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Но любовта, и тя е страшно нещо: любов – жестока ласка, 
нежен яд, от хаоса новосъздаден свят, пух тежък, леден 
пламък, болно здраве, невярваща си вяра, сън наяве.

Уилям Шекспир („Ромео и Жулиета“)
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На корицата
ЛАНА ДЕЛ РЕЙ

Снимка
© NICOLE NODLAND/

UNIVERSAL MUSIC BULGARIA

ТЪРСЕТЕ СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ на 15 МАРТ 2012 г.
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БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР през февруарипрез февруари

Info off 
Намалете количеството на поеманата информация. Редуцирайте або-

наментите си във фейсбук. „Затворете“ приятелите си, които публику-
ват глупости, както и тези, които постват всичко, от което са се възму-
тили през деня. Не гледайте и не слушайте повече от една емисия нови-
ни на ден. Стойте инкогнито в скайп. 

С любовта шега не бива
Ако имате две гаджета, дайте едното на ближния си. Многото мъже 

се „преработват“ трудно. Много мъже – много проблеми. От двама 
мъже се пада на земята. Да продължаваме ли? Или тези аргументи са 
ви достатъчни? Е, да добавим и това, че многото гаджета са нещо като 
фаст фууда. Вредно е да се храним така. В любовта, както и при хране-
нето, трябва да избираме и да се наслаждаваме на избора си. Изискано 
и бавно. 

По-малко работа 
Вникнете в смисъла на понятието „творческа отпуска“ и го приложе-

те към вашия житейски ритъм, независимо каква е професията ви. Не 
гледайте на творческия отпуск като на обикновена почивка. Гледайте 
на него като презареждане, след което могат да ви връхлетят нови биз-
нес идеи. 

Без промоции
Обувки, дреха или чанта. Купете си едно нещо, но да бъде в сезона. 

Каква наслада ви носи палто, купено през пролетта, когато термоме-
трите отбелязват вече 20 градуса на сянка? Дрехите, както и плодовете 
и зеленчуците, са най-полезни точно в своя сезон. 

Без предсказания
Хороскоп за месеца. Карта таро за деня. Късметче от еди-кой си сайт. 

А хвърлихте ли заровете тази сутрин? Какви цифри ви се паднаха? Едно 
и две. Лошо! Ооо! Я стига! Направете си месец без хороскопи, карти, 
гледачки и напластени от турско кафе чаши, които са показали еди-как-
во си. Живейте на сляпо. Но и начисто. Започвайте дните и седмици-
те си спокойно и необременено. Това ще ви помогне да сътворите жи-
вота си със свещената простота на чистото и необременено съзнание. 

Вкъщи
По-малко заведения. Спрете да обикаляте кръчмите като луди. 

Прекарвайте повече вечери вкъщи и по-малко навън. Така ще имате 
възможност не само да чуете собствения си глас, но и да чуете гласове-
те на близките си хора. 

Диета   с   много   храна   за   размисъл
Нека февруари бъде месецът на диетите. Но не тези, които ви предлагат да се храните 
според зодията или кръвната си група и ви обещават, че ще бъдете слаби, млади и щастливи. 
Да. Ние сме това, което ядем. Но ние сме и това, което купуваме, обичаме, работим, чуваме и вярваме. 
Посветете февруари на едно по-необичайно, но полезно прочистване.

Info

Любов

Промоции

Заведения
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

В 
месеца на любовта и виното е 
прието да се говори за любов 
и вино. На виното сме пос-
ветили цели три страници в 

този брой. Любовта малко сме я прене-
брегнали. За да спазя обичая, но без да 
влизам в розовия свят на валентинките 
и карамелените бонбони, реших да спо-
деля нещо за любовта към… работа-
та. Защото тя не е по-различна от она-
зи, другата любов, която лепне по стра-
ниците на женските списания около 14 
февруари. 

Каприз ли е да изпитваш любов към 
работата си, или е задължително усло-
вие за щастие? Глезотия ли е да си тър-
сиш работа по мярка, или това е един-
ствено верният подход дори и в усло-
вия на тежка безработица? Обичате ли 
настоящата си работа, или просто сте 
свикнали да я търпите? Налага ли се да 
я смените, ако не я обичате (вече)? И 
как да постъпите, ако вдъхновението за 
тази смяна се появи точно когато поч-
вата на пазара на труда е най-заблатена 
и несигурна? 

Заблуда е, че с трупането на трудов 
стаж започваме все повече и повече да 
обичаме работата си. Нали не вярвате, 
че ако се омъжите/ожените за някого, 
когото не обичате, с течение на време-
то ще го обикнете истински?! Любовта 
към работата, както и любовта въоб-
ще, винаги започва от първия поглед. 
Тоест от първия работен ден. А когато 
правиш нещо любимо, целият ти ден е 
работен, в най-добрия смисъл на тази 
дума. 

Никой не може да сбърка чувството 
на свобода, покой и удовлетворение, с 
което ни изпълва любимата работа. То 
много прилича на любовната страст – 
невинаги гори с висок и буен пламък, 

но винаги топли отвътре. 
Топлината отвътре пък е сигурен бе-

лег за това, че изпитваме любов към са-
мите себе си. 

Колко трябва да се мразиш, че да пре-
карваш 2/3 от времето си денем с хора, 
които ти късат нервите, и да вършиш 
неща, които въобще не те докосват и 
усмихват?! Безумно е твърдението, че 
хората ходят на работа, за да изкарват 
пари за живеене. Да не би живеенето 
(разбирай – животът) да започва в края 
на работния ден?! 

Ако се замислите, ще установите, че 
общувате по-активно с колегите си, от-
колкото с най-близките си хора. Че дос-
та често тяхното мнение ви е по-важно 
от мнението на приятелите ви. Така че 
не наричайте работата атрибут на жи-
вота, защото тя е негова основа – най-
обемната и съществена част от самия 
живот, а следователно и от нас. Ако 
направите експеримент да напише-

те на два отделни листа работната си 
и „житейската“ си биография, ще ви-
дите, че работната ще се окаже по-дъл-
га. (Ако не сте на 20 години, де!) Само 
това е достатъчно, за да ви подскаже, 
че любовта към работата не бива да се 
омаловажава. 

Работата, която обичате, ви кара да 

се чувствате необикновено обикнове-

ни – като хора, които осъзнават, че мо-

гат да правят идеално нещо простичко, 

но важно и за другите, и за тях самите. 

Работата, която обичате, ви носи покой 

и блаженство, дори и ако ви е уморила 

до смърт.

Ще я познаете по това, че не вие тво-

рите, когато я вършите, а тя твори вас 

самите. Тя не е благословия, а личен из-

бор, който е добре да направите, ако на-

истина се обичате. 

Мариана ЯНЕВА

Работа, 
любов моя

© BARBARA OLEKSA | DREAMSTIME.COM
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МОДАМОДАМОДА

Какво ще носим през 2012 г.
Още през студените месеци се подготвяме за топлия моден сезон и за новите експерименти, 

които ще правим със своя външен вид. Предлагаме ви обзор на новите модни колекции, за да си 
отговорите по-лесно на въпроса, какви ще са тенденциите за пролет/лято 2012 г.

Сдържаното 60
Отново са модерни винтидж силуетите. Но след господството на 70-те години на миналия век по подиумите дизайнерите 
„нападнаха“ 60-те с характерните за тях минималистични форми и елегантна женственост. Този тип дрехи изглеждат не-
винни и секси едновременно. Къси и разкроени като пелерини манта, рокли с A-силуети, туники в ансамбъл със супер-
тесни панталони присъстват в колекциите на „Прада“, „Блумарин“ и „Бърбъри“. Сдържаност на кройките, скулптурни си-
луети, ярки цветове, графичен рисунък, цветови контрасти, отсъствие на яки – ето какво отличава тези модели.

Бляскавото 70
Впрочем дизайнерите не са се отказали напълно от образа, вдъхновен от 70-те години на миналия век. И няма скоро да се 
откажат, защото този моден период внася блясък и специфична романтика с психеделичните принтове и неочакваните 
разцветки. В много колекции на известни дизайнери (Блумарин, Анна Суй и др.) виждаме гламурни рокли халтер (с през-
рамка през врата), шифонови блузи с фльонги и жабà, романтични рокли от коприна и атлаз и издължаващи силуета 
максиполи и широки панталони.

Маскюлин
Наред с женствената елегантност на мода е и маскюлин стилът, който се постига с двуредни удължени сака с широки яки, 
милитари жакети, жилетки и смокинги. На модния пик са комбинираните материи, контрастните кантове и фотоприн-
товете. Що се отнася до панталоните, най-популярни ще са яркоцветните от памук, коприна или кожа. Характерно за 
кройката на панталоните са високата талия и разкрояването от бедрата надолу. Такива модели наблюдаваме в колекци-
ята на Джорджо Армани, Гучи и Емилио Пучи.
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Цветност
Ярки и наситени цветове ще властват през топлия сезон – бледозелено, виолетово, рубинено и конячено. Несъмнен хит на се-
зона ще е жълтото – от ярко жълто, през слънчево до приглушените тонове с цвят на горчица и оттенъците на охрата.
Няма да му отстъпва популярност и червеният цвят. И както винаги, на мода са класическото съчетание между черно и 
бяло и точките, особено върху рокли в пастелни цветове.

Аксесоари
Основните идеи на дизайнерската мисъл са подчертани и от съответните 
аксесоари: ярки чанти и портмонета с апликации от змийска и косместа 
кожа. Дръжките са широки и груби, украсени с допълнителни верижки. На 

върха на модната вълна през този сезон ще са трикотажните и кожените ръкавици без пръсти. Коланите са широки, под-
чертаващи талията. Изработени са от различни по цвят кожи със сложно закопчаване от по няколко ремъка.

Обувки
Елегантни, женствени, често с ретро излъчване. Практически всяка ко-
лекция предлага супервисоки обувки с текстилни апликации. Много акту-
ални са изящните боти от тюл, украсени с мъхеста кожа. Не сдават пози-
циите обувките на платформа. Самите платформи са с много оригинални 
и причудливи форми. Остават модерни устойчивите класически обувки с 
квадратен ток, а също и тези в мъжки стил (на нисък ток, с връзки).

Не кожа, а козина
През зимата е съвсем естествено да носим шуби от естествена и изкуствена косместа козина – дълги, къси или до коляното. 
Необичайно, но ефектно е съчетанието на лятна рокля с дълъг космест елек. За по-дъждовните и хладни моменти. Такива 
модели представиха модни къщи „Фенди“ и „Изабел Марант“.
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За модата 
в зимните 
спортове

П
ротивно на всички ес-
тествени процеси, зима-
та е моят най-активен се-
зон. Пронизващият свеж 

въздух, искрите по снега, студът, чрез 
който лесно се охлаждам при физиче-
ска активност – всичко това ме тонизи-
ра. Затова съм готова да разчистя снега 
от двора и от тротоара пред къщата ни, 
докато голямото ми снежно куче отри-
висто лае лопатата и събаря направени-
те от мен преспи. Готова съм и да изля-
за в парка и да потичам с него само по 
дънки и пуловер. Готова съм да пъту-
вам всеки божи ден до Боровец и обра-
тно, за да се порадвам на слънце, мъгла 
или снежна виелица по отвесните скло-
нове на Рила, докато изпробвам раз-
лични модели ски под наем.

За мнозина пък любим зимен спорт 
са кънките на лед, за което свидетел-
ства постоянната навалица пред НДК, 
когато там има ледена пързалка. 

Спортът и зимата – страхотна 
комбинация!

Но какво да облечем?
Навън е студено, обаче раздвижим ли 

се, се стопляме и ако сме се навлекли и 
се изпотим, после може лошо да нам-
ръзнем. Случи ли се това в планината, 
следва хипотермия. Нищо че произво-
дителите на модерни зимни екипиров-
ки са измислили всякакви „умни“ мате-
рии, които уж притежават какви ли не 
магически свойства: непромокаеми са, 
не пропускат вятър, но пропускат въз-
духа от вътре навън и какво ли още не… 

Когато обаче си купувам поредния 
безбожно скъп артикул, се чувствам 
като в медицински опит: не знам дали 
съм на истинското лекарство, или про-
изводителите разчитат на ефекта пла-
цебо – четеш на етикета 

какво може да прави 
твоето яке 

и това те топли. Явно много хора вече 
са се усетили за плацеботo и тъкмо да 
спрат да купуват, когато през послед-
ните години се появиха суперекстрава-

гантни модели със суперкрасиви цвето-
ве и иновативни материи, които наис-
тина оправдават високите цени на тези 
стоки. Но забелязали ли сте, че голе-
мите дизайнерски къщи пускат ужасно 
скучни, дори откровено грозни грей-
ки за ски, докато екипировката за сно-
уборд се развива към все по-цветна, а 
понякога даже стилна и художествена?! 
Рекламите в зимните броеве на чуждес-
транните модни списания пък изобил-
стват от разсъблечени младежи и де-
войки с извънземно ярък грим и гриж-
ливо опаковани в шапки и ръкавици от 
кожа с косъм глави и ръце.

Е, при такова изобилие от смесени 
сигнали каква според вас е модата в 
зимните спортове? Вие какво намирате 
за по-шик – „умните“ high-tech материи 
или старата добра кожа с косъм? За мен 
няма спор – красивата бяла козина ще 
ме превърне 

в малка зимна фея на леда 
а сиво-кафявата боброва кожа – в то-
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пло облечена секси дивачка, фуча-
ща надолу по планинските склонове. 
Но да си шик не означава да си прак-
тичен. Само помислете за съпротивле-
нието, което космите оказват на вятъ-
ра. А и не можем да си кривим душата, 
че иначе прекрасната естествена кожа 
е тежка, доста по-тежка от полара или 
шушляка. Решението е да дадете пове-
че пари за олекотена high-tech ски-еки-
пировка, в която дизайнерите са инвес-
тирали време и средства, за да я добли-
жат до качествата на естествената кожа.

Ако бях дизайнер, бих разработила 
един революционен продукт – 

екип от меча кожа с 
намаслен копринен косъм 
по която въздухът би се хлъзгал, без да 
среща почти никакво съпротивление, и 
все пак с пухкаво късо подкосмие като 
при двойната козина на самоедите, на-
пълно изолиращо студа. Добре би било 
да се помисли и за намаляване на обе-
ма на цялата тази прелест, за да очер-

тава добре силуета ни, по който без съ-
противление да се плъзгат погледите на 
околните... За постигането на 

перфектна 
аеродинамичност 

е добре да се обърнем за идеи към жи-
вотинския свят. Към дългите махови 
пера на орела например, които му оси-
гуряват бързо ускорение и маневре-
ност, или към специалната система от 
кукички на маховите пера при нощните 
птици, които им осигуряват безшумно 
и меко кацане. 

Представяте ли си костюм за ски-ско-
кове, с който буквално летите?! 

Ако някога дрехите за зимни спорто-
ве се усъвършенстват в тази посока, аз 
ще съм една от първите, която ще похар-
чи годишния си доход за няколко таки-
ва костюма. Защото, да не се залъгваме, в 
началото те ще струват малко състояние. 

Засега обаче можем да си харчим па-
рите единствено за малко по-разумно 
скъпите 

тъпи грейки 
на разни известни фирми за спорт-
ни облекла и да се утешаваме с някоя 
и друга кожена ски-ръкавица или шап-
ка от козина на сибирска лисица, коя-
то е най-топлещата шапка на света, но 
изглежда наистина смешно на писта-
та. А ако сърцето ви копнее за малко 
по-романтична целувка между зимата 
и спортните облекла, потърсете вдъх-
новение в добре забравения роман на 
Мери Мейпс Додж „Сребърните кън-
ки“ – сложете дълго палто, вълнена 
пола с развята дантелена фуста (ако ус-
пеете да намерите такава) и се впусне-
те в танц по леда с любимия! Опитайте 
и него да накарате да облече балтон 
вместо крещящо найлоново яке и се 
състезавайте на 100 метра за специал-
на награда – замразен йогурт или най-
добре студена целувка от малки зам-
ръзнали устни.

Ирена ГЕОРГИЕВА



КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

месец за
МЕДЕН

КОЖАТА
Той подслажда чая ни, грижи се за красотата ни и 
влияе благоприятно на здравето ни. Натуралният мед 
е балсам за тялото и душата ни през студените зимни 
дни. Според аюрведа медът е сгряваща храна.
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имвол на благоденствие, 
дълголетие, здраве, медът е 
смятан за храна на боговете. 
В древна Гърция вярвали, че 

безсмъртните жители на Олимп се хра-
нели с амброзия – смес от мляко и мед. 

Медът поддържа младостта на тяло-
то и духа, удължава живота и защитава 
от болести. Той е пълноценен източник 
на енергия и бързо възстановява отсла-
бения организъм. Полезен е за гърлото, 
стомаха и бъбреците; притежава свой-
ството „да топи“ мазнините в тялото; 
използва се като антибактериално и 
антисептично средство; оказва укреп-
ващо и успокояващо действие върху 
нервната система. И тъй като идеално 
подхранва и успокоява кожата и под-
помага зарастването на рани, той е не-
заменимо природно козметично сред-
ство през зимата.

Божествени свойства
Уникалните качества на меда се дъл-

жат на състава му – витамини Е, С, В1, 
В2, РР, провитамин А, биотин, нико-

тинова киселина, различни други ор-
ганични и аминокиселини, фрукто-
за, гликоза и около 40 микроелемента 
(в това число калций, фосфор, магне-
зий, желязо и йод). Установено е, че ге-
нетично пчелата е много близка до чо-
века, а по своя минерален състав ме-
дът, който тя произвежда, е сходен със 
състава на човешката кръв. Това пра-
ви меда идеално за възприемане от ко-
жата козметично средство. Той овлаж-
нява сухата кожа и разглажда бръч-
ките по нея благодарение на високо-
то съдържание на захар (около 80%). 
Мазната пък почиства в дълбочина, 
тъй като е със силни антибактерицид-
ни свойства. 

Единствено условие за ефективност-
та му, уточняват козметолозите, е ме-
дът, който се употребява за козме-
тични цели, да не се загрява повече 
от 35°.

Отскоро се изучават и подмладява-
щите свойства на меда. Това е 
продукт, който е пресечна 

точка между растителния и животин-
ския свят, и затова разработването на 
козметиката на медена основа е процес 
уникален, истинска алхимия.

В качеството си на козметичен ком-
понент медът е привлекателен преди 
всичко със своя натурален произход 
и с универсалността си. Повечето коз-
метични средства с мед са подходящи 
за всеки участък от лицето и тялото и 
за всеки тип кожа, включително и за 
чувствителната. 

Медът се усвоява добре от кожата и 
усилва ефективността на другите със-
тавки в кремовете.

За медицината медът е интересен 
най-вече като средство за бързо зараст-
ване на рани. В продължение на 25 го-
дини професор Бернар Дескот, хирург, 
специалист по трансплантиране на ор-
гани, употребявал за зарастването на 
раните на пациентите си препарат, раз-

работен на основата на ма-
щерков мед (полиф-

лорен мед с при-

Бела, брой 2 (168), 201210



АНТИЦЕЛУЛИТЕН САМОМАСАЖ

Разпределете меда по повърхността на кожата на про-
блемните зони. Движенията трябва да са плавни и поглаж-
дащи, не бива да втривате продукта със сила. Трябва да на-
несете 4–5-милиметров слой върху участъка, който ще ма-
сажирате. Масажната техника е лесна – притиснете двете 
длани плътно към намазаната с мед кожа, а след това син-
хронно и рязко ги отлепете.

Върху един и същ участък направете тези движения до 
20 пъти, след което се заемете с масажа на друг 
участък. Важно е да редувате силата на натис-
канията – например два пъти натиснете кожа-
та много силно, след което два пъти двойно 
по-слабо.

След процедурата по повърхността на кожата се образува сива, доволно гъ-
ста маса – това са онези шлаки, които медът ви е помогнал да елиминирате от 
тялото си през отворените пори. Отстранете ги с влажна хавлиена кърпа. Душ 
е препоръчително да вземете не по-рано от час след процедурата. За да се рад-
вате на видим ефект, правете този масаж 1–2 пъти седмично.

САМО СЕГА – БЕЗПЛАТНА ПРОБА!

Опитайте капсулите кафе
с най-новата система

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

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

НОВО

меси от мащерка). Блестящите резул-
тати от тестове, проведени с участие-
то на 3000 пациенти, провокирали ин-
тереса и на козметолозите, защото ме-
ханизмът на зарастване на рани е схо-
ден с процеса на заличаването на бръч-
ките. Полезните качества на меда зави-
сят не само от вида на растенията, от 
които пчелите са събирали нектар, но 
и от екологичната обстановка в мест-
ността, в която са разположени коше-
рите. За предпочитане е те да се поста-
вят в област, богата на медоносни рас-
тения, която не се обработва с пести-
циди (пчелите събират нектар в радиус 
примерно от 800 м около кошера). Само 
тогава самият мед, а също и средствата, 
произведени от него, оптимално раз-
гръщат целебните си свойства. 

Медени процедури
В салона за красота се предлага ан-

тицелулитен меден масаж, който не се 
ограничава само върху проблемните 
зони, защото кръвообращението тряб-
ва да бъде стимулирано по цялото тяло, 
а не само локално. Затова освен бедрата 
и дупето масажистът внимателно тре-
тира гърба, кръста и ръцете. На първия 
сеанс усещанията е възможно да не са 
от най-приятните. Даже и най-меките 

и нежни отлепващи движения с длани 
могат да се сторят парещи пляскания за 
някои. Ако по време на масажа по ко-
жата се образуват тъмни или бели пет-
на, това означава, че токсините излизат 
през кожата. Медът е трансдермик. Т. е. 
вещество, което е в състояние не само 
да вкарва полезни вещества през кожа-
та в човешкото тяло, но и да изкарва 
вредните навън. След час, когато маса-
жът приключи, остатъците от мед се из-
миват с влажна хавлиена кърпа и вър-
ху тялото се нанася овлажняващ крем. 
Почервенялата кожа леко пари, но из-
глежда много по-добре – плътна, опъ-
ната, с по-незабележими целулитни 
ямички. 

Източна епилация вкъщи
Смесете сок от лимон, 4 с. л. захар, 2 с. 

л. мед от акация и също толкова розова 
вода. Загрейте сместа на слаб котлон до 
сгъстяване. Оставете я малко да поизс-
тине и оформете топче от нея. Залепете 
топчето върху кожата и го разтеглете на 
всички страни, като притискате масата 
към участъка от кожа, който ще обра-
ботвате. Дърпайте срещу посоката на 
растеж на космите – от долу на горе. 
Правете бързи и точни движения, за да 
не ви боли.
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Пилинг и мезотерапия – тези процедури 
отдавна са станали обичайни за нас. Но 
бъдете внимателни, защото понякога даже и 
най-баналната грижа за красотата може да ви 

нанесе повече вреди, отколкото ползи.

На повърхността
Периодичното излющване на роговия слой на кожата подпома-

га естествената регенерация на кожните клетки. Но ако прекали-
те с пилинга и шлифовката, можете да си направите мечешка услуга. 

Химическият пилинг при всичките си достойнства може да провокира 
развитие на еритема – специфично кожно заболяване, проявяващо се със 

зачервяване и раздразнение на кожата. И още една опасност – повишена-
та фоточувствителност на кожата след процедурата. Даже и зимното слънце 

може да наруши производството на меланин и да доведе до появата на гроз-
ни пигментни петна. 

SOS средства В облекчаването на раздразнението след пилинг ще ви помог-
нат маските с бисаболол, екстракт от алое и лайка, зехтинът и червената глина. 
Даже и да сте си направили суперлек повърхностен пилинг, не забравяйте да на-

мажете кожата с дебел слой слънцезащитен продукт, преди да излезете навън. И 
правете това в продължение на поне 10 дни след процедурата. 

Убождания за красота
Мезотерапията е вече много популярна процедура в козметичните салони.

Но въпреки популярността ù специалистите не са единодушни относно нейната 
ефективност. Опасността се състои в това, че при неправилно инжектиране ко-
жата може да се инфектира. Други странични ефекти от тази процедура са хема-
томите и съдовите травми.

SOS средства След мезотерапията (както и след всички инжекционни про-
цедури) се препоръчва използването на козметика за чувствителна кожа. 
Задължителни са и противовъзпалителните средства. Най-широко прилаганото 
е пантенол, който можете да намерите във всяка аптека. Той благоприятства бър-
зото възстановяване на кожата. 

© ANDREY ARKUSHA | DREAMSTIME.COM

В зоната на рискаВ зоната на риска

1. През зимата кожата страда от авитаминоза и още по-често – от рязката смяна на температури-
те. Ултразвуковата терапия, фонофорезата и пилингът ще ви помогнат да я защитите и да запълни-
те недостига на хранителни вещества. Чрез фонофорезата (ултразвуков метод) в кожата се въвеждат 
активни хидратиращи и подхранващи съставки в дълбочина, което гарантира изглаждането и види-
мото подмладяване на лицето. 
2. Началото на годината е подходящо време за корекции на пигментните петна. Козметологията 
разполага с арсенал от средства и методи – като започнем от маски с киселини и завършим с криоте-
рапия. Криотерапията се прилага, ако петната са много и са доста стари.
3. Интензивно подхранване на кожата на тялото. Най-добре с морска кал или с маски от водорасли. 
4. Не забравяйте и за косата! За да преживее по-лесно студовете, ще ù помогнат професионалните 
възстановяващи средства. И по възможност използвайте щадящи безамонячни бои за коса. 

През студения сезон препоръчваме
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Готова за 
брюнетка

О
т светлокестеняво до блестящо тъмношоколадо-
во – кафявото е цветът за коса с най-голям кое-
фициент на харесване. Това го потвърждават и 
звездни жени като Ева Лонгория и Кейти Холмс. 

Но как „да срещнете“ кожата на лицето си с правилния отте-
нък кафяво?

Светла кожа
С меланж от тъмнорусо и светлокафяво върху косата ко-

жата ви ще изглежда много по-жизнена. Ако сте от типа 
Снежанка с млечнобяла кожа, на фона на коса в по-тъмен 
цвят тя би стояла още по-бяла. Не че е лошо, но дали искате 
да постигнете точно този ефект?

Тъмен или жълтеникав тен
Обикновено дамите, които имат такъв оттенък на кожата, 

по природа са надарени с тъмни коси. На кожа с такъв топъл 
цвят отиват най-много тъмни и топли кафяви нюанси, кло-
нящи към златно и медно.

Жените със светли коси, които искат да станат брюнетки, 
също трябва да се съобразяват с тена на лицето си. Ако отте-
нъкът на боята за коса пасва на топлия (респективно студен) 
цвят на лицето, дори и тъмнокафявото ще стои естествено.

Вие сте студен тип
Кафяви нюанси без златисти и червеникави ефекти стоят 

перфектно на дамите с розовеещ или по-студен цвят на ко-
жата на лицето. Ще разпознаете правилния нюанс по цвето-
вия код върху опаковката на боята за коса – първата цифра 
обозначава наситеността на цвета, неговата дълбочина (на-
пример 5 = светлокафяво); следващата обозначава дали ста-
ва дума за неутрален нюанс (= 0), студен нюанс (например 1 
= пепеляво) или за топъл нюанс (например 3 = злато, 4 = мед-
но златисто).

Независимо какъв цвят боя за коса сте избрали, косата 
трябва да е перфектно обгрижена, преди да я боядисате. Това 
означава: 

 Да бъдат подстригани цъфтящите краища.
 Минимум един път седмично да я глезите с маска за коса. 
 Прахта и стилизиращите продукти да са внимателно из-

четкани от нея (с четка с гъсти зъбци). 
 Да се храните така, че да поддържате красива косата си: 

плодове, риба, птиче месо, листни зеленчуци и най-важно-
то – храни, които съдържат много витамин С, цинк и желя-
зо. Млякото и пълнозърнестите продукти също витализират 
косата. 

Новите брюнетки
Кестенявите коси днес са на върха на модата. И блондин-

ките трябва да се примирят с това. За зимата на брюнетките 

се препоръчва да си направят преливащи се кичури в топли 

и по-светли нюанси на кафявото. Те не са натрапчиви кол-

кото русите, но по много елегантен начин осветяват лицето. 

Върху светлокестенява коса пък ще стоят добре няколко по-

тъмнокафяви кичура.

Дързост за нов цвят
Първо тествайте как ще ви стои даден цвят, като се под-

ложите на тониране. Боядисайте се само ако резултатът ви 

е харесал. 

Например имате светла коса и искате да я боядисате в мо-

дерно кафяво. Или пък искате да наситите още повече ес-

тествено кестенявата си коса, за да изглежда тя по-силна и 

здрава? И в двата случая тонирането е по-правилното ре-

шение. То ще направи косата ви с няколко нюанса по-тъмна 

(по-светла не би могло), ще насити предишния кафяв тон и 

ще се погрижи да се сдобиете с вълнуващи отблясъци в ко-

сата. Тониращите бои за коса съдържат бързо проникващи 

пигменти, което означава, че обгръщат косъма само отвън 

и след няколко измивания косата ви отново възвръща пре-

дишния си цвят. Тоест рискът е минимален – дори и да не 

се харесате с новия цвят, той ще се задържи на главата ви 

само няколко седмици. Когато разберете обаче кой точно 

нюанс на кафявото ви отива, можете да помислите за трай-

но боядисване.

Боядисването на косата създава истинския цвят, който не 

изчезва след няколко измивания с шампоани, както става 

при тонирането. При боядисването водородният пероксид 

отстранява естествените цветни пигменти от косата ви, при 

което нови, изкуствени цветни пигменти проникват до въ-

трешността на всеки косъм. Това закрепва новия цвят в ко-

сата трайно. Препаратите за боядисване на косата могат дори 

да покрият напълно сивата коса. 

Бела, брой 2 (168), 201214



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 
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 фризьорски услуги 
 маникюр и педикюр 

 козметика – процедури 
за лице и тяло 
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за намаляване на целулита 
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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

К
аквато и да е косата, тя се 
смята за украшение, с което 
природата ни е дарила, и за 
средство, чрез което можем 

да изразим личността си. Векове наред 
е символизирала жизнената сила, вли-
яела е на нашето самосъзнание, а също 
така е произвеждала впечатление на 
околните.

През VIII век пр. н. е. келтите, оби-
таващи Северна Европа, са носели 

дълги коси. При мъжете те били знак за 
сила, а при жените – за плодовитост. И 
мъжете, и жените сплитали косите си и 
правели сложни прически от плитките. 

В епохата на готическото среднове-
ковие за красиви са се смятали ви-

сокото чисто чело и лебедово дългата 
шия. За да съответстват на този идеал, 
жените прибирали косите си в областта 
на челото и на тила и скубели веждите 
си, а понякога – и миглите. Смята се, че 
този обичай е бил въведен от принце-
са Изабо (Елизабет) Баварска. Отглас 
от тази мода можете да забележите и на 
портрета на Мона Лиза – самата тя е с 
изскубани вежди и избръснати коси на 
челото.

През XVII век френският крал 
Луи XIII олисял заради венериче-

ска болест и… въвел в мода перуките. 
След краля перуки започнали да носят 
и придворните. Следващият Луи насле-
дил не само френския трон, но и прека-
лено рядката коса, затова перуките про-
дължавали да бъдат неотменим атри-

бут от светските костюми, запазвайки 
позициите си в Европа повече от век.

През 60-те години на XX век жен-
ските прически станали нещо като 

форма на протест. Изчистените къси 
подстрижки на феминистките подчер-
тавали равноправието на жените с мъ-
жете, но в никакъв случай не накърня-
вали женствеността. Символ на 60-те 
години на миналия век стана англий-
ският супермодел Туиги – жената с 
външност на слабичка тийнейджърка. 
Туиги беше идол и обект на подража-
ние на милиони девойки: супергладък 
бретон, много къси поли и много дъл-
ги мигли (по 2 пласта изкуствени мигли 
на горните и по 1 на долните клепачи).

И в наши дни косата се смята за 
символ на жизнена сила, младост 

и здраве. Днес стилът на прическите е 
много разнообразен, но неизменно ва-
жно условие да стоят те добре е здра-
вата коса (независимо от дължина-
та ù). Добре е да следите за състояние-
то на кожата на скалпа и структурата 
на косъма. Красивата прическа не тър-
пи прекалено мазни корени, цъфтящи 
краища и олисели участъци. 

До 60% от жените след 20-годишна 
възраст поне веднъж в живота си са 
страдали от опадане на косата. А броят 
на жените с повредена структура на ко-
съма е още по-голям. Ако за нещастие 
и вие сте сред тях, посетете трихолог – 
специалист по косите, който ще ви пре-
поръча правилното лечение. 

Коя коса изглежда красива? 
Подстриганата по момчешки като на Деми Мур 

във филма „Дух“ или разкошно дългата 
като на Кристен Стюарт в „Здрач“? 

красивата коса
Миналото и бъдещето на
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„И казал Господ: няма вечно моят дух 
да пренебрегва човеците, защото те са 
от плът – и затова нека техните дни 
бъдат до 120 години.“

Битие. Глава 6.

Ч
овекът е генетично програмиран да живее до 120 
години. Това е мнението на биолозите и до днес. 
Така е записано и в човешкия геном. Но за целта е 
необходимо той да има идеални условия на живот 

и благоприятна околна среда. Реалността за съжаление далеч 
не е такава. Пренебрежителното отношение към собствено-
то здраве е една от основните причини за краткия живот на 

човешките индивиди. Но наред с това е факт, че от средата на 
XX век до днес населението на Земята се е удвоило. Учените 
напомнят, че ако възпроизводството продължава със същи-
те темпове, след 2000 години на всеки жител на планетата ще 
се пада по 1 кв. м земя. Освен това 

средната продължителност 
на човешкия живот 

се е удължила двойно. Ако в началото на XX век тя е била 
средно 40 години, то днес е 72. Но още по-интензивно про-
тича остаряването на населението: 60-годишните днес са ста-
нали три пъти повече, отколкото са били преди половин век. 
Според официални прогнози през 2050 г. хората, навършили 
60 години, ще са 40 до 60% от населението на Земята.

Откакто свят светува, навярно няма да има въпрос, по-ва-
жен от въпроса за продължителността на човешкия живот. 
Но дори и да бъдат изобретени някакви таблетки за дълго-
летие, те едва ли ще ни помогнат, ако продължаваме да жи-
веем против физиологичната си програма. В тази посока са 
насочени и усилията на двамата американски изследовате-
ли Хауард Фридман и Лесли Мартин, които обобщават ре-
зултатите от дългогодишното проучване на д-р Луис Терман 
– психолог от Станфордския университет. Техният про-
ект „Дълголетие“ поднася изненадващи открития за здра-
вето и продължителността на живота в едно забележител-
но 80-годишно изследване. В него те проследяват целия жи-
вот на 1500 момчета и момичета, родени през 1910 г. Опитват 
се да отговорят на редица въпроси като кои личностни ха-
рактеристики оказват влияние върху поведенческите нагла-
си и постиженията ни; защо хора, които водят еднакъв на-
чин на живот, са толкова различни по отношение на здраве-
то и благополучието си; дали физическите упражнения, ди-
етите, стресът и теглото наистина имат връзка с дълголети-
ето... Участниците в изследването показват, че „не е необхо-
димо да се борим със списъци с конкретни правила. Жените 
и мъжете са били родени десетилетия преди да се появят ма-
ратонките, спа курортите и сложните медицински изследва-
ния, но въпреки това много от тях са живели дълго и щастли-
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во“. Резултатите от проучването развенчават редица 

митове, съпътстващи човечеството 
в цялата му история

 Добрите умират рано.  Тревогите вредят на здраве-
то.  Оженете/Омъжете се за да доживеете до дълбоки 
старини!  Не работете толкова много!  Позитивните 
мисли намаляват стреса!  
Напротив, оказва се, че...

 От много работа не се умира.  Тези, които се трудят 
най-много, живеят най-дълго.  Бракът не е гаранция 
за дълъг живот, особено за жените.  До дълбоки ста-
рини стигат не безгрижните веселяци, а благоразумни-
те и упорити работохолици. 

Дългогодишни изследвания са установили, че дълголетни-
ците са оптимисти. Но кой не би бил оптимист, ако на торта-
та му за рождения ден горят 100 свещи?

Според последното официално проучване 

в България има 238 столетници 
Най-възрастният човек у нас е мъж на 111 години и жи-

вее в София. Нашата среща обаче е в Югозападна България. 
Димитър Георгиев ТУМБЕВ е един от малцината българи, 
които са изпитали подобно вълнение и съвсем наскоро, на 20 
декември, духна своите 102 свещички. Роден е през далечна-
та 1909 г. в града, носещ тогава името Мехомия. Днес Разлог е 
едно от малките китни градчета, разположен между три пла-

нини – Рила, Пирин и Родопите. Чист въздух, домашна здра-
вословна кухня и спокоен уют предвещава посещението тук. 
Дали това предопределя столетния живот на Димитър, пред-
стои да разберем. И още – дали резултатите от дългогодиш-
ното изследване на д-р Терман могат да намерят своето по-
твърждение тук, в България. Изводът, който той прави, е, че 
дълголетието се дължи на комплекс от качества и условия 

– добросъвестност, опти-
мизъм, активен социален 
живот, целенасоченост, 
практикуване на безопас-
ни професии и хобита, от-
говорно отношение към 
всичко и…  женско безпо-
койство. Жените са склон-
ни да се тревожат повече 
от мъжете, а именно това 
е предпоставка да се гри-
жат повече за себе си…

Димитър Тумбев за-
почва дългия си профе-
сионален път като чирак 
обущар през най-младия 
си юношески период и се 
посвещава шест години на този занаят. След като се оженил 
за съпругата си Катерина, си купил коне и каруца и десет го-
дини разнасял пощата между близките селища Симитли и 
Разлог. През годините

практикувал различни професии 
като горски служител и припътен майстор. Събирал е и сено. 
Участвал е във войната, която, както си спомня той, го завела 
чак до далечна Австрия. В последния си активен период ра-
ботел като полевъден бригадир в ТКЗС. И през всичките тези 
години бил много отговорен и добросъвестен при изпълне-
ние на задълженията си. 

Днес живее сам. Вдовец е от 2005 г., когато съпругата му 
умира на завидната 95-годишна възраст. Има пет дъщери – 
Мария, Надежда, Ана, Венера, която е починала, и най-мал-
ката – Ира, която е в Англия. Три от тях живеят в Разлог и по-
лагат непрекъснати грижи за него – носят му домашно при-
готвена храна, купуват му лекарства и всичко необходимо за 
ежедневието му. Записан е и на „патронаж за храна“, а еже-
дневното му меню включва 

боб, месо и сланина 
„Миналата година – с мъка споделя той – загубих и по-

следния си зет.“ Сега обаче се радва на 10-те си внуци и 17-
те правнуци. 

Основното занимание на Димитър в момента е посеще-
ние в местния клуб на пенсионера. Занимава се с отглежда-
не на прасета, а хобито му е да играе карти с близки прияте-
ли – все неща, които го поставят в графата „активен социа-
лен живот“. Денят му започва с обичайното кафе, а вечерта 
завършва със 100 мл домашна ракия – навици, които го съ-
пътстват от години. Не си спомня да се е борил с опасни бо-
лести и здравето му е стабилно. Преди години е опериран от 
тромб на десния крак и има бегъл спомен за справяне с ма-
лария, която е преборил с лук, ракия и оцет – стара изпитана 
рецепта на близък приятел. 

Димитър Тумбев със съпругата си Катерина и дъщерите си Мария, 
Надежда, Ана, Венера и Ира (от ляво на дясно)

Димитър Тумбев като бригадир 
на полевъдна бригада
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Никога не е пушил 
а кръвното му налягане е нормално. Има личен лекар, който 
идва често и му прави кардиограма. Взима лекарства за сър-
це и таблетки за мозъка, които според предписанията са до 
живот. 

Усмихнат, жизнен, с чувство за хумор и пълен с оптими-
зъм! Активност и целенасоченост бележат дългия му житей-
ски и професионален път. Това са и основните характеристи-
ки на дълголетниците от проучванията на специалистите в 
80-годишното изследване на д-р Терман. Дали обаче рецеп-
тата е толкова проста? Може да сравним житейския път на 
Димитър с този на неговата съгражданка и връстничка. 

През далечния 18 октомври 1909 г. в махалата „Вароша“ 
на красивия Разлог се ражда Миланка Георгиева ПОПОВА. 
След спокойно и уютно детство през 1930 г. тя се омъж-
ва за съпруга си Крум. Раждат им се трима синове – Илия, 
Борислав и Благой. Днес съпругът и единият ù син са по-
чинали, но тя се радва на своите 6 внуци, 12 правнуци и 4 
праправнуци.

Има изключително чувство за хумор. Наследила е мно-
го от качествата на нейната баба, живяла цели 110 години. 
Развълнувано разказва любопитната история от детските 
си години за намерените в общото семейно гробище вещи 
на „голям човек“ – сребърни колан и бастун, кръст и рог 
с римско писмо, което не могли да разчетат, но на всички 
тях пишело „отец Паисий“. Дълго съхранявали тези пред-
мети, но след време решили да ги предадат в местната църк-
ва. Заедно с две турски лири те са предадени като дарение 
на поп Девизиев, убит малко след това, през 1945 г. Така ос-
тава неразкрита тайната на тези предмети, но Миланка е ка-
тегорична: „Когато банскалии казват, че Паисий е погребан 
там, аз казвам, че не е вярно.“ 

Младите години на Миланка преминават в 

много работа в селското стопанство 
На полето – сено, тютюн… „Балирахме с машини – спом-

ня си тя – и все пеехме.“ Била звеноводка на фуражна бри-

гада 30 години и отговаряла за 24 жени. Пишела и смята-
ла надниците на всички. Упорита и отговорна, тя добро-
съвестно изпълнявала задълженията си. Със съпруга си 
имали кръчма и когато той отсъствал за по-дълго време, 
тя поемала цялата работа, разбирала се с всички и изкар-
вала добри пари. Знаела как да се отнася с клиентите си. 
Успявала да продаде на германците по онова време вино 
с лимонада, което никой не купувал. Била общителна, на-
ходчива и целеустремена – качества, които отличават дъл-
голетниците. Разказва, че била активистка, общественич-
ка, готова на всичко – организирала читателски срещи, съ-
брания, заседания. Била първа във всяко начинание, с кое-
то се захванела – тъчала ленени черги, покривки, украся-
вали разложкия женски клуб за 8 март и винаги печелели 
съревнованията. 

Трите къщи на синовете ù са построени една до друга. 
Доволна е, че снахите ù се грижат постоянно за нея, разби-
рат се и не я карат да върши нищо. Но тя се опитва да пома-
га – чисти зелен боб

вдява конец в игла 
без очила 

точи баници. Утрините ù започват винаги с чаша кафе, за-
щото преди години лекар ù казва, че има ниско кръвно. 
След това излиза пред къщата и общува с близки и прия-
тели. Често закусва попара с чай и сирене. Храни се с всич-
ко домашно, което ù приготвят – сирене, кашкавал, мля-
ко, супи, домашна юфка и кускус. Много обича типично 
разложкото ястие шупла – тестена питка със сирене, на-
подобяваща катма. Никога не е пушила. Пие малко ракия 
от шише, дадено от сина ù, в което тя добавя малко захар. 
Обича да гледа телевизия. Чувства се отлично и не ходи 
на лекар. 

Рядко пие лекарства 
и единственото, което в момента взима, е за оросяване на 
мозъка. 

Миланка Попова

Миланка с едно от своите праправнучета
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Жизнена, оптимистична и ведра! Миланка Попова продъл-

жава живота си с лека носталгия, но и с мисълта за достой-

но извървян път. Не съжалява за нищо и се радва на малките 

неща, които съдбата ù предлага. 

Подобно на много от участниците в анкетата на д-р 

Терман, и двамата столетници от Разлог биха вписали свое-

то голямо „да“ на всички онези качества, които извеждат 

житейския път на всеки към графа „дълголетие“. Те също са 

успели житейски и са сравнително здрави за възрастта си. 

През по-голяма част от живота си са били работоспособни 

и готови да допринасят за обществото. И въпреки преклон-

ната си възраст не мислят за смъртта. 

Опитът учи, че ако човек не води здравословен начин на 

живот, нарушава редица изисквания, които му диктува не-

говата биологична същност, и така сам съкращава живо-

та си. Макар че у всеки от нас има запаси от жизнена енер-

гия, био стимулаторите от тези резерви се изразходват мно-

го бързо. Затова, ако през целия си живот човекът е нару-

шавал всичко, каквото е могъл, а на средна възраст реши 

да се подмладява с помощта на таблетки, едва ли ще се по-

лучи. Освен това скоростта на стареенето на всеки органи-

зъм е различна. 

Душата и тялото стареят 
с различна скорост 

Понякога човек е здрав физически, а духовно е старец. 
Често се случва и обратното. Най-добрият вариант е поддър-
жането на хармония между душата и тялото. А за да се по-
стигне такава хармония, трябва да се работи активно както с 
ръцете, така и с главата. Само по този начин може да се съх-
ранят работоспособността на мозъка и доброто здравослов-
но състояние на тялото. 

Общо взето, все повече нараства броят на хората, които 

са дълголетници и са достигнали 100 години. Сега в свето-

вен мащаб данните са, че те не са стотици, а вече хиляди. А 

Япония е страната, която е на първо място по продължител-

ност на живота. 

Сбъдването на мечтите невинаги е предвестник на дълго-

летието. По-скоро помагат старателното планиране, усеща-

нето за контрол и удовлетворението от постигнатото, както 

и упоритостта и усърдната работа, често стимулирана от ус-

пехите в кариерата. Изследванията показват, че сами по себе 

си храната, спортът, безгрижието, хуморът не водят непре-

менно до добро здраве. Те по-скоро са резултати от това, че 

човек се движи по правилния път. Ако сте добросъвестни, 

имате добри приятели и щастлив брак, вероятно вървите 

точно по него. 

Постоянството и 
разумното планиране 

които се инвестират във взаимоотношенията, подкрепят 

дългия живот дори когато възникват трудности. Тези, кои-

то най-много се питат какво би трябвало да правят, за да ос-

танат здрави, са именно благоразумните, упорити и активни 

хора със стабилни семейства и социална подкрепа. Подобни 

модели на поведение им помагат да останат на здравослов-

ните пътища и онези, които успяват да открият тези пътища, 

успяват да открият и дълголетието. А вие?

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

Димитър Тумбев и съпругата му Катерина
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– Д-р Юрукова, коя е причината все повече хора да тър-
сят хомеопатията като алтернативен метод на лечение?
– В момента тя е популярна у нас, но преди 13–14 години 

изобщо не беше. Причините за нарастващата ù популяр-
ност са няколко: първо, разочарованието на пациентите с 
хронични заболявания от традиционното лечение, което 
е скъпоструващо и дава редица странични ефекти; второ, 
големият брой пациенти, лекувани успешно с хомеопатия. 
Но решаващ фактор за бързото развитие на хомеопатията 
се оказаха усилията на Центъра за обучение и развитие на 
хомеопатията (ЦОРХ) в България, който е клон на CEDH 
International – най-голямото в света училище за препода-
ване по хомеопатия. Много е важно лечението с хомеопа-

тия да се извършва от хора с медицинско образование, за 
да се избегнат фатални грешки. А също и да се разбере, 
че хомеопатията не е панацея. Има области на приложе-
ние, където е най-ефикасна, но не лекува абсолютно вся-
ко заболяване.

– Обяснете с няколко думи какво е хомеопатия...
– Метод на лечение, създаден преди 200 години от нем-

ския лекар д-р Самуел Ханеман. Основава се на принци-
па на подобието, т.е. на пациента се предписва медикамент, 
който има подобие с неговите симптоми. Всеки пациент по-
лучава различно лекарство, защото различните хора имат 
различни реакции към различните болести, различна по-

Д-р Василка Юрукова специализира 
хомеопатия към Центъра за обучение 
и развитие на хомеопатията със след-
дипломни квалификации по хомеопа-
тия във Франция, Германия и България. 
Завършва курс по акупунктура във 
Великобритания. От 2000 г. препода-
ва хомеопатия на лекари, стоматоло-
зи и фармацевти в курсовете на ЦОРХ, 
в медицинските университети в София, 
Пловдив и Варна. Преподавател е в кур-
са по хомеопатия за студенти по ме-
дицина към МУ – Пловдив. От 2006 г. 
е международен лектор по хомеопа-
тия към CEDH USA и преподава на ле-
кари в Ню Йорк, Чикаго, Лос Анджелис 
и университет „Томас Джеферсън“ във 
Филаделфия. Член е на управителния съ-
вет на Българската медицинска хомео-
патична организация и на редакцион-
ната колегия на вестник „Съвременна 
хомеопатия“.

Визитка

Лекува Господ, но само ако 
ПАЦИЕНТЪТ ИСКА

ЛЕКАРЯТ Е САМО ПОСРЕДНИК

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ
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датливост към заболявания. Хомеопатичните лекарства са 
силно разредени субстанции от растителен, животински 
или минерален произход. Те стимулират имунната систе-
ма и по този начин помагат на организма да се справи със 
заболяването. 

– Защо един лекар, специалист по вътрешни болести като 
вас, решава да се занимава с алтернативна медицина?
– Започнах да се интересувам от алтернативни методи на 

лечение както заради свои здравословни проблеми, така и 
поради разочарование от обучението ми в медицинския 
университет. Не можех да приема, че човешкият органи-
зъм се дели схематично на органи и всеки тесен специа-
лист се интересува само и единствено от „своя“ орган или 
система. Впоследствие като лекар се сблъсках с многото 
странични ефекти на лекарствата и с неуспехите при ле-
чението на хроничните заболявания. Съвременната меди-
цина е постигнала огромни успехи в областта на диагно-
стиката, животозастрашаващите състояния и хирургията. 
Но днес пациентът очаква от нас не само да удължим жи-
вота му, но и да му осигурим по-добро качество на живот. 
Мисля, че през XXI век постепенно ще се размият грани-
ците между традиционна и алтернативна терапия. С вре-
мето ще се наложат онези методи на лечение, които нямат 
сериозни странични ефекти и лекуват болния организъм 
като цяло. 

– Как погледнаха на избора ви да се занимавате с хомео-
патия семейството и колегите ви? 
– Единственият човек, който тогава ме подкрепи, беше 

моят съпруг. Дори на моите близки им трябваше време да по-
вярват, че изборът ми е правилен. Колегите ми бяха шокира-
ни. Дори чух изказвания, че съм се побъркала да съсипвам 
кариерата си по този „неразумен“ начин. 

– Какво ще кажете за таланта в лекарската професия? 
– Той е симбиоза между знания, опит и интуиция. Най-

сериозната трудност пред всеки лекар е, че минават много 
години на обучение и практика, преди да се квалифицира 
достатъчно, за да разбере дали го бива или не за тази работа. 
Представете си колко е страшно да осъзнаеш, че не ставаш за 
лекар, когато вече си около 40-те. А няма как да получиш от-
говора на този въпрос по-рано.

– Как разбирате какво мъчи човека, дошъл за помощ при 
вас? 
– Трябваше ми доста време, за да проумея и приема две 

неща в моята професия: не можеш да лекуваш някого, кой-
то не иска да бъде излекуван. Както и това, че има случаи, 
в които не ти е писано да помогнеш. Как разбирам какво 
мъчи човека?! Самите заболявания ми дават отговор на 
този въпрос. Всяко заболяване си има своето психо-сома-
тично обяснение. Например високостепенното късоглед-

ство в детска възраст е нежелание на детето да види нещо в 
семейната обстановка; рецидивиращите уртикарии и екзе-
ми често са изява на някакъв гняв у пациента. Пациентите 
с улцерохеморагичен колит почти винаги са много тревож-
ни, притеснени, неуверени, склонни към натрапчиви ми-
сли. Хората се плашат от наследствените заболявания, а 
не си дават сметка, че няма да развият дадено заболява-
не, например рак, като родителите си, ако имат различна 
от тях емоционална нагласа, разбирания, начин на живот 
и хранене.

– Усещате ли, ако отсреща ви се поднесе подвеждаща 
информация?
– Подвеждащата информация никога не може да се скрие 

напълно. Поведението на хората казва онова, което думите 
скриват – поза на тялото, мимика, жестове, интонация, на-
гласа, дори движенията на очите. Задайте въпрос на човека 
срещу вас и регистрирайте реакцията на тялото му в първи-
те 10 секунди, защото тя е истинската, независимо от думите, 
които по-късно той ще изрече.

– Има ли разлика в подхода ви към пациентите мъже? 
– Мъжете често неглижират ранните симптоми на за-

боляванията. Обикновено търсят лекарска помощ, когато 
здравословният проблем е напреднал. Мъжът е възпита-
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ван още като дете да потиска емоциите си, да играе винаги 
ролята на уверен и силен. Понякога тази роля му изиграва 
лоша шега по отношение на здравето. Доверието на мъжа 
пациент трябва да бъде спечелено. Той търси лекар хоме-
опат само ако човек, на когото вярва, вече се е лекувал по 
този начин и му е помогнато. На мъжете пациенти винаги 
се изписват лесни и кратки рецепти, иначе те ги захвърлят 
след първата седмица.

– Кой лекува: Господ, лекарят или самият пациент?
– Лекува Господ, но само ако пациентът поиска това. 

Лекарят е само посредник. Затова лекарят трябва да е сми-
рен, а не да се мисли за месия. Излекуването винаги започ-
ва с искреното и силно желание на пациента да бъде здрав. 
Желанието трябва да е подкрепено с действия. Да се изле-
куваш означава да се промениш, а много от нас се страху-
ват панически от промените. За мен истинското чудо е не 
точно хомеопатията, а човешкият организъм с неговите не-
вероятни възможности за самолечение и самовъзстановя-
ване. Хомеопатичното лекарство е само вид катализатор на 
този процес.

– Смятате ли, че липсата на любов може да причини ре-

ални физически страдания?
– Липсата на любов винаги води началото си от липсата 

на любов към себе си. Ако ние не обичаме самите себе си, 
как някой друг би ни заобичал?! Заболяванията, които раз-
виваме, се често резултат от емоции като гняв, злоба, разо-

чарование, липса на любов, угризения, завист и др.

– Какъв е смисълът на човешкия живот според вас?

– Смисълът е да служиш на другите. Всеки от нас се раж-

да с някаква дарба и тя му е дадена, за да я сподели с хората.

– За какво продължавате да мечтаете? 

– Мечтая хомеопатията да влезе в болниците, да се пре-

подава във всеки медицински университет по света, за да 

помогне на повече хора. Мечтая да отгледаме и лекуваме 

децата си без антибиотици. Нека запазим антибиотиците 

за наистина животоспасяващи ситуации. Имам мечта да 

докажа със свои проучвания действието на хомеопатията 

при сърдечносъдовите заболявания, автоимунните забо-

лявания и т. н. 

– Кои според вас са преуспелите и реализираните хора? 

– Преди смятах, че са онези, които са осъществили меч-

тите си. Сега мисля, че преуспял е само човекът, който ха-

ресва живота си и изпитва удовлетворение и радост от по-

стигнатото. Лекувам редица „успели“ в очите на общество-

то хора, които се чувстват нещастни и неудовлетворени от 

постигнатото, страдат от депресии, свръхтегло или високо 

кръвно и взимат постоянно лекарства. 

– Бихте ли отишли да работите и живеете в чужбина 

постоянно?

– Какво ви кара да мислите, че в България се живее по-

зле, отколкото в чужбина? Това е доста разпространена 

заблуда. В България има много незаети и неразработени 

ниши, което я прави много интересна за бизнес. Ако чо-

век умее да прави нещо, той го прави навсякъде. В ерата 

на интернет няма никакво значение къде сме физически. 

Много от моите пациенти се намират в САЩ, Канада и в 

други страни на Европа. Имам пациенти дори в Австралия. 

Скайп консултациите не са подходящи за абсолютно всич-

ки ситуации, но са чудесна алтернатива при повечето нес-

пешни оплаквания или хронични заболявания. Чрез моя 

уебсайт давам както информация за лечението с хомеопа-

тия, така и онлайн консултации.

– Възможно ли е в днешния свят човек да живее в хармо-

ния със самия себе си?

– Аз още се уча да живея в хармония със себе си. Понякога 

ми се удава, понякога правя грешки. Общото може би за 

всички хора по света е да преодолеем своите страхове и са-

моограничаващи ни убеждения, да не се страхуваме да сме 

самите себе си.

(Пълния текст на интервюто четете на www.bеla.bg)

Интервю на Таня ШEЛХОРН
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Т
о представлява запечатване на най-дълбоките 
вдлъбнатини от релефа на зъба с цел предпазване 
от задържане на храна и развитие на кариес в тях. 
Силанизират се само постоянните детски зъби, за-

щото те 

пробиват с много сложен релеф 
– с дълбоки вдлъбнатини, наречени фисури. С течение на 

времето тези фисури „поглъщат“ калций от слюнката и се из-

триват и заглаждат от храната. Но през първата година след 

пробива на зъба те са особено податливи на образуването на 

кариес. Силанизират се само кътници, и то постоянните кът-

ници, които пробиват към 6–7-годишна възраст.

Силантите 
са материали за запълване на дълбоки фисури. Те трябва да 
притежават няколко качества, за да изпълнят целта си. На 
първо място – да са течни. Това е задължително условие, за 

да проникнат във фисурите. Добре е да съдържат флуор и да 
го отделят бавно в слюнката и в зъба. Често са цветни – чер-
вени, зелени или сини, за да се вижда ясно дали са проникна-
ли навсякъде по зъбния релеф и да са забавни за децата. Чрез 
цвета се контролира и дали някъде силантът не се е отчупил 
или паднал. Трябва да се втвърдяват с фотополимерна лам-
па, защото с деца на 6–7-годишна възраст зъболекарят тряб-
ва да работи много бързо (всички силанти залепват само на 
сух зъб, а децата буквално за секунда намокрят подсушения 
зъб с език или затваряне на устата).

Силанизирането 

може да бъде 
изключително опасно

Ако в някоя дълбока фисура се е образувал вече начален 
кариес, запечатването ù със силант води до скриване на ка-
риеса. Такъв кариес обикновено се развива много бързо и 
скрито и не може да се диагностицира навреме. Затова ди-
ректно преминава в пулпит и постоянният детски зъб се 
умъртвява! Умъртвяването на постоянен зъб е едно от най-
тежките и непредсказуеми усложнения в детската стомато-
логия. Такъв зъб, макар и пробил, е с незавършено кореново 
развитие! Корените на зъба се развиват 2–3 години, след като 
коронката на зъба се е показала. Те растат и се оформят бав-
но според силите на натиск в устата и преместването на зъ-
бите. Корен без завършен растеж не може да се запълни пре-
цизно и не може да му се извадят нервите! По тези причи-
ни често се стига до развитието на непълноценни постоянни 
кътници или гангрени и вадене на зъба.

Силанизирането е 

елементарна и бърза 
процедура

която често се прави само с комерсиална цел дори на вре-
менни зъби, а не само на кътници. Тя не изисква скъпи ма-
териали или манипулации и масово се прилага безпричинно, 
но същевременно е много опасна и отговорна. Силанизиране 
се прави само когато е сигурно, че няма кариес, и само на 
постоян ните детски кътници!

Д-р Цветан ПЕШЕВ, стоматолог

Ако проявявате желание лично да се убе-

дите в способностите на д-р Пешев като 

стоматолог, а не само да четете статии-

те му, можете да се обадите на телефони: 

02/952-27-55 или 0889/983-959, за да си 

запишете час за посещение. Кабинетът 

се намира на бул. „Ген. Тотлебен“ №89, 

вх. „Б“, ет. 1. Дано да ви е наблизо!

www.zabolekarbg.hit.bg

у с м и в к а т а

СИЛАНИЗИРАНЕ 
на детските зъби
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з д р а в н а  к о н с у л т а ц и я

С
тресът се определя като не-
естествена реакция на тя-
лото спрямо всяко поста-
вено към него изискване 

за промяна и приспособяване. Но той 
не е безобидно нервно напрежение. С 
него са свързани около 75% от физи-
ческите заболявания. С д-р Вергиния 
ГЕОРГИЕВА, специалист по вътрешни 
болести, фармакология и фитотерапия, 
разговарям какво представлява точ-
но стресът и може ли да бъде избегнат. 
Като последовател на известната при-
родолечителка Лидия Ковачева тя по-
вече от 20 години дава своя принос за 
превръщането на пълноценния и разу-
мен начин на живот в реалност за на-
шите съвременници. 

– Защо съвременният човек е по-
стре сиран от предците си?
– Преди сто години българите са се 

славели със своята активност и дълго-
летие. Какъв е бил животът им тога-
ва? Живот сред природата. Десетчасов 
физически труд на открито. Песните са 
били неделима част от ежедневието – 
жените са се надпявали по жътва и по 
седенки и така са отключвали позитив-
ните емоции у себе си. Сто години по-

късно ние сме много далеч от приро-
дата, затворени в собствените си про-
блеми и усилия да оцелеем. Липсата на 
движение и позитивни емоции ни га-
рантира стреса. 

– Възможно ли е да има една обща, 
изходна причина за повечето 
заболявания? 
– Най-важна за здравето и благопо-

лучието ни е ПНЕИ системата (пси-
хо-невро-ендокринно-имунната сис-
тема). Това понятие обединява най-ва-
жните регулаторно-адаптивни функ-
ции на човешкия организъм и отра-
зява холистичния принцип за цялост 
и интеграция. (Или казано още по-ко-
ректно – система за гъвкава адапта-
ция към бързо променящите се условия 
на околната среда, която обединява 

нашата психика, нервната, ендокрин-
ната и имунната система в една обща 
физиологична цялост – бел. ред.)

– Кой от гореизброените компонен-
ти е водещ? Откъде трябва да тръг-
нем, за да подобрим състоянието на 
всички останали?
– Често като причина за напълня-

ването жените сочат нездравословно-
то хранене. А първостепенната причи-
на е психиката. Постоянното напреже-
ние, непосилните ангажименти и уси-
лията на всяка цена да се докажат в 
бизнеса, да се задържат на високите си 
посто ве, да изглеждат добре и да бъдат 
активни и силни – всичко това създа-
ва условия за психически нарушения. 
Постоянната психическа обремененост 
води до дисбаланс в нервната систе-

При изворите на

стреса
Хармонизиране 
на ПНЕИ системата
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ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРИРОДНА МЕДИ-
ЦИНА И ГЛАДОЛЕЧЕНИЕ „Д-Р 

ВЕРГИНИЯ ГЕОРГИЕВА“ предлага ком-
плексно решение за редица заболявания 
(плюс рехабилитация и пълно възстановя-
ване) чрез прилагане на клинични, меди-
цински и природосъобразни средства (по 
време и след провеждане на лечението). 

 Центърът разполага със свръхмодерен 
бодискенер „Сензитив 500“, който осигу-
рява пълна оценка на общото здравослов-
но състояние на клетъчно и субклетъчно 
ниво, определяйки диагнозата с точност до 
96–98%. 

 В центъра се използва уред за йонна де-
токсикация (очистване) на тялото. С него 
се прави детоксикираща водна баня на стъ-
палата с помощта на електроди от мед и не-
ръждаема стомана.

 Квантовият анализатор пък е в състоя-
ние да изследва 150 лабораторни показате-
ля и да даде информация за много заболя-
вания. 
Центърът предлага санаториално лечение, 
рехабилитация, очистване на организма, 
възстановяване, антистрес и релакс тера-
пии.

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. 

ма. Продължителното нервно напре-
жение нарушава съгласуваната връз-
ка между симпатикуса и парасимпати-
куса (основни ядра в хипоталамична-
та зона на мозъка), отговорни за пра-
вилното функциониране на всички ос-
танали органи и системи. Това са две 
ядра, от които зависят емоциите, съ-
нят, храносмилането и терморегулаци-
ята ни. Ако например терморегулация-
та се наруши от продължителен нервен 
стрес, това води до раздразнителност, 
безпричинен плач и стомашни пробле-
ми. Може да се стигне до спазми на сто-
маха, дванадесетопръстника, жлъчния 
мехур, тънките черва и дебелото чер-
во; до нарушена перисталтика, болки в 
областта на слънчевия сплит. До какво 
може да доведе всичко това? До функ-
ционални нарушения на щитовидната 
жлеза. Обикновено този проблем зася-
га жените, защото щитовидната жлеза 
е известна като органа на емоциите. А 
в резултат на продължителни отрица-
телни емоции се получава напълнява-
не, което трудно се нормализира с хра-
нителни програми. Може да се стигне 
до отключване и на по-сериозни про-
блеми – хиперфункция на щитовидната 
жлеза, повишаване на адреналина, кое-
то води след себе си до спазъм на съдо-
вете и в много случаи до високо кръв-
но налягане в млада възраст. При мно-
го от семейните двойки със стерилитет 
се оказва, че проблемът е в хроничния 
стрес. Притиснати от проблемите, на-
прежението и отрицателните емоции, 
те са в невъзможност да заченат здра-
во и нормално дете, тъй като природата 
им показва знак „стоп“. Повечето мъже 
и жени се опитват да се справят сами 
с хроничния стрес, посягайки към ци-
гарите и алкохола, което допълнител-
но усложнява нещата. Всичко, избро-
ено дотук, води до нарушаване на иму-
нитета, което може да отключи тежки 
хронични заболявания като язва, енте-
роколити, миоми, възли на щитовидна-
та жлеза. При хроничен срив на иму-
нитета се стига често до онкозаболява-
не. Неслучайно през последните години 
има бум на раковите болести. Стотици 
хиляди са новооткритите жени с рак 

на гърдата, миоми, туморни образува-
ния. Почти всеки ден в кабинета ми ид-
ват млади жени с подобни проблеми. 
Хроничният стрес и постоянното на-
прежение водят след себе си до дисба-
ланс на всички органи и системи. 

– Какви са начините за ранното от-

криване на нарушенията в някоя от 

тези системи? Има ли шанс и пъти-

ща за хармонизиране на елементите 

на ПНЕИ системата?

– В центъра разполагаме със свръх-

модерна апаратура (бодискенер 

„Сензитив 500“), която осигурява пъл-

на оценка на общото здравословно 

състояние на клетъчно и субклетъч-

но ниво, прогнозира развитието на за-

болявания и оценява ефективността 

на лекарствените средства, с които им 

се въздейства. Квантовият анализатор 

изследва над 150 лабораторни показа-

теля и дава информация за всички за-

болявания. Предлагаме комплексно 

решение за лечение на редица болести, 

рехабилитация и пълно възстановява-

не чрез прилагане на клинични, меди-

цински и природосъобразни средства. 

Назначаваме терапии – биорезонансна 

терапия, билкови комбинации, клуб-

на дейност (йога, лечебна физкултура, 

нови програми за отслабване, денс те-

рапия, различни съботно-неделни ан-

тистресови и релаксиращи програми). 

Път за хармонизиране на ПНЕИ систе-

мата е, ако щете, един нов поглед към 

живота, който да ви помогне да наме-

рите баланса. Дали ще бъде с книга в 

ръка, или срещи с приятели, важно е 

да се чувствате в хармония със себе си. 

Нашият център по природна медици-

на и гладолечение е отворен за всич-

ки, които търсят новите екологични 

оздравителни програми и посоки. Ако 

не ни носят удовлетворение дребните 

радости в живота, значи има проблем, 

който може да се задълбочи. Древните 

източни мъдреци са казали: „Радвай се 

на малките неща в живота, за да дой-

дат големите.“ 

Разговора води Софи ТОПАЛОВА



ж е н с к и  р а б о т и

С 
тези думи ме изпраща д-р 
Мая Василева от Първа АГ 
болница „Света София“. Да. 
Знаех си, че има защо точ-

но при нея да дойда за това интервю. 
Тя е естет и това е част от лекарската ù 
тайна. 

– Д-р Василева, каква е причината 
за появата на миома?
– Все още не се знае защо възниква. 

Смята се, че е заради мутации на опре-
делени гени, но не е известно кои точ-
но са гените. В момента текат различни 
клинични проучвания – в Япония и в 
други развити страни – с цел да се ус-
танови каква е причината за поява на 
миома. 

Констатирана е обаче зависимост на 
появата ù от расите – според последни 
научни данни до 80% афроамерикан-

ки имат миома на матката, докато при 
белите американки този процент е 50. 
При африканките извън Америка чес-
тотата на поява на миома е доста по-ни-
ска. Съществува и генетична предраз-
положеност към миомата. Има семей-
ства, при които бабата, майката и внуч-
ката са с миома на матката – вероятно 
точно поради унаследяването на гене-
тичните мутации, провокиращи това 
заболяване.

– Възможно ли е причина за поя-
вата на миома да бъде и начинът 
на живот – например липсата на 
движение...
– Миомата се появява по-често при 

жени със затлъстяване, които имат ви-
соко кръвно и диабет. Но пък не всич-
ки дебели жени имат миоми. Повтарям 
– причината все още не е известна. 

– Установено ли е колко бързо се 
развива миомата?
– Миомата възниква най-често при 

жени между 40- и 50-годишна възраст, 
но се наблюдава и при доста по-млади 
жени (разбира се, като изключение). Тя 
е характерен здравословен проблем за 
жени във фертилна възраст. След спи-
рането на цикъла наличната миома най-
често атрофира, т.е. намалява по размер, 
а ако е била малка, изчезва напълно. 

– Чувала съм приятелки да казват: 
„Противозачатъчните „надуват“ 
миомата.“ Вярно ли е това?
– Не. За женския организъм е харак-

терна ежемесечната промяна в нива-
та на хормоните. Нарастването на ми-
омните възли се стимулира от естроге-
ните – при това не толкова силно от ес-
трогените, произвеждани от яйчниците. 
Смята се, че в самата миома има локал-
на, оригинална продукция на естрогени. 
Когато обаче жената спре да менструи-
ра, т. е. яйчниците ù спрат да функцио-
нират, миомата спира да нараства. Но 
тя не изсъхва толкова заради прекрате-
ните яйчникови функции, колкото за-
ради прекратеното производство на 
анростендиона – хормон, който се от-
деля от надбъбречната жлеза и се прео-
бразува до естроген. Смята се, че с нама-
ляване на функцията на надбъбречната 
жлеза (а тя за разлика от яйчниците не 
спира да работи, докато сме живи) на-
малява и производството на естрогени в 
организма, а оттук – намалява и разме-
рът на миомата. Доста е сложен механи-
змът, по който се образуват естрогени-
те в самата миома… Но въпросът беше 
за противозачатъчните… Те не стимули-
рат, а напротив – дори са едно от сред-
ствата, препоръчвани за лечение на ми-
ома, което обаче няма кой знае колко до-

Д-р Мая Василева:

„Бременността 
предпазва от миома“
„Но да знаят жените, че има лапароскопски методи 
за лечение на миомите. Белезите са много мънички и естетични, 
почти не се забелязват следоперативно.“

Миомата е най-честият доброкачествен тумор на 
матката при жената. Тя е със същата структура като 
тази на маточната стена. Съставена е от гладки мус-
кулни влакна и съединителна тъкан. В зависимост 
от това, коя тъкан доминира, туморът може да бъде 
лейомиома (когато е повече мускулната тъкан) или 
фибром (когато е повече съединителната тъкан).
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бър ефект. Противозачатъчните хапчета 
потискат производството на естрогени-
те, произвеждани от яйчниците. Те ре-
ално предотвратяват пиковата продук-
ция на тези естрогени по време на ову-
лация (в средата на менструалния ци-
къл) и затова не стимулират нараства-
нето на миомата. Но тъй като, както ка-
захме, яйчниците не са изцяло отговор-
ни за нарастването на миомните възли, 
ефектът от приемането на контрацеп-
тиви за лечение на миомата не е толко-
ва добър точно поради целия този сло-
жен механизъм.

– Значи ли това, че ефективният 
метод на лечение на миомата е опе-
ративният? Кога се налага той?
– Когато жената има оплаквания. 

Например от обилни менструации, 
които могат да доведат до железодефи-
цитна анемия, тъй като при тяхното на-
личие с всеки мензис се губи голямо ко-
личество кръв. Или пък когато страда 
от болезнена менструация. 

Най-често миомата не се състои от 
един, а от множество тумори. Големият 
брой тумори, или възли, стимулира по-
явата на симптоми, които говорят, че 
миомата притиска някой съседен ор-
ган – пикочен мехур или ректум. В тези 
случаи съответно се появяват и пробле-
ми с ходенето по малка и голяма нужда. 
Тогава също се препоръчва оперативно 
лечение. 

Когато матката е много увеличена за-
ради миомния възел/миомните възли и 
жената вече е извън фертилната си въз-
раст (тоест няма да ражда тепърва), се 
препоръчва оперативно отстраняване 
на цялата матка. 

Трябва да кажем, че макар и рядко, 
миомата може да се изроди в злокачест-
вен тумор, който се нарича лейомио-
сарком и е доста лош вариант на рак. 
Трудно се повлиява с лечение, много е 
резистентен. 

– Как се проверява дали миомата 
не се е превърнала в злокачествен 
тумор?
– Пациентките с миома идват на кон-

тролни прегледи през шест месеца. 
Целта е да се следи размерът на мио-
мните възли. Когато се установи бър-

зо нарастване на размера на миомния 
възел, тогава се прави предположение, 
че в него има бързо нарастване и деле-
не на клетки, а това косвено се смята за 
злокачествено израждане. Но все пак 
не е сигурен белег за наличие на рак, за-
щото и клетките в миомни възли, кои-
то не нарастват, също могат да се тран-
сформират в ракови. Това обаче се уста-
новява със сигурност едва след опера-
тивното премахване на миомата, кога-
то възлите се изследват хистологично. 
Но редовните прегледи са достатъчни, 
за да събудят подозрението на специа-
листа дали има проблем, или няма про-
блем с дадена миома.

– Може ли миомата да попречи на 
забременяване или на развитието 
на бременността?
– Това зависи от локализацията ù. 

Ако тя е разположена в кухина на мат-
ката или близо до кухината и чрез при-
тискане деформира самата кухина, то-
гава може да попречи на имплантира-
нето на зародиша. Отново поради съ-
щата причина може да провокира и 
спонтанен аборт. Другата неприятна 
локализация е, когато тя е близко до 
маточната тръба. Ако притиска тръба-
та, тя реално създава инфертилитет, т. 
е. жената не може да забременее пора-
ди факта, че тръбата ù е деформирана. 

Възможно е да се появят проблеми по 
време на самата бременност. По време 
на бременност матката увеличава своя 
обем хиляда пъти. Тъй като миомата е 
със същата структура като тази на мат-
ката, тя също търпи тези промени в 
най-честия случай (макар че има мио-
мни възли, които не променят размера 
си). Обикновено обаче възлите започ-
ват да нарастват с нарастване на матка-
та. Но в миомата има по-малко кръво-
носни съдове, което е основната причи-
на увеличеният по обем миомен възел 
да не може да се храни добре, от което 
и настъпват усложненията. Може да се 
стигне до некроза, т.е. тъканта започ-
ва да умира, защото не се храни добре. 
Жената получава болки, може да вди-
гне температура. Това са рискови слу-
чаи, които могат да завършат с прекра-
тяване на бременността или със спеш-

на операция. 
Друг голям риск съществува, когато 

миомата е разположена близо до маточ-
ната кухина. Така че има риск при мио-
ма и бременност. 

– Вярно ли е, че миомите се появя-
ват предимно при жени, които не са 
раждали?
– Да, защото бременността профи-

лактира появата на миома. 
– В кои случаи не е необходимо 
лечение? 
– Миомата не се лекува, когато по раз-

мер е колкото матка до 12 гестационни 
седмици. Смята се, че това са малки ми-
омни възли, които се препоръчва да бъ-
дат наблюдавани – т. е. да се ходи редов-
но на прегледи на всеки шест месеца. Ако 
миомата стане с размерите на матка на 
над 3-месечна бременност, ако излезе от 
малкия таз и влезе в коремната кухина, 
ако стигне на нивото на пъпа или наго-
ре, тогава вече се предприема оператив-
но отстраняване на матка. Прилагането 
на този метод обаче зависи от това, дали 
жената иска да запази матката си (тоест 
дали иска да ражда), или е на възраст, на 
която вече е изпълнила тези свои задъл-
жения. Възрастовата граница, при която 
се препоръчва отстраняване на матката 
при наличие на миома, е 42–43-годишна 
възраст. Премахването на матката под 
тази възрастова граница се налага, кога-
то локализацията на миомата/миомите е 
такава, че не позволява да се премахнат 
само миомните възли. Има и редки слу-
чаи, при които се препоръчва отстраня-
ване не само на матката, но и на яйчни-
ците. Но по-често се отстранява матка-
та, а яйчниците се оставят. Това също за-
виси от възрастта на жената. Ако е под 
42-годишна възраст, яйчниците ù мо-
гат да функционират още около 5 годи-
ни. Т.  е. жената ще е „покрита“ хормо-
нално и няма да почувства липсата на 
матка освен по липсата на менструация, 
но реално няма да страда от хормонален 
дефицит. 

– Какво може да се каже за билколе-
чението и миомата? 
– Чувала съм за билколечение. Турта 

пият... Когато ме питат пациенти мо-
гат ли да пият билки, аз им отговарям 
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„Разбира се. Стига да са дозирани пра-
вилно, защото разликата между лекар-
ството и отровата е в дозата“. Стига 
това да ги успокоява – могат да пият. 
Човек се е лекувал с билки, откак съ-
ществува. В практиката си обаче не съм 
видяла миома, изчезнала от билки.

– Но не изчезва и от лекарства?
– Лечението може да бъде консерва-

тивно и оперативно. Консервативното 
разчита на противовъзпалителни ле-
карствени средства, които обезболяват. 
Могат да бъдат кръвоспиращи (с вита-
мини К и С и калций), а също и лекар-
ства, които стимулират контрахиране-
то на матката (но те не са кой знае колко 
ефективни). Противозачатъчните хап-
чета, които споменах, също нямат убе-
дителен благотворен ефект върху мио-
мата, но все пак намаляват кръвозагу-
бата при менструация и профилакти-
рат анемията. Има и една група лекар-
ства, аналози на гонадолиберините, с 
чиято помощ се постига медикаментоз-
но обратима менопауза. Те вкарват же-
ната в менопауза, от което пък намаля-
ва размерът на миомата. Лошото е, че не 
могат да се прилагат дълго време. Най-
често се предписват на жени, които са 
пред спиране на мензиса (т. е. в климак-
териум), и при жени, които се подгот-
вят за операция – с цел предварително 

да се намали обемът на миомата и тех-
нически по-лесно да се осъществи опе-
ративното ù отстраняване. 

– Колко оперативни метода са из-
вестни за отстраняване на миома?  
– Хистероскопията е вид ендоскопски 

метод. Ако миомата се намира в самата 
кухина, тя може лесно да бъде отстране-
на, а жената да запази матката си. Когато 
някаква част от миомата се показва към 
кухината на матката, а друга част е в сте-
ната, може да се наложи хистероскопия 
на два етапа. Първо да се изреже види-
мата част и след три месеца да се напра-
ви същата манипулация и да се изреже 
останалата част, тъй като матката има 
склонността да контрахира и да избутва 
останалата миома към кухината. 

Лапароскопският метод е чрез коре-
мен достъп. Това е т. нар. безкръвна опе-
рация. През няколко отвора, които са с 
размери между 5 мм и 1 см, се влиза в 
коремната кухина (белезите са изклю-
чително малки и следоперативно не се 
виждат), за да се премахнат миомните 
възли. Това е чудесен съвременен метод 
за премахване на миомата, тъй като не се 
прави голям разрез на коремната стена. 

При класическата миомектомия се от-
варя коремната кухина (разрезът е на 
около 10 см над окосмената част на пу-
биса). Хистеректомията (премахване на 

матката) може да бъде извършена и чрез 
лапароскопски техники, и чрез обикно-
вена коремна операция. Съществува и 
вагинална хистеректомия, т.  е. метод 
на премахване на матката през влагали-
щето – с негова помощ се избягват ко-
ремният разрез и следоперативният бе-
лег. Практикуват се и методи за емболи-
зиране на съдовете, хранещи матката, 
с цел да се предизвика исхемия – тоест 
спира се подаването на кръв към мат-
ката и тъй като миомните възли се хра-
нят през доста малко кръвоносни съдо-
ве, в миомния възел настъпват исхемия 
и некроза, т. е. клетките умират и се за-
местват от фиброзна тъкан. Този метод 
се прилага от рентгенолози. 

– Възможно ли е след приложено 
оперативно лечение отново да се 
появи миома?
– Да. Тъй като ние все още не знаем 

причината за възникването на миома-
та, не можем да провеждаме етиологич-
но лечение. Тоест да премахваме при-
чината за появата на миомите. Затова, 
ако една матка е имала миома и жена-
та се е оперирала, съветваме жената да 
роди. Защото на следващ етап може да 
се появи пак миомен възел.

Разговора води 
Мирослава ИВАНОВА
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х р а н е н е

И
зборът на разтоварващите дни зависи от здра-
вословното ви състояние и желанията ви. 
Измислени са всякакви – въглехидратни, бел-
тъчни, комбинирани. На свой ред въглехидрат-

ните могат да бъдат плодови, зеленчукови или смесени; а 
белтъчните – месни, рибни, млечни или смесени. 

След празничния януари
За да отслабнете, е препоръчително да правите 1–2 раз-

товарващи дни седмично (но нека дните не са поредни!). За 
профилактика, поддържане на формата и очистване на орга-
низма, а също и след обилни празнични трапези е достатъч-
но да правите 1–2 разтоварващи дни в месеца.

Запомнете! Не пийте вода по време и веднага след хране-
не! Изчакайте час и чак тогава изпийте чаша вода.

Бъдете хитри
Изберете си разтоварващ ден и всяка седмица се старайте 

да се придържате към него. Организмът ви бързо ще запом-

ни тази информация. Най-добре се спрете на сряда – тази 
златна среда ще приемат спокойно и тялото, и работният ви 
график.

Редовно 
разтоварване

© MIUNICANEURONA | DREAMSTIME.COM

За да не сте постоянно на диета, пробвайте 
хранителен режим с разтоварващи дни. 
Например един цял ден на ябълки…

  Изберете продукти, съдържащи 
сложни въглехидрати и растителни 
влакнини: овес, гречка, мюсли, дини, 
краставици, сливи, ябълки (по-кисе-
ли сортове). Разпределете ги на 5 прие-
ма през равни промеждутъци от време. 
Можете да хапвате тези продукти суро-
ви, печени или варени, но не повече от 
1500 г на ден.

 Белтъчните храни подобряват обмя-
ната на веществата и активизират фер-
ментите, разграждащи мазнините. 4 
пъти на ден яжте полумаслена извара 
(по 150 г) със сметана (15 г) или пийте 
айран (по 250 мл 6 пъти на ден). 2 пъти 

дневно можете да пиете и черно кафе 
(50 мл) без захар.

 За ден е разрешено да изяждате 450 
г сварено не много мазно месо (може и 
печено на грил). Три пъти на ден пий-
те по 1 ч. кафе с мляко без захар и по 2 
чаши шипков или зелен чай. 

  Оризът е нискокалоричен и бързо 
засища. Организмът получава много 
калий и малко натрий, което благопри-
ятства елиминирането на излишните 
течности от него. Към сварения без сол 
ориз добавете нарязан на ситно морков 
или кимион.

 Ако не сте алергични към цитруси-
те, на закуска, обяд и вечеря яжте само 
портокали или пийте прясно изцеден 

портокалов сок. В тези плодове има 
малко калории (40 кал на 100 г), но за 
сметка на това са богати на влакнини, 
които задълго уталожват чувството на 
глад. В белите ципи на портокала има 
пектин, който нормализира нивото на 
холестерол в кръвта.

  Рибата ще ви защити от сърдечно-
съдови заболявания и диабет. Освен 
това е полезна за очите. Тя е незаме-
ним източник на мастни киселини 
омега-3. От сутринта до вечерта яжте 
само мазна риба (скумрия или сьом-
га). Киселините омега-3 правят органи-
зма по-чувствителен към лептина – ве-
ществото, което ни „съобщава“, че сме 
сити. 

ЛЕКИ ХРАНИ
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Солена мистика от Хималаите

„С
олта по принцип е мис-
тичен елемент“ – прос-
ветлява ме Павлина 
ДЖИЕВА, управител на 

фирма „Бялата орлица“, която от две 
години предлага на българския пазар 
причудливия солен хималайски крис-
тал. Когато се каже, че нещо е мистич-
но, автоматично включвам на режим 
„недоверие“. Но попадам на един текст 
на Петър Дънов, в който той твърди, 
че „физическият свят е свят на солта“. 
Това вече ми звучи абсолютно матери-
алистично и съответно достойно за до-
верие. Всички знаем, че 75% от човеш-
кото тяло са вода, в която е разтворено 
определено количество сол, подпомага-
ща работата на мускулите и отговорна 
за правилното протичане на нервните 
импулси и транспортирането на храни-
телни вещества в клетките. 

От Павлина разбирам, че най-чистата 
сол на Земята е хималайската кристал-
на сол, която е 

100% натурален продукт
Тя е на внушителните 500 милиона 

години. „Кристалната ù структура е 
много чиста. Добива се от солни мини в 
подножието на Хималаите, където се е 
запазила от съвременното замърсяване 
на моретата и океаните. Ако човек вло-
жи намерението си в нея, тя може мно-
го да му помогне. Спомням си една кли-
ентка, която дойде при мен с някакво 
артритно заболяване... Не можеше да 

отвори едната си длан. Помоли ме да ù 
избера кристал, който да влезе точно в 
сгъвката, която образуваше свитата ù 
длан. Беше убедена, че той ще я излеку-
ва. Намерих ù подходящ и след няколко 
седмици тя дойде да ми благодари и да 
се похвали, че вече може да движи пръ-
стите си. Кристалите на хималайската 
сол помагат, но само ако вложите на-
мерението си в тях. Вярата лекува по-
вече от самия кристал“ – обяснява ми 
Павлина, която, преди да се специали-
зира в кристалните въздействия на хи-
малайската сол, се е занимавала с крис-
талотерапия. Приключваме с мистика-
та и започваме да говорим за 

чиста химия 
Кристалната сол е с йонна кристал-

на решетка, а разтворена във вода, 
прави водата електропроводима. 
Благодарение на нея се управляват и 
всички течности в тялото, а оттам и 
клетъчният метаболизъм. Цели 97% от 
състава на кубичната ù кристална ре-
шетка се падат на натриевия хлорид. 
Но освен него тя съдържа жизненоваж-
ни за човешкия организъм минерали и 
елементи (също в усвоима йонна форма 
и също участващи в клетъчния метабо-
лизъм): калий, калций, магнезий, фос-
фор. Розовият ù цвят се дължи на же-
лязото в нея, а жълтеникавите оттенъ-
ци – на магнезия. Според авторитетно 
американско научно изследване в този 
продукт присъстват 

94 елемента 
от Менделеевата таблица 

84 от които участват в метаболизма на 

човешкия организъм. Но по-важното 

е, че процентното съотношение меж-

ду елементите в самата сол е същото 

като процентното съотношение на съ-

щите елементи в състава на човешкия 

организъм. Това прави хималайската 

сол изключително балансиращ за чо-

вешкия организъм продукт. За разли-

ка от обработения и пречистен от тези 

минерали 

натриев хлорид 
който увеличава съдържанието на на-
трий в организма и по този начин на-
рушава баланса на другите минерали. 
Дебалансиращото действие на трапезна-
та сол се дължи на промишленото ù пре-
чистване, което нарушава минералния 
баланс и кристалната структура на на-
триевия хлорид. „Още по-неприятното 
е, че готварската сол, която консумира-
ме, е обогатена с Е 554 – натриев алуми-
ниев силикат (Sodium aluminium silicate). 
Благодарение на него тя стои сипкава, 
но това няма нищо общо със здравето 
на човека, а с това, как изглежда проду-
ктът“ – възмущава се Павлина Джиева.

Според световното законодателство 
(Codex Alimentarius), а и според българ-
ското, за да се продава една сол на па-
зара, тя трябва да съдържа не по-малко 
от 97% натриев хлорид. Хималайската 
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сол не прави изключение от това пра-
вило – в нея натриевият хлорид е над 
97%. Прочитам го в сертификат за ка-
чество, който придружава всяка прат-
ка, пристигаща от Германия в офиса 
на Павлина Джиева. „Впрочем сам по 
себе си натриевият хлорид не е вреден 
– твърди тя. – Той е съставка на кръв-
та. 0,9% разтвор на натриев хлорид във 
вода се нарича физиологичен разтвор. 
Проблемът на готварската сол е, че тя 
е деминерализирана. Тоест не натрият 
е в повече в нея, а просто другите ми-
нерали липсват. Да не говорим, че е и 
йодирана поради факта, че България 
се смята за ендемичен район (жители-
те на такива райони обикновено стра-
дат от болестта гуша заради липсата 
на йод в почвата и храните – бел. ред.). 
По принцип йод може да се набавя спо-
койно от спанака и от орехите. 

Присъствието 
на кристалите в дома 

е също полезно.  Самата Павлина има 

огромна стена от блокчета хималайска 

сол над леглото си. Радиестезични из-

мервания показали, че тези кристали 

вибрират със същата честота като чо-

вешкото тяло. По-точно, вибрират в съ-

щия честотен диапазон като човешко-

то тяло – между 3 и 60 херца. „Нашата 

мозъчна дейност вибрира в тези чес-

тоти – добавя Павлина. – Това пома-

га да хармонизираме телата си на фи-

зическо ниво. Кристалът е силен като 

присъствие в определен периметър. 

Когато застанеш в аурата му, се чувст-

ваш хармонично.“ 
За да носи тази изконна вибрация 

обаче, хималайската кристална сол 
трябва да бъде добивана ръчно. „Ние 
внасяме само сол, добита от планината 
Солната верига (Salt Range), разположе-
на в подножието на Хималаите, на те-
риторията на Северен Пакистан. Солта 
се добива на големи каменни блокове, 
които се сортират, измиват се ръчно и 
се изсушават на слънце. Натрошават 
се до необходимите размери и се паке-
тират за различни цели“ – уверява ме 
Павлина. 

Коя е полезната доза сол
която човек трябва да консумира на ден 
– на този въпрос Павлина Джиева не ми 
даде конкретен отговор. Защото според 
нея въпреки цитираните дневни норми 
всеки човек има различна потребност 
от сол. Хората изразходват различно 
количество енергия: едни се потят по-
вече, други – не; едни спортуват, дру-
ги – не; едни пият повече вода, а дру-
ги – не...

„Наскоро прочетох нещо, което ме 
шокира – според едно научно изслед-
ване хората, които прекаляват със сол-
та, са подложени на по-малък риск от 
сърдечносъдови заболявания, отколко-
то хората, които приемат сол в недоста-
тъчно количество.“

Това само доказва колко важен еле-
мент за човешкото здраве е солта. Но 
само натуралната сол.

Разговора води Мариана ЯНЕВА

Солето е разтвор на кристали хималай-
ска сол във вода. Първо се приготвя на-
ситен разтвор, като в стъклен съд се по-
ставят 3–4 едри кристала сол и се зали-
ват с 200–300 мл вода (най-добре извор-
на). След около 15–20 часа престой вода-
та спира да разтваря солта (познава се по 
това, че на дъното остават неразтворе-
ни кристали) и разтворът е с наситеност 
26% – готов за консумация.  Енергийна 
напитка соле се приготвя, като от наси-
тения разтвор се взима 1 ч. л. и се раз-
бърква в чаша вода. Пие се всяка сутрин 

на гладно. Трайността на такъв разтвор е 
неограничена. За да поддържате разтво-
ра наситен в съда, добавяйте периодич-
но сол и вода. Соленият разтвор зарежда 
организма с енергия в продължение на 24 
часа, пречиства и преструктурира кръв-
та, балансира кръвното налягане и може 
да неутрализира нарушеното рН, причи-
на за множество симптоми на различни 
заболявания. 1 ч. л. соле съдържа около 
половин грам сол. Такова количество е 
жизнено необходимо и трябва да се при-
ема всеки ден.

О, соле! (мио)

МАГАЗИН и ОФИС:
гр. София, ж.к. „Яворов“, бл. 73

(на бул. „Цариградско шосе“
при бул. „Пейо Яворов“)

телефон: 02 483 72 11
0885 187 126

МАГАЗИН 2
гр. София, Централни хали,

щанд № 25

„Бялата орлица“ ЕООД
Официален представител

на „Wagner Life Design“, Германия
е-mail – offi  ce@byalataorlitsa.com

www.byalataorlitsa.com
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Няма съмнение – за огромна част от жени-
те днес целулитът е козметичен враг № 1. 
Досадната напаст е толкова упорита, че само 

комплекс от системно прилагани мерки може да ù про-
тиводейства ефективно. Здравословно хранене и прием 

на достатъчно вода са в основата на този комплекс. При 
това не като временна „диета“, а като съзнателно избран и 

последователно спазван режим на живот, в който еднакво 
нямат място както драстичните ограничения, така и честите 

прегрешения. 
Включете в ежедневното си хранене повече плодове и зелен-

чуци (особено зелени салати и зеле), бобови храни, риба и мор-
ски деликатеси, яйца, сурови ядки, растителни масла. Тези храни 

съдържат в изобилие витамини и минерали, които ще ви помогнат 
да възстановите калиево-натриевия баланс в тялото си, да регули-

рате задържането на вода в него, да изчистите токсините, да поддър-
жате съединителната тъкан здрава, а кожата – красива и еластична. 

По отношение на течностите специалистите съветват да забрави-
те газираните напитки, да ограничите кафето и алкохола и да на-

блегнете на прясно изцедените плодови сокове и чая – зелен или билков. 
И да помните, че нищо не може да замени чистата вода, филтрирана или 

слабо минерализирана (трапезна). За оптимален днес се смята дневният 
прием на около 30 мл вода за килограм тегло. В дните с интензивни спортни 
занимания това количество трябва да се увеличи с поне половин литър.

И като стана дума за спорт, няма как да пропуснем факта, че редовни-
те тренировки са важна част от комплекса антицелулитни мерки. 

„Редовни“ е ключовата дума тук. Силовите упражнения не се препоръчват. 
Ходете бързо, тичайте, плувайте, карайте колело или тренирайте на кардиоу-

ред – велоергометър, кростренажор, степер. Ако предпочитате да се борите с 
целулита в компанията на някого другиго, може да се запишете на аеробика, 

пилатес или йога. Изобщо всички видове спорт, които подобряват кръвообра-
щението и микроциркулацията в тъканите и успоредно с това тонизират и укреп-

ват мускулите на бедрата и дупето, са подходящо оръжие в борбата с портокалова-
та кожа. 

За максимална ефективност е добре да включите и масажи с правилно подбран 
антицелулитен продукт. Но какво всъщност означава „правилно подбран“? 

Преди всичко неговата формула трябва да съдържа в достатъчно количество и подходяща 
комбинация доказано най-ефективните съставки, действащи за изглаждане на неестетичните 
грапавини. След това е важно продуктът да се нанася лесно и да попива бързо – съвременната 
работеща дама не си позволява да пилее ценни минути. И трето – да е на разумна цена. Защото 
борбата с целулита е дългосрочен ангажимент и е желателно разходите за нея да бъдат в при-
емливи граници.

В отговор на тези изисквания Asam&Iris Cosmetic, германска компания с половинвеков-
на история в производството на билкова лечебна козметика, създаде антицелулитен гел 
Almisan. Иновативната му формула комбинира кофеин, карнитин и екстракт от розма-
рин – компоненти с изключителна антицелулитна активност. 

При локално приложение кофеинът разгражда мазнините и стимулира отделянето на 
ензима липаза, който свива мастните клетки. Освен това освобождава тъканите от задър-
жаните течности и натрупаните токсини, като по този начин възобновява нормалните 
процеси в увредените от целулита клетки. Несравнимото по сила липолитично дейст-
вие на кофеина го прави най-ефикасния познат в козметологията агент за намалява-
не на мастните депа. Неговото действие чудесно се допълва от карнитина – амино-
киселина, която ускорява преработката на мазнините в енергия и предотвратява от-
лагането им в организма. Екстрактът от розмарин притежава силно тонизиращо 

действие. Активизира кръвообращението и подпомага разграждането на мастните 
натрупвания.

Антицелулитният гел Almisan се прилага веднъж дневно, най-добре вечер. 
Нанесете малко количество от гела и масажирайте (с ръце или масажор), докато 
продуктът попие напълно. Веднага ще усетите нежния аромат на лимонова трева 
и силния загряващ ефект на Almisan. А след 4–5-седмична употреба ще се зарад-
вате на новата си, по-съвършена визия.

Успешна 
тактика 
срещу 
целулита

Успешна 
тактика 
срещу 
целулита





Златната 
десетка
За да успеете да запълните дефицита 
от витамини и микроелементи, е 
добре да познавате десетте полезни 
вещества, които са ни жизнено 
необходими всеки ден. 

ВИТАМИН Е
Източници: всички видове рас-
тителни мазнини и кълнове
Ползи: укрепва стените на кръ-
воносните съдове, предотвратява 
инфаркти и инсулти, забавя про-
цесите на стареене.

ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА
Източници: пълнозърнести храни, 
тъмнозелени зеленчуци, цитрусови 
плодове
Ползи: нужна е на бъдещите майки 
за пълноценното развитие на плода, а 
също и за усвояването на редица ви-
тамини като С и тези от В-групата.

ВИТАМИН РР
Източници: грах, бобови, пълно-
зърнести храни
Ползи: най-добрият регулатор на 
холестерола в кръвта. Необходим 
е също така за преобразуването на 
мазнините и гликозата в енергия.

ВИТАМИН С
Източници: цитрусови плодове, киви, 
ягоди, броколи, червена чушка, домати
Ползи: регулира окислителните и об-
менните процеси, оказва противовъз-
палително действие; повишава устой-
чивостта на организма към инфекции.

ЖЕЛЯЗО
Източници: месо, черен 
дроб, морски дарове, зе-

лени листни зеленчуци
Ползи: помага да се 

предотврати анемия.

КАЛИЙ
Източници: банани, ста-
фиди, портокали, зелени 

подправки, прясно мляко
Ползи: поддържа сърцето.

БЕТА-КАРОТИН
Източници: тиква, 

моркови, чушки
Ползи: в организма 
се преобразува във 

витамин А, полезен 
за очите, кожата и 
имунната система.

ВИТАМИН D
Източници: мазните риби, 

дроб от треска, яйчен жълтък
Ползи: предотвратява разви-

тието на рахит; необходим е за 
усвояването на калция.

КАЛЦИЙ
Източници: мляко, сирене, 

извара
Ползи: укрепва костите, зъ-

бите; за профилактика на 
остеопорозата. Най-добре се 
усвоява заедно с витамин D.

ВИТАМИНИ ОТ ГРУПАТА В
Източници: месо, риба, моркови, 
твърди сирена, броколи, овесени 

ядки, листни зелени зеленчуци, бо-
бови култури

Ползи: поддържат нервната система. 
Дефицитът от тези витамини води до 
отслабване на паметта и до депресия.
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Пробвайте необичайното съчетание на горещите скариди с 
хладната доматена супа. Блюдото е не само нискокалорично, но 
и полезно – доматите съдържат ликопен и витамин С.

ЗА 4 ПОРЦИИ:   1,5 кг домати  2 червени чушки (запече-
ни и нарязани)  връзка пресен босилек (нарязан на ситно)  3 
скилидки чесън (смлени)  4 филии пълнозърнест хляб (наря-
зани на кубчета)  400 г почистени едри скариди (разполовени 
по дължина)  1/4 ч. л. сушен риган  1 с. л. зехтин  1/2 ч. л. сол 

 прясно смлян черен пипер 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Смелете доматите в блен-
дер, добавете чушките, половината от босилека, 1 скилидка че-
сън, солта и черен пипер на края на ножа. Разбийте с миксера. 
Изсипете доматеното пюре в съд и го оставете в хладилника. 2. 
Запечете до златисто кубчетата хляб във фурната. 3. В отделна 
купа смесете скаридите, ригана, останалия босилек, останалия 
чесън и щипка черен пипер. 4. Запържете скаридите в зехтина 
(4–5 мин), като постоянно ги бъркате. Разпределете ги в чинии 
за супа, залейте ги със студеното доматено пюре, гарнирайте с 
кубчетата хляб и украсете с листа босилек.

ВЪВ ВСЯКА ПОРЦИЯ: около 255 кал, от които 20 г белтъчи-
ни, 30 г въглехидрати, 7 г мазнини (1 г наситени), 7 г фибри, 105 
мг холестерол, 1,03 мг натрий

 Изберете по-зрели домати за пюрето
 Листата босилек съдържат лутеин – 

ценен антиоксидант

Бързо здраве

ДОМАТЕНА СУПА 
СЪС СКАРИДИ

Време 

за 

приготвяне: 

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

Те обичат да се показват. Не спират да 
говорят за успехите, които са постигнали, 
и за талантите, които притежават. 
И винаги преувеличават.

З
а тях е важно да бъдат под светлините на прожек-
торите, да привличат вниманието на околните и да 
получават овации. Самохвалците се гордеят не тол-
кова с личните си качества, а с външни белези, чрез 

които може да се демонстрират 

благополучие, богатство и успех 
Като деца най-вероятно към тях са се отнасяли гальовно и 

ласкаво. Така те са се научили да заемат винаги позиция на 
превъзходство в отношенията си с другите. 

И тъй като не познават истинската си стойност, често 
са изправени пред опасността да изпаднат в депресивни със-
тояния, когато покажат свои слабости.

Тяхното верую е „Аз съм победител винаги и във всичко!“. 
Мисълта, дали наистина заслужават да бъд ат ценени, никога 
не ги спохожда. Те дори не могат да отговорят в кой момент 
и защо са решили, че са най-добрите. И с това свое поведение 
сами се лишават от 

удоволствието да създадат истински 
приятелства 

Самохвалството е присъщо и на тези, които се страхуват да 
не изглеждат безинтересни в очите на другите. 

В този случай зад него се крие истинско отчаяние, породено 
от убеждението, че не си достоен за любовта на околните.

Тази липса на уважение към собствената личност има 
своите корени в детството. Ако родителите не са отделяли 
необходимото внимание на детето, тогава то не е успяло да 
изгради онова здравословно доверие, което би го накарало 
да обича себе си такова, каквото е. В този случай самохва-
лецът търси навсякъде любов и признание, които толкова 
много са му липсвали в детството. И едновременно с това се 
страхува да не бъде отхвърлен. Или с други думи – той преу-
величава, за да бъде приет.

Самохвалството е и начин да се постави дистанция 

да се избегне интимност с другите 
Тук говорим не за желание за доминиране, а за защита, за 

опит да се прикрият слабости, за да не бъдат те осъдени от 
околните. 

Самохвалците възприемат другите като всемогъщи. 
Застават в позата на изплашени деца, изправени пред 
властния поглед на своите родители.

И тъй като не искат да бъдат отворена книга, в която всеки 
може да надникне, те 

предпочитат да наблегнат 
над хвалебствията 

за собствената си персона, без да се замислят, че предизвик-
ват ревност или антипатия.

Поведението на самохвалците е отблъскващо. 
Преодоляването му изисква точно определяне на причина-
та, която го е предизвикала. Ако успеете да си отговорите 
на въпросите „Защо?“, „Откога?“, „Кого искам да предизви-
кам?“, „От какво се страхувам?“, може би ще намерите пра-
вилния път към себе си и другите. И ще откриете истинско-
то приятелство.

Райна АНГЕЛОВА, психолог 

Очакваме вашите въпроси
Ако сте се озовали в безизходица, ако сте се сблъскали с проблем, който не можете да решите, помо-
лете психолога Райна Ангелова за помощ. Можете да го сторите лично (на тел. 0888/56-99-53) или чрез 
БЕЛА. Напомняме, че адресът на редакцията е 1113 София, ж.к. „Изток“, ул. „Акад. Методи Попов“ 5, а 
имейлът ни: bela@bela.bg. На плика (в имейла) отбелязвайте „За рубриката „Микрофон за психолога“.
ВАЖНО! Читателите на „Бела“ ползват 10% отстъпка при консултация с психолога Райна Ангелова.
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–80%
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Възползвайте се! 

НИСКИ ЦЕНИ! 

Зимни промоции!

ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА

С този талон получавате отстъпка от цената на 

дозатора за течен сапун KIMBERLY-CLARK. Той е 

със скрит механизъм за заключване и вместимост 

на пълнителя 1 литър.

С този талон получавате

СТАНДАРТНА ЦЕНА
18.59 лв. от цялата 

ценова листа
САМО  СЕГА за 3.72 лв.

Тоалетна хартия на пачки 

HOSTESS 8035 

250 листа в пачка

код: 8035

Течен сапун за ръце

KLEENEX 

1000 мл за 1000 измивания 

код: 6331 

Кърпи за ръце

SCOTT XTRA 

320 листа в пачка

код: 6677 

Кърпи за лице

KLEENEX 

100 кърпи в кутия

код: 8835 

Пазарувате ли изгодно?

Професионални  решения за хигиената

Официален представител за България

„Би Ту Би“ ЕООД

ЗА ЗАЯВКИ: тел. 02/403-34-56, 089/666-333-8; е-mail: OFFICE@BTB.BG
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НАЧИН НА ЖИВОТНАЧИН НА ЖИВОТ

Н
аправете инвентаризация. 
Не става дума за дрехи-
те от миналогодишни ко-
лекции, с които е препъл-

нен гардеробът ви. Става дума за отно-
шенията ви. А също за проектите, пла-
новете и мечтите, които са останали не-
завършени или нереализирани до този 
момент в живота ви. 

В психологията това се нарича „неза-
вършен гещалт“ („гещалт“ в превод от 

немски означава цялост, форма, свър-
заност на елементите, затвореност). 
Един от законите на гещалт психоло-
гията е законът за затваряне на гещал-
та – тоест за постигане на цялостност. 
Ситуациите на незавършен гещалт са 
онези, в които ние очакваме нещо от 
другите, не сме се доизказали, отложи-
ли сме важна работа за неопределено 
време, не сме изпълнили обещание, по-
тиснали сме чувства, разделили сме се 
с някого, но е останало нещо недоизка-
зано помежду ни. Този „товар“ остава в 
подсъзнанието ни като 

емоционална утайка 
която с времето разваля качеството на 
живота и отношенията ни с околни-
те. Някои незавършени гещалти мо-
гат лесно да се реализират (като мечта 
за чанта „Фурла“, обувки на Кристиан 
Лубутен, пътуване до Патагония или 
Швейцарските Алпи). Но други (когато 
неочаквано сте изоставени от мъж на-

пример) остават да бродят като призра-
ци в живота ви и да смущават спокой-
ствието ви. 

Когато не сме завършили отношени-
ята си с някой мъж, ние, без да иска-
ме, пренасяме този ненужен „багаж“ и 
в следваща връзка. Психотерапевтите 
смятат, че незавършените гещалти от-
немат от жизнената ни енергия и во-
дят до неврози, депресивни състоя-
ния, стрес и конфликти. Но всеки сам 
пише сценария на живота си и сам из-
бира кои от нещата да доиграе/довър-
ши и кои – не. 

 „Един от най-емоционално натова-
рените ми гещалти завърших преди ня-
колко години – възстанових отношени-
ята с баща си, с когото не се бях виж-
дала цели осем години – споделя 42-го-
дишната Анета. – През това време чес-
то го сънувах. Търсех баща си и в отно-
шенията с мъжете в живота ми. Сега с 
баща ми се виждаме често и почти все-
ки ден се чуваме по телефона. Някак 

© PARKINSONSNIPER | DREAMSTIME.COM

Ако сте започнали нещо – 
довършете го докрай. Само 
след края на старото се 
появяват място и енергия 
за нещо ново. Февруари 
е подходящ месец да 
направите ревизия на 
недовършените от вас неща 
и неприключените любовни 
романи. Започнете пролетта 
наистина обновени.
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неочаквано престанах да изисквам ба-
щинско отношение от мъжете, с които 
се срещам.“ 

 „Убедена съм, че далеч не всичко 
в този живот трябва да се довършва. 
Когато става дума за работа или за по-
ето обещание, винаги поставям финал-
на точка. Но в отношенията с приятели 
е друго. По принцип никога не се карам 
с приятели. И с мъжете, с които някога 
съм спала, никога не се разделям, оста-
ваме си приятели, не е важно кой кого е 
оставил във връзката. Смятам, че няма 
по-близък човек от този, когото си пус-
нал в леглото си. Тези хора са ми близки 
– разказва 35-годишната Ивета. – Вече 
съм омъжена, но бившият ми приятел 
е много близък на семейството ми – 
празнуваме заедно рождени дни, ходим 
си на гости. Съпругът ми знае всич-
ко за нас, но не ревнува. Приел е при-
ятелството ни. Смятам, че истинските 
човешки отношения не трябва да при-
ключват, защото това е равносилно на 
малка смърт.“

Според психолозите единственият 
критерий за завършеност е нашето от-
ношение към ситуацията 

емоционалният резонанс 
който тя предизвиква у нас. Ако след 
раздяла сте останали с позитивен емо-

ционален резонанс или сте емоционал-
но неутрални, не е необходимо да изга-
ряте мостовете, по които сте минали: 
достатъчно е отношенията да са преми-
нали за вас в сферата на емоционалния 
комфорт. 

Но дори и да решите да не завърши-
те своите гещалти, съветваме ви да им 
направите ревизия. Тогава ще започне-
те да живее по-лесно. Ето какво трябва 
да направите за тази цел:

Изяснете приоритетите и же-
ланията си към днешна дата. 

Възможно е вашите детски мечти вече 
да не са актуални. Например мечта-
ли сте да се омъжите за милионер, но 
се е случило съпругът ви да не е толко-
ва богат и вие сте съкрушени, че на го-
дишнина от сватбата той не може да ви 
подари златна гривна. Поговорете със 
себе си максимално честно и преценете 
на кого всъщност му трябва гривна – на 
вас или на вашето его? И не я ли иска-
те всъщност, защото завиждате на при-
ятелката си, че има такава? 

Мечтите трябва да се опитват 
на вкус. Особено ако те не ви на-

пускат от години. „Единственият начин 
да се избавиш от изкушението е да му 
се отдадеш“ – казва Оскар Уайлд, жерт-
ва на всички пороци. 

Ако вие от детството си мечтаете да 
танцувате валс, отидете на 1–2 урока по 
танци. Не е изключено валсът да ви се 
стори сложен и да предпочетете ритъ-
ма на боса нова. 

В някои случаи гещалтът е мо-
щен стимул за развитие. Това 

се отнася с най-голяма сила за профе-
сионалното развитие. Важно е по-чес-
то да преосмисляте своите истински 
цели. Например в пети курс сте си били 
поставили за цел на 30-годишна въз-
раст да сте голям началник. Сега сте на 
35, имате интересна работа, но както и 
преди, сте си подчинена. Попитайте се 
към днешна дата какво е важно за вас 
в работата. Не е изключено, ако наис-
тина искате власт и сега, да я получите 
много скоро. 

Не планирайте нищо излишно. 
По-добре си набележете една или 

две цели, които са реално изпълними. 

Ако чувствате, че в сегашната 
ви връзка има отглас от пре-

дишната, опитайте се да се държите 
по друг начин: нестандартно, разкрепо-
стено, освободете се от вътрешните си 
ограничения и страхове. Това е риск, но 
има голяма вероятност резултатът да 
ви зарадва.

Избавете се от незавършените 
преживявания. Гещалт психоло-

гията предлага терапия с помощта на 
три стъпки – прошка, раздяла и бла-
годарност. Постарайте са да осъзна-
ете и да приемете нещата такива, ка-
квито са. Не потискайте гнева и оби-
дата, а просто им разрешете да си оти-
дат. Понякога има смисъл да напишете 
писмо (не е задължително да го изпра-
щате), понякога да се срещнете и да по-
говорите сърдечно с човека, на когото 
отдавна искате да кажете нещо. Да на-
правите това никога не е късно – дори 
ако с него формално от години нищо 
не ви свързва. Силните емоции са се 
уталожили и вие можете да говорите с 
него пределно откровено. 

Гещалт философия – 
въпрос на принципи

1. Живейте сега – не в бъдещето или 
в миналото.
2. Живейте тук с това, което имате, а 
не с това, което нямате.
3. Не фантазирайте. Опитът е реален.
4. Спрете с ненужните разсъждения. 
По-добре опитвайте и наблюдавайте.
5. Изразявайте чувствата си, вмес-
то да манипулирате, да обяснявате, да 
разсъждавате, да се оправдавате.
6. Приемайте неприятностите и бол-
ката по същия начин, както приемате 
и удоволствията.
7. Не слушайте другите, когато ви каз-
ват „длъжен/а си“ и „трябва/ще“. Това 
решавате само вие. 
8. Поемайте отговорност за своите 
постъпки, мисли и чувства.
9. Бъдете самите себе си.

Потърсете 
своя път

Под „гещалт“ се разбира доминира-
щата потребност – желание, чувство, 
които в дадения момент ви занимават 
по-силно от всичко останало. В мо-
мента, в който потребността се удо-
влетвори, гещалтът губи своята зна-
чимост и отстъпва място на нови по-
требности. Но нашите желания неви-
наги се изпълняват. По мнение на ге-
щалт психолозите т. нар. неотреаги-
рана потребност се оказва причина за 
неврози и заболявания – както пси-
хически, така и телесни. Решението е 
да осъзнаете своята потребност, да я 
направите по-ясна и да се опитате да 
я неутрализирате. Тоест да сформира-
те гещалт и да го завършите. Не е из-
ключено да сте натоварени с преди-
шен незавършен гещалт, който сте по-
лучили „по наследство“. Майка ви до 
ден днешен преживява развода с ва-
шия баща, което несъзнателно ви по-
ставя в подобна ситуация във вашия 
личен живот. Какво да направите? 
Потърсете свой път в живота и се на-
учете сами да поемате отговорности. 
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ИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

„М
ечтая да съста-
вя книга с успоре-
дици между тур-
ските и български-

те пословици“– възкликна пред мен 
Кадрие Джесур, прелиствайки книга-
та на Катя Николова с над 400 тур-
ски пословици и поговорки с мъдрото 
заглавие „Ако нямаш огледало, поглед-
ни съседа си“ (турска пословица). В очи-
те ù блестеше слънцето, преминава-

що през клоните на дърветата в сен-
честата градина, някога дом на проф. 
Иван Шишманов, днес пицария „О, 
Шипка!“. Тук се срещнахме с вече добре 
познатата у нас българистка и вели-
колепна преводачка на турска и българ-
ска литература. Не става дума прос-
то за интервю с нея, а за продължение 
на отдавна започнал между нас разго-
вор за българските корени, за майчиния 
език, за пътя от Истанбул до София и 

обратно.
Въпросите ми намират своите отго-

вори в свободния ход на нейните мисли.

„И двата езика са ми много свид-
ни. Не знам дори кой от двата владея 
по-добре и дали един език може да се 
овладее до съвършенство. Ще споде-
ля – казва тя, – че сънувам и на двата 
например. На въпроса на журналист, 
защо предпочита да пише на майчи-

Кадрие Джесур –
намерена в превода

Кадрие Джесур е родена през 
1968 г. в Момчилград. Завършва пе-
дагогика в Пловдивския универси-
тет „Паисий Хилендарски“ и тур-
ска филология в Шуменския уни-
верситет „Епископ Константин 
Преславски“. Известен преводач е 
на турска и българска литерату-
ра, автор на много публикации и 
студии. Член е на литературния 
ПЕН клуб в Турция и на Съюза на 
турските преводачи.

В неин превод турските чита-
тели се запознават с творчество-
то на Йордан Радичков, Николай 
Хайтов, Ивайло Петров, Деян 
Енев; с лирическото амплоа на по-
етите Христо Фотев, Любомир 
Левчев, Едвин Сугарев, Антон Баев, 
Петя Дубарова, Сашо Серафимов, 
Бойко Ламбовски и много други.

Визитка

В Димитровград през 2010 г. заедно с Любомир Левчев за връчване на 
българската награда за поезия „Пеньо Пенев“ на Йоздемир Индже за 
стихосбирката му „Книга от пепел“, преведена от самата нея

Бела, брой 2 (168), 201240



ния си език, когато владее прекрасно 
и руски, турският поет Назъм Хикмет 
шеговито отговаря, че на турски до-
пуска по-малко грешки. При мене няма 
ясна граница между двата. И аз не се 
чувствам между тях, а в тях.“

Питам я не се ли губи по пътя меж-
ду София и Истанбул, не се ли чувства 
понякога „никъде“, пътувайки толкова 
често.

 „Спокойно мога да кажа, че няма за-
губи. Всичко е опит, живот. Често пъ-
тувам за България, понякога без повод. 
Хората като мен не отиват в София или 
Пловдив, те се връщат там. И това ви-
наги е прекрасно усещане – възкли-
ква с лъчезарна усмивка Кадрие. – 
Слава богу, че на Балканите все още 
имаме социално-културни и полити-
чески отлики и те се проявяват как-
то във всекидневието, така и в изку-
ството. Динамиките на модерния чо-
век, или както вече се нарича, светов-
ния човек, включват сериозно, напо-
следък все по-изострящо се отчужде-
ние, което изглежда много по-жестоко 
от това, подадено ни като идея от Макс 
Фриш още през 50-те години на мина-
лия век в „Хомо фабер“… Затова кули-
те от очаквания, които строим, са око-
ло оста на по-човешкото общуване, на 
изграждане на по-хуманни общества. 
Това прави литературата. Това прави и 
преводът, така се опознаваме и общу-
ваме по-стойностно.“

От думите ù разбирам, че преходът 
от български език на турски не е болез-
нено преминаване, а преливане, защото 
турският е неин майчин език. 

„А преводът – казва тя – е точно ези-
кова работилница, в която човек изра-
ботва текстове, писани от други хора. 
Разваля, поправя, изправя… Учи се. 
Освен всичко, което се описва в дефи-
нициите за езика, за мене той е и ос-
тров, котловинка, където мога да спася 
някои свои емоционални кодове наред 
с житейската си нагласа. Носталгията 
неминуемо навява асоциации за дет-

ство, за родина, за блаженството на по-
стоянните неща. Ала всички знаем, че 
няма постоянни неща, напротив, всич-
ко се променя. Аз не съм поет, нямам 
книга, но, да, противоречие си е – пиша 
и публикувам стихове и на български, 
и на турски език. Те сами решават на 
кой от двата да ме „споходят“. Това ме 
улеснява, но никога не ги превеждам от 
единия на другия.“

В едно писмо Кадрие ми бе написала, 
че отново се е „надвесила над поезия-
та  на Йоздемир Индже“, когото бъл-
гарите познават с книгите „Книга от 
пепел“ и „Безсъние“ благодарение на 
нея. Пишеше ми още, че не може да за-
брави репликата на Индже за съдбата 
на родителите, чиито деца са се раз-
пръснали по света: „Ние все чакаме и 
междувременно остаряваме.“ Питам я 
къде е „ключът“ към един превод. Има 
ли предпочитания при превеждане на 
българска, а и на турска литература? 

„Предпочитанията ми са лични 
пристрастия, най-вече в областта на 
поезията. Българската и турската по-
езия са много различни една от дру-
га. Езиците – също. Историческият 
им развой, лингвистичните им особе-
ности, историята на двете литерату-

ри предоставят възможности за мно-
го нови знания, за опознаване и на-
влизане в света на съседа. В проце-
са на работа това ме вълнува, търся 
връзка на думите, които, макар и без-
плътни, оставят следи. „Книга от пе-
пел“ се появи, мисля, твърде навре-
ме, защото дълги години турската по-
езия беше представлявана чрез анто-
логиите или избрани стихотворения 
от различни поети. Министерството 
на културата и туризма на Република 
Турция разполага с един прекрасен 
проект за превод и разпростране-
ние на турската литература по света. 
Той съществува от около пет години 
и това, което излиза на книжния па-
зар в България (от турския литерату-
рен фонд), е благодарение на тази фи-
нансова подкрепа.“  

Спомням си веднъж Кадрие да каз-
ва по повод героините от „Съвременна 
женска турска проза“, че и те, и всич-
ки ние строим еднакви пясъчни кули 
в един и същ пясъчник – Балканите. 
Интересно ми е да разбера как изглежда 
в нейните очи съвременната туркиня. 
По какво си прилича и по какво се раз-
личава от българката?

„Едва ли ще кажа нещо ново – от-

„Към твоя едничък живот прикре-
пих моя един, в ново тяло ги пре-
върнах: ядро на ново вещество, аз 
и ти!...“ (Из стихосбирката на 
Йоздемир Индже „Книга от пепел“)
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връща ми тя спонтанно. – Жената в 
съвременния свят е заставена да пре-
одолява много повече трудности в 
своето развитие – и в личен, и в про-
фесионален аспект. Факт е, че която 
и област да вземем за пример, мъже-
те имат превес в количествено отно-
шение. Колко философи, колко учени, 
колко космонавти можем да изброим 
в женски род? Явно че светът открай 
време си е мъжки. В „Съвременна 
женска турска проза“, която споме-
наваш, има прекрасни разкази, които 
отговарят на въпроса ти. Не мога да 
говоря за хомогенен, стереотипен об-
раз на съвременната туркиня. Турция 
е огромна територия с многокомпо-
нентна етническа и социално-кул-
турна структура. Различните ù райо-
ни са с огромни разлики помежду си 
във всяко едно отношение. Жената в 
Югоизточна Турция и тази от Западна 
понякога нямат нищо общо. Тези раз-
лики са обусловени както от соци-
ално-икономическите фактори, така 
и от степента на образованост, тра-
дициите, религията. Затова пък съм 
убедена в приликата – и българката, 
и туркинята продължават да са сто-
жерите на семейната институция и 
нейните ценности. Независимо дали 
са работещи, професионално изя-

вени личности, или домакини. Най-
силните художествени превъплъще-
ния на жената и в двете литератури 
е емблематичният образ на майката, 
извечното женско начало, раждащо, 
творящо…

Любовта също учи. Ще споделя един 
разказ, който чух или по-скоро под-
слушах като дете, когато майка ми го 
разказа на своя приятелка. Навремето 
тяхна връстница била влюбена, оби-
чала един младеж. И той нея, но ро-
дителите им не разрешили да се оже-
нят. Те се примирили и по-късно съз-
дали семейства с други. Преди години 
по нашия край сватбите включваха го-
щавания след самата сватба в дома на 
всеки един от младоженците. Та май-
ка ми разказа как тази млада жена 
по време на едно такова гости до-
броволно пожелала да подреди отвън 
пред вратата обувките на събулите се. 
Наредила ги и майка ми видяла как тя 
до един чифт мъжки обувки доближи-
ла плътно своите мънички обувчици... 
Отдалечила се и ги погледала „милно и 
жалостиво“. Каква любов, нали?! Така 
съм запомнила тази история, предаде-
на от майка на дъщеря.“

Чудно ми е как се чувства в Истанбул, 
където живее – там няма много сне-

жинки през зимата, нито мартеници 
през пролетта. Какво е домът за нея? 
Къде свършват границите на държави-
те, откъде започва близостта между 
хората?

„Много обичам да има сняг през зи-

мата. Празненство без сняг на Нова 

година за мене е повод за клюмване. 

Сезоните пък символизират ритъма, 

благодатната рутина… Благодарение 

на тях човек усеща ясно кръговрата на 

живота, а той успокоява. Докато нару-

шаването му вече говори, че нещо не 

е наред. Така е и с човешкото сърце. 

По-бързото или забавено сърцебие-

не е признак на аномалия или болест. 

Мартеници в Турция няма, чества се 

Навруз, празникът на пролетта, който 

е нещо като българската Първа про-

лет. Но предвид това, че съм израсна-

ла в красивата родна България, за мен 

мартеницата си остава най-веселият, 

най-значимият, най-носталгичният 

символ на пролетта.  

Вероятно неволно заимствам думи 

на някой умен човек, не ще да съм го 

измислила аз, но мисля, че разстоя-

нието от човек до човек, от глава до 

глава, от сърце до сърце е най-дъл-

гата граница. Тя се преодолява най-

трудно. А понякога и не може. Така 

понякога изпадам в безизходица, ко-

гато се налага да обясня нещо от бъл-

гарската история, народопсихоло-

гия или дори фразеологизъм на тур-

ски читатели или детайл от турския 

бит или културния живот на българи-

те. Ние живеем в географски ширини, 

които за Изтока са Запад, а за Запада 

– Изток. На фона на казаното дотук, 

подтикната от поета Добромир Тонев, 

с благодарност си мисля, че съм щаст-

лив човек, защото имам и покрив, и 

дом, и нежност, и… И всичко това е 

на Балканите. Но продължавам да се 

страхувам за непреодолимите разсто-

яния между хората.“

Интервю на Нели ЦОНЕВА
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П о българските улици е почти неизбежно да видите ня-

кое неизправно МПС, изоставено от собствениците 

си поради невъзможност да го поддържат. Или просто пора-

ди липса на информация за това какво да правят с него. Има 

ли въобще някой, който може да ни помогне да се отървем 

ОТ СТАРИТЕ ТРОШКИ 

Фирма „НАДИН“ има отговор на този въпрос.

През 2005 г. „НАДИН“ подписва договор с „АВТОЕКОБУЛ“ АД 

– фирма, която съгласно Закона за управление на отпадъци-

те и Наредбата с изисквания за третиране на отпадъци-

те извършва дейност на организация по оползотворяване. 

Процесът на рециклиране и обезвреждане се извършва на 

НЯКОЛКО ЕТАПА 

След разкомплектоване остатъкът от ИУМПС (излезли от 

употреба моторни превозни средства) се шредира. По вре-

ме на шредирането материалите преминават през серия 

от механични и физични сепарации, като по този начин се 

разделят металните от неметалните отпадъци, черните 

от цветните метали. Така получените отпадъци се преда-

ват за оползотворяване на рециклиращата индустрия.

През 2011 г. са предприети мерки за постигането на по-до-

бри резултати. А именно – да се оползотворяват най-малко 

90% от теглото на всяко прието ИУМПС и най-малко 82% 

да се рециклират.

Процесите на рециклиране намаляват значително необхо-

димостта от използването на невъзобновяеми природни 

ресурси и до намаляване на замърсяванията. Обезвреждане 

чрез депониране се извършва само на негодния за рецикли-

ране шредернен остатък.   Третирането на ИУМПС се из-

вършва със 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА, ВКЛЮЧВАЩА

  Инсталация за сухо източване на всички течни отпа-

дъци от автомобилите (спирачна течност, масло, гориво, 

антифриз);

 Съоръжение за предварително раздробяване на метали-

те преди шредиране; 

 Гилотина за рязане на метали;

  Шредер за разделяне на компонентите, раздробени от 

гилотината и съоръжението (включително магнитен сепа-

ратор за пластмаси, стъкло, алуминий и други компоненти).

Със своите 10 бази на територията на цяла България фир-

ма „НАДИН“ създава условия да се облекчи движението по 

българските улици. И остава вярна на каузата „Да опазим 

България чиста!“  

БАЗИ: 

гр. Нови Искър (Столична община, ул. „Победа“ № 35), гр. София (кв. „Христо Ботев“, ул. „Стоян Попов“ № 2), 
гр. София (кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 2), гр. София (район „Подуене“, ул. „Жак Дюкло“ № 55),

гр. Пловдив (Южна индустриална зона V част), гр. Девня (Промишлена зона юг), 
гр. Мездра (Източна индустриална зона), гр. Горна Оряховица (ул. „Св. Княз Борис I“ № 29), 

гр. Русе (ул. „Родина“ № 80), гр. Бургас (ул. „Вардар“ № 30)

Рециклиране и обезвреждане

на стари коли
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Не всички блондинки мислят и действат като 
типичните блондинки. Дори и в Холивуд. Пример 
за това е кариерата на една актриса, прочула се 
именно покрай ролята си във филма „Професия 
блондинка“. Рийз Уидърспун обаче е всичко друго, 
но не и поредната празноглава красавица.

А
ко не друго, тя умее поне да се изразява по-добре от доста 
свои именити колежки. И не говори просто празни приказ-
ки. Ето доказателството за това: „Много хора в този бизнес 
се вълнуват единствено от това, как да управляват карие-

рата си, но рядко влагат и половината от тази енергия, за да управляват 
в правилна посока собствения си живот. Искам да направя така, че моят 
живот (не само работата ми) да се развие по възможно най-добрия начин. 
Всичко останало ще се подреди от само себе си.“ 

Да, Рийз 

определено знае какво иска 
И няма спор, че успява да го постигне. Тя винаги се ръководи от правило-

то, че бракът и семейството са на първо място. Затова никога не би приела да 
се снима във филм, който да застраши отношенията с най-близкия ù човек. 

Парадоксалното е, че и Уидърспун изпита сътресенията от един мъчителен 
развод, но поне не изневери на принципите си. И за разлика от други на 

нейното място бързо успя да си стъпи на краката. За това допринесе но-
вият мъж в живота ù – Джим Тот, който е сред най-уважаваните аген-

ти в Холивуд. Но поне по отношение на работата си актрисата вина-
ги се е оправяла и сама. Тя определено умее да подбира добре ро-

лите си и още с първите си изяви успя да спечели на своя страна 
маститите критици. Но Рийз постигна и комерсиален успех, бла-
годарение на който се нареди сред най-високоплатените актри-
си на планетата. На какво се дължи нейният безпогрешен нюх 
при избора на даден проект? „Трудно е за обяснение, но вина-
ги се придържам към един принцип – трябва да чуя гласа на 

моята героиня. Има толкова много прекрасни сценарии, за които 
агентите ми не могат да повярват, че съм отказала да се снимам. Правя 
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го именно защото не съм чула този вътрешен глас“ – обясня-
ва Уидърспун. Никой не очакваше, че ще я видим в истински 
екшън, но ето че това най-после се случи. Все пак актриса-
та приема да се снима във филма „Шпионски свалки“, защо-
то в него има доста комедийни елементи и донякъде напом-
ня „Мистър и мисис Смит“, „Лоши момчета“ и „Ченгето от 
Бевърли Хилс“. Когато става въпрос за екшън, това са люби-
мите ù филми, а пък самите снимки са възможност да демон-
стрира, че определено 

не се взима много на сериозно 
„Трябваше да снимам една сцена със завързани зад гърба 

ръце. Струваше ми се толкова нелепо,че не спирах да се смея, 
докато лошите стреляха по мен. А от екипа постоянно ми се 
караха: „Ама, Рийз, това е сериозна сцена!“ – смее се палава-
та звезда. 

Родителите на Лора Джийн Рийз Уидърспун са доктори и тя 
е убедена, че ще поеме по техните стъпки. Но съдбата реша-
ва друго. Бъдещата звезда е едва 7-годишна, когато родители-
те на нейно приятелче решават да снимат реклама за откри-
ването на своя цветарски магазин. Лора Джийн е избрана за 
лице на новия магазин и славата ù бързо се разнася в родния 
Ню Орлиънс. Тя започва да се явява по различни конкурси за 
таланти, а паралелно с това се изявява и като модел за местни 
списания. След като започват да я търсят за снимки на теле-
визионни реклами, малкото момиче започва да си мечтае и за 
кариера в киното. И когато в близост до родния ù град прис-
тига огромен екип за снимките на нов филм, то няма търпе-
ние да опита късмета си. Всъщност няколко приятели на Лора 
Джийн решават да се пробват за статисти и тя се присъеди-
нява към тях. Кастинг режисьорът обаче е толкова впечатлен 
от нея, че тя заминава незабавно за Лос Анджелис на проби 
за главната роля. След по-малко от месец Лора Джийн е одо-
брена за нея и приела моминското име на майка си, е готова 
да започне нов живот. Във филма „Човекът на луната“ тя иг-
рае 14-годишно момиче, което се влюбва в по-голямо от нея 
съседско момче. Затрогващото и покъртително истинско из-
пълнение на Рийз се превръща в истинска сензация и кара из-
вестния критик Роджър Еберт да възкликне: „Нейната първа 
целувка е една от най-прекрасните сцени, които съм гледал на 
кино!“ Не по-малко впечатлени от нея са и всички от екипа, 
които моментално ù лепват определението 

„малката Мерил“ 
Всъщност Мерил Стрийп, както и Сюзан Сарандън, 

Франсис Макдорманд и Холи Хънтър са актрисите, от кои-
то Уидърспун винаги се е учила. Иначе след феноменалния ù 
дебют тя е поканена от Мартин Скорсезе и Робърт де Ниро 
на проби за роля в бъдещия хит „Нос Страх“. За малкото мо-
миче тези имена все още не означават нищо, но докато пъ-
тува в самолета, то споделя със спътника до себе си причи-
ната за пътуването си. Той, естествено, бърза да я осведоми 
с какви светила ù предстои да се срещне и това има пагубен 

ефект върху неопитната актриса. Притеснението ù изигра-
ва лоша шега и тя се проваля на прослушването, но поне по-
лучава добър урок. Така или иначе ù предстоят само хубави 
неща. Сред тях е срещата ù с един млад актьор, който също 
тепърва набира популярност. Райън Филип е сред гостите на 
партито по случай нейния 21-ви рожден ден. Двамата разго-
варят цяла нощ, а на следващата сутрин той заминава за Ел 
Ей за снимките на бъдещия хит „Знам какво направи мина-
лото лято“. Все пак те непрекъснато се чуват по телефона и 
си пишат писма. Райън ù изпраща любимата си книга, а Рийз 
му връща жеста със своя собствен фаворит – „Краят на лю-
бовната история“ на Греъм Грийн. Логичният край на всичко 
това е сватбата им през лятото на 1999 г., след която се появя-
ва и дъщеря им Ава Елизабет. За Уидърспун 

това е най-щастливият 
период от живота ù 

А и професионалните ù успехи непрекъснато се увеличават, 
като черешката на тортата сред тях е комедията „Професия 
блондинка“. Благодарение на талантливата актриса нейната 
героиня, миловидната Ел Уудс, не се превръща в посмеши-
ще, а в обект на обожание от милиони американски тийней-
джърки. Заради огромния успех, затвърден и с романтична-
та комедия „Сватбен сезон“, хонорарите на Рийз скачат с гла-
воломна скорост и тя почти догонва двете най-големи звез-
ди на Холивуд по това време – Джулия Робъртс и Камерън 
Диас. Естествено, намират се и зложелатели, които подценя-
ват нейните актьорски умения, но младата звезда не им об-
ръща внимание. „Много хора твърдят, че за успехите ми ос-
новен принос имат тийнейджърите, които предпочитат ле-
коватите комедии – негодува актрисата. – Трябва да полагаш 
неимоверно много усилия, за да може тези филми да имат 
сърце, а не да са кухи еднодневки. Но не ми пука какво си ми-
слят хората. За жените в този бизнес да си спечелиш силно 
влияние означава да водиш битка със зъби и нокти. Опитвам 
се да се придържам към моите оръжия, да не се унижавам и 
да оставя наивността настрана. Затова моят съвет към мла-
дите кандидатки за слава е: уважавайте себе си; добре е да 
имате собствено мнение.“

Решила 

да докаже, че може много повече 
Уидърспун се превръща в брюнетка, взима уроци по пеене и 
се научава да свири на банджо за ролята си на голямата лю-
бов на Джони Кеш във филма Walk Th e Line. Справя се тол-
кова добре, че дори няколко музикални компании се надпре-
варват да ù предложат договор за запис на самостоятелен ал-
бум. Сега вече никой не може да оспори таланта ù, увенчан с 
купища награди, включително „Оскар“. За жалост професио-
налните успехи са съпътствани с проблеми в личния живот. 

Впрочем Рийз и първият ù съпруг Райън дълго време ми-
нават за една от най-прекрасните и най-стабилни звездни 
двойки. Наглед всичко при тях е наред и това се затвържда-
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ва с раждането на сина им Дийкън. Райън обаче трудно пре-
глъща това, че остава в сянката на успехите на съпругата си. 
А новината за изневярата му я хваща съвсем неподготвена. 
След дълги опити да се помирят двамата в крайна сметка се 
развеждат. По време на снимките на „Извличане“, в който 

най-после играе с голямата Мерил 
Рийз започва да изпитва силно привличане към своя парт-
ньор Джейк Джиленхал. Връзката между двамата е раздухана 
от жълтата преса и папараците не спират да ги преследват. В 
крайна сметка именно това води до разрива между двете звез-
ди. Според запознати за него вина има и Уидърспун, която не 
искала за нищо на света да се омъжва повторно. Поне до сре-
щата си с Джим Тот. Холивудският агент Джим, сред чиито 
клиенти са Робърт Дауни-младши, Скарлет Йохансон и Матю 
Макконъхи, успява да я впечатли отново на парти. Самата 
тя признава, че ако това се било случило преди години, ни-
кога не би избрала точно него. „Веднъж една приятелка ми 
заяви: „О, никой мъж няма да приеме децата ти.“ Мисля, че 
това е най-ужасното нещо, което съм чувала през живота си. 
Твърдо бях решила да намеря някого, за когото това не беше 
в сила. И се чувствам невероятна късметлийка. Джим е пре-
красен и е такъв не само към мен, но и към децата ми“ – спо-

деля влюбената актриса. Тя е вече щастлива съпруга на Джим 
и упорито се говори, че скоро ще стане майка за трети път. 

Когато не снима филми и не е заета да обикаля света като 
глобален посланик на AVON за различни акции (последната 
ù мисия бе свързана с домашното насилие над жените), Рийз 
предпочита да се усамоти с Джим и децата в своето ранчо на 
север от Ел Ей. Тук тя е заобиколена от кокошки, кози и ма-
гарета и сама се грижи за градината си. 

Уидърспун е вегетарианка
и, естествено, на масата се сервират само зеленчуци нейно 
производство. Актрисата държи на това да бъде естествена 
и далеч не се има за голяма звезда. Затова си позволява при-
знания, които звучат като истинско светотатство в холивуд-
ския храм на разбитите мечти. „Имам целулит. Имам белези 
по кожата. Депресирам се, когато вляза в магазин „Викториас 
сикрет“. Холивуд е един от тези безкрайни конкурси, в кои-
то победата е суперважна, а наградата е нищожна. Знам, че не 
съм достатъчно красива и никога няма да спечеля този кон-
курс. Просто искам да бъда най-добрата възможна версия на 
самата себе си.“

Петър ЗЛАТАНОВ

„Шпионски свалки“

Една жена е способна на всичко, включително да превърне 
най-добри приятели в заклети врагове. Поводът, разбира се, 
е съвсем прозаичен: и двамата приятели се оказват влюбе-
ни в нея. Изкусителката Лорен (Уидърспун) всъщност прис-
тига в Ню Йорк с разбито сърце, след като е зарязана от га-
джето си. Тя се зарича никога повече да не излиза на срещи, 
но пътищата ù се пресичат с двама красавци, които се оказ-
ват... агенти на ЦРУ. Превърнали се в свирепи врагове, до-
скорошните приятели се надпреварват по всевъзможни на-
чини да спечелят сърцето ù. И тъй като покрай работата си 
разполагат с богат арсенал от оръжия, те си обявяват истин-
ска война. Кой от двамата ще предпочете Лорен обаче, остава 
загадка до самия финал. Рийз признава, че се е забавлявала 
безкрайно много по време на снимките на филма, зад който 
стои собствената ù продуцентска компания. Освен това ù ха-
ресва да бъде в компанията на двама от най-коментираните 
актьори напоследък – Крис Пайн („Стар трек“) и Том Харди 
(ще го видим като злодея в новия филм за Батман), които се 
конкурират за сърцето на нейната героиня. Актрисата мно-
го държи да работи и с режисьора Макджи, който е създа-
тел на един от любимите ù филми – „Ангелите на Чарли“. 
Режисьорът пък не спира да хвали нейните умения като ек-
шън героиня и страхотната форма, която Уидърспун де-
монстрира на екрана. „Не мисля, че ще мога да покажа този 
филм на Джим Тот, прекалено е секси за него – казва с усмив-
ка Макджи. – А и кой ще иска да гледа как жена ти се сваля с 
Крис и Том? Мисля, че Рийз ще изненада мнозина с тази роля 
на сексбомба ала Ракел Уелч.“
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С
амо един хит я превърна в абсолютна звезда или поне 
в най-обсъжданата изпълнителка за последните го-
дини след готовата на всякакви провокации Лейди 
Гага. Точно като нея Лана дел Рей започва кариера-

та си по клубовете на Ню Йорк. И може би щеше и до днес да 
се подвизава по техните сцени, ако една балада не я изстре-
ля на върха на класациите. Video Games е безспорният хит за 
последните няколко месеца и счупи рекордите по гледаемост 
в YouTube. А аматьорският му видеоклип е заснет без пари и 
монтиран от самата Лана на нейния лаптоп. Всъщност инфор-
мацията, че тя е поредното бедно момиче, което ще стане след-
ващата бляскава звезда, породи истинско брожение в интернет. 
Подмятанията и злобните коментари, дали изпълнителката е 
много добра актриса и всичко това е една голяма лъжа, зад коя-
то стоят нейните продуценти, както и дали прекалено сладос-
трастните ù устни са съвсем истински, едва ли са от толкова го-
лямо значение. Все пак ретроиконата Лана, която 

изглежда като излязла от филм 
на Дейвид Линч

и е повлияна до голяма степен от черно-белите филми от 50-те 
години на миналия век, прави изключителна музика и интере-
сът към дебютния ù албум Born to Die е съвсем оправдан.   

Всъщност истинското ù име е Лизи Грант. Тя е родена в Лейк 
Плесид, град само на шест километра от вечната ù цел – Ню 
Йорк. Едва навършила 18 години, бъдещата звезда напуска 
училище и пристига в Голямата ябълка. Една година по-къс-
но тя се престрашава да се качи за първи път на сцена. Това 
се случва във вечер на талантите в клуб в предградията на Ню 
Йорк, в който се изявява и Стефани Германота, по-известна 
днес като Лейди Гага. 

Лизи излиза със своята акустична китара 
и още в началото на изпълнението ù цялата зала замира. 
„Всички спряха да се надвикват и запазиха мълчание до края 
– спомня си Лизи. – Дори не ръкопляскаха, след като приклю-

чих с изпълнението си. Казах „Благодаря!“ и побягнах от сцена-
та, като дори в бързината си забравих якето.“ Тя твърди, че ни-
кога не се е страхувала толкова през живота си и ако някой ù се 
бил присмял през въпросната вечер, никога не би посмяла да се 
качи отново на сцена. За щастие много хора я поздравяват ис-
крено след това и Лизи получава покани за различни участия. 
Но музикалните компании все още не проявяват интерес към 
дебютантката. През 2010 г. тя пристига в Лондон и вече като 
Лана дел Рей се посвещава на това да убеди мастити продуцен-
ти да инвестират в нея. 

Никой обаче не е очарован 
от нейната музика 

Но през тези мъчителни месеци тя пише около 70 песни, сред 
които е и баладата Video Games. В нея тя излива цялата събра-
на мъка от една мъчителна раздяла, която се е опитвала да уда-
ви в алкохола по баровете на Ню Йорк. Самата Лана призна-
ва, че това е много лична песен. „Раздялата не е най-ужасното 
нещо на света. Аз чувствам болката от живота и искам да я спо-
деля с почитателите си. Говоря за епични сърцераздирателни 
любовни истории в моите песни. Това търся. Искам да унищо-
жавам съдби с моята музика и да разбера величието на това да 
живееш опасно“ – изпада в откровения младата звезда. И поне-
же никой не иска да издаде тази мъчителна размазваща балада, 
Дел Рей решава да я запише и да я качи в интернет. Нататък ис-
торията е добре позната на всички. 

Лана, която се определя като 

гангстерска Нанси Синатра
вече е най-заетият човек на света. Краткото ù турне в Северна 
Америка бе тотално разпродадено, а билетите за концерта ù в 
Лондон бяха изчерпани само за половин час. Самата изпълни-
телка казва, че тази година ще има турнета по целия свят, и за 
нас остава крехката надежда някой да я покани и у нас.

Петър ЗЛАТАНОВ

ли ц е т о  о т  к о р и ц а т а

ЛАНА 
ДЕЛ 
РЕЙ
НОВАТА 
РЕТРОИКОНА
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

Немислима близост

Семейството започва от двама души 

– отдадени един на друг и съсредото-

чени върху своите взаимоотношения. 

Това е възможно само в периода на сля-

па влюбеност, когато в двойката въз-

никва безрезервна близост.

При други обстоятелства хората са 
по-раними в своята интимност и зато-
ва предпочитат да не говорят за отно-
шенията помежду си, защото в такива 
разговори могат да изплуват стари оби-
ди. Много по-лесно е да се говори за 
нещо трето. 

Например за две приятелки е много 

по-комфортно да обсъждат трета, от-
колкото да обсъждат отношенията по-
между си. Същото е и в семейството. 

Полезната геометрия
Триъгълниците биват функционални 

(тези, които са полезни за запазване на 
семейството) и нефункционални. В се-
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невинаги е

„Със съпруга ми сме заедно от 30 години, отгледахме 2 
дъщери. В момента те са напълно самостоятелни, имат 
свои семейства. Когато се отделиха от нас, си мислех, че 
ще ни зарадват с внуци. Но те не бързат да създават по-
томство. Честно казано, в момента, в който и по-малка-
та ни дъщеря последва примера на кака си и се омъжи, ос-
танахме сами и почувствах празнота. Всичко изглежда на-
ред, но у дома стана пусто и неуютно. Неслучайно психо-
лозите говорят за синдрома на „празното гнездо“. По-рано 
нямах свободна минута, освен че ходех на работа, трябва-
ше да се занимавам с битови проблеми, да намирам време 
да поговоря с двете си дъщери. Дори си мечтаех за момен-
та, в който те ще се омъжат и ще заживеят в свой дом. 
А сега ме измъчва носталгия по онези дни, когато живеех-

ме заедно. В първите месеци след като останахме сами, със 
съпруга ми започнахме да се караме по най-различни пово-
ди, обикновено за глупости. Нашите отношения изведнъж 
рухнаха като къща от картон. За щастие моя приятелка 
ми подари кученце. Съмнявах се, че това е добра идея, нико-
га не бяхме гледали куче. Но съпругът ми настоя да го прие-
мем. След като това мило същество се появи вкъщи, живо-
тът ни се промени. Със съпруга ми вече имахме обща гри-
жа, обсъждахме всичко заедно: с какво да храним кутрето, 
кога да го разхождаме. Много се вълнувахме, когато сменя-
ше зъбите си. След година си взехме още едно кученце. Така 
животът ни се промени. В него изведнъж се появи смисъл.“

Марина, 51 г.

Тайната на щастливия семеен живот нерядко се определя от това, което 
психолозите наричат триъгълник. Триъгълникът се оказва значително по-устойчив 
от двойката и често пъти помага за решаване на семейни проблеми. 
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мейството от време на време неизбеж-
но се случват неразбирателства между 
партньорите. Натрупва се нереализи-
рано очакване. Ако съпрузите говорят 
само за отношенията помежду си, това 
може да се превърне в тежко бреме и за 
двамата. Именно затова възниква не-
обходимост да говорят за нещо друго, 
нещо трето. Така в семейството се поя-
вява спасителен триъгълник.

Ще станеш ли трети?
Винаги има нещо, което двамата 

партньори могат да правят заедно – 
да споделят увлечения, които да бъдат 
тема за разговор помежду им. Ролята 
на третия елемент може да играе всяко 
общо занимание, например строител-
ство на нов дом. Или общо хоби, за кое-
то те с жар могат да говорят с часове. И 
този разговор може да ги сближи много 
повече от разговорите за децата.

Най-естественият начин да се запъл-
ни нуждата от споделяне между съпру-
зите, за който се е погрижила природа-
та, е детето. Разбираемо е, че хората мо-
гат да се сърдят, да се обиждат един на 
друг, но когато стане дума за дете, за-
бравят всички обиди. (Макар че един 
скандал също е нещо трето, с което 
те да се занимават и което може да ги 
обедини.) 

Обект на грижи 
и нежност

Важен трети елемент може да стане 
домашният любимец. Особено в случа-
ите, когато порасналите вече деца са на-
пуснали дома. 

По времето, в което двамата съпру-
зи заедно са отглеждали децата си, в от-
ношенията между тях са се натрупали 
някакви обиди, за които те са предпо-
читали да не говорят – имали са по-ва-
жни грижи от това. Но когато децата са 
пораснали и са напуснали семейството, 
на съпрузите не им остава нищо друго, 
освен да останат сами на четири очи. 
Именно в този момент започват да из-
ригват натрупаните обиди през годи-
ните на брака. 

Този проблем има още един аспект: 
в зряла възраст идва големият страх 

от самотата. Така съпрузите се изпра-
вят пред следния конфликт: от едната 
страна са обидите и недоволството, а от 
друга – страхът от самота. В този слу-
чай домашният любимец е най-добри-
ят изход от ситуацията. 

Опасният триъгълник
Има обстоятелства, при които триъ-

гълникът невинаги е продуктивен. 
Например детето пораства и вече не се 
нуждае от толкова грижи, внимание и 
опека. Но родителите продължават да 
го задушават с грижите си. Този триъ-
гълник вече е нефункционален: съпру-
зите не могат да функционират като 
двойка, а могат да съществуват само 
под формата на триъгълник – като ро-
дители. Когато се чувства отговорно за 
целостта на семейството обаче, дете-
то е възможно да забави развитието си 
и отделянето си от семейното гнездо. 
Фактически то дава повод на родители-
те си да се грижат за него и така се опит-
ва да съхрани семейството. При тази си-
туация може да се стигне до възникване 
на различни катаклизми. Неслучайно 
множеството болести, както соматични, 
така и психически, се проявяват именно 
в подрастваща възраст. 

Пример за дисфункционален триъ-
гълник е болест на детето, а също и 
заболяване на единия от съпрузите. 
Възможно е по време на брака единият 
от съпрузите да боледува постоянно, за 
да съхрани семейството. Тогава другият 
съпруг започва усърдно да се грижи за 
болната си половинка (не е благородно 
човек да се развежда в такъв момент!). 
Болестта поддържа тази дисфункция. В 
резултат много жени могат дълго да жи-
веят нещастно с мъж алкохолик напри-
мер, водени от съчувствие и съжаление 
– защото не трябва да го изоставят, ко-
гато той е беден, нещастен и болен. Така 
обаче и съпругът им никога няма да се 
освободи от порока си. 

Лъжлива тревога
Има ситуации, за които ни се струва, 

че рушат семейството, а всъщност точ-
но те изпълняват укрепваща функция. 
Например мъжът е работохолик, ви-

наги зает, потънал в работа. Тук също 
може да бъде разпознат триъгълник – 
мъжът, жената, работата. Ако попитате 
жената, тя би казала, че работата на съ-
пруга ù им пречи да живеят щастливо. 
При по-внимателно вглеждане се оказ-
ва, че до тази ситуацията се е стигна-
ло, защото в това семейство има недос-
тиг на топлина и близост и затова парт-
ньорите сякаш са се отделили един от 
друг. Възможно е това да е заради обида 
от някакви нереализирани очаквания. 
Така се стига до момент, в който съпру-
зите се отдалечават един от друг. Да ка-
жем, че за целта мъжът използва рабо-
тата си. 

Ако той се откаже от работата, е въз-
можно двамата да се сближат, но по-ве-
роятно е точно тогава да избухне кон-
фликт от стари, потискани обиди, кой-
то да разруши семейството. Потъвайки 
до шия в работа, съпругът фактически 
се грижи за оцеляването на семейство-
то, осигурявайки си оптималната дис-
танция вътре в него.

Връзка настрани
Често, за да се стигне до ситуация-

та изневяра, има причина и следствие. 
Третият във връзката никога не се поя-
вява изневиделица. Вероятно в двойка-
та е съществувало някакво скрито не-
доволство и партньорите не са си го по-
казвали. Възможно е това да бъдат неу-
довлетвореност и несъответствие в сек-
са. Или пък в случай че единият е до-
миниращ във връзката, не е изключено 
другият партньор да се бори за власт. 

Ако съпругът осъзнае какво се случва 
и намери сили да сподели с половинка-
та си, че не е доволен от съвместния им 
живот в емоционален, интелектуален 
или сексуален план, е възможно да из-
бухне скандал и бракът да престане да 
изглежда толкова благополучен. Но то-
гава ще се появи възможност този про-
блем да бъде решен. Често обаче съпру-
гът избира да се справи със своето не-
доволство по друг начин – да се дистан-
цира от половинката си, като си хване 
любовница. Любовницата в този слу-
чай е начин за регулиране на баланса в 
семейството.
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И
мах един приятел, чужде-
нец, с когото сексът беше... 
Някак сиии... междунаро-
ден. Не знам дали се раз-

бира какво искам да кажа. Ще започна 
отначало. 

Имах един приятел, с когото праве-
хме такъв секс, че леглото ни прилича-
ше на желана, екзотична, мокра и екс-
тремна дестинация. Не от тези, кои-
то са масово посещавани. А от онези, 
които са само за избрани и посвете-
ни. Взаимоотношенията ни се разви-
ха така. Отначало всичко беше прос-
то готин секс. Разбирайте – отскачане 
до достъпни и масови „секс местенца“. 
После започнах да се чувствам толкова 
свободна и добре с него, че без изобщо 
да съм го планирала, исках от партньо-
ра си разни неща и му предлагах дру-
ги, които той с охота правеше. Какво се 
получаваше обаче? Когато той ми пред-
ложеше нещо, аз невинаги го приемах с 
удоволствие. Секс идеите му бяха нещо 
като по-твърдо питие, което не ми беше 
приятно да поглъщам. Какво открих? 
Че постепенно свиквам с „питиетата 
на другите народи“ и очаквах прияте-
ля си всеки път, защото знаех, че е пре-
несъл „през границата“ нова сексуал-
на фантазия, която нямам търпение да 
пробвам. 

И тъй! 
Сексуалните фантазии! 
Защо те минават свободно през въоб-

ражението и практиката на едни и дъл-
го чакат виза за леглото на други? Как да 
разкажете за тях, без да смутите парт-
ньора си? Как да се съгласите или учти-
во да откажете тяхното реализиране? 

Садо-мазохизмът, размяната на парт-
ньори... В последно време в сексуал-
ността, също както и в модата, започ-
наха да се появяват актуални направ-
ления. При това те съществуват толко-
ва устойчиво (да не кажем натрапчи-
во) в пространството, че създават впе-
чатление, че непременно трябва да ги 
изпробваме. 

Без да съзнават, хората, особено мла-
дите, се поддават на властта на мода-

та. Някои от тях са убедени, че трябва 
да изпитат абсолютно всичко, понеже, 
видите ли, без това развитието е невъз-
можно. В действителност голяма част от 
специфичните сексуални практики са 

привлекателни 
за малко хора

Въпреки това те се предлагат на всеки, 
понеже с модните тенденции в секса са 
свързани медийният и комерсиалният 
интерес. Но не е само модата тази, която 
ни подтиква да търсим свежи сексуални 
впечатления. С тяхна помощ искаме да 
изследваме непознати свои страни, да 
проверим границите на нашите жела-

ИНТИМНОИНТИМНО

Секс 
без
виза
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ния. А за осъществяването на тези фан-
тазии ни е необходим партньор. Затова 
пред нас винаги застава въпросът, дали 
онова, което искаме в секса, е съвмести-
мо с усещанията на партньора.

„В сферата на сексуалните отноше-

ния ние се приближаваме към другия с 

помощта на своята „кошница с играч-

ки“. В тази кошница са събрани нашите 

желания, потребности, фантазии, прак-

тики.“ Така представя интимното об-

щуване един от известните сексолози. 

Всеки от партньорите „донася“ своята 

играчка, представя я на партньора си и 

после заедно преценяват дали, ако обе-

динят играчките на единия и на дру-

гия, могат да започнат съвместна игра. 

Нещо подобно се случва и с фантазните 

сексуални сюжети. 
Единият партньор разказва своята 

„приказка“, а другият се съгласява (или 
пък не) да участва в нея. 

Противно на някои общоприети 
твърдения, сексуалната съвместимост 

не се проявява още 
в самото начало 

на връзката
дори партньорите да са настроени на 
една честота. За да изпиташ доверие 
към другия човек и да се откриеш пред 
него, е необходимо време. Доброто раз-
витие на отношенията е гарантирано 
само когато се обединяват двама души, 
изпълнени с доверие един към друг. 
Когато всеки разбира колко далеч може 
да отиде заедно с партньора и нито 

един от двамата няма усещането, че го 
разобличават, или пък страх, че може 
да покаже истинското си лице. 

Възможността да бъдеш открит, без 
да се страхуваш от провал или унизите-
лен отказ – ето кое поражда сексуална-
та съвместимост. 

Развитието на сексуалността е тяс-
но свързано с цялостното ни развитие 
като личности. Ако молбата на парт-
ньора изразява негово много дълбо-
ко желание и срещне отказ, това може 
да стане повод за проблеми не само в 
сексуалната сфера, но и да бъде източ-
ник на проблеми във връзката изоб-
що. Специалистите подчертават още, 
че има разлика в отказите. Възможно 
е отказът на партньора да бъде про-
диктуван от това, че предложението 
е дошло в твърде ранен или по някак-
ва друга причина неподходящ момент. 
Има и отказ, който означава категорич-
но „Твоите представи за секса не съвпа-
дат с моите“. 

Сексолозите са единодушни, че 

съгласието на сексуален 
експеримент 

подобрява отношенията между парт-
ньорите само при условие, че то е пре-
дизвикано от ответно желание, а не от 
страх да не загубим партньора, ако му 
откажем. Съгласието, което даваме по 
принуда или от страх, рано или късно 
ще ни отмъсти със загуба на сексуал-
но влечение към партньора или пък с 
влошаване на собственото ни физиче-
ско или душевно здраве. Това е гаран-

тирано, особено ако подобна практика 
се повтаря отново и отново. 

Ако предложението на партньора не 
предизвика у вас спонтанна реакция на 
съгласие, а поражда смесени чувства – 
дайте си време за размисъл. Ако прои-
граете във въображението си предло-
жението на другия, бихте могли да раз-
берете какво точно ви пречи да осъ-
ществите фантазията и дали пречката е 
преодолима. 

37-годишната Димитрина се съгласи-
ла на фантазията на своя съпруг 

да бъде... изнасилена 
После обаче признава, че не могла да се 

справи с чувствата си, които се оказали 
прекалено силни. „Той ме хвана за ръце-
те, когато аз започнах да крещя: „Удари 
ме, ненормалнико. Боли ме!“ Изобщо не 
съм предполагала, че мога да изпитам 
такава ярост от ситуация, която е 
просто игра. Наужким е. Наложи се да 
посещавам психотерапевт, който ми 
помогна да осъзная, че за мен е непоноси-
мо да живея в страх, подобно на моята 
майка, която не смее в нищо да се про-
тивопостави на баща ми.“ 

Ето ви случай, в който реализиране-
то на сексуалната фантазия е отключи-
ло процеси, които в крайна сметка са 
били полезни и оздравителни за един 
от участниците в нея. 

Понякога обмяната на фантазии се 
превръща в увлекателна игра, която 
доставя на партньорите голямо удо-
волствие. Желанията ни са измен-
чиви и зависят от множество факто-
ри – от годишния сезон до възрас-
тта. Фантазиите ни зависят и от самия 
партньор. Ако нямате дълга връзка и 
все още търсите подходящия партньор, 
то сами сте забелязали, че с различните 
партньори фантазиите ви са различни. 
Помнете, че най-важното в практику-
ването на нещо ново в секса е желание-
то да бъде взаимно (независимо от кого 
идва предложението). Не забравяйте и 
че е добре да възприемате отказа един-
ствено като реализация на свободния 
избор на партньора. 

Мирен СЛАВОВА

СЕКС НА ВЪЗЛИ

Понякога развързването на фантазията се крие в желанието да завържеш ня-
кого. Шибари се е превърнало в нещо като течение във фантазните игри. Идва 
от едноименното древно японско изкуство, наречено още кинбаку. Някои го 
определят като „красиво робство“. Източник му е древно бойно изкуство, ва-
жна част от което е умението пленникът да бъде добре завързан. Естетическа и 
еротична окраска шибари е придобило едва в средата на ХХ век. В сексуалната 
практика шибари краката и ръцете на единия от партньорите (обикновено же-
ната) са завързани с въжета. Впрочем всеки моряк, рибар или алпинист може 
да ви завърже абсолютно... професионално. Ако не разполагате с точно таки-
ва партньори, бихте могли да си поиграете с въжета и с по-обикновени пред-
ставители на мъжкия пол. Към това може да се прибави и превръзка на очите. 

Е, приятно развързване!
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ЧЕРНО-БЯЛА МАГИЯ
Едва ли някой е очаквал един „архивен“ филм 
да стане най-коментираното заглавие и ос-
новен претендент в битката за „Оскар 2012“. 
„Артистът“ успя да спечели симпатиите на кри-
тиката и вече бе отличен с няколко престижни 
награди, включително три „Златни глобуса“. С 
какво този черно-бял и при това ням филм успя 
да предизвика такъв всеобщ възторг? Преди 
всичко с интересния подход към един истори-
чески момент за киното – навлизането на зву-
ка, което се отразява пагубно на много голе-
ми звезди. Именно такава е опасността пред 
един от идолите на нямото кино в Холивуд – 

Джордж Валънтайн (Жан Дюжарден прави уникална роля). След толкова много хитове и милиони почитатели бъдещето му изглежда 
повече от розово. В същото време за младата танцьорка Пепи Милър бъдещето ще е такова, каквото си го направи. Весела и непринуде-
на, Пепи пресича пътя на Джордж първо по време на премиерата на негов филм, а след това и като статист в най-новия му филм. Много 
скоро холивудското общество ще попадне под очарователното влияние на новата мания – озвучените филми. Джордж се присмива на 
„говорещите филми“, чиято съдба според него е да попаднат в кофите за смет. През 1929 г. обаче неговото студио се подготвя да прекрати 
изцяло заснемането на неми филми и голямата звезда е изправена пред труден избор: да прегърне звука, както прави изгряващата звез-
да Пепи Милър, или да потъне в неизвестност.

D
V

D

„ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ“
Мерил Стрийп е отново на 
висота като Джулия Чайлд – 
обикновена американка, коя-
то скучае покрай съпруга си, 
който си е намерил работа в 
Париж. Джулия обаче откри-
ва своето призвание в гот-
венето. Петдесет години по-
късно Джули Пауъл (Ейми 
Адамс) е в същата безизходи-
ца. Депресирана от успехите 
на своите приятели, тя реша-
ва да фокусира енергията си в 
приготвянето на всичките 524 
рецепти на Джулия от нейна-
та прочута книга. Този топъл 
и тонизиращ филм умело пре-
плита тези две истински исто-

рии, превръщайки ги в невероятно забавна комедия за това, че ако 
спазваш правилните пропорции на страст, мания и масло, можеш 
да промениш живота си и да постигнеш мечтите си.

„НАЙ-СЛАДКОТО НЕЩО“
Те са нахакани, те са секси и 
са винаги готови за купон. 
Три от най-горещите звез-
ди на Холивуд демонстрират 
невероятна форма в тази не-
въздържана изкусителна ко-
медия. Кристина Уолтърс 
(Камерън Диас) и нейните ви-
наги готови за парти дружки 
Кортни (Кристина Апългейт) 
и Джейн (Селма Блеър) са три 
палави дами, които имат две 
общи неща: необвързани са 
и обичат нощния живот. Ето 
че Кристина най-после среща 
мъж, който е точно това, кое-
то винаги е търсила. След една 
прекрасна нощ обаче се оказ-

ва, че сладурът Питър е напуснал града. Решила, че не може да си 
позволи да го изпусне, Кристина поема на буйно и изпълнено със 
забавни премеждия пътешествие, за да го открие.

„ТОЙ НЕ Е МЕСИЯ (А 
 МНОГО ПАЛАВО МОМЧЕ)“

Те са най-прочутата коме-
дийна трупа в света! Най-
отличителното за „Монти 
Пайтън“ е убийственото им 
чувство за хумор, демонстра-
ция за което е шедьовърът им 
„Животът на Брайън“. С него те 
преобърнаха библейския епос с 
краката нагоре, а с тази божест-
вена комедия концерт преобръ-
щат класическата музика с... 
ушите надолу. Идеята за ком-
бинацията между комедийни-
те скечове на прочутите коми-
ци и помпозното великолепие 
на симфоничния оркестър зву-

чи наистина интригуващо. А и за случая на една сцена се съби-
рат Ерик Айдъл, Майкъл Пейлин, Тери Джоунс и Тери Гилиъм за 
поредица уникални изпълнения, включително на незабравимата 
Always Look on the Bright Side of Life.

„РЕШЕНИ НА ВСИЧКО“
Те са двама съвсем различни 
мъже, но обединяват усилия за 
осъществяването на истинско 
чудо в тази покъртителна драма 
по действителен случай. Джон 
Кроули (Брендън Фрейзър) е 
баща на две деца, които стра-
дат от рядко генетично забо-
ляване. Децата са обречени на 
сигурна смърт и готовият на 
всичко Джон се свързва с чуда-
тия и неоценен учен д-р Робърт 
Стоунхил (Харисън Форд), про-
чул се с откритията си в тази об-
ласт. Докторът обаче е прочут и 
със своя сприхав нрав, заради 
което трудно намира инвести-

ции за своята дейност. Джон се заема да му осигури нужните сред-
ства и двамата ще се изправят пред невероятни препятствия, за 
да открият животоспасяващо лекарство, преди да е станало твър-
де късно.

СПЕКТЪРСПЕКТЪРСПЕКТЪР
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„ЧОВЕКЪТ ОТ ПЕКИН“
През една студена утрин на 
2006 г. шведската полиция пра-
ви ужасяващо откритие – де-
ветнадесет души са зверски 
убити в домовете си в едно 
малко селце. Инспектор Виви 
Сундберг, която е натоварена 
със следствието, подозира, че 
става дума за серийни убий-
ства, извършени от луд. Съдия 
Биргита Рослин, която има 
близки сред убитите, обаче е 
на друго мнение и започва па-
ралелно разследване. Случайно 
намерена червена панделка 
като че ли разказва съвсем раз-
лична история от официално 
възприетата и я отвежда в да-
лечен Китай. В тази нова супер-

сила на световната арена Биргита Рослин става заложник на злове-
ща геополитическа машинация, която застрашава живота ù.

РЕКОРДЬОРКАТА АДЕЛ
Едва на 23, тя се превърна в най-голямата звезда в музикалната индустрия. По 
британката Адел се прехласнаха всички още с излизането на дебютния ù ал-
бум „19“, донесъл ù две награди „Грами“. Но тепърва предстоеше нещо още по-
голямо. Вторият ù албум „21“ стана най-продаваното заглавие в света за от-
миналата година, както и най-продаваният албум от началото на XXI век във 
Великобритания, счупи няколко рекорда и нареди името ù сред легенди като 
„Бийтълс“, Елвис и „Бий Джийс“. За феноменалните пет месеца „21“ бе най-про-
даваният албум във Великобритания и Америка и стигна върха в още 25 страни! 
Към суперлативите трябва да добавим и факта, че няма друг случай една изпъл-
нителка да е била №1 от двете страни на Океана в класациите и за сингли, и за 
албуми. Адел наистина твори чудеса и като изпълнител, и като композитор. Тя 
започва да пее на 4 години и нарочва „Спайс гърлс“ за основните „виновници“ за 
нейното увлечение и страст към музиката. Гласът на Адел е определян като кон-
траалт, но критиците все още спорят коя е по-силната ù дарба – вокалната или 
творческата – в създаването на музика. От две години насам вече никой не я 
сравнява с Ейми Уайнхаус – и публиката, и журналистите я описват като „уни-
кална“. Може би най-точното определение за нея идва от AllMusic: „Адел е пре-
калено омагьосваща, за да бъде сравнявана с когото и да било.“

„БРИТАНСКИЯТ ХУМОР“
Знаем, че една от отличител-
ните черти на британците е 
способността да се шегуват с 
всичко и най-вече със себе си. 
Примери за това ще намери-
те сред прочути писатели, ак-
тьори, дори и политици от 
Острова. Много техни крила-
ти фрази са събрани в тази об-
емна антология. Тя съдържа 
есенцията на британското ос-
троумие, която обхваща пери-
од от пет века и включва по-
вече от 250 британски авто-
ри. Посмейте се над сентенци-
ите на Робърт Бърнс, Джером 
К. Джером, Артър Конан Дойл, 
Айрис Мърдок, Шон Конъри, 

Алфред Хичкок, Уинстън Чърчил, кралица Виктория и много дру-
ги. Изданието е двуезично, което позволява да се ползва като за-
бавно пособие за усъвършенстване на английския.

„ПЕСЕНТА НА ТЪМНИЯ 
АНГЕЛ“
Още една мрачна мистерия е за-
бъркал майсторът на историче-
ския трилър Пол Дохърти. На 
пустия морски бряг в Норфолк 
е открит обезглавен труп. 
Отсечената глава е набита на кол, 
забит в пясъка наблизо; тялото 
на красива млада жена от близ-
кото селце е провесено на бесил-
ка в пустошта. Сър Хю Корбет, 
пазител на тайния печат и дове-
рен служител на крал Едуард I, 
потегля на север, за да се изпра-
ви за пореден път срещу злото. 
Но следата се заплита, търсене-
то се усложнява допълнително от 

появилите се привърженици на странна секта, наричащи себе си 
„Пастирите“. От мрака на миналото се появява и една стара леген-
да – за кралско съкровище, погълнато от измамните тресавища по 
тези земи...

„ЕФЕКТЪТ ЙО-ЙО 
ПРИ ДИЕТИТЕ“
Искате да сложите край на досад-
ния цикъл надебеляване–отслаб-
ване? Доказано е, че 95% от хора-
та на диета не успяват да поддър-
жат свалените килограми за по-
стоянно. Те свалят килограми, но 
в крайна сметка си ги връщат об-
ратно, дори ги увеличават. Тази 
книга представя богата практи-
ческа информация за различни-
те начини, по които хората пре-
яждат, както и причините за това, 
показвайки как да излекувате 
проблемите си с апетита и дие-
тите от вътре навън. Написана 
от Дорийн Върчу, известен кли-

ничен психолог и психотерапевт, тя обединява научните изслед-
вания, свързани с апетита и диетите, резултатите от нейната кли-
нична практика с хиляди хора, които са имали проблеми с тегло-
то си.
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БЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩА

И
ма преживявания, които не искаме да разказва-
ме просто така. Пазим ги за специален повод, 
точно както постъпваме и с бутилките хуба-
во вино. В месеца на виното – единствената на-

питка със собствен бог – и любовта подхващам разказа си за 
онази неделя, в която Дионис ме спаси от рутината на деня. 
Богът на плодоносните сили на земята, на растителността, на 
лозарството и винопроизводството се слави и с името Лией 
(освободител). Той е онзи от боговете, който освобождава 
хората от ежедневните грижи, сваля оковите на бита и раз-
рушава стени. Именно с неговата намеса

тръгнах за село Буково
Линийката, която показва местонахождението на селото на 

картата, тече като тънка струйка към най-южната част на об-
щина Първомай и се губи съвсем някъде дълбоко в Родопа 

планина. Селото се намира в подножието на връх Драгойна. 
Интересното е, че в този район вече осем години се провеж-
дат редовни археологически разкопки. Тук е открито най-го-
лямото регистрирано до момента тракийско селище. Било е 
обитавано през периода от XVIII до III в. пр. н. е. Времето 
на късната бронзова, на ранната желязна и на късната же-
лязна епоха. Късната бронзова епоха е и най-ранният период 
на тракийската древност. В съседните области на Анатолия 
и Гърция това е периодът на големите империи, на голямата 
търговия, на големите пътешествия. Тракия остава в пери-
ферията на този развит цивилизован свят, но въпреки това 
не е напълно изолирана. 

Впрочем Дионис (Бакх или Вакх) е 

божество от тракийски произход
което сравнително късно и трудно е било прието и утвърде-

Вакханалия* 
2011 години след Христа

Беше преди повече от четири месеца, когато бях на път да прекарам 
една съвсем обикновена неделя...

СНИМКИ АНТИМОС ГЕОРГИАДИС

* В древна Гърция и Рим – празник в чест на бога на виното и на веселието Вакх (Бакхус).
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но в Гърция. Макар че името на Дионис се среща в таблички-
те на критско-микенската линейна писменост още през XIV 
в. пр. н. е., разпространението и утвърждаването на култа 
към Дионис в Гърция се отнасят към VIII–VII в. пр. н. е. и са 
свързани с разрастването на градовете-държави (полисите) 
и с развитието на полисната демокрация. През този период 
култът към Дионис започва да измества култовете към мест-
ните богове и герои. Макар че като божество, свързано със 
стихийните сили на земята, Дионис постоянно бил противо-
поставян на Аполон – божеството на родовата аристокрация. 

Това, което археолозите вече знаят със сигурност, е, че 
през ХV в. пр. н. е., в разцвета на късната бронзова епоха, 
далеч преди провеждането на Троянската война, траките от 
Драгойна са общували с гърците от микенския свят. Тук са 
открити пет микенски съда, произведени в едни от най-се-
верните гръцки градски центрове. Това е многозначителен 
факт, който говори за сериозни връзки между траките от 
рида на Драгойна и далечна Микена. Да пресечеш Родопите 
и да донесеш до Драгойна пет глинени съда (а те може и да са 
повече, просто толкова са намерени досега) означава, че хо-
рата, живели тук, са пътували редовно. 

Няма сигурни сведения за това, дали гърците от своя страна 
са идвали тук. Но може да се допусне, че някъде от тези места 

гърците „взимат“ и „внасят“ 
в своята култура 

стихията на Дионис, бога на виното и веселието. 
През ІІІ век пр. н. е. се случва нещо, поради което животът 

тук изчезва. Възможно е това да се дължи на природен ката-
клизъм (земетресение), възможно е причините да са социал-
ни. Хората изоставят върха и повече не се връщат на него. В 
доста по-късни (нови) времена районът на Драгойна е убе-
жище на Ангел войвода, а в още по-късни времена привли-
ча интереса и на туристите. Въпросът е какво правя тук, в 
центъра на село Буково и в подножието на този историче-
ски връх... Или по-правилно е да го нарека археологически. 
Защото, виждате ли – тук са живели хора в толкова стари 
времена, че единствената информация за тях може да дой-
де не от исторически извори, а от археологически разкоп-
ки. Понякога археологията дава материални доказателства за 
това, което пишат историците. Но понякога археологията е 
единственият източник за това, което е било. Затова много 
се радвам да видя тук Елена Божинова, жената, която вече 
няколко години ръководи разкопките в района на Драгойна 
и село Буково, Божидар Чапъров, също археолог, Антимос 
Георгиадис, фотографа, без чиито снимки нямаше да има-
ме материални доказателства за предстоящото събитие. Този 
единствен грък сред нас беше и доказателство, че днешните 
гърци пътуват из Родопите и дори превръщат своите пъте-
шествия в артефакти. 

Тук е Жоро Трак 
Има хора, които сякаш не са от плът и кръв, а са изгра-

дени от дебели, дебели културни пластове. Жоро е един от 
тях. Разбрах, че е основател на фондация „Тракарт 2000“, коя-
то се е заела с възстановяването на българските художестве-
ни традиции, както и с възстановяването и реставрацията на 
паметници на културата и сгради от национално значение. 
Не само че е инициатор на днешното събитие, но чух и че е 
платил, каквото е имало да се плаща около организацията. 

Тук са две-три коли с хора (с най-различни професии), до-
шли от Пловдив, още толкова – от Първомай, и почти цялото 
население на село Буково, което е съставено главно от бълга-
ромохамедани. Журналисти почти няма. Събрали сме се, за 
да възкресим древния

тракийски обичай на правене на вино 
Наистина е трудно да се опише как цялата тази сложна ко-

ординатна система от епохи, богове и хора, за които ви раз-
казвам, оживя в местността Казаните, до една от тракийски-

Горите са превзели пътеките

Жоро Трак: „Пътят си заслужаваше.“

Богове и вакханки
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те шарапани. Шарапаната (името идва от турското словосъ-
четание „шарап таш“, което се превежда буквално като ви-
нарски камък) представлява изсечен в скала огромен риту-
ален съд. Състои се от широка кръгла част (дълбочината ù 
е различна за различните шарапани), с леко наклонен под и 
улей, от който изтича течността. 

Местността е отдалечена навътре в планината. Два ками-

она и няколко автомобила побраха цялото множество заедно 

с ценния инвентар – чували с грозде и казани с курбан, при-

готвен в центъра на селото малко по-рано. В един момент пъ-

тят става непроходим за превозни средства, навлиза навътре 

в гората и всички ние продължаваме пеша. Вървим из район, 

набразден от оградени дворове от тракийско време и все още 

пълен с подивели лози. Може да се каже, че вървим по стъп-

ките на Дионис, а навсякъде по своя път Дионис обучавал хо-

рата в отглеждането на лозя и правенето на вино. Хората око-

ло мен обясняват, че се намираме на 400–500 м надморска ви-

сочина, според някои – твърде високо за отглеждане на лозя. 

Но в древността животът е бил изнесен на по-голяма височи-

на за разлика от днес, когато е населена предимно равнината. 

А че в стари времена условията за лозята са били по-добри, 

отколкото са сега, доказва старото тракийско вино, което е 

било толкова гъсто, че е трябвало 
да се разрежда

Днес качествата на това гъсто тракийско вино почти не мо-
гат бъдат постигнати. 

Стигането до шарапаната беше съпроводено с радостните 
възгласи на хора и звуците от тъпани и звънци. Няколко от 
мъжете се превъплътиха в образите на Дионис, Орфей, тра-
кийския цар Евмолп. Последва една прекрасна интерпрета-
ция на функцията на тракийските шарапани.

По стар тракийски обичай дъното на шарапаната се посип-
ва с ароматни билки и в нея се налива от миналогодишно-
то вино, за да стане новото още по-хубаво. После се изсип-
ва гроздето, което млади момичета мачкат с боси крака. И 
всичко това при възторжените възгласи на Дионис, Орфей и 
царя на траките: 

– Благославям плода на майката земя, гроздето, от 
което се произвежда нектарът на боговете! 

– Нека тази свещена земя да пребъде във вековете и 
този свещен камък да произвежда още хиляди години от 
този божествен нектар! 

– Слава на боговете. Винаги да закрилят Тракия и 
всички, които живеят в нея! 

След като всички похапнахме от още топлия курбан, тръг-
нахме обратно към селото.

Неделя, 9 октомври 2011 г.
Това беше. 
А как беше? 
Хубаво беше. Заради онова особено усещане, че си богат 

наследник на огромни културни, исторически и археоло-
гически богатства. Видите ли? Богатствата не се полагат на 
всеки. Тяхното унаследяване става с участие, знание, памет 
и умение да цениш стойността. Но по-хубаво от мен го каз-
ва Жоро Трак. Ето неговите думи: „Достатъчно е човек да 
се разходи из района, за да види културното богатство и да 
види в същото време до каква степен всичко е сякаш заб-
равено. Така, както някъде на юг пясъците превземат кул-
турното наследство на страните от Горна Месопотамия, от 
Египет, така и тук, при нас, сякаш горите превземат всичко 
това и то потъва някъде в забрава. Потъва, но в същото вре-
ме сякаш чака някой да го докосне, за да разцъфне наново.“ 

Мирослава ИВАНОВА

Божидар Чапъров в ролята на тракийски цар

Шарапаната

Млади момичета мачкат 
гроздето с боси крака
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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 раздела 

„Бела къща“ и в сайта на списанието www.bela.bg ще 

публикуваме информация за уредите на Indesit Company 
и въпроси, свързани с тях. За да отговорите правилно 

на всички девет въпроса (по 3 на месец) и да привлече-

те късмета на победителя, просто трябва да четете 

внимателно – и статиите, публикувани в списанието, 

и информацията за уредите на Indesit Company, която 

периодично ще качваме на сайта.

Победителят ще бъде излъчен чрез жребий и ще бъде 

обявен след средата на март 2012 г. Той ще има въз-

можност 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

Наистина навън става все по-
студено и след дългите дни в 
офиса, след които се приби-

раме изтощени и премръзнали вкъ-
щи, ни се иска малко помощ при при-
готвянето на любимите ни ястия и 
сладкиши. 
А какво, ако помощникът ни не е 
един, а 

ФУРНА С ЦЕЛИ 
СЕДЕМ ФУНКЦИИ 

програмирани така, че да ви осигу-
рят перфектен резултат, незави-
симо какво приготвяте? А ако към 
тази фурна прибавим и цели чети-
ри керамични котлона?! Получава-
ме мултифункционалната гот-
варска печка КN3С76A на Indesit 
от енергиен клас A, която, както 
всички уреди на италианската мар-
ка, е замислена така, че да прави до-
макинската работа бърза и лесна. 
Така за вас остава повече време за 
забавления. 
Моделът на Indesit, който ви пред-
ставяме, е от типа „7 готвача”, 
т.е. със 7 функции, които обединя-
ват предимствата на традицион-

ното „статично печене” с тези на 
МОДЕРНОТО 

ВЕНТИЛИРАНО ПЕЧЕНЕ 
С ключовете можете да изберете 
най-подходящия начин за пригот-
вяне на вашите ястия – статич-
на фурна, фурна за сладкиши, фур-
на за пици, вентилирано печене, пе-
чене на грил, двоен грил и вентили-
ран двоен грил. След като избере-
те необходимата програма, може-
те да зададете време за готвене 
на електронния програматор, като 
по този начин печенето се случ-
ва, когато за вас е най-удобно. А и 
така няма да позволите на ястие-
то да загори. 

ЧЕТИРИТЕ КОТЛОНА 
ОТ СТЪКЛОКЕРАМИКА 

загряват бързо и създават възмож-
ност за по-съвършено регулиране 
на температурата, което ги пра-
ви много по-икономични. Да не гово-
рим, че почистването им става за 
секунди. 
Към всички тези функции на печка-
та прибавяме и допълнителните 
аксесоари – тава за сладкиши и ша-

шлик. Така получаваме един завър-
шен уред, който има своето място 
във всяка съвременна кухня и е под-
ходящ за всички, които ценят вре-
мето си, но не желаят да правят 
компромиси с качеството на храна-
та, която приготвят.
Е, в такъв случай действително в 
края на деня биха ни останали пове-
че хубави моменти за сгушване на 
дивана с любимата книга и сгрява-
що питие в ръка.

Зимна приказка

Готвене за нула време



за  д е с е р т

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1 За тестото: смесете маслото и за-
харта в дълбока купа и бъркайте 

до побеляване. 

2 Добавете яйцето, след това – браш-
ното и солта, и с ръце замесете 

гладко тесто. 

3 Завийте тестото в кърпа и го оста-
вете в хладилника за 2 часа. 

4 Извадете го и го оставете да поди-
ша 20 мин на стайна температу-

ра. Разточете го тънко и го разпределе-
те в 8 формички-кошнички (с диаме-
тър 8 мм). 

5Печете го 5 мин в предварително 
загрята до 175° фурна. 

6 За пълнежа: разбийте захарта и 
маслото в дълбока купа до побеля-

ване. Добавете захарния сироп, вани-
ловата захар и яйцата (едно по едно). 
Добавете орехите и разбъркайте. 

7Напълнете всички изпечени тесте-
ни „кошнички“ и ги върнете за още 

10 мин във фурната. Подредете гото-
вите, извадени от формите тарталети 
върху дъска да изстинат. 

8 За глазурата: кипнете минералната 
вода в тенджера, отстранете съда 

от котлона и пуснете във водата нат-
рошения на парчета черен шоколад. 
Когато той се разтопи, прибавете мас-
лото и бъркайте, докато сместа стане 
гладка. Залейте тарталетите с глазурата 
и ги сервирайте топли.

Шоколадова любов

Защо вместо с тежка маслена торта не 
посрещнете Свети Валентин с лек десерт 

с нежен шоколадов аромат?

Тарталети с орехи 
и глазура от черен 

шоколад

ЗА 8 ПОРЦИИ: За тестото:  200 г брашно  120 г размекна-
то краве масло  60 г захар  1 яйце  2 щипки сол За пълнежа: 

 250 г печени счукани орехи  125 г захар  200 мл захарен си-
роп (може да се замени с рядък мед)  3 яйца  50 г размекнато 
краве масло  1 ч. л. ванилова захар За глазурата:  200 г черен 
шоколад (80% какао)  100 мл минерална вода  50 г краве масло
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от 15 ФЕВРУАРИ до 15 МАРТот 15 ФЕВРУАРИ до 15 МАРТ

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

2012 2012 
ГОДИНАТА НА ГОДИНАТА НА 

ДРАКОНАДРАКОНА

ÊÈÒÀÉÑÊÈ ÊÈÒÀÉÑÊÈ 
ÇÎÄÈÀÊÇÎÄÈÀÊ

ОВЕНОВЕН
Чаровни и влюбчиви стеЧаровни и влюбчиви сте

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Намирате голямата любовНамирате голямата любов

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Динамичен и натоварен периодДинамичен и натоварен период

РАКРАК
Финансови и емоционални проблемиФинансови и емоционални проблеми

ЛЪВЛЪВ
Непредвидени обстоятелства Непредвидени обстоятелства 

на работана работа
ДЕВАДЕВА

Важни промени в службатаВажни промени в службата
ВЕЗНИВЕЗНИ

В творчески подем стеВ творчески подем сте
СКОРПИОНСКОРПИОН

Семейни проблемиСемейни проблеми
СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Пътувания и кратки почивкиПътувания и кратки почивки
КОЗИРОГКОЗИРОГ

Възможности за кариерен напредъкВъзможности за кариерен напредък
ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Държите всичко под контролДържите всичко под контрол
РИБИРИБИ
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На 23 януари 2012 г., в 9,40 ч., при новолуние във 
Водолей настъпи Годината на Водния дракон. 
Според китайския зодиак тя ще завърши на 9 фев-

руари 2013 г. 
Драконът е 

петият знак
от китайския зодиак. Той управлява деня в сутрешните ча-
сове – от 7.00 до 9.00. Сезонът, през който Водният дракон 
се разгръща оптимално, е пролетта, като апогеят му е през 
април. 

Драконът съответства на характеристиките на Овена от 
европейския зодиак. Растенията, които му носят късмет, са 
лотос, конски босилек и мандрагора. Цветовете, които му 
носят щастие, са черен и жълт.

Затова през настоящата година комбинациите с черно, 
жълто и златисто ще ви предпазват от беди и ще ви носят 
щастие и напредък. 

Драконът символизира 

енергията на небето 
– той е проводник на космическите закони тук, на Земята. 
Драконът е единственото същество, което не е реално жи-
вотно като останалите символи животни от китайския зо-
диак. То е мистичен персонаж, химера. Притежава качества, 
присъщи и на хората и животните, но има и свръхестествени 
способности, благодарение на които е определен за езотери-
чен символ на мъдростта и озарението. 

Драконът е съществото, от което се страхуват всички, 
преди да влязат в битка с него. И това е основателен страх, 
защото той е не само силен и смел, но и много приспосо-
бим. Само той може да води сражения не само от земята (хо-
дейки), но и от водата (плувайки) и от въздуха (летейки). С 
други думи, драконът владее и трите стихии – земя, вода и 
въздух. Бойните техники в различни бойни изкуства, заим-
ствани от маниерите на водене на бой на дракона, са едни от 
най-ефективните и непобедимите, но и едни от най-трудни-
те за усвояване. 

Драконът е изтъкан от 

противоречиви качества 
но все пак преобладават добрите – има благородно сърце, 
удивителна жизнеустойчивост, ентусиазъм и съзидателна 
енергия. Затова и си поставя големи цели. Но същевременно 
е доверчив и чувствителен. 

Драконът е трудно победим, защото, когато отрежеш една-

та му глава, на нейно място веднага израстват две. Главите 

на дракона символизират многоликата човешка природа и 

противоречивата човешка психика. За да се победи драко-

нът, той трябва да бъде улучен право в сърцето (разбирай-

те го и в пряк, и в преносен смисъл). Смъртта на дракона 

носи на човека, който го е победил, неуязвимост и безсмър-

тие. Драконът е като птицата Феникс – и той като нея може 

да се възражда от пепелта. Затова в Китай и другите източни 

страни, където той буди откровено страхопочитание, хората 

шестват с големи дракони, изработени от хартия, които сим-

волизират отиващата си година. След това ги изгарят, за да 

се отърват от лошото, което им се е случило. Поверието е, че 

драконът се възражда от пепелта, за да вдъхне оптимизъм и 

сили на всички през настъпващата нова година. 

Драконът е невидим, живее или в непристъпни пещери, 

или в небесата, той много трудно може да бъде напълно опи-

сан и пресъздаден. Затова и енергията му носи много сериоз-

ни промени в живота на хората и в политиката.

Годината на Водния дракон ще създаде много възможнос-

ти за духовно израстване и развитие. С лекота ще се осво-

бождаваме от миналото, както и от негативните влияния в 

живота ни. 

Годината ще е подходяща за нови начинания, както и за 
сключване на бракове и раждане на деца. Но трябва все 
пак да сте много внимателни в семейния и в любовния жи-
вот, защото щастливите моменти ще се редуват с голе-
ми обрати, немотивирани постъпки и сюрпризи от всяка-
къв характер.

През тази година можем да очакваме ярки, разнообразни и 
дори необичайни събития. Всичко ще се сменя много дина-
мично и енергично. 

ГОДИНАТА НА ДРАКОНА
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В политическия живот и в бизнеса 
очаквайте много смени – на власт ще дойдат нови хора, кои-
то имат знания, подход и дух да се справят с предизвикател-
ствата на новото време. 

Във въздуха ще се усеща енергията на промяната, която 
ще направи бъдещето ни по-добро. Идеологиите, култури-
те и светогледът на всички хора по света ще претърпят 
сериозни промени.

Хората ще стават все по-духовни и масово ще проявяват 
интерес към религии, философии и други култури. 

Драконът е и пазителят на окултното знание и затова 
много хора ще се увличат по тайнственото, неуловимото и 

метафизичното. Ще станат и много по-интуитивни. Доста 
научни загадки ще намерят своя отговор.

Ще се забележи видима промяна в 

отношенията между хората и държавите
Ще се видоизменят икономическите и политическите връз-

ки. В различни точки по света са вероятни изблици на спра-
ведливи протести, многочислени митинги, дори въстания и 
бунтове против угнетяването и незачитането на човешките 
права. Хорското недоволство ще се отпуши в различни посо-
ки. Ще се дискредитират някои уж блестящи идеи, успехи и 
постижения. Някои политици ще се злепоставят и ще бъдат 
принудени да се оттеглят. 

Запомнете, че през тази година все пак трябва да дейст-
вате активно и бързо. Не отлагайте нищо, защото желания-
та и идеите ви бързо „ще отлитат“, а може дори и някой да си 
ги присвои и да ги реализира. В Годината на Дракона трудно 
се постигат трайни споразумения! Най-голямата им про-
дължителност е 6 години, а средната им продължителност – 
около 2–3 години. Затова сключвайте и подписвайте много 
внимателно договори и различни документи. 

Деловата активност 
ще е висока през цялата година. Много хора ще се изкушат да 
направят дълготрайни инвестиции и с лекота ще се разделят 
с парите си. Само дето в края на годината може да се окаже, 
че уж финансово обезпечените договори и начинания няма 
да могат да продължат да се развиват по различни причини. 

Характерно за Годината на Дракона е голямата еуфория, за-
ради която всичко изглежда реално и достъпно, но накрая по 
различни причини се оказват неизпълнимо.

По тази причина постоянно трябва да се самонаблюдавате 
и да се захващате с по-реални и земни проекти и инициати-
ви, за да можете да ги реализирате успешно. 

Драконът обича 

шум, веселие, блясък и разкош 
Затова ще ни предразполага към безогледно харчене на 

пари за скъпи дрехи, бижута, почивки, партита и различни 
други развлечения. 

Но заради поддаването на изкушението, наречено разкош, 
мнозина в края на годината ще се окажат разорени. Затова се 
опитвайте да обуздавате импулсите си за безогледно харчене.

През първата половина от Годината на Водния дракон 
трябва да бъдете много предпазливи, да контролирате же-
ланията и поривите си. Когато се впускате мълниеносно да 
осъществявате желанията си, преценявайте силите си и ако 
можете, притъпявайте честолюбието си. Това не означава да 
се отказвате от желанията си, а да се опитате да контролира-
те мощната енергия на ентусиазма. 

Хората с творчески професии ще са във възход през 
Годината на Водния дракон и ще проявят скрития си 
потенциал. 

Фигурка на дракон по фън шуй

Преди да си купите за себе си или за подарък фигурка 
на дракон, трябва да сте наясно, че тя е сериозен и много 
силен символ с ян енергия (драконът символизира мъж-
кото начало). 

 Внимателно оглеждайте сувенирите с неговия лик, 
преди да ги купите, и не ги слагайте на случайно място 
в къщата си. Неговото място е или в хола вкъщи, или в 
приемната в офиса. Може и в коридора, но трябва да е по-
ставен с лице към входната врата. 

 Драконът дарява голям късмет, но само на онези, 
които се отнасят внимателно и учтиво с него. Не се при-
смивайте на изображението му – ще бъдете наказани от 
мълниеносния му гняв. 

 Не го слагайте в спалнята, детската, банята или 
тоалетната. Крайно неблагоприятно е да го слагате в 
колата си. Неговият лик не трябва да бъде по-високо от 
нивото на погледа ви, защото по този начин той ще вземе 
„надмощие“ и няма да можете да го „контролирате“. 

 И още нещо – драконът не обича хаоса, неразбори-
ите, мръсотията (особено паяжините и прахта) и не-
нужните вещи около себе си. Почиствайте много внима-
телно пространството около фигурката. 

  Не ви препоръчвам да го подарявате на всекиго. 
Символът на дракона е разрушителен за хора, които имат 
слабо застъпена земна стихия в хороскопа си. На тях фи-
гурката на дракон може да донесе напрежение, нервност, 
съперници и врагове. На хората, които имат силна зем-
на енергия (тоест няколко планети, струпани в земните 
знаци Телец, Дева и Козирог, в хороскопа си), драконът 
действа благотворно. Не бива да подарявате и дракон на 
хора, които са родени в година на Дракона, защото той не 
обича подобните нему и враждува открито с тях. Това е 
неудачен подарък и за родените през години на Кучето и 
Заека (Котката). Само на родените в година на Петела об-
разът на дракона ще донесе много късмет.
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ПЛЪХ 

(родените през 1948, 1960, 1972, 1984, 
1996 г.)

Годината ще е много динамична, актив-
на и ударна за вас. Ще ви се открият нови 
възможности за личностно израстване, 
професионално развитие, както и за раз-
ширяване на бизнеса. В личен план ще се 
радвате на хармонични и устойчиви от-

ношения. Възможно е да сключите брак или да се сдобиете с 
наследници. Необвързаните ще се радват на романтични от-
ношения. Привличате нови партньори, създавате нови кон-
такти. Получавате награди, дивиденти. Доходите ви са добри. 

ВОЛ/БИВОЛ 

(родените през 1949, 1961, 1973, 
1985, 1997 г.)

Годината ще бъде позитивна, но 
няма да ви донесе онзи успех, за 
който си мечтаете. Ще се наложи да 
промените своите планове заради 
въздействието на външни фактори, 
които няма да можете да овладеете. 

Не трябва да изпадате в депресия или раздразнение за про-
валените си планове, защото емоционалният дискомфорт 
може да влоши здравето ви. През последните месеци на го-
дината ще се създадат добри възможности за реализация. 
Но е рисковано да се включвате в авантюристични проекти!

ТИГЪР 

(родените през 1950, 1962, 1974, 
1986, 1998 г.)

Тигърът се намира в постоянна борба с 
Дракона, затова в Годината на Дракона 
Тигрите ще са подложени на голямо на-
прежение. Най-трудно ще е тримесечие-
то от април до юни, когато ще имат про-
блеми в работата и недостиг на пари. 

Внимавайте с работодатели, началници и конкуренти тога-
ва. През първата половина от годината се отнасяйте по-ми-
ло с близките си хора, които ще се опитват да ви помогнат 
със съвети. През втората половина на годината ще бъдете 
по-стабилни и успешни. 

ЗАЕК/КОТКА 

(родените през 1951, 1963, 1975, 
1987, 1999 г.)

Очаквайте непредвидени събития, кои-
то евентуално ще ви принудят да про-
мените плановете си (особено тези, 
свързани със семейния живот). Не 

предприемайте необмислени действия през второто триме-
сечие на 2012 г., пазете се от конкуренти и дори от атаката 
на близки хора и приятели. През първата половина на годи-
ната не се поддавайте на чуждо влияние. Втората половина 
на годината ще бъде доста по-успешна. Тогава ще получите 
материална подкрепа, ще намерите покровители. 

ДРАКОН 

(родените през 1952, 1964, 1976, 
1988, 2000 г.)

Отлична година за вас! Откриват 
се нови възможности за реали-
зация както в кариерата, така и в 
личния ви живот. Ако положите 
повече усилия през първата по-
ловина на годината, след това ще 

можете да берете заслужени плодове на успеха под форма-
та на материални награди. През цялата година контроли-
райте емоциите и поведението си, защото имате много енер-
гия и лесно можете да се разгневите и да направите скандал. 
Постарайте се това да не се случва често. 

ЗМИЯ 

(родените през 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001 г.)

Годината ще е динамична и трудна, 
очакват ви много промени. Ще ви се 
иска да запазите досегашния си на-
чин на живот, без да рискувате, но 
едва ли ще е възможно. През първа-
та половина на годината се очерта-

ват смяна на местоработата или промени в ръководството, 
законите и разпоредбите. Последното ще ви създаде пречки, 
особено ако имате частен бизнес. Очаквайте и семейни про-
блеми. Втората половина на годината ще е по-спокойна, но 
се пазете от сплетни и фалшиви приятели. 
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КОН 

(родените през 1954, 1966, 1978, 
1990, 2002 г.)

Ще трябва спешно да се заеме-
те с изоставени задачи и намере-
ния. Това ще спъва и бави делова-
та ви работа. Пазете се да не изпа-

дате в крайности, старайте се да запазите баланса във всич-
ко. Вероятно околните ще искат да се възползват от вашите 
способности и възможности. Втората половина на година-
та е по-спокойна и предвидима. Ще имате успехи в любовта, 
ставате влюбчиви, сексуални и романтични.

ОВЦА/КОЗА 

(родените през 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003 г.)

Това ще е динамична година 
на промени. Ставате много об-
щителни и се сте в центъра на 
вниманието и събитията, кое-
то ви отваря пътя към успе-
ха. Ще срещнете нови партньо-

ри. Получавате неочаквани хубави предложения за кариера-
та ви. Очакват ви и хубави перспективи в бизнеса, личният 
живот и любовта. Първата половина на годината не е мно-
го силна във финансово отношение за разлика от втората, 
когато нещата в бизнеса и професионалното ви развитие се 
раздвижват. 

МАЙМУНА 

(родените през 1956, 1968, 1980, 
1992, 2004 г.)

Времето ще е благоприятно за усвоя-
ването на нови знания, нова професия 
и умения. През първата половина на 
годината може да се наложи да проме-
ните плановете си, защото ще се по-
явят някои непредвидени събития и 
обстоятелства. В този период ще ви се 

дадат нови шансове, от които е добре да се възползвате без 
страх. През второто тримесечие ви очакват напрежение и 
промени в личния живот. Най-спокойният период ще е по-
следното тримесечие на 2012 г. 

ПЕТЕЛ 

(родените през 1957, 1969, 1981, 
1993, 2005 г.)

Годината на Дракона винаги е била 
успешна за вас, защото вие сте от 
крилатите му родственици. Ще 
имате успех, ако навреме улови-
те подходящия момент за дейст-

вие. Първо трябва да си подсигурите надеждни партньори. 
Започнете годината с добре обмислени делови планове, за-
щото всичко ще се развива бързо. Подобрявате материално-
то си положение. През годината ще се радвате на обществе-
но признание, ще пътувате зад граница, ще привлечете нови 
партньори, които ще променят положително живота ви. 

КУЧЕ

(родените през 1958, 1970, 1982, 
1994, 2006 г.)

Годината ще е трудна и напрегна-
та, особено първата ù половина. Ще 
възникнат проблеми с приятелите 
ви. Ще имате „битка“ и с конкурен-
ти, особено през второто тримесе-

чие. През първата половина ще имате финансови и здраво-
словни проблеми. Бързо ще се справите с тези проблеми и 
през втората половина от годината ще имате перспективни 
нови планове и възможности, очакват ви развитие в карие-
рата и повишаване на благосъстоянието.

СВИНЯ/ГЛИГАН

(родените през 1959, 1971, 1983, 
1995, 2007 г.)

Годината ще е спокойна, ще при-
емате всичко много философски 
и балансирано. Вашето спокой-
ствие и организираност ще на-
правят впечатление и може да 

получите добро предложение за нова работа. През първата 
половина на годината ще имате позитивни промени в кари-
ерата, нови планове за бъдещето и подобрение на отноше-
ния с началници и ръководители. През втората половина на 
годината ще се хармонизират и отношенията в семейството. 
Ще може да срещнете нова любов. 

çîäèàê

Бела, брой 2 (168), 2012 63



info

Прогноза за периода от 15 ФЕВРУАРИ до 15 МАРТо в е н  ( 2 1 . 0 3  –  2 0 . 0 4 )

БЪДЕТЕ МАКСИМАЛНО АКТИВ-
НИ от 15 до 19 февруари, особено ако 

работите в голям колектив или членува-
те в партия или неформална организа-
ция. Това са дните, когато ще бъдете най-
резултатни и полезни. Приключете всич-
ки делови ангажименти и стартирайте 
идеите, които са ви хрумнали в начало-
то на февруари. Може спокойно да раз-
читате на приятели и съмишленици за 
реализирането на съвместни планове и 
инициативи. 

ЧУВСТВАТЕ СЕ ИЗТОЩЕНИ И 
ОТЕГЧЕНИ от 20 до 23 февруари 

включително. Липсва ви енергия. Най-
добре е да се оттеглите за малко и да на-
малите оборотите. Особено на новолуние 
в Риби на 22-ри, когато ще изпитате ос-
тра нужда от почивка за „презареждане“. 
Пазете си здравето на 22-ри и 23-ти, за-
щото тогава имунитетът ви е слаб. Не се 
насилвайте с много работа и неприятни 
емоции на 22-ри, защото няма да имате 
сили да се справите – най-много да си до-
карате мрачни настроения. Това новолу-
ние ще ви помогне да подредите своя въ-
трешен свят. В дните след 22-ри ще има-
те потребност да се държите мило и със-
традателно към близки и познати. Ще за-
почнете да проявявате по-голям инте-
рес към окултни и езотерични практи-
ки. Ще изпитате желание да медитира-
те и да практикувате упражнения, които 
да ви зареждат с енергия. Този забележи-
телен стремеж към духовното ще се е ак-
тивирал още от 3 февруари, когато пла-
нетата Нептун е навлизала в знака Риби. 
Процесът обаче ще е продължителен – 
цели 14 години. Този транзит на Нептун 
много добре ще се отрази на хората, рабо-
тещи в сферата на медицината, психоло-
гията, социалните дейности и на всички 
творчески професии. 

ХУБАВИ ДНИ за вас са 24, 25 и 26 
февруари, защото тогава Луната е в 

Овен. Силите ви се възвръщат. Чувствате 
се отпочинали и активни. 

ЧАРОВНИ И ВЛЮБЧИВИ става-
те от 15 февруари до 5 март, кога-

то планетата на любовта Венера се нами-
ра във вашия знак. Периодът е подходящ 
за започване на нови отношения и укреп-
ване на вече установени интимни връз-
ки. Самочувствието ви се подобрява, за-
почвате да се грижите повече за външния 

си вид. Дори и минимални грижи и ста-
рания да положите, веднага ще ви забеле-
жат. Само трябва да внимавате с емоцио-
налните изблици, защото Венера в Овен 
е твърде емоционална и пламенна, обича 
страстно, но е и много сприхава и твър-
де директна. Двата най-опасни дни в това 
отношение са 15 февруари и 4 март – то-
гава внимавайте не само с любовта, но 
и с финансовите операции (особено на 
4 март, когато може да имате забавени 
плащания и да страдате от липса на пари). 

ФИНАНСОВОТО ВИ ПОЛОЖЕНИЕ 
СЕ ПОДОБРЯВА след 6 март. Много 

добри дни в това отношение са 6, 13 и 14 
март. Периодът е подходящ за намира-
не на допълнителна работа и подписване 
на важни договори. През тези дни ще сте 
много енергични. Здравето ви е отлично. 
Датите са благоприятни и за купуване на 
по-едри, луксозни и скъпи вещи – ще ви 
служат дълго време и ще ви носят късмет 
и благополучие. 

ПРИВЛИЧАТЕ НОВИ ХОРА И 
ИДЕИ В ЖИВОТА СИ след 2 март, 

когато Меркурий навлиза в Овен и „съ-
живява“ общуването ви. На 5 март взи-
мате оригинални решения. Обмисляте и 
пътувания, дори зад граница. 

НАБЛЕГНЕТЕ НА РАБОТАТА на 7 и 
8 март. Особено на 8-и бъдете безу-

пречни – ще получите заслужени похва-
ли и награди. Не отказвайте никаква ра-
бота, не отхвърляйте никакви предложе-
ния. Това са добри дни за диагностика, ле-
чение и профилактика. 

НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО 
след 12 март, защото Меркурий в 

Овен започва своето ретроградно движе-
ние и новите ви инициативи няма да са ус-
пешни. По-добре довършете започнатото.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА     
 От 15 до 19 февруари приключете де-

ловите си ангажименти. 
  На 15 февруари сдържайте нервите 

си, особено в личните отношения.
 От 20 до 23 февруари не се напрягай-

те. Обърнете внимание на здравето си.
  На 6, 13 и 14 март привличате пари 

и късмет. Самочувствието ви е на ниво. 
Потърсете си допълнителна работа. 
Дните са благоприятни за пазаруване.

 На 7 и 8 март наблегнете на работата, 
решавате важни въпроси там.

  След 12 март не започвайте нищо 
ново.

МНОГО СТЕ НАПРЕГНАТИ
на 15 февруари. Привличате като маг-
нит належащи проблеми за решава-
не както в работата, така и в любовния 
живот. Пазете се от взимане на крайни 
решения днес. Не давайте воля на емо-
циите си, защото рискът да си усложни-
те живота е много голям. Внимавайте и 
на 19-и, защото ще бъдете много разсе-
яни и няма да можете да взимате адек-
ватни решения. Денят е добър само за 
лекари, психолози и хора на изкуството, 
които ще имат интуитивни и правилни 
прозрения.

В края на първата година от кампанията „Говори открито срещу домашното насилие“ потър-
силите помощ жени и деца са се увеличили с 10%. 

На 10 декември, в края на 16-те световни дни срещу домашното насилие, АVON обяви първо-
то дарение в рамките на кампанията „Говори открито срещу домашното насилие“ – сумата от 
25 000 лева. Тя бе събрана от продажба на благотворителни „сини“ продукти с цел да бъде пре-
доставена на партньорската организация на кампанията „Алианс за защита срещу домашно-
то насилие“. Средствата ще се усвоят за юридически и социално-психологически консултации, 
които членовете на най-голямата неправителствена организация, работеща по проблемите на насилието, ще предоставят безплатно за 
пострадалите от домашно насилие през цялата 2012 година. 
Посланикът на кампанията Юлияна Дончева застана редом до участници в инициативата, за да образуват заедно символа на борбата сре-
щу домашното насилие. Тя призова всички присъстващи да подкрепят каузата и да запишат своето лично видеопослание срещу домаш-
ното насилие. Юлияна припомни и че единственият начин за набиране на средства е чрез закупуване на благотворителен продукт от „си-
нята“ серия – гривна, колие и пръстен.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ С ОТЗВУК
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Прогноза за периода от 15 ФЕВРУАРИ до 15 МАРТт е л е ц  ( 2 1 . 0 4  –  2 0 . 0 5 )

ВАЖНИ ДНИ ЗА ВАШАТА КА-
РИЕРА са тези от 15 до 18 февруа-

ри, когато ще бъдете на „сцената“ на ва-
жни събития в деловия живот. Ще се на-
ложи да общувате по-активно с бизнес 
партньори и шефове. А някои от вас – с 
авторитетни и по-възрастни членове се-
мейството (предимно мъже – бащи или 
съпрузи), които ще окажат важно стиму-
лиращо влияние за професионалното ви 
израстване. Само на 15-и бъдете по-вни-
мателни, защото за вас този ден е напрег-
нат и трансформационен. Успокойте се и 
приемайте събитията такива, каквито са. 

Старайте се да взимате адекватни реше-
ния. Не се влияйте от чужди препоръки 
и провокации! Сега не е моментът да си 
създавате врагове и напрежения. В лич-
ния живот е най-добре да се направите, 
че не виждате и не чувате. Дори и да има 
проблеми, те ще са много дребни и скоро 
ще отминат. 

ДЕН ЗА ПОЧИВКА И СЪБИРАНЕ 
НА МИСЛИТЕ е 19 февруари. На 

следващия ден ставате много силни в ек-
ипната работа и започвате да се разбира-
те по-добре с приятели и съмишленици. 
Затова е добре още на 19-и да се подсигу-
рите с план за действие. 

НАЙ-СИЛНИЯТ ВИ ДЕН е 22 фев-
руари, когато е новолунието в Риби. 

Денят е благоприятен също за другите 
земни и за водните знаци (Дева, Козирог, 
Риби, Рак и Скорпион). Отличен за стар-
тиране на нови инициативи. Дори и най-
смелите ви идеи получават шанс за осъ-
ществяване. Предстоят ви важни за вас 
обществени изяви, на които ще демонс-
трирате способностите си. 

СМЯНА НА ПОСОКАТА Целият 
период от 22 февруари до 15 март 

е много силен и позитивен, особено ако 
предварително сте си набелязали целите 
и знаете какво искате. Но дори и твърде 
младите Телци, които не са ориентирани 
все още в желанията и предпочитанията 
си, ще получат силен импулс за развитие. 
Сега времето е подходящо рязко да про-
мените посоката, в която вървите – как-
то в професията, така и в личния живот. 
Такава възможност се предоставя рядко, 
затова не я проспивайте. Не е изключено 
да смените радикално и средата, в коя-
то се движите, и да сключите нови прия-
телства. Някои от вас ще срещнат и своя-

та голяма любов. Много силен период в 
това отношение е от 25 до 28 февруари 
включително. За тогава ви препоръчвам 
да насрочите важните си срещи (и слу-
жебни, и лични) и изяви. Непременно 
направете опит да заздравите отношени-
ята си с приятели и съмишленици. Добре 
е до 2 март да сте приключили с прего-
вори и договори, както с взимането на 
изпити и с деловите пътувания, защото 
тогава Меркурий вече преминава в зна-
ка Овен, а това за вас не е толкова благо-
приятна позиция. 

ПОЗИТИВИЗЪМ И ХАРМОНИЯ 

Ве нера пък, вашата управляваща 

планета, влиза в Телец на 5 март и ви 

зарежда с позитивни мисли и ви кара да 

се чувствате хармонично. Точно от това 

имате нужда сега. Пак ви потръгва в лю-

бовта. Подобряват се и материалното ви 

състояние, и самочувствието ви. Много 

силни дни в това отношение са 6, 7 и 8 

март. Дано успеете да вземете от всич-

ките блага, с които ви дарява Венера – 

любов, пари, хармония, забавления и 

творческо вдъхновение. 

БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ за вас са 

също 13 и 14 март. Тогава среща-

те влиятелни личности, намирате спон-

сори и закрилници, решавате текущи-

те си проблеми с лекота. Дните 6, 7, 8, 13 

и 14 март са идеални за Телците, които 

се занимават с изкуство или упражняват 

творчески професии. Тогава ставате при-

тегателни като магнит. Привличате не 

само одобрение, но и любов. Зачатията са 

много вероятни. Децата ви много ще ви 

радват. Обърнете им подобаващо внима-

ние тогава. Общуването с тях ще е запом-

нящо се и суперприятно. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 до 19 февруари е време да на-

блегнете на кариерата и общуването с 
шефовете и с авторитетни личности.

 От 22 февруари започва силен пери-
од, в който можете да стартирате реали-
зирането на идеите си.

 На 6, 7 и 8 март се разгръщате твор-
чески, привличате позитивни хора и 
ситуации. Чудесно време за любов и 
забавления.

  От 12 до 15 март се пазете от стари 
врагове и неприятности.

ПРИЯТНИ ИЗНЕНАДИ
Ако успеете да преживеете спокойно 
напрегнатия 15 февруари, на 16-и оч-
аквайте само хубави неща. Ще имате ус-
пех при срещи и разговори. И лични-
те, и деловите ви отношения се подо-
бряват значително. Привличате пози-
тивно настроени приятели и клиенти. 
Все пак до обяд на 16-и бъдете по-бди-
телни, защото има макар и минимален 
риск от конфликти (най-вероятно като 
отзвук от предишния ден). На 16-и сле-
добед вземете важно интуитивно реше-
ние за ново приятелство, за обучение 
или за пътуване. Подписвате изгодни 
договори.

LEVA SHIRAZ reserve 2009
е не само част от голямото семейство на серията LEVA, но това е и червеното вино, което най-точно характеризи-
ра визията на „Винекс Славянци“. То съчетава в себе си повече от 80-годишна традиция във винопроизводството, 
включваща както традиционни, така и съвременни винарски практики, умело подпомогнати от избора на точния 
сорт грозде и на всичко онова, което се състои само от една дума, но придава смисъл и характер на вината – тероар.
LEVA Shiraz reserve се винифицира от 19 хектара лозови масиви собственост на „Винекс Славянци“, засадени през 
2005 г. в местността Кържави кариери. Почвите в района, както и честотата на валежите позволяват на гроздето да 
натрупа необходимото захарно съдържание, както и да съхрани добър баланс между танините и багрилната мате-
рия. При достигането на необходимата технологична зрялост, то се бере ръчно в пластмасови касетки.
LEVA Shiraz reserve 2009 притежава плътен, наситен цвят, но истинското му богатство е неговият аромат – съчета-
ние от виолетка, горски плодове, шоколад, свежо червено месо и тютюн. Една богата палитра от тонове и арома-
ти, които преливат един в друг и доставят незапомнена наслада на ценителите на изтънчените вина. 2009 г. е пър-
вата реколта на това вино. 

ЧЕСТИТ ТРИФОН ЗАРЕЗАН!

вори.
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Прогноза за периода от 15 ФЕВРУАРИ до 15 МАРТл и з н а ц и  ( 2 1 . 0 5  –  2 1 . 0 6 )б

БЪРЗИ И БЛАГОПРИЯТНИ РАЗ-
ВРЪЗКИ очаквайте от 15 до 18 фев-

руари както в личния, така и в професио-
налния си живот. Научната работа, бора-
венето с всякакъв вид информация, както 
и обучението ще ви вървят с лекота. През 
тези дни Слънцето все още се намира в 
хармоничния ви знак Водолей и подпома-
га интелектуалните ви занимания. Затова 
периодът е подходящ за довършване на 
проекти, взимане на изпити, предаване на 
курсови работи и зачоти. Не пропускай-
те да разширите социалния си кръг, за-
щото сега ще привличате много интерес-
ни и духовни хора, които ще изиграят ва-
жна роля за бъдещото ви развитие. Успех 
ще имате и при контакти с представители 

на обществени и културни институции. 
Ще успеете да извадите документи за ли-
ценз и други важни разрешителни, които 
ще ви помогнат да се придвижите напред 
след краткия застой, който ви бе наложен 
от външни обстоятелства. Фокусирайте 
се и върху връзките си с чужбина, особе-
но ако сте решили да се обучавате зад гра-
ница или да правите съвместен бизнес с 
някого. Постарайте се да разширите сфе-
рата си на влияние и да изтъкнете свои-
те добри качества. Оформете и докумен-
тите си за бъдещите задгранични пътува-
ния, като визи и застраховки. На 16 фев-
руари това ще става без излишни услож-
нения. Въпреки че вече от 14 февруари 
вашата управляваща планета Меркурий 
се намира в нехармоничния за вас знак 
Риби, ще се справяте много добре както с 
общуването, така и с взимането на реше-
ния, особено на 16 февруари. Тогава ще 
имате успех и в решаването на юридиче-
ски казуси. 

НАВЛИЗАТЕ В ДИНАМИЧЕН И 
МНОГО НАТОВАРЕН ПЕРИОД от 

19 февруари до 15 март включително. 
Трябва да сте много концентрирани и да 
си поставяте реалистични цели, защото е 
вероятно така да се разпилеете между на-
ложителните задачи и личните си амби-
ции, че да не можете да овладеете ситу-
ацията. Навлизате и в напрегнати отно-
шения с родителите си. Времето не е под-
ходящо да се насилвате за каквото и да 
било, особено ако не се чувствате доста-
тъчно мотивирани и силни да го напра-
вите. Често ще сте раздразнителни и ще 
се чувствате неудовлетворени, но най-ве-
че на 21-ви вечерта, 22-ри и 23-ти. Ще 
попаднете в конкурентна среда, а някои – 
даже във враждебна среда, в която ще се 

наложи да действате крайно предпазливо, 
защото може да загубите позициите, кои-
то сте извоювали. 

НЕПРЕДВИДЕНИ СИТУАЦИИ очак-
вайте от 21 до 23 февруари. Те ще ви 

провокират да предприемете промени в 
живота си, свързани предимно с работа-
та ви. Възможно е даже шефът ви да бъде 
сменен с друг. Не напускайте старата си ра-
бота и не се отказвайте от всичко постиг-
нато досега, преди да сте си осигурили 
нова и по-добра от сегашната. Обърнете 
внимание на здравето си и не се натовар-
вайте психически в дните на новолунието 
в Риби – 22-ри и 23-ти, – защото ще сте 
без енергия, с понижен имунитет. Пазете 
се от травми с инструменти. 

КОНФЛИКТЕН ДЕН е 23 февруа-
ри. Внимавайте при работа с бито-

ва техника, както и при шофиране. На 
3 март също бъдете бдителни, особено 
ако купувате билети за далечно пътува-
не. Възможни са обърквания и забавяния. 

НАПРЕЖЕНИЕТО НАМАЛЯВА 
след 2 март, когато вашата управля-

ваща планета Меркурий навлиза в знака 
Овен. На 5 март сте много аналитични, 
хрумват ви страхотни идеи, работите до-
бре с приятели и единомишленици. Не се 
дразнете и не избухвайте. 

ДИНАМИЧНИ СЪБИТИЯ ВКЪЩИ 
очаквайте на 7-и и 8-и. Домът ви се 

пълни с хора и хубави вещи. Но внима-
вайте, защото нараства опасността от 
конфликти. 

НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО 
след 12 март, защото Меркурий от-

ново започва своето ретроградно движе-
ние и „ще иска“ от вас да довършите за-
почнатото, да сте по-прецизни в детайли-
те и да не бързате. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 до 18 февруари периодът е бла-

гоприятен за общуване, уреждане на 
документи и довършване на проекти.

  От 19 февруари до 15 март се фо-
кусирайте върху професионалното си 
израстване.

  От 19 до 22 февруари не предприе-
майте действия и не рискувайте в нищо.

 След 22 февруари ви очакват проме-
ни в работата. Обмисляте преместване, 
но бъдете предпазливи.

НЕ ВЗИМАЙТЕ НИКАКВИ 
РЕШЕНИЯ
Точно на 19 февруари не се опитвай-
те да решавате никакви въпроси – нито 
служебни, нито лични, – защото няма 
да имате достатъчно яснота. Нищо 
всъщност няма да е се окаже така, как-
то изглежда, особено в сферата на ка-
риерата ви. И особено ако имате час-
тен бизнес. Не ви съветвам да рискува-
те поне до 22 февруари. От друга гледна 
точка, това ще е период, в който може-
те да се отървете от всичко дразнещо и 
неудовлетворително.

Уникален календар на Maybelline New York
Вестникарката е вдъхновила февруарската визия от календара на Maybelline New York за 2012 г. Класически 
делови стил, но и динамика и изобретателност. Това са ключовите думи в посланието на марката за месеца. 
Темата на третото издание на календара е вдъхновена от класическите професии на Ню Йорк, родния град 
на Maybelline. „Внушението е недвусмислено – всяка жена може да приеме предизвикателството да бъде раз-
лична. Лимитираният календар, който представяме за първи път в България, е още един начин да пoкажем 
креативността на марката и да ви доведем още по-близо до света на Maybelline“ – заяви при представянето на 
календара Лилия Чаталбашева, маркетинг координатор на Maybelline New York за България.  По календара са 
работили известният моден фотограф Кенет Вилард и топстилистката Патриция Фийлд, която е работила в 
продукции като „Сексът и градът“ и „Дяволът носи „Прада“. Гримът на моделите е дело на Шарлот Уилър, Global Makeup Artist на Maybelline 
New York. Знаете ли кое е най-хубавото? Maybelline New York може да ви вдъхнови да експериментирате с цветовете и визията си, но и да... 
смените професията си. Може би не точно този месец, но тази година. Впрочем визията на календара за декември е представена от канди-
датката за президент. Интересно професионално поприще. Защо пък не? Но за него ще трябва да почакате цели пет години.  

ЖЕНСКИ ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ

Бела, брой 2 (168), 201266



info
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СПРАВЯТЕ СЕ С ФИНАНСОВИ И 
ЕМОЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ от 

15 до 18 февруари. Ще имате напрегна-
ти отношения с партньори и съдружни-
ци, особено ако темата е финансова. Има 
опасност сами да си създадете шокови си-
туации, и то само от излишни притесне-
ния и преувеличаване на дребни пробле-

ми. През този период ще изпитвате стра-
хове и съмнения. Податливи сте на масо-
вата психоза по темите финансова криза 
и болести. 

НЕБЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД ЗА 
ЗДРАВЕТО От 15 до 18 февруа-

ри включително сте предразположе-
ни към инфекциозни и простудни забо-
лявания. Пазете органите в малкия таз. 
Уязвима е и пикочно-половата система. 
Избягвайте и случайните сексуални връз-
ки. Постарайте се да не допускате никак-
ви лоши новини до себе си. С личните си 
трудности ще се справите много по-до-
бре, ако не ги споделяте открито. 

НАПРАВЕТЕ НАЙ-НАЛЕЖАЩИТЕ 
ПЛАЩАНИЯ от 15 до 18 февруари и 

не взимайте никакви заеми през този пе-
риод. Финансовото ви състояние ще се 
нормализира чак след 5 март. В най-за-
труднено положение ще бъдете на 15 фев-
руари и на 4 март, когато не бива да хар-
чите неразумно. 

НАСТРОЙВАТЕ СЕ ПО-ОПТИ МИ-
С ТИЧНО след 19 февруари, когато 

Слънцето навлиза в хармоничния ви знак 
Риби. Ставате по-креативни. Най-силни и 
готови за действие ще се почувствате след 
новолунието на 22 февруари, когато ви 
хрумват нови идеи и осъзнавате, че досе-
гашните ви притеснения са били напраз-
ни. Някои от вас ще пътуват зад грани-
ца по работа или за обучение. Замислете 
се за повишаване на квалификацията си. 
Периодът е благоприятен за това. 

ВЪРШИТЕ ВСИЧКО С ЛЕКОТА от 
22 февруари до 2 март, особено ако е 

свързано с оформяне на документи, пис-
мена работа или обучение. Само на 23 
февруари ви предупреждавам да не вли-
зате в конфликти и да не водите важни 

разговори, защото ще се сблъскате с не-
чия агресия. А това много ще ви обиди и 
разколебае. 

КОНКУРЕНЦИЯТА НА РАБОТ НО-
ТО МЯСТО е много силна от 15 фев-

руари до 5 март, особено с жени. Не е 
нужно много да се напрягате, но не изпус-
кайте от очи събитията. Ако се чувства-
те много компетентни, действайте смело. 
Благоприятни дни за вашето бъдещо из-
растване са от 25 до 28 февруари, когато 
можете да разчитате на нечия подкрепа, в 
това число и материална. 

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ на 3 и на 
5 март в отношенията си с околните 

и за здравето си. На 5-и не си изяснявай-
те отношенията с никого и не влизайте в 
спорове, ако не искате да кажете или чуе-
те нещо неприятно. Внимавайте при шо-
фиране, пресичане на улицата и бораве-
не с електричество. Не харчете необмис-
лено. Последните ви трудни дни са 4 и 5 
март. Каквото и да предприемете, няма 
да ви носи удовлетворение. 

ЧУВСТВАТЕ СЕ ПО-УВЕРЕНИ след 
5 март. Планирайте най-важните си 

задачи след тази дата. Потръгва ви и в 
любовта и това ви дава стимул и смисъл 
в живота. Добре е да разширите кръга на 
своите контакти, особено в дните на пъл-
нолуние – 7 и 8 март. Времето е подхо-
дящо за нови запознанства. Привличате 
хората, от които се нуждаете. Пътувайте 
и издирвайте нужната ви информация. 
Най-силните ви дни за този период са 
13-и и 14-и. Не отказвайте предложения-
та, които ще получите, но се възползвай-
те от тях чак след около 20 дни, защото от 
12 март Меркурий е ретрограден и ще ви 
пречи. От 12 до 15 март непременно до-
вършете започнатото в работата. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 до 18 февруари ще имате емо-

ционални и финансови трудности.
 От 15 февруари до 5 март периодът е 

неблагоприятен и напрегнат за личния 
ви живот. 

  На 22 февруари започвате нов, оп-
тимистичен период. Хрумват ви нови 
идеи.

  На 7 и 8 март ставате по-активни в 
общуването и привличате полезни хора 
в живота обкръжението си.

НАЙ-ТРУДНИЯТ ВИ ДЕН
е 15 февруари, защото прекалено ще 
бъдете фокусирани върху парите и 
личните си отношения. Пазете се да 
не изпитате неоснователна ревност. 
Възможно е и вие да провокирате рев-
ността на интимния си партньор с не-
винни думи и действия. Периодът от 
15 февруари до 5 март не е подходящ 
за експерименти в личния живот и лю-
бовта. Трябва да сте търпеливи, защото 
се задават доста изпитания и проверки 
на тази тема. В този период ще чувства-
те липса на внимание, ласки и разбира-
не. Самочувствието ви често ще е дори 
под критичния минимум. В никакъв 
случай не създавайте любовни връз-
ки на работното си място, особено с 
шефа. Отклонявайте деликатно подоб-
ни предложения поне за след 5 март. А 
най-разумно е напълно да се дистанци-
рате, тъй като това сега няма да ви по-
могне да стабилизирате положението 
си, напротив – ще го влоши.

DEVIN подари 100 златни кюлчета 
През декември в офиса на „Девин“ АД бе извършено теглене на 100 златни инвестиционни кюлчета от по 
5 г (24 карата). Жребият бе изтеглен на случаен принцип в присъствието на нотариус. Право да се вклю-
чат имаха всички участници в промоцията „Чисто злато“,  събрали трите думи – „изворна“, „минерална“ 
и „баланс“ – от промоционалните опаковки и регистрирани на сайта и телефона на промоцията между 1 
октомври и 15 декември. 

Компанията, лидер на пазара на минерални води в България, награди своите най-лоялни клиенти по коледните празници и с други пода-
ръци. Участниците в промоцията спечелиха 400 000 уникални чаши със символите за сила, нежност и баланс. Промоцията „Чисто злато“ е 
продължение на новата комуникационна стратегия на „Девин“ АД – „Естествен баланс“. Защото DEVIN е чиста вода от сърцето на Родопа 
планина, символ на естествения баланс и хармонията с природата. Минералната и изворната вода на „Девин“ АД осигуряват не само хид-
ратация и правилен баланс на минералите в организма, но и допринасят за постигането на балансиран начин на живот. Златото е символ 
на надежда за стабилност, непреходност и устойчивост на промените на времето. Затова и промоцията протече при изключително голям 
интерес и над 7000 потребители се регистрираха за тегленето на 100-те златни кюлчета.

ЗАПОМНЯЩ СЕ ПОДАРЪК
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ПРЕГЛЪТНЕТЕ ГОРДОСТТА СИ 
От 15 до 18 февруари за пореден път 

ще трябва да се учите да зачитате терито-
рията и на другите. За вас ще е добре да 
отстъпите сега, ако искате да продължи-
те напред с хората, които са около вас. 
Но все пак не се жертвайте изцяло в тях-
на полза – смисълът не е да се промени-
те кардинално, за да се харесате на други-
те. Това кристално ще го осъзнаете на 18 
февруари, когато ще спечелите подкрепа и 
симпатии, защото сте много оригинални. 
Осъзнавате, че имате на ваша страна дос-
татъчно хора, които ви обичат и харесват. 

ВЪРВИ ВИ В ЛЮБОВТА, тъй като 
Венера се намира в хармоничния ви ог-

нен знак Овен от 15 февруари до 5 март 
включително. Много бързо ще установя-
вате нови връзки, особено след 22 февру-
ари, но все пак бъдете избирателни и не 
се впускайте в неравностойни или двой-
ствени отношения. Ако влезете в любовен 
триъгълник през периода от 19 февруари 
до 5 март, след това дълго време няма да 
можете да се отървете от тази зависимост. 
Пък и ще си докарате доста главоболия. 

НЕПРЕДВИДЕНИ ТРУДНИ ОБ-
СТО ЯТЕЛСТВА В РАБОТАТА очак-

вайте на 15 февруари. Неприятностите 
ще са свързани с колеги или началници. 
Ако искате да неутрализирате бъдещи на-
прежения, е добре да помислите как да 
бетонирате авторитета си. Един от начи-
ните е да проявите по-голяма заинтере-
суваност и ангажираност към това, кое-
то правите. А другият, който е по-пре-
поръчителен, е да направите всичко въз-
можно да повишите квалификацията си. 
Така ще неутрализирате всякакви бъде-
щи проблеми и намеци за некомпетент-
ност към вас.  

РЕШАВАТЕ ФИНАНСОВИ ВЪ-
ПРОСИ От 19 февруари до 15 март 

периодът няма да е много лек във фи-
нансово отношение, особено ако рабо-
тите с делови партньори. От вас ще се 
иска правилно да управлявате ресурсите 
и капиталите на партньорите ви, от кое-
то отношенията ви много ще се усложнят. 
Постарайте се да сте спокойни и уверени 
на 19, 20 и 21 февруари, защото прово-
кации няма да липсват. Бъдете лоялни – 
това вие го умеете, ако си го поставите за 
цел. Но не се съгласявайте насила с нищо. 
Ако нещо не ви харесва, просто не го пра-

вете, защото след време ще съжалявате. 
НАМИРАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ИЗ    ТОЧНИЦИ ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ НА 

ПАРИ Новолунието в Риби на 22 февру-
ари ще бъде много важно и показателно 
за вашето бъдеще. Първо, ще ви се удаде 
възможност да се справите с финансови-
те си проблеми. Намирате нови начини за 
спонсориране на бизнеса си. Някои от вас 
може да започнат и нова сексуална връз-
ка, която след време ще се развие в много 
трайни интимни отношения. Но най-ху-
бавото е, че след 22-ри успявате да се отър-
вете от нечия емоционална и финансова 
зависимост. А в някои случаи, и от двете. 
През периода от 22 февруари до 15 март 
е много голяма вероятността и за зачатия. 

ТРУДНИ И ЕМОЦИОНАЛНИ ДНИ 
са 27 и 28 февруари. Тогава непремен-

но трябва да сте на ниво, ако общувате с 
шефовете. 

ЗАМИСЛЯТЕ ПЪТУВАНИЯ След 2 
март и Меркурий навлиза в хармо-

ничния ви знак Овен и вече с лекота оф-
ормяте документи и замисляте пътува-
ния. Времето е подходящо за обучение, 
взимане на изпити и научна работа. 

ПЪЛНОЛУНИЕТО на 8 март ще ви 
покаже докъде сте стигнали с усилия-

та си до момента, ще получите и матери-
ално, и морално възнаграждение. След 12 
март се постарайте да попълните пропу-
ските в знанията си и да възобновите кон-
тактите си с чужденци. 

ВНИМАВАЙТЕ ПРИ ПЪТУВАНИЯ 
от 12 до 15 март. Това се отнася най-

вече за задграничните пътувания – пазете 
парите и багажа си. Възможни са забавя-
ния и обърквания. Отивайте по-рано на 
гарата или летището, за да не изпуснете 
транспорта си.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 до 18 февруари очаквайте на-

прежение по линията на партньорства-
та. Не правете големи компромиси.

 От 15 февруари до 5 март ще ви вър-
ви в любовта. Внимавайте обаче да не 
започвате неравностойни връзки.

 След 2 март с лекота уреждате доку-
менти и подготвяте пътувания.

 На 7 и 8 март ще видите реалния ре-
зултат от усилията си до момента.

 След 12 март се постарайте да си наба-
вите пропуснати знания. Възобновявате 
връзките си с чужбина.

ТРУДНОСТИ В ЛИЧНИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ
От 15 до 18 февруари очаквайте не-
приятни и трудни разговори, защото 
партньорите ви, особено интимните, 
ще имат големи очаквания от вас. Но 
на този етап вниманието ви ще е насо-
чено предимно към вътрешния ви свят. 
Ще осъзнаете някои свои дълбоки ком-
плекси, които до този момент грижливо 
сте крили от останалите. Този процес на 
самоопознаване ще продължи и след 19 
февруари, когато за вас настъпва инте-
ресен период, в който трябва да решите 
важни неща в личния си живот.

Изба Bessa Valley представи Еnira 2008 г. 
От този месец в търговската мрежа вече може да бъде открит новият купаж на винарска изба Bessa Valley – Enira 2008. Това 
е втората реколта от престижното вино, която избата представя пред публиката в рамките на една година. Предишната ре-
колта Enira 2007 е пред изчерпване поради големия интерес от страна на клиентите и търговските партньори на изба Bessa 
Valley.
Enira 2008 e купаж от мерло (48%), сира (40%), каберне совиньон (5%) и пети вердо (7%). Виното е произведено от гроздови 
плодове единствено от собствени лозя. Отличава се с пикантни аромати с много червени плодове, в които бавно се развиват 
дървесни нотки, но остават изключително свежи. Тялото е многоизмерно, средно до плътно, с дълъг послевкус. Краят е из-
ненадващо свеж и плодов и прекрасно допълва балансираните танини. Вино, което може да се консумира сега, но в същото 
време би могло да отлежи още 5 години.
Enira 2008 е виното, което от март 2012 г. ще се предлага в бизнес класата на авиокомпания Luft hansa.
Винарна Bessa Valley е с капацитет на производство на 1 млн. бутилки вино. Всяка бутилка, произведена в Долината на бесите, 
е създадена по класическа френска технология от ръчно подбрано грозде от слънчевите хълмове в подножието на Родопите.

ОТ КЛАСА
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Прогноза за периода от 15 ФЕВРУАРИ до 15 МАРТе в а  ( 2 3 . 0 8  –  2 2 . 0 9 )д

ДИНАМИЧЕН И НАСИТЕН СЪС 
СЪБИТИЯ ПЕРИОД ви очаква от 15 

до 18 февруари включително. За мнозина 
от вас той ще е решаващ в професионално 
отношение. Още на 15 февруари очаквайте 
трудни отношения с началници и с властни 
и амбициозни колеги жени. Но точно това 
ще ви провокира да сте максимално добри 
в това, което правите. На 16 и 18 февруари 
получавате шанс да покажете на какво сте 
способни. Хрумват ви оригинални творче-
ски идеи, които е добре да започнете ведна-
га да реализирате. Действайте бързо, защо-
то скоро няма да имате такъв шанс да осъ-
ществите толкова нужни ви промени в ра-
ботата. Много е важно да мислите положи-
телно и да не се съпротивлявате на случва-
щото се. Хармонизирате отношенията с ко-
легите си. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ 

На 16 и 18 февруари обърнете вни-

мание и на тялото си – започнете профи-

лактика с витамини, минерали и билки 

и спортувайте, защото след 19 февруари 

ставате уязвими и слаби физически. От 

15 до 19 февруари се отнасяйте по-разум-

но към дневния си режим. Обърнете вни-

мание на начина си на хранене и почивка. 
ПРОМЕНИ В ПОЛЕТО НА ПАР-
ТНЬОРСТВАТА Очаквайте новости, 

свързани с деловите партньори, в дните 
на новолунието в Риби на 22 и 23 февруа-
ри. Има голяма вероятност да приключите 
със стари и конфликтни отношения и да 
създадете нови връзки. Бъдете много вни-
мателни в общуването, не предприемайте 
нищо крайно, защото нямате достатъчно 
сили и мотивация да го реализирате. 

ОТНАСЯЙТЕ СЕ КЪМ СЕБЕ СИ С 
ЛЮБОВ И РАЗБИРАНЕ от 19 фев-

руари до 15 март. Тогава и имунната ви 
система е слаба, нямате достатъчно жиз-
нени сили и постоянно ще се чувствате в 
нещо притеснени и ограничени. Бъдете 
предпазливи в общуването на 19 февру-
ари, когато сте склонни към големи за-
блуди и някой умело може да приспи вни-
манието ви. Бъдете съсредоточени на 23 
февруари – денят е много конфликтен. 

Същото важи и за 3 март. 
ПО-ДЕЛИКАТНО ДЕЙСТВАЙТЕ В 
ИНТИМНИЯ ЖИВОТ на 4 и 5 март 

– вероятни са внезапни обрати, непред-
видени ситуации, скандали, изневери, не-
желани зачатия и даже болести, предава-
ни по полов път. 

ЩЕ ЗАПОМНИТЕ С ХУБАВО ПЪЛ-
НОЛУНИЕТО в Дева на 7 и 8 март. 

Каквото и да вършите, ще се справите 
отлично. 

ПОТРЪГВА ВИ В ЛЮБОВТА след 5 
март. Подобрява се и финансовото 

ви състояние. 
РЕТРОГРАДЕН МЕРКУРИЙ След 
12 март вашата управляваща плане-

та Меркурий започва да се движи ретрог-
радно. Това е особен период, в който ще сте 
принудени да поправяте стари грешки и да 
довършвате недовършена работа. От 12 до 
15 март ще ви се наложи да се занимава-
те и с изоставени финансови теми. Харчете 
разумно и планово. Непременно прераз-
гледайте партньорските си взаимодейст-
вия, особено служебните. Твърде е вероят-
но точно там да допускате големи „загуби“ 
не само на пари, но и на чувства и време. 

ЧУДЕСНИ ДНИ за Девите са от 13 
до 15 март включително. Но не за-

почвайте нищо ново, а просто довърше-
те започнатото. Някои стари ваши ини-
циативи получават втори живот. Тъкмо 
навреме, когато и в любовта ви потръгва. 
Възможно е да възстановите стара лю-
бовна връзка, която ще се развие много 
добре и с нова сила, особено ако освен на 
емоционална тя е създадена и на финан-
сова основа. Ще получите и отдавна зара-
ботени суми. Не са изключени и жестове 
на благодарност от страна на шефовете 
под формата на компенсации. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 до 18 февруари се фокусирайте 

върху работата си. Бъдете инициатив-
ни, мислете творчески. Погрижете се 
профилактично за здравето си и спор-
тувайте повече.

 След 19 февруари до 15 март навли-
зате в напрегнат и неблагоприятен пе-
риод. Налага се да се съобразявате с 
партньорите си!

  На 8 и 9 март дайте най-доброто 
от себе си. Напредвате и се справяте 
отлично.

  След 5 март ставате по-уверени. 
Потръгва ви в любовта. Доходите ви се 
увеличават.

 След 12 март ще решавате стари фи-
нансови въпроси, не започвайте нови 
инициативи. 

СБЪДВАТ СЕ ЖЕЛАНИЯ
Ретроградният Марс в Дева ще стои 
там до 14 април и ще провокира проме-
ни всякакви в живота ви. През този пе-
риод от вас ще се изисква да си спом-
ните всички ваши досегашни жела-
ния и намерения, които по някаква 
причина не сте успели да реализира-
те. Получавате златен шанс да се вър-
нете символично назад и да си вземе-
те невзетите житейски изпити. След 
вас Рибите, Близнаците и Стрелците ще 
усетят най-силно влиянието на ретрог-
радния Марс. Ако в близкото си обкръ-
жение има хора от тези знаци, е добре 
взаимно да си помагате. Не влизайте с 
тях в стълкновения и противоречия. 
Работете успоредно и заедно.

Gillette Mach3 Sensitive го откри
Дългоочакваният финал на конкурса „Най-търсеният мъж в България“ на Gillette Mach3 Sensitive се проведе през де-
кември пред специално избраното жури: Мария Игнатова, Кремена Халваджиян и Хилда Казасян. Трите дами от-
съдиха, че Стефан Донев от град София гордо ще носи титлата „Най-търсеният мъж в България“. Освен че граб-
на голямата награда – едноседмично пътешествие за двама до Рио де Жанейро през месец януари 2012 г. – победи-
телят ще получи и билборд със своя лик в София в продължение на две седмици, тъй като е най-търсеният мъж в 
България. 
„Приятелката ми ме записа в конкурса без дори да ми каже и не съм очаквал, че ще стигна дотук. В момента много се 
вълнувам и ми е трудно да кажа каквото и да било. За пръв път ми се случва такова нещо. Първото, което си поми-
слих, като си чух името, е, че отивам в Рио де Жанейро!“, сподели Стефан Донев – „Най-търсеният мъж в България“.
Gillette Mach 3 Sensitive е самобръсначка, специално създадена от Gillette за мъже с чувствителна кожа и за младежи, 
които тепърва започват да се бръснат. За да осигури бръснене без раздразнения, дерматолозите на P&G препоръчват 
използването на всички продукти от серията, която включва крем за бръснене и афтършейв балсам. 

НАЙ-ТЪРСЕНИЯТ МЪЖ
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В ТВОРЧЕСКИ И ЕМОЦИОНАЛЕН 
ПОДЕМ СТЕ от 15 до 19 февруари. 

Периодът може да се нарече позитивен 
за вас, защото Слънцето все още е в хар-
моничния ви знак Водолей и ви настрой-
ва на творческа вълна. Отпуснете се и се 
занимавайте с любимите си дейности – 
онези, от които се чувствате щастливи. 
Постарайте се да завършите започната-
та работа, но само тази, която ви доставя 
удоволствие. Времето е отлично за спор-
туване и разходки сред природата.

ЗА ЖАЛОСТ ОБЩУВАНЕТО НЯ-

МА ДА Е ГЛАДКО Защото хората сре-

щу вас ще ви подават противоречиви сиг-

нали и понякога ще се държат агресивно. 

Особено на 15 февруари, когато е препо-

ръчително да сте сдържани и да не гово-

рите излишно. 
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗДРА-
ВЕТО СИ и съкратете от дневния си 

режим всички вредни навици през пе-
риода от 19 февруари до 15 март. Сега 
много ясно осъзнавате, че притеснение-
то ви вреди на здравето. Всяка негатив-
на мисъл веднага се проявява като физи-
чески симптом, като болка, ниско само-
чувствие или депресия. Най-много се по-

грижете за здравето си на 19, 22 и 23 фев-
руари, както и на 3 март. На тези дни 
ваши близки ще имат нужда от подкрепа-
та ви. Непременно се погрижете и за тях. 

МНОГО СТЕ УЯЗВИМИ в деня на 

новолуние в Риби на 22 февруари. 

Тогава се постарайте да си почивате по-

вече и да събирате сили. Ако сте страда-

ли от здравословни неразположения, след 

тази дата можете да започнете успешно-

то им лечение. Най-добре се лекувай-

те с хомеопатични и билкови средства. 

Избягвайте силните лекарства. 

ВАЖЕН ЕТАП В РАБОТАТА настъп-

ва за вас след 19 февруари. Дават ви се 

възможности за професионални изяви – 

до 15 март ще имате много благоприятни 

моменти, от които се нуждаете отдавна. 

Новолунието на 22 февруари ще ви под-

тикне към положителни промени в рабо-

тата. Действайте бързо, не се колебайте, 

приемайте всичко, което ви се предлага – 

ново обучение, квалификация или прек-

валификация. Скоро няма да ви се даде 

такава възможност. 

НЕ СЕ РАЗСЕЙВАЙТЕ С ТЕКУЩА 
РАБОТА, особено на 22, 23 и 24 фев-

руари. През тези три дни бъдете кон-
центрирани и в отношенията с колеги-
те. Можете да ги подобрите и облекчите 
чувствително. Най-силните ви дни в това 
отношение са още 29 февруари и 2 март. 
Тогава намирате нужната ви мотивация 
и поемате отговорност за връзките си. 
Получавате подкрепа от началници и ав-
торитетни личности и институции. 

ВНИМАВАЙТЕ ПРИ РАБОТА С ДО-
КУМЕНТИ след 2 март. Както и ако 

пътувате, защото може да имате известни 
спънки и трудности. Меркурий, планетата 
на общуването, интелектуалните дейности, 
пътуванията на кратки разстояния и тър-
говията, минава в конфликтния ви знак 
Овен. Ще трябва да полагате двойно пове-
че усилия за всичко до 15 март. 

СТАВАТЕ ПО-УВЕРЕНИ И СПО-
КОЙНИ след 5 март, когато Венера 

минава в хармоничния ви знак Телец. 
Стабилизирате отношенията си и финан-
совото си състояние. На 7 и 8 март, ко-
гато е пълнолунието, ще осъзнаете свои 
грешки, страхове и блокажи и ще се отър-
вете завинаги от тях. 

В ЗОНАТА НА ПАРТНЬОРСТВАТА 
След 12 март Меркурий в Овен ста-

ва ретрограден и вие отново фокусира-
те вниманието си върху сферата на парт-
ньорствата. Ще трябва да изпълните ан-
гажименти, които сте поели, да поправи-
те стари грешки и пропуски в общуване-
то. Някои ваши стари партньори отново 
ще се върнат в живота ви. 

ХУБАВИ ДНИ В ЛИЧЕН ПЛАН СА 
6, 13 и 14 март. Ще правите правилни 

избори, които ще подпомогнат бъдещата 
ви стабилизация. Занимаващите се с из-
куство ще имат успех и признание. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 до 19 февруари сте в творчески 

подем. Довършете проектите си. 
  От 15 февруари до 5 март очаквай-

те любовни недоразумения и скандали 
с приятели.

 На 22 февруари е възможно да започ-
нете нова работа. Или поне обучение за 
нова професия. 

 На 7 и 8 март успявате да преодолеете 
страховете и задръжките си. Разчупвате 
стари модели на поведение.

 След 12 март ще поправяте пропуски 
в сферата на партньорствата.

ЧУВСТВИТЕЛНИ И РАНИМИ СТЕ
от 15 февруари до 5 март, защото ва-
шата управляваща планета Венера се 
намира в нехармоничния ви знак Овен. 
Няма да можете да контролирате съби-
тията. Ще трябва постоянно да се учи-
те на партньорство както в делови, така 
и в личен план. До 5 март ще станете 
много опитни в това. Трудни дни за об-
щуване с любими хора, приятели и кли-
енти ще са 4 и 5 март. Внимавайте най-
много на 5-и, защото може внезапно да 
прекъснете много добри отношения с 
някого само защото не умеете да сдър-
жате гнева си. Почти фатално ще бъде в 
този момент да казвате това, което ми-
слите, без да се замисляте.

С Wake Me Up от Rimmel London
Благодарение на новия фон дьо тен Wake Me UP на Rimmel изморената и изтощена кожа е вече минало. От 
този февруари може да се събудиш и просто да заблестиш. Защото Wake Me Up е първият течен фон дьо 
тен на Rimmel, който непрекъснато придава жизнен блясък на кожата на лицето, като едновременно с това 
намалява първите следи на стареене. Независимо колко късно сте се прибрали предишната вечер, на су-
тринта фон дьо тенът незабавно ще изтрие видимите следи от умора, така че кожата ви да изглежда под-
младена. Така никой няма да знае, че сте били на купон до 3.00 ч. през нощта!
Каква е тайната на Rimmel? Първо, леката и нежна текстура, заради която продуктът се нанася суперлесно. 
Второ, 100-процентовата му покривност, което води до изключително равен тен на лицето след използва-
нето му. Освен това фон дьо тенът съдържа перли за блясък, които карат кожата да изглежда като освете-
на. Високотехнологичната формула съдържа пептиди, които помагат за увеличаване на еластичността на 
кожата, така че тя да може да се възстанови по-бързо. И тъй като бъдещото здраве на вашата кожа е най-
важно, фон дьо тенът Wake Me Up има защитен фактор SPF 15, който я пази от вредните слънчеви лъчи.

СЪБУДИ СЕ И ЗАБЛЕСТИ
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ЗАНИМАВАТЕ СЕ СЪС СЕМЕЙНИ 
ПРОБЛЕМИ, които не търпят отлага-

не. До 22 февруари изцяло ще бъдете по-
гълнати от тях, както и от занимания по 
творчески проекти. Това ще е силен пери-
од за вас, защото ще можете да покаже-
те чувствата и творческите си виждания. 
През първите дни от периода ще имате 
желание да поемете по напълно самосто-
ятелен път, но ще имате усещането, че ня-
кой или нещо ви ограничават и задуша-
ват. Нужни са ви уединение и малко по-
чивка, за да си съберете мислите от 15 до 
19 февруари. 

ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЕНИ очак-
вайте след влизането на Слънцето в 

Риби на 19 февруари, когато настроение-
то ви много са подобрява. Точно на 19-и 
ще имате много верни прозрения и из-
ключително силна интуиция. Не пропус-
кайте нито един знак от съдбата. Това е 
знаков ден. Виждате нещата от друг ъгъл.  

ПРИКЛЮЧВАТЕ СЪС СТАРИ 
АН   ГАЖИМЕНТИ на 19-и и 20-и. 

Свършете наложителната работа.

НАЙ-ХУБАВИТЕ ВИ ДНИ са след 
22 февруари, когато е новолунието в 

Риби. То ще ви донесе онова вдъхновение 
и желание за обновление и романтика, от 
които се нуждаете напоследък. Успявате да 
хармонизирате и обновите приятелствата 
и връзките си. Намирате верния тон спря-
мо другите. Някои от вас ще започнат нови 
любовни отношения, защото ще намерят 
подходящия партньор, който да ги извади 
от застоя и еднообразието. Шансът за за-
чатия е много голям сега. Настройвате се 
положително към всичко, което до този 
момент ви е отегчавало. Най-хубавото е, че 
ще имате желание за работа. Творческите 
личности е добре да се занимават с твор-
чество сега – най-добре да стартират нови-
те си творчески проекти, които ще допри-
несат за тяхното израстване в бъдеще.  

НОВОВЪВЕДЕНИЯ В ПРИЯ ТЕЛ-

СКИЯ КРЪГ ще направите от 22 

февруари до 5 март. След това – от 5 до 

15 март – Венера, планетата на любовта 

и хармонията, влиза в нехармоничния ви 

знак Телец. Ще изпитвате отново ограни-

чения и задръжки и няма да можете да се 

отпуснете. Внимавайте и с финансите – 

има опасност да ви бавят плащания или 

да ви притискат с допълнителни такси и 

лихви по евентуални заеми. Вземете мер-

ки от по-рано. 

МНОГО ЗНАКОВИ СА ДНИТЕ 7 и 8 

март, когато е пълнолунието в Дева. 

Виждате ясно „трафика“ на любовта и 

вниманието, което давате и получавате. 

Ще компенсирате емоционалните липси 

с нови идеи за работа или за съвместни 

обществени дейности със съмишленици. 

Добре е да се рекламирате и да общувате 

повече през тези два дни. Възвръщате си 

интереса към забравени идеи и проекти 

от близкото минало. Сега ще имате сили 

да се справите добре с тях. 

ТРУДНИТЕ ВИ ДНИ са 23 февруа-

ри, както и 3, 4 и 5 март. Очаквайте 

напрежения в работата, както и грижи 

за болни роднини. Добре е да си пази-

те здравето и да не се гневите напразно. 

Бдете над вътрешната си хармония, защо-

то иначе ще натоварите имунната си сис-

тема излишно. 

ЗАЛЯГАЙТЕ НАД НЕСВЪР ШЕ-

НАТА РАБОТА, защото след 12 март 

Меркурий става ретрограден. Ще ви об-

земе желание да се погрижите за здравето 

си и да си върнете добри стари навици от 

близкото минало. Ако се постараете да сте 

миролюбиви, 13, 14 и 15 март могат да се 

окажат благоприятни дни както в личния 

живот, така и в бизнеса. Общувате пер-

фектно с шефовете на 15 март. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 до 18 февруари се въздържайте 

от емоционални изблици. Ако сте спо-
койни, ще постигате много повече.

 След 19 февруари влизате в хармони-
чен период. Ще имате творчески пори-
ви за нови проекти.

  След 22 февруари намирате подхо-
дящ партньор и се влюбвате.

 След 5 март влизате в труден период в 
любовта и партньорствата.

  На 7 и 8 март ще прозрете ис-
тината за вашите близки отноше-
ния. Активизирате приятелските си 
контакти.

 След 12 март залягате над несвърше-
на работа. Възобновявате полезни свои 
навици. 

УСЕЩАТЕ СИЛНА ПОТРЕБНОСТ 
ОТ ПРОМЯНА
Още на 15 февруари ще се колебаете 
дали да започнете драстични проме-
ни в живота си, или не. Вниманието ви 
обаче ще е погълнато от семейни про-
блеми, които ще провокират чувството 
ви за дълг и ще поугасят революцион-
ните ви настроения. От 15 до 19 фев-
руари се намирате в дискомфортен пе-
риод. Всичко ще трябва да постигате с 
борба, защото нямате достатъчно сили 
и мотивация. Неотложни семейни за-
дължения ще ви изцедят времето и па-
рите почти без следа. Ще бъдете изку-
шени да действате спонтанно и незави-
симо, но от друга страна, чувството ви 
за баланс ще ви спира. Ако на 15 февру-
ари успеете да преодолеете емоционал-
ните си бури и особено болезнената си 
ревност, на 18 февруари в спокоен раз-
говор ще постигнете много повече, от-
колкото сте се надявали. 

„Заедно – пациенти и лекари“ срещу хемофилията
На 17 януари тази година стартира информационна кампания „ЗАЕДНО – пациенти и лекари“, чиято цел е да увеличи информираността 
на българското общество за заболяването хемофилия, за хората, живеещи с него, за техните проблеми, начините за лечение. Кампанията 
има за цел да обърне внимание на факта, че децата и младежите с хемофилия не са различни, а са като всички нас.
Кампанията е организирана от Българската асоциация по хемофилия с подкрепата на „Байер“ и художничката Тоня Горанова. 
От 17 януари до 17 април 2012 година шест картини, на които фигурира думата „ЗАЕДНО“, ще бъдат изложени в повечето големи търгов-
ски центрове в страната. Изложбата стартира от един от търговските центрове в Пловдив, като след това ще премине през Плевен, Велико 
Търново, София, Варна и други големи градове.
Хемофилията е едно от най-тежките генетични заболявания, нелечимо към настоящия момент. То е рядко заболяване, при което е нару-
шено кръвосъсирването. Лечението е заместващо и се провежда през целия живот на болния, като в организма му по венозен път се вли-
ват необходимите кръвосъсирващи фактори. 
При осигурено адекватно лечение хората с хемофилия могат да са пълноценна част от нашето общество. 
Повече информация за него можете да намерите на интернет страниците www.hemo-bg.org, info@hemo-bg.org.

ЗДРАВНА КАМПАНИЯ
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ИНТЕРЕСНИ ЗАПОЗНАНСТВА И 
ВАЖНИ СРЕЩИ ще имате на 16, 17 

и 18 февруари. Планирайте пътуванията 
и командировките си от 15 до 19 февруа-
ри. Тогава те ще са много полезни – попа-
дате точно на информацията, която ви е 
нужна. Преценете добре от какви хора се 
нуждаете и се прицелете директно в тях. 
Стрелецът обича престижа. Ще бъде пъл-
на загуба на време да правите компроми-
си в общуването. 

ТРУДЕН ПЕРИОД настъпва за 
Стрелците от 19 февруари, когато 

Слънцето навлиза в Риби. Традиционно 
това е много напрегнат и дразнещ период 
за вас. Добре е да сте се подготвили отра-
но за него, за да не се разочаровате много. 
На повърхността ще излязат всички труд-
ности и усложнения, които имате в дома 
и семейството. 

ПЪТУВАНИЯТА И КРАТКИТЕ ПО-
ЧИВКИ е по-подходящо да предпри-

емете след 22 февруари, когато се създа-
ва възможност да започнете нов период 
в семейните си отношения. На 21 вечер-
та, 22 и 23 февруари е препоръчително 
да действате по-разумно и да не започва-
те нищо, което не ви е по силите. Ще се 

чувствате твърде изтощени за стартиране 
на нещо. А също раздразнителни и черно-
гледи поради новолунието. 

ОЧАКВАЙТЕ НОВОСТ ВКЪЩИ 
след 22 февруари. Това може да е при-

добита вещ, ремонт или нанасяне в ново 
жилище. Ще има и положителни проме-
ни, свързани със семейните наследстве-
ни имоти. Привързаността ви към семей-
ството и децата ще ви подтикне да напра-
вите най-доброто за тях – да им посвети-
те цялото си време, внимание и пари. Но 
все пак не залитайте и не забравяйте за 
своите собствени потребности. Ще имате 
нужда и от малко лично пространство и 
време, за да се заредите – от 22 до 25 фев-
руари включително. 

СЪРДЕЧНИ РАЗГОВОРИ И СЕ-
МЕЙНИ СРЕЩИ можете да проведе-

те на 19 февруари. Те много ще ви сбли-
жат с половинката ви. Но далеч не всич-
ко ще е толкова идеално – задават се и се-
мейни спорове и напрежение на 23 фев-
руари. Не ви съветвам точно тогава да 
изяснявате отношенията си. Възможно е 
да се наложи да избирате между работа-

та и семейството. Съветвам ви без излиш-
ни обяснения да отстоявате вашата лич-
на територия и да не пренебрегвате нито 
едното, нито другото. Постарайте се да 
внесете нещо ново, макар и символично 
(като талисман) у дома си на 22 февруа-
ри. Може да е някакъв предмет, който да 
наречете за богатство и хармония вкъщи. 

ВГЛЪБЯВАТЕ СЕ В СЕБЕ СИ 
Новолунието в Риби ще ви помогне и 

много в духовен и личен план, защото ще 
можете да се вглъбите в себе си и да наме-
рите това, което ще ви направи наистина 
щастливи и ще ви накара да се чувствате 
полезни и реализирани. Ако е възможно, на 
22 февруари се усамотете за известно вре-
ме. Не се натоварвайте с много разговори. 

ПОЛЕЗНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ 
ПРИЯТЕЛИ очаквайте на 5 март. 

Бъдете максимално отворени за всич-
ко, което се появи пред вас на този ден. В 
живота ви се появяват нови, интересни и 
нестандартни хора. Чудесен ден за започ-
ване на нов творчески проект. Моментът 
е подходящ и  за връщане към стари ин-
тереси и хобита. 

СЪСРЕДОТОЧЕТЕ СЕ ВЪРХУ РА-
БОТАТА от 5 до 15 март, защото пе-

риодът е благоприятен за отхвърляне на 
много задачи. Ще успеете да направите ус-
пешни нововъведения на работното място. 

ОДОБРЕНИЕ И ПОХВАЛИ получа-
вате на 7 и 8 март на работното мяс-

то. Задават се благоприятни реорганиза-
ции от 13 до 15 март. 

ПОЛУЧАВАТЕ ПАРИ на 15 март. 
Възможно е някой да ви се издължи 

със задна дата. 
СТАРИ ЧУВСТВА ВИ ОБСЕБВАТ 
със страшна сила. След 12 март в жи-

вота ви се появят стари приятели и лю-
бими хора.  

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 до 19 февруари пътувате, при-

вличате важни хора в живота си и съби-
рате важна информация.

  След 19 февруари обърнете повече 
внимание на семейните си проблеми.

 На 22 февруари очаквайте новости у 
дома.

  На 5 март започвате да работите 
по нов начин, а на 7 и 8 март начал-
ниците ви забелязват и оценяват по 
достойнство.

 На 15 февруари и на 4 март сдържай-
те гнева и ревността си.

РОМАНТИКАТА ВИ ВЛЕЧЕ
много силно от 15 февруари до 2 
март. Особено ако нямате постоянен 
интимен партньор. Тогава ще бъдете 
мотивирани да започнете нова любовна 
връзка. Периодът е подходящ, защото 
планетата на любовта Венера се нами-
ра в хармоничния за вас знак Овен до 
5 март включително. Но не всичко ще 
върви гладко, особено на 15 февруари, 
когато ще изпитате силна ревност. Не се 
поддавайте на никакви обсебващи чув-
ства. Другият критичен ден в личните 
отношения е 4 март. Тогава от прека-
леното ви старание има опасност да се 
получи обратен ефект – пълен крах на 
отношенията.

Новата серия душ гелове adidas for women
е предназначена за подсилване на различни ваши настроения през деня. Продуктовата линия е пред-
назначена да накара както съзнанието, така и тялото да се чувстват добре. Всеки от четирите продукта 
има уникален аромат и съдържа внимателно подбрани съставки, за да отговори на специфична нуж-
да на грижата за кожата.
FRESH създава чист, освежаващ тласък. HAPPY е светъл и ободряващ, SMOOTH помага за омекотява-
нето и ексфолиирането на кожата, а PROTECT доставя необходимата хидратация на много сухата кожа. 
Опаковките са стилни – извитата бутилка е с меки и плавни линии, вдъхновени от извивките на жен-
ското тяло. Тя е и доста практична, защото е разработена да пасва идеално в женската ръка под душа. 
В различен цвят и различен женски силует, всеки вариант душ гел изразява специфично настроение.
Новата серия душ гелове на adidas for women е в наличност във веригата магазини още от януари 2012 г. 
Всеки един от новите варианти душ гелове на adidas for women се предлага в бутилки по 250 мл. 
Препоръчителна цена: 4.49 лв.

ОЩЕ ПОВЕЧЕ СВЕЖЕСТ

ари
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ОТНАСЯЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО 
КЪМ ЗДРАВЕТО от 15 до 19 февру-

ари, защото енергийните ви ресурси са на 
изчерпване. Към умората и изтощение-
то ви се прибавят и финансови труднос-
ти. Още на 15 февруари се налага да на-
правите належащи плащания. Очаквайте 
тревоги, но не само за пари. Това ще е зна-
ков ден за вас – успявате да видите истин-
ската причина за някои свои неуспехи. 

ТРУДНИ ОТНОШЕНИЯ С ПАР Т-
НЬОРИТЕ се задават от 15 февруари 

до 5 март, особено ако работите и живе-
ете с един и същ човек. Тогава напреже-
нието ще е двойно. 

ПОЗИТИВНО НОВОЛУНИЕ Ново-
лунието в Риби на 22 февруари ще 

подейства добре на всички Козирози. То 
ще внесе точно онова оживление и добри 
вести, от които много се нуждаете. Ще по-
лучите поне една добра вест, която се от-
нася за цялото семейство. Или пък важни 
документи. 

ВНИМАВАЙТЕ В ОТНОШЕНИЯТА 
СИ С ЧУЖДЕНЦИ на 23 февруари 

и на 3 март. Бъдете много прецизни на 
пътя, ако пътувате надалеч. Проверявайте 
парите и багажа си и не ги оставяйте без 
надзор. 

СЕМЕЙНИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ очак-
вайте на 6 март. Заключвайте и обезо-

пасявайте дома си. Внимавайте, когато ра-
ботите с ток и газ. Не оставяйте без надзор 
работеща техника у дома. 

ХУБАВ ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ 
се очертава за вас след 5 март, кога-

то Венера минава в хармоничния ви знак 
Телец. 

В ТВОРЧЕСКИ ПЕРИОД СТЕ от 5 
до 15 март. Резултатите ще дойдат 

много бързо, защото още на 7 и 8 март 
ще получите голямо признание за поло-
жените усилия. Правите пробив в карие-
рата, успявате да намерите общ език с на-
чалници и влиятелни хора, от които ще 
зависи утвърждаването на по-високия ви 
нов статус. Най-силният ви ден за карие-
рата ви е 6 март, когато ефективните ви  

„оръжия“ са чар, интуиция и деликатно 
общуване. Ще успеете да убедите и най-
скептичния си противник и ще се спора-
зумеете отлично с него. Това е чудесен ден 
и за онези, които се занимават с творчест-
во. Записвайте всички творчески идеи, 
които ви хрумват. 

ОЩЕ СИЛНИ ДНИ в това отноше-
ние са 13, 14 и 15 март. Най-сетне ус-

пявате да обърнете нещата във ваша пол-
за и да стъпите на здрава почва както в 
бизнеса, така и в личния си живот. Едва 
сега виждате реалните резултати от пола-
ганите от вас усилия. Привличате внима-
нието на спонсори, подобрявате комуни-
кацията си с хора, от които много зави-
си вашият професионален напредък след 
няколко месеца. Непременно довършете 
онова, в което сте вложили много труд. Не 
се отказвайте, а използвайте максимално 
приливната вълна, която сега работи само 
във ваша полза. Само се въздържайте от 
нови начинания след 12 март. Отложете 
подписването на договори, споразумения 
и финансови документи за след 4 април.

НАПРЕЖЕНИЕ ВКЪЩИ С настъп-
ването на ретроградния Меркурий 

в Овен на 12 март обстановката в дома 
ви се нажежава. Връщат се стари спорове, 
появяват се нови разногласия, подновя-
ват се разговори за имоти и заеми. Налага 
се да преразгледате вече взети семейни 
решения. Градивни дни в това отношение 
са 13, 14 и 15 март.  

СТАБИЛИЗАЦИЯ След 15 март се 
задвижват одобрени от вас планове и 

програми. Стабилизира се и финансово-
то ви състояние. Издължавате се със зад-
на дата. Най-сетне можете да се поздрави-
те за усилията. Умело балансирате между 
семейството и работата. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 до 19 февруари внимавайте със 

здравето си и не харчете много пари. 
Най-труден ден в това отношение ще е 
15-и.

 От 15 февруари до 5 март ще изпита-
те трудности с парите и в любовта.

  След 12 март не започвайте нови 
неща. В дома ви се връщат стари споро-
ве и недоразумения.

  След 5 март привличате хармонич-
ни отношения, любов, спонсори и 
вдъхновение.

БЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗМОЖ НОС ТИ 
След 22 февруари е добре да подадете 
документи за кандидатстване за лицен-
зи, визи или задгранични билети. След 
тази дата се задават благоприятни въз-
можности да пътувате и много да общу-
вате. Активизира се кореспонденцията, 
както и обмяната на нова информация. 
Настава добър момент (след 22 февру-
ари до 15 март) да хармонизирате от-
ношенията си с братя, сестри и близки 
родственици. Изглаждате и недоразу-
мения със съседите. Сега мнозина ще 
осъзнаят необходимостта от допълни-
телни знания и умения. Периодът е мно-
го подходящ да се запишете на курсове 
и кратки специализации. С лекота ще 
усвоявате знания и умения, които мно-
го бързо ще ви се наложи да приложи-
те на практика. Внимавайте само на 23 
февруари, защото има опасност от при-
бързаност и пропуски. Проверявайте 
какво пишете и на кого го изпращате. 
Точно днес не оформяйте документи, 
ако сте разсеяни.

HI-TECH

Малки фотоапарати, голяма производителност
Правенето на снимки от типа „насочи и снимай“ никога досега не е носело такива удовлетворителни резултати. И не е било толкова забав-
но. Четирите нови компактни фотоапарата от Sony улесняват максимално при заснемането на разкошни снимки. Cyber-shot™ W630, W620, 
W610 и S5000 правят достъпно висококачественото и артистично заснемане дори за начинаещи притежатели на цифрови фотоапарати.
Включена в моделите Cyber-shot™ W620, W610 и S5000, стабилизацията на изображението SteadyShot гарантира по-ясни кадри (без използ-
ване на статив), с много по-малко размазване. Сега Optical SteadyShot при модела W630 е подобрена и преодолява движенията на фотоапа-
рата още по-ефективно, когато запечатвате HD видеоклипове или снимки – дори при високи стойности на увеличение. Новата функция 
360° Sweep Panorama при всички модели запечатва всеобхватна гледка от пейзажи, градски гледки и други мащабни кадри. Само натиснете 
бутона на затвора и завъртете плавно камерата: заснетата серия от кадри се напасва автоматично и създава изумителни фотоси с 360-гра-
дусов обхват. Не знаете как точно да извлечете максималното от всяка възможност за снимки? Режимът Intelligent Auto (iAUTO) разпозна-
ва до 33 различни снимачни ситуации: от портретни снимки до сцени на смрачаване. Cyber-shot™ автоматично коригира експонацията и 
другите настройки на фотоапарата, като с лекота осигурява ясни и естествено изглеждащи резултати.
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Прогноза за периода от 15 ФЕВРУАРИ до 15 МАРТо д о л е й  ( 2 1 . 0 1  –  1 9 . 0 2 )в

ИЗЦЯЛО ВЛАДЕЕТЕ ПОЛОЖЕ-
НИ ЕТО от 15 до 19 февруари вклю-

чително. В изгодни позиции сте и мо-
жете да свършите много работа. През 
тези дни Слънцето е все още във вашия 
знак и ви дава енергия и вътрешна мо-
тивация, за да се чувствате добре как-
то в личен, така и в служебен план. Най-
хубавият ви ден е 18-и. Тогава с какво-
то и да се захванете, ще се развива до-
бре в бъдещето. Идеите ви са добре при-
ети, разчитате на сериозна подкрепа. И 
най-сетне ви се дава възможност да ста-
билизирате доходите си. Денят е чудесен 
за обикаляне на институции и за сре-
ща с авторитетни личности, които ще 
изиграят ключова роля за бъдещото ви 
развитие.

ЧУВСТВИТЕЛНИ И РАНИМИ СТЕ 
в дните преди и по време на новолу-

нието от 19 до 23 февруари. Пазете си 
здравето, защото имунитетът ви е слаб. 
Дните не са подходящи за конкурентни 
борби. Трудно ще ви е. Самочувствието 
ви се подобрява едва след 23 февруари. 

ВДЪХНОВЕНИ И КРЕАТИВНИ 
СТЕ след 2 март. Идеите ще ви хрум-

ват в движение. С лекота отхвърляте го-

лямо количество работа. Добре е да оста-
вите всички по-важни и нови неща, кои-
то изискват полет на мисълта и творчески 
устрем, за след 2 март.

ЗАДАВА СЕ ЕМОЦИОНАЛНА БУ-
РЯ на 4 и 5 март. Отношенията ви с 

хората се затрудняват. Особено с братя и 
сестри. Някои от вас ще имат и притесне-
ния с любимите си хора. Ще се наложи да 
намерите малко свободно време и за тях. 
С прекалено дружелюбното си и свобод-
но поведение привличате много почи-
татели, но това дава повод за ревност от 
страна на постоянния ви партньор. 4 и 5 
март не са подходящи за установяване на 
нови контакти и за започване на сериоз-
на кореспонденция. Вероятни са и про-
блеми, ако тръгнете на път. Бъдете мак-
симално концентрирани, ако шофирате. 
Постарайте се да отложите и подписване-
то на договори. 

ПАРИТЕ НА ДНЕВЕН РЕД На 7 и 8 
март обърнете внимание на финан-

совото си състояние. Не затъвайте в дъл-
гове и харчете по-разумно. В тези дни 
привличате нови сексуални партньори, 
но е добре да бъдете по-предпазливи и 
избирателни. 

ЗДРАВЕТО ВИ Е НЕСТАБИЛНО на 
23 февруари и на 2 март. Тогава са 

вероятни и проблеми с парите. Не се до-
верявайте на никого. 

ПО-ХАРМОНИЧНО ОБЩУВАНЕ С 
БЛИЗКИТЕ се очертава след 5 март. 

Бъдете по-откровени и по-малко изис-
кващи от тях. Така ще се обикнете пове-
че. Най-сетне успявате да намерите общ 
език с родителите си – дрязгите остават в 
миналото. Опитайте се максимално да се 
възползвате от тази благоприятна тенден-
ция. Периодът от 5 до 15 март е подхо-
дящ да внесете позитивни промени в ин-
териора на дома, да направите дребни ре-
монти, които ще улеснят живота ви. 

РАБОТА ЗА ДОВЪРШВАНЕ На 12 
март Меркурий символично се връ-

ща назад и ви дава възможност да се спра-
вите със залежалата работа на бюрото си, 
повечето от която сте мислили за вече 
приключила, но в някакъв момент се е 
оказало, че има нещо за довършване. От 
12 до 15 март периодът е чудесен за уче-
не, особено ако имате залежал материал. 
Започват да се появяват и хора от близко-
то ви обкръжение, които ви връщат към 
минали теми и събития. Но няма как да ги 
избегнете. Опитайте се да откриете скри-
тия смисъл от тяхното появяване. 

ХАРМОНИЧНИ ДНИ ЗА СЕМЕЕН 
ЖИВОТ са 13, 14 и 15 март – очак-

ват ви приятни новини, придобивки, по-
зитивно решаване на застоели проблеми. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 до 19 февруари периодът е мно-

го силен за вас. Намирате повсеместна 
подкрепа. 

 След 25 февруари самочувствието и 
здравето ви укрепват.

 На 4 и 5 март не подписвайте догово-
ри. Внимавайте на път.

  След 5 март се хармонизира обста-
новката вкъщи. Очаквайте нови 
при добивки. 

 След 12 март се справяте със залежа-
ла работа. Хора от миналото ви близко 
обкръжение се завръщат в живота ви.

УРОЦИ, КОИТО ТРЯБВА 
ДА НАУЧИТЕ
На 19 февруари Слънцето влиза в зна-
ка Риби и поставя на дневен ред теми-
те за здравето, материалните придо-
бивки, парите и самочувствието! От 19 
февруари до 15 март трябва да научите 
урока за „боравене“ със самооценката, 
както и за правилното разпределение 
на енергията. За вас е много характер-
но неравномерното разпределение на 
енергията за действие, а също и концен-
трацията на вниманието. В състояние 
сте за кратки периоди да свършите мно-
го работа, и то качествено. Пълни сте с 
оригинални идеи и хрумвания. Но след 
този период следва рязък спад на това 
градивно състояние на духа. Идва вре-
ме на затишие и застой, което поняко-
га прераства и в депресия. Точно тогава 
сте най-уязвими. Пазете се от подобни 
промени в настроението и в енергията 
си от 19 февруари до 15 март.

Бензиностанции ЕКО учат децата на пътна безопасност
Бензиностанции ЕКО започнаха серия от детски образователни спектакли по пътна безопасност в дет-
ските градини в София. Инициативата е част от дългосрочната социално отговорна програма на ЕКО 
„Обади се, като стигнеш!“. Специално обучени актьори разиграват различни ситуации, за да стимулират 
децата чрез игри и по забавен начин да се научат да спазват най-важните правила на пътя. Адаптирана 
светофарна уредба и пешеходна пътека, създадени от ЕКО, са в центъра на всеки от спектаклите. Целта 
на инициативата е да затвърди и надгради по приятен и достъпен начин базовите знания на деца от вто-
ра и трета група, свързани с безопасността на пътя. Партньори на инициативата са Столичната община 
и Съветът по безопасност на движението на децата в София. Първото детско заведение, домакин на съ-
битието, е ОДЗ № 7 „Детелина“. Първоначално образователният спектакъл гостува пилотно в 10 детски 
градини, а при интерес от страна на децата, родителите и педагозите ще продължи. 
Повече информация за фонда „Обади се, като стигнеш!“, картите за отстъпка и набраните средства от 
инициативата можете да прочетете на сайта на ЕКО България www.eko.bg. 

ЕДНА ДОБРА ИНИЦИАТИВА
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Прогноза за периода от 15 ФЕВРУАРИ до 15 МАРТи б и  ( 2 0 . 0 2  –  2 0 . 0 3 )р

В ПОЗИЦИЯТА НА НАБЛЮДАТЕЛ 
СТЕ от 15 до 19 февруари. На момен-

ти дори ще чувствате пълно безразличие 
към света наоколо. Има риск да изпадне-
те в душевни терзания, много характерни 
за Рибите. Дано успеете бързо да се въз-
становите от тревогите. Колкото по-бър-
зо направите сериозен анализ на ситуаци-
ята, в която сте, толкова по-бързо ще при-
влечете късмет в живота си. Периодът от 
15 до 19 февруари е приключващ и тран-
сформационен. При вас той ще проте-
че много интензивно. Ще ви се наложи 
да решите окончателно дали досегашно-
то положение ви устройва и дали искате 
да продължавате общуването с хората, с 
които сте заобиколени в момента. 

МОЩНА ПОДКРЕПА ОТ ПРИЯ-

ТЕЛИ получавате на 16 и 18 февруари. 

Това е добър знак, че усилията, които сте 

положили до момента, са имали смисъл не 

само за вас. Сега ще оберете положител-

ния резултат от тези усилия. Получавате 

признание от обкръжението си. 
ЗАПОЧВА ВАШЕТО ВРЕМЕ! С на-
влизането на Слънцето в Риби след 

19 февруари ще имате много силни про-
зрения и знаци от съдбата. Запомнете 
деня 19 февруари и бъдете по-бдител-
ни тогава. Идеите, които ще ви хрум-
нат, и информацията, която ще получите, 
ще са от изключително значение за вас. 
Рибите с творчески професии ще се рад-
ват на постижения и оригинални хрумва-
ния. Веднага ще усетите прилив на енер-
гия и ще привлечете позитивни хора и 
ситуации. 

НАЙ-ВЪЛШЕБНИЯТ МОМЕНТ 
ПРЕЗ МЕСЕЦА е новолунието в 

Риби на 22 март. Този ден, както и след-
ващият – 23-ти – ще са от особено значе-
ние за вас и ще поставят началото на нов 
период в живота ви, който ще продължи 
до края на следващата година. Усещате 
как у вас се пробужда желание за големи 
промени, както и решимост да тръгнете 
по нов път. 

БЪДЕТЕ МОТИВИРАНИ И ЦЕЛЕ-
НА СОЧЕНИ След 2 март е много 

важно да се научите да поддържате ви-
соко нивото на своята енергия. Мислете 

позитивно, избягвайте контакти с нега-
тивни хора от 2 до 5 март. Спортувайте 
повече. Не е зле да се подложите на про-
чистваща диета с плодове и зеленчуци. 
Организмът ви се нуждае от свеж прилив 
на енергия.

КОНФЛИКТЕН ДЕН се очертава 
да бъде 3 март. Но най-големите ви 

изпитания и проверки предстоят в дни-
те на пълнолунието в конфликтния ви 
знак Дева на 7 и 8 март. Тогава трябва да 
внимават всички Риби, които имат авто-
ритет в обществото или упражняват про-
фесия, която ги принуждава често да се 
показват пред обществото. През тези два 
дни ще сте като на сцена – всички ваши 
недостатъци ще са видими. Слава богу, че 
хората ще забелязват и силните ви стра-
ни. Не е изключено точно сега да се ори-
ентирате и да тръгнете в онази посока, 
която търсехте напоследък. Ще разберете 
също и кои хора заслужават да са до вас 
и кои – не. 

НЕ ВОДЕТЕ СЪДЕБНИ ДЕЛА на 23 
февруари, както и на 3, 7 и 8 март. И 

много внимавайте, когато подписвате до-
говори. За щастие ще се справите много 
добре с всички трудни ситуации, защо-
то след 5 март Венера е вече в хармонич-
ния ви знак Телец. Лесно ще намирате хо-
рата, които да ви подкрепят емоционално 
– нещо, което е важно за вас. 

ПРИТЕСНЯВАТЕ СЕ ЗА ПАРИ След 
12 март Меркурий става ретрогра-

ден, което означава, че в живота ви се 
връщат притесненията за пари от близко-
то минало. Но този път ще знаете как да 
се справите и ще го докажете на 15 март, 
когато успявате да решите ефективно 
всички въпроси, свързани с пари. В от-
лично здраве и кондиция сте. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 до 19 февруари си правите ана-

лиз и приключвате стари периоди.
 На 16 и 18 февруари получавате нуж-

ните ви подкрепа и признание.
  На 19 февруари се доверете на про-

зренията си.
 От 22 февруари започвате нов период 

– фокусирайте се върху желанията си.
 На 23 февруари, както и на 3, 7 и 8 

март привличате  конфликти, ревизи-
рате партньорствата си и планирате 
пътя си занапред.

 На 4 и 5 март внимавайте със здраве-
то. Уязвими сте и във финансово отно-
шение. Пазете се от измами и прибър-
зани решения.

  След 12 март се справяте със стари 
финансови проблеми, правите „про-
бив“ на 15 март.

ЕМОЦИОНАЛНИ „ЗАГУБИ“
са твърде вероятни на 15 февруа-
ри. Очаквайте силни преживявания и 
трансформации на тази дата във връз-
ка с човек, когото познавате отдавна, 
но чието внимание отчаяно се опитвате 
да си върнете. Възможно е да сте били 
и в любовни отношения и да ви се иска 
всичко да бъде както преди. Трябва да 
се примирите обаче, че едва ли това е 
възможно. Някои неща трябва да си ос-
танат в миналото. Така ще бъде най-до-
бре за вас, но все още не сте в състояние 
да го проумеете.

HOMME by DAVID BECKHAM
Мъжете, които харесват този дървесен, нежно подправен аромат, са харизматични, с изтънчена същност. Като 
самия Дейвид Бекъм.
David Beckham Homme обобщава характера на Дейвид Бекъм – мъжа футболната сензация, спортния посланик, 
стилния лидер, бащата и съпруга. Успешен и уверен, Дейвид е въплъщение на мъжествеността. За новия си пар-
фюм той казва: „Исках да създам модерен, мъжествен аромат, който да отразява моя личен стил. Уханието съдър-
жа както плодови, така и дървесни нотки, изчистено е и същевременно класическо.  Надявам се, че това е аро-
матът, който мъжете ще носят с удоволствие.“ David Beckham Homme се разгръща със свежест на цитрусови пло-

дове, джинджифил, бор и привкус на огнен пипер. В основата му е уникален микс от кашмирено дърво, кожа и розмарин, който внушава 
мъжественост. Уханието завършва с основа на махагоново дърво, пачули и кожен мускус, придавайки на Homme изтънчена дълбочина, 
опияняваща сетивата. Точно както бихте очаквали от модна икона като Дейвид, David Beckham Homme е представен в модерна и различна, 
привличаща погледа опаковка. Лъскавата бяла кутия е изписана с името на спортната икона с едри, стоманено сиви букви, които се дви-
жат диагонално по опаковката, носейки усещането за сила и енергия. 

ОТКРИЙ МЪЖА
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л у н а т а  с ъ в е т в а

КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

23 февруари– 8 март 
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 храните раз-
делно. Изредените по-долу храни консумирайте на посочените срещу тях дати – тогава органи-
змът ще разгражда калориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да не напълнеете. 

 Белтъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват оп-
тимално на 24, 25, 26 февруари, както и на 5 и 6 март.  Кореноплодните (картофи, моркови, 
ряпа), както и солените храни ще се преработват най-добре на 27 и 28 февруари, както и на 7 
и 8 март.  Мазните храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно да консуми-
рате на 29 февруари, както и на 1 и 2 март.  Въглехидратите (всички тестени и сладки хра-
ни) се усвояват най-добре на 23 февруари, както и на 3 и 4 март.

8 март, 11.41 ч., 
Луната е в ДЕВА 
ПЪЛНОЛУНИЕ

 Девата е зодиакалният знак, който има най-силно отношение към здравословния, диетичния и 
вегетарианския начин на живот. На днешния ден не претоварвайте стомаха си с големи количе-
ства трудносмилаема храна. Хапвайте само малки порции, без да смесвате много храни едно-
временно!  Внимавайте, защото на пълнолуние се пълнее! Днес ще се усвояват най-добре вся-
какви зърнени храни, пълнозърнести изделия, ядки, зеленчуци и плодове, както и всички 
подчертано диетични храни. Нека поне едно от храненията ви да е с овесена или житна каша. 
Полезни са и всички разновидности на зърнените закуски тип корнфлейкс.  Ако имате мно-
го чувствителен стомах, отдайте предпочитания на плодове и зеленчуци със син или зелен 
цвят. Ако имате ленив стомах, консумирайте храни в жълт и червен цвят.  На днешния ден 
можете да си направите самодиагностика на храносмилателната система, като наблюдавате реак-
циите на организма спрямо храните, които слагате в уста.

15–22 февруари 
и 9–15 март 
НАМАЛЯВАЩА 
ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще ус-
корите отслабването, ако спортувате повече. 15 и 16 февруари, както и 13 и 14 март са препоръ-
чителни дати за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 17 и 18 февруари, както и 15 
март са датите за скулптиране и оформяне на различни части на тялото чрез упражнения от ка-
ланетика, пилатес и йога. 22 февруари, както и 11 и 12 март се препоръчват сауна, плуване, 
танци, водна аеробика, акваспининг или поне активен самомасаж под душа. Водните проце-
дури ще ви помогнат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните клетки 
вода, което води до изглаждане на целулита. 19, 20, 21 февруари, както и 9 и 10 март са дните на 
дихателни упражнения, разходки на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробика.

22 февруари, 0.36 ч., 
Луната е в РИБИ 
НОВОЛУНИЕ

 Чудесен ден да се отървете от задържаните токсини, да проведете профилактика на организма. 
Сега се отслабва с лекота, непременно проведете еднодневна разтоварваща диета, дори и да няма-
те проблеми с килограмите. Добре е да консумирате лека течна храна, включете зеленчукови 
супи и бульони и плодови сокове.  Днес се активизира и се самопречиства лимфната система, 
която отговаря за силата на имунитета. Не приемайте алкохол, а лекарства пийте само в кра-
ен случай. Забранява се едновременният им прием, много ще навредите на организма.  Вни-
мавайте с храната, вероятни са отравяния и алергични реакции. Който има опит в гладуването, 
може да погладува днес – това е най-препоръчителната мярка от диетична и здравословна глед-
на точка.  За вашата лунна магия по новолуние в Риби е време да се освободите от чувство-
то на безпомощност. Можете да се освободите от редица зависимости. Добър ден да се откаже-
те от цигарите, алкохола, преяждането, както и от различни емоционални зависимости. Денят е 
подходящ да стартирате творчески проекти, да проявите състрадание, да стигнете до прозрения, 
които да ви доведат до духовни изцеления. Денят е подходящ за медитация и релаксация – тогава 
ще ви хрумнат много позитивни идеи за бъдещето, ще прозрете как да решите текущи проблеми.

ЛУННА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ

Вталяването ви е гарантирано, когато дните на намаляваща 
Луна (проверете кои са те в горната таблица!) съвпаднат с 
периодите от 1-ви до 7-и или от 18-и до 21-ви ден, отбеля-

зани във вашия менструален календар.

Ето и някои уточнения:
 1–7 ден от менструалния цикъл – най-благоприятният за отслаб-

ване период. Задържаната в организма вода се елиминира лесно, об-
мяната на веществата се забързва.

  18–21 ден от менструалния цикъл – отново настъпва период, 
подходящ за спазване на диети. Много бързо и лесно ще свалите 
килограми.

ВНИМАНИЕ! ТРУДНО ОТСЛАБВАНЕ! Най-трудно ще успеете 
да се справите със стопяването на излишните килограми в случа-
ите, когато отбелязаните в календара ви периоди 15–17 ден (усеща-
те вълчи глад, апетитът ви е неутолим) и 24–28 ден (организмът за-
държа вода, коремът и краката са подути) съвпадат с фазата на на-
растваща Луна. Тогава Луната допълнително ще стимулира задър-
жането на течности в организма, както и увеличаването на апетита 
и... теглото ви. Ако сте попаднали в тази конфигурация, ви съвет-
вам да не се мъчите и насилвате с диети и ограничения, защото мно-
го ще се изнервите. Стремете се през тези периоди да приемате по-
вече диуретични чайове и натурални сокове. И в никакъв случай не 
яжте солени храни!
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ от 15 ФЕВРУАРИ до 15 МАРТ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 22, 23 февруари; 2, 3, 4 март
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

24 февруари – 1 март; 5–8 март – Ако искате косата ви да расте бързо.

15–21 февруари; 9–15 март – Ако боядисвате косата си и не искате корените ù да израстват бързо.

26, 27, 28 февруари –
Ако имате проблеми с кожата на главата, сърбежи или пърхот. 

Направете си маска в корените. Ефектът ще е поразителен.

15, 18, 19, 20, 25, 28 февруари; 
5, 10, 12, 13, 14, 15 март

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, 

ще привлечете богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват 
и ще бъдат добри към вас.

К
ъд

ре
не

– 22, 23 февруари; 2, 3, 4 март –

7, 8, 9, 10 март – Къдренето ще е най-безвредно и се препоръчва за фини и деликатни коси.

5, 6 март –
Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата 

на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е

– 22, 23 февруари; 2, 3, 4 март –

7, 8, 9, 10 март –
Деликатните и изтощени коси днес няма да изгубят блясъка си 

при боядисване.

17, 18, 19, 20, 21, 27, 28 февруари; 
5, 6 март

– За интензивно и трайно боядисване на устойчиви коси.

Еп
ил

ац
ия

 и
 о

ф
ор

м
ян

е 
на

 в
еж

ди – 22 февруари – 8 март
Датите са неподходящи за скубане на вежди и епилация, защото тогава 

то ще е много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

15–21 февруари; 9–15 март –
Датите са подходящи за скубане на вежди, механична, химична и 

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

)

15–21 февруари; 9–15 март – –

Парна баня
– 23 февруари – 8 март Има опасност да ви останат белези.

15–21 февруари; 9–15 март – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с п
ло

до
ви

 
ки

се
ли

ни

15, 16 февруари; 13, 14, 15 март – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

17, 18 февруари – –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

23 февруари – 8 март –
Най-ефективни ще са процедурите на 24, 25 и 26 февруари, както и 

на 5 и 6 март, когато кожата ще има нужда от много влага.

С
пе

ци
ал

ни
 

м
ан

ип
ул

ац
ии

 
с к

ол
аг

ен
, 

ел
ас

т
ин

 
и 

бо
т

ок
с

15–21 февруари; 9–15 март – –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване

15–21 февруари; 24 февруари; 
9–15 март  

– –

Оформяне 
и лакиране

17, 18, 19, 24, 27, 28 февруари; 
2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15 март

– –

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

– 23 февруари – 8 март –

15–21 февруари; 9–15 март – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 15–21 февруари; 9–15 март –

23 февруари – 8 март – –

С
А

У
Н

А

15–21 февруари; 9–15 март – Ефектът ще е максимален на 11 и 12 март.
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ДАТИ НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА НА

24, 25, 26 февруари
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, 
брадичка, устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия 
гръбначен стълб

27, 28 февруари
Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, 
тил, гласни връзки

Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

29 февруари; 1, 2 март Плевра, бронхи, бял дроб, ръце Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

3, 4 март
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен 
дроб, жлъчен мехур

Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

5, 6 март Сърце, слезка (далак)
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, ор-
гани, свързани с нарушения на кръвното налягане

7, 8 март
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), зад-
стомашна жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, 
вегетативната нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

9, 10 март
Бъбреци, областта на слабините и кръста, 
както и на целия гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна ку-
хина, зъби

11, 12 март
Яйчници, външни полови органи, матка, пи-
кочни канали

Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки

15, 16 февруари; 
13, 14, 15 март

Бедра, черен дроб, както и манипулации на 
кръвта

Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

17, 18, 19 февруари Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур

20, 21 февруари
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, 
нервна система, органи, свързани с наруше-
ния на кръвното налягане

Сърце, слезка (далак)

22, 23 февруари Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, че-
рен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

Забележка Най-успешно протичат операциите, проведени при намаляваща Луна! 
През този месец Луната е намаляваща от 15 до 22 февруари, както и от 9 до 15 март.

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ
ВАЖНО! Всички съвети, които ви давам, имат препоръчителен ха-
рактер. Прилагайте 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 интер-
венции на 22 февруари (новолуние), когато няма достатъчно лун-
на енергия и жизнените функции са по-забавени, както и на 8 март 
(пълнолуние), защото тогава ще има голяма кръвозагуба.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ 
през периода от 15 ФЕВРУАРИ 

до 15 МАРТ

Луната ще е пръв ваш помощник, стига 
да искате да се „допитвате“ до нея. По-
чистването на прахта, прането и мие-
нето 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 недостатъч-
ни, за да поддържате дома си изряден, 
но поне по-голямата част от домакин-
ската работа ви съветвам да свърши-
те тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:
Основно почистване: 15–22 февруари; 
9–15 март.
Пране, химическо чистене и миене на 
прозорци: не пропускайте датите 22, 23 
февруари; 3, 4, 11, 12 март. Това са т. нар. 
дни на водата. Всички замърсявания и 

петна ще се отстраняват с лекота. 
Неподходящи дати за миене на прозор-
ци: 19, 20, 21, 29 февруари; 1, 2, 9, 10 
март. Тогава по стъклата след избърсване 
ще остават упорити бели „облачета“.

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ

За да е празник шопингът, възползвай-
те се от датите, които ви препоръчвам 
за покупка на съответните вещи. Те са 
съобразени с „настроението“ на Луна-
та от 15 февруари до 15 март.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА КУПУВАНЕ 
НА:
Модни дрехи, произведения на изку-
ството, парфюмерия и козметика, музи-
кални инструменти и аудиозаписи: 22, 
23, 27, 28 февруари; 5, 6, 9, 10 март.
Недвижими имоти, мебели: 17, 18, 27, 28 
февруари; 3, 4, 15 март.

Автомобил, мотор или колело: 15, 16, 24, 
25, 26 февруари; 1, 2, 13, 14 март. 
Текстилни и метални изделия, предмети 
за бита: 24, 25, 26 февруари.
Канцеларски материали и книги: 29 
февруари; 1, 2, 7, 8 март.
Спортни стоки: 15, 16, 24, 25, 26 февруа-
ри; 5, 6, 13, 14 март.
Бяла и черна техника, електроника, ком-
пютри и мобилни апарати: 19, 20, 21 
февруари.
Обувки и дрехи: 17, 18, 27, 28 февруари; 
5, 6, 9, 10, 15 март.
Бижута, злато, луксозни вещи: 5, 6 март.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ 
РАСТЕНИЯ

Стайните растения също са много 
чувствителни към лунните ритми. Те 
успяват да усвоят водата най-добре 
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15.02. (от 2.01 ч.), както и 15.03 (от 1.57 ч.)– 23-ти ЛД Този ден 
е символ на саможертвата – простете на другите, разкайте се. 
Добре е да се пости. Не правете секс. Почистете дома си.
16.02 (от 3.05 ч.) – 24-ти ЛД Активен, творчески ден. Използвайте 
го за укрепване на духа и тялото. Ден за нов строеж.
17.02 (от 4.02 ч.)– 25-и ЛД Всичко на този ден става с лекота, 
с вътрешен порив. Спонтанно могат да се появят телепатия и 
ясновидство. Днес не бързайте!
18.02 (от 4.50 ч.) – 26-и ЛД Въздържайте се от активна дейност 
и постете. Пестете си енергията и мълчете.
19.02 (от 5.31 ч.)– 27-и ЛД Дни за прекратяване на контакти с 
лоши хора. Почивайте и медитирайте. Ще имате прозрения. 
20.02 (от 6.05 ч.)– 28-и ЛД Ден за покупка на жилище или 
началото на ремонт, засаждане на растения. Един от най-
благоприятните дни през лунния месец.
21.02 (от 6.35 ч.) – 29-и ЛД Опасен, сатанински ден. Препоръчват 
се пост и въздържание. Не планирайте и не започвайте нищо 
ново. Запалете свещ вкъщи и окадете навсякъде.
22.02 (от 0.36 ч.) – 1-ви ЛД Чист и светъл ден. Припомнете си 
детството. Ще ви осенят творчески идеи. Не започвайте нищо 
ново. Посветете този ден на всичко, което възвисява духа.
22.02 (от 7.03 ч.) – 2-ри ЛД Не се поддавайте на гнева, избягвайте 
конфликтите и изблиците на емоции. Денят е подходящ за нови  
начинания. 
23.02 (от 7.28 ч.) – 3-ти ЛД Енергетиката на този ден изисква да 
сте активни. Пасивността е противопоказна и опасна.
24.02 (от 7.53 ч.) – 4-ти ЛД Не взимайте прибързани решения. 
Усамотете се. Разходете се сред природата. Занимавайте с дома и 
семейството си. Колективната работа няма да ви спори.
25.02 (от 8.19 ч.) – 5-и ЛД Делови ден. Подходящ е за пътувания 
и за планиране на генерални промени. Работете концентрирано. 
Не преяждайте. Целеполагането ще е успешно.
26.02 (от 8.46 ч.) – 6-и ЛД Смирете се. Дайте прошка. Не 
изразявайте недоволство на глас. Подходящ е за подмладяващи 
козметични процедури. Ден за гадаене и пророчества.
27.02 (от 9.17 ч.) – 7-и ЛД Ден за молитва. Сбъдват се желания.
28.02 (от 9.15 ч.) – 8-и ЛД Сега се активират фините и неуловими 

енергии в организма. Добре е да се гладува, за да се прочисти тялото.
29.02 (от 10.30 ч.) – 9-и ЛД Не е успешен. Склонни сте към 
заблуждения и самоизмами. Добре е да дадете прошка. 
Практикувайте йога.
1.03 (от 11.15 ч.) – 10-и ЛД Не планирайте нищо важно. 
Изкъпете се с гореща вода. Медитирайте.
2.03 (от 12.07 ч.) – 11-и ЛД Много мощен ден. Активира се 
вселенската жизнена енергия кундалини. Добре е да прочистите 
организма си. Внимавайте с режещи инструменти.
3.03 (от 13.05 ч.) – 12-и ЛД Дава се милостиня. Молитвите се 
чуват. Подходящ е за взимане на важни решения.
4.03 (от 14.08 ч.) – 13-и ЛД Ден за активни контакти, работа с 
информация и учене. Сами си пригответе и изпечете хляба. Не 
преяждайте.
5.03 (от 15.15 ч.) – 14-и ЛД Много подходящ за започване 
на важна работа, за физическо натоварване, за работа с 
информационни източници и свещени текстове. Отваря се 
третото око. Прочистете организма си.
6.03 (от 16.25 ч.) – 15-и ЛД Сънищата са верни и важат за месец 
напред. Лош ден за секс. Сатанински ден, у нас се пробуждат зли 
изкушения. Проявете аскетизъм.
7.03 (от 17.37 ч.) – 16-и ЛД Ден за постигане на вътрешна 
хармония. Старайте се да вършите само добри дела.
8.03 (от 18.51 ч.) – 17-и ЛД Подходящ е за удоволствия, общуване 
и физически натоварвания. И за брак по любов.
9.03 (от 20.06 ч.) – 18-и ЛД Изгонете лошите мисли. Прочистете 
стомашно-чревния тракт – ден за гладуване.
10.03 (от 21.22 ч.) – 19-и ЛД Запалете повече свещи у дома, 
направете анализ на постъпките си. Ще успеете да се отървете 
от чуждото влияние.
11.03 (от 22.38 ч.) – 20-и ЛД Получават се духовни знания и 
прозрения. Не проявявайте гордост!
12.03 (от 23.50 ч.), както и 13.03 (през целия ден) – 21-ви ЛД 
Много активен творчески ден. Отличен е за започване на нова 
работа, спортуване и пътешествия.
14.03 (от 0.58 ч.) – 22-ри ЛД Ден на мъдростта. Предайте на 
другиго своите знания. Посетете астролог.

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ ПЕРИОД от 15 ФЕВРУАРИ до 15 МАРТ
Лунните дни (ЛД) са с променлива дължина, която е различна от възприетото денонощие (24 часа). 

ЛД започва с изгрева на Луната. Само първият ЛД 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 в рамките на календарния месец варира от по няколко минути до цяло денонощие.

ВАЖНО! По-подробна информация за лунните дни през цялата година можете да откриете в „ЛУНЕН КАЛЕНДАР НА УСПЕХА“, който се 
предлага в книжарниците: „Нова епоха“, Rea Books, „Ел Рид“, „Петър Берон“, „Кристиян“ и книжарници „НАТФИЗ“ в столицата!

само в определени дни от месеца, кога-
то Луната минава през водните зна-
ци. Ако ги полеете в неподходящо време, 
само ще им навредите. А и хранителни-
те вещества няма да стигнат до рас-
тението.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 
22, 23 февруари; 3, 4, 11, 12 март.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВА-
НЕ: 19, 20, 21, 29 февруари; 1, 2, 9, 10 
март. На тези дни с поливането има опас-
ност да провокирате появата на листни 
въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВА-
НЕ: 11, 12 март.

КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

Ваденето на зъби, оперативните ин-
тервенции на зъбите и венците, как-
то и поставянето на коронки и мосто-
ве могат да се окажат много мъчител-
ни, ако не сте улучили подходящия лу-
нен момент. 
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не 

е спешен и е възможно сами да си избере-
те датата, най-добре посетете зъболекаря 
на 15, 16, 20 и 21 февруари или от 9 до 14 
март включително.
ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУ-
ЛАЦИИ: на 17, 18 февруари, както и от 
22 февруари до 8 март. И в никакъв слу-
чай (освен в спешен!) не ходете на зъбо-
лекар на 22 февруари (новолуние), защо-
то съпротивителните ви сили са слаби и 
организмът е по-уязвим, както и на 8 март 
(пълнолуние), защото кръвозагубата и 
болките ще са по-силни от обикновено. 
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