме се нашите ефектни 

и евтини идеи да са ви от полза при справянето с тази задача.

Елхата е лидерът на новогодиш-

ния декор. Ако жилището ви е мал-

ко и трябва да спестите място, 

купете малка елха и я поставете 

върху кръгла маса, достатъчно 

голяма, за да можете да поберете 

под елхата и... всички подаръци.
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ЗАПОЧВАМЕ С ЕЛХАТА

Първо подберете стила и цветовата гама за украсата на елхата. Направете избора си достатъчно 

рано, за да имате време да купите това, което не ви достига. Не превръщайте коледното дърво в 

какофония от форми и багри. Предлагаме ви украшения от злато и сребро, които много добре контрасти-

рат с тъмнозеления цвят на елхата.

ПЪРВА СТЪПКА Поставете дръвче-

то в контейнер с вода и го фиксирай-

те, като подредите около основата на 

стъблото му камъчета или нещо друго 

красиво, но достатъчно тежко. Така ще 

го „накарате“ да стои право. Периодич-

но доливайте вода в съда, защото елха-

та ще краси дома ви доста дълго вре-

ме. Ако има клончета, които ви пречат 

– отстранете ги.

ВТОРА СТЪПКА Преди да сложите гир-

лянда с лампичките, проверете дали 

всички лампички светят. Започнете по-

лагането на гирлянда от основата, като 

следвате спиралата до върха на дръвче-

то. Когато приключите с поставянето, 

светнете лампичките, за да провери-

те дали сте разположили гирлянда симе-

трично. Коригирайте, ако е необходимо.

ТРЕТА СТЪПКА Поставяйте гирлянди-

те и хартиените ленти така, че да про-

виснат, образувайки мека дъга надолу. 

Така елхата ви ще изглежда като дра-

пирана. Отново започнете украсяване-

то от долу на горе, като се движите по 

спирала, докато стигнете до върха. 

ЧЕТВЪРТА СТЪПКА Първо окачете ук-

рашенията от основния цвят – в случая 

е златният. Разполагайте на приблизи-

телно еднакви разстояния едно от дру-

го, като използвате еднакъв брой играч-

ки за всеки „етаж“ на елхата. От вре-

ме на време се отдалечавайте от дър-

вото, за да проверите дали украсявате 

равномерно. 

ПЕТА СТЪПКА Сега сложете и играч-

ките от другия, втория основен цвят. В 

нашия пример – сребърните. 

ШЕСТА СТЪПКА

Накрая закрепете панделки. Направете 

първо една панделка, а после и остана-

лите по неин образец. Разположете ги 

върху клончетата и ги фиксирайте с по-

мощта на мека декоративна тел.
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ПРАЗНИЧНО МЕНЮ ЗА ОЧИТЕ

СИЯНИЕ Ако са ви останали по-малки играчки за елха, които не сте сложили на дър-

вото, подредете ги в порцеланова купа върху „канапе“ от вечнозелени декоративни 

растения. 

ЗА СКЪПИ ГОСТИ Върху красиво картонче напишете със златен маркер имената 

на приятелите си, които сте поканили на новогодишен обяд или вечеря. Бихте могли 

да украсите краищата и с допълнителни декоративни елементи, като отново използ-

вате златния маркер. После закрепете картончето върху играчка за елха и го „серви-

райте“ заедно с приборите на масата. Хем ще зарадвате гостите, хем те ще оценят 

старанието ви. 

ДВОЙНА „ПОРЦИЯ“ СВЕТЛИНА Обвийте стъклен свещник с клончета от вечно-

зелено растение (а може и от някое стайно) и го поставете върху малко кръгло ог-

ледалце. Ефектът от горящата свещ ще бъде два пъти по-силен. 

МНОГО ПРОСТО! Възможно е да не сте намерили място върху елхата за някоя от 

по-големите играчки. Бихте могли да ги сложите в красиви порцеланови купи, които 

да използвате за украса на масата. Стилно допълнение към играчката би била краси-

ва текстилна панделка.
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„Åêîòîðáè÷êà“�íà�Ôàòìå�Òîïêåâà,�
ìàéêà�íà�5-ìåñå÷íàòà�Ñåëìà

Фатме започна с пачуърк през есента на 2010 г. в курсовете за пачуърк 

на „Аксиома М“. Точна, прецизна, тиха и винаги различна, както са различ-

ни и представените от нея творби в конкурса. „Нека да се насладим на 

красивите торбички на друго място, а не върху храстите и дърветата 

на парковете ни“ е посланието, което тя ни отправя с тази своя творба.

„Çåëåíà�åíåðãèÿ“�íà�Çîðíèöà�Íèêîëîâà�
îò�Ñòàðà�Çàãîðà

Тя е управител на фирма за проектиране на селскостопански обекти и от 

началото на декември – собственик на магазин за пачуърк произведения.

„Шия от около 15-годишна. В  началото – дрехи за себе си, после –  за де-

цата. Шия и украси за дома. С пачуърк се занимавам от 2 години. Трябва-

ше да направя нещо интересно за благотворителна изложба и реших да 

използвам бродирани от мен мотиви, които вградих в пачуърк пана. Това 

беше началото. Пачуъркът не е много популярен у нас, но мисля, че малко 

по малко нещата се променят.“

„Ðîäîïñêà�ðàïñîäèÿ“�
íà�Èëèàíà�Áðüîìåð,�

òðóäíî�óëîâèìà�ìåæäó
�Ãåðìàíèÿ�è�Áúëãàðèÿ

„Винаги съм обичала изкуството и предизви-

кателствата... Духът ми е доста авантю-

ристичен... Когато получих първата си шевна 

машина, към нея имаше няколко диплянки, но 

най-интересна ми се стори тази на „Берни-

на“. Зарових се в тях, очаровах се и си казах: 

„Искам да го мога това и аз!“ След извест-

но време си дадох сметка, че искам да шия 

собствени картини, а не да пресъздавам чуж-

ди мечти. Творя активно от 2008 г.“

ÅÊÎïà÷óúðêI like

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈÒÅ�
ÇÀ�ÌÅÑÅÖ�ÍÎÅÌÂÐÈ

Í
ад 70 са творбите в конкурса за еко пачуърк, 
организиран от „Аксиома М“ с медиен партньор 
списание „Бела“ и спонсори: Bernina (Швейцария), 
TOYOTA – шевни машини (Австрия), „Коутс“ – 

България, Teaket Quilt Shop и платове „Мартинов“. Твор-
бите могат да бъдат разгледани във facebook: „Да си на-
правим пачуърк“ и на живо до края на януари в излож-
бената зала на „Аксиома М“ на ул. „Силистра“ № 6. 

Всеки посетител на изложбата ще определя своя фа-
ворит. В края на януари събралият най-много гласо-
ве ще получи наградата на публиката – шевна маши-
на TOYOTA. Голямата награда – компютърната шевна 
машина Bernette 25 – ще бъде присъдена преди Коледа 
от петчеленно жури, в което ще участва и главният 
редактор на списание „Бела“ Мариана Янева.
Според регламента на конкурса ви представяме 

1

2

3
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РЕШЕНИЕТО

МАХАМЕ ДЕКОРАЦИИТЕ 

На първо време махнете елховата „поличка“ с която сте закривали 

ствола на дървото. Постелете около елхата стар чаршаф или кърпи, 

за да не се счупят играчките, ако случайно паднат на пода. Подготве-

те няколко кутии, в които ще съхранявате украшенията (можете да из-

ползвате кутиите от новогодишните подаръци или от обувки).

Една оставете за събиране на боклуците. 

Откачайте играчките, като започнете отдолу, за да ви е по-удобно 

след това да се протягате към украшенията, закачени по-нагоре. Чу-

пливите топки е най-добре да увиете в меки салфетки или в парчета 

стари вестници. Ако се откъсне закачалката на някоя играчка, не я 

хвърляйте, а я сложете в малко найлоново пликче. Може да ви послу-

жи за нещо през следващата година. Последни махнете гирляндите 

с лампички: намотайте шнура на лакътя си, а след това го вър-

жете с нещо, за да не се оплете. 

ОПАКОВАМЕ ЕЛХАТА

Сложете около елхата стар чаршаф, който не ви е жал да 

изхвърлите. Повикайте надежден помощник и заедно сло-

жете елхата върху чаршафа. Завържете я по-здраво и я 

отнесете до най-близката кофа за боклук. 

ИГЛИЧКИТЕ

Ако подът ви е гладък (паркет, ламинат или дю-

шеме), то преди да пуснете прахосмукачката, 

пометете игличките с метла, иначе може да 

счупите прахосмукачката. След това вни-

мателно огледайте дали няма частици 

от счупени играчки или кукички, които 

също могат да повредят прахосму-

качката. Сега вече смело можете 

да пуснете електрическия уред 

на минимална скорост. 

Ако игличките са се впили в ки-

лима или мокета, преди да включи-

те прахосмукачката, посипете място-

то със сода за хляб. 

ЗА ДА ВИ Е ПО-ЛЕСНО СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ

Сложете елхата в кофа с вода, далеч от парното 

– така тя няма да се рони толкова много. 

Разваляме елхата
бързо и лесно

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ

1. Сваляне на украшенията.

2. Изнасяне на елхата от дома.

3. Обиране на игличките от пода.

© PRILL MEDIENDESIGN & FOTOGRAFIE GMBH / DEPOSITPHOTOS.COM
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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

Сигурно не сте се замисляли, но 
най-голяма част от електри-
ческата енергия пералнята из-

ползва, за да загрее водата до необ-
ходимите градуси, които да гаран-
тират отлични резултати от пра-
нето. Иновацията при модела на 
Hotpoint са 

ДВАТА ВХОДА ЗА ВОДА – 
ТОПЛА И СТУДЕНА 

На английски се нарича SunWash 
System. Традиционно пералните на 
нашия пазар са само с един вход за 
студена вода, която се подгрява в 
машината в зависимост от избра-
ната програма/температура. Така 
се пропуска уникална възможност за 
спестяване до 50% от консума-
цията на електроенергия при 
зададена програма.
Моделът, който ви представяме, 
е особено подходящ при наличие на 
централно захранване с топла вода 
вкъщи или при генериране на то-
пла вода чрез соларни системи, тъй 

като уредът се свързва директно 
към източника и се избягва подгрява-
не на водата в машината (понякога 
до 90 градуса).
При стандартна програма „Па-
мук 60 градуса“ (при капацитет 
7 кг, енергиен клас А) се изразход-
ват 1,52 kW електроенергия за час, 
докато същата пералня, но снабде-
на със SunWash System (входа за то-
пла вода) при същата програма кон-
сумира едва 0,787 kW електричест-
во за час. 
Освен това пералнята разполага със 

СПЕЦИАЛНИ ПРОГРАМИ 
за пране на вълна, против алергии, 
против петна, за коприна и за само-
почистване.
Капацитетът от 7 килогра-
ма и 1200 оборота на въртене 
на барабана гарантират пер-
фектното изпиране. А три-
те години гаранция осигуряват 
още повече удобство и сигурност 
при използване на уреда. Разбира 

се, температурата и обороти-
те могат да се регулират и ръчно, 
а големият дисплей с течни крис-
тали дава постоянна информация 
за етапа от цикъла на пране, из-
браната програма и оставащото 
време.

Гениално решениеГениално решение
Наистина гениалните неща са наглед толкова обикновени – чак да се чудиш как никой 

преди това не се е сетил за тях. Марката Hotpoint е погледнала с нови очи на пералнята, 
когато е изобретила системата за захранване с  топла вода.



Продукти тесто: 200 g пшеничено брашно, 125 g меко масло,
3 яйца, 1 пакетче бакпулвер Dr. Oetker, 125 g захар,
1 пакетче ванилена захар Dr. Oetker, 1 щипка сол, 1 ч.л. канела
Допълнително: 1 пакетче пудинг Dr. Oetker (сметана, карамел или ванилия),
300 ml прясно мляко, 100 ml ябълков сок, 75 g смлени бадеми, няколко шоколадови
пръчици или дървени шишчета (6 см), малко марципан Dr. Oetker, какао Dr. Oetker,
сладкарска цветна боя за хранителни цели Dr. Oetker

Приготовление: Пресейте заедно брашното и бакпулвера. Добавете останалите про-
дукти и ги разбъркайте с миксер около 2 мин. първо на ниска, след това на най-висока
степен до получаване на гладко тесто. Разстелете сместа в намаслена форма за
торта (Ø 26 cm) и печете около 30 мин. в предварително загрята фурна на 180°C при
горен и долен нагревател или на 160°C при горещ въздух. 
Изстиналият блат натрошете на трохи в купа. Пригответе пудинга според указанията
на опаковката, но само с 300 ml мляко. След като изстине, го разбъркайте с трохите
и ябълковия сок до хомогенна смес. От сместа оформете 3 размера топки, оваляйте
ги в смлените бадеми и ги забодете на шоколадовите пръчици, като притиснете дол-
ната за опора и горната (главичката) за шапка. От марципана оформете шапка, очи,
копчета, носле и шал, оцветете ги с какао, червена и зелена сладкарска боя и деко-
рирайте снежните човечета. Поръсете с пудра захар за снежец.
Съвет: Съхранявайте снежните човечета най-много 2 дни в хладилник. Ако желаете
да ги съхраните за по-дълго време, ги замразете.

Снежни човечета



Внесете в дома си празничната
магия на Коледните и Нового-
дишни празници със Снежните чо-
вечета от Dr. Oetker! 

Верният помощник при приготвяне на
уханни сладки, печива и десерти Dr.
Oetker е приготвил за Вас още впечат-
ляващи коледни идеи и изненади на
www.oetker.bg



в к у х н я т а

А
ко искате да разнообразите и същевременно да 

улесните кулинарната новогодишна програма, ви 

предлагаме да приготвите много видове салати, 

хапки и разядки. Това е достатъчно да поглези вкусови-

те ви рецептори, без да натовари стомасите ви, както 

става обикновено на новогодишните тежки трапези.

ПРАЗНИК НА ХАПКИПРАЗНИК НА ХАПКИ

ЗАПЕКАНКА С ГЪБИ И СКАРИДИ

ХАПКИ В ГЪБЕНИ ШАПКИ

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

 200 г гъби и/или скариди  1 глава кромид лук 

 200 мл течна сметана  1–2 скилидки чесън 

 1 с. л. брашно  1 с. л. краве масло  2 с. л. 

олио  50 г сирене  сол, черен пипер  муска-

тово орехче

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Лукът, чесънът и гъбите се почистват и 

се нарязват на дребно. Лукът и чесънът се за-

пържват в олиото за около 2 мин. Добавят се и 

нарязаните гъби и/или скариди. Всичко се пър-

жи още 3–5 мин. 2. Приготвя се сметанов сос. 

Брашното (пресято предварително) се запърж-

ва в маслото за 1–2 мин. При непрекъснато бър-

кане се добавя сметаната. Сместа се вари на 

слаб огън, като не се оставя да кипне. 3. Сме-

тановият сос се прибавя към гъбите. 4. Фурна-

та се загрява до 200 градуса. Сместа се овку-

сява със сол, черен пипер и настъргано муска-

тово орехче, изсипва се във формички/коктейл-

ни метални лъжици и се поръсва с настъргано 

сирене. Пекат се в продължение на 10–15 мин.

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

 6–8 големи печурки  1 глава 

лук (ситно нарязан)  2–3 кар-

тофа (сварени)  50 г краве 

масло  сол, черен пипер  2 с. 

л. олио  жълтъкът от 1 яйце

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Гъбените шапчици внима-

телно се издълбават с остър 

нож и се запичат във фурна за 

5–10 мин. 2. Лукът се запържва 

до златисто в олио, добавят се 

нарязаните на ситно пънчета 

на гъбите и сърцевината им и 

сместа се изпържва до готов-

ност. 3. Картофите се паси-

рат и се смесват с маслото до 

получаване на хомогенна смес. 

Картофеното пюре се обърква 

със запържените лук и гъби и се 

подправя на вкус със сол и че-

рен пипер. 4. Гъбените шапчи-

ци се напълват с приготвеното 

пюре и купчинките се намазват 

с жълтък. Шапките се запичат 

отново във фурната до образу-

ване на златиста коричка
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

 500 г коктейлни скариди  1/2 салата 

айсберг  100 г майонеза  2 с. л. соев 

сос  1 ч. л. лимонов сок  няколко едри 

кралски скариди за украса

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Салатата се нарязва на сламки и по мал-

ко от нея се разпределя по дъната на 

чаши за коктейли. Отгоре се подреждат 

коктейлните скариди. Залива се с дресинг 

от майонеза, соев сос и лимонов сок. Са-

латата се украсява с кралските скариди.

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

 1 опаковка рулца от раци  200 г твърдо сирене 

 скилидка чесън (пасирана)  1 морков  2 с. л. копър 

(ситно нарязан)  майонеза

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Морковът се настъргва на дребно ренде. Сиренето и 

5–6 рулца от раци се нарязват на ситно и се объркват 

с копъра, майонезата и чесъна. Салатата се разбърк-

ва добре. 2. Останалите рулца от раци се разполовя-

ват, развиват се и във всяко лентичка се завива по 1 ч. 

л. от салатата.

МОРСКИ КОКТЕЙЛ

ХАПКИ С РУЛЦА ОТ РАЦИ
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САЛАТА С ТЕЛЕШКИ 
ЕЗИК И ЗЕЛЕНЧУЦИ

САЛАТА С ЦВЕКЛО И КОЗЕ СИРЕНЕ

САЛАТА С ПИЛЕ, ГРОЗДЕ И ОРЕХИ

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

 1 бр. печени пилешки гърди (без кожа)  200 г бяло и червено грозде 

(без семки)  100 г орехи  4 стъбла целина  майонеза

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Пилешките гърди се нарязват на дребни късчета и се изсипват в купа 

за салата. Добавят се зърната измито грозде (бяло и червено) и наря-

заните стъбла целина. 2. Орехите се счукват и се добавят в салатата. 

Салатата се подправя с майонеза и се поднася. 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

 1 телешки език (сварен и по-

чистен)  2–3 пресни краставици 

 1 малка консерва зелен грах  2 

яйца (сварени)  100 г майонеза

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Езикът, краставиците и яйца-

та се нарязват на сламки и се по-

ставят в купа за салата. 2. При-

бавя се и грахът. 3. Непосред-

ствено преди сервиране салата-

та се подправя с майонеза.

СС

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

 3 големи глави цвекло (сварено)  200 г прясно 

козе сирене  3–4 с. л. сос „Песто“  шепа кедро-

ви ядки (запечени във фурна)  зехтин

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Свареното цвекло и козето сирене се наряз-

ват на кръгли филии. Цвеклото се намазва със 

зехтин. 2. Подреждат се на редове, като леко се 

застъпват. Поливат се със сос „Песто“. Сала-

тата се украсява с печените кедрови ядки.
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РУЛЦА ОТ ПАТЛАДЖАН С 

ОРЕХИ

Нарязаният на филии патладжан 

се запържва в олио. В блендер се 

приготвя паста от 200 г орехи, 

1 глава печен лук, голяма връзка 

зелени подправки (копър, босилек, 

магданоз), 1/4 ч. л. червен пипер, 

1/4 ч. л. шафран, 3–4 скилидки че-

сън. Пастата се посолява и с нея 

се намазват изпържените филии 

патладжан. Завиват се на рулца. 

Украсяват се със зрънца от нар. 

ДОМАТИ С МЕКО СИРЕНЕ

Капачетата на няколко средно 

големи домата се отрязват. До-

матите се издълбават с лъжич-

ка и се пълнят със смес от си-

рене фета, объркано с квасена 

сметана и зелени подправки. 

РУЛЦА ОТ ПАТЛАДЖАН И 

СИРЕНЕ

Сиренето се настъргва на дреб-

но ренде. Смесва се с майонеза 

и с пасиран чесън. Филии пържен 

патладжан се намазват с тази 

смес и се завиват на рула. 

ТОПЧИЦИ ОТ СИРЕНЕ

Нискомаслена извара се смесва с 

меко сирене в съотношение 1:2. 

От сместа се оформят малки 

топчици и се овалват в нарязан 

на дребно копър. 

ПЛАТО „АСОРТИ“ 
СЪС СИРЕНА 
И ЗЕЛЕНЧУЦИ
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за  д е с е р т

ЗА 12 ПОРЦИИ:  200 г черен шоколад  4 с. л. силно прясно смляно кафе 

 1 с. л. течен екстракт от кафе  100 г масло  4 яйца  100 г захар  30 г 

брашно За глазурата:  100 г черен шоколад  1 ч. л. масло За декорация: 

 шоколадови бонбони с форма на кафейно зърно (или зърна от кафе)

ТОРТА „КАФЕ“ТОРТА „КАФЕ“

ЛЕСНА, НО ЕФЕКТНА

11

22

33 44 55

200 г шоколад се начупват на парченца 

и се разтопяват на водна баня. Смля-

ното кафе се смесва с течния екс-

тракт и с разтопения шоколад. Приба-

вят се и 100 г масло. Бърка се до полу-

чаване на еднородна смес.

Жълтъците се отделят от белтъците 

и се разбиват със 75 г захар до побе-

ляване. Към тях се добавя брашното, а 

след това – и шоколадовата смес. Раз-

бърква се. Белтъците се разбиват на 

сняг с останалата захар и след това 

внимателно, лъжица по лъжица, се до-

бавят в шоколадовата смес.

Формата за печене на блата се намаз-

ва с масло и се поръсва с брашно. Бла-

тът се пече в предварително загря-

та на 250° фурна. Когато го извадите, 

обърнете сладкиша върху грил и го ос-

тавете да изстине, докато е готов за 

сервиране.

Глазурата се приготвя, като натроше-

ният шоколад се разтопява на водна 

баня и докато е на огъня, към него се 

добавя маслото и се бърка до получава-

не на хомогенна смес. 

С помощта на шпатула глазурата се 

намазва върху сладкиша. Оставя се 

да се втвърди. Тортата се украсява с 

бонбоните (зърната кафе).
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за ЯНУАРИ

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

Какво очаква Какво очаква 
всички зодии всички зодии 

през 2012 г.през 2012 г.

ОВЕНОВЕН

Романтични изненадиРомантични изненади

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

В творчески подем стеВ творчески подем сте

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Хармония в любовтаХармония в любовта

РАКРАК

Финансите ви се стабилизиратФинансите ви се стабилизират

ЛЪВЛЪВ

„Корекции“ на партньорствата„Корекции“ на партньорствата

ДЕВАДЕВА

Започвате годината много силноЗапочвате годината много силно

ВЕЗНИВЕЗНИ

Не се насилвайте за нищоНе се насилвайте за нищо

СКОРПИОНСКОРПИОН

Добри оферти за съвместна работаДобри оферти за съвместна работа

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Път и ценно запознанствоПът и ценно запознанство

КОЗИРОГКОЗИРОГ

Можете да се поздравите с успехиМожете да се поздравите с успехи

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Венера ви подкрепяВенера ви подкрепя

РИБИРИБИ

Силни сте в екипната работаСилни сте в екипната работа
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ОВЕН 
През първата половина на годината подобрявате финансовото си състояние, 
но само ако направите компромиси с убежденията си. В средата на април обаче 
са възможни финансови затруднения. Ако гоните кариера, активизирайте се 
максимално през този период. От януари до юни ще привлечете нови приятели, 
партньори и спонсори. Юпитер е на ваша страна. Май е отреден за планиране. 
От средата на юни до края на годината очаквайте подобрения в отношенията 
с роднините и пътувания – в страната и в чужбина. Обучението ще ви се удава с 
лекота. Втората половина на юли и средата на август са удачни за разрастване 
на бизнеса ви. Краят на август и първата половина на септември са напрегнати 
както в работата, така и вкъщи. От октомври до края на годината не харчете 
необмислено, не взимайте кредити и не инвестирайте. През първата половина 
на ноември са възможни проблеми със здравето, както и интриги с деловите и 
интимните партньори, особено на финансова тема. Но пък в края на ноември и 

първата половина на декември ще работите с лекота и удоволствие и ще напреднете много. 

ТЕЛЕЦ 
Продължавате с победния си ход от предходната година. През първата 
половина на 2012 г. сте в подем. Популярността и авторитетът ви растат. 
Юпитер все още е в Телец до средата на юни и вие сте късметлиите на 
зодиака от януари до юни. Привличате спонсори и известни и преуспели 
хора, които ще подпомогнат развитието ви. Ще имате поддръжката и на 
своите стари познати, които ценят качествата и постиженията ви. От януари 
до март ще е най-активният ви период. Краят на април, началото на май и 
целият декември са неблагоприятни за всякаква дейност. Липсва ви енергия. 
След юни финансите ви се стабилизират, здравето ви се подобрява. До края 
на годината започвате нови и надеждни делови проекти, някои от които 
свързани с чужденци. Разширявате бизнеса и хоризонтите си. Преодолявате 
страховете и задръжките си. В края на август и през септември ви очакват 
промени в кариерата и нови начинания. Март и втората половина на 

септември са благоприятни за любовта и приятелството. От октомври до края на годината е добре да 
промените отношението си към личните и деловите партньори. Бъдете по-толерантни и търпеливи към тях. 

БЛИЗНАЦИ 
През първата половина на годината е добре да наблегнете на 
реализацията на стари проекти, както и на семейните си ангажименти. 
Не започвайте нови проекти, защото няма да имате достатъчно енергия 
да ги довършите. Периодът е подходящ за задгранични пътувания. В 
края на април и началото на май също сте в слаби позиции и без 
енергия. Бъдете търпеливи и не форсирайте събитията, не поемайте 
никакви рискове! Успех в началото на годината ще имат Близнаците, 
които се занимават с творчество, медицина или социални дейности. 
Планирайте бъдещите промени едва след средата на юни. Тогава 
настъпва щастливият ви период и до края на годината сте на вълната 
на успеха. Такъв късмет се случва на 12 години! До края на годината 
ще сте в състояние да задвижите много нови проекти, дори да смените 
изцяло имиджа, а защо не и професията си?! След октомври се 
захващайте здраво за работа. До края на година обърнете внимание 

и на здравето си: проведете профилактични терапии, променете дневния си режим и се откажете от вредни 
навици. Ставате по-отговорни към здравето си и започвате да водите здравословен живот. През ноември и 
декември ще се почувствате малко по-стабилни, уверени и щастливи. 
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РАК 
Приятелите ще играят голяма роля в живота ви. През първата половина на 
годината установявате близки контакти с позабравени приятели и близки. 
През първите пет месеца осъществявате свои смели идеи, които дълго сте 
обмисляли – като да намерите друго поприще за реализация. Чувствате се 
достатъчно силни, за да направите генерални промени в живота си. Получавате 
прозрения, хрумват ви оригинални идеи (непременно ги записвайте!). След 
юни разчитайте на подкрепата на добронамерени хора. Каквото и да се случва, 
ще имате късмет. Успявате да овладеете всяка ситуация. Но не насилвайте 
ситуациите след юни – тогава всичко ще се развива по своите закони и по най-
добрия за вас сценарий. Юни обаче ще е неблагоприятен за кариерата и здравето 
ви. След втората половина на юли се активизирате и разширявате кръга на 
познатите си. Създавате и романтична връзка. Октомври и ноември също са 
позитивни месеци, но през декември трябва вече да пазите силите си и да не се 

претоварвате. През октомври е наложително да конкретизирате чувствата си. До края на годината много от 
вас ще сключат брак или ще се влюбят. 

ЛЪВ 
Поставяйте си постижими цели и ще се изненадате с каква лекота ще ги 
постигате. Годината ще е успешна най-вече за онези от вас, които не са 
се оставили на течението, а дръзко заявяват по-добро бъдеще за себе си. 
През 2012 г. някои от вас ще променят своя социален статус. Очаквайте 
напредък в кариерата. След май разчитайте на колегите и приятелите си. 
Работата в екип ще ви спори. Задават се промени и в професионалния, и 
в личния живот. Планирате нови неща, които ще реализирате до края на 
годината. Това е годината, когато можете да срещнете своята бленувана 
любов, да подсигурите бъдещето на децата си или да ви се роди дете. 
Май е подходящ за срещи и пътувания. Април, юни и първата половина 
на юли са напрегнати месеци – ще трябва да се справяте сами с трудни 
ситуации. От октомври навлизате в период, в който сериозно трябва 
да обърнете внимание на вашето семейство и дом. Трябва да се справите 

с оформянето на важни документи за наследства. Ще се заемете с ремонти у дома. Ще ви се наложи да се 
съобразявате с потребностите и нуждите на по-възрастните си роднини. Поемате повече отговорности от 
семеен характер. 

ДЕВА 
На вълната на успеха сте, но той ще бъде извоюван с много труд и упорство. През 
първата половина на годината разширявате хоризонтите си. Много успешни ще 
са връзките ви с чужбина. Наблегнете повече на обучението извън страната и на 
усвояването на нови духовни знания, които да ви помагат в развитието. През тази 
година ще имате и напрегнати ситуации, но дори и те ще са в полза на развитието 
ви. От януари до май намирате своите духовни учители и своето призвание. Това 
е период, в който разгръщате талантите си. От средата на януари до средата 
на април ще имате възможност да се справите с работата си по-прецизно и 
концентрирано. След средата на юни се амбицирате да напреднете в кариерата. 
Периодът е добър за утвърждаване в работата, стартиране на частен бизнес и 
стабилизиране на финансите. Някои ще бъдат повишени в длъжност. Привличате 
подходящи хора в обкръжението и екипа си, с които ще напредвате заедно. Но от 
време на време трябва да си почивате – наложително е да го направите в края на 

юли и началото на август. През май и през първата половина на юни, както и през втората половина на 
ноември и началото на декември ще се замислите за смяна на работата. 
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ВЕЗНИ 
Очакват ви положителни промени. С финансите се справяте добре, особено 
ако попаднете на добри партньори. От януари до края на май периодът е 
благоприятен за частен бизнес и за погасяване на кредити. Ако сте семейни, 
внимавайте да не се увлечете в извънбрачна връзка, защото последиците ще са 
непредвидими. Необвързаните ще открият своята любов през първата половина 
на годината. След юни ви потръгва в обучението и преквалификациите, 
отваря ви се път в чужбина, привличате чуждестранни партньори, приемат ви 
в задгранични университети. Разширявате кръгозора си и намирате смисъл 
в живота, попадате на точните знания и хора в точния момент. В началото на 
октомври настъпва дългоочакваният момент, когато планетата на кармата и 
научаването на нови житейски уроци Сатурн напуска вашия знак. До края на 
годината ще усетите облекчение. Справяте се с поне един свой проблем. От 
октомври до декември се постарайте да намерите източници за допълнителни 

доходи. Бъдете дисциплинирани при разпределяне на финансите. Ставате и по-отговорни към здравето си. 
Диетата и спортуването ще ви изпълнят с енергия. 

СКОРПИОН 
Задава се интересна творческа година. Преоткривате се и се развивате. Общувате 
по-хармонично. През първата половина на годината привличате нов интимен 
партньор, който напълно ще отговаря на представите ви. В бизнеса също 
създавате сполучливи делови партньорства. От януари до началото на юни 
стартирате успешен съвместен бизнес. От април до юни много от вас си намират 
по-добра работа и по-подходящи партньори. В творчески подем сте в края на 
юни, през юли и в началото на август. След това, до края на август и през 
септември, забавете темпото! В края на годината очаквайте пак раздвижване 
– ноември и декември ще са активните ви силни месеци. След юни до края на 
годината стъпвате на добра финансова основа, инвестирате успешно, намирате 
трайно решение на имотен проблем (кредит например). Ставате по-сексапилни 
и чаровни и ще се радвате на повече от един кандидат за тялото и душата си. 
Периодът е подходящ и за зачатия. От началото на октомври планетата на 

кармата Сатурн се премества във вашия знак и през следващите 2 години и половина ще ви прави по-мъдри 
и устойчиви. Придобивате нови умения. 

СТРЕЛЕЦ 
Доразвиват се благоприятните ситуации от края на миналата година, 
които засягат професионалната ви реализация и здравето ви. Успехът сега 
зависи изцяло от вашата целеустременост. Не се оставяйте на течението. 
Постоянно следвайте някаква цел, защото годината е благоприятна за 
израстването ви. Каквото и да си пожелаете, ще го постигнете, ако не 
се разсейвате с маловажни неща. До октомври все още имате шанс да 
реализирате някои свои идеи, които обмисляте отдавна. Много силни 
периоди очаквайте през втората половина на април, втората половина 
на май и началото на юни: пътувания, срещи, както и нови начинания. 
Втората половина на юли и началото на август е благоприятно време 
за делови растеж и крупни покупки. След октомври ще се оттеглите почти 
ритуално от шума и суетата на света. Усамотението ви влече. В края на 
октомври и началото на ноември се предпазвайте от интриги и сплетни, 

забавете своята активност. Няма да имате и достатъчно финанси и време да осъществите намеренията си. 
През първата половина на ноември се погрижете за здравето си. След втората половина на ноември до 
края на декември навлизате в още един успешен и силен период. 
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КОЗИРОГ 
Очаква ви добра, силна и знакова година. Пригответе се за промени от януари до 
март – ако не се страхувате от тях и поемете отговорност, много ще напреднете. 
Личният ви живот ще е важна тема през първата половина на годината. От 
януари до юни реализирате творческите си идеи. Успешен период за изяви пред 
публика. След юни работата започва да ви носи повече удовлетворение. Растат 
ангажиментите ви, но и доходите. Стопляте отношенията си с колегите. До 
края на годината решавате успешно здравословен проблем. Юли и началото 
на август са добри периоди за кариерен растеж. Вторият ви такъв подем ще е 
през втората половина на септември до началото на ноември – общувате 
ползотворно с началници и делови партньори. Слагате успешно начало на 
професионалното си развитие. През втората половина на юни са вероятни 
здравословни и професионални проблеми. Отдайте се на почивка през втората 
половина на август. След началото на октомври ще отсеете приятелите си – 

ще останат само тези, с които можете реално да се разбирате и да си помагате. До края на годината стъпвате 
здраво на земята. Много от плановете ви ще се реализират, ако подходите по-прагматично. 

ВОДОЛЕЙ 
В началото на годината бъдете предпазливи с приятели, партньори и 
спонсори. От януари до края на май вниманието ви ще е фокусирано върху 
семейни и домашни дела. Възможно е да придобиете нова собственост – земя 
или жилище. В края на януари и началото на февруари получавате прилив 
на оптимизъм. Въздържайте се от конфликти през април и началото на май. 
Втората половина на юни не е подходяща за пътуване. Юли и август е време 
за любов и положителни промени. Подобренията в любовния ви живот ще 
започнат обаче още в края на юни – пригответе се за приятни изненади. От 
юни до края на годината много от вас ще се сдобият и с рожба. Периодът е 
силен и в творческо отношение. Ще ви хрумват оригинални, нестандартни 
идеи. Захващате се с нови творчески проекти, които ще ви помогнат да изявите 
себе си по най-добрия начин. От октомври обръщате внимание изцяло на 
вашата социална и професионална реализация. До края на годината, ако не сте 

удовлетворени от настоящата си работа, получавате шанс да намерите нова, да започнете самостоятелен бизнес 
или да получите признание или повишение на настоящата си работа. Ставате по-отговорни и целенасочени. 

РИБИ 
Годината ще е динамична, пълна със събития, нови хора, конкуренти, а понякога 
и с конфликти. Роднините и приятелите ви ще играят значима роля в живота ви. 
Ще пътувате повече. Ще създадете нови познанства. През цялата година ще сте 
напористи и динамични, но това ще води до напрегнати отношения с околните. 
Внимавайте какво казвате, особено ако сте ядосани. Като цяло общуването 
ще ви се удава. Посредническата дейност и търговията – също. На успех ще се 
радват хората, които се занимават с наука, литература, образование, изкуство и 
шоубизнес. От януари до юни наблегнете на обучението и преквалификацията си. 
С лекота ще усвоявате нови знания. Втората половина на годината очаквайте 
успехи, свързани с недвижими имоти или друга собственост. Духовната работа, 
заниманията с изкуство, творческата и обществената дейност ще ви носят 
истинско удовлетворение. През януари и февруари завършете всичко започнато, 
за да можете да стартирате с нови сили от средата на март новите си начинания. 

Тогава очаквайте и промени в работата. През юли реализирате успешно плановете си. Август и септември 
са благоприятни за възобновяване на стари или създаване на нови любовни връзки. Най-големите промени в 
работата и личния си живот очаквайте в края на май, началото на юни, през ноември и целия декември. 
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ЗАПОЧВАТЕ НОВАТА ГОДИНА АМ-
БИЦИОЗНО и с положителна на-

стройка. Изпълнени сте с нови идеи и же-
лание за подобряване на социалния ви ста-
тус – омръзнало ви е да сте на „опашка-
та“ за успеха, искате да имате хубава ра-
бота и добро заплащане! Добрата новина 
е, че ще го получите, макар и с известно 
напрежение и конфликти в служебната 
сфера. От вас се изисква правилен подход 
– самите събития ще ви водят в правил-
ната посока, вие само трябва да извърви-
те пътя. Най-подходящото време да при-
ключите с административните промени, 
подготовката на документи, важните раз-
говори и подписването на договори е от 
1-ви до 20-и. Постарайте се до тази дата 
да привършите всички подготвителни опе-
рации, свързани с реализирането на плано-
вете ви в бъдеще, като избягвате да 
действате на 1-ви, 2-ри, 8-и, 9-и и 19-и. На 
тези дати трябва да сте внимателни и в 
здравословно отношение – внимавайте при 
шофирате, не поемайте рискове, не се 
правете на смелчаци. 

НАПРЕГНАТИ И ИЗБУХЛИВИ СТЕ 
Януари е традиционно травмоопасен 

и напрегнат месец. Внимавайте на 1-ви и 

2-ри да не ви извадят от равновесие пре-
комерните забележки и анализът на ваш 
близък, роднина, колега или приближен – 
много сте избухливи през тези дни. Съби-
тията, които ще ви се случат тогава, ще 
ви покажат, че е крайно време да дейст-
вате. Не отлагайте повече, измъкнете се 
от застоя и лошото самочувствие. Най-
добрите си договори ще подпишете от 
1-ви до 7-и. Срещите, общуването и издир-
ването на информация в този период ще 
ви бъдат най-лесни. Сега също така успя-
вате да концентрирате много добре вни-
манието си – справяте се блестящо с 
взимането на изпити и защитата на пис-
мени работи и научни изследвания. 

МНОГО РАЗОЧАРОВАНИ И ДАЖЕ 
ОТЕГЧЕНИ ще се почувствате в 

началото на месеца. Най-вече в личния си 
живот. 

ЗАБАВЕТЕ УМИШЛЕНО ТЕМПОТО 
на 8-и и 9-и, защото това са напрег-

нати дни за вас. Луната е в Рак, фазата 
пълнолуние ще ви донесе неприятности от 
различен характер и напрежение. Вероятни 
са конфликти в семейството. Възможни 
са и скандали или най-малкото спорове с 
началници и по-възрастни и авторитетни 
хора. С родителите също можете да има-
те противоречия през тези дни.

РОМАНТИЧНИ ИЗНЕНАДИ очак-
вайте на 13-и. Внимавайте да не 

„хлътнете“ от пръв поглед, защото има 
голяма опасност да объркате приятел-
ството с любовта. Приемайте това, ко-
ето ви предлага съдбата, но бъдете и 
малко нащрек, защото може да се окаже, 
че това е само красива илюзия. Този ден 
е много подходящ да покажете на прия-
телите си, че ги обичате и държите на 
тях. За творческите личности това е 
чудесен ден за вдъхновение и прозрение. 

На 19-и е добре да отстъпите, да нама-
лите темпото и временно дори да се от-
кажете, защото е възможно да получите 
отказ за нещо. Възможно е също да ви 
възпрат и някакви административни под-
робности. 

ФИНАНСОВО ОЖИВЛЕНИЕ След 
20-и ще имате възможността да си 

получите парите и признанието за отдав-
на положени усилия и свършена работа. 

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ИНТУИЦИЯТА 
СИ На 22-ри имате шанс да направи-

те нещо нестандартно, за да преодолеете 
временния застой. Това е ден на прозрения. 
Не бързайте да се отказвате от нищо. 
Запомнете идеите, които ще ви хрумнат. 
На 23-ти, когато е новолунието във Водо-
лей (много знаково новолуние за вас, защо-
то ще можете да си пожелаете нещо, ко-
ето ще можете да реализирате!), не се 
притеснявайте. Дори и ако се налага да 
направите рязък завой. Сега сте в състо-
яние да започнете нещо ново на чисто. 

КОНФЛИКТЕН ДЕН за вас е 27-и. 
Не се насилвайте за нищо. 
МАТЕРИАЛНА НАГРАДА за положе-
ните от вас труд и старания ще 

получите на 30-и и/или 31-ви.

Парите идват при вас 
най-сетне
От 20-и до 31-ви за вас настъпва благо-
приятен във финансово отношение пери-
од. Сега част от напрежението, което из-
питвахте в началото на месеца, се е раз-
сеяло и ставате по-практични, земни и 
последователни. Ще сте максимално про-
дуктивни в работата и ще извлечете по-
дълготрайна полза от усилията си. От 21-
ви до 26-и очаквайте много контакти, пъ-
тувания и срещи. Възможни са обаче и из-
вестни разминавания в графиците с ва-
шите приятели.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ 

От 1-ви до 20-и е време да наваксате 
пропуснатото, да се развивате професио-
нално и да направите скок в кариерата си.

От 1-ви до 7-и ще общувате и ще води-
те разговори с лекота. Времето е подхо-
дящо за пътувания. 

1-ви, 2-ри, 8-и, 9-и, 19-и и 27-и са кон-
фликтни дни за вас. Внимавайте при шо-
фиране, пазете се от травми и счупвания. 

На 23-ти можете да промените посока-
та на желанията си. Замисляте и започ-
вате нещо ново.

СТРАСТНИ УСТНИinfo
ОЩЕ ПО-ДЪЛГОТРАЙНО ЧЕРВЕНО!
Партньорството между Кейт Мос и Rimmel е едно от най-дълготрайните и най-емблематичните в козметич-
ната индустрия. Сега Кейт и Rimmel направиха крачка напред в своите взаимоотношения – за първи път супер-
моделът разработи своя собствена линия червила специално за марката – Kate Moss Lasting Finish Lipstick Collection.
С дебюта си в декоративната козметика Кейт Мос преобрази класическата модна визия, като є вдъхна част 
от своя несравним небрежен стил. Кейт работи отблизо с експертите на Rimmel за създаването на новата ко-
лекция червила Kate Moss Lasting Finish Lipstick и за визията на опаковките, които са в шикозен черен мат. Дизайн, 
който напълно олицетворява нейния бляскав рокендрол стил. 
Опаковката също е много шикозна – изписаното име на Кейт придава допълнителна изисканост и елегантност 
на цялостната визия! 
Световноизвестният модел влага целия си опит от работата на модния подиум, снимачното студио и черве-
ния килим, когато си партнира с експертите от Rimmel, за да създаде 5 зашеметяващи нюанса единствено за 
колекцията Kate Moss Lasting Finish Lipstick.
В България колекцията Kate Moss Lasting Finish Lipstick е в наличност на пазара от 20 ноември 2011 г. в 5 нюанса: 005, 
006, 008, 009 и 010.
Препоръчителна цена: 7,49 лв.

и/или 31-ви.
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ТВОРЧЕСКИ ПОДЕМ Целият януари 
е много полезен за активна и об-

ществена дейност. До 20-и се намирате в 
пълноценен творчески период. Слънцето е 
в хармоничния ви Козирог и ви прави ста-
билни и последователни. Стартирате ус-
пешно проекти, които засягат бъдещата 
ви дейност. От 1-ви до 20-и периодът е 
подходящ да си набележите бъдещите пла-
нове и да започнете да ги реализирате. 

СПЛЕТНИ НА РАБОТНОТО МЯСТО 
От 1-ви до 8-и сте в много динамичен 

период и активен работен цикъл. Ще ви 
се наложи обаче да се справяте с подмол-
ни ходове на конкуренти и със сплетни на 
колеги или съдружници. Проверявайте 
всички плащания лично, не се предоверя-
вайте. Погасявайте кредитите и заемите 
си навреме. На 7-и изведнъж решавате ма-
териалните си затруднения. Съветвам ви 
да направите така, че да не оставате без 
пари в джоба и да не разчитате на фи-
нансиране от партньори и съдружници. 
Вие сте в състояние и сами да контроли-
рате финансовото положение през първа-

та седмица на януари. 
СЛОЖНИ ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ На 
1-ви са вероятни напрежения с люби-

ми хора, с приятели или деца. Внимавайте 
какво казвате, за да не съжалявате после. 
Сдържайте своята сприхавост и гняв. 8-и 
и 9-и също са напрегнати дни за вас. Овла-
дявайте конфликтите, като се стараете 
да премълчавате каквото ви идва отвъ-
тре, особено на 9-и. Тогава е пълнолуние-
то, което ви прави активни в общуване-
то, но и ви прави претоварени и разсеяни. 
Не подписвайте важни документи и дого-
вори. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЪТУВАНЕ От 
9-и до 20-и заложите началото на 

нещо, което искате да се развива добре в 
бъдеще. Ще получите предложение за пъ-
туване, приемете го охотно. Нуждаете се 
от повече движение, контакти и общува-
не с цел реклама. Времето е подходящо за 
командировки и работни срещи, разговори 
и подписване на документи. 

ПОДОБРЯВА СЕ ЕМОЦИОНАЛНИ-
ЯТ ВИ ЖИВОТ След 14-и можете да 

разчитате на безвъзмездна и навреме ока-
зана помощ от приятел. Започвате да об-
щувате по-леко, намирате общ език, спе-
челвате съмишленици. Подобрява се и емо-
ционалният ви живот, в случай че до 
този момент сте имали напрежения. В 
романтично отношение дните от 13-и до 
15-и също ще са много благотворни. 

НАВЛИЗАТЕ В ТРУДЕН ПЕРИОД 
След 20-и настъпва сложен и напрег-

нат период. Психологически няма да сте в 
добра форма. От 20-и до 31-ви на повърх-
ността ще изплуват минали пропуски и 
грешки, направени от ваши колеги или съ-
дружници, които ще рикошират върху вас. 
В работата ще се наложи реорганизация – 
прегрупиране на силите или смяна на ръ-
ководството. 

КОНФЛИКТИ НА ЛИЧНА ОСНОВА 
На 23-ти е новолуние в конфликтния 

ви знак Водолей – внимавайте да не до-
пуснете фатални грешки. На 23-ти и 24-
ти са вероятни конфликти на лична осно-
ва и противопоставяния на интереси. На 
24-ти се пазете от псевдоприятели, не се 
съобразявайте с чуждото мнение, прояве-
те повече увереност и настойчивост. 

ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ От 22-
ри до 31-ви ще сте с отслабени имун-

ни сили, няма да имате никакъв тонус. Не 
претоварвайте организма си, пазете се от 
простуди, внимавайте за качеството на 
храната, особено на 25-и и 26-и. 

ПО-СПОКОЙНИ И УРАВНОВЕСЕ-
НИ СТЕ на 30-и и 31-ви, когато Луна-

та е в Телец. В тези дни може да постиг-
нете споразумения и да реализирате печал-
би, ако проявите достатъчно толерант-
ност и към отсрещната страна. Завърш-
вате месеца по-спокойно.

Общувайте повече
От 9-и до 20-и включително направете 
всичко възможно да осъществите пове-
че контакти – ще бъде добре, ако те са 
свързани по някакъв, макар и символичен 
начин с чужбина. Най-силните ви дни за 
периода са 3-ти, 4-ти, 7-и, 12-и, 13-и, 15-и 
и 20-и – действайте на максимални обо-
роти. На 13-и печелите доверието на офи-
циални институти и влиятелни хора – ще 
докажете, че на вас може да се разчита. 
15-и също е много успешен за вас ден – 
сключените тогава споразумения и даде-
ните обещания ще са много ползотвор-
ни. Макар че е почивен ден, за вас той ще 
се окаже „работен“ – в неформална обста-
новка, на излет, в кафене или по телефона 
ще проведете много важни за бъдещото 
ви развитие разговори.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

От 1-ви до 8-и ще имате успешни фи-
нансови операции.  

На 1-ви и 8-и не влизайте в конфликти. 
Пазете се от интриги.

От 9-и до 20-и периодът е подходящ за 
делова работа, подписване на документи, 
водене на преговори и съдебни дела.

3-ти, 4-ти, 7-и, 12-и, 13-и, 15-и и 20-и са 
вашите силните дни. Можете да поста-
вите ново начало и да задвижите важни 
за бъдещето неща.

След 20-и навлизате в труден период – 
действайте предпазливо. 

На 23-ти може да поемете по-нов про-
фесионален път.

ИЗРАЗИТЕЛЕН ПОГЛЕД

ЗА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ И СЕКСИ МИГЛИ
се доверете на новата спирала на Miss Sporty Lash Millionaire False lashes, която не е за срамежливки! Ако 
обичате да ви забелязват, сега е моментът да заблестите. Новата спирала е вдъхновена от нестих-
ващата жажда на жените да бъдат център на внимание. Тя е предназначена за онези великолепни и 
секси момичета, които, трепкайки очарователно с мигли, привличат погледите на останалите вър-
ху себе си. 
„Бъди смела и подчертай своя неустоим поглед с големи, секси и очарователни мигли... защото лепило 
не е необходимо!“ е посланието, което вдъхновява създателите на спиралата. Miss Sporty Lash Millionaire 
False Lashes придава на твоите мигли ефекта на изкуствени мигли, който винаги си желала. 
Oбогатената с протеин формула False Lashes осигурява равномерно наслояване във всички посоки и по-
стига до 15 пъти по-голяма плътност на миглите, като същевременно предотвратява тяхното 
сплъстяване и слепване. Тайната е в патентования нов дизайн на четката, която идеално приляга на 
формата на окото и създава екстраобем. Умело извитата четчица забележително удължава миглите 
и ги прави до 15 пъти по-плътни.
Спиралата Miss Sporty Lash Millionaire False Lashes оставя миглите извити в продължение на 16 часа.
Препоръчителна цена на рафта: 3,99 лв.
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МИСИЯ НЕВЪЗМОЖНА В началото 
на годината имате амбициозното на-

мерение да промените живота си. За жа-
лост обаче ще действате хаотично и не-
обосновано. Разпилени сте между това, 
което искате вие самите, това, което е 
престижно и модно, и това, което искат 

партньорите и роднините ви. През първа-
та седмица на месеца сте разконцентрира-
ни, дори нервни. Не бързайте да взимате 
необмислени решения. 

НЕ СТЕ ГОСПОДАРИ НА ПОЛОЖЕ-
НИЕТО от 1-ви до 7-и включително. 

Вашата управляваща планета Меркурий се 
намира в конфликтния ви Стрелец и чес-
то ще трябва да се съобразявате с хора 
и ситуации, които не подлежат на вашия 
контрол. Хубавото е, че на 6-и и 7-и ще 
можете да постигнете забележителни ре-
зултати и сближаване с партньорите. Във 
вихъра на цял куп различни събития сте 
през първата седмица от годината. Посре-
щане на гости, проблеми в работата и... 
една симпатия, която може да се окаже 
нова, зараждаща се любов. 

ТЕМАТА „ФИНАНСИ“ СЕ СЪБУЖ-
ДА Като цяло периодът от 1-ви до 

20-и ще бъде напрегнат, издръжливостта 
ви ще бъде поставена на изпитание. Въл-
нуват ви финансови въпроси – от ежеднев-
ни разходи до погасяване, при това спешно, 
на кредити и заеми. Особено остро ще 
стои въпросът с разплащанията на 8-и, 9-и 
и 13-и. В целия период от 1-ви до 20-и ще 
бъдете въвлечени и във финансовите тре-
воги и проблеми на постоянния си парт-
ньор, съдружници или съмишленици. 

НЕ СЕ ПРЕДОВЕРЯВАЙТЕ, особено 
от 8-и до 20-и. И не се забърквайте в 

неща, от които не разбирате. Не се на-
гърбвайте с непосилни отговорности. В 
този период бъдете внимателни и в сек-
суално отношение. Има опасност от не-
предвидени зачатия, както и от инфек-
ции, предавани по полов път. 

СИЛНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ И СТРЕС 
ви очакват на 8-и, 13-и и 19-и. Има ве-

роятност да разкриете нечии семейни или 
служебни тайни, които биха могли да про-

менят хода на много събития. Не се при-
теснявайте, ако се наложи на 19-и да се 
откажете от свои намерения. Приемайте 
философски и спокойно всички препят-
ствия по пътя. След време ще разберете 
скрития им смисъл и ще бъдете благодар-
ни. Бъдете внимателни и във финансово 
отношение.

РАЗДВИЖВАНЕ В ЕМОЦИОНАЛ-
НИЯ ЖИВОТ ще усетите от 1-ви до 

14-и. Тогава планетата на любовта и хар-
монията Венера се намира в хармоничния 
ви Водолей. Ако нямате човек до себе си, 
на 13-и ще имате възможност да намери-
те нова любов. Бъдете открити, за да не 
пропуснете добър шанс за бъдещето си. В 
този ден ще имате и щедрата подкрепа 
от приятели и симпатизанти.

СВЕЖА НОВА ЕНЕРГИЯ ви носи на-
влизането на Слънцето във Водолей 

на 20-и. На 21-ви ще получите прекрасно 
предложение, отварят ви се нови възмож-
ности за работа, обучение и път, които 
бързо ще се осъществят. На следващия 
ден са възможни усложнения, но не избърз-
вайте с никакви действия. 

ХУБАВ ДЕН е 23-ти, когато е ново-
лунието във Водолей. То ще провоки-

ра приятни новости в живота ви. Сега 
вече ще имате база, на която да стъпи-
те и да отговорите на хубавите предло-
жения отпреди 2 дни. Вече имате необхо-
димата смелост, самочувствие и желание 
за промяна.

БЛАГОПРИЯТЕН Е ПЕРИОДЪТ от 
23-ти до 31-ви. Установявате нови 

контакти, замисляте се за повишаване на 
квалификацията, привличате нови инвес-
тиции, идеи и хора в живота си. Бъдете 
смели на 28-и. Мислете бързо и поемете 
по новия път, защото скоро такива хуба-
ви шансове няма да се появят.

Конфликт с роднини
Възможно е проблемната ситуация да въз-
никне на 1 януари. Става дума за дребни 
битови недоразумения, които обаче ще ви 
извадят от равновесие. Трудно ще угоди-
те на близките си. Помислете за ремонт 
или друга промяна вкъщи. Колкото и да не 
ви се вярва, това може да ви помогне за 
хармонизиране на взаимоотношенията у 
дома. Лошото е, че трябва да се въоръжи-
те с голямо търпение. За жалост през ця-
лото време от 24 януари до 14 април са 
възможни конфликти и напрежение у вас. 
Явлението ще бъде провокирано от рет-
роградната фаза на Марс през този пери-
од. Вероятни са смяна на местоживеене-
то, замени, пътувания и поддържане в ре-
жим на постоянна готовност за промени, 
свързани с жилището.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

От 1-ви до 7-и се съобразявайте повече 
с партньорите си. 

На 6-и и 7-и с лекота преодолявате ба-
риери.

От 8-и до 20-и внимателно преценявай-
те възможностите и не поемайте много 
отговорности, особено финансови.

От 1-ви до 14-и ще се радвате на хар-
мония в любовта. Възможно е да започне-
те нова връзка на 13-и. 

След 23-ти тръгвате в нова посока на 
развитие. Възможно е да ви се отвори и 
път в чужбина, както и да се появи въз-
можност за ново образование.

ЗАПАЗЕНА МАРКА

ЛИМИТИРАНАТА СЕРИЯ НА ZAGORKA REZERVA 2011 
МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПИТАНА САМО ТОЗИ ЗИМЕН СЕЗОН
От маркетинг екипа на марката определят новия продукт като „специална селекция от вку-
сове, създадена за любителите на изтънчените удоволствия“. 
Сред първите, които опитаха новата напитка, бяха Вики от „Мастило“, тв водещите Мар-
та Вачкова и Ники Кънчев, актьорите и продуцентите на най-новия български филм „Кецове“, 
писателят Богдан Русев. Към гостите на официалната дегустация на Zagorka REZERVA 2011 се 
присъединиха и певицата Рут Колева, писателката Милена Фучеджиева, актрисата Евели-
на Борисова („7 часа разлика“) и Камен Алипиев от БНТ. Въведение във вкуса и качествата на 
Zagorka REZERVA 2011 направи биреният експерт Людмил Фотев, автор на книгата „Езикът 
на бирата“. Той сравни характера на новия продукт с добро джаз изпълнение за любители на 
изтънчения вкус. Джаз настроението на вечерта беше поддържано от виртуозните изпълне-
ния на триото Веселин Веселинов–Еко, Васил Пармаков и Димитър Льолев.
Zagorka REZERVA 2011 се отличава с тъмногранатов цвят, кадифен вкус и oставя запомнящ се вкус с умерена сладост и боровинкови нотки. Тя е с 6% алко-
холно съдържание, слабо газирана и с мека пяна. 
С лансирането на този новаторски продукт, без аналог в България, „Загорка“ още веднъж доказва, че българската бира е на световно ниво.
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ПРИЯТНО ОЖИВЛЕНИЕ очаквайте 
от януари, макар че на моменти ще 

бъде доста напрегнат. Интересни хора и 
събития се появяват в живота ви. В до-
бро здраве сте. Пълни сте с енергия и с 
лекота се справяте с ежедневните си за-
дачи. През първата половина на месеца и 
около пълнолунието в Рак на 9-и ще полу-
чите импулс да подобрите външния си 
вид. От 1-ви до 7-и, когато празничното 
настроение все още не ви е напуснало, 
ще сте особено активни в срещите с 
приятели. Отзивчиви сте. През по-голя-
мата част от месеца ще се налага да се 
съобразявате с вашите партньори и съ-
дружници, ако искате да се радвате по-
дълго време на хармония. Много е важно 
да запазите баланса в отношенията си с 
околните през първите три седмици на 
януари. 

ЗАСТАНАЛИ СТЕ ПРЕД „ОГЛЕДА-
ЛОТО“ НА ПАРТНЬОРСТВАТА от 

1-ви до 20-и. Независимо дали са лични, или 
делови, успявате „да видите“ в тях 
собствените си достойнства и несъвър-
шенства. През този период общуването и 
публичните ви изяви ще бъдат съпът-
ствани с приятни и полезни за вас среща 

с хора, които в бъдеще ще играят важна 
роля в живота ви. 

ДЕН ЗА СПОРАЗУМЕНИЯ И НАМИ-
РАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ПАРТНЬО-

РИ е 13-и. Това важи както за личния, 
така и за деловия живот. 

СТАВАТЕ ОБИДЧИВИ И КАПРИЗ-
НИ На 8-и Меркурий навлиза в на-

прегнатия за вас знак Козирог и ви прави 
много обидчиви. От 8-и до 27-и ще реаги-
рате много емоционално на всички различ-
ни от вашето мнения. 

ФИНАНСОВОТО ВИ СЪСТОЯНИЕ 
СЕ СТАБИЛИЗИРА През периода от 

1-ви до 14-и стабилизирате финансовото 
си състояние. Работата най-сетне ви оси-
гурява добри печалби. От 1-ви до 14-и ще 

се справяте добре и с наследствени въ-
проси, с разпределянето на семейния бю-
джет или този на фирмата. Някои от вас 
получават финансова помощ от любим чо-
век (може и от ухажор). Сексуално актив-
ни сте и са вероятни зачатия. Особено на 
13-и. Интимният ви живот е хармоничен 
през този период. Темата за интимния 
живот и за парите се връща при вас и 
след 20-и, но тогава вече ще трябва да 
сте по-внимателни, защото в тази сфера 
ще настъпят сериозни раздвижвания след 
новолунието на 23-ти. Възможно е да за-
почнете частен бизнес. Или да откриете 
нови източници на финансиране. Тази тен-
денция ще е активна още от 19-и, когато 
тежки събития в семейството ще ви 
подсетят, че имате нужда от промени. 
На 19-и е добре да обсъдите сериозно фи-
нансите с вашите най-близки хора. От 
19-и до 23-ти се постарайте да приключи-
те достойно с досегашен ваш партньор, 
особено ако сте били обвързани и финан-
сово с него. Разплатете се и се подгот-
вете да започнете нов житейски цикъл. 

СТАВАТЕ ПО-УВЕРЕНИ за бъдещето 
си след 23-ти. Тогава ще смените и 

някои ваши съдружници и сексуални парт-
ньори – задават се много по-надеждни и 
приятни възможности. Вече ви се иска об-
новление, няма да стоите като заложници 
в стари ситуации. 

НАЛАГА СЕ ДА ИЗЧИСТВАТЕ СТА-
РИ СМЕТКИ И ОТНОШЕНИЯ на 27-

и. Ще ви бъде трудно, няма да можете да 
намерите общ език с опонентите си. 

ЧУВСТВАТЕ СЕ ПО-СТАБИЛНИ на 
28-и. Получавате добри новини. Пред 

вас се откриват нови възможности. 
РАЗЧИТАЙТЕ НА ПРИЯТЕЛСКА 
ПОДКРЕПА на 30-и и 31-ви. Старай-

те се да не се конкурирате с никого.

5-ЗВЕЗДНО КАЧЕСТВО

За по-чувствителните 
от вас 
През този период те ще усетят напреже-
ние, особено ако не са успели да се спра-
вят със собствената си неувереност и 
чувство за непълноценност. Много внима-
телни бъдете в дните преди пълнолуни-
ето във вашия знак на 8-и и 9-и, когато 
сте много раними. Лесно можете да обър-
нете нещата в своя полза, ако мислено си 
припомните какво сте постигнали през 
последната една година, какъв опит сте 
придобили и колко победи и успехи сте 
имали. Имате нужда точно от самочувст-
вие и стимул, за да продължите напред. 
Все пак не забравяйте, че това са напрег-
нати и емоционални дни, в които искрата 
на недоволството, различията и конфли-
ктите може да се появи дори от невинни 
събития. Старайте се да не подписвате 
никакви документи тогава и да не води-
те преговори, както и разговори от личен 
характер. Особено на 8-и, защото тогава 
може да настъпят непредвидени обрати и 
да се развалят дори много сигурни сделки 
и хубави отношения.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

От 1-ви до 7-и очаквайте активен пери-
од, пълен със срещи с интересни хора. Ще 
привличате онова, което излъчвате. Бъде-
те позитивни.

На 8-и и 9-и сте в центъра на събития-
та. Очаквайте трудности в работата и 
при общуването. Преодолейте ниското си 
самочувствие.

След 23-ти ще се радвате на по-до-
бри финансови възможности. Стартира-
те нов бизнес. Намирате си и нов сексуа-
лен партньор.

PAMPERS PREMIUM CARE – СУПЕРЗАЩИТА ЗА ВАШЕТО БЕБЕ
Последните разкрития на експертите на Pampers показват, че бебетата имат по-висока сетивност, отколкото 
възрастните. Това означава, че за тях и най-дребното преживяване е значимо житейско събитие. Избирайки пеле-
на, която осигурява висококачествена защита за кожата на бебето, майките могат да разчитат на ултрасухи-
те пелени Pampers Premium Care. Клинично е доказано, че Dry max технологията запазва кожата на вашето бебе суха 
до 12 часа. В допълнение, размери 1–3 са снабдени с порест пласт, който попива и предпазва от протичане.
По-мекият и дишащ пласт отзад при размери 1–4 позволява на кожата да диша, а уникалният балсам от алое при 
всички размери дава допълнителен защитен слой. Изключително тънки, тези пелени оставят кожата суха без 
компромис. Прилягат плътно на бебето, като осигуряват най-добрата защита срещу протичане. Размери 1–2 са 
снабдени с припокриващи се лепенки, а размери 1–5 – с еластични странични ленти.
За перфектна родителска грижа за бебешката кожа използвайте новите пелени Pampers Premium Care в комбина-
ция с мокри кърпички Pampers Sensitive Wipes – за нежно почистване и за предпазване от раздразнения. С Pampers 
осигурявате 5-звездна защита на вашето бебе, която предпазва чувствителната му кожа, докато заедно се на-
слаждавате на най-ценните моменти, опознавайки значението на допира.
За повече информация посетете интернет адрес www.pampers.bg.
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РАЗДИРАТЕ СЕ ОТ ПРОТИВОРЕЧИЯ 
между забавления и работа. От една 

страна, трябва да сте изцяло ангажирани 
в процесите, протичащи на работното ви 
място, както и с отношенията с колеги-
те, но флиртовете, забавленията и жела-
нието за нови изяви, връзки и положител-
на емоция постоянно ще ви разсейват. 
От 1-ви до 14-и постоянно ще сте изкуше-
ни да флиртувате, но ако имате постоя-
нен партньор, не бива. Ще си изпатите. 
Странно откъде тази флиртаджийска на-
стройка, след като от 1-ви до 20-и всички-
те ви поети ангажименти, както и чув-
ството ви за дълг към близки и роднини, 
за които трябва да се грижите, няма да 
ви оставят на мира. Ако през първите две 
седмици се фокусирате само върху рабо-
тата си, ще напреднете в кариерата и 
самочувствието ви ще се повиши. 

НАЙ-РАБОТОСПОСОБНИ И АК-
ТИВНИ ще бъдете от 1-ви до 9-и 

включително, като на 8-и и 9-и ще демон-
стрирате неподозирани сили и ще предло-
жите оригинални идеи. Тогава е възможно 
да се освободите от някои страхове и за-
дръжки, които сте крили дълбоко с години 
и които са пречели на реализацията ви. 

ЩЕ БЛЕСНЕТЕ С ЦЕЛИЯ СИ ЛЪВ-
СКИ ЧАР на 10-и, 11-и и 12-и, но само 

ако сте искрени и смели. 

ГОЛЕМИТЕ ВИ ПОБЕДИ ви чакат 
на 13-и. Успявате да влезете в среди, 

за които досега само сте мечтали. 
ЩЕ ТРЯБВА ДА ОТСТЪПИТЕ на 19-и. 
Не влизайте в спорове. Общуването ви 

е затруднено, информацията ви се губи. 
ВНИМАВАЙТЕ В ЛИЧНИТЕ СИ ОТ-
НОШЕНИЯ от 1-ви до 14-и, защото 

интимният ви партньор ще е много 
взискателен. На 13-и можете да овладее-
те положението, като му докажете чув-
ствата си.

ЗАБАВЯТЕ ТЕМПОТО С навлизане-
то на Слънцето в противоположния 

ви знак Водолей на 20-и ще се появят ре-
дица ограничения и пречки. Ще се чувст-
вате много слаби и неработоспособни. 

ТРУДЕН ПЕРИОД След 24-ти в жи-
вота ви се връщат стари болежки и 

здравословни проблеми от миналото – не-
пременно им обърнете внимание. Това тра-
диционно е един от най-трудните ви пе-
риоди през годината, защото вашата пла-
нета управител Слънцето е твърде отда-
лечена от вас и нейните благотворни лъчи 
трудно ви „огряват“. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗДРАВЕ-
ТО СИ Особено ако имате хронични 

заболявания. Но дори и да нямате здраво-
словни проблеми, е добре да засилите при-
ема на витамини и минерали и да се дви-
жите повече навън през светлата част на 
деня. Хронично ще ви липсват светлина и 
топлина. Като цяло от 20-и до 31-ви няма 
да сте много ефективни, особено ако са-
мите вие се опитате да провокирате ня-
каква активност, без да сте достатъчно 
вдъхновени от това, което правите.

ЩЕ ИЗПАДНЕТЕ В ЗАВИСИМОСТ 
ОТ ИНТИМНИЯ СИ ПАРТНЬОР – и 

емоционална, и материална. На 22-ри и 29-и 
ще ви е най-трудно да преглътнете гор-

достта си, но е добре да приемете нечия 
помощ. Дошло е време и на вас някой да 
помогне. Възможно е през тези дни да ви 
се наложи да направите компромис, за да 
запазите отношенията си. Партньорът 
ви ще ви ревнува или няма да одобри ваша 
постъпка или мнение. 

ЗА УДАР ПО ЧЕСТОЛЮБИЕТО се 
подгответе на 29-и. В нещо няма да 

успеете от първия път. Спокойно, само не 
трябва да се отказвате. 

МИСЛЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОФЕСИ-
ОНАЛНИТЕ СИ ИЗЯВИ на 30-и и 31-

ви. Съберете информация за конкуренция-
та. Имате потенциала да надминете кон-
курентите си. Направете си планове, но 
още не ги обявявайте публично. Не раз-
сейвайте вниманието си – макар и да 
сте в изчаквателна позиция, защото ня-
мате достатъчно енергия, не бива да 
вдигате ръце и да не се интересувате 
какво става около вас. 

„Корекции“ на 
партньорствата
Всъщност това е месецът, в който може-
те да внесете корекции във вашите парт-
ньорства, ако усетите, че вече са се „из-
носили“. На 23-ти е новолунието във Водо-
лей, което засяга точно сферата на близ-
ките ви отношения. След 23-ти се създа-
ват благоприятни условия да ги „рестар-
тирате“ или да ги прекъснете. Самотни-
те Лъвове ще се впуснат в „лов“ на нови 
отношения. Но за жалост не сте в добра 
форма. Вместо да полагате тези усилия, 
се оставете на течението на събития-
та и то ще ви изведе при новите хора, от 
които се нуждаете. Деловите партньор-
ства също ще претърпят корекции. На 
28-и вече подобрявате отношенията си, 
стабилизирате новите си връзки, подпис-
вате важни договори, които дълго време 
ще ви държат на „повърхността“.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

След 20-и оставате без енергия. Би било 
добре да се погрижите за здравето си. На 
работа няма да сте много ефективни.

На 22-ри и на 28-и очаквайте подкрепа 
от ваша сродна душа. Ще получите добра 
вест и предложение от чужбина.

От 29-и до 31-ви стойте на „скришно“. 
Не обявявайте намеренията си.

РЕВОЛЮЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

ROWENTA С ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО НА КОСАТА
Коса, права и гладка като коприна и същевременно блестяща, жизнена и здрава? Това е основната задача на новата революционна технология на Rowenta, 

заложена в пресата Rowenta Respectissim Liss. Продуктът обединява всичко, което съвременната жена търси, за да изглежда косата є перфектна, 
жизнена и здрава всеки ден. С пресата постигате стопроцентово съхранение на здравината на косъма по време на изправянето и съще-

временно дълготрайно гладка и красива коса благодарение на автоматичната настройка на температурата спрямо типа и със-
тоянието на косата.

Иновативната патентована технология Ultra Tension позволява косата да бъде издърпана с пресата, преди топли-
ната да є въздейства увреждащо. За разлика от масово разпространените преси за коса, които работят 

на температура 230°, Rowenta Respectissim Liss постига същия ефект при 170°, без това да вреди на 
структурата на косата.

Пресата е снабдена с плаващи плочи, които оказват постоянен натиск от корените до 
върховете, осигурявайки дълготрайно изправяне дори и на силно къдрава коса. Керамичното 
покритие Ceramic Silver Titanium, обогатено с титаний и сребро, защитава косата и я прави 
по-лъскава. С този уред ще осигурите оптималната температура за изправяне, която ще 

се „съобрази“ със състоянието точно на вашата коса. Йонният генератор предотвратява 
статичното електричество и оставя косата гладка и блестяща за по-дълго време. 
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ЗАПОЧВАТЕ ГОДИНАТА МНОГО 
СИЛНО – с висок боен дух и поло-

жителна емоционална настройка. Отдавна 
не сте били в толкова добра форма и 
дано да задържите това състояние макси-
мално дълго. Всъщност от 1-ви до 20-и 
имате всички предпоставки да преодолява-
те с лекота житейски ситуации, които в 
други случаи са ви отнемали много сили. 
Околните ще бъдат много изненадани да 
ви видят толкова безгрижни. В момента 
Слънцето се придвижва в хармоничния ви 
знак Козирог и ви прави креативни и люб-
веобилни. Флиртувате. Хрумват ви ориги-
нални идеи, които е добре да записвате. 
Нищо чудно да се превърнат в реализира-
ни проекти много скоро. Сложете начало 
на реализацията на новите си идеи от 
1-ви до 20-и. Започнатото сега ще се раз-
вива добре в бъдеще. 

УКРЕПВАТ ПРИЯТЕЛСКИТЕ ВИ 
ВРЪЗКИ От 1-ви до 9-и ще сте на-

строени на вълна развлечения – ще ходите 
на гости, на кино, на театър. Добре че 
има и такива периоди, в които да се за-
редите малко с позитивна енергия, защо-
то постоянното напрежение и загриже-

ност, които са ви дежурни спътници, 
много ви износват и изнервят. Ако може-
те да си вземете отпуска, това е най-
подходящият период. Само на 1-ви и на 8-и 
внимавайте за травми върху леда и при 
шофиране. Но няма да ви се размине без 
работа, само дето няма да я усещате 
като бреме и няма да се уморявате. 

С ЛЕКОТА СЕ СПРАВЯТЕ С ВСИЧ-
КО След 8-и вашата планета Мерку-

рий навлиза в Козирог и ежедневните ви 
задължения започват да ви се струват пе-
сен. На 13-и очаквайте успех в работата. 
Отношенията с колегите ви се подобря-
ват. Днес лечението е много ефективно, 
попадате на точния лекар. Получавате 
подкрепата и признанието на колеги и/или 
роднини. Очаквайте добри новини за хора-
та, за които се грижите у вас. 

ПОЛАГАЙТЕ ПОВЕЧЕ УСИЛИЯ В 
ОБЩУВАНЕТО след 14-и. На 19-и е 

добре да откликнете на емоционалните и 
материалните проблеми на ваши приятели 
или на вашите деца. Възможно е в този 
момент и вие да имате финансови за-
труднения, но ви съветвам да помогнете. 

ВЪРШИТЕ РАБОТАТА СИ С УДО-
ВОЛСТВИЕ След 20-и Слънцето е 

вече във Водолей и ви прави отново ти-
пичните отрудени и заземени Деви. В 
това няма нищо лошо, разбира се, особено 
ако си вършите работата с удоволствие. 
Сега е време да разработите в дълбочина 
творческите проекти, които сте заплану-
вали и дори вече активирали в началото 
на месеца. За останалите Деви ще бъде 
полезно да се задълбочат в това, което 
правят, да преценят дали са достатъчно 
удовлетворени от ежедневието си. 

ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ УМОРЕНИ 
И ОТЕГЧЕНИ от 20-и до 23-ти. При-

повдигнатото ви настроение от началото 

на месеца се сменя от заблатеното на-
строение на сивата еднаквост. 

РЕТРОГРАДЕН МАРС В момента 
Марс е все още в Дева и на 24-ти 

става ретрограден, т. е. символично се 
връща назад. Това ще ви накара да до-
вършвате старателно забравени проекти 
и задачи. 

ЕНЕРГИЕН, ФИНАНСОВ И ЕМОЦИ-
ОНАЛЕН СПАД очаквайте обаче след 

27-и. Възможно е да се почувствате неу-
довлетворени и нереализирани. Но спокой-
но, защото след 27-и получавате шанс да 
ви назначат на по-добра длъжност, да ви 
повишат заплатата или пък да си намери-
те добре платена допълнителна работа. 
Това, което се иска от вас, е да сте дос-
татъчно инициативни, за да търсите нови 
възможности, но и достатъчно разумни, за 
да запазите позициите, които са сигурни и 
проверени, без да избързвате и да постъп-
вате прибързано и свръхемоционално. 

МНОГО УСПЕШНИ ДНИ СА 30-и и 
31-ви. Тогава намирате време да обър-

нете внимание на здравето си. Решително 
поемате пътя на по-здравословен начин на 
живот и успявате да се справите със 
стар неприятен навик, за който все не ви 
стигаше куражът досега да го признаете 
и преодолеете. 

Новолунието
на 23-ти ще внесе свежия полъх на промя-
ната в работата и по отношение на здра-
вето. Още на самия ден, когато енергия-
та за всички е почти замряла в очакване 
на новия цикъл на Луната, вие ще почув-
ствате още прилив на сили. Умът ви бър-
зо ще пресмята възможните варианти за 
промяна. През следващите два дни сами 
ще провокирате обаждания и предложения, 
които могат да ви изведат на съвсем дру-
го професионално поприще.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

От 1-ви до 9-и е време за ваканция, за 
общуване с приятели и за повече култур-
ни развлечения – посещения на театър, 
кино, изложба. Заредете се с положител-
ни емоции.

След 8-и сте в силен творчески период. 
Добре е до 20-и да реализирате поне едно 
от своите намерения.

На 23-ти се задават промени в рабо-
тата.

След 24-ти ще довършвате залежала 
работа. Залавяте се с нерешените про-
блеми. 

КАЛЕНДАРЪТ НА КАЛЕНДАРИТЕ

THE LAVAZZERS
е името на 20-ото издание на календара на Lavazza, който отпразнува това важно събитие, като представи 
на страниците си 12 от майсторите на фотографията, помогнали за големия успех на този продукт през го-
дините: Ервин Олаф, Тиери льо Гуе, Майлс Олдридж, Марино Паризото, Еухенио Рекуенко, Елиът Ървит, Финли 
Маккей, Марк Селигър, Ани Лейбовиц, Албърт Уотсън, Дейвид Лашапел, Елен фон Унверт.
Те поставиха ентусиазирано себе си в една игра, празнувайки своята най-интимна връзка с кафето Lavazza 
чрез автопортрети. Дванадесетте фотографи, точно като един сплотен отбор, бяха ръководени от аген-
ция Armando Testa, отговорна и за тазгодишното издание на календара на Lavazza. Фотографите интерпрети-
раха себе си в иновативни, необикновени и създадени с въображение снимки.
И понеже сме свикнали да си ги представяме зад обектива, сега, когато ги виждаме като главни герои пред 
камерата, това е една наистина чисто нова емоция. Например Ервин Олаф в своята снимка „Отлитащите 
ми мисли“ изтъква, че „докато пия Lavazza, естествено, мисля за човешкото тяло“.
Иконата и движещата сила на календара за 2012 г., а и на целия проект, свързан с отпразнуването на 20-ата 
годишнина, е Валери ван дер Граф. Младият холандски модел, главна героиня в една от снимките на Елен фон 
Унверт, е на корицата на календара за 2012 г., изобразена как духва свещите за символичен двоен рожден ден: 
20-ото издание на календара на Lavazza и 20-ата годишнина на самата Валери.
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ИЗБЯГВАЙТЕ ТЪЛПИТЕ ОТ ХОРА и 
шумните места през първите три сед-

мици от януари. Това е много специален пе-
риод, в който ще ви е необходимо спокой-
ствие. Най-добре е да останете насаме със 
себе си. От 1-ви до 7-и ви препоръчвам да 
общувате само с най-близките ви хора. 
Най-доброто, което можете да направите, 
е да слушате интуицията си и да не се на-
силвате за нищо. Моментът въобще не е 
подходящ за делова работа. По-скоро ще ви 
занимава какви са отношенията ви с род-
нините. Ще уреждате и битови проблеми. 

ПОДРЕДЕТЕ ДОМА СИ КРАСИВО 
На 3-ти и 4-ти, както и на 7-и и 8-и ви 

съветвам да направите уютни преобразо-
вания вкъщи. Подредете дома си красиво. 
Непременно изхвърлете старите вещи, ко-
ито ви дразнят. 

МИСЛИТЕ САМО ЗА ЛЮБОВ Упра-
вляващата ви планета Венера е в 

хармоничния ви знак Водолей от 1-ви до 
14-и и ви прави много чувствителни, де-
ликатни и дипломатични. 13-и е хармони-
чен ден, когато ще затвърдите една ро-
мантична връзка, която ще се развива 
стабилно в бъдеще. Това е и чудесен ден 
да дадете ход за реализирането на поне 
една ваша мечта. 

ТРУДЕН ПЕРИОД ЗА ОБЩУВАНЕТО 
ще е от 8-и до 27-и, когато Меркурий 

навлиза в конфликтния ви Козирог. Не до-
пускайте скандали вкъщи и не изяснявайте 
отношенията си с никого. Комуникацията 
с представители на институции също ще 
е затруднена. Бъдете внимателни при пъ-
тувания и оформяне на документи. Най-
напрегнатите дни в това отношение ще 
са 8, 9, 13, 19 и 27 януари. 

БЪДЕТЕ ИЗРЯДНИ В РАБОТАТА СИ 
на 10-и, когато е пълнолунието в Рак. 

Тогава успявате да затвърдите постигна-
тото, но и да си върнете някои доско-
рошни тревоги и чувството на неувере-
ност. Ако сте в частния сектор и от 
вас зависят много хора, внимавайте днес, 
защото конкуренцията ще е много агре-
сивна. От 10-и до 15-и се фокусирайте 
само върху работата си. 

НАЙ-ХУБАВИЯТ ВИ ПЕРИОД на-
стъпва на 20-и, когато Слънцето на-

влиза във Водолей и събужда творческия 
ви потенциал. От предишната ви затво-
реност няма и следа. Налага се да общу-
вате повече и да рекламирате дейността 

си и личните си качества. Везните, кои-
то упражняват творчески професии, ще 
са в подем. Периодът е подходящ за близ-
ко общуване с любими хора и приятели, 
както и за обмисляне на творчески плано-
ве. Нека общуването с децата ви е прио-
ритет сега, особено на 25-и и 26-и. 

ПРАВИТЕ ВАЖЕН ИЗБОР 20-и е ва-
жен ден, в който можете да напра-

вите своя избор насаме пред себе си. Съ-
битията на 22-ри ще ви покажат тенден-
ции в личния ви живот занапред. Избере-
те да продължите с някого само ако чув-
ствата ви са дълбоки и ако има взаимно 
разбиране във връзката ви. Много важни 
ще са и следващите дни: 23-ти, 24-ти и 
25-и, които са и най-силните ви за месе-
ца. На 23-ти е новолунието в хармоничния 
ви знак Водолей, което ви носи обновлени-
ето и вдъхновението, от които се нужда-
ете. На самотните Везни ще донесе нова 
връзка, а на другите – шанс да заздравят 
сегашната. През следващите 4 седмици ще 
взимате още важни решения, засягащи 
личния ви живот (приятелства, сватба, 
зачатие). Все хубави неща, които ще ус-
пеете да привлечете в живота си, особе-
но ако останете позитивно настроени и 
не си позволявате да критикувате, особе-
но на 27-и и 28-и. 

ПОДХОДЯЩ ПЕРИОД ЗА СТАРТИ-
РАНЕ НА НЕЩО НОВО е времето 

от 20-и до 31-ви. А също и за творческа 
работа и рекламиране. Ако някой ви на-
прави предложение сега, не бива да се 
страхувате да го приемете. Периодът е 
изключително креативен – нещата се 
случват спонтанно и ще са успешни. 

ШАНС ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МА-
ТЕРИАЛНОТО СИ ПОЛОЖЕНИЕ по-

лучавате на 30-и и 31-ви. Взимате добри 
пари и намирате спонсори. 

Грижете се добре 
за себе си
и не се товарете с негативни преживява-
ния и действия до 20-и. Дотогава (от 1-ви 
до 20-и) Слънцето е в трудния за вас като 
енергетика знак на Козирога. Имунната ви 
защита е силно отслабена. Не е изключе-
но да се обадят хронични болежки. На 1-ви 
се пазете от тайни ваши врагове. Те са 
твърде близо до вас, но вие още не сте ги 
разпознали. На никого не се доверявайте 
днес. Не разкривайте желанията си, осо-
бено пред хора, които познавате слабо.

Й

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

От 1-ви до 7-и не се претоварвайте. 
Оттеглете се за малко на спокойствие, 
ако имате възможност.

От 1-ви до 20-и периодът е подходящ 
за активно общуване с роднините и близ-
ките. Подредете дома си, направете уют-
ни преобразования. 

След 20-и започва градивен период на 
обновление.

На 23-ти, 24-ти или на 25-и има шанс 
да започнете нова интимна връзка или да 
подобрите отношенията си с настоящия 
интимен партньор.

УСЕЩАНЕ ЗА КАБАРЕ

УКРОТЕНИ ОБЕМИ, БРЕТОН И КОНТРАСТНИ ЦВЕТОВЕ
Академия и салони Stephan и L’Oreal представиха в София тенденциите за косите през пролет/лято 
2012 г. Комбинация от различни текстури и безброй интерпретации на черното в грима допълват 
визията.
Усещането за кабаре е основното артистично вдъхновение на новата колекция на Stephan. Френски-
ят бранд представи три основни салонни визии с къса, средна и дълга коса и обединяващия мотив 
за бретон на нивото или под веждите. И в трите предложения се забелязват премахване на обема 
и толериране на естественото падане на косата по растежа, както и адаптираната спрямо всяка 
прическа комбинация от минимум два цвята. Във фокуса на Stephan са доброто подстригване и тех-
никата на работата с цветовете, което предоставя неограничени възможности при сешоара и 
стайлинга. Всички водещи визии на марката за 2012 г. са лесни за поддръжка след излизането от сало-
на и са разработени специално с идеята прическата да бъде практична и да дава достатъчно свобо-
да за интерпретации от страна на клиента в зависимост от повода. 
Цветовете варират от комбинация между медно и златисто перлено до всички разновидности на шоколадовото.
Акцент в грижата за косата, препоръчван от фризьорите на Stephan, е предложение от L’Oreal Professionnel, придобило митична слава в салоните. Митично-
то олио е универсален продукт, вдъхновен от вековни традиции, който подхранва косата, улеснява оформянето и придава легендарен блясък. 
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ЗАПОЧВАТЕ ГОДИНАТА ПОЗИ-
ТИВНО НАСТРОЕНИ Дните в нача-

лото на януари са много подходящи за об-
щуване и движение. Привличате точните 
хора и правилната информация. Пътувани-
ята през периода от 1-ви до 20-и ще ви се 
отразят много позитивно. Използвайте 
този период и за премествания, както и 
за оформяне на документи, купуване на 
билети и изваждане на визи. Много ус-
пешни в това отношение ще са дните 
от 5-и до 7-и, както и от 12-и до18-и. В не-

ангажирани и спонтанни срещи, особено 
от 1-ви до 7-и, ще можете да откриете 
хората, с които в бъдеще да сформирате 
екип. Те ще ви предложат нова работа и 
възможност за нова изява. На 9-и получа-
вате изгодно предложение за стартиране 
на съвместен проект. 

НАПРЕЖЕНИЕ В РАБОТАТА ще 
има на 10-и, 11-и и на 12-и (до обяд). 

Трябва да отговаряте на нечии претенции 
и да доказвате професионализма и реши-
телността си. Хубаво ще е да демонс-
трирате лидерските си качества. Това ще 
респектира конкуренцията. 

ПОХВАЛИ, ПРИЗНАНИЕ И ПАРИ по-
лучавате на 17-и и 18-и. 
ЛЮБОВНИ ПРИТЕСНЕНИЯ От 20 
декември планетата на любовта и 

личните взаимоотношения Венера навлезе 
в нехармоничен за вас знак – Водолей – и 
до 14 януари ще ви кара да се чувствате 
напрегнати на тема любов, връзки и об-
щуване. Постоянно ще изпитвате неудо-
влетворение, което ще е най-силно на 12-и 
и 13-и. Зад повечето ви притеснения оба-
че не се крият реални заплахи. Просто 
вие сте по-емоционални. Затова са въз-
можни конфликти и недоразумения в се-
мейството. Няма да намирате необходи-
мите ви разбиране и подкрепа. Не ви пре-
поръчвам точно сега да започвате нови 
емоционални връзки. Особено внимавайте 
със запознанствата по интернет, може да 
привлечете не само неподходящи, но дори 
и опасни за вас хора. Не бива да влизате 
в спорове за уточняване на отношения и 
чувства. За щастие на 14-и Венера вече 
минава в хармоничния ви знак Риби и като 
по чудо вашето настроение видимо се оп-
равя. От тази перспектива виждате, че 
не сте имали никакво основание толкова 
да преживявате и да премисляте нещата 

в любовта. На 15-и дори получавате по-
твърждение, че сте обичани, харесвани и 
желани. Взаимоотношенията ви с близки 
приятели се възстановяват и намирате 
много по-лесно общ език с тях. 

ЗАБАВЕТЕ ТЕМПОТО след 20-и. Пра-
вете само най-необходимото, навлиза-

те в напрегнат период. До края на месеца 
ще трябва да се справяте с натрупвани с 
времето проблеми както в работата, 
така и у дома. Роднините ще ви създават 
неприятности с техните изисквания и с 
налагането на остарели виждания. Прояве-
те разбиране и не се дразнете, особено на 
27-и и 29-и. Старайте се да избягвате 
стълкновенията. 

ВРЕМЕ Е ЗА УСАМОТЕНИЕ От 20-и 
до 31-ви е добре да избягвате шумо-

тевицата. Няма да сте във форма, бързо 
ще се уморявате. Предразположени сте и 
към вирусни и простудни заболявания, осо-
бено на 23-ти и 24-ти, когато имуните-
тът ви е много слаб. 

НОВОЛУНИЕТО на 23-ти ви носи 
новости у дома. След него се създа-

ват и благоприятни възможности за смя-
на на жилището, за ремонти, за закупу-
ване на нови имоти и за по-добро ус-
тройване. Ще се решат изцяло във ваша 
полза сделки за имоти. От 23-ти до 31-ви 
е добре поне да сложите начало на „имот-
ната“ тема, която ще се развие и през 
февруари. 

ТРУДНИ ВЪВ ФИНАНСОВО ОТНО-
ШЕНИЕ ще бъдат 30-и и 31-ви. Ста-

райте се да не правите големи и необмис-
лени покупки. 

ВЪЗСТАНОВЯВАТЕ ОТНОШЕНИЯ 
СЪС СТАРИ ПРИЯТЕЛИ от 24-ти до 

31-ви. Възобновявате контактите с хора, с 
които имате общи интереси, както и ин-
тересите си към забравени идеи и хобита. 

Хубав ден 
е 9 януари, защото ви отваря нови хори-
зонти. В живота ви влизат интересни 
хора. Бъдете максимално отворени към но-
вото, внимателно проследявайте какво ви 
се случва днес, защото ще бъде знаково 
за бъдещето ви. Очаквайте и добри вести 
от чужбина. Взимате решение за далеч-
но пътуване, намирате си добри прияте-
ли зад граница, животът ви тръгва в по-
зитивна посока. Не пренебрегвайте нито 
едно предложение, което идва от чужбина, 
особено ако се отнася за съвместен биз-
нес или обучение там.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

 От 1-ви до 7-и общувайте по-активно. 
Може да получите добри предложения за 
съвместна работа.

 От 5-и до 7-и, както и от 12-и до 18-и 
периодите са подходящи за пътуване и 
оформяне на документи.

 От 1-ви до 14-и бъдете нащрек при нови 
запознанства. Не изяснявайте отношени-
ята си с никого. Доста раними сте сега.

 След 20-и забавете темпото. Правете 
само най-необходимото, навлизате в на-
прегнат период.

 След 23-ти очаквайте поне една новост 
в дома си.

ЕСЕНЕН БИРЕН САЛОН

БЪЛГАРСКАТА БИРА И ПИВОПРОИЗВОДСТВО – ОТ АРТЕФАКТИТЕ НА ДРЕВНОСТТА ДО НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ
Това бяха акцентите на традиционния Есенен бирен салон, организиран от Съюза на пивоварите в България. Съби-
тието събра на едно място археолога проф. Николай Овчаров, посланика на Дания н. пр. Коре Янсон, барда Васко Кръп-
ката, диетолога проф. Донка Байкова, вицепрезидента на Европейската асоциация на шеф-готвачите Ради Стамбо-
лов, писателя и председател на Бирената партия Жоро Гълов, много медии, топ мениджърите на пивоварните ком-
пании, представители на държавната администрация, научните среди, артистичната бохема и на дипломатически 
мисии. 
„Присъствието ви тук тази вечер е още едно доказателство, че бирата е общоевропейската напитка на непринуде-
ното общуване. Миналата седмица председателят на ЕК г-н Барозу даде висока оценка на пивоварната индустрия, 
която има съществен принос към икономиката и социалните приоритети на страните от ЕС, формирайки в по-
требителите нова култура за умерена консумация. Българските пивовари са активни участници в тези процеси. 
Добавената стойност на бирената индустрия в страната се изчислява на 219 млн. лева, а приходите към бюджета 
– на 297 млн. лева. Работната заетост в българските пивоварни е 3000 души, а индиректната – в секторите на нашите доставчици – е над 8000 работни 
места“ – коментира председателят на Съюза на пивоварите Рууд ван ден Ейнден. 
Есенният бирен салон е част от тържествените инициативи, с които през тази година родните пивовари отбелязват три емблематични юбилея – 55 го-
дини българска пивоварна наука, 20 години Съюз на пивоварите в България и 130 години пивоварна индустрия в страната. 
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ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ СТЕ Поставили 
сте си за цел да увеличите матери-

алното си благосъстояние. Нуждаете се 
от повече средства и сигурност. Самите 
житейски обстоятелства ви принуждават 
да се концентрирате върху земните си 
потребности. На 1-ви, макар че е почивен 
ден, ще почувствате силен импулс за про-
мяна, най-вече в професионално отноше-
ние. Това е и доста конфликтен ден, може 
да влезете в трудни противоречия с по-
възрастни и авторитетни хора, както и 
с вашите родители. Постарайте се да не 
влизате в спорове днес, както и на 8, 13, 
19, 22, 27 и 29 януари. Ако през тези дни 
успеете да запазите своето душевно и 
емоционално равновесие, ще можете да се 
похвалите с един успешен месец. 

ЩЕ ВИ СЕ ИСКА ДА СМЕНИТЕ РА-
БОТАТА СИ още в началото на ме-

сеца – от 2-ри до 9-и. Трябват ви пари. За 
някои от вас не само парите ще са при-
оритет – ще търсите друга работа и за 
да се почувствате по-значими. Периодът 
от 1-ви до 20-и ще ви подтикне да напра-
вите нещо в посока повишаване на само-
чувствието си. 

УСПЕШНИТЕ ВИ ДНИ СА 2, 3, 4, 10, 
11, 18, 20 и 28 януари. Постарайте се 

да сте в добро настроение тогава, защо-
то всеки дисбаланс ще доведе до здраво-
словни проблеми. Възможно е да се появят 
дори псевдоболестни симптоми, да се об-
острят проблеми с кръвното налягане, 
черния дроб, жлъчката и стомашно-чрев-
ния тракт (спазми на нервна почва, пови-
шена киселинност). 

ХРАНЕТЕ СЕ ЗДРАВОСЛОВНО през 
периода от 1-ви до 20-и, защото, ако 

храната ви не е достатъчно витаминозна 
и балансирана, може да усетите големи 
енергийни спадове. 

НАПРЕЖЕНИЯ И НЕДОРАЗУМЕ-
НИЯ В ЛЮБОВТА очаквайте след 

14-и до края на месеца. Ще изпитвате 
почти хроничен недостиг на внимание, 
грижи и любов от страна на близките ви 

хора. На моменти ще си позволявате и 
бурни недоволства, които ще допринасят 
още повече за усложненията и напрежени-
ето. Внимавайте и в отношенията с 
близки приятелки, защото е възможно 
много да ви наранят и дори да ви отне-
мат любимия човек. Не ви съветвам да 
компенсирате лошия период със странич-
ни случайни интимни връзки, защото ос-
вен още повече неудовлетворение и разо-
чарование няма да може да привлечете 
нещо друго. 

ПРИЯТНО ОЖИВЛЕНИЕ И КОН-
ТАКТИ ви предстоят след 20-и. Ще 

имате спонтанни срещи с добронамерени 
хора, които ще споделят с вас своите 
идеи и планове и ще ви въвлекат в нова, 
благоприятна за вас среда. 

ПРЕЧКИ ПРЕД НАПРЕДЪКА ВИ 
След 24-ти, в продължение на 3 и поло-

вина месеца, ще се налага все нещо да до-
изкусурявате в работата. Очаквайте 
пречки пред напредъка ви, ако не се спра-
вите с това, което дълго време сте от-
лагали. Пазете се и от тайни конкуренти, 
които в решителни моменти могат ко-
варно да ви саботират. След 24-ти проя-
вете перфекционизъм във всичко, което 
правите, за да имате добри резултати и 
напредък в бъдеще. Напрегнати дни ще са 
25-и следобед, 26-и и 27-и, когато ще тряб-
ва да действате в много неустойчива 
емоционална обстановка. Старайте се да 
не общувате с черногледи хора тогава. 
Най-добре ги игнорирайте от живота си, 
защото те ви „теглят“ надолу и назад. 

ОТЛИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ в рабо-
тата ще имате на 30-и и 31-ви. Как-

то и в обучението. Отново сте в чудес-
ната любознателна фаза, в която всички 
са свикнали да ви виждат. От вас струи 
оптимизъм. 

Път и ценно 
запознанство
Новолунието на 23-ти ще ви отправи на 
път. Пътувайки, можете да се запознае-
те с важен за вас човек, който дори ще 
се превърне във ваш идеал. Постарайте 
се от 23-ти до 31-ви да не се задържате 
много на едно място, използвайте всеки 
един момент да провеждате срещи, крат-
ки пътувания, делови разговори – всичко 
това ще предизвиква у вас много благот-
ворно обновление и хармония. Това новолу-
ние ще даде импулс на вашата любозна-
телност и желание за попълване на знани-
ята и придобиване на нови способности. 
Добре е да стартирате ново обучение и 
да се запишете на езиков курс например. 
Ако го направите през периода от 23-ти 
до 31-ви, ще се радвате на много по-лесен 
и приятен живот след време. А защо пък 
да не се запишете на шофьорски курс – 
обучението ви ще върви с лекота.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

 От 1-ви до 20-и вземете мерки да пови-
шите самочувствието си.

 От 2-ри до 9-и си потърсете нова или 
допълнителна работа. Ще имате успех.

 След 14-и бъдете по-толерантни в лич-
ните си отношения. Любовният ви живот 
не ви удовлетворява.

 След 20-и се чувствате по-удовлетворе-
ни и оптимистично настроени.

 След 23-ти започвате ново обучение, об-
новявате кръга от познати. Някои от вас 
ще тръгнат на път.

HI-TECH

HP СТОПИ ГРАНИЦАТА МЕЖДУ МОДАТА И ТЕХНОЛОГИЯТА
Най-голямата технологична компания в света НР представи на аудиторията нови продукти от своето об-
ширно портфолио в областта на печата. Новата серия принтери HP Photosmart и HP ENVY110 e-All-in-One 
предлагат на потребителите по-гъвкави начини за печат на техните снимки и документи чрез изпращане 
на имейл с файловете им. HP ENVY110 e-All-in-One впечатлява със стилен и компактен дизайн. С този прин-
тер свободата на печата е реална. Където и да се намира потребителят, той може да принтира електрон-
ни писма, снимки и уеб страници направо от своя смартфон. 
HP въвежда най-модерните мобилни решения, като HPePrint, за да помогне на своите клиенти да останат 
свързани и продуктивни дори когато се намират в движение. За малкия и средния бизнес предложението HP 
ePrint Wireless Direct позволява на потребителите да се свързват директно към поддържаните принтери на 
HP, без да е необходима мрежова или интернет връзка. 
HP LaserJet TopShot Pro M275 е оборудван с HP TopShot Scanning – революционна технология, която улавя шест отделни изображения на документ или триизме-
рен предмет и произвежда изображение с изключително качество. С тази технология малките и средните предприятия могат бързо да произвеждат висо-
кокачествени изображения за незабавно използване при печатни материали или в интернет. 
За гостите на събитието имаше специална изненада – нетрадиционно модно ревю от рециклирана хартия, вдъхновено от стилната визия на HP ENVY110 
e-All-in-Onе. Актуалният дизайнер Сърджан Кръстевски създаде колекцията от уникални тоалети специално за HP България. 

Бела, брой 1 (167), 2012104

ст р е л е ц  (23.11 – 21.12)



info

ПЕРИОД НА РАЗВИТИЕ Няма от 
какво да се оплаквате през този ме-

сец. Всички предпоставки, които са ви 
необходими, за да се развивате благопри-
ятно и да промените живота си в поло-
жителна посока, са налице. За разлика от 
повечето знаци, които в този период ще 
изпитват сезонен дискомфорт, вие и от-
части другите два земни знака – Телец и 
Дева, ще сте в отлична форма. Ако през 
януари успеете да намерите важни и бла-
гонадеждни партньори, с които да обеди-
ните усилия, ще постигнете значими ре-
зултати. 

ЩЕ СРЕЩНЕТЕ НЕЧИЯ СЪПРОТИ-
ВА Дните, в които трябва да сте с 

повишено внимание, са 8-и и 9-и, защото 
тогава е пълнолунието в Рак и ще си на-
влечете доста неприятности, ако сте 
прекалено напористи. На 1-ви ще срещне-
те нечия съпротива, агресия, критика 
или недоволство към вас, но това ще има 
остатъчен характер от предишни про-
блеми. Този ден ви е напрегнат, чувства-
те дискомфорт и преумора. На 8-и се па-
зете от травми и от внезапни скандали. 

Запазете спокойствие, с дипломатично 
отношение ще постигнете разбирател-
ство. 9-и е труден ден за общуване с на-
чалници и институции, не давайте глас-
ност на намеренията си. 

ОТНОВО ПЕРИОД НА ПОДЕМ От 
10-и до 18-и включително сте отно-

во в много успешен период, като най-сил-
ният ви ден е 13-и. На този ден ще има-
те успех, независимо с какво се занима-
вате. Ще постигнете желаното, ще взе-
мете най-добрите решения за бъдещето 
си. За учещите, специализиращите и на-
учните работници ще е ден на голяма по-
беда. Тези, които се занимават с бизнес, 
намират верния път и получават изгодно 
предложение, прозрение или им хрумва 
спасителна идея. 

ФИНАНСОВО СТАБИЛИЗИРАНЕ 
От 1-ви до 14-и е период, в който 

можете успешно да увеличите доходите 
си. А видимо материално стабилизиране 
ще настъпи за вас след 20-и. След 14-и ще 
привличате симпатии, ще вършите с ле-
кота работа, която изисква общуване. 
Времето за подписване на договори, спо-
разумения, оформяне на документи и ус-
пешни пътувания е от 9-и до 27-и включи-
телно, като тези ви начинания ще бъдат 
и много доходоносни за вас. На 19-и са 
възможни затруднения, но това е само 
временно. Още на следващия ден ще на-
мерите решение. На 20-и можете да се 
споразумеете за много добри условия за 
работа и заплащане, а след това ще 
трябва да се фокусирате върху управле-
нието на средствата. Това е моментът, 
в който всички промени от началото на 
месеца ще ви донесат и материална си-
гурност. 

ДОБРИ ПОВОДИ ДА ПОВИШИТЕ 
САМОЧУВСТВИЕТО СИ От 20-и до 

31-ви ще добиете увереност и ще пови-
шите самооценката си. Това е добре, за-
щото ще привлечете още успехи. 

ДОБРА ВЕСТ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
получавате на 23-ти. 
ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ РАЗКОЛЕ-
БАНИ на 27-и и 29-и. Просто си почи-

нете и временно се отърсете от динами-
ката. Погрижите се за здравословното си 
състояние, почивайте повече и се предпаз-
вайте от травми и охлаждане. 

ЩЕ ПОВЯРВАТЕ В СИЛИТЕ И СПО-
СОБНОСТИТЕ СИ на 30-и и 31-ви. 

Ще оцените трудния път на трансформа-
ция, който сте извървели. Получавате не 
само признание, но и добро заплащане. Мо-
жете малко да си отдъхнете и да се поз-
дравите с успехи. 

Приключвате 
предишен етап
От 1-ви до 20-и сте в благоприятни по-
зиции да прекратите досегашни догово-
ри, споразумения, партньорства и общува-
ния, които не са дали никакъв резултат до 
този момент. Проявете решителност и 
обърнете гръб на миналото. През този пе-
риод можете с успех да проведете разкра-
сяващи процедури, да смените коренно на-
чина си на живот, да подновите гардероба 
си. Направете някакво обновяване, макар 
и символично. Това ще се отрази добре 
на самочувствието ви. Най-подходящи за 
промяна са 3-ти, 4-ти, 5-и, 10-и, 11-и, 12-и, 
21-ви и 22-ри. От 2-ри до 7-и включително 
ви очаква една чудесна седмица – ще има-
те възможността да свършите много по-
лезна работа, която ще обезпечи бъдеще-
то ви. Най-силните ви дни са 2-ри и 3-ти 
– тогава трябва да потърсите сериозни и 
надеждни сътрудници и приятели, хора, ко-
ито могат да ви съдействат да си наме-
рите по-добра среда, работа, обучение или 
разширяване на бизнеса.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ 
 От 1-ви до 20-и е период на напредък, 

положителна промяна и развитие. 
 3-ти, 4-ти, 5-и, 10-и, 11-и, 12-и, 21-ви и 

22-ри са дни, подходящи за положителна 
промяна на външността ви. 
 На 8-и, 9-и и 19-и ще срещнете нечия 

съпротива.
 След 20-и навлизате в период на стаби-

лизиране, укрепване на енергетиката, по-
вишаване на доходите и личната самоо-
ценка.
 На 27-и и 29-и бъдете внимателни, не 

отстъпвайте от позициите си.

КОЛЕДА С… ВАНИЛИЯ

ПОЗДРАВИ ПРИЯТЕЛ ЗА КОЛЕДА! 
Печенето на коледни сладки и сладкиши, ароматите на ванилия, топъл шоко-

лад и какао, както и свежият дъх на лимон и цитрусови пло-
дове допринасят със сигурност за коледното настроение и 

семейния уют. Споделете това настроение с вашите близ-
ки и приятели, като им изпратите направена от вас елек-
тронна картичка със снимка на ваше кулинарно произведе-

ние или любим момент от кулинарни приключения 
от коледния сайт нa Dr. Oetker. 
Изпращайки коледна картичка на трима прияте-

ли през периода от 14 ноември 2011 до 1 яну-
ари 2012 г. от www.oetker.bg, вие участвате в 

коледната игра с награди на Dr. Oetker и може 
да спечелите една от 10-те кухненски елек-

тронни везни Dr. Oetker, една от 100-те кухненски престилки Dr. Oetker или 
чифт от 100-те чифта кухненски ръкавици Dr. Oetker. 
На коледния сайт Dr. Oetker ще откриете още идеи и предложения за пригот-
вяне на коледни лакомства, трикове и съвети за печене на дребни сладки, ук-
расяване на торти и други. 
Сладка Коледа и вкусна Нова година от верния помощник при приготвяне на 
уханни сладки, печива и десерти Dr. Oetker. 
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ЗАПОЧВАТЕ ГОДИНАТА СПО-
КОЙНО Не се насилвайте да бъде-

те активни, избягвайте многолюдните и 
шумни места. Нуждаете се от спокой-
ствие и отпускане, за да обмислите ця-
лата отминала година. Вземете си поуки 
от грешките си. От 1-ви до 20-и е добре 
да се абстрахирате от думата „трябва“ 
и да вършите само най-неотложната ра-
бота. Пазете се от нервно напрежение, 
особено на 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17 и 18 януари. 
Периодът от 1-ви до 20-и ви е отреден 
от звездите, за да направите профилак-
тика на мислите си и да анализирате 
действията и събитията, които са от-
минали много скоро. След тази пауза от-
ново ще сте във върхова форма и ще 
свършите за кратко онова, което про-
пуснахте през тези дни. А освен това 
ще родите оригинални идеи, за които 
представителите на другите зодии ще 
ви завидят. Събирайте сили, идеи и же-
лания, които ще можете да реализирате 
след 20-и, когато настъпва моментът на 
активното действие. 

ЗДРАВЕ От 1-ви до 20-и периодът е 
сложен за здравето ви. Нямате енер-

гия. На 8-и и 9-и има опасност от инфек-

циозни и възпалителни заболявания; психи-
ката ви е много чувствителна и са въз-
можни пристъпи на неудовлетвореност и 
объркване от вътрешни противоречия. Не 
се плашете обаче. Просто намерете вре-
ме за почивка. На 19-и ще се почувства-
те много отпаднали. Негативно настрое-
ни сте. Пазете се от скрити врагове. 
Възможни са усложнения при пътуване в 
чужбина. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА РОДИ-
ТЕЛИТЕ, ДОМА И ПАРТНЬОРИТЕ 

СИ На 3-ти и 4-ти обърнете внимание на 
дома и родителите, на 10-и и 11-и – на 

партньорите. Вслушайте се в препоръки-
те им. 

НАЙ-СЕТНЕ СЕ ИЗМЪКВАТЕ ОТ 
ТРУДНИЯ ПЕРИОД и на 20-и посре-

щате жизнерадостни Слънцето във ва-
шия знак. То ще ви зареди с енергия и 
амбиции. 

ПЛАНИРАЙТЕ От 20-и до 23-ти об-
мислите бъдещите си ходове, но не 

взимайте крайни решения. Сега трябва 
само да събирате информация и да се кон-
султирате. 

МНОГО СПЕЦИАЛЕН МОМЕНТ за 
вас е 23-ти, новолунието във Водо-

лей. Правите програма за бъдещото си 
развитие. Опитайте се да не се отклоня-
вате от плановете, които ще обмислите 
сега. Най-силните ви дни са 23-ти, 24-ти 
и 25-и (до обяд). Тогава е добре да дефини-
рате мечтите си (мислено). 

ЛЕСНО ЩЕ ОБЩУВАТЕ на 27-и, ко-
гато Меркурий навлиза във вашия 

знак и подпомага общуването, пътувания-
та и подписването на договори. 

СВЪРШВАТЕ МНОГО РАБОТА до 
31-ви. Само не забравяйте, че за да 

имате пълен успех, от 23-ти до 31-ви тряб-
ва да сте направили план за действие, да 
сте направили контактите с подходящи-
те хора и да сте събрали нужната ви ин-
формация. Не се препоръчва да действате 
мълниеносно, въпреки че най-силни сте при 
импровизациите. Но през този период не 
бива да действате без план, защото хао-
тичните движения ще ви изтощят, без 
да дадат резултати. 

НАЗРЯВАТ ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕ-
МИ от 24-ти до 31-ви. Ако е възмож-

но, върнете дълговете си. Наблюдавайте 
отблизо и действията на съдружниците 
си. Не се предоверявайте. 

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ
 От 1-ви до 20-и се пазете да не изпад-

нете в нервно напрежение. Направете 
анализ на миналото си.
 На 8-и и 9-и сте уязвими в здравослов-

но отношение. Вероятни са пристъпи на 
тревога. Почивайте повече и медитирай-
те.
 От 1-ви до 14-и очаквайте подем на лю-

бовните и партньорските отношения.
 След 20-и навлизате в силен, градивен 

период. Действайте по всички направле-
ния.

LOVE. SONY

Венера ви подкрепя
Добрата новина е, че Венера, планета-
та на любовта, изкуството, хармонията 
и близкото общуване, е във вашия знак от 
1-ви до 14-и. Мекото присъствие на тази 
благотворна планета много ще ви помогне 
да минете без драскотина през този ва-
жен трансформационен период. Отделете 
време за общуване с любимия човек, при-
ятелите или децата си на 5-и, 6-и и 7-и, 
както и на 13-и, 14-и, 15-и и 16-и. Венера 
ще ви дари с чар и сговорчивост. Лични-
те ви отношения ще се подобрят и задъл-
бочат. Необвързаните ще срещнат любо-
вта. Най-хубавият ви и хармоничен ден, в 
който Венера ще изсипе даровете си вър-
ху вас, е 13-и, тогава ще се почувствате 
обичани, обгрижвани и ценени. На този ден 
почти моментално завързвате приятел-
ства, които ще са много стабилни в бъде-
ще. Получавате и приятелска подкрепа, по-
вероятно от млади жени или от вашата 
сестра. Времето от 1-ви до 14-и е много 
подходящо да се погрижите за външност-
та си. Купените сега дрехи и бижута ще 
ви станат любими. Дните са подходящи 
и за разкрасяващи процедури. Ще бъдете 
много привлекателни. Водолеите с твор-
чески професии ще са в апогей.

НОВ „СОНИ ЦЕНТЪР“ В СОФИЯ
Звездите на българското кино Диляна Попова и Захари Бахаров представиха любовта към технологич-
ните продукти в новия представителен магазин „Сони център“, разположен на партерния етаж на 
„Сердика център“ (бул. „Ситняково“ 48). На площ от 50 кв. м ценителите на отличното качество и ди-
зайн на японската марка ще открият най-новите продукти и ще се потопят в 3D света на „Сони“. Ос-
вен това ще получат компетентна консултация при избора на своя продукт. С новия магазин „Сони“ 
центровете в страната стават общо пет – три в София (в „Сердика център“, ЦУМ и на ул. „Солун-
ска“ 4), един в Пловдив (бул. „Източен“ 22) и един във Варна (ул. „Шар–Цар Освободител“ 91). 
Томохиро Накашима, регионален директор за Балканите, коментира по време на откриването на пе-
тия център: „Горди сме, че можем да предложим света на „Сони“ на още едно място в София.“ 
Актьорите от филма Love.net Диляна Попова и Захари Бахаров представиха най-новите продукти на 
„Сони“ по време на откриването на новия магазин: телевизорите BRAVIA®, които са в основата на из-
ключителните възможности за домашни развлечения; Cybershot, NEX, Alpha, Handycam – изключително 
лесните за употреба многофункционални фотоапарати, които разширяват творческите възможности за заснемане на Full HD кадри и видеоклипове; лап-
топите VAIO – флагманската серия продукти на „Сони“, както и леките и мощни преносими VAIO серия S, които осигуряват мобилност в пълен размер. С 
екран 15,5 инча, напълно плосък дизайн и с допълнителна плоска батерия, можете да работите на него до 13 часа без зареждане. 
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ПОЗИТИВЕН МЕСЕЦ ще е януари за 
всички Риби. На успехи ще се радва-

те най-вече в професионалната сфера и в 
образованието. Действате интуитивно и 
светкавично. Активизирате се бързо и за 
кратко време успявате да свършите мно-
го. Най-ценното, което притежавате през 
този период, са положителната настройка 
и тонусът. На моменти дори ще изненад-
вате и самите себе си. В момента Слън-
цето минава през сериозния и целеустре-
мен Козирог и ви прави амбициозни и кон-

центрирани върху работата. От 1-ви до 
20-и превъзмогвате колебанията си и ле-
ността си. 

ДЕЙСТВАЙТЕ УДАРНО И МОБИЛИ-
ЗИРАНО от 15-и до 19-и включител-

но. Намирате се в зоната на сбъднатите 
желания, но ще се налага да променяте на-
меренията си в движение. Успех ще имат 
най-вече занимаващите се с политика. 

СИЛЕН ЛЮБОВЕН ПЕРИОД очак-
вайте след 14-и до края на месеца, ко-

гато Венера навлиза в Риби и ви прави 
много примамливи и магнетични. След 22-
ри е възможно да започнете и тайна ро-
мантична връзка, която ще ви зареди с 
много позитивизъм. 

НАВЛИЗАТЕ В ПО-ТРУДЕН ПЕРИ-
ОД след 20-и. Възможно е да се по-

чувствате изтощени и да изгубите инте-
рес към деловите си ангажименти. Обзема 
ви желание за пасивност. Така и трябва 
да сторите, защото пасивността ще има 
лечебен ефект върху вас. От 20-и до 31-ви 
сте в приключващ цикъл, който ще про-
дължи и в началото на следващия месец. 
Не оставяйте недовършена работа, не се 
отказвайте от нищо, което вече сте за-
почнали. 

ВАЖНИ ПРОЗРЕНИЯ ще имате на 
22-ри. 
НОВОЛУНИЕТО на 23-ти ще ви доне-
се умора. Ще ви се иска да се скрие-

те от света. Внимавайте, ако днес имате 
делови ангажименти, по-добре да ги отло-
жите за друг път. На 23-ти и 24-ти успех 
ще имат само занимаващите се с изку-
ство, психология и медицина – тогава ин-
туицията ви ще е невероятно вярна, ще 
можете да дадете най-доброто от себе си. 
На 23-ти останете поне за 2 часа насаме 
със себе си. Релаксирайте, медитирайте, 
обмислете нещата, които ви тревожат и 

притесняват. На този ден получавате 
шанс завинаги да се разделите с най-голе-
мите си страхове и комплекси. Ако успее-
те да си направите безпощадно откровен 
анализ, ще откриете причините за повече-
то си несгоди, ще видите какво ви пречи 
да напредвате и да се развивате. Интерес-
ното е, че дори и да нямате време за ме-
дитация и оставане насаме със себе си, 
дори и да не сте достатъчно откровени 
при анализиране на себе си, събитията на 
23-ти и 24-ти така ще се подредят, че ще 
ви покажат къде са най-големите ви греш-
ки и къде и от какво губите най-много 
сили и енергия. Само наблюдавайте – ще се 
изненадате от резултатите. 

ПАРТНЬОРСКИТЕ ВИ ОТНОШЕ-
НИЯ СА НА ДНЕВЕН РЕД На 24-ти 

планетата на действието, агресията и 
конкуренцията Марс става ретроградна и 
засяга пряко партньорските ви отноше-
ния. До края на месеца ще се наложи да 
поправяте стари грешки и пропуски във 
взаимодействието си с най-близките ви 
хора, съдружниците и клиентите си. Ху-
бавото е, че успявате да осъществите 
свои стари намерения и до 31-ви поне за 
едно нещо ви олеква на душата. 

БЪДЕТЕ НАЩРЕК на 23-ти, 24-ти и 
25-и, защото партньорите ви ще са 

агресивни. Ако професията ви е публична, 
работите с клиенти или имате съдружни-
ци, не допускайте безсмислени скандали 
или конкурентни борби. Ще са само загу-
ба на сили. 

МОЖЕТЕ ДА СЕ ОТПУСНЕТЕ след 
27-и. Напреженията са зад гърба ви. 

Давате воля на интуицията и фантазия-
та си. От 27-и до 31-ви се справяте и с 
най-заплетените ситуации благодарение на 
дипломатичността си. Дори излизате по-
бедители – без много шум. П
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Силни сте в екип
Успявате да координирате задачите на 
всички. Прицелвате се в точния момент 
и в точния човек. 1-ви обаче е много кон-
фликтен ден – все за нещо ще намерите 
да се спречкате с партньорите или коле-
гите. Големите ви победи в работата ще 
са от 2-ри до 8-и. Успявате да се наложи-
те, спечелвате привилегии. На 8-и и 9-и 
ви препоръчвам да заложите творческите 
си проекти, да направите презентациите, 
срещите и рекламата, свързани с тях. 5, 
6, 12, 13 и 14 януари ще са напрегнати дни 
– действайте внимателно, проверявайте 
всичко, пазете се от грешки.

АКЦЕНТИТЕ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ
 От 1-ви до 20-и периодът е динамичен. 

Осъществявате идеите си и се утвърж-
давате в работата си.
 5-и, 6-и, 12-и, 13-и и 14-и ще са напрег-

нати дни. Старайте се да не правите 
грешки.
 8-и и 9-и са подходящи за подготовка 

на творчески проекти, за изява и рекла-
миране.
 На 23-ти и 24-ти ще откриете какво ви 

пречи да се развивате.
 От 27-и до 31-ви действате интуитив-

но. Преодолявате трудни ситуации.

ТОРТИ ШЕДЬОВРИ

БЪРЗ И ВКУСЕН КРЕМ ЗА СЛАДКИШИ DR. OEKTER
С кремовете за сладкиши Dr. Oetker тортите от мечти стават реалност. Защо-
то тези кремове се приготвят лесно и бързо, без варене, само чрез 3-минутно 
разбиване с миксер и 250 мл прясно мляко. Te са подходящи за украса или пълнеж 
на вашия сладкиш, торта, кекс или пандишпаново руло, които се каните да при-
готвите за празничната трапеза. 
С гаранция за сполучливост и лекота създавате торти шедьоври по различни 
поводи, които отговарят на най-изтънчения вкус. 
Потърсете и готовите глазури и продукти за декорация Dr. Oetker.
Още идеи и празнични предложения ще откриете на www.oetker.bg 
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–9 и 24–31 
януари 
НАРАСТВАЩА 
ЛУНА

 Сега организмът се запасява с необходимите му градивни елементи от храната. Периодът не 
е подходящ за диети. Ще имате неудържим апетит. За да не напълнявате, трябва да се хра-
ните разделно. Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – то-
гава организмът ще разгражда калориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да 
не напълнеете.  Белтъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвоя-
ват оптимално на 1, 2, 28 и 29 януари!  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и солени-
те храни ще се преработват най-добре на 3, 4, 30 и 31 януари!  Мазните храни, както и различни-
те видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 5, 6, 7 и 24 януари!  Въглехидратите (всички 
тестени и сладки храни) се усвояват най-добре на 8, 9, 25, 26 и 27 януари!

9 януари, 9.31 ч., 
Луната е в РАК 
ПЪЛНОЛУНИЕ

 Пълнолунието в Рак ще провокира организма да задържа много течности, от което ще усеща-
те тялото си като подуто. Възможно е да повишите кръвното налягане и да се почувствате из-
тощени. Затова днес е добре да изключите пикантните храни от менюто си и да ограничите солта. 

 Избягвайте месото и мазните храни. Когато Луната е в Рак, месото се разгражда трудно и 
се отлага във вид на токсини в тялото. Сладкото и тестеното също не са препоръчителни. 
Най-добре ще се преработват млечните, но силно обезмаслени продукти.  Ако можете да издър-
жите, е добре да гладувате, особено ако искате да редуцирате теглото си. Ако имате чувст-
вителен стомах, хапвайте малки порции лека храна – зеленчукови супи (почти без  сол), както 
и зеленчуци, приготвени на пара.

10–23 януари, 
НАМАЛЯВАЩА 
ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ус-
корите отслабването, ако спортувате повече. 10, 11, 19 и 20 януари са препоръчителни дати за 
занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 12, 13, 14, 21 и 22 януари са датите за скулпти-
ране и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от каланетика, пилатес и йога. 
На 17 и 18 януари се препоръчват сауна, плуване, танци, водна аеробика, акваспининг или поне ак-
тивен самомасаж под душа. Водните процедури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токси-
ните и задържаната между мастните клетки вода, което води до изглаждане на целулита. 15, 
16 и 23 януари са дните на дихателни упражнения, разходки на чист въздух (поне по 30 мин днев-
но) и аеробика.

23 януари, 
9.40 ч., Луната 
е във ВОДОЛЕЙ 
НОВОЛУНИЕ

 Новолунието настъпва в един от най-нестандартните зодиакални знаци. Луната във Водолей 
ще ви помогне да проведете с лекота лечебно гладуване, за да можете да прочистите организма 
от токсини. Полезни днес ще бъдат всички плодови салати, сокове и дори шейкове, цитрусовите 
плодове, ябълките, крушите, гроздето и всякакви сушени плодове. Те ще ви помогнат да разтова-
рите организма и да проведете една чудесна витаминозна профилактика. Ограничавайки храната 
днес, ще можете да отслабнете поне с половин килограм, като резултатите ще бъдат трай-
ни.  ЗА ВАШАТА ЛУННА МАГИЯ ПО НОВОЛУНИЕ ВЪВ ВОДОЛЕЙ е подходящо да активизи-
рате вашите оригинални хрумвания и да ги реализирате. Започнете нещо ново, което ще обез-
печи вашето бъдеще, като използвате нови технологии и оригинален подход. Направете нещо, 
което ще ви създаде чувство за свобода. Укрепете контактите с вашите приятели и съмиш-
леници, можете да постъпите в групи по интереси, в асоциации или партии. Можете успешно 
да започнете лечение на разширени вени или схващания и спазми, особено в областта на глезе-
ните и прасците.

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 ЯНУАРИ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 8, 9, 25, 26, 27
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

1–7, както и 28–31 – Ако искате косата ви да расте бързо.

10–23 –
Ако боядисвате косата си и не искате корените є 

да израстват бързо.

3, 4, 5 –
Ако имате проблем със скалпа, сърбежи или пърхот. Направете си 

маска в корените. Ефектът ще е поразителен.

3, 5, 6, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 30 –
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще 
привлечете богатство, късмет, щастие и вниманието на околните.

Къ
др

ен
е

– 8, 9, 25, 26, 27 –

13, 14, 15, 16 –
Къдренето ще е най-безвредно и се препоръчва за фини и деликатни 

коси.

1–4, както и 28–31 –
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 – 8, 9, 25, 26, 27 –

13, 14, 15, 16 –
Деликатните и изтощени коси днес няма да изгубят блясъка си 

при боядисване.

1–4, както и 28–31 – За интензивно и трайно боядисване на устойчиви коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 

ве
ж

ди

– 8, 9, 25, 26, 27
Датите са неподходящи за скубане на вежди. Ще ви боли. 

Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 1–9, както и 25–31 Датите са неподходящи за епилация.

10–23 –
Датите са подходящи за оформяне на вежди, механична 

и химична епилация, както и за фотоепилация. Отскубнатите косми 
ще растат по-бавно.

К
О

Ж
А

М
ан

ип
ул

ац
ии

 з
а 

пр
об

ле
м

на
 к

ож
а 

(п
ре

м
ах

ва
не

 н
а 

пъ
пк

и,
 

пе
т

на
, б

ра
да

ви
ци

 и
 

ле
ку

ва
не

 н
а 

ак
не

)

10–23 – –

Парна баня
– 1–9, както и 24–31 Има опасност да ви останат белези.

10–23 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни

10, 11, 19, 20 – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

12, 13, 21, 22 – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

1–9, както и 24–31 –
Най–ефективни ще са процедурите на 1, 2, 28 и 29 януари, 

когато кожата ще има нужда от много влага.

С
пе

ци
ал

ни
 

м
ан

ип
ул

ац
ии

 
с 

ко
ла

ге
н,

 
ел

ас
т

ин
 

и 
бо

т
ок

с

1–9, както и 24–31 – –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 6, 9–23, както и 27 – –

Оформяне 
и лакиране 3, 4, 6, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 27, 30, 31 – –

М
А

С
А

Ж
И

Л
еч

еб
ни

, 
ли

м
ф

од
ре

на
ж

-
ни

 и
 а

нт
иц

ел
у-

ли
т

ни

– 1–9, както и 24–31 – 

10–23 – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 10–23 –

1–10, както и 25–31 – –

С
А

У
Н

А

10–23 – Ефектът ще е максимален на 11, 12, 17 и 18 януари.
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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 ЯНУАРИ.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ НА:

Модни дрехи, произведения на изкуството, парфюмерия и козметика, му-
зикални инструменти и аудиозаписи: 3, 4, 10, 11, 15, 16, 25, 26, 27, 30 и 31 

януари.

Недвижими имоти, мебели: 3, 4, 8, 9, 21, 22, 30 и 31 януари.

Автомобил, мотор или колело: 1, 2, 5, 6, 7,19, 20, 28 и 29 януари.

Текстилни и метални изделия, предмети за бита: 1, 2, 28 и 29 януари. 
Канцеларски материали и книги: 5, 6, 7, 12, 13 и 14 януари.

Спортни стоки: 1, 2, 10, 11, 19, 20, 28 и 29 януари.

Бяла и черна техника, електроника, компютри и мобилни апарати: 23 и 

24 януари.

Обувки и дрехи: 3, 4, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 30 и 31 януари.

Бижута, злато, луксозни вещи: 10 и 11 януари.

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ
Всички съвети, които ви давам, имат препоръчителен характер. При-
лагайте ги само когато имате възможност за избор на ден за лечение 
и заболяването ви не изисква моментална намеса. Те не се отнасят за 
спешните и животоспасяващите случаи. 

По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интервенции 
на 9 януари (пълнолуние), защото тогава ще има голяма кръвозагуба, 
както и на 23 януари (новолуние), когато няма достатъчно лунна eнер-
гия и жизнените функции са по-забавени. 

ДАТИ НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА на

1, 2, 28, 29 
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, 
устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на 
целия гръбначен стълб

3, 4, 5, 30, 31
Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни 
връзки

Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

6, 7 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

8, 9 
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, 
жлъчен мехур

Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

10, 11, 12 Сърце, слезка (далак)
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

13, 14
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна 
жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, вегетативната 
нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

15, 16 
Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на 
целия гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна 
кухина, зъби

17, 18 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки

19, 20 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

21, 22 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен 
мехур

23, 24, 25 
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, 
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

Сърце, слезка (далак)

26, 27 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 10 до 23 януари.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ
Стайните растения също са много чувствителни към лунните ритми. 
Те успяват да усвоят водата най-добре само в определени дни от месеца, 
когато Луната минава през водните знаци. Ако ги полеете в неподходящо 
време, само ще им навредите. А и хранителните вещества няма да стиг-
нат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 8, 9, 17, 18, 25, 26 и 27 януари.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 5, 6, 7, 17, 18, 23 и 24 януари.

На тези дни с поливането има опасност да провокирате появата на листни 

въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 17 и 18 януари.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ЯНУАРИ
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: 10–23 януари.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: не пропускайте дати-

те 8, 9, 17, 18, 25, 26 и 27 януари.

Това са т. нар. дни на водата. Всички замърсявания и петна ще се от-

страняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 5, 6, 7, 17, 18, 23 и 24 януа-

ри. Тогава по стъклата след избърсване ще остават упорити бели „об-

лачета“.
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КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и венците, как-
то и поставянето на коронки и мостове могат да се окажат много мъчи-
телни, ако не сте улучили подходящия лунен момент. 

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не е спешен и е възможно сами да си из-

берете датата, най-добре посетете зъболекаря от 10 до 20 януари вклю-

чително.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: от 1 до 8 януари, както и от 24 

до 31 януари. И в никакъв случай (освен в спешен!) не ходете на зъболекар 

на 9 януари (пълнолуние), защото кръвозагубата и болките ще са по-сил-

ни от обикновено, както и на 23 януари (новолуние), защото съпротиви-

телните 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
30 януари 31 януари 1 януари

8-и ЛД (от 10.45 ч.) 

Сега се активират 

фините и неуловими 

енергии в организма. 

Добре е да се гладу-

ва, за да се прочисти 

тялото.

9-и ЛД (от 11.16 ч.), 

както и 1.01 (от 

11.48 ч.) Не е успе-

шен. Склонни сте 

към заблуждения и са-

моизмами. Добре е да 

дадете прошка. Прак-

тикувайте йога.

9-и ЛД (от 11.48 

ч.), както и 31.01 

(от 11.16 ч.) Не е 

успешен. Склонни 

сте към заблужде-

ния и самоизмами. 

Добре е да дадете 

прошка. Практику-

вайте йога.

2 януари 3 януари 4 януари 5 януари 6 януари 7 януари 8 януари

10-и ЛД (от 12.15 ч.) 

Не планирайте нищо 

важно. Изкъпете се с 

гореща вода. Медити-

райте.

11-и ЛД (от 12.44 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 13.18 ч.) 

Дава се милостиня. 

Молитвите се чуват. 

Подходящ е за взима-

не на важни решения.

13-и ЛД (от 13.57 ч.) 

Ден за активни кон-

такти, работа с ин-

формация и учене. 

Сами си пригответе 

и изпечете хляба. Не 

преяждайте.

14-и ЛД (от 14.42 ч.) 

Много подходящ за 

започване на важна 

работа, за физиче-

ско натоварване, за 

работа с информа-

ционни източници и 

свещени текстове. 

Отваря се третото 

око. Прочистете ор-

ганизма си.

15-и ЛД (от 15.35 

ч.) Сънищата са 

верни и важат за 

месец напред. Лош 

ден за секс. Сата-

нински ден, у нас 

се пробуждат зли 

изкушения. Прояве-

те аскетизъм.

16-и ЛД (от 16.34 

ч.) Ден за пости-

гане на вътрешна 

хармония. Старай-

те се да вършите 

само добри дела.

9 януари 10 януари 11 януари 12 януари 13 януари 14 януари 15 януари

17-и ЛД (от 17.38 ч.) 

Подходящ е за удо-

волствия, общува-

не и физически нато-

варвания. И за брак по 

любов.

18-и ЛД (от 18.46 

ч.) Изгонете лошите 

мисли. Прочистете 

стомашно-чревния 

тракт – ден за гла-

дуване.

19-и ЛД (от 19.55 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 21.04 ч.) 

Получават се духов-

ни знания и прозре-

ния. Не проявявайте 

гордост!

21-ви ЛД (от 22.14 

ч.) Много активни 

творчески дни. От-

личен е за започва-

не на нова работа, 

спортуване и пъте-

шествия.

22-ри ЛД (от 23.25 ч.), както и 15.01 

(през целия ден) Ден на мъдростта. 

Предайте на другиго своите знания. По-

сетете астролог.

16 януари 17 януари 18 януари 19 януари 20 януари 21 януари 22 януари

23-ти ЛД (от 0.37 ч.) 

Този ден е символ на 

саможертвата – прос-

тете на другите, раз-

кайте се. Добре е да 

се пости. Не праве-

те секс. Почистете 

дома си.

24-ти ЛД (от 1.49 ч.) 

Активен, творчески 

ден. Използвайте го 

за укрепване на духа 

и тялото. Ден за нов 

строеж.

25-и ЛД (от 3.01 ч.) 

Всичко на този ден 

става с лекота, с въ-

трешен порив. Спон-

танно могат да се 

появят телепатия и 

ясновидство. Днес не 

бързайте!

26-и ЛД (от 4.10 ч.) 

Въздържайте се от 

активна дейност и 

постете. Пестете 

си енергията и мъл-

чете.

27-и ЛД (от 5.13 ч.) 

Ден за прекратяване 

на контакти с лоши 

хора. Почивайте и 

медитирайте. Ще 

имате прозрения.

28-и ЛД (от 6.07 

ч.) Ден за покупка 

на жилище или на-

чалото на ремонт. 

Сънищата са ве-

рни.

29-и ЛД (от 6.54 

ч.) Опасен, сата-

нински ден. Пре-

поръчват се пост 

и въздържание. Не 

планирайте и не 

започвайте нищо 

ново. Запалете 

свещ вкъщи и ока-

дете навсякъде.

23 януари* 24 януари 25 януари 26 януари 27 януари 28 януари 29 януари

1-ви ЛД (от 9.40 ч.) 

Чист и светъл ден. 

Припомнете си дет-

ството. Ще ви осе-

нят творчески идеи. 

Не започвайте нищо 

ново. Посветете този 

ден на всичко, което 

възвисява духа.

2-ри ЛД (от 8.06 ч.) 

Не се поддавайте на 

гнева, избягвайте 

конфликтите и из-

блиците на емоции. 

Дeнят е подходящ за 

нови начинания.

3-ти ЛД (от 8.35 

ч.) Енергетиката на 

този ден изисква да 

сте активни. Пасив-

ността е противопо-

казна и опасна.

4-ти ЛД (от 9.01 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 9.26 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 9.51 ч.) 

Смирете се. Дай-

те прошка. Не из-

разявайте недовол-

ство на глас. Под-

ходящ е за подмла-

дяващи козметич-

ни процедури. Ден 

за гадаене и проро-

чества.

7-и ЛД (от 10.17 

ч.) Ден за молит-

ва. Сбъдват се же-

лания.

ЗАБЕЛЕЖКА: 

*30-ият ЛУНЕН ДЕН СЪЩО Е НА 23 ЯНУАРИ, НО ЗАПОЧВА от 7.33 ч. Ден на хар-

мония, любов, покаяние и прошка. Завършете всичко започнато през този месец и 

направете равносметка. Не започвайте нищо ново! Не правете и планове. Изчакай-

те до първия лунен ден. Избягвайте суетата, освободете се от всичко ненужно!

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ
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