
З
А

 Ж
Е

Н
И

Т
Е

, 
К

О
И

Т
О

 З
Н

А
Я

Т
 И

 Н
Е

 З
Н

А
Я

Т
 К

А
К

В
О

 И
С

К
А

Т

0
3

9
7
7
1
3
1
1
7
0
8
0
0
8

С
П

И
С

А
Н

И
Е

 „
Б

Е
Л

А
“

, 
Б

Р
. 

3
/

16
9

, 
2

0
12

, 
W

W
W

.B
E

L
A

.B
G

, 
Ц

Е
Н

А
 4

.3
0

 л
в

.

Забързване на Забързване на 
МЕТАБОЛИЗМАМЕТАБОЛИЗМА

Кастинг на Кастинг на 
ЛИБИДОТОЛИБИДОТО

м е н т е

„В Индия добрата вест 
идва със сладкиш“

б
МОНА КАУШИК:МОНА КАУШИК:

СУЕВЕРИЕТО
умора нямаумора няма

ВИРГИНИЯ ВИРГИНИЯ 
ЗАХАРИЕВАЗАХАРИЕВА
една възможна жена





ЦИТАТ НА БРОЯ

КОРИЦАТА

КОГАТО НЕ ЗНАЕШ КЪДЕ ОТИВАШ, 
ВИНАГИ ОТИВАШ ДРУГАДЕ.

МЕЧО ПУХ“
„

НА КОРИЦАТА

Венелина МИЛЕВА

ФОТОГРАФ

Александър НИШКОВ

ГРИМ

Гълъбина СЛАВОВА

КОСА

Анастасия ХРИСТОВА

ТЪРСЕТЕ СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ на 15 АПРИЛ 2012 г.
ЧЕТЕТЕ СПИСАНИЕ „БЕЛА“ И В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ

Изпрати есемес 
и изтегли БЕЛА!
Можете да четете СТАРИТЕ 
БРОЕВЕ на списанието БЕЗПЛАТНО! 
Достатъчно е да влезете в 
www.bela.bg с потребителско име и 
парола и да отворите желания от вас 
брой в раздела АРХИВ.

В WWW.BELA.BG

ВЕЧЕ И В ЕЛЕКТРОННАТА КНИЖАРНИЦА

ЗА ЖЕНИТЕ, КОИТО ЗНАЯТ 
И НЕ ЗНАЯТ КАКВО ИСКАТ

ТОВА СМЕ НИЕ

Главен редактор
Мариана ЯНЕВА m.ianeva@bela.bg

Редактори
Теодора СТАНКОВА t.stankova@bela.bg

Мирослава ИВАНОВА m.ivanova@bela.bg

Явор МАРИНОВ

Отговорен редактор www.bela.bg
Мирослава ИВАНОВА m.ivanova@bela.bg

Графичен дизайн и предпечат
Албена ДЖИМОВА a.jimova@bela.bg

Автори
Марина ЯВОРОВА

Михайлина НИКЛЕВА–МИШЕЛ
Петър ЗЛАТАНОВ
Софи ТОПАЛОВА

Коректор
Веселина СТОЯНОВА

Реклама
Печатна и интернет реклама reklama@bela.bg

Технически редактор
Иван ПЕТРОВ

Счетоводство
Надя ГЕОРГИЕВА

Организатор разпространение
Миролюб КОВАЧЕВ

Издава „Дакс медия“ АД

Президент
Манол ВЕЛЕВ 

„ЕМ ВИ ЕФ ХОЛДИНГ“ АД

Изпълнителен директор
Марияна ПЧЕЛИНСКА m.pchelinska@bela.bg

Печат

Разпространение
ПРЕС ООД, генерален дистрибутор

за България, тел. 02/975-20-44

ТОВА E НАШИЯТ НОВ АДРЕС

1113 София, ж. к. „Изток“, 
ул. „Акад. Методи Попов“ №5, ет. 1

тел.: 02/943-39-30, 943-45-48; факс 02/846-88-96, 
e-mail: daksmedia@bela.bg

ISSN 1311 7084
Редакцията не носи отговорност за съдържанието

на рекламните материали.

© BENCHART | DREAMSTIME.COM

Бела, брой 3 (169), 2012 1



в брой март 2012
БЕЛА КАЛЕНДАР

Футбол извън зелените терени 4

АНТРЕФИЛЕ

Свят през сълзи 5

МОДА

Класически рокли 6

КРАСОТА И ЗДРАВЕ

С мощната подкрепа на серума 10

В beauty формат 12

Какво рискувате при епилация, посещение     

на солариума и… масаж на лицето 14

Коса

Вълни от нежност 18

Физкултурен салон

Истината за отслабването чрез спорт 20

Усмивката

За няколко пациенти по-малко 22

Хранене

Операция „По-бърз метаболизъм“ 24

Източни практики

Открийте своя метод за подмладяване 28

Здравна култура

Хомеопатия по време на бременност 30

ЛЕЙСИК и изкуството да се поддържа            

зрението 32

Душа и тяло

Пролетна депресия?! 34

Микрофон за психолога

Наднорменото тегло като психическа           

бариера 36

НАЧИН НА ЖИВОТ

Оптимист за 24 часа 38

Суеверието умора няма 40

ЛИЦЕТО ОТ КОРИЦАТА

„Аз съм успяваща и щастлива жена“            

(твърди Венелина МИЛЕВА,                                                        

Мисис България 2011 Свят) 41

ИНТЕРВЮ

Виргиния Захариева: „Без женския глас         

обществото не е щастливо“ 42

ДА ПОГОВОРИМ 

Буда, който знае пътя 46

ТЯ И ТОЙ

Любов менте 48

ИНТИМНО

Кастинг на либидото 50

ДЕЦА

Защо умните деца се учат лошо 52

СПЕКТЪР

Какво ново за четене, гледане и слушане 54

БЕЛА КЪЩА

Създаваме кухня от нулата 56

В кухнята

7 незаменими продукта 58

Вкусни маршрути

Мона Каушик: „В Индия добрата вест идва  

със сладкиш“ 60

АСТРОНАВИГАТОР

Професионални астропрогнози за всяка зодия 

за периода от 15 МАРТ до 15 АПРИЛ 64

Луната съветва

Подходящите лунни дни за диети,               

разкрасяване, лечение, почистване на дома,     

шопинг, грижа за цветята и посещение      

при зъболекар 76

Лунен календар 79

БЕЛА КАЛЕНДАР

Темите

Бела, брой 3 (169), 20122





Футбол извън зелените терени
БЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАРБЕЛА КАЛЕНДАР

Дузпа
Много добри вратари са споделяли, че ударът от ли-

нията за изпълнение на наказателен удар е неспася-

ем! Но не всяка дузпа е гол. Нали? Помнете го, когато 

някой се е приготвил да ви вкара неспасяемо топка-

та. Той винаги може да сбърка, а вие да усетите на-

къде бие.

Смени
Във футбола треньорът има право на две смени за един 

мач. Той замества играчите, които са контузени, които не 

допринасят за добрата игра или пък тези, чиито сили тряб-

ва да бъдат съхранени за следващ мач. Гледайте на себе си 

като на играч, който може да излезе от играта. Често това 

е необходимо. Не се изразходвайте срещу слаб противник.

Автогол
В живота автоголът е сравним с максима-

та „това, което сам можеш да си направиш, 

никой не може да ти го направи“. Вредиш на 

себе си, помагаш на противника.

Жълт/Червен 
картон

Няма как съдията ядоса-

но да се развика на със-

тезателя: „Внимавай!“, 

„Предупреждавам те!“ 

(Или: „Ако това се повто-

ри, ще те напусна!“, „Пис-

на ми от теб!“ – как-

то биха се разкреще-

ли жените.) Жълти-

ят картон означа-

ва: още един картон, 

и си вън от играта. 

Колко е лесно и тихо! 

С един картон казва-

те всичко, което има-

те да изкрещите. 

Но внимавайте. 

Съдията има пра-

во да извади чер-

вен картон дори и 

преди това да не ви е показвал 

жълт. Играйте спортсменски. 

Във футбола се нарича „чиста 

игра“. И в живота – също.

Размяна 
на фланелките
Обикновено в края на 

мача играчи от двата 

отбора си разменят гор-

ната част от екипите, 

с които са играли. Това 

как да го приложите? 

Ами, просто предложе-

те на приятелка с ваши-

те мерки да си размени-

те дрехи. Хем ще почув-

ствате този футболен 

ритуал, хем ще имате 

нещо „ново“ в гардероба.

Дейвид Бекъм
Много представителки на нежния 

пол се привързаха към футбола за-

ради лайфстайл иконата Бекъм. 

Много от представителите на 

силния пол се привързаха към фут-

бола заради половинката на Бе-

към – Виктория. Всичко за Дейвид 

и живота му преди и след Викто-

рия е събрано в една книга. „Моя-

та истина“, издание на „Дакс ме-

дия“ все още се продава. Побър-

зайте да я потърсите, защото це-

ната е намалена, а количествата 

вече са ограничени. Повече инфор-

мация можете да получите на ре-

дакционните имейли и телефони.

Според мнозина жените не разбират от футбол. Напук на всички тях 
ви предлагаме да погледнете на март като на най-футболния месец. 
Преди да възразите, прочетете упътванията ни.
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Ж
ените могат да удавят света в сълзи-
те си, но това въобще не означава, че 
нямат чувство за хумор и че по усло-
вие са кралици на драмата. Истинските 

жени плачат и от радост. Плачат с причина или без 
– от болка, безсилие, любов, състрадание, самосъжале-
ние, ярост, доброта и дори от сексуален екстаз. Пла-
чат по женски естествено. А ако питате мъжете – 
понякога и по женски манипулативно. 
Да, една мъдра латинска сентенция гласи Struit insidias 

lacrimis cum femina plorat. Тоест когато жените плачат, 
те залагат капани със сълзите си. Може и така да е, 
но според мен мъжете нямат нищо против да падат 
в тези капани. И на тях им се плаче, но стоически се 
стискат да не проронят и сълза (нали мъжките сълзи 
се смятат за нещо нередно и антимъжествено) и се… 
давят в тревогите си. Но когато успокоява разплака-
на жена, мъжът споделя нейните сълзи, „плаче“ сякаш 
с нейните очи и се предпазва от емоционална суша. 
За разлика от мъжките женските сълзи не са нещо 

нередно и стъписващо. А напротив – нещо неоспори-
мо женствено – като скъпа козметика за душата. По-
някога, погледнат отстрани, женският плач изглежда 
като хабене на емоции, но всъщност си е истински ка-
тарзис по Аристотел (виж за справка „Поетика“). Тол-
кова е пречистващ и терапевтичен. 
В сълзите си жените се чувстват в свои води. За 

тях плачът е разтърсващ из основи, успокояващ и ви-
наги гарантиран оргазъм.
Защо тогава ни обзема чувство на срам, когато из-

лезем с подпухнали очи и зачервен нос от някой любо-
вен филм, стискайки в ръка размекнато пакетче нос-
ни кърпички? Защо се притесняваме да не ни поми-
слят за сантиментални глупачки, когато водоустойчи-
вата ни спирала се размаже от… състрадание? Защо 
набързо забърсваме очите си с ръкава, когато мъжът 
ни влезе изненадващо в стаята и ни завари да хлипа-

ме, говорейки по телефона със зарязана от гаджето 
си приятелка? 
Сигурно защото не сме осъзнали докрай трансформи-

ращата сила на женските сълзи. И техният спасите-
лен характер в един свят, в който жестокостта по-
грешно се тълкува като стоицизъм и сила. Сълзите 
правят така, че пред очите ни да просветне и живо-
тът да започне отново. По-хубав от преди. Пречис-
тен. Като след дъжд. 
Водата е женска стихия, която измива всички чо-

вешки страхове и неприятности. Потопени в нея, емо-
циите олекват и изплуват на повърхността обезсилени 
и благи. Водата балансира света емоционално.  
Няма да е преувеличено, ако кажа, че навлизането ни 

в епохата на Водолея, която според астролозите е 
епоха на жените и на водата, отприщи бента на жен-
ските сълзи. „Епохата на Водолея може да е свързана 
с доста вода, дъждове и наводнения, които няма да 
имат характер на глобална катастрофа, а на пречист-
ване“ – заяви наскоро прочутата астроложка Тамара 
Глоба. Това му трябва на света – да се разплаче хуба-
вичко и да му олекне. А след това да роди емоционал-
но здрави емпатични деца, които не се срамуват от 
сълзите си. Независимо от пола си. 

Мариана ЯНЕВА

СВЯТ 
ПРЕЗ 
СЪЛЗИ

© JAGODKA | DREAMSTIME.COM
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Мишел Обама е първа дама с първокласен вкус за облеклото. Ти-

пично за нея е да носи рокли тип калъф. И с това има нещо общо 

с предшественичката си Жаклин Кенеди Онасис, която също много 

обичаше да носи изчистени откъм кройки, дълги до коленете рокли 

без яки. Модерният вариант на тази рокля в стил 60-те години на 

миналия век е с огромни апликации върху предницата.

На френската модна икона Коко Шанел дължим малката черна рок-

ля. Няколко десетилетия след изобретяването є Одри Хепбърн я 

направи безсмъртна, появявайки се с нея във филма „Закуска в „Тифа-

ни“. Няма женски гардероб, който да не съдържа поне една малка чер-

на рокля, която е спасителен вариант за всякакъв повод заради семп-

лата си елегантност.

Холивудската звезда Рита Хейуърт си имаше оръжия, с които вър-

теше целия мъжки свят на пръста си. Освен водопада от руси 

къдрици другото є оръжие беше тясната, дълга до земята вечерна 

рокля с дълбоко изрязано деколте. В нея и днес всяка жена се превръ-

ща в неустоима съблазнителка. Незаменима е за поява на бляскави 

събития, особено ако е изработена от блестяща материя.

Спомняте ли си колко реалистично бяха пресъздадени 60-те годи-

ни на миналия век в многократно награждавания сериал „Момче-

тата от Медисън авеню“ (Mad Men)? Със своята малиновочервена, 

семпла вталена рокля с къси ръкави актрисата Кристина Хендрикс 

се превърна в модел за подражание. За дамите, които не са уверени 

в съвършенството на фигурата си, роклята се предлага с елегантни 

декорации и драпировки.

МОДАМОДАМОДА

Класически
рокли

Малката черна рокля на Одри 
Хепбърн никога няма да излезе от 

мода. Има и още няколко, които се 
оказаха безсмъртни и до днес се 

носят по всякакви поводи.
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Ив Сен Лоран се смята за откривател на стила сафари. Той превър-

на роклите от груби материи с огромни джобове и широки колани 

в подходящи за поява на салонни изяви. Актрисата Мишел Монахан се 

чувства като у дома си в джунглата от мастити киновеличия с рокля 

в стил сафари. Очевидно стилът є харесва много. 

Модната дизайнерка Даян фон Фюрстенберг ни завеща през 70-те 

години на миналия век рокля в стил „прегърни ме“. Едновременно 

практична и елегантна, тя и до днес е предпочитана от много жени по 

света, независимо дали се готвят да се появят на бляскав прием или 

просто на романтична вечеря. Испанската актриса Пас Вега се пока-

за със сигнално червен вариант на роклята „прегърни ме“ на червения 

килим.

Няма по-изявен образец за суинг стила през 60-те години на мина-

лия век от британския топ модел Туиги. Тя направи създадената 

от кралицата на мини модата рокля в задължителен елемент от все-

ки женски гардероб на младата жена. Който не се притеснява да по-

казва краката си и обича пъстрия поп арт стил на 60-те години на ми-

налия век, може да заложи точно на този модел рокля.

В „Проклетите седем години“ Мерилин Монро развява съблазнител-

но своята бяла миди рокля. Изглеждала е толкова секси през далеч-

ните 50-те на миналия век! Монро роклята с презрамка през врата и 

разкроена пола се е превърнала в нещо като емблема на съблазнител-

ността на всички времена. И днес мъжете не могат да откъснат очи 

от жена, облечена в подобна дреха. Само дето роклята може да е чер-

на, с апликирани цветя…

През 70-те години на миналия век са се носили рокли и коси с точ-

но такава дължина като на Голди Хоун във филма „В супата ми има 

момиче“ (There's a Girl in My Soup). Усещането за свобода, което дълги-

те небрежни рокли на цветя дават, е несравнимо. И до днес тези хипи 

рокли не са излезли от мода. Доказателство за това ще откриете, 

ако влезете в кой да е магазин за дамски дрехи през лятото.
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ВСЕ ПО-ЧЕСТО ОБИКНОВЕНИТЕ 
КРЕМОВЕ ПОЛУЧАВАТ СИЛНО 
ПОДКРЕПЛЕНИЕ ВЪВ ВИД НА 
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ КОНЦЕНТРАТИ. 
ЛУКС ИЛИ ЖИЗНЕНОВАЖНА 
НЕОБХОДИМОСТ СА СЕРУМИТЕ?

П
оявата на серумите бе 
фурор в козметичния 
свят. Тези продукти, ро-
дени в семейството на 

професионалните козметични серии, 
много бързо и уверено напуснаха са-
лоните и институтите по красо-
та и смело заживяха сред широки-
те народни маси. Днес те са пред-
почитани от всички жени, които 
държат на грамотната грижа за 
кожата. 

БИТКАТА НА ТИТАНИТЕ

Есента, зимата и ранната пролет 
са сезони, когато не просто редов-

но трябва да обгрижваме лицето, 
но и да лекуваме кожата с концен-
трирани продукти като серумите. 
Но защо с тях? Нали тези „концен-
трати на красотата“ съдържат съ-
щите съставки, които се намират 
и в обикновените кремове? В какво 
се крие тогава тайната на техния 
стремителен успех?
Първо, в степента на концентра-

ция на биологично активни вещества. 
В известен смисъл съставът на 

серумите напомня на лекарстве-
но средство, създадено въз осно-
ва на действието на един активен 
компонент, а останалите вещества 
само подпомагат неговото поглъща-
не, нанасяне и пр. Биотехнологична-
та концентрация на хиалуронова ки-
селина в серума може да достигне 
40%. Това е достатъчно ефективна 
консистенция в сравнение с кремо-
вете, които съдържат скромните 
няколко процента. 

АКО В КУТИЙКА С КРЕМ СЕ СЪДЪРЖА 
1% ВИТАМИН С, В СЕРУМА ТОЙ ЩЕ Е 10%. 
А СЪДЪРЖАНИЕТО НА РАСТИТЕЛНИ 
ЕКСТРАКТИ В СЕРУМИТЕ МОЖЕ ДА 
СТИГНЕ ПЪЛНИТЕ 100%.

Второ, съставките от серума 
проникват неизмеримо по-бързо и 
по-дълбоко в кожата в сравнение 
със същите съставки, вложени в 
обикновен крем за лице. Активни-
те вещества в серума много бър-
зо проникват през повърхностния 
слой епидермис – при това запаз-
вайки цялата си „бойна мощ“. В ре-
зултат ние получаваме онова, кое-
то ни интересува най-живо: висока 
ефективност и незабавен резултат.
Действието на серумите винаги 

е целенасочено. Те са „тесни спе-
циалисти“ в избавянето от бръч-
ки, в изравняването и подобрението 
на цвета на лицето, в дълбокото 
овлажняване и в избелването. Тези 
козметични „гении“ са се специали-
зирали в борбата с мимическите и 
възрастовите бръчки. 

СИЛНИЯТ КОКТЕЙЛ 
от ретинол, пептиди и антиок-
сиданти е в състояние да напра-
ви чудеса с кожата. Успокояващи-
те серуми също са доста търсе-
ни, но тяхното достойнство не е 
в количествените, а в скоростни-
те характеристики. Екстрактите 
от лайка, лакрица, невен незабавно 
въздействат на проблемната зона 
и раздразненията и зачервяванията 
изчезват за секунди. 

Обичайно 
заподозряното 
съдържание

Обикновено за основа в серумите 

служи висококонцентрирана плодо-

ва киселина, а също и специални ве-

щества, които правят кожата по-

проницаема (те откриват достъ-

па до по-дълбоките є слоеве). Ак-

тивните компоненти на серумите 

са концентрати на естествените 

витамини А и Е, а също и полезни 

минерали с овлажняващи, стягащи 

и тонизиращи свойства (в зависи-

мост от това, за какво е предназ-

начен серумът).

Особено внимание заслужават лиф-
тинг серумите, които експресно 
намаляват отоците, стягат кожа-
та и правят цвета на лицето мно-

С мощната подкрепа на
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го по-свеж и сияен. Освен това те 
попиват много бързо, което означа-
ва, че не е нужна нито минута след 
това, за да нанесем грима.

ИЗБОР И НАЧИН 
НА УПОТРЕБА

Изяснихме, че серумът е взривна 
доза витамини, минерали, антиокси-
данти, докато кремът е ежедневна-
та балансирана доза грижа за кожа-
та. В студеното време концентра-
тите обикновено се използват под 
крема, усилвайки неговото дейст-
вие. А през лятото – самостоятел-
но (стига кожата да не се изсуша-
ва от него). Как точно да нанасяте 
серума? Две-три капки от него са 
напълно достатъчни. Втрийте ко-
личеството с масажни движения на 
пръстите. Някои серуми са предви-
дени да се използват в комплект с 
крем от същата козметична линия. 

КРЕМА ТРЯБВА ДА НАНЕСЕТЕ НЯКОЛКО 
МИНУТИ СЛЕД СЕРУМА – ТОЙ ЩЕ СЪЗДАДЕ 
ЗАЩИТЕН СЛОЙ, КОЙТО ЩЕ ПОПРЕЧИ 
НА СЕРУМА ДА СЕ ИЗПАРИ ОТ КОЖАТА.

Съвременна тенденция е серуми-
те да се използват по-скоро като 
монопродукт, тъй като съставки-
те им са много добре балансирани 
и допълнително натоварване върху 
кожата (под формата на крем) не 
е нужно. Освен това серумите от 
последно поколение можете да из-
ползвате по-продължително време, 
тъй като кожата не привиква към 
тях. Тези с anti-age ефект прила-

гайте в продължение на 3–6 месе-
ца, след което можете да изберете 
друг продукт с друг състав, но пак 
с anti-age ефект. 

СЕРУМИТЕ НЕ СЕ ИЗБИРАТ ПО ТИПА КОЖА И 
ТОВА Е ТЯХНА ОТЛИЧИТЕЛНА ЧЕРТА. ТЕ СЕ ИЗ-
БИРАТ ПО ПРОБЛЕМ (И СПОРЕД ВЪЗРАСТТА), 
КАКТО И ПО СЪСТАВ. 

Ако имате пъпки, съответно избе-
рете серум с активни противовъз-
палителни и себорегулиращи състав-
ки и той ще ви свърши работа, не-
зависимо на каква възраст сте. Не-
правилно избраният серум може да 
навреди на кожата. Особено ако тя 
е чувствителна, а именно с отсла-
бена защитна бариера, която про-
пуска в дълбочина повече съставки, 
отколкото е нужно. На високата 
концентрация вещества в серумите 
такава кожа ще реагира с възпале-
ние и зачервяване.

НА ВОДНА ИЛИ 
НА МАСЛЕНА ОСНОВА

Този избор зависи от сезона. През 
зимата и през пролетта, когато ко-
жата има нужда от допълнителна 
защита и грижа, се препоръчва да 
нанасяте маслени серуми, а през ля-
тото – на водна основа.
Серумите обикновено се нанасят 

максимум два пъти на ден – су-
трин и вечер. Добре е да се при-
лагат на курсове по 10–15 дни 3–4 
пъти в годината. Ако страдате ед-
новременно от два кожни проблема, 
в рамките на курса можете да ре-
дувате различни видове серуми.
И още нещо много важно – не 

бива да използвате серуми за млада 
кожа. Към този продукт можете да 
посегнете, ако сте навършили поне 
30 години, и то само в случай на 
очевиден кожен проблем.

ИМА И ЕДНО АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЕРУМИ – ТЕЗИ 
КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ НЕ СА ПОДХОДЯЩИ 
ЗА ДАМИТЕ СЪС СМУГЛА КОЖА, ЗАЩОТО ПРИ-
ТЕЖАВАТ СИЛЕН ИЗБЕЛВАЩ ЕФЕКТ.

По тази причина може да се появи 
контраст между кожата на шията 
и на лицето. Освен това не бива да 
прилагате серум, ако страдате от 
разширени капиляри. ©
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Колсон

Джон Галиано

Валентино

ПЛИТКИ
Сплетената коса ще е актуална 

във всякакви варианти през про-

летно-летния моден сезон – от 

дивашки разрошени плитки до та-

кива в стил Гретхен на Гьоте. При 

Тиери Колсон забелязваме красив 

контраст между медночервената 

коса, червените устни и небрежно 

сплетената на рибя кост плитка. 

Ексцентрикът Джон Галиано нала-

га визията на Гьотевата Гретхен 

– с високо подстриган плътен бре-

тон. И отново визията на Гретхен 

при Валентино, но този път с оп-

летена около цялата глава плитка.

Кристофър Кейн

Ралф Лорън

РОЗОВЕЕЩИ СТРАНИ
Светлорозовият руж ще се погрижи за 

нашата свежест в началото на проле-

тта, когато излизаме от зимата дос-

та бледни. В съчетание с червено черви-

ло прави лицето още по-изразително. Но 

най-естествено стои, както го предлага 

шотландският дизайнер Кристофър Кейн 

– като единствен грим върху лицето. Не 

е за пренебрегване и предложението на 

Ралф Лорън – розов прозрачен гланц вър-

ху устните, подчертани вежди и розов ак-

цент върху скулите. 

beautybeautybeautybeauty
XXL мигли, плитки, розови скули, устни в цвят на диня – 
такива ще са модните тенденции, които дизайнерите 
са ни подготвили за пролетта. Някои от тях си остават 
същите като от миналата есен.

„Шанел“

Джорджо Армани

ЛАК ЗА НОКТИ 
В ПАСТЕЛНИ ТОНОВЕ
Приглушените цветове ще гос-

подстват през 2012 г. не само 

върху клепачите, но и върху но-

ктите ни. Перлен розов лак при 

„Шанел“ и млечнобял при „Арма-

ни“… Важното е цветът на лака 

да е в тон с цвета на чантата 

и ноктите да са със средна дъл-

жина и естествена форма.
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„Емпорио“ на Армани

„Франки Морело“

„Москино“

ПЛЪТНА ЧЕРНА ЛИНИЯ
Дебела и дълга – това са характеристи-

ките на очната линия за пролетния сезон. 

И по-скоро извита нагоре, отколкото из-

теглена направо. Армани пък се заигра-

ва с контраста и с формата є (хм, пра-

воъгълна?!). „Франки Морело“ на Маурицио 

Модика и Пиерфранческо Джильоти зала-

га на класическия щрих на очната линия, 

но го удебелява тройно и четворно във 

външните ъгли на очите. От модна къща 

„Москино“, създадена от покойния Фран-

ко Москино, ни изненадват с опушени очи 

с нарочно размазани щрихи на очната ли-

ния, със силно изтеглени навън и леко на-

горе краища.

„Фенди“

Даян фон Фюрстенберг

Донатела Версаче

XXL МИГЛИ
Силен акцент поставят виза-

жистите върху миглите. Обем-

ни, огромни и антрацитеночерни 

мигли ни представиха „Долче и Га-

бана“, „Руфиан“ („Грубиян“) на Бра-

йън Уолк и Клод Морис и „Версаче“.

„Москино“

ВИОЛЕТОВИ КЛЕПАЧИ
Нежно лилавите сенки за очи ще 

са акцентът върху клепачите ни 

през топлия сезон на 2012 г. Този 

цвят е подходящ както за дневен 

грим, така и за парти преобразя-

ване. „Москино“ ни предлага ли-

лавото да излиза извън външния 

ъгъл на окото, за да се вижда още 

по-ясно. 

Кристиан Диор

ЧЕРВЕНИ УСТНИ
Точно като за целувка – незави-

симо дали червеното е запечата-

но с прозрачен гланц или не. От 

„Диор“ например го предпочитат 

матово.

ВИСОКО ТУПИРАНИ
Като извадени от 50-те години на 

миналия век са моделите на „Фен-

ди“. При тях дори бретонът е тупи-

ран и сресан рехаво назад, за да из-

глежда прическата още по-обемна. 

Модната принцеса Даян фон Фюр-

стенберг също е влюбена в мода-

та на 50-те години на миналия век. 

И нейните модели дефилираха с ту-

пирани високи кокове по модния по-

диум.
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ВОСЪЧНИ 
ФИГУРИ
Биоепилацията си ос-
тава един от най-по-
пулярните методи за 
отстраняване на из-
лишните косми по тя-
лото. Без оглед на бо-

лезнеността на метода, 

той има и маса достойн-

ства: доказана безопас-

ност, продължителен 

ефект (до 3–4 седмици), 

постепенно изтъняване 

на космите след прилагането му. Но има и един много лош минус – използването на го-

рещ или топъл восък често води до появата на враснати косми и възпалени фолику-

ли. При по-тежки случаи на мястото на възпалението може да се образува и пигмент-

но петно. Ако врасналите косми са много, започнете да използвате други средства 

за епилиране. 

СВЕТИ, НО НЕ ТОПЛИ
Недостигът на дневна 
светлина и топлина вли-
яе зле на самочувствието 
и работоспособността ни. 
Мнозина от нас още в началото 

на пролетта тръгват на сола-

риум, за да се сдобият със заго-

ряла прасковена кожа, приятно 

отличаваща се на фона на бле-

дите лица на останалите. Но 

прекаляването с добиването на 

изкуствен загар е опасно! 

По контура
Списъкът със странични-

те ефекти от контурната 

пластика е дълъг. За щастие 

много от тях са с временен 

характер (например хемато-

мите и раздразнението на 

кожата). Много повече гла-

воболия може да ви създаде 

несъвместимостта на фи-

лъра с белезите или следите 

от акне по кожата. С време-

то тези неравности могат 

да станат по-забележими, 

ако са били в зоната на ин-

жектиране на филърите. А с 

козметика това не може да 

се поправи. В случая помага 

само пилингът, но и той се 

препоръчва с много уговорки. 

Липотомията
Представлява подкожно 

вкарване на специален кок-

тейл, който напълно разру-

шава мастните клетки в ор-

ганизма. Последващият ул-

тразвуков масаж елимини-

ра остатъците от тях. Про-

цесът отнема 2–3 месе-

КАКВО 
РИСКУВАТЕ 
ПРИ епилация

посещение на солариума

масаж на лицето

SOS СРЕДСТВА Купете 

сред ство против врасна-

ли косми и през първата 

седмица след епилацията 

го използвайте ежеднев-

но. Против врастване-

то на космите помагат 

и скрабовете: отстраня-

вайки роговия слой клет-

ки, давате възможност на 

космите да пробият мла-

дата кожа и да израстат.

SOS СРЕДСТВА 

От вялост и сънли-

вост ще ви спасят 

витамините. А блед-

ността на кожата 

ще ликвидирате лес-

но с автобронзанти. 

Ако кожата е изго-

ряла в солариума, из-

ползвайте възста-

новяващи и успокоя-

ващи продукти.

© VALUA VITALY | DREAMSTIME.COM
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ца. Но много лекари от две-

те страни на Атлантика са 

настроени доста негатив-

но срещу него. В САЩ дори 

временно са преустановили 

тази процедура. Към днеш-

на дата се провеждат до-

пълнителни изследвания, но 

прогнозите съвсем не са ра-

достни. 

Безопасно права 
коса
Методите за перманентно 

изправяне на коса са люби-

ми на дамите с къдрави коси. 

Но те увреждат кератина в 

косъма. Високите темпера-

тури на изправящите маши 

могат да разрушат кутику-

ларния слой и да доведат до 

неприятен цъфтеж на коса-

та. Овлажняващите маски с 

морски водорасли, етерични-

те масла и продуктите, кои-

то съдържат аминокиселини, 

са „спасителите“ ви в този 

случай. Ако често изправяте 

косата си, не използвайте 

шампоани със сулфати. 

SOS СРЕДСТВА Против купероза-

та добре работи козметиката с ви-

сока концентрация на витамини С и 

Р. Тези вещества укрепват съдови-

те стени и предотвратяват спук-

ването на капилярите. Ако куперо-

зата се забелязва с невъоръжено 

око, пробвайте ампули с концентра-

ти от бадемово масло, екстракт 

от гинко билоба или конски кестен. 

Прилагайте ги поне 3–4 седмици, за 

да изпитате облекчение.
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  Електромагнитното, или ултравиолетовото, излъчване от слънцето, солариума или 

рентгеновия апарат провокира преждевременно стареене на кожата, потиска нейна-

та имунна система и значително повишава риска от развитие на рак на кожата. 

РЪЧНА РАБОТА
Бъдете внимателни и с толкова ба-
нална процедура като масаж на ли-
цето. Нищо че тя се прилага много често 

като част от anti-age терапията. Масажът 

на лицето може да провокира развитие на 

купероза например. Интензивното механич-

но въздействие върху кожата травмира съ-

довете, разположени близо до повърхност-

та є. Ако имате подобен проблем, сигурно 

се оплаквате и от капилярни звезди, вмес-

то да се хвалите със стегнат контур и ра-

вен цвят на лицето.

Бела, брой 3 (169), 2012 15



Нищо ново под слънцето. Билки и билкови отва-
ри, тинктури и настойки жените използват от хи-

лядолетия, за да поддържат здравето и красотата на 
своята коса – изконния символ на женствеността. Но 
съвременната дама все по-рядко си спомня простич-
ките, доказали се през вековете рецепти. И това е лес-
но обяснимо – рекламната индустрия няма почивен 
ден. Ежедневно сме под прицела на добре замислени 
ефектни телевизионни клипове, в които някоя знаме-
нитост развява буйна лъскава грива и изрича впечат-
ляващо рекламно послание. Толкова е лесно да по-
паднем под магията на поредното „откритие“, поред-
ното научно чудо, поредния патентован „революцио-
нен“ комплекс от компоненти със сложни, трудноп-
роизносими названия... И още на следващия ден да 
поставим в банята поредната красива скъпа опаков-
ка в очакване да се сдобием с мечтания обем, блясък, 
здравина. Което обаче невинаги се случва. Коя от нас 
не се е хващала в капана на големите обещания?

В такива моменти сме склонни да дадем 
ШАНС НА ПРИРОДНИТЕ СРЕДСТВА 

Което е било ефективно някога, би било ефективно 
и днес, нали така? Неслучайно много известни марки 
модерна козметика включват билки и билкови ком-
позиции като основни съставки на своите продукти, 
създадени да се грижат за дамските и мъжките коси. 

Когато прероденото ни любопитство към билкова-
та козметика за коса ни отведе до рафтовете с подоб-
ни продукти в големите магазини или аптеките, ще от-
крием, че разнообразие в тази област не липсва. Раз-
нообразие, осигурено както от родни, така и от чужди 
производители. 

КАК ДА НАПРАВИМ КОМПЕТЕНТЕН ИЗБОР? 
Как да сме сигурни, че продуктът, на който сме се 

спрели, е наистина качествен и съдържа билкови екс-
тракти в достатъчно количество, за да бъде ефекти-
вен? 

Нашият отговор Доверете се на компания с дока-
зана традиция в производството на билкови козме-
тични продукти. 

Нашето предложение ASAM GmbH, Германия. 
Основана в далечната 1963 г., фирмата вече половин 

век произвежда и предлага собствени марки билко-
ва козметика за лице, коса и тяло. Билколечението и 
разкрасяването с билкови екстракти е силна немска 
традиция, която в ASAM успешно обединяват с най-
съвременните технологии за създаване на качестве-
ни козметични продукти. 

Ефективност, високо съдържание на чисти билкови 

екстракти, безкомпромисно качество и разумни цени 
са основните характеристики на всички продукти, из-
лезли от фабриката на ASAM в Бавария. С това се от-
личават и 

БИЛКОВИТЕ ШАМПОАНИ ОТ СЕРИЯ TRESTAN 
Техните формули са хипоалергенни и pH неутрални, 

не съдържат синтетични оцветители и са разработе-
ни, за да отговорят на специфичните потребности на 
основните типове коса. Билковите екстракти са ком-
бинирани с глицерин, който задържа влагата в коса-
та, без да я утежнява. 

 Шампоан с екстракт от коприва trestan е пред-
назначен за нормална и мазна коса. Листата на паре-
щото растение имат богат витаминен и минерален 
състав – незаменими аминокиселини, белтъчини, ви-
тамини С, D, Е и К, желязо, калций, магнезий, пантоте-
нова киселина, фитостерол и много други. Коприва-
та стимулира кръвообращението, а като следствие от 
това се активизира израстването на нови косъмчета и 
косата се сгъстява и освежава. Затова копривата чес-
то се препоръчва при косопад с различен произход. 
Шампоанът с екстракт от коприва trestan придава 
на косата блясък, мекота и обем, възстановява нейна-
та еластичност и здравина, предпазва от косопад. 

 Шампоан с екстракт от лайка trestan е чудесно 
решение за сухата и изтощена коса. Притежава неж-
но почистващо действие и дори при ежедневна упо-
треба не създава опасност от пресушаване на косата 
и кожата на скалпа. Екстрактът от лайка интензивно 
хидратира и придава обем дори на много слабите и 
тънки коси. Особено благоприятно действа при коса, 
която е изрусена, изсветлена, третирана с мощни хи-
мически субстанции или изтощена от силно слънце. 
При естествено руси или изрусени коси шампоанът 
с екстракт от лайка поддържа свежестта на цвета по-
дълго време. 

 Шампоан „7 билки“ trestan е надеждно оръжие 
срещу досадния пърхот. Формулата комбинира се-
дем билкови екстракта: валериан (успокоява сърбе-
жите), лайка (действа противовъзпалително), бял рав-
нец (отлично почиства мазна коса), имел (защитава и 
укрепва), хмел (тонизира), маточина (антимикробен 
ефект) и резене (подсилва косата и стимулира рас-
тежа). Действието на билките се допълва от Piroctone 
olamine – биокатализатор със силен антимикробен и 
противогъбичен ефект, който отстранява причините 
за пърхота и предпазва от повторна поява. 

Ще откриете шампоаните trestan в аптеките и дро-
гериите в цялата страна.

Билкова 
козметика

за здрава, силна и блестяща коса





ко с а

Вълни от
НЕЖНОСТ

Косата на вълни остава модерна 
и през новия топъл сезон. 
Супер, защото тази прическа 
прави дългите коси 
изключително женствени!

1  Две модни тенденции в едно – коса на вълни, сресана настрани, ни предлага 

Салваторе Ферагамо

2  И с нещо съвсем ново от модна къща „Леонард“: вместо предсказуемия косо 

подстриган бретон или боб – асиметрични вълни

3  Моделите на Ана Сю дефилираха по подиумите с блестящи коси на вълни и 

ярко червени устни

1 2 3

НА ЗАБАВЕН КАДАНС

ПРЕДИ
СЛЕД

Косата се оформя окончателно, като се увива на едри кичури около пръстите на едната ръка.

Разпределете косата на кичури с помо-

щта на четка и във всеки кичур впръс-

кайте спрей за защита от топлината. 

Тази мярка е необходима, защото ес-

тествените вълни се постигат със се-

шоар и гореща маша.

Изсушете косата до гладкост с помо-

щта на едра кръгла четка.

За повече обем обработете краищата 

на всеки кичур с топла маша, като ги 

увивате на спирала около косо държа-

ния уред, за да се получат букли.
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МАРИН ХУБЕНОВ – АРТ ДИРЕКТОР
 коафьор на годината за 2008 г. 

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

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

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

    L’Оreal Professionnel

 фризьорски услуги 
 маникюр и педикюр 

 козметика – процедури 
за лице и тяло 

 Dermosonik – метод 
за намаляване на целулита 

 грим

ВЕЧЕ С НОВ ОБЛИК

УСЛУГИ

НОВО

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

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

БЛАЖЕНСТВО ЗА КОСАТА ВИ

Увийте всеки кичур около два пръ-

ста (вж. снимката), за да го охлади-

те. Закрепете кичурите с фиби към 

основата на косата.

След като изстине съвсем, срешете 

хубаво косата кичур по кичур с чет-

ка, за да бухнат вълните накрая.

За да успеете да фиксирате и офор-

мите вълните със специалните 

клипсове (вж. снимката долу), тряб-

ва да срешите гладко косата и с 

гребен.

Подобни клипсове можете да откри-

ете във всяка дрогерия. С тяхна по-

мощ вълните се оформят така, че 

да падат меко и равномерно. Кога-

то разпределите клипсовете, отно-

во изсушете косата с горещ сешо-

ар, за да фиксирате вълните.
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С
пирането на чипса и шоколада е първата и 
задължителна крачка към отслабването. Ре-
алната редукция на теглото обаче изисква и 
спортуване. Но има някои неясноти по те-

мата, които се налага да бъдат обяснени.

– ЗАЩО НЕ ОТСЛАБВАМ, ВЪПРЕКИ ЧЕ СПОРТУ-
ВАМ МНОГО?
Ако след 30-минутен джогинг в парка изядете пакет-

че чипс за награда, по-скоро ще наддадете, отколкото 
да отслабнете. Сметката е проста. Една 70-килогра-
мова жена, която бяга с бавно темпо, изгаря с джо-
гинг 347 калории. Изяждането на 100 г чипс добавя 535 
калории. Под чертата след джогинга и изяждането на 
чипса остават 188 калории в излишък, които обикно-
вено се отлагат около талията под формата на маз-
нини. Така че колкото повече ядем, толкова по-актив-
но трябва да спортуваме. 

ИЗВОД Ако искате да отслабнете, няма да е ре-
зултатно, ако се ограничавате само с тренировки-
те. Налага се да промените и начина си на хранене.

– КОЛКО И КАКВО ДА ТРЕНИРАМ, ЗА ДА СВАЛЯ 
КИЛОГРАМИ?
Ако сте начинаещи, не бива да се натоварвате твър-

де много. В началото е достатъчно да тренирате 2 
пъти седмично по 30 мин. Ако сте напреднали, опти-
малната програма за отслабване изглежда така: 2 до 
3 пъти седмично по 30- до 45-минутна тренировка за 
издръжливост (плуване, джогинг или колоездене). Добре 
е да ги комбинирате и със силови тренировки за мус-
кулите – или на уредите във фитнес залата, или чрез 
практикуване на гимнастика в групи (пилатес напри-
мер). Няма да е погрешно, ако комбинирате силовите 
упражнения и упражненията за издръжливост в една и 
съща тренировка. Така със сигурност ще изгаряте по-
вече калории.

ИЗВОД Спортувайте най-малко 2 пъти седмич-
но. Ако нямате време за допълнителни трениров-
ки, комбинирайте в една тренировка упражнения 
за сила и за издръжливост. И, естествено, кол-
кото повече ядете, толкова повече трябва и да 
спортувате!

ИСТИНАТА ЗА ИСТИНАТА ЗА 
ОТСЛАБВАНЕТО ОТСЛАБВАНЕТО 
ЧРЕЗ СПОРТЧРЕЗ СПОРТ

© ADAM121 | DREAMSTIME.COM

Зона на ниско натоварване (50–60% от макси-
малния пулс). Не се изпотявате и говорите без задъх-

ване. Обикновено такъв пулс се поддържа при пилатес, 

йога и стречинг. Такава тренировка е здравословна за 

сърцето и подходяща за начинаещи. Изгарят се и кало-

рии, но трябва да тренирате продължително – поне час. 

Бавно, но сигурно се увеличава мускулната маса.

Зона на умерено натоварване (60–70% от макси-
малния пулс). Трудно ви е да говорите, но все пак можете. 

Организмът изгаря доста калории и за щастие повечето 

от тях (85%) той извлича от подкожните мазнини. За видим 

резултат е добре да тренирате 3 пъти седмично. Идеал-

ни за изгаряне на калории и отслабване са заниманията на 

степер, танцовата аеробика, бягането на пътека със сред-

но натоварване, използването на уредите във фитнес зала-

та. Тренировката ви не бива да е под 45 минути.

Аеробна зона (70–80% от максималния пулс). Не е 

възможно да размените и две думи. Плувнали сте в пот. 

Целта на тази тренировка е да се тренира издръжли-

востта на организма. Ползата от аеробното натоварва-

не е приемането на максималното количество кислород, 

на което организмът по време на тренировка е способен. 

В тази зона се изгарят най-много калории, но едва 15% 

от тях са от мазнини. Основният източник на енергия в 

зоната на максимално натоварване е мускулният глико-

ген. Ако искате да отслабнете и вече имате предвари-

телна спортна подготовка (поне 2 години сте тренира-

ли в предходната зона), можете да пробвате да покачи-

те пулса си, но постепенно, като бягате на пътечката с 

максимално натоварване.

П У Л С О В И  З О Н И
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– ИМА ЛИ ОПТИМАЛЕН ПУЛС, ПРИ КОЙТО СЕ 
ТОПЯТ МАЗНИНИТЕ?
Който иска да отслабне чрез спортуване, най-веро-

ятно ще чуе съвета да тренира в ниския диапазон на 
пулса. Това обаче не е съвсем ефективно! За начина-
ещите може и да важи правилото да не се задъхват 
много-много при спортуване. Но по-напредналите тряб-
ва да поддържат по-висок пулс, за да се радват на до-
бри резултати от тренировката. Колко точно трябва 
да е висок обаче, за да слабеете?
Специалистите разделят диапазона на пулса – от 

състояние на покой до максимално възможното на-
товарване (максималният пулс се изчислява, като от 
220 се извадят годините на трениращия!) – на 5 
зони. Във всяка една зона в организма на спортува-
щия се случват различни неща: в една той се зарежда 
с енергия за сметка на натрупаните мазнини и човек 
отслабва, а в друга това става за сметка на глико-
гена в мускулите и тогава се тренира за издръжли-
вост, без килограмите да намаляват. 
И как да тълкуваме тогава широко разпростра-

неното твърдение, че при не много интензивно на-
товарване се изгарят най-много мазнини? Истина 
е, че мускулите при нисък пулс изгарят процент-
но повече мазнини (около 70%), докато при висок 
пулс те изгарят процентно повече въглехидрати и 
по-малко мазнини (около 50%). Разковничето обаче 
е в думата „процентно“. Защото все пак при по-
висок пулс ние изгаряме общо повече калории, от-
колкото при нисък. Зависи обаче дали ще можете 
да издържите.

ИЗВОД Напредналите трябва да увеличават на-
товарването си постепенно. Колкото по-висок е 
пулсът, толкова по-висок е разходът на калории, 
а с това и изгарянето на мазнини.

     Преход към анаеробна зона (80–90% от мак-
сималния пулс). Пулсът ви е много близо до максимал-

ния и затова психически почти сте се предали. Обик-

новено тук си казвате: „Не мога повече!“ Преходът от 

аеробната към анаеробната зона означава, че мускули-

те са започнали да изгарят мускулните аминокиселини, 

за да си набавят енергия. Тук се изгарят изключително 

много калории, но тренировката е много натоварваща и 

може да бъде опасна за сърцето. Ако не сте атлет, не 

си позволявайте да спортувате повече от 10–15 мину-

ти с такъв пулс.

Зона на екстремно натоварване (90–100% от 
максималния пулс). Дори и професионалните спорти-

сти не могат дълго да издържат да тренират в тази 

зона. Затова не ви я препоръчваме! 
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у с м и в к а т а

И
зглежда, в зъболекарския 
бранш успех се постига 
закономерно семейно. Пре-
даването на занаята от 

поколение на поколение създава ус-
ловия за по-сетнешно полезно раз-
деление на труда и за предлагане на 
пълната гама от услуги и процедури 
от само една клиника. Нещо, кое-
то създава 

„наши“, а не 
„спешни“ пациенти   

И понеже за семейство д-р Дими-
трови индивидуалният подход към 
пациента е преди всичко, те не 
работят със здравната каса (тъй 
като тя ги ограничава в използ-
ването на материали), не разчи-
тат на тълпи посетители в чакал-
нята си и рядко обслужват няко-
го „на парче“. Тоест рядко правят 
само една пломба. За тях клиника-
та, която са създали, не е просто 
място, пълно със скъпа апаратура, 

а „всичко онова, което се знае за 
това място“. Тя е нещо като ем-
блема на семейната професионална 
чест. „В чужбина, когато зъболекар 
се пенсионира, той може да продаде 
практиката заедно с пациентите 
си на свой колега, но в България все 
още няма такава традиция. И за-
това е хубаво, когато си инвести-
рал толкова много пари в нещо, то 
да остане в наследство за децата 
ти“ – аргументира приемственос-
тта в стоматологията д-р Емил 
Димитров, който се е специализи-
рал в кореновото лечение и в 

директното адхезивно 
възстановяване

най-вече на изтрити зъби. Методът 
изисква сръчност, защото буквално 
се разчита на двете ръце на зъболе-
каря. И наистина не предполага ра-
бота „на парче“, защото, ако при 
прекомерно изтриване на зъбите се 
направи само един зъб, той би пов-
дигнал захапката само на едно мяс-
то. А това би довело до други ус-
ложнения. „Затова или трябва да се 
направят всички зъби, или по-добре 
да не се прави само този зъб“ – ка-

За няколко пациенти 
по-малко – „Нямаме спешни пациенти. Имаме наши. Затова не им се налага да 

ни търсят с нощни болки“ – обяснява д-р Ани ДИМИТРОВА, стомато-
лог в „Дентално студио д-р Димитрови“ – Русе. 
– „Ние не само нямаме спешни пациенти, но и нямаме много пациен-
ти. Работим само с тези, които ни имат доверие.“ – допълва я съ-
пругът є д-р Емил ДИМИТРОВ. 
– „Баща ми е най-добрият в директното адхезивно възстановяване 
на зъби. Ако искаш, можеш да направиш интервю с него, за да могат 
повече хора да научат, че изтриването на зъбите е вече лечимо“ – 
ми предложи преди време дъщеря им Малина ДИМИТРОВА – дипло-
миран лекар по дентална медицина, която от 2007 г. също работи 
в семейната фирма. 

Д-р Емил Димитров – специалист в лечение 

на коренови канали, директни естетични реставрации 

и лечение на силно изтрити зъби чрез 

възстановяване на анатомичната им форма

Д-р Малина Димитрова – специалист по 

пародонтология, ортодонтия и имплантология. 

Поставя брекети, имплантати, прави хирургични 

и пластични операции

Д-р Ани Димитрова – специалист по протетична 

стоматология (корони, мостове, фасети, 

протези), професионално избелване на зъби 

и възстановяване на захапката
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тегоричен е стоматологът. 
Възстановяването на изгубени зъб-

ни тъкани (вследствие на кариес, 
изтриване или счупване) от зъбо-
лекаря прилича на скулптиране от 
скулптор. Прави се слой по слой и е 
уморителна и времепоглъщаща про-
цедура. Една горна челюст д-р Дими-
тров работи цели два дни. Сигурно 
затова методът се практикува от 
много малко специалисти в България. 
Приятната новина е, че по амери-

кански модел пациентът е легнал, 
което създава комфорт и за спе-
циалиста. 

Работи се 
под микроскоп

„За мен е удоволствие, когато 
правя нещо с ръце, да го виждам 
добре“ – твърди д-р Димитров. Но 
явно не само това е причината д-р 
Димитрови да теглят кредит от 
20 000 евро за суперскъп микроскоп 
„Цайс“, който се използва редовно 
не само за директното възстано-
вяване на зъби, но и гарантира по-
ефективно кореново лечение. „С по-
мощта на този микроскоп съм от-
кривал четвърти канал на 6-и го-
рен зъб, въпреки че са ме учили, че 
този зъб има 3 корена и следова-
телно – 3 канала. Благодарение на 
точността на уреда пациентите 
ни получават адекватно лечение“ – 
разказва ми д-р Димитров. 
Добре че в България има и хора, 

готови да рискуват пари, за да 
предложат качество. Защото е 
факт, че много иновативни методи 
и технологии не могат да навлязат 
у нас само защото изискват по-
скъпа и специална апаратура. „По 
принцип можехме и без микроско-
па, но с него лечението е по-пред-
сказуемо и спокойно. Качеството 
по цял свят струва скъпо“ – опра-
вдава д-р Ани Димитрова голямата 
инвестиция. 
Освен че си купуват най-доброто, 

д-р Димитрови се учат и от най-
добрите по света. И ако не влага-
ха редовно средства за самоусъвър-
шенстването си, едва ли българите 
щяха да знаят, че 

изтриването 
на зъбите има нужда 

от лечение 
Преди години за пациентите с аб-

разио (изтриване) нищо не е могло 
да се направи или е трябвало да се 
изпилят всичките им зъби за коро-
ни. Но сега с метода на директно-
то адхезивно възстановяване може 
да се възстанови само липсващата 
част от зъба, без самият зъб да 
се пили като за корона. Когато зъ-
бите са изтрити генерализирано, се 
изисква възстановяването на всички 
зъби. „Хората все още не знаят, че 
абразиото е заболяване. И е лошо, 
че идват при нас едва когато зъ-
бите им буквално са заприличали на 
подметки на джапанки“ – обяснява 
д-р Ани Димитрова. 
И в лечението на пародонтита 

от „Дентално студио д-р Дими-
трови“ се равняват по най-добрите 
в света. А именно – по французите. 
Д-р Малина Димитрова посещава 4 
нива на специализация при френския 
професор Данан. От него научава, 
че дори и неспасяемо разклатените 
от пародонтит зъби могат да бъ-
дат шинирани и спасени с методи-
те на ортодонтията. Малина има 
и едногодишна специализация по им-
плантология към UCLA (University of 
California in Los Angeles) при гуруто 
д-р Саша Йованович, който я нау-
чава, че тайната на успешното и 
дълготрайно имплантологично лече-
ние е в правилното планиране, къде 
да бъдат поставени имплантатите 
и да бъдат заобиколени от доста-
тъчно дебела кост и венец. „Всеки 
имплантологичен случай Малина пла-
нира след сканиране на зъбите със 
специални шини водачи, които є по-
казват триизмерния обем на кост-
та. Така тя знае къде има доста-
тъчно кост и къде се налага да до-
бави, за да осигури стабилността 
на имплантатите“ – гордее се с 
дъщеря си д-р Ани Димитрова.
За всички Димитрови функционал-

ността върви ръка за ръка с ес-
тетиката. Дори и за една такава 
процедура като 

избелването на зъбите 
която е само козметична, не се 
прави по медицински показания. 
„Смятам например, че пристолното 
избелване не е подходящо при паци-
енти с изтрити зъби поради висо-
кия процент на активното избел-
ващо вещество, което може да до-
веде до чувствителност по време 
на самата процедура“ – обяснява ми 
д-р Ани Димитрова.
Другото, за което и тримата са 

единодушни, е, че агресията няма 
място в зъболечението. И че бъ-
дещето на стоматологията при-
надлежи на минимално инвазивните 
методи. „Колкото по-малко здрави 
тъкани се отнемат от зъба, кол-
кото по-малко навлизаш навътре, а 
напротив – градиш над зъба – тол-
кова по-добре.“ И това ми го казва 
специалистът по пиленето и слага-
нето на коронки, мостове и фасети 
в клиниката д-р Ани Димитрова!
Тази жена ми вдъхва доверие, но 

не само защото умее да говори ув-
лекателно и разбираемо. Предста-
вям си се като нейна пациентка – 
прегърнала ме е през врата и ръ-
цете є са буквално в устата ми. 
Чувствам, че бих є позволила да 
влезе толкова навътре в личното 
ми пространство. Както и на ос-
таналите членове на семейство Ди-
митрови. Сигурно да си пациент на 
тяхното дентално студио е като 
да си част от тяхното семейство. 
То е като да можеш да видиш ро-
мантиката в стоматологията.

Разговора води Марина ЯВОРОВА

ДЕНТАЛНО СТУДИО 
Д-Р ДИМИТРОВИ

Русе, 
бул. „Скобелев“ 46, 

ет. 1, офис 7
тел. 082/823-072; 

0888/890-703
www.drdimitrovi.com
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„Н
а 20 години можех да ям 
всичко, което поискам и 
когато поискам, без да 
наддавам нито грам. А 

сега всеки бонбон моментално ми 
се залепва на бедрата“ е нещо като 
хорово женско изказване. Но ако е 
вярно, че забавянето на метаболи-
зма се дължи само на възрасто-
ви промени, значи той не може да 
бъде забързан, защото това не за-
виси от нас. 
Каква е истината обаче? Да, 

метаболизмът влияе на тегло-
то ни. Колкото по-бързо работи 
този „двигател за вътрешно горе-
не“, толкова повече калории той е 
в състояние да преработи. Но на 
практика не точно бавният мета-
болизъм е виновен за това, че пъл-
неете. Виновни сте си вие сами-
те. От начина, по който се от-
насяте към тялото си, зависи ще 
можете ли на 35-годишна възраст 
да носите дънките от ученически-
те си години, или не. Достатъчно 
да направите няколко промени в на-
чина си на живот, за да постигне-
те и да поддържате оптималното 
за вас тегло. 
Мнозина погрешно свързват поня-

тието „метаболизъм“ единствено и 
само с напълняването и отслабва-
нето. Всъщност това е процес на 

ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПОГЪЛНАТАТА 
ОТ ВАС ХРАНА В ЕНЕРГИЯ 

А запаси от енергия са ви нуж-
ни дори и когато тялото ви е в 

покой – за да осигурят базовите 
функции на организма (циркулиране-
то на кръвта, дишането, расте-
жа и деленето на клетки). Прибли-
зително 75% от калориите, които 
приемате през деня, се оползотво-
ряват точно за извършване на тези 
основни функции, а останалото ко-
личество – за всекидневни актив-
ности и за… храносмилане (да, са-
мият процес на храносмилане също 
поглъща енергия!). 
На повечето жени им стигат 1200 
калории за базовите функции и още 
300–400 – за всекидневните дей-
ности. 
Но ако водят по-активен начин 

на живот, ще им трябват малко 
повечко. 
За съжаление всичко излишно, кое-

то организмът не е успял да прера-
боти, се отлага във вид на мазнини 
върху талията. С други думи, ако 
приемате повече калории, отколко-
то са ви нужни, ще напълнеете, а 
ако ядете по-малко, отколкото ви 
трябва, ще отслабнете.

РАЗВИТИЕТО НА МУСКУЛИТЕ 
УСКОРЯВА МЕТАБОЛИЗМА 

и вашата способност да изгаря-
те калории. Много жени избяг-
ват силовите тренировки, защото 

се страхуват да не натрупат мус-
кулна маса. Но умерените силови 
натоварвания са най-верният път 
към изгарянето на излишни калории. 
Колкото по-изразени мускули имате, 
толкова по-активна е обмяната на 
веществата ви. А това означава, 
че можете да изразходвате повече 
мастни запаси и да изглеждате по-
стройни. Защото, даже и когато са 
в покой, на мускулите им трябва 3 
пъти повече енергия за кръвоснаб-
дяване, отколкото на мастната 
тъкан. Така че най-верният начин 
да забързате метаболизма е да уве-
личите мускулната си маса чрез си-
лови тренировки. Лекарите са кон-
статирали, че само заради проме-
ните, свързани с напредване на въз-
растта, 50-годишните жени могат 
да изгубят до 15% от мускулната 
си маса. Но ако тренират 3 пъти 
седмично, за 2 месеца могат да на-
трупат до половин килограм чис-
та мускулна маса. За да се чувст-
вате в идеална форма, е препоръ-
чително всеки ден да правите по 
30-минутна аеробна тренировка и 2 
пъти седмично 45-минутни силови 
тренировки. При това не е нужно 
да посещавате фитнес залата. Ае-
робно натоварване е всяко актив-
но движение: работа в градината, 

ОПЕРАЦИЯ

„ПО-БЪРЗ МЕТАБОЛИЗЪМ“„ПО-БЪРЗ МЕТАБОЛИЗЪМ“
БАВНАТА ОБМЯНА НА ВЕЩЕСТВАТА Е ТРЕВОЖЕН СИМПТОМ. НО ОТ 
КАКВО ЗАВИСИ ЗАБЪРЗВАНЕТО Є И МОЖЕМ ЛИ ДА ВЛИЯЕМ НА ТОЗИ 
ПРОЦЕС, ЗА ДА НЕ НАТРУПВАМЕ ИЗЛИШНИ КИЛОГРАМИ, А ДА ОСТАНЕМ 
ДЪЛГО ВРЕМЕ В ОТЛИЧНА ФОРМА?
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разходки в бързо темпо, изкачване 
на стълби (поне до петия етаж). А 
що се отнася до силовите натовар-
вания, купете си гирички. 
Метаболизмът зависи пряко не тол-
кова от здравословното състояние, 
колкото от начина на живот.
При хипотиреоидизъм (недоста-

тъчна активност на щитовидната 
жлеза) се забавят много процеси в 
организма – в това число и мета-
болизмът – и един от симптоми-
те може да бъде напълняването. Но 
подобно състояние само в 12% от 
случаите въздейства решаващо вър-
ху обменните процеси. Тяхното за-
бавяне и излишните килограми мо-
гат да бъдат и признаци за болест 
на Кушинг – състояние, при кои-
то организмът произвежда свръх-
количество от хормона на стреса 
кортизол. Забавянето на метаболи-
зма може да бъде провокирано и от 
приема на някои лекарства (напри-
мер антидепресанти). Но в общия 
случай причината се корени в това, 
какво ядем и дали се движим дос-
татъчно. 

ИЗЛИШНОТО ТЕГЛО 
НЕ Е ПОКАЗАТЕЛ

за забавен метаболизъм. Ако видимо 
сте качили килограми, това съвсем 
не означава, че обмяната на веще-
ствата ви е бавна. И обратното – 
не може да се твърди, че при по-
стройните ви приятелки обмяната 
на веществата е активна и бърза. 
Взаимовръзката между телосложе-
нието и метаболизма е доста по-
сложна. Колкото и да е странно, на 
пълните хора им е необходима даже 
повече енергия (и съответно кало-
рии!), за да се движат. Естестве-
но, ако вие се движите малко (как-

то и повечето пълни хора), значи 
не натоварвате много своя органи-
зъм, а това автоматично означава, 
че изразходвате и по-малко калории. 
От друга страна, ако отслабнете, 
това не означава, че вашият мета-
болизъм веднага ще се забърза. 
Той може даже да се забави, за-

щото, щом масата на тялото на-
малее, организмът получава сигнал, 
че вече му е нужна по-малко енер-
гия, за да поддържа жизнените си 
функции. Ако сте отслабнали зна-
чително (с 10 кг и повече), ще са 
ви необходими средно с по 70 ка-
лории на ден по-малко, отколкото 
по-рано, когато сте били по-дебели. 
Ако обикновено приемате по 1500 
калории на ден, тогава ще ви е дос-
татъчно да ходите повече пеша и 
да съкратите от всекидневното си 
меню само 100–150 кал, за да ком-
пенсирате забавянето на метабо-
лизма вследствие на възрастовите 
промени. А онова, което не бива да 
правите, е рязко да намалявате ка-
лоричността на храната! Защото в 
този случай организмът ще мине на 
режим „екстремна ситуация“ и за 
да изразходва по-малко енергия, той 
ще забави метаболизма. 

РАЗЛИЧИЯ ПО ПОЛОВ ПРИЗНАК

Мъжете по природа са с по-бър-
за обмяна от жените и затова от-
слабват по-бързо. Много е неприят-
но да наблюдавате как вашият мъж 
набива всеки ден сандвичи с мазни 
колбаси, но си остава строен, а вие 
цяла седмица ядете само зеленчуци 
и в най-добрия случай отслабвате с 
500 г. Но с природата не може да 
се спори. 
Мъжете имат повече мускулна маса 
и затова метаболизмът им е по-ак-

тивен от женския средно с 10%. 
Освен това женското тяло е про-

грамирано да трупа и да задържа 
килограми с цел износването и без-
проблемното раждане на дете. Не 
бива да забравяме и за хормони-
те. Изследване, проведено в Кали-
форнийския университет, конста-
тирало, че женският метаболизъм 
се забавя, когато нивото на ес-
трогените падне значително. Имен-
но това води до намаляване на мус-
кулната маса и натрупване на ки-
лограми след настъпване на менопа-
узата. Но физическата активност 
ще ви помогне да поддържате до-
бра форма даже и през този тру-
ден период.

РЕЖИМЪТ НА ХРАНЕНЕ 
влияе пряко на метаболизма. На ор-
ганизма му трябва повече енергия, 
за да преработва белтъчините, но 
това не означава, че трябва да яде-
те само месо, риба и яйца. За пъл-
ноценното функциониране на тяло-
то са нужни и мазнините, и въгле-
хидратите. Баластните вещества 
(от кафяв ориз и пълнозърнест 
хляб) се усвояват по-бавно, откол-
кото белият хляб и ориз, което оз-
начава, че чувството ви за ситост 
се запазва по-дълго време. 
Ако искате да ускорите метаболи-
зма си, никога не се отказвайте от 
закуската. 
Много жени си мислят, че ако не 

ядат сутрин, ще се предпазят от 
прием на повече калории до вечер-
та, но това е голяма грешка. Ако 
редовно закусвате и закуската ви 
съдържа и белтъчини, и въглехидра-
ти, това помага за автоматично 
пускане на двигателя за вътрешно 
изгаряне на калории с пълна сила. 
Чудесен вариант на полезна закуска 
са овесени ядки с кисело мляко или 
омлет от 2 яйца и плод. 
Онова, от което можете да се 

въздържите, са таблетките за ус-
коряване на метаболизма, защото 
няма научни доказателства за тях-
ната ефективност. По-добре си 
изхарчете парите за занимания в 
спортната зала.

ГЛАДЪТ – лъжлив или истински
Доказано е, че диетите не действат на 90% от хората. А почти всеки тре-

ти, дори и да отслабне, след това отново качва килограми – понякога даже 

повече от тези, с които е започнал диетата. Работата е там, че всяка дие-

та включва в организма ви режима на оцеляване, когато всяка клетка брани 

запасите си от мазнини за черни дни. Затова е по-добре да положите усилия 

да препрограмирате отношението си към храната така, че да различавате 

истинския глад от желанието да хапнете от стрес или от скука.
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–80%
–20%

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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за подмладяване

КАК ДИША ЩАСТИЕТО

Когато се уплашите, дъхът ви спира и в организма на-

стъпва кислороден глад. Ако често изпадате в стресо-

ви ситуации, мускулите ви автоматично са се приучили да 

задържат дишането. За да задишате отново с пълни гърди, 

ще ви помогне методът „Щастливо дишане“, който трени-

ра плавно дишане и издишване, без напрежение.

Техниката Често вдишвайте и издишвайте през носа, на-

пример 60–80 пъти в минута, като вдишването трябва да 

е достатъчно активно, а издишването – пасивно. При про-

дължително практикуване на това упражнение човешкото 

тяло отделя ендорфини, които на свой ред провокират със-

тояние на щастие и активизират защитните сили на ор-

ганизма. Най-добре е да изпълнявате това упражнение лег-

нали по гръб, без да кръстосвате ръце и крака. Дланите со-

чат нагоре. Съсредоточете се върху дишането и усещани-

ята си. Да, могат и да изплуват негативни емоции, но за да 

ги потиснете, се опитайте да видите тяхната позитивна 

страна. Например ако се чувствате обидени или ядосани, не 

потъвайте в това състояние, а се възползвайте от мощта 

и силата на тези емоции. И си спомнете, че сме родени на 

този свят, за да изпитваме любов и радост… 

Започнете да се упражнявате в щастливо дишане първо по 

5 минути на ден и постепенно стигнете до заветните 20–

30 минути. 

ОЧИСТВАНЕ

Методи за очистване на организма има много. Но ще се 

спрем на един от тях, който наред с оздравяващия и 

подмладяващ ефект в качеството на бонус ще ви дари и с… 

изчезване на излишните килограми.

Техниката Тя включва два етапа – очистване на стомаха 

и очистване на черния дроб. Очистването на стомаха ста-

ва с водна настойка на ленено семе. В 1 ч. ч. вряла вода пус-

нете 1 ч. л. ленено семе. След 2 часа настойката е готова. 

Изпивайте по 1 ч. ч. от напитката (но задължително заед-

но със семената!) всяка вечер преди лягане в продължение 

на 2–3 седмици. 

След като почистите стомаха по този нежен начин, се за-

емете с очистване на черния дроб. Тази процедура е добре 

да оставите за почивните дни. Измийте добре 1 по-голя-

ма или 2 по-малки глави цвекло, без да го белите. Залейте 

цвеклото с 2 л вода и го оставете да кипне. След около 2 

из т о ч н и  п р а к т и к и Открийте своя метод

за подмладяване
Има много начини (и йога в това число!), които ни помагат да останем здрави, 

в добра физическа и психическа форма, и то дълги години. Ще изброим най-основните, 
за да ви помогнем да решите кой е най-подходящият за вас.

Асани, 
помощници 
на жените

1. Анджанеасана. 

Поза за подобряване 

на функциите на 

органите в малкия 

таз (пикочен мехур, 

пикочопровод, черва).

2. Дханурасана. 

Поза срещу 

простуди и блокажи. 

Облекчава ПМС.

3. Уштрасана. 

Поза против умора 

и прегърбеност.

Внимание! Ако никога не сте правили йога, е добре да за-

почнете под ръководството на учител!

4. Агни стамбхасана. 

Поза за детоксикация 

и облекчаване на 

стреса.
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часа отстранете свареното цвекло и го настържете във 

водата, в която е вряло. Ще получите нещо като каша. Сва-

рете сместа още 20 мин. Получената отвара прецедете и 

разделете на 4 равни части. Приемайте по една част на 

всеки 4 часа. След всеки прием е добре да полежите с шише 

топла вода, допряно до областта, където се намира черни-

ят дроб (от дясната страна). 

ГЛАДУВАНЕ

Това е още една система за очистване и подмладява-

не на организма, която се състои от няколко ключови 

етапа.

1. Психологическа настройка. Цялото същество се 

настройва за предстоящото преобразяване на организма. 

Това е основната мисъл, която трябва да вкорените в съз-

нанието си. 

2. Навлизане в гладуването. Два дни пийте само пряс-

но изцедени плодови и зеленчукови сокове, билкови чайове и 

вода. Желателно е подберете зеленчуците и плодовете в 

соковете хармонично: морков и цвекло, портокал и нар, ба-

нан с манго. Пийте соковете и чайовете на малки глътки. 

3. Гладуване. Три-четири дни само на вода! Водата помага 

да се елиминират отпадъчните продукти от метаболизма.

4. Излизане от гладуването. Два дни на билкови ча-
йове, сокове и вода. Ако решите да изпробвате този ме-

тод, е много важно преди това да се консултирате с лекар, 

за да се уверите, че няма да навредите на организма си!

МАСАЖ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ

Висцералният масаж (масаж на вътрешните органи 

през предната стена на стомаха) отдавна се смята за 

лечебна процедура. Чрез него специалисти регулират и ко-

ригират неправилното положение на органите в коремната 

кухина. Защо се изместват самите органи? Тяхното поло-

жение се определя от състоянието на връзките, чрез кои-

то те са закрепени към скелета. Промените в скелетната 

структура (да кажем сколиоза) или евентуални възпалител-

ни процеси водят до промени в състоянието на тези връз-

ки и съответно се стига до изместване на вътрешните 

органи. Това на свой ред води до нарушения на някои функ-

ции в организма. 

Техниката Първата стъпка е диагностика на състояние-

то на органите. След това лекарят решава на кои органи 

да въздейства. Масажът се прави чрез лек натиск. Мето-

дът благоприятства подобряване на кръвообращението и 

лимфопотока не само в органите, но и по цялото тяло. И по-

мага да се отпушат хроничните блокажи. В същото време 

притежава подмладяващ и козметичен ефект. 

МЕДИТАЦИЯ ЧРЕЗ ТАНЦ

Ярък пример за активна медитация е „Танцът на 5-те ри-

тъма“. Неин основател е Габриел Рот, който устано-

ВСИЧКО Е ВЪВ ВАШИ РЪЦЕ

Мудрите са символични положения на ръцете, дланите 
и пръстите, натоварени с определен смисъл. Практи-

куването на мудри развива способността ни да усещаме 
потока на жизнената енергия. Те влияят благотворно на 
здравето и състоянието на ума ни, предоставяйки ни мно-
го възможности да разкрием своя вътрешен потенциал. 
Мудрите е добре да се изпълняват всеки ден от седеж в 
поза лотос или съвместно с медитацията.

вил, че етническите ритуални танци се основават на 5 ва-

жни ритъма. 

Техниката  ПЪРВИ РИТЪМ – ПОТОК. Това е ритъмът на 

„женската“ енергия. Вие танцувате плавно, женствено (не-

зависимо от пола си). Танцувайки, изследвайте взаимоотно-

шенията си с роднините си по женска линия.  ВТОРИ РИ-
ТЪМ – СТАКАТО. Той ни запознава с мъжката енергия. Тан-

цувайки, се стремете да постигнете увереност в себе си 

и в своите желания.  ТРЕТИ РИТЪМ – ХАОС. Движенията 

са неконтролирани, непредсказуеми.  ЧЕТВЪРТИ РИТЪМ – 
ЛИРИЧНОСТ. Това е ритъмът на „детето“ и „обновление-

то“. Танцувайте леко – така, сякаш откривате света за 

първи път. Този ритъм ще ви доведе до състояние на щас-

тие, любов, полет.  ПЕТИ РИТЪМ – НЕПОДВИЖНОСТ. Вие 

се движите бавно и дори замирате. В рамките на този ри-

тъм се учите на съзерцания. Усещате тялото си, наблюда-

вате процесите, които се случват вътре в тялото, и… се 

обновявате. 

„Танцът на 5-те ритъма“ ще ви помогне да облекчите те-

лесните и психологическите блокажи и да разкриете напъл-

но вашите ресурси.

„Анджали“
Длан ї длан, на линията на сърцето. Мисли-
те и чувствата се устремяват едни към 
други и се уравновесяват, създавайки хармо-
ния, изглаждайки противоречията и зареж-
дайки ни с усещане за мир и покой. Тази муд-
ра успокоява мислите ни и внася яснота в 
тях, придава ни духовна сила, която много 
лесно се трансформира и във физическа. 

Мудра на знанието
Тя подобрява концентрацията, помага при 
безсъние, безпокойство, депресия. Заемете 
седяща поза, положете ръце върху коленете 
(дланите да сочат нагоре!) и съединете кра-
ищата на показалеца и палеца. Останалите 
пръсти нека останат изправени, но отпус-
нати и леко раздалечени един от друг.

„Реещ се лотос“
Помага при заболявания на женската полова 
система и възпалителни процеси. Палците 
на двете ръце са докоснати хоризонтално, 
показалците – изпънати и докоснати. Оста-
налите пръсти са преплетени.

Мудра на земята
Помага при нервно напрежение и стрес, по-
добрява самооценката и подсилва защита-
та от негативни външни енергийни влияния. 
Палецът и безименният пръст се съединя-
ват, като леко се притискат един до друг, а 
останалите пръсти остават изпънати.
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зд р а в н а  к у л т у р а

П
онякога радостното очакване на бъдещото 
дете се помрачава от притесненията на ро-
дителите за здравето на плода по време на 
бременността. Но науката днес е все по-из-

обретателна, а бъдещите родители – все по-любозна-
телни и информирани за начините за справяне с раз-
личните непредвидени ситуации. 
Според д-р Марина БЕЛЧЕВА хомеопатията като 

„безвреден, нетоксичен и ефективен метод“ се прила-
га все по-често в лечението на немалко здравословни 
проблеми както на бременната жена, така и на родил-
ката и кърмачето. 

– Д-р Белчева, хомеопатията продължава да доказ-
ва възможностите си, въпреки че далеч не е ново на-
правление в медицината. Кое от схващанията за нея 
е най-трудно преодолимо?

– На първо място, че тя се противопоставя на кон-
венционалната медицина. Напротив – не се противо-
поставя, а я допълва. Хомеопатичните медикаменти 
са съвместими с всички останали. И най-важното е, 
че нямат противопоказания за употреба.

– На какво разчита хомеопатията като лечебен метод?
– Д-р Самуел Ханеман е първият лекар, който още 

преди 200 години е прозрял факта, че лекуване не оз-
начава борба с болестите, а възстановяване на здраве-
то чрез специфична стимулация на естествените за-
щитни механизми на организма. И както той сам каз-
ва по повод хомеопатията: „Пред мен просветна зора-
та на новите ясни дни в лечебната наука.“ Той нарича 
своя метод оръдие, с помощта на което лекарят по-
лучава възможност да открива най-добрите средства 
против болестите. 

– Може ли да се каже, че това е най-безобидният ме-
тод, който може да се прилага по време на бременност 
без никакви резерви?

– Хомеопатията е известна като безвреден, нетокси-

чен и ефективен начин за справяне с всякакви здрав-
ни проблеми. И с успех се използва при бременни жени 
и кърмачета. Основно му предимство е, че може да 
се съчетава с всякакви други лечебни методи, в това 
число и с медикаментозното лечение, препоръчвано от 
конвенционалната медицина. Освен че нямат противо-
показания, хомеопатичните средства могат да се упо-
требяват много често. Не оказват отрицателно влия-
ние на плода и неговото развитие, не носят неприят-
ни последици за здравето. Лекарят хомеопат може да 
работи съвместно с гинеколога и да му бъде в помощ. 

– Кога може да започне консултацията с лекар хомео-
пат, ако преди това бременната жена не е използвала 
подобно лечение?

– Още от първите моменти на бременността. Срав-
нително най-честото оплакване е повръщането, осо-
бено сутрин. Обикновено жената е в добро общо със-
тояние, но сутрешните повръщания смущават ритъма 
є на живот. Но прилаганите в конвенционалната ле-
карска практика лекарства против повръщане нерядко 
са противопоказни за приложение при бременни жени 
поради потенциалните увреждащи ефекти върху пло-
да. В този случай хомеопатията предлага медикамен-
тите Ireca, Cocculus, Tabacum, Colchicum autumnale и 
Sepia, които нямат такива странични ефекти. Дру-
ги чести проблеми при бременните, които хомеопати-
ята лекува, са тежест в краката и отоци (използва 
се Hamamelis virginiana), смущение на апетита – не-
прекъснат глад и пристъпи на булимия (Ignatia amara, 
Antimonium crudum, Lycopodium clavatum), хeмороиди и ве-
нозни проблеми (Arnica Montana, Aesculus hippocastanum), 
запек, анални фисури (Nux vomica, Alumina, Bryonia alba, 
Nitricum acidum), стрии (Calcarea fluorica), лумбалгия, не-
вралгии (Kalium carbonicum, Rhus toxicodendron, Hypericum 
perforatum, Zincum metallicum), нарушение на съня (Ignatia 
amara, Gelsemium sempervirens, Sepia officinalis). Тези сред-
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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

ства могат да бъдат употребявани много често и 
овладяват симптомите. Много важен момент също е 
подготовката за раждане. През последните месеци на 
бременността в хомеопатията обикновено се използ-
ват Actaea racemosa, Ignatia amara, China rubra и др. – 
за намаляване или регулиране на болки и притеснения 
преди раждане и различни смущения, свързани с пред-
стоящото раждане.
 

– Когато жената роди, предстои периодът на лак-
тация. Какви проблеми могат да настъпят тогава и 
какво препоръчвате?

– В този период могат да бъдат полезни меди-
каментите за стимулиране на лактацията (Ricinus 
communis), както и за облекчаване при състояние на 
мастит (Belladonna, Phytolacca decandra, Lachesis mutus). 
Проблем на кърмещата майка често са болезнени гър-
ди. Освен хомеопатичните мехлеми, които са безвред-
ни за бебетата, могат да се прилагат Nitricum acidum, 
Graphites и др. Храненето с кърма трябва да е въз-
можно по-дълго, но когато се налага прекратяването 
му, това може да бъде подпомогнато също с хомеопа-
тични средства.

– Виждам, че няколко от препаратите се повтарят…
– Някои субстанции, приложени в измерими дози, пре-

дизвикват определени патологични симптоми при здра-
вия индивид. Същите субстанции, използвани в „безкрай-
но“ малки дози, могат да излекуват заболяване с по-
добни симптоми. Затова за някои състояния могат да 
се използват едни и същи медикаменти, но в различни 
дози и разреждания. Лекарят хомеопат съставя цялата 
схема – кога и какво се прилага – и тя е индивидуал-
на за всекиго. Тази схема се отнася за проблеми по вре-
ме на раждането и след това – за преодоляване на бол-
ките, постродилната умора, натъртвания, безпокой-
ство, свръхчувствителност. Възможностите на хомео-
патите се простират и дотам, че могат да бъдат пре-
махнати последствията от епидуралната анестезия – 
болки в гърба, нервност, главоболие. На жените, които 
раждат със секцио, също могат да се препоръчат спе-
цифични хомеопатични средства за намаляване на болки-
те при зарастване на раната, за предотвратяване на 
риска от супурация (отваряне на раната) и за по-бързо 
възстановяване след оперативна намеса. 

– Може ли хомеопатията да бъде използвана и при бе-
бето, да бъдат облекчени коликите например? 

– Да, също при нарушено храносмилане като повръ-
щане, запек, диария и др. В последно време все повече 
хора се обръщат към нея като към алтернативен ме-
тод на медицината. 

– Каква е целта на хомеопатията като важно направ-
ление в медицината?

– Целта на хомеопатичното лечение е стимулиране 

на естествените защитни сили на организма. То тряб-
ва да се доведе до състояние да реагира на добре под-
брано хомеопатично средство. Като крайната цел е 
постигане на баланс между организма и външната сре-
да. Лекарят хомеопат трябва да е гъвкав при подбора 
на медикаментите и методите на лечение на своите 
пациенти. Да бъде творец в това, което върши. При 
алтернативните методи на лечение няма рамка за при-
лагане на медикаментите. Подборът е строго индиви-
дуален. Хомеопатичните медикаменти се произвеждат 
от субстанции от растителен, минерален и животин-
ски произход. Изходната субстанция претърпява мно-
гократни последователни разреждания и динамизации.

– Разширява ли се интересът към хомеопатията сред 
медиците?

– Да, в последно време все повече лекари и студен-
ти по медицина проявяват интерес към този метод. 
Има курсове за квалификация, където общуват с дру-
ги лекари хомеопати, практикуват, обменят опит. В 
България има хомеопатично дружество, което подпо-
мага тази комуникация. Препоръчвам хората да се уве-
рят в компетентността на лекаря, дали е с необхо-
димата квалификация. Защото важно условие за успеха 
на всяко лечение е доверието между пациент и лекар. 

Разговора води Софи ТОПАЛОВА
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З
а да се радва човек на света 
в цялата му прелест, тряб-
ва да има „очи, за да види“. 
За д-р Венелина Милева очи-

те са път към душата на човека и 
затова трябва да ги пазим. Впрочем 
нейните очи украсяват корицата на 
този брой на „Бела“. От тях стру-
ят позитивизмът и увереността на 
красивата жена, победителка в кон-
курса „Мисис България 2011 Свят“, 
но и на професионалиста, удовлетво-
рен от постигнатото в работата. 

– Д-р Милева, защо избрахте спе-
циалността офталмология? 
– Това е една много красива, фина 

специалност. Тя предполага ранна 
диагностика, консервативно и хи-
рургично лечение. Тази професия из-
исква точност и иновативност. 
Със съпруга ми създадохме очна 
клиника „Ресбиомед“ и смятам, че 
семейният бизнес има добро бъдеще 
и редица предимства в България. 

– Как гледат очите? Буквално.
– Човек гледа с очите си и вижда 

с мозъка си. Пречупването на свет-
лината при преминаването є през 
различните оптични среди на окото 
се нарича рефракция. Роговицата за-
едно с лещата на окото имат от-
носително най-голям дял при рефрак-
цията. Здравата роговица е прозрач-
на и позволява светлинните лъчи да 
преминават през нея и да стигат 
до ретината, откъдето впослед-
ствие информацията стига и до мо-
зъка. Роговицата постоянно се под-
лага на влиянието на външни факто-
ри, понякога доста агресивни. Час-
тиците прах и замърсяванията не-
избежно намират път към очите ни 
и ги дразнят, стимулирайки отделя-
нето на сълзи, за да се отстранят 
попадналите чужди тела. При нару-
шаване на прозрачността на рогови-
цата зрението неизбежно се влоша-
ва. Роговицата изглежда като крехка, 
прозрачна мембрана. В действител-
ност тя се състои от пет слоя, 
всеки от които изпълнява конкрет-
на функция. Тънкият външен слой – 
епител – е бариерата, която защи-
тава роговицата от инфекции. 

– Какво се постига с рефрактивна-
та хирургия?
– Рефрактивната очна хирур-

гия цели да подобри рефракцията 
на окото и да намали или елими-
нира зависимостта от очила или 
контактни лещи. Разчита се на 
ексимерен лазери за моделиране на 
кривината на роговицата. Успеш-
ната рефрактивна очна хирургия 
може да редуцира или премахне ми-

опия (късогледство), хиперметро-
пия (далекогледство) и астигмати-
зъм. ЛЕЙСИК (LASIK – laser-assisted 
in situ keratomileusis) е често използ-
ван термин в лазерната корекция 
на зрението. Това е вид рефрак-
тивна хирургия, която предлага по-
бързо възстановяване на зрителна-
та функция. Процедурата включва 
направа (механично или с помощта 
на фемтосекунден лазер), на флеп 
(капаче) в горната част на рогови-
цата. Флепът се отмята назад, а 
подлежащата роговица се третира 
с ексимерен лазер. След тази про-
цедура флепът се връща обратно. 
ЛЕЙСИК има предимства пред ра-
диалната кератотомия (технология 
вече изместена технологично в све-
товен мащаб от ЛЕЙСИК) като 
алтернатива на носеното на очила 
или контактни лещи.

– Какво включва подготовката за 
тази процедура?
– Преди извършването на лазерна 

корекция се прави много подробен 
преглед. Ако носите меки контакт-
ни лещи, те трябва да бъдат сва-
лени 2 седмици преди прегледа и ле-
чението с лазер. За твърдите и га-
зопропускливите лещи този период 
е поне 4 седмици. Прегледът изис-
ква поставяне на капки в очите за 
разширяване на зениците. Желател-
но е в деня на прегледа да не сте 
гримирани. Слънчевите очила биха 
ви дали по-голям комфорт след пре-
гледа, особено при слънчево време.

– Как протича самата процедура?
– Процедурата е без болка и драз-

нене. Упойката е само с капки. До-

ЛЕЙСИК и изкуството да се 
поддържа зрението

Науката за очите – офталмология – е една от най-бързо развиващите 

се специалности в медицината. Известно е, че 80% от сетивната 

информация се осигуряват от зрението. Затова тази специалност 

изисква прецизност и отдаденост, които д-р Венелина МИЛЕВА 

несъмнено притежава.

Д-р Венелина Милева и 
проф. Хорхе Алио пред 

новооткритата 
българо-испанска очна 

клиника „Ресбиомед“
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пълнително високотехнологично ус-
тройство следи постоянно и най-
малките движения на окото и ком-
пенсира положението на лазерния 
лъч. Предимството е в бързината 
на импулсите – 5 диоптъра късо-
гледство биха могли да се кориги-
рат за около 15 сек. 

– Какво е усещането след ЛЕЙ-
СИК?
– След процедурата повечето от 

пациентите не изпитват болка или 
дискомфорт. При някои има сла-
бо овлажняване на очите и сред-
но силно усещане за парене. При 
други може да има слабо до уме-
рено чувство за наличие на чуж-
до тяло в продължение на някол-
ко часа след хирургическата интер-
венция, но обикновено след 3–4 часа 
очите се чувстват добре. 

– Резултатите оптимистични ли 
са до този момент?
– Изследванията показват, че в 

95–98% от случаите резултатът 
е отличен и не се налага допълни-
телна корекция. Годишно се извърш-
ват над 1 милион лазерни корекции 
на зрението в Европа и Америка, 
като тази процедура е считана за 
козметична.

– С какви нови технологии разпола-
га медицината в световен мащаб и 
в частност клиника „Ресбиомед“?
– На първо място е платформа-

та „Визумакс“ на компанията „Карл 
Цайс Медитек“, която се използ-
ва при рефрактивната лазерна хи-
рургия. Тази технология, комбинира-
на с ексимерен лазер Мел-80, пре-
доставя отлични клинични резул-

тати. „Визумакс“ 500 kHz поста-
вя нови стандарти на ефикасност 
при рефрактивната хирургия – из-
ползва се за корнеална трансплан-
тация (отворена рана на роговица-
та) с отлични резултати. Благода-
рение на технологията ReLEx рого-
вицата остава в голяма степен не-
засегната.

– Как можем да запазим зрението 
за по-дълго време?
– Профилактиката на зрението 

има много компоненти, включител-
но и спазване на правила за хранене, 
които са приети за профилактика и 
на атеросклерозата. С напредване на 
възрастта съдовите заболявания на 
окото започват да заемат относи-
телно по-голям дял. Не забравяйте и 
за активния начин на живот. Препо-
ръчаната честота на прегледите при 
офталмолог зависи от съпътства-
щите ви заболявания, но като цяло 
след определена възраст прегледи на 
6 месеца биха дали ценна информа-
ция за предотвратяване на евенту-
ални по-късни очни усложнения.

***
Освен тежестта на професио-

налната отговорност д-р Венели-
на Милева, заедно с екипа на очна 
клиника „Ресбиомед“, мечтае да ор-
ганизира и благотворителни кампа-
нии за профилактика на зрението в 
детски градини, училища и домове 
за възрастни и деца. Мечтите на 
всяка жена са красиви и усмихнати. 
И тя има желание да ги осъщест-
ви както в личен, така и в профе-
сионален план. 

Разговора води Софи ТОПАЛОВА

По време 
на операция…

1330 София 
ул. „Алдомировска“ № 144 
Телефон: 02 80 81 888 
Мобилен: 0879 600 290

Какво ви предлагаме

 Диагностични услуги и диагностични

кабинети

 Детски кабинет

 Кабинет образна диагностика

 Кабинет за лазерна терапия

 Кабинет корнеална топография

 Операционен блок и оперативни

услуги

Очна клиника „Ресбиомед“ осигурява 

на своите пациенти перфектно 

съчетание от високи технологии и 

висококвалифицирани специалисти 

в областта на офталмологията.



ду ш а  и  т я л о

ПРОЛЕТНА 
ДЕПРЕСИЯ?!

У
сещате ли близостта с 
природата и нейните да-
рове, чистия въздух, слън-
чевите лъчи, които даря-

ват живот, тихия ромон на по-
тока и мириса на горските цветя, 
които ни напомнят, че идва проле-
тта? Ако сте от хората, които 
ще отговорят „не“, ще ви успоко-
им, че има спасение. 
Релаксиращите програми на д-р 

Вергиния ГЕОРГИЕВА и нейния 
екип ще ви покажат пътя за из-
бягване на изтощението, лошото 
настроение и безразличието, които 
обикновено ни обземат в началото 
на пролетта. Не, това не е депре-
сия, а обикновена пролетна умора.

– Кое е първото нещо, което 
трябва да променим в началото 
на пролетта, за да преживеем по-
лесно прехода между сезоните, д-р 
Георгиева? 
– Храненето. Нужни са ни по-

вече плодове, зеленчуци, суро-
ви ядки и пълнозърнести храни, 
както и такива, богати на не-
наситени мастни киселини оме-
га-3. Организмът изпитва необхо-
димост от по-големи количества 
витамини В12 и D, чиято лип-
са води до депресивни състояния. 
Познатите източници на вита-
мин В12 са нискомаслените млеч-
ни продукти, мидите, говеждото 
месо и зърнените култури. А ви-
тамин D се открива в рибата 
(сьомга, риба тон) и в сурови-
те ядки. Можете да приемате 
тези витамини и под формата 
на таблетки, но правилно под-
браната храна все пак е ключът 
към решаването на много пробле-
ми, включително и на пролетна-
та умора. 

– Обикновено след правилното 
хранене специалистите веднага 
препоръчват и спортуване... Но 
точно в началото на пролетта 
хората се чувстват уморени, без 
енергия за спортни занимания. 
Как ще ги мотивирате да се дви-
жат повече?
– Да, движението е другият си-

гурен начин за справяне с лошо-
то настроение и за тонизиране. 
Но не е нужно да се изтощавате 
с непосилни тренировки. Просто 
излезте на открито. Разходете 
се, подишайте свеж въздух. Ва-
жното е да не стоите дълго вкъ-
щи и пред компютъра. Упражне-
нията от йога са подходящи за 
отпускане, тъй като балансират 
душата и физическото ни тяло. 
Има и други източни практики, 
които е добре да правите в за-
висимост от темперамента си – 
тай-чи, цигун. За по-темперамент-
ните препоръчвам тиха музикоте-
рапия с автогенен тренинг с помо-
щта на психолог. Или пък денс те-
рапия. Особено актуална напоследък 
е арт терапията – работа с плас-
тилин, рисуване на картини… Съче-
тавайки всички тези различни въз-
можности за релакс, ние подобрява-
ме жизнения си тонус.

– А как да подобрим светоусещане-
то си сред лавината от безпаричие, 
липса на желание за работа, мрачно 
настроение, отчаяние...
– С една нова философия за све-

та. Едва ли има човек, който да 
не иска да е щастлив. Повече-
то хора си внушават, че кога-
то постигнат или получат нещо, 
за което са се борили, ще бъ-
дат щастливи. Замисляли ли сте 
се обаче колко често оценявате 
това, което имате? Истината е, 
че проблеми и нови цели за по-
стигане винаги ще има, просто 
животът не може да тече без 
тях, но това не бива да ви пре-
чи да му се наслаждавате. Ето 
няколко стъпки как да се почув-
ствате по-доволни, спокойни и 
радостни: 

11Наслаждавайте се на това, 
което правите. На работ-

ното място човек прекарва голя-
ма част от денонощието, зато-
ва е много важно да върши за-
дачите си с желание, да се чув-
ства комфортно в работната си 
среда и най-вече да се разбира с 
колегите. 

22Приемете това, което 
има те. Най-щастливи са 

тези, които имат по-скромни 
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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. 

очак вания и са усвоили тънкото 
изкуство да се радват и да оце-
няват това, което имат. 

33Не завиждайте. Може би го 
правите без дори да се усе-

тите, но завистта е в състоя-
ние да отрови всички други чув-
ства у вас. 

44Живейте в настоящето 
и мечтайте за бъдещето. 

Не позволявайте на миналото да 
ви обсебва. 

55Изберете щастието. Не се 
притеснявайте да промените 

целите и мечтите си. Предста-
вете живота си като история, 
която може да редактирате. Та-
кава една гъвкавост ще ви по-
могне да реорганизирате целите 
и стремежите си, да си дадете 
сметка какво наистина искате, 
какво ви прави щастливи и как-
во ви е разочаровало в миналото.

66Не пренебрегвайте връзка-
та с околните. Ние получа-

ваме дозата си щастие и радост 
от другите, независимо дали ста-
ва въпрос за партньора, родите-
лите, децата или приятелите ни. 
Не оставяйте за утре думите 
„обичам те“ или всичко мило и 
щастливо, което се върти в гла-
вата ви и искате да го сподели-
те с любимия.

– Каква е ролята на медитаци-
ята в борбата срещу т. нар. про-
летна депресия? И на всекиго ли е 
по силите да медитира?
– Не е нужно да прекарвате ня-

колко часа в пълна тишина и спо-
койствие, за да сте медитирали. 
Хората, които отделят средно 
по 20 минути на ден за почивка 
и успокоение на съзнанието, подо-
бряват паметта си и когнитив-
ните си способности и изпитват 
по-малко стрес само след четири 
дни практикуване на тази тех-
ника. Може да медитирате, без 
да се налага да загърбвате еже-
дневните си задължения: докато 
си взимате душ или миете чи-
нии (пуснете си успокояваща му-
зика или пейте); докато стоите 
(на спирката, в задръстване, на 
опашка, пред лекарски кабинет), 

можете да превърнете недовол-
ството от чакането в радост и 
почивка; докато се храните (сед-
нете спокойно на масата, затво-
рете очи, вдишайте дълбоко ня-
колко пъти, усетете аромата и 
топлите пђри, носещи се от блю-
дото ви, и започнете да се хра-
ните с наслада). Важното е да се 
съсредоточите върху дишането 
си, то трябва да е равномерно и 
дълбоко. Мислете си за позитив-
ни неща или приятни спомени и в 
никакъв случай не затормозявай-
те съзнанието си с притеснения 
и мисли за настоящи проблеми. 

– Напоследък психолозите пре-
поръчват и холотропно дишане за 
изтласкване на проблемите, кои-
то ни безпокоят. Какво предста-
влява то и какви са резултатите 
от него като част от антистре-
совите ви програми?
– Връзката между психиката и ди-

шането е факт, известен отдавна 
на човечеството. Създател на тех-
никата холотропно дишане (означава 
дишане, което води към постигане 
на цялостност; от гръцкото „холос“ 
– цялостност) е чешкият психолог 
Станислав Гроф. При този метод 
измененото състояние на съзнанието 
се причинява с много прости сред-
ства: специфичен дихателен модел, 
емоционално заредена музика и фоку-
сирана работа с тялото. По време 
на холотропна сесия съзнанието ка-
чествено се променя. Обикновено ос-
таваме напълно ориентирани в прос-
транството и времето и не губим 
целия контакт с окръжаващата ни 
реалност. В същото време в поле-
то на съзнанието ни нахлува съдър-
жание от други области на същест-
вуването. Така преживяваме едновре-
менно две много различни реалности, 
„двата ни крака са в различни све-
тове“. Резултатът от холотропна-
та сесия са фундаментално емоцио-
нално освобождаване и физическа ре-
лаксация. По този начин целият ор-
ганизъм се насища с кислород, балан-
сират се сърдечносъдовата и нервна-
та система и ние стигаме до едно 
емоционално и физическо равновесие.

Разговора води Софи ТОПАЛОВА



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

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.

Н
ека от самото начало бъдем наясно – психоте-
рапията не е метод за отслабване. Нейната ос-
новна задача е да направи живота ви по-добър, 
да ви накара да се срещнете лице в лице с труд-

ностите, да постигнете емоционален баланс. Тя ще 
ви помогне да промените отношението към самите 
вас и да преформулирате основния си проблем от „В 
нищо не ми върви, тъй като съм дебел/а“ до „Имам 
толкова много житейски затруднения, които ме пра-
вят дебел/а“.
Представете си само – вие сте добър/а съпруг/а, от-

личен професионалист, разбиращ и съпричастен прия-
тел, който никога не се осмелява да покаже гнева си, 
страхувайки се от негативната оценка на другите. 

Страхът от външна оценка 
много често може да бъде преодолян с… обилно хране-
не. „Да захаросаш“ проблемите си е бягство от иден-
тификация и назоваване на собствените емоции. 
Или казано с други думи, една от съществените причи-
ни за натрупването на излишни килограми са емоцио-
налните блокажи.
Произходът на някои негативни емоции може лесно 

да бъде определен – скорошна любовна раздяла, трудна 
адаптация на ново работно място. За разлика от дру-
ги страхове, които са много стари и корените им са 
в нашите детски преживявания. Потискането на тези 
емоции се осъществява с поглъщането на много или 
нездравословна храна. Не на последно място като фак-
тор за наднорменото тегло се сочи стресът.

Проучвания показват, че щетите, които стресът на-
нася на нашата фигура, са в областта на корема. 
Ако стресът се е превърнал в хроничен, то и преяждане-
то става хронично.
„Емоционалните“ килограми трудно могат да бъдат 

стопени. Те запълват нашите липси и лекуват нашите 
рани. Психотерапевтичната работа помага да разберем 
и преодолеем негативните си емоции, както и да си 
отговорим на въпроса, защо подсъзнанието се стреми 

да запази свръхтеглото 
на нашето тяло

И тъй като тялото и психиката са неразривно свър-
зани, психотерапията се явява важен път в борбата с 
излишните килограми. 
Психотерапията не е магическа пръчка, с чиято помощ 
ще се сдобиете с идеална фигура изведнъж. 
Но е онзи необходим съюзник, който ще ви помогне 

да се почувствате добре в собствената си кожа, как-
то и по-бързо да изпълните взетото от вас решение 
да отслабнете.

Райна АНГЕЛОВА, психолог

Наднорменото тегло

психическа бариера
КАТО
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Опитали сте всичко – диети, хапчета за 
отслабване, изтощително спортуване, – но 
ефектът е винаги един и същ. Йо-йо. Тогава?! 
Остава ви може би още една надежда – 
срещата с психотерапевт.
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НАЧИН НА ЖИВОТНАЧИН НА ЖИВОТНАЧИН НА ЖИВОТ

П
е с и м и з м ъ т 
идва от на-
ст р о е н и е -
то, опти-

мизмът – от нашата 
воля. Поне за това 
мненията на съвре-
менните философи не 
си противоречат. С 
други думи, ако мрач-
ният поглед към све-
та не изисква от нас 
никакви усилия, то оп-
тимизмът често ни об-
зема, след като сме свър-
шили определена духовна ра-
бота и сме опознали себе си. 
Избрахме за вас няколко упраж-
нения, разработени от специалисти 
по когнитивно-поведенческа тера-
пия и личностно развитие, и си 
представихме как би протекъл де-
нят, в който решите да се научи-
те на оптимизъм. 
Разбира се, този наш експеримент 

предлага една доста условна карти-
на за промяна на мирогледа. Съглас-
ни сме, че за да се усвои трайно 
позитивният поглед към света, са 
необходими повече време и доста 
повече воля. Но нищо не ви пречи 
да опитате в рамките на един ден 
да не се отклонявате от „правила-
та“ на оптимизма. 

7.30 ÷. 
ВЕДНАГА СЛЕД СЪБУЖДАНЕ

Чувствата ви са все още неясни, 
но неврофизиолози смятат, че в мо-

мента на събуждане човек е особено 
възприемчив. Затова първите мину-
ти след ставане от сън е добре 
да се оползотворят за създаване на 
положителна настройка за предсто-
ящия ден. Помислете си само за 

приятните неща, кои-
то ви очакват. До-

като още сте в лег-
лото, си представе-
те, че се намирате 
в киносалон и на ек-
рана виждате са-
мите себе си – та-
кива, каквито ис-
кате да бъдете. 
Представете си, че 
точно днес ще се 
осъществи една голя-
ма ваша мечта. Опи-

тайте се да усетите 
прилива на щастие, кой-

то ще ви обземе, ако това 
наистина се случи. Намесете в 

„картинката“ и своите близки – 
тях също си ги представете бла-
гополучно реализирани и щастливи. 
Ако през деня почувствате, че оп-

тимистичните сили ви напускат и 
настроението ви рязко се влошава, 
припомнете си „видяното“ сутрин-
та. Това ще ви „влее“ енергия. 

(По методиката на американския 
психолог Стивън Хасан, автор 

на книгата „Освобождаване от 
психологическото насилие“)

10.00 ÷. 
В ОФИСА 

Ако започвате разговора с шефа, 
колегите или партньорите ви със 
страх, че ще ви откажат нещо, 
значи е много възможно наистина 
да получите отказ. По-лесно ще по-
стигнете своето, ако мислите, че 
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ОПТИМИСТ 
ЗА 24 ЧАСА

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ЧОВЕК 
ДА ПРОМЕНИ СВЕТОГЛЕДА СИ 
ИЗВЕДНЪЖ? ДА, С НЯКОЛКО 
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срещата ви ще завърши успешно 
и ако участвате в разговора като 
равноправен и уверен събеседник. 
Но въпросът е как да не изгубите 
самочувствие, ако шефът ви пог-
ледне строго и ядосано. Веднага си 
представете как вашият събесед-
ник бяга по къси гащи и раздърпана 
тениска сутринта в парка или пък 
как прави кулички от пясък заедно 
със своите деца или внуци. Виждай-
ки в негово лице един обикновен чо-
век, вие го лишавате от ролята му 
на диригент на положението. Тогава 
разговорът ви има шанс да проте-
че по-естествено и гладко. Не за-
бравяйте, че често превъзходство-
то на събеседника е само сценичен 
ефект, подсилен от обстановката 
в кабинета, дрехите, маниерите и 
социалния му статус.
(По методиката на Юлия Крижанска 

и Виталий Третяков, автори на 
книгата „Граматика на общуването“)

14.30 ÷. 
ОБЕДНА ПОЧИВКА

Да направите пауза насред работ-
ния водовъртеж, невинаги е въз-
можно, но е нужно. Със скорост-
та, с която живеем живота си, 
напоследък ни е все по-трудно да 
изпитваме истинска радост и да 
намираме време за консумиране на 
удоволствието от живеенето абсо-
лютно осъзнато. Затова, каквото 
и да ви струва, поне за 10 минути 
излезте от офиса в обедната си 
почивка и се разходете пеша. Кра-
чете уверено – не много бързо, но 
не и много бавно. Дишайте бавно и 
дълбоко. Така ще стопите вътреш-
ното напрежение. Погледнете с ин-
терес на света около вас – сякаш 
виждате за първи път улицата, по 
която вървите. Любувайте се на 
облаците, дърветата… Ще усети-
те как постепенно ви изпълва чув-
ство на покой. Помислете за при-
родните цикли – например че след 
зимата винаги идва обновяваща про-
лет… Това ще ви изпълни със сила. 

(По методиката на 

Мартин Селигман, автор на книгата 

„Как да бъдем оптимисти“)

16.00 ÷. 
ВАЖНА СРЕЩА

Напрегнатият работен ритъм се 
забързва. В главата ви продължа-
ва да отекват откъси от току-
що приключил разговор… Трябва-
ше да окажете съпротива, да за-
действате тежката артилерия от 
аргументи… Иска ви се времето 
да се върне назад и да проведе-
те този разговор наново, но по-ус-
пешно. Стоп! Опитайте се да пре-
къснете този поток от преживя-
вания. Представете си, че можех-
те да реагирате на думите на съ-
беседника си още по-лошо – като 
съборите ядосано папките от бю-
рото си на земята. Само мисълта 
за още по-лошия изход от ситуа-
цията ще доведе до взрив от емо-
ции и ще освободи енергия, в ре-
зултат на което настроението ви 
ще се подобри веднага. В този мо-
мент се върнете отново към реал-
ните думи, с които приключихте 
въпросния разговор. Сега вие сте 
в състояние спокойно да обмисли-
те и анализирате онова, което е 
станало, защото във въображение-
то си преживяхте върховния изблик 
на отрицателни емоции. И те вече 
не замъгляват разума ви. 

(По методиката на Лариса Грачева, 
автор на книгата „Емоционален 

тренинг: изкуството да 
владееш себе си“)

19.00 ÷. 
В ЗАДРЪСТВАНЕ

Вие сте уморени, гладни и в ду-
шата ви се надига раздразнение: 
„Закучи се. Отново ще закъснея. 
И отново няма да успея да по-
уча заедно с децата и да вече-
рям човешки, без да бързам!“ За-
почвате да нервничите, пулсът ви 
се ускорява. Това е типична реак-
ция на песимиста, убеден, че задъл-
жително ще се случи нещо лошо 
или дори още по-лошо. Но е във 
ваша власт да спрете тези тре-
вожни усещания. Просто помисле-
те за по-благоприятен, крайно оп-

тимистичен изход от ситуацията: 
„Пътят много скоро ще се осво-
боди и аз ще пристигна навреме.“ 
След това си представете какво 
може да стане реално, ако заемете 
средна позиция между песимистич-
ното и оптимистичното мислене: 
„Да, ще закъснея, но не много. Кое-
то не успея да проверя, ще питам 
децата по пътя за училище. А да 
вечерям мога леко, на бърза ръка.“ 
Такава гледна точка не е по-малко 
реалистична, отколкото гледната 
точка на песимиста. 

(По методиката на Вера Лосева и 
Алексей Лунков, автори на книгата 

„Учим се да бъдем щастливи“) 

22.00 ÷. 
НА ДИВАНА ВКЪЩИ

Чувствате се неудовлетворени: 
„Денят отлетя, а нищо не свър-
ших както трябва!“ А какво ще 
ви стане, ако си припомните само 
онова, което ви се удало да свър-
шите?! При това не точно днес, а 
по принцип. Спомнете си моменти-
те, когато сте се гордели със себе 
си, какви добри навици сте при-
добили, кои хубави качества сте 
развили. 
Превключете вниманието си на 

положението на своето тяло. Ако 
сте седнали в неудобна поза (напри-
мер погледът ви сочи надолу, глава-
та ви е наклонена неестествено на-
пред или встрани), значи вътрешно 
вие все още сте загрижени за про-
блемите в работата. Седнете из-
правени, облегнете се на дивана или 
на креслото, отпуснете ръцете и 
краката си, леко повдигнете гла-
ва и погледнете нагоре. Запитайте 
се: „Какво искам наистина?“ По-
мечтайте! Възможно е в съзнание-
то ви да изплуват други възмож-
ности за развитие на събитията. 
Този начин – с промяна на позата и 
начина на мислене – е добре да из-
ползвате в ситуации, когато ви се 
струва, че сте в задънена улица и 
не знаете как да постъпите. 

(По методиката на Роберт Дилтс, 
автор на книгата „НЛП – навици 

за ефективна презентация“)
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Не ви ли се струва, че 
напоследък суеверните 
станаха повече? 
И, честно казано, доста 
досадни! Но е добре да 
проявим разбиране, 
защото…

…
Д а си суеверен е вроде-

на особеност на психи-
ката. Но не означава, че 
си луд, а че имаш склон-

ност да правиш причинно-следстве-
ни връзки между събитията. На чо-
вешкия разум често му е по-лесно 
да изнамери магическа връзка меж-
ду два независими факта, откол-
кото да допусне случайно съвпаде-
ние. (Цял ден ме преследват неуспе-
хи. Няма страшно, така и трябва да 
бъде, тъй като днес е 13-и.) По този 
начин хората правят непредсказуем-
ия свят по-подреден, макар и само 
във въображението си. И така е 
било от зараждането на човечест-
вото. Оттогава съществуват и су-
еверията. 

В комбина със съдбата
Не му е дадено на човека всич-

ко да контролира. Интуитивно той 
разбира, че има сили, над които 
той няма власт, но които могат 
да му влияят. Например колкото и 
правилно да организирате финанси-
те си, световната финансова криза 
няма начин да не ви засегне (някои 
– повече, други – по-малко). 
Това, че не можем да контролираме 
всичко, поражда у нас тревога. А 
принудителното бездействие още 
повече влошава нещата. 
Ритуалите на суеверните са це-

ленасочени действия с цел защи-
та от евентуални беди. Те са плах 
опит за установяване на „хармонич-
на“ връзка със стихиите. 
За суеверния човек ритуалът има 
същата утешителна сила, каквато 
има молитвата за вярващия. 
Опасните ситуации, чийто изход 

зависи не от човека, а от случай-

ността, също усилват потребност-
та ни от суеверия. Статистиката 
сочи, че средите на професионални-
те спортисти, пилотите от „Фор-
мула 1“ и матадорите „излъчват“ 
най-много суеверни хора. 

Обща памет
Суеверията правят не само въоб-

ражаеми връзки между факти, но и 
напълно реални – между хора. Това, 
че една общност от хора има едни 
и същи суеверни ритуали, означава, 
че на същите тези хора най-мал-
ко са им били четени едни и същи 
приказки в детството. Суеверия-
та имат корени в семейното на-
следство и културата на народите.
Например ние, българите, имаме 
навик никога да не поставяме хляба 
с долната кора нагоре – не толкова 
защото вярваме, че това ще ни 
донесе нещастие, а защото нашите 
баби са ни учили така. Правим 
го от уважение към паметта на 
предците си. 
Възможно е почукването на дърво 

пък да е памет за това, че наши-
те предци са вярвали в добрия дър-
весен дух, когото са призовавали да 
ги защитава от злото. 

Чувство за мярка  
Суеверието е свойство на психи-

ката – то не може да е добро или 
лошо. Докато то ни помага, а не 
ни пречи да живеем, всичко е на-
ред. Доста хора неволно прекрач-
ват пукнатините по асфалта. Ако 
обаче го правят с цел избягване 
на нещастие и се паникьосат, ако 
случайно стъпят върху пукнатина, 
това вече прилича на невроза. И в 
този случай консултацията със спе-
циалист може да се окаже полезна. 
Да разберете дали сте прекрачили 
чертата на разумното суеверие 
можете да определите по 
честотата на „заклинателните“ 
действия.
Ако те прекалено ограничават 

свободата ви на действие, значи е 
време да потърсите специализира-
на помощ. 

Суеверният до нас
Отнасяйте се с уважение към ри-

туалите и амулетите на суеверни-
те хора. Особено ако са ви близ-
ки. Няма смисъл да им обяснявате, 
че тези ритуали и амулети са без-
полезни, защото няма да ги убеди-
те да се откажат от тях. Само 
ще ги накарате да се крият, ко-
гато ги правят. Но помнете, че 
не сте задължени да подчинявате 
собственото си поведение на чуж-
ди правила. 

СуевериетоСуеверието  
умора нямаумора няма

W
W

W
.S

TO
CK

PO
DI

UM
.C

OM

Бела, брой 3 (169), 201240



ЛИЦЕТО ОТ КОРИЦАТАЛИЦЕТО ОТ КОРИЦАТАЛИЦЕТО ОТ КОРИЦАТА

К
ак си представяте Мисис Бъл-

гария 2011 Свят? Като лъскава 

красавица, гледаща изкусително 

от високия си пиедестал?! В такъв слу-

чай илюзиите ви могат да пострадат. 

Тя не е високомерна недостъпна жрица 

на красотата. Съжалявам, че ви разва-

лих представата. Венелина Милева до-

казва, че спокойствието, откритост-

та, чистотата и целомъдрието са ка-

чества, които не са загубили своята 

ценност. Че може би България е стра-

ната с най-много красиви жени. Но не 

само това – а също и с най-много успе-

ли, комбинативни, смели и най-вече до-

казващи се във всички сфери на живота, 

където съдбата ги постави. Короната 

не е успяла да главозамае д-р Венелина 

Милева, която е една от тези жени. 

– Госпожо Милева, мечтаехте ли 
като всяко момиченце да стане-
те принцеса? Какво беше дет-
ството ви?
– Да, мечтаех да се видя в рокля на 

принцеса. Имах безгрижно детство. 

Бях едно нормално, дисциплинирано и 

кротко дете, обгрижвано с много лю-

бов. Обичах да рисувам. В някакъв мо-

мент ми хрумна, че мога да стана ху-

дожник или дизайнер, но желанието ми 

за лекар надделя.

– Коя е жената, която виждате 
всеки ден в огледалото?
– Виждам едно непораснало дете. Ина-

че съм открита, пряма, искрена и нор-

мално амбициозна. Старая се да бъда 

добра съпруга и майка на двете си деца 

и, разбира се, да си обръщам внимание 

като на жена. Защото мисля, че кога-

то човек харесва и обича себе си, пра-

ви любимите си хора щастливи. Аз съм 

типичен представител на зодия Овен – 

щом си наумя нещо, действам с рога-

та напред и следвам целите си тихо и 

упорито. 

– На 13-ото издание на национал-
ния конкурс за омъжени дами „Ми-
сис България 2011 Свят“ вие се 
конкурирахте с още 15 финалист-
ки, избрани измежду близо 600 
кандидатки. И спечелихте. Проме-
ни ли тази корона светогледа ви? 

– Не, аз съм си същата. Но короната ми 

даде възможност за нови познанства 

и чрез тях да развия благотворителна 

дейност като офталмолог. Така аз от-

правям своето послание към общество-

то да обръща повече внимание на про-

филактиката на зрението. 

– Освен във видимия свят оглеж-
дате ли се и в духовния? Кой спо-
ред вас е пътят към хармонията 
и щастието?
– Пътят към себе си – да се опознаеш и 

да превъзмогнеш егото си – се извървя-

ва трудно. Но мисля, че в някакъв етап 

от развитието на всеки човек щасти-

ето е постижимо. Всеки сам трябва да 

намери начина да бъде щастлив. На по-

мощ често ни идва и женската интуи-

ция. Ние сме тук, на земята, за да нау-

чим своя урок. Убедена съм, че всяка ми-

съл има силата да предизвиква събити-

ята, случващи се в живота ни.

– Здравословно ли живеете и как 
си почивате?
– Да, старая се да спортувам всяка 

седмица. Когато реша да вляза във фор-

ма (като за конкурса например), започ-

вам да спортувам по-често, да се храня 

здравословно и да приемам повече теч-

ности. Като всяка уважаваща себе си 

жена имам и специално отношение към 

модата, без да го превръщам в само-

цел. Чета книги на историческа и соци-

ална тематика.

– Могат ли да се съчетаят успеш-
но ролите на жена, майка, съпру-
га и лекар? 
– Да, като се подредят приоритетите 

за деня и се следват дисциплинирано. 

Ако човек върши само едно нещо, той 

не може да се развива. Трябва да се нау-

чим да съчетаваме различни роли в жи-

вота си.

– Смятате ли се за успяла жена?
– Да, но има и още какво да направя. Чо-

век трябва постоянно да се усъвършен-

ства, да надгражда това, което е по-

стигнал, да продължава напред. 

Интервю на 

Софи ТОПАЛОВА 

„АЗ СЪМ УСПЯВАЩА „АЗ СЪМ УСПЯВАЩА 
И ЩАСТЛИВА ЖЕНА“И ЩАСТЛИВА ЖЕНА“
казва д-р Венелина МИЛЕВА, добавила 
наскоро още едно свое амплоа в жизнения 
си път на съпруга, майка и лекар – това 
на една от най-красивите жени…

СНИМКИ БОРИС ПОПОВ
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„
“

ИНТЕРВЮИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

Т
я помогна на много жени в България да тръг-
нат по дългия път от възклицанията „Ах, но-
вата ми чанта!“ и „Ох, любимите ми обувки!“ 
към въпросите „Коя съм аз? и „Каква е жен-

ската ми същност?“. Изпитвам към нея благодарност 
за това и исках да я срещна, за да є го кажа лично. 
Виргиния Захариева е с 18 години по-голяма от мен, а 

мъжът, с когото от 13 години живее в щастлива връз-
ка, е с 16 години по-малък от нея. Красива е и изглеж-
да отлично. Фигурата є е като моята, когато бях на 
25. Математиката няма да ви помогне. Нумерология-
та – също. Животът є може да ви изглежда фантас-
тичен, но отговорите за тази жена не са равни и на 
прословутото „42“ от „Пътеводител на галактическия 
стопаджия“. Към нея ще се приближите повече с разка-
за на Бунин „Леко дихание“, с култовия филм „Усещане 
за жена“ или с книгата, която тя сама нарече женска 
библия – „Бягащата с вълци“ на Клариса Пинкола Естес. 
Разговаряхме разбъркано. Точно както разговарят 

жени, които се виждат за пръв път, или пък таки-
ва, които се познават отдавна, защото са си задава-

ли едни и същи въпроси. 
– ТРИНАДЕСЕТОТО ИЗДАНИЕ НА „БЯГАЩАТА С 
ВЪЛЦИ“ ИЗЛЕЗЕ С ВАШИЯ ПРЕДГОВОР...

– Препоръчвах на хората книгата и тя се изчерпва-
ше, и изчерпваше в продължение на десет години. На-
края издателят ме намери и каза: „Моля те, напиши 
предговора!“ 

– КАЗВАТЕ, ЧЕ ТАЗИ КНИГА СЕ ЧЕТЕ НЕПРЕКЪС-
НАТО... 

– Да. И се чете където отвориш. Има нещо съдбов-
но в това да я отваряш всеки път. Означава, че си 
готов да чуеш нещо и то те намира. В тази книга 
става дума за архетипи, които са основата и с кои-
то ти винаги си в различни отношения. Това е нещо 
като работа с тухлите, с основния материал. Необ-
ходимо е да знаеш как ти се отразява динамиката на 
тези архетипи. Подобно е на картите „Таро“. Те от-
разяват теб и пространството, което даваш на раз-
лични аспекти от себе си. 

– ИСКАТЕ ЛИ ДА СЕ ВИДИТЕ С ЕСТЕС?
– Не. Аз я виждам. Ние си говорим. По същия начин 

Виргиния Захариева:

Без женския глас 
обществото не е щастливо
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си говорим с Ерика Джонг, с Емили Дикинсън, с Вир-
джиния Улф. Текстовете отразяват най-съкровеното. 
Но ако я поканят, с удоволствие бих се срещнала с 
нея. Или ако животът ми създаде ситуация – няма да 
я пропусна. 

– АЗ ПЪК ВИНАГИ МНОГО-МНОГО ИСКАМ ДА СЕ 
СРЕЩНА С ХОРАТА, КОИТО МИ ХАРЕСВАТ! 

– Може би имаш някакви неща, които съдържащ в 
себе си и не си извадила, а те са ги извадили. Но фа-
ктът, че харесваш някого, че си привлечена от този 
човек, означава, че ти си и той. Впрочем затова е 
благословена нашата професия на журналисти – защо-
то можеш да се срещнеш с всекиго. Имаш правото да 
му зададеш каквито искаш въпроси. Това е професия, 
която те води в света. 

– ЖУРНАЛИСТИКАТА ОБАЧЕ МНОГО СЕ ПРОМЕ-
НЯ И В ТАЗИ ПРОМЯНА НЯКАК СИ СЕ ГУБИ. 

– Не съм съгласна, че журналистиката се губи. Вре-
мето на комуникациите дава огромни възможности. Те 
смениха философията на живеенето. Представете си 
един човек, който върви пеша, и един човек, който 
има свръхбърза кола. Това е в момента журналистът – 
той се вози в по-бърза кола. Трябва да внимава да не 
си изтръска някъде душата обаче. 

– СЕГА Е МОДЕРНО ЧОВЕК ДА БЪДЕ ОСЪЗНАТ, 
ДА ОБИЧА СЕБЕ СИ...

– Всичко, което се превръща в мода, е кампанийно и 
недостатъчно дълбоко. Да разбереш кой си, да задъл-
бочиш духа си, да изпълниш това, за което си дошъл 
– това е дълбок вътрешен процес, съпътстващ целия 
ни живот. В този процес се инвестира много. Мисля, 
че много хора работят върху това и е неизбежно чо-
вечеството да се развива и да върви напред. Защото 
материалният свят е преходен. Ние се грижим за него 
и това е част от предизвикателството на духа, но 
материалното остава тук. Когато си тръгнем оттук, 
единственото, което накъде броди като чиста суб-
станция, е душата ни. Така че... Как се погрижи днес 
за душата си? Проблемът е, че ние живеем буквално 
и сме залепени за материалното. Слава богу духовните 
практики и изкуството осигуряват дистанцията, от 
която имаме нужда, за да погледнем себе си и живота 
си. Днес правиш интервю. Направи го по по-различен 
начин. Това е – да се опитваме да правим по различен 
начин всичко, което вършим рутинно. Тогава вече ста-
ваме творци на живота си. 

– КОГАТО ЧОВЕК ПОСЕЩАВА ПСИХОТЕРАПЕВ-
ТИЧНИ СЕАНСИ, ТОВА ДУХОВНА РАБОТА ЛИ Е, 
ИЛИ Е НЕЩО ДРУГО? 

– Духовна работа е успоредяването на тялото с духа, 
постигането на вътрешен мир. Да се радваш на това, 
което ти е дадено, да живееш просто в истина, лю-
бов и работа. 
За съжаление отиваме на терапия, когато вече имаме 
много тежък проблем и страданието е много силно. 
В нашата школа прилагаме телесно ориентирана те-

рапия. Работим много с тялото, работим и с душа-
та, търсим баланса и в този смисъл – да, терапията 
е духовна работа.  

– ЗНАЧИ ПСИХОТЕРАПИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ 
ЕДНО УЧИЛИЩЕ, А НЕ ЛЕЧЕНИЕ САМО? 

– О, да. Аз така направих. Аз имах проблем. Няма-
ше терапевти тогава и започнах да уча неорайхиан-
ска психотерапия на 38-годишна възраст. В момента 
аз съм директор на същата тази школа заедно с две 
мои колежки (Институт за психотелесна психотерапия 
– бел. ред.). Ние наследихме школата от проф. Валдо 
Бернаскони (основателя на Международната неорайхиан-
ска школа – бел. ред.) и обучаваме в този специфичен 
метод. На някаква възраст получаваш необходимост да 
предадеш това, което знаеш, на други хора. Логично е, 
като знаеш, да предаваш нататък. 

– ОСВЕН ПСИХОТЕРАПЕВТ И ЖУРНАЛИСТ ВИЕ 
СТЕ ПИСАТЕЛ И ПОЕТ, АРТИСТ...

– Човек трябва да внимава да не се залепя само за 
едно нещо. Аз се задушавам, ако правя само терапия. 
Винаги имам едно тефтерче с идеи и си казвам: „Я 
веднага започвай този проект.“ Тогава творческият 
проект захранва терапията, терапията захранва твор-
чеството. Но и самата терапия може да бъде мно-
го забавна. Особено нашият метод. Понякога е мно-
го смешно. Имаме нужда да играем. Когато се събере 
твърде много отговорност, има риск да станеш аро-
гантен.

– НЕ СТЕ СЕ ВЗЕЛИ НА СЕРИОЗНО... 
– Внимавам за това. Професията на психотерапевта 
поставя ребром въпроса за качеството на личност-
та. За да си позволя да работя с другите, аз нямам 
право да занемарявам качествата на собствената си 
личност. 

– СЪГЛАСНА ЛИ СТЕ С ТОВА, ЧЕ ФЕМИНИЗМЪТ 
НАНЕСЕ ВРЕДИ ВЪРХУ ЖЕНИТЕ?

– В извоюването на правата на жените това движе-
ние си е свършило работата. Проблемът е, че поня-
кога приемаме буквално мъжките модели. Никой не пе-
чели от съревнованието между половете. Добре е да 
имаме права и отговорности, но не трябва да позво-
ляваме те да убият женската ни същност. Има абсо-
лютни стойности. Жените са жени, мъжете са мъже 
и се нуждаят едни от други точно заради своята раз-
личност. 

– НЕОБХОДИМО ЛИ Е ДА СЕ ПОЯВЯТ НОВА ФИ-
ЛОСОФИЯ И ДВИЖЕНИЕ, КОИТО ДА ОТГОВО-
РЯТ НА ФЕМИНИЗМА?

– Не. Не. Това е индивидуален път. Индивидуален бунт, 
не революция. Добре е жената да помни себе си. Уме-
нието си да съдържа, да пази, да присъства... Някои 
смятат, че мъжете могат да отключат или да за-
творят женствеността. Според мен женствеността 
е абсолютна стойност, присъщо вътрешно качество 
и ние сме такива, каквито сме. Точно от собствено-
то ти усещане за женственост зависи и това, какъв 
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партньор си избираш. Ако се обичаш като жена – из-
бираш някого, който те обича, ако ненавиждаш жен-
ствеността си – избираш такъв, който мрази жени-
те. Има такива, нали?

– ДА... ЗНАЧИ МЪЖЕТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЛАК-
МУС, КОЛКО Е ЖЕНСТВЕНА ЕДНА ЖЕНА?

– Не. Ти самата усещаш колко си женствена. Мъжете 
могат да се радват и да съпреживяват. Лошото е, че 
много се забързахме. Това е проблемът в днешно вре-
ме. Ужасно се забързахме. Забравихме се, изместихме 
се. И не бих казала, че толкова феминизмът, колкото 
бързината утрепа женствеността. 

– КАК ДА ХРАНИМ ЖЕНСТВЕНОСТТА СИ?
– Като се събираме с други жени – по-възрастни, по-
млади. Женските партита, женските разговори, дърдо-
ренето, обсъждането. Всичко това. Оставането в жен-
ска среда, където си отпуснат и съпреживяваш това 
сестринство, това спокойствие, преди да се впуснеш 
отново към мъжете. Хубаво е, ако си се сдобрила със 
себе си, ако обичаш майка си. Тогава нещата се под-
реждат много добре, без изобщо да ги напъваш. Случ-
вало ли ти се е да имаш проблем, който непрекъснато 
искаш да решиш, оттук го мъчиш, оттам го мъчиш... 
В един момент спираш, оттегляш се и казваш: „Умо-

рих се. Да става каквото ще. Предавам се!“ И точно 
когато се предадеш, проблемът вземе, че се реши. Това 
е женски подход в света. И той е много добър. Защо 
трябва да прибягваме към него само когато сме се из-
тощили? Добре е да използваме интуицията, да знаем 
кога да извадим характер и да бъдем активни и кога 
да се приберем – да оставим нещата да се случват. 

– КОГА ЖЕНАТА СЕ Е СДОБРИЛА С ЖЕНСТВЕ-
НОСТТА СИ? ПО КАКВО МОЖЕ ДА ГО РАЗБЕРЕ?

– По това, което се случва. Ако се чувства добре – 
нещата се случват. Нещата трябва да стават лесно. 
Бог е на страната на изобилието и на лесните неща. 

– КОЙ БОГ?
– Цялата тази сила, която бди над нас.

– ИМА ЖЕНИ, КОИТО КАЗВАТ „ВЕЧЕ НЯМА 
МЪЖЕ“...

– Младото поколение мъже са много по-малко мачовци, 
повече помагат на жените си, повече си сменят роли-
те с жените. Младите жени също живеят много дина-
мично и различно. Става дума за плавно и хармонично 
сменяне на ролите, а не „Аз съм мъж и няма да правя 
женски работи“. Нито пък жената да каже: „Аз съм 
жена и няма да си закарам колата на сервиз.“ Това е 
една проста взаимозаменяемост, човечност и разбира-
телство. Мога да кажа друго: „Имам нужда да отпус-
на малко. Не искам да правя нищо“. И когато другият 
човек те обича и те разбира, той казва: „Да. ОК. Аз 
ще го свърша.“ После, ако той има нужда от подкре-
па, ти казваш: „Чакай. Дай на мен. Ти почини.“ 

– ДО КАКВА ЖЕНСКА КАУЗА БИХТЕ ЗАСТАНА-
ЛИ СЕГА? 

– Общество, в което женският глас липсва, не е 
щастливо. Много жени у нас имат нужда да споделят 
опита си, да оставят свидетелства от живота си и 
трябва да го правят. Застанах зад една кауза чрез спи-
санието „P.S.“, първото джендър списание за женска 
духовност и интеграция между половете. То започна 
да излиза през 1999 г., защото женският глас е важен 
и трябва да има място, където да се появи. Тогава 
списанието свърши работата си като жест, разчуп-
ване на статуквото и като опит за намиране на за-
губения език между половете. Заставала съм до много 
женски каузи. Сега ме интересува човекът като цяло. 
Затова харесвам книгата на Естес, защото тя гово-
ри за женския аспект в човека. Когато един мъж я 
прочете, може да разбере себе си също толкова добре. 
Това е половината му. 
Преди да съм каквото и да било друго – аз съм жена 
и не мога да не се интересувам от себе си като съ-
щество от женски пол. Постепенно обаче всичко се 
намества и сега аз лично се интересувам от размери-
те на собствената си женственост, но в аспекта на 
целостта. Ще остана изкушена, винаги ще имам по-го-
ляма врата към женската гледна точка към света, но 
вече ме интересува цялото. 

Интервю на Мирослава ИВАНОВА
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П
ринц Сидхарта Гаутама 
живял в онези далечни 
времена, за които науча-
ваме повече от легенди-

те, отколкото от историята. Кра-
савица родила на владетеля на Ка-
пилавасту (град в Северна Индия, 
близо до границата с Непал, къде-
то бил престолът на бащата на 
Буда) чудесно момченце. Мъдреците 
открили по тялото на новородено-
то магически знаци и му предска-
зали велико бъдеще, което щяло да 
се реализира само ако Буда се сблъс-
ка със страданието на света. Но 
родителите му не поискали вели-
ко бъдеще за сина си, а обикновено 
щастие. Затова го скрили от тре-
вогите и скръбта в разкошен дво-
рец. Но любопитството не оста-
вяло принца. Три пъти той тайно 
излязъл от двореца и срещнал, пър-
во, куц старец, след това – измъ-
чен от треска бедняк, и накрая – 
погребално шествие… 
Урокът е ясен – как можем да се 

радваме на живота, ако в крайна 
сметка някъде там ни дебнат ста-
ростта, болестите и смъртта. На-
пускайки двореца за четвърти път, 
Сидхарта срещнал скитащ аскет, 

чието лице излъчвало 

неземна радост 
„Ето това е пътят към спасение-

то – аскетизмът“ – помислил си 
принцът. През нощта той отря-
зал дългите си къдрици, избягал от 
двореца и станал бродещ аскет. Но 
и шестте години изтезание на плъ-
тта и каляване на волята не му 
донесли духовна радост и онзи бля-
сък в очите, който бил видял на 
лицето на нисшия аскет. И тогава 
му просветнало, че трябва да тър-
си среден път между двете крайно-
сти – хедонизъм и аскетизъм. Умил 
се, хапнал малко ориз, седнал под 
една смокиня и изпаднал в дълбока 
медитация, заклевайки се, че няма 
да стане от мястото си, докато 
не стигне до 

духовно пробуждане 
Така Сидхарта Гаутама става 

Буда (Пробудения). Състоянието на 
дълбока медитация се оказало за 

Буда толкова блажено, че той се 
изкушил да остане в него завинаги, 
но състраданието, което изпитвал 
към хората, победило и така Буда 
се отправил да проповядва учение-
то си, което много скоро се пре-
върнало в будизъм – учение на Про-
будения. 
Днес будизмът е познат не само 

на Изток, но и на Запад. Мно-
го хора го наричат даже религия. 
Кое в далечното учение е близко 
на съвременния човек? Цивилизаци-
ята ни предлага всички нови блага, 
но не отговаря на вечните въпроси, 
тя ни мъчи не по-малко, отколко-
то е мъчила древния принц, живял 
в златна клетка.

КЛЮЧОВЕ КЪМ 
РАЗБИРАНЕТО 
НА УЧЕНИЕТО

Човешките желания 
са безплодни

Според Буда главната причина за 
страданията е неуместността на 
човешките желания. Желанията не 
водят към щастие. Те или са неиз-
пълними и това ни носи печал, или 
се изпълняват, но тогава хората 
се убеждават в ефимерността на 
своето щастие и го обезсмислят 
със страха си да не го загубят. И 
продължават да желаят – още и 
още, и още, водени от тази нена-
ситна жажда. Точно тази жажда ги 
тласка от единия край на страда-
нието до другия.

Не се отбивайте 
от верния път

Изход от страданието има. Стра-
данията свършват, когато човек се 
избави от вечната си жажда да же-
лае. Но за тази цел трябва да избе-
ре верния път – онзи, който започ-
ва с правилното знание. Според Буда 

ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

който знае пътя
БУДА,БУДА,

БУДА В ДАТИ
 563 г. пр. н. е – ражда се в 

Северна Индия.

 528 г. пр. н. е. – постига про-

буждане.

 528–483 г. пр. н. е. – пропо-

вядва учението.

 483 г. пр. н. е. – напуска този 

свят.
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обаче да знаеш е малко – трябва и 
да си убеден в онова, което знаеш. 
Убедеността следва да се претво-
ри в правилна реч (да не лъжем и 
да не бъбрим напразно). И в дейст-
вие (да не крадем, да не причиня-
ваме никому вреда, да не прелюбо-
действаме). Всичко това е гръбна-
кът на будисткия начин на живот, 
който е увенчан от три степени 
на умствена работа: усилие на ми-
слите, внимание и съсредоточаване. 
Именно те ни въвеждат в дълбока 
медитация, която основно променя 
човешкото съзнание и ни води към 
пробуждане, към просветление.
Но в края на своя живот Буда 

ни завещава още една мъдра ми-
съл: „Мога да умра щастлив, аз 
не задържах нито едно поучение за 
себе си. Вече съм дал всичко, което 
може да ви облагодетелства. И сега 
не вярвайте на нито една моя дума 
само защото Буда ви е казал, но ги 
проверете добре. Бъдете пътеводна 
светлина на самите себе си.“

Действайте, 
а не разсъждавайте

Буда не е обичал празнословията. 
„Ако ви е ранила стрела, вие няма 
да разсъждавате кой точно я е из-
стрелял – казвал той, – а незабав-
но ще се постараете да я извади-
те от тялото си.“ Ненапразно са 
го сравнявали с лекар. В борбата с 
човешкото страдание Буда поста-
вил диагнозата и предписал лекар-
ството. Останалото зависи от во-
лята и дисциплината на пациента. 

В СЪРЦЕТО НА БУДИЗМА

Да живеем тук и сега 
е основата на учението на Буда. Но 
как да го постигнем? Има една фи-
гура на седящ Буда – в едната си 
ръка той държи чаша, а с другата 
докосва земята. Не сочи към небе-
то, а пипа земята. А земята е мяс-
тото „тук и сега“ – тук ние жи-
веем и реализираме себе си.
Но не може да се каже, че буди-

змът е приземен. Вярно е, че в него 
се долавя недоверие към доктрини-
те на другите религии и към вся-
какви догми и конструкции, които 

не се опират на опита от прежи-
вяването на реалността, а само на 
нейната интерпретация. Това не оз-
начава, че Буда е атеист, просто 
за него е важно преди човек да за-
почне да работи с концепции, да се 
опита да усети връзката си със съ-
битията – такива, каквито са.

Чистият миг
е друго основно понятие в будизма. 
Чистият миг е онова, което поня-
кога се врязва в настоящето ни и 
буквално го разбива на пух и прах. 
На всички нас ни е познато състоя-
нието, когато внезапно усетим хар-
монията между света, нашия дух 
и нашето сърце. В този момент 
всичките ни представи се разруша-
ват, отстъпвайки място на прос-
тата констатация за реалност и за 
нашето присъствие в нея. Лошото 
е, че такива мигове са кратки и се 
случват рядко. Затова си мислим, 
че те не са важни, и ги забравяме. 
Буда учи, че именно тези мигове са 
истинският живот, и затова иска 
да се научим да ги помним. За това 
служи медитацията – тя е само уп-
ражнение, позволяващо да развиваме 
у себе си това чувство на приема-
не, на среща с тези мигове.

А без медитация може ли?!
Можете да си помагате и по друг 

начин. Например като се опирате 
на чувствата си. Като се вслушва-
те във вътрешния си глас. Затво-
рете очи и наистина се чуйте, пре-
ди да сте изрекли някакво съжде-
ние от сорта на „харесва ми“, „не 
ми харесва“. Вслушайте се в пти-
чите песни, в звука, който издава 
вятърът, когато минава през ко-
роните на дърветата, в боботене-
то на автомобилите или в глухите 
стъпки на минувачите. След това 
направете същото с помощта на 
обонянието и зрението си: прос-
то чувствайте или гледайте, но 
не оценявайте. Не съдете. В та-
кова едно състояние всичко ста-
ва по-лесно. Борбата между мисли-

те и чувствата, в която ние така 
често участваме, изведнъж стихва. 
Така ние се успяваме да се съсредо-
точим върху „тук и сега“.

Пасивната активност 
Приемайте това, което е, и не се 

опитвайте да го променяте – така 
проповядват будистите. Но не е ли 
това проповед за пасивност?
Впрочем много хора си мислят, 

че медитацията е състояние на 
пасивност. Но не е – медитация-
та е интензивно действие, насоче-
но към научаването и откриването 
на самите нас и в осъзнаването на 
връзката между нас и съществу-
ванието. Тя ни помага да си взаи-
модействаме по-широко със света. 
Действието не е равносилно винаги 
на активност. Прекалената актив-
ност често рискува да се превър-
не в безплодна активност, която 
поражда само стрес. В будизма не 
се акцентира толкова върху пости-
гането на хармония с действител-
ността, колкото на умението ни 
да казваме „да“ на тази действи-
телност. Да казваме „да“ на реал-
ността – такава, каквато е. Това 
е сила. И едва след като я прие-
мем такава, каквато е, ние разби-
раме как да действаме, можем да 
носим отговорност за действията 
си и да изпълним прилежно задъл-
женията си. 

Западният и източният 
начин на мислене

На Запад сме свикнали да възприе-
маме мисленето като инструмент, 
който стои между нас и реалнос-
тта, между нас и нашите чувства. 
За западния човек мисленето е в 
някакъв смисъл изкуство за прида-
ване на форма, за изобретяване, за 
създаване на понятия. 
Но това мислене е обратното на 

мисленето „тук и сега“ в духа на 
Буда. За да живеем в настоящето, 
така, както предлага Буда, трябва 
да се осмелим да се усъмним в за-
падния начин на мислене.

„БЪДЕТЕ ПЪТЕВОДНА СВЕТЛИНА НА САМИТЕ СЕБЕ СИ.“
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

Невинна усмивка, бегъл поглед 

– и най-малкия намек някои 

жени прие мат за признание в 

любов и се отдават безрезервно 

на измислената страст. Защо 

толкова често падаме жертва 

на собствените си любовни 

фантазии?

(Не)безопасно разстояние
Някои предпочитат с години да 

пазят в себе си идеална страст, 
която сами са създали, защото в 
действителност се страхуват от 
интензивността на чувствата при 
истинска среща. Боят се да не бъ-
дат погълнати и разрушени от 

своите желания. Измислената лю-
бов ни защитава от необходимост-
та да действаме, от реалността, 
която може да бъде прекалено су-
рова и страшна. Някои от нас въз-
приемат скъсяването на дистанци-
ята с потенциалния партньор като 
опасност. А въображаемата любов 
ни позволява да държим обекта на 
нашите чувства на разстояние. 

Възпитание на чувствата
„Бях на 25 години, когато се влюбих 

в преподавателя си по актьорско май-
сторство във ВИТИЗ (днес НАТФИЗ 
– бел. ред.). Мечтаех той да ме целу-
не, но не се решавах да направя пър-
вата крачка. Все се срещах с него из-
ключително и само по работа. И дос-

та рядко. Той никога не ми е давал по-
вод да си мисля, че изпитва нещо друго 
към мен освен приятелска симпатия. 
Но на мен ми костваше цели девет го-
дини, за да проумея. През това време 
съм могла да се омъжа и да имам деца, 
ако тази моя убийствена страст не 
ме бе обзела до мозъка на костите ми“ 
– споделя 45-годишната И. Г.
Влюбеността е един вид тре-

нировка на чувствата – в реал-
ността не се случва почти нищо, 
всички събития стават в нашия 
вътрешен свят. Когато не пред-
приемаме никакви действия, ние 
вникваме в оттенъците на своите 
преживявания. Въпросът е в това 
да различим границата между фан-
тазирането и самозалъгването, за 
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да могат мечтите да обогатят 
нашата любовна реалност, а не да 
надвиснат над нас като чадър, кой-
то да ни пази от истинската лю-
бовна реалност. 

Илюзия за взаимност
Нерядко ние съчиняваме и свои-

те чувства, и чувствата на своя 
партньор. И тези страсти се раж-
дат от недоразумения. Мерилин 
Монро разказва, че безумно се влю-
била в Артър Милър, тъй като 
това бил първият мъж, който не є 
предложил веднага да правят секс. 
По-късно той є признал, че не е 
предприел никакви опити за това, 
защото много се страхувал, че тя 
ще му откаже. Онова, което Ме-
рилин помислила за тактичност, 
се оказало страх от неуспех. Тази 
връзка обаче се оказала най-здра-
вата сред нейните бракове и про-
дължила повече от четири години. 
Никой не е защитен от неверни 
тълкувания. Всеки от нас като че 
ли хвърля по едно покривало върху 
онези черти от характера си, кои-
то не харесва и у своя партньор, 
и по този начин се опитва да си 
затвори очите за трудностите и 
неприятните страни на отношени-
ята. Но и тук всичко зависи от 
чувството за мярка. Когато отри-
чаме реалността на другия, за да 
продължим да го обичаме, отно-
шенията придобиват болезнен ха-
рактер. 

Загуба на опорна точка
Раздялата е тъжна и носи страда-

ние даже и когато става по наша 
инициатива. Ако болката е по-голя-
ма от възможността ни да я пре-
живеем, ние се опитваме да спрем 
времето и да поддържаме изкуст-
вено съществуването на несъщест-
вуваща страст. Но ако добре зна-
ем кои сме ние, на какво сме спо-
собни, какви са нашите ценности 
и потребности, в случай на разрив 
на отношенията ние ще се възста-
новим много по-лесно и бързо. Вяр-
ната представа за самите себе си 
– тя е стожерът на нашата лич-
ност. Тя е като гръбначен стълб – 

дарява ни с устойчивост и якост.

За любов са нужни двама 
Зад любовните недоразумения е 

скрита несъзнателната потреб-
ност да избягаме от страданията. 
В този смисъл измислената любов 
има неизмислени предимства. Ако 
все пак ние страдаме в нея, то 
правим това по собствено жела-
ние, макар и да не си даваме смет-
ка за това. Идеалната любов не е 
изложена на риск от промяна за 
разлика от реалните чувства. Тази 
любов не е към реален човек, а към 
образ, създаден от нашето въоб-
ражение. Това чисто романтично 
преживяване е пречистено от вся-
какви други мотиви: корист, секс, 
планове за бъдещето… Такава лю-
бов е безсмъртна – тя е нашата 
частица вечност. Самите ние усе-
щаме, че носим в себе си нещо, 
което е неподвластно на време-
то. Това е най-доброто, на което 
сме способни – еталонът на наша-
та любов. И като всеки еталон, 
той служи като мярка за другите 
ни привързаности, ние ги сравнява-
ме с този най-чист образец. Такъв 
идеал е удобен, защото прекрасно 
знаем как да го използваме – прос-
то си стоим в кулата и чакаме. В 
любовните отношения винаги има 
малко непредсказуемост и неопре-
деленост. Фантазията ни спасява 
от риска да се разочароваме – но 
наред с това ни отдалечава от 
неизчерпаемите творчески възмож-
ности, скрити във взаимността на 
любовното преживяване. Защото е 
прекрасно да откриеш нежността, 
вниманието и добрината на друг 
човек! Наред с това ние открива-
ме взаимното притежаване, осъзна-
ваме го и го изразяваме. 

Крачка напред
Сближаването винаги крие риско-

ве. Потребността ни от безопас-

ност е така голяма, че започва да 
пречи на контактите ни с други-
те. Значи ли това, че трябва да 
се затворим в себе си и с никого 
да не общуваме? Естествено – не. 
Нужно е обаче да обърнем повече 
внимание на чувството си за без-
опасност. 
Да се погрижим за това първи-

те крачки към някого другиго да 
не са прекалено големи и да бъ-
дат постепенни. Съществуват раз-
лични стадии на сближаване: запоз-
нанство–приятелство–флирт–близ-
ки отношения. Ние никога не вли-
заме от един стадий в друг оконча-
телно и безвъзвратно, ние в няка-
къв смисъл се колебаем между тях 
и даже от време на време се връ-
щаме към предишния. Ритуалите на 
ухажване не само при хората, но и 
при птиците и животните са ос-
новани на промяната на дистанци-
ята, на приближаването и на от-
далечаването. В това се състои и 
еротичната игра: а какво ще ста-
не, ако се приближа още повече? А 
още мъничко? Ако някой друг на-
стъпва срещу мен, аз мога мал-
ко да отстъпя, ще почакам и чак 
тогава ще направя отново крач-
ки напред. Идеализиращата любов 
не знае мярка (Ще ти дам всичко 
от себе си!). Но другият може би 
не е готов за нашето „всичко“. А 
ние преживяваме това като съкру-
шително поражение. Затова е по-
добре да запазим за себе си въз-
можността да отстъпим към тези 
отношения, в които се чувстваме 
по-уверени. Контролирайки реакци-
ите на другия и внимателно ула-
вяйки своите собствени импулси, 
ние изследваме самите себе си – 
тук ми е спокойно, тук ми е мал-
ко тревожно, но пък съм сигурна, 
че ще се справя. По-добре сега да 
направя крачка назад, отколкото да 
поема толкова голям риск…
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Кастинг 
на либидото
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5 въпроса, 
които да зададете 
на себе си

когато желанието е налице, но 

тялото не е готово за секс

1. Каква символична роля играе парт-

ньорът ми в моите сексуални сюжети?

2. Кога казвам „още“ и кога – „стига“?

3. Моят партньор изпитва ли както и 

преди сексуално влечение към мен?

4. Къде на друго място освен в секса 

използвам енергията на либидото си?

5. Той/тя присъства ли в моите сексу-

ални фантазии?

Какво „казват“ 
отговорите

1Всеки от нас е герой/героиня в ис-

ториите на своя живот. Ние носим 

в себе си собствените си митове, в 

които има вълшебници, дракони, архе-

типни персонажи (баща, майка, пре-

красен принц, мъдрец). Нашата мито-

логия се отразява както в личните ни 

истории, така и в историите на нашия 

интимен живот. Анализирайки своята 

сексуалност, е важно да си изясним 

каква роля в него е играл или играе на-

шият партньор. Това помага да си изя-

сним нашата интимна биография и да 

видим връзката със символическите 

измерения на живота. 

2За времето, в което сте заедно, 

в интимно отношение сте прежи-

вели забавни и незабравими моменти. 

Както и такива, за които не искате да 

си спомняте. Казано накратко, в секса 

има такива жестове, пози и поведение, 

които ви харесват, и такива, които не 

приемате. Ако установите какво иска-

те да продължите да правите в легло-

то и занапред и какво предпочитате 

да избягвате, това ще ви помогне да 

се развивате сексуално и да удължите 

удоволствието от секса. 

3Ние избираме другия, защото той 

предизвиква у нас вълнуващи емо-

ции, които освобождават нашето же-

лание. Но решението на двама души 

да съединят живота си често блоки-

ра тяхната еротична природа. Причи-

на за това са навикът, битът, поява-

та на децата, финансовите и профе-

сионалните проблеми. Замислете се 

дали както и преди сте в състояние 

да предизвикате сексуалното желание 

на партньора си, отделете по-голямо 

внимание за неговото съблазняване. 

Способността да съблазняваш е абсо-

лютно необходима за продължаване на 

отношенията. 

4Либидото е жизнена сила, заклю-

чена във всеки един от нас. Освен 

в интимен план тя може да се проявя-

ва във всички области на живота – по 

време на работа, на почивка, на спорт-

ни занимания или развлечения. Да раз-

мишлявате за своята сексуалност оз-

начава да погледнете на себе си като 

на същество, изтъкано от еротич-

но желание: „Позволявам ли си да по-

луча удоволствие с партньора и с дру-

ги хора?“, „Какво мисля за мастурбаци-

ята?“ – отговорите на тези въпроси 

са ви необходими за честния анализ, 

който ще ви даде възможност по-точ-

но да разберете как вашето либидо се 

проявява в отношенията в двойката и 

извън тях. 

5Еротичните фантазии събуждат 

желанието. Задайте си въпроса, 
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„Еротичните фантазии обогатяват нашите отношения.“

„За разлика от Ирина се съмнявах, че си струва да се говори за секса. Мислех, че това би имало смисъл, когато отно-
шенията в двойката са изчерпани или си в задънена улица. Нито едното, нито другото се отнася за нашите отноше-
ния. Освен това се опасявах, че ако подложим близостта си на „отчет“, можем да разрушим онова тънкото вълшеб-
ство в отношенията ни. 
Беше ми напълно достатъчно, че и двамата определихме нашата сексуалност като „животинска“ и в същото време – 
„възвишена“. По-детайлен анализ ми се струваше просто глупав. Но по-късно разбрах, че обмислянето на зададените 
въпроси (първоначално насаме, а после заедно с партньора) ни помага по-истински да разберем каква роля в живота на 
нашата двойка играе желанието, какво място заема сексът. Разбрах нещо важно – нашите еротични фантазии ста-
билизират не само интимната ни близост, но и отношенията ни като цяло.“

Кирил, 39 г. (от 6 години женен за Ирина, 44 г.)

?

!

дали те с времето са се променили, 

както и какви фантазии можете да 

проектирате сега и в бъдеще върху 

сексуалния живот с партньора ви. 

5 въпроса за двама

1. Способни ли сте да говорите за ва-

шата сексуалност с нежност?

2. Какво място отреждате на секса 

във вашия живот? Как се е изменяла 

неговата роля в двойката? Какви про-

мени искате да направите в бъдеще?

3. Какви ваши ярки сексуални момен-

ти/истории сте запомнили? Как из-

ползвате този опит?

4. Какъв тип е вашата сексуалност?

5. Какво ви предстои да изследвате?

Какво „казват“ 
отговорите

1Не е лесно да се говори за сексу-

алността. Първо си изяснете дали 

на вашата двойка се удава такъв ди-

алог, какво не сте успели да си каже-

те. Честният и спокоен разговор ще 

ви даде шанс да престанете да извик-

вате у партньора си чувство за вина. 

Важно е да разберете дали вашето 

общуване на сексуални теми е доста-

тъчно нежно, разбиращо, приемащо и 

доброжелателно по отношение на мол-

бите и трудностите на другия. 

2Много двойки престават да прием-

ат секса като начин за общуване. 

Проявлението на сексуалност се пре-

връща в моментна близост, а чувст-

веността отива на втори план. Гово-

ренето за секс може да върне вдъхно-

вяващия секс в спалнята ви. Затова е 

важно откровено да се обсъжда значе-

нието на сексуалността в живота на 

двамата и да се разбере как тя може 

да се развие. 

3Припомнете си заедно запомнящи 

се моменти на близост или весе-

ли сексуални епизоди, които сте има-

ли заедно. Да споделите тези спомени 

с другия, означава отново с наслада да 

преживеете приятните моменти. Така 

по-лесно ще определите кое е било ва-

жно и ще разберете какво и как иска-

те да правите в леглото и занапред.

4 За всяка двойка е характерен оп-

ределен тип сексуалност. Чес-

то пъти тази сексуалност е от сме-

сен тип, но все пак е важно да се раз-

бере кой елемент преобладава в нея. 

Така ще можете по-добре да разбира-

те партньора си. Ето някои възможни 

критерии за класифициране на сексу-

алността. 

МЕХАНИЧЕН СЕКС По-скоро „при-

нуден“ от обстоятелствата, от-

колкото от желанието. Сексуал-

ният импулс възниква от задълже-

нието да правиш любов редовно, а 

не поради желание, което те под-

тиква да търсиш интимно общу-

ване с партньора.

СТРАСТЕН СЕКС Жар, изгарящ пла-

мък, невъзможност да откъснете 

очи от очите на партньора. Клю-

човата дума е именно „страст“ – 

до пълното сливане и едновремен-

но получаване на оргазъм. 

ЖИВОТИНСКИ СЕКС Подчинява 

се само на влечението. Другият 

се възприема като обект, подго-

нен от нуждата на сексуално въж-

деление и потребност. Сексуални-

ят акт е много интензивен и ярък, 

но е кратък.

ВЪЗВИШЕН СЕКС Интимната бли-

зост се приема като ритуал, като 

приобщаване в свещенодействие. 

Партньорите дишат в унисон, гле-

дат се в очите, настройват се на 

една вълна и вибрират хармонич-

но. Обмен на енергия, при който не 

бързате да стигнете до оргазъм. 

Изчаквате, колкото е нужно, за да 

почувствате желание за възвише-

но пълно сливане. 

И да се върнем на въпроса. Удо-

влетворява ли видът сексуалност, 

който е присъщ на вашата двой-

ка? В каква неизследвана още по-

сока бихте искали да се движите?

5Сексуалният живот се състои от 

множество безгранични терито-

рии. Когато пристъпвате в непознати 

сфери на сексуалната наслада, пред 

вас се откриват нови врати – изобре-

тявате нов начин на близост с парт-

ньора, нов вид общуване. Отново и от-

ново изучавате тялото на другия, вна-

сяте момент на изненада и учудване в 

сексуалния живот. 

И ако си зададете тези въпроси и из-

ясните какви „бели петна“ са остана-

ли в сексуалните ви отношения, ще се 

впуснете в ново приключение с парт-

ньора си и ще разширите своята сек-

суалност.
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В
сяка учителка ще ви каже, че 
в класа є има ученици, кои-
то получават много по-ниски 
оценки, отколкото биха мог-

ли да изкарат. Детето, което се е 
разубедило в своите възможности, 
може да бъде клоунът (но и люби-
мец на класа!), който привлича вни-
манието на приятелите и учите-
лите с помощта на нестандарт-
но (понякога глупаво) поведение. А 
може да бъде и като сиво мишле, 
което изобщо не отваря уста. И в 
двата случая нещо му пречи да по-
каже способностите си. 
В първия случай става дума за ви-

сока, а във втория – за ниска са-
мооценка. 
Възрастните понякога прекаляват 
с похвалите към детето си и то 
расте с повишена самооценка. Въз-

приема се като единственото съ-
кровище, на което всички са длъж-
ни, а светът му принадлежи. По-
добно възпитание е пагубно, защо-
то светът и животът няма да се 
отнасят „със съкровището“ тол-
кова внимателно, колкото родите-
лите му. 
Другият капан, в който попадат 

възрастните, е, че безпощадно сри-
ват авторитета на детето и от-
немат вярата в собствените му 
качества и възможности (независи-
мо че най-често родителите вър-
шат това неосъзнато). 

Как не е добре да говорите 
с детето 

1. „Прекрасно! Но ти можеш 
повече!“ Ако се чуете да казва-
те нещо подобно, когато детето 
ви щастливо ви поднася салфет-
ка, сгъната по много сложен начин, 
или пък контролна работа, оцене-
на с петица – значи сте направи-
ли груба грешка. Обезценили сте 
постижението му. 2. „Дай, ще ти 
покажа! Почакай – ще ти помог-
на! Не го взимай – ще го счупиш!“ 
Така само затвърждавате у дете-
то си усещането, че то не може 
да свърши нищо само. 3. „Виж 
Мартин! Отличник е и свири на 
пиано!“ Постоянните сравнения с 
деца, които са по-умни, талант-
ливи или трудолюбиви от вашето, 
са силен удар върху детската пси-
хика. Още по-лошо е, когато срав-
нението е с постиженията на по-

голям брат или сестра. Тогава ро-
дителите помагат да се създадат 
врагове в едно и също семейство. 
4. „Не се разсейвай! Слушай вни-
мателно!“ Постоянните указания 
на родителите за това, какво да 
прави детето, отново създават у 
него впечатление, че то нищо не 
може да направи без чужда помощ. 
5. „Кога ще станеш отговорен 
и разумен?!“ Казвате на детето 
си, че то трябва да бъде отговор-
но, но отговорността предполага, 
че човек прави нещо сам. А точно 
това вие не позволявате на дете-
то си. 6. „Имаш потенциал и ако 
го използваше, щеше да се учиш 
по-добре...“ Сменете подхода, ако 
искате да предизвикате детето си 
да дава повече от себе си. На него 
му е трудно да повярва в някакви 
си „тъмни“ потенциални възмож-
ности. 7. „А аз на твоите годи-
ни...“ Детството на родителите в 
техните собствени спомени много 
често е идеализирано. Добре е да 
си давате сметка, че вашите иде-
ализирани постижения са непосилни 
за детето ви. 
И запомнете формулата „Оби-

чаме те, но не ни харесва това, 
което си направил сега!“ Не реа-
гирайте на грешката на детето си, 
все едно е станала истинска ката-
строфа. Направете всичко възмож-
но то да остане сигурно, че може 
да разчита на родителската любов 
независимо от грешките, които е 
допуснало.

ДЕЦАДЕЦАДЕЦА
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Защо умните деца Защо умните деца 

се учат лошосе учат лошо

Детето е с ниска 
самооценка, ако: 

 Силно се притеснява, когато раз-

говаря с непознати и по принцип е 

необщително.  Има забавени ре-

акции и дори ви се струва, че е глу-

паво.  Няма приятели в клас.  Из-

глежда лениво. Това, което вие смя-

тате за леност, често е всъщност 

страх от действие.

Детето е с висока 
самооценка, ако: 

 За да получи желаното, тро-

па с крак и крещи: „Искам го сега.“ 

 Ляга на пода, изпада в истерия и 

устройва шумна демонстрация, ко-

гато му откажете нещо (напри-

мер да му купите играчка в магази-

на).  Изпада в ярост и започва да 

обижда родителите си („Вие сте 

лоши!“, Вие сте глупаци!“, „Мразя 

ви!“), когато не получи онова, което 

иска.  Сприхаво е и се изнервя от 

всяка дреболия.
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за стари компютри
Екорешение

С
ветовната статистика показва, че годишно се 

бракуват близо 100 милиона телефона и 300 мили-

она компютъра. България не е изключение от обща-

та тенденция. Данните за изтеклата 2011 година сочат, 

че лаптопите са стоката, за която българските потреби-

тели най-често търсят кредит. Интересът към лаптопи-

те може да се обясни с широкото разпространение на ин-

тернет технологиите. Днес за много хора е изключително 

важно да бъдат онлайн максимално дълго време от деноно-

щието. Причините за това са както чисто делови, така и 

фактът, че за много от тях личният живот всъщност е из-

цяло зависим от онлайн контактите в социалните мрежи. 

Дали това е правилно или не, е въпрос, който съвременни-

те психолози ще трябва тепърва да изследват, но факти-

те са такива –

ЛАПТОПЪТ Е НАЙ-ПРОДАВАНАТА СТОКА 

за бита в света. Какво обаче става със старите компю-

три, които вече не използваме? Пазим ги вкъщи или ги из-

хвърляме на боклука? Кое е правилно и кое – не?

Истината е, че повечето потребители не знаят или не 

се замислят върху факта, че за изработката на компютри-

те се използва компоненти, които съдържат химически еле-

менти като арсен, живак, олово и други. Всички те са силно 

опасни за човешкото тяло и причиняват рак, левкемия и ди-

хателни проблеми. В доклади, публикувани от „Грийнпийс“, се 

показва, че почвите и водите в близост до нерегламенти-

рани сметища, където подобни отпадъци се разглобяват, 

съдържат 

МНОГО ВИСОКИ 

НИВА НА ТОКСИЧНИ 

ХИМИКАЛИ 

Повече от 100 пъти над 

допустимите стандарти.  

Правилно и разумно е да обновяваме техниката вкъщи, 

да ползваме най-модерните технологии, които се предла-

гат на пазара. Важно е обаче да се отнасяме отговорно 

към старата и непотребна техника, която с времето се 

превръща в опасен и силно токсичен отпадък, който не е 

редно да се хвърля на боклука, не е редно да се пази и вкъ-

щи. 

ПРАВИЛНОТО РЕШЕНИЕ 

е да се даде за рециклиране, и то на място, където това га-

рантирано се извършва по правилата и е безопасно. 

Именно това се предлага в завода на „НАДИН“. Там има 

специална поточна линия, на която се извършва рециклира-

не на компютри, телефони и други електроники, които чес-

то се използват и подменят в бита. Всички вредни състав-

ки и компоненти се отделят и обезвреждат, а пластмасо-

вите елементи се преработват до гранули, които се из-

ползват от заводите като изходен материал в производ-

ството. По този начин се постигат няколко важни неща 

– опазване на околната среда, предпазване на здравето на 

населението и пестене на ресурси чрез повторната им 

употреба.

Затова бъдете отговорни към себе си.  Почистете всич-

ко излишно и го дайте за рециклиране.

от



К
И

Н
О

D
V

D

„Приключенията 
на Тинтин“
Изглеждаше невъзможно първи-
ят опит в анимацията на режи-
сьор като Стивън Спилбърг да не 
се превърне в събитие. Още пове-
че че той се заема да екранизира 
приключенията на един от свои-
те любими герои, които пък са съ-
измерими с тези на Индиана Джо-
унс. Безстрашният репортер Тин-
тин и неговото вярно куче откри-
ват макет на кораб, съдържащ 
взривоопасна тайна. Така оба-
че привличат вниманието на по-
дъл злодей, чиято цел е да се до-
бере до отдавна потънало пират-
ско съкровище. От бурните море-

та до пясъците в пустините на Северна Африка, всеки нов изненадващ 
обрат отнася зрителите на още по-високо ниво в забавленията, опас-
ностите и приключенията, които няма как да не очароват цялото се-
мейство.

„Титаник“ ще плува в 3D
Да направиш филм с продължителност над три часа, при това с финал, който е до-

бре познат на всички – възможно ли е подобно начинание да бъде успешно? Наистина 

звучи донякъде абсурдно, но въпреки песимистичните прогнози Джеймс 

Камерън успя да превърне „Титаник“ във филм събитие. Всъщност той 

прави своя прочут шедьовър, за да изследва останките на безславно по-

тъналия лайнер. Камерън се гмурка повече от 12 пъти и успява да от-

крие уникални неща, престоели толкова години под водата на борда на 

„Титаник“. Покрай откритията си той се вдъхновява да напише сцена-

рия за любовната история на Джак и Роуз, която превърна в звезди Ле-

онардо ди Каприо и Кейт Уинслет, счупи всички рекорди и по отношение 

на касовите приходи, и по отношение на кошницата с престижни награ-

ди, включително 11 „Оскара“. Оттогава минаха 15 години, но манията по 

„Титаник“ не отслабва и той продължава да е начело на списъка с най-ро-

мантичните филми на всички времена. Ето че дойде време да го видим 

в съвсем нова светлина. Известно е, че Камерън е маниак на тема нови 

технологии и след огромния успех на своя „Аватар“ изгаря от желание да 

се върне отново на борда на „Титаник“. Сега, по случай 100-годишнината 

от трагедията, ще гледаме филма в 3D формат. Камерън обещава да ви-

дим нещо коренно различно с дълбочина на всеки детайл и случващия се 

екшън и в добавка няколко никога непоказвани сцени.

„Ледени замъци“
Всички фенове на фигурното 
пързаляне ще се влюбят в този 
вдъхновяващ филм за мечтата 
на едно момиче да стане шам-
пионка на леда. Алексис Уинстън 
има всички качества да е след-
ващата голяма звезда, но нейни-
ят път към върха не е никак лек. 
Младият талант трудно свик-
ва с лишенията и продължител-
ните тренировки, заради които 
почти прекъсва връзките със 
семейството си. Най-болезне-
на обаче е раздялата с прияте-
ля є от нейното родно градче. 
Едно жестоко падане преобръща 
живота на Алексис. Тя ослепява 
и губи всякаква надежда, че ще 

стане шампионка. Сега Алексис има нужда от някого, който да повярва 
в нея, да я обикне истински и да я убеди, че тя има сили да се пързаля и 
да мечтае отново.

„Джак и Джил“
Той е любимият комик на Аме-
рика, който може да си позволи 
всичко. Вярно, че някои от ше-
гите на Адам Сандлър са дос-
та дебелашки, но все пак няма 
друг актьор, на когото може да 
хрумне щурата идея Ал Пачино 
да играе себе си в негов филм. 
Това е една от атракциите в 
тази комедия, а другата е из-
явата на Сандлър като... иден-
тичната близначка на главния 
герой. Джак Седълстийн има 
прекрасно семейство и успе-
шен бизнес, но винаги изпада в 
паника в навечерието на Деня 
на благодарността. Именно 
тогава на гости пристига не-
говата досадна сестра Джил. 

Мърлявата и нахална Джил винаги успява да вбеси Джак, а за капак тази 
година май няма никакво намерение да си тръгне.

„Готови 
за кънтри“
Освен талантлива актриса Гу-
инет Полтроу е и добра певи-
ца. Тя неколкократно е демон-
стрирала своите гласови данни 
на екрана, а специално за този 
филм сама изпълнява всички пес-
ни, сред които е и номинирана-
та за „Оскар“ балада Coming 
Home. Полтроу е в ролята на по-
залязлата кънтри звезда Кели 
Кантър, по която се увлича млад 
певец и композитор. Въодушеве-
на от срещата им, Кели реша-
ва да поеме на възкресяващо ка-
риерата є турне, организирано 
от нейния съпруг и мениджър (в 
ролята е кънтри звездата Тим 

Макгроу), заедно с новоизгряла певица (звездата от сериала „Клюкарка-
та“ Лейтън Мийстър). Романтичните недоразумения и някои стари де-
мони обаче заплашват да провалят всичко.

Титаник“ ще пл
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Влюбеният Тициано
Любовта е нещо съвсем обикновено. Поне така твърди Тициано Феро. Попу-
лярният италиански изпълнител издаде новия си албум L’amore E’ Una Cosa 
Semplice броени дни преди 32-рия си рожден ден. Това е петият албум на Ти-
циано, който покори света със самобитния си стил и саунд, превръщайки се в 
едно от значимите имена на международната поп сцена. „Практически всичко 
в албума е записано така, както е изсвирено на живо. – Споделя ентусиазира-
но прочулият се с хита Perdono италианец и допълва – Още от първия път, без 
никакви повторения.“ Той записа и испанската версия на проекта, предназна-
чена за Латинска Америка и Испания. Албумът включва 13 песни, повечето от 
които са композирани и написани от самия изпълнител. Сред тях има колабо-
рации с Irene Grandi и с новия италиански рап талант Nesli. Всички песни раз-
казват за това, кой е Тициано днес, на кръстопът пред нов етап от живота 
си. Той демонстрира своя музикален талант от ранна детска възраст и едва 
6-годишен записва първите си песни. Тициано е срамежлив тийнейджър, кой-
то води тежка битка с теглото си и булимията, която развива. За него един-
ствено музиката е терапия на заболяването му и затова посвещава времето 
си на частни уроци по пиано, китара, барабани и пеене. След дълги опити за 
пробив Феро изкачва върха през 2001 г. и с новия си албум отбелязва поредна-
та крачка напред.
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„Стъклените 
книги на крадците 
на сънища“
Този епичен роман е определян 
като „Хари Потър за възрастни“. 
В него трима невероятни, но въ-
преки това изключителни герои 
случайно са въвлечени в дявол-
ските машинации на група, ре-
шила да пороби хиляди чрез дя-
волски „процес“. Госпожица Тем-
пъл иска само да разбере защо 
любимият є Роже се отказва от 
годежа им. Кардинал Чан е нает 
да убие човек, но след като го на-
мира мъртъв, решава да разбере 
кой го е изпреварил и защо. А док-
тор Свенсон е придружител на 
един разпуснат принц, който се 

замесва с изключително неприятни хора. Тримата попадат в тайнствен 
град, в който са били малцина и в който има предстои едно готическо и 
страховито приключение.

„Смъртта е 
     непотвърден слух“

За разлика от всички момчета на 
неговата улица само той не ста-
ва крадец или криминално проя-
вен. Това споделя в своята авто-
биографична книга големият ре-
жисьор Емир Кустурица. В седем-
найсет своеобразни автентич-
ни, провокативни и преди всич-
ко искрени разказа създателят 
на „Ъндърграунд“ прелиства се-
мейния албум от най-ранните дни 
на своето детство и разказва за 
преживяното на фона на неспокой-
ните, размирни години през вто-
рата половина на XX и началото 
на XXI век. Книга, която е  авто-
биография, хроника и своеобразен 
филм, съставен от разкази, в кои-

то авторът не щади нито себе си, нито другите. Книга, в която той не 
премълчава нищо.

„Вълци“
Отличената с престижни награ-
ди книга на Хилари Мантел про-
мени облика на историческия ро-
ман. В центъра на интригата е 
двубоят между две изключител-
ни личности, решил съдбата на 
един народ при царстването на 
Хенри VІІІ. Светецът Томас Мор 
може би не е точно онзи праве-
ден мъченик, какъвто ни го пред-
ставя канонът на историята. 
„Злодеят“ Томас Кромуел също 
се очертава като съвсем разли-
чен човек. Момчето от бедняш-
ките квартали се издига до един 
от създателите на съвременна 
Англия. Винаги воден от държав-
ните интереси, този визионер и 
ловък политик дърпа конците на 

крале, издига и сваля кралици, придвижва по шахматната дъска на исто-
рията познатите ни кардинали, епископи и придворни дами.

„Аз искам да те 
помня все така“
„Този младеж ще надмине всички 
ни.“ Това казва Яворов за Димчо 
Дебелянов. И категорично вярва 
в думите си, чувайки поетични-
те шедьоври на по-младия си ко-
лега по перо, без да знае, че той 
е обречен да умре млад. Дока-
то се отдава на бохемски жи-
вот с оскъдни средства, Дебе-
лянов създава класически обра-
зци на българската поезия, вдъ-
хновени от жените, омагьосали 
романтичната му природа. Но и 
неговите любови, като Яворови-
те, са обречени. Едната е раз-
колебана за чувствата си към 

него, друга е убита, а трета умира от туберкулоза. Надникнете в тези 
романтични истории с това луксозно издание, за да преоткриете чове-
ка и поета Димчо Дебелянов и да прочетете с нов поглед неувяхващи-
те му шедьоври.
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БЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩАБЕЛА КЪЩА

ПРАВИЛНО ИЗМЕРВАНЕ
ПЪРВО, ТРЯБВА ПРАВИЛНО 

ДА ИЗМЕРИТЕ КУХНЯТА.

1Дължините на стените на 
кухнята се измерват на три 

места:
 на разстояние около 15 см от пода;

 на нивото на плота/плотовете (85 

см);

 на нивото на горните полици и шка-

фове – на 2 м от пода.

2Не забравяйте да направите 
и следните замервания:

 отбележете разстоянието до перва-

за на прозореца – по ширина (от сте-

ната до края на перваза – и от двете 

страни) и височина (от пода до перва-

за);

 измерете отвора на вратата;

 отбележете местоположението на 

тръбите и вентилационните решет-

ки;

 габаритите и разстоянията до ба-

терията на мивката;

 положението на газовите котлони, 

газовите тръби и други елементи, ако 

има такива.

3При планиране на разположе-
нието на електрическите ро-

зетки в зоната на кухненската гар-

нитура имайте предвид, че разстоя-

нието от пода до розетката тряб-

ва да е с поне 10 см по-голямо от раз-

стоянието от пода до плотовете.

4Не забравяйте да оставите 
5–7 см в запас на всяка стена, 

за да сте сигурни, че при сглобяване 

кухнята ще „легне“ точно. 

ПЛАНИРОВКА
ТЯ ЗАВИСИ ОТ РАЗМЕРИТЕ 

НА ПОМЕЩЕНИЕТО И ОТ 
РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ВРАТИТЕ И 

ПРОЗОРЦИТЕ.
 Линейната е за малките кухни. В 

много жилища тя е единственият въз-

можен вариант за планировка. 

Не 

разполагайте 

печката до 

ъгловия шкаф, 

защото ще 

ви е неудобно 

да отваряте 

фурната

Създаваме
кухня 
ОТ НУЛАТА
Мечтаете ли си за ярка и стилна 
кухня – кътче на уюта и убежище 
на вкусния ви живот? Ето няколко 
основополагащи съвета, които 
ще са ви от полза.
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 Ъгловата планировка е идеална, за 

да се образува пространство и да се 

ограничи зоната, където ще се поста-

ви кухненската маса. Тази планиров-

ка трябва да започне от установява-

нето на местоположението на ъгловия 

шкаф.

 Паралелната планировка се използ-

ва най-често в преходни кухни. Раз-

стоянието между редовете на кухнен-

ската гарнитура при този вариант 

трябва да е не по-малко от 1,2 м.

 П-образната планировка е идеална 

за средно големи помещения. В много-

бройните шкафчета могат да се побе-

рат доста полезни вещи.

 Островната планировка е харак-

терна за просторните помещения. 

„Остров“ може да станат мивката, 

печката или бар-плотът.

 Полуостровната планировка е 

подходяща за онези, които искат да 

съвместят кухнята и столовата. Този 

вариант позволява частично да от-

делите работната зона от зоната 

за обяд. В качеството на разделите-

лен елемент се използват бар-плотът, 

плотът или част от плота.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ
ПРЕДИ ДА ИЗБЕРЕТЕ ШКАФОВЕТЕ, 

ПОМИСЛЕТЕ КАКВО ТОЧНО ЩЕ 
ПРАВИТЕ В КУХНЯТА.

Задължително се съобразете с нави-

ците си и начина си на живот и офор-

мете интериора съобразно с тях. Ако 

прекарвате в кухнята много време, 

планирайте да разполагате с пове-

че пространство около печката. Из-

ползвайте подвижни системи или кош-

ници – иначе вещите ви ще се загу-

бят в дълбоките шкафове. Включете 

в „играта“ и стените, като монтира-

те на тях рейлинги (стойки) за малки-

те предмети. Ако обичате да готви-

те заедно със съпруга си, предвидете 

по-голяма работна зона. А за да могат 

и децата да помагат в подреждането 

на масата, трябва така да планира-

те съхраняването на вещите, че да са 

достъпни и за тях. 

СПЕСТЯВАНЕ 
НА ПРОСТРАНСТВО

 Изберете кухня в светли цвето-
ве. Това визуално ще повдигне тавана 

и ще разшири помещението. 

 Не се увличайте по контрастни 
цветове – в ограниченото простран-

ство те ще започнат да ви дразнят.

 Използвайте горни шкафове с 
плъзгащи се врати и стационар-
ни полици. Не претоварвайте малка-

та кухня с много елементи, едрогаба-

ритни шкафове и трансформиращи се 

повърхности, защото те „изяждат“ от 

работното пространство.

 Използвайте рейлинги (стойки) 

за аксесоарите, които могат да ви-

сят. На тези стойки можете да разпо-

ложите магнити за ножовете и зака-

чалки за кухненските съдове. 

 Обединете част от работната 
площ на плота и масата за хра-
нене – такъв вариант ще е удобен и 

стилен.

ВАЖНИТЕ ЦИФРИ В КУХНЯТА
Избирайки кухня за сглобяване, имайте предвид 
някои разстояния:

70–75 см
Минималното разстояние от 

котлоните до газовата бутил-

ка (ако готвите на газ). 

80 см
Основна работна територия 

между мивката и печката. Оп-

тималното разстояние между 

тях – 60–90 см, минималното – 

40 см.

50 см
Идеалното разстояние между 

горните шкафове и плота – за 

повече удобство, достъпност 

и видимост. 

15 см
Печката не бива да е плътно до 

стената, ако не искате стена-

та ви да е постоянно опръска-

на с манджа. Затова ширина-

та на шкафа между печката 

и стената трябва да е мини-

мум 15 см. Печката и хладилни-

кът също не трябва да са мно-

го близо един до друг. 

От 75 до 90 см
Препоръчителната 

височина на плота зависи 

от вашия ръст. При ръст

150–160 см – 82 см

160–170 см – 88 см

170–180 см – 91 см

180–190 см – 94 см
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АКО ГИ ИМАТЕ ПОДРЪКА, ПЪЛНОЦЕН-
НАТА ВИ ВЕЧЕРЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ГОТО-
ВА ЗА БРОЕНИ МИНУТИ.

 ОРИЗ Изберете 1–2 вида, които из-

ползвате най-често за различни яс-

тия. Дългозърнестият ориз е подхо-

дящ например за паеля, зеленчуков пи-

лаф и като гарнитура към риба или 

пиле. Кръглият е по-подходящ за ризо-

то, оризов пудинг и млечни каши.

 ЮФКА Приготвя се за 3–4 минути. 

Залята с мляко, яйца и захар, е любима 

на децата. На възрастните им харес-

ва повече юфката, приготвена в из-

точен стил – със зеленчуци или мор-

ски продукти в съчетание със сусамо-

во олио или соев сос.

 ТЕСТО Няма да сбъркате, ако реши-

те да направите набързо сладки киф-

лички или пък пици с него. Можете да 

приготвите и соленки, поръсени с едра 

сол или настъргано сирене – чудесно 

мезе за бирата. 

 МАКАРОНИ Ако в кухненския ви 

шкаф е тясно, изберете два вида, кои-

то най-много ви харесват. Например 

спагети и пене е оптималният вари-

ант. 

 КОНСЕРВИ Изберете „по-здравосло-

вен“ вариант – зеленчукови консерви. 

Консервираните патладжани, фасул, 

сладка царевица и грах са незаменими 

помощници в кухнята.

 ЦАРЕВИЦА Идеално подхожда за 

приготвянето на супи, салати или бър-

зи запечени ястия във фурната. Освен 

това е евтина и много засищаща. 

 КУСКУС Той се сварява за нула вре-

ме. Особено мароканският, който дори 

не се вари, а се слага в тенджера, за-

лива се с вода, покрива се с капак и се 

изчаква, докато попие водата. Смесва 

се с различни продукти след това и се 

поднася или топъл, или студен. Може 

да се използва за приготвяне на сала-

ти в съчетание със зеленчуци, зехтин 

и лимонов сок. Но е и много вкусна гар-

нитура.

Салата с кускус
За 10 порции

 370 г кускус

 750 мл зеленчуков бульон

 1 червена чушка (почистена и наря-

зана на кубчета)

 5 стръка зелен лук (нарязан)

 40 г орехи (на ядки)

 50 г стафиди (предварително на-

киснати в гореща вода)

 кората и сокът от 1 лимон

 3 с. л. зехтин

 сол и черен пипер на вкус

 листа от свежа мента и половин 

връзка магданоз (измит и нарязан на 

ситно)

1. Сложете кускуса в тенджера и го 

залейте с горещия бульон. Сложете 

капака и го оставете да престои 20 

мин.

2. В салатиера смесете зеления лук, 

магданоза и ментата, чушката, ста-

фидите и леко начуканите орехи. Под-

правете сместа със зехтин и лимонов 

сок, добавете и кората от лимона. 

3. Смесете с кускуса и сервирайте.

Салата с царевица
За 4 порции

 3 с. л. зехтин 

 по 1 ч. л. горчица и рядък мед

 1 с. л. бял винен оцет

 250 г сварена царевица

 2 не много големи глави цвекло (сва-

рено и нарязано на кубчета)

 сол и черен пипер на вкус

 300 г накъсани листа от зелена са-

лата

 150 г козе сирене (може и обикнове-

но бяло сирене)

 50 г запечени бадеми (леко разтро-

шени)

 сол и пипер на вкус

1. Пригответе заливката, като сме-

сите в една купа зехтина, винения 

оцет, горчицата и меда. 

2. Сложете в салатиера царевицата, 

нарязаното цвекло и листата от са-

лата. Залейте с течността и внима-

телно разбъркайте. Натрошете от-

горе сирене и украсете с бадемите.

7незаменими 
продукта

в кухненския шкаф
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вк у с н и  м а р ш р у т и

М
она е родена в брахманско семейство, къ-
дето нормалният начин на хранене е ве-
гетарианският – винаги прясно сготвени 
ястия, освежени с много подправки. Чак 

обаче когато започва да се занимавам с аюрведа, тя 
разбира, че е израснала по… аюрведичен начин. Дядо 
є, който е бил хирург, използвал много аюрведични ре-
цепти за лечение на пациентите си. Според най-ста-
рата лечителска система в света – аюрведа (означава 
„наука за живота“ на санскрит) – ако човек се храни 
правилно, не са му нужни лекарства. Защото изборът 

на правилните храни води до био-
логично прочистване на организма. 
Хранителните продукти ни хра-
нят не само с калории. Най-ценна 
е съдържащата се в тях природ-

на енергия. Ключов принцип за аюрведичното хранене е 
човек да слуша тялото си и да приема само храната, 
която му носи удоволствие. 
Според индийците 

ХРАНАТА Е ДАР ОТ БОГОВЕТЕ ЗА ХОРАТА 
Тя е средство по пътя към избавлението от тлен-

ното. Затова приготвянето є изисква особено внима-
ние. В индийското общество готвачът има специално 
място като посредник между боговете и хората. В 
индийските ашрами по време на служба на олтара се 
оставя прасада (от санскрит – божествена милост) 
– храна, предложена на боговете, която след края на 
ритуала се раздава на хората като символ на божест-
вена благодат. 
По-голяма част от 

ИНДИЙЦИТЕ СА ВЕГЕТАРИАНЦИ

Вегетарианството също като аюрведа е наука за жи-
вота. На онези, които мислят, че то не е пълноценно 
хранене, Мона отговаря – „щом имунната система на 
човек е стабилна, значи храната, която той е избрал 
да яде, е правилна и пълноценна“. 

ИНДИЙСКА КУХНЯ
За тези, които познават индийката Мона 

Каушик като фолклорист, културолог, писател 
и преподавател в катедра „Класически изток“ 
на СУ „Св. Климент Охридски“ или като предсе-
дател на фондация „Девам“ (индийско-българско 
общество за изкуство и култура), ще бъде инте-
ресно да научат, че отскоро тя е и дипломиран 
доктор по аюрведична медицина.

Визитка

МОНА КАУШИК:МОНА КАУШИК:

„ДОБРАТА ВЕСТ ИДВА 
СЪС СЛАДКИШ“

„Когато една жена – майка или съпруга 
– готви, тя трябва да е усмихната 
и спокойна. Преди готвене аз пея 
мантра, може и някаква песен – така 
мястото, където ще готвя, се зарежда с 
положителна енергия.“
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Огромното разнообразие от зеленчуци (на много мес-
та в Индия се добиват до четири реколти) е позво-
лило на индийските кулинари да изобретят много на 
брой апетитни зеленчукови блюда, които наричат саб-
джи. Твърдите зеленчуци обикновено се смесват с ва-
рена леща, фасул, нахут или листни зеленчуци. Но мо-
гат да се приготвят и без добавки. 
Различни хлябове и хлебни изделия от пшенично, на-

хутено, просено, царевично и оризово брашно допълват 
индийската трапеза – чапати (тънък хляб без мая), 
пури (пържен хляб), паратха (индийски палачинки), са-
моса (нещо като пирожка) и др. Повечето индийци 
ядат ориз поне веднъж дневно. Приготвят го по без-
брой начини. А сварен в подсладено мляко със сладки 
подправки, оризът се превръща в изискан десерт. В 
дни на религиозни празници хиндуистите правят кхир 
– сварен ориз с мляко и захар, подправен с шам-фъс-
тък, бадеми, кардамон и стафиди. Смята се, че този 
десерт датира отпреди 2000 години. 
В Индия по традиция добрите новини се съобщават 

със сладкиш, защото 

СЛАДКОТО СИМВОЛИЗИРА ЛЮБОВ И ДОБРОТА 
Десертите могат да бъдат разделени на две големи 

групи – приготвени на млечна основа и десерти, при-
готвени с брашно: бяло, оризово и нахутено. Много е 
популярна оранжевата гаджар халва от моркови, при-
готвена от мляко, грис, захар, гхи и ядки. Гулаб джа-
мун пък са тестени топчета, овкусени с кардамон и 
шафран, опържени в гхи (пречистено краве масло) и 
сиропирани с розова вода. 
Индиецът 

РЯДКО СЯДА НА МАСАТА БЕЗ ДАХИ И ПАНИР

Дахи е местното кисело мляко, а панир е собствено-
ръчно направена от него извара. С голяма популярност 
се ползва и друг млечен продукт – маслото, но пре-
чистеното масло, което те наричат гхи. То е свещен 
продукт и затова се използва за приготвяне на рели-
гиозна храна. Заради култа към кравата консумацията 
на говеждо месо в Индия е забранена. 

ПОДПРАВКИТЕ, КОИТО ЛЕКУВАТ 
„Вие, българите, имате толкова много подправки, а 

не ги използвате – констатира Мона. – А те са бил-
ки. Могат да ни излекуват дори от стреса.“
С богатството от подправки индийската кухня е 

едновременно и вкусна, и полезна. Повечето подправки 
са отлични природни антисептици и помагат в борба-
та с излишните килограми и захарния диабет. Да сте 
виждали дебел индиец?! При все че порциите навсякъ-
де в Индия са огромни…. Тайната е в подправките, 
които съдържат ферменти и улесняват храносмила-
нето. Индийските готвачи са превърнали съчетаване-
то им в изкуство. Използват се свежи листа, цвето-
ве, кора, семена и корени от различни растения, като 

УРОК ПО ГОТВАРСТВО ОТ МОНА

СТЪПКА ПО СТЪПКА:

Цвеклото, настъргано 

на ситно, се запържва 

за минута, залива се с 

2 с. л. вода и се заду-

шава под капак 3 мин. 

Добавя се спанакът и 

се запържва още някол-

ко минути. Овкусява се 

със сол и чили на прах.

Малкото масло се смесва със зърната кориандър, се-

мената кимион и карамфил и канелата. Прибавят се 

джинджифилът и чесновата паста и се бъркат до по-

лучаване на гладко пюре. Отделно в гхи (или в масло) 

се запържват дафиновите листа, кардамонът, лукът 

и пюрето от подправки, докато лукът покафенее.

Пулао с цвекло 
и спанак 
ЗА 4 ПОРЦИИ:  чаша чер-

вено цвекло (ситно наряза-

но или настъргано)  1/2 ч. 

ч. спанак (накъсан на едро) 

 2 ч. ч. ориз басмати  1/2 

ч. ч. нарязан на ситно лук 

  2 дафинови листа   2 ч. 

л. кардамон  1 с. л. гхи (или 

обикновено краве масло)  1 

ч. л. семена от кориандър 

  1 ч. л. кимион на семена 

 4–5 зрънца карамфил  1 

ч. л. канела  1 1/2 ч. л. чер-

вен пипер  1 с. л. джинджифил  1 с. л. чеснова паста 

 чили на прах  сол на вкус  малко краве масло или гхи
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джинджифил, канела, кориандър, куркума, кардамон, ка-
рамфил, мускатово орехче, мента, шафран и още мно-
го други. За да се открояват вкусовете на подправки-
те и да се усилят ароматите им, те се задушават 
за кратко в мазнина. 

РЪЦЕТЕ КАТО ПРИБОРИ

Традиционно индийската храна се яде с ръце, и по-
точно с дясната ръка, която за разлика от лявата се 
смята за чиста. С нея се откъсва парченце чапати, 
а с него „се щипват“ ориз или зеленчуци. Храната се 
сервира на поднос (тхалия) или в чинии, направени от 
слепени бананови листа. След хранене е прието да се 
сдъвква смес от подправки и семена, която подпомага 
доброто храносмилане.

Ябълков кхир
Необходими 
продукти: 1 л прясно 

мляко, 4 големи ябъл-

ки, 1 ч. ч. кафява за-

хар, шам-фъстък, баде-

ми, кашу, стафиди, ка-

рамфил, канела, кардамон (зърна и на прах), кимион на 

прах. 

Настърганите ябълки се запържват в гхи. Щом омек-

нат, към тях се прибавят захарта и подправките на 

прах. Млякото се вари 

със семената кардамон. 

Смесва се със запържени-

те ябълки и се разбърква. 

Отстранява се от огъ-

ня и към него се прибавят 

стафидите и нарязаните 

на дребно ядки.

ЗА ДЕСЕРТ

КИСЕЛО МЛЯКО С ПОДПРАВКИ

Домашно заквасено кисело мляко със стайна темпера-

тура се смесва с различни подправки на прах – кориан-

дър, кардамон, кимион, канела, джинджифил, настърга-

но индийско орехче, чили и сол на вкус. 

Малко количество от този ароматен сос идеално под-

чертава вкуса на пулаото със спанак.

Накиснатият предварително във вода 

ориз (поне за 30 мин) се сварява в 4 ч. ч. 

вода. Задушените зеленчуци се смесват 

със сварения ориз и се оставят на средна 

температура още 3–4 мин. Ястието се 

сервира топло с кисело мляко с подправки.

Текст Теодора СТАНКОВА Снимки Миряна КОСТАДИНОВА
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от 15 МАРТ до 15 от 15 МАРТ до 15 АПРИЛАПРИЛ

Професионални Професионални 
астрологични анализи астрологични анализи 

за всеки зодиакален знакза всеки зодиакален знак

ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение, ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение, 
почистване на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекарпочистване на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекар

ЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ
ЛУННИЯТ МЕСЕЦ ПО ДАТИ И ЧАСОВЕЛУННИЯТ МЕСЕЦ ПО ДАТИ И ЧАСОВЕ

ОВЕНОВЕН
Животът ви се преобръщаЖивотът ви се преобръща

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Любов и творчествоЛюбов и творчество

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Затормозена делова активностЗатормозена делова активност

РАКРАК
Предизвикателства всякаквиПредизвикателства всякакви

ЛЪВЛЪВ
Късметлии сте!Късметлии сте!

ДЕВАДЕВА
Сексапил и финансова стабилностСексапил и финансова стабилност

ВЕЗНИВЕЗНИ
„Инвентаризация“ „Инвентаризация“ 

на партньорстватана партньорствата

СКОРПИОНСКОРПИОН
Нова работаНова работа

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Обърнете внимание на децатаОбърнете внимание на децата

КОЗИРОГКОЗИРОГ
Сериозен професионален пробивСериозен професионален пробив

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Здравето ви е лабилноЗдравето ви е лабилно

РИБИРИБИ
Най-силният ви период Най-силният ви период 

през годинатапрез годината
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info

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

НЕ СТЕ В НАЙ-ДОБРАТА СИ ФОР-
МА от 15 до 19 март. Добре е да не 

предприемате нищо ново, защото сте в 
много неизгодни позиции, особено на 
15 и 16 март. Използвайте тези два дни 
за самоанализ – какви тревоги и съмне-
ния ви измъчват и пречат. Приключете 
най-належащите си и трудни ангажимен-

ти, но не се захващайте с нови дейности. 
Тези два дни са неблагоприятни и за здра-
вето ви – тонусът ви е спаднал до кри-
тичния минимум. Организмът ви е край-
но изтощен от дългата зима, а и имунна-
та ви система е доста слаба. Почивайте си 
при всеки удобен момент, избягвайте сре-
ща с негативни хора. Обърнете внимание 
на хронични здравословни проблеми. На 
15 март ще намерите сили да се справи-
те с нещо, което дълго ви е потискало в 
работата или в отношенията с близки и 
роднини. 

НАВЛИЗАТЕ В ПО-ПОЗИТИВЕН 
ПЕРИОД на 20 март. Вашата харак-

терна жизненост и желанието ви за дейст-
вие се завръщат. Слънцето вече се намира 
във вашия знак и от 20 март до 15 април 
ви поставя в зоната на позитивните съби-
тия. Веднага ще усетите приятното раз-
движване около себе си. Много важни и 
силни са дните от 22 до 23 март, когато 
и Луната е в Овен и ви прави много адап-
тивни и гъвкави. 

НАЙ-ВАЖНИЯТ ДЕН ЗА ВАС е 22 
март, когато е новолунието в Овен. 

Вечерта непременно отделете време да 
обмислите бъдещите си планове и да се 
фокусирате върху желанията си. За раз-
лика от друг път сега е добре да оставите 
нещата само на ниво идеен проект и да не 
избързвате с активни действия и реализа-
цията им поне до края на април. Защото 
дотогава планетата Меркурий е ретрог-
радна и силно ще затормозява новите 
ви инициативи, плащанията, комуника-
цията и подписването на нови договори. 
Вашата управляваща планета Марс също 
е ретроградна – още от 24 януари – и ще 
остане такава до 14 април включително. 
Затова през този период за вас ще е доста 
трудно да разгърнете максимално енерги-
ята и предприемчивостта си. Добре е да 

изчакате с реализацията на по-мащабни-
те нови инициативи до 14 април, особе-
но ако те са в сферата на частния бизнес 
и предприемачество. Защото няма да по-
стигнете желаните резултати и все нещо 
няма да се получи така, както сте го за-
мислили. Но нека това не ви обезкуража-
ва, защото до 14 април имате достатъчно 
друга належаща работа, която можете да 
свършите. 

С УСПЕХ МОЖЕТЕ ДА ПРО МЕ-
НИТЕ ВЪНШНИЯ СИ ВИД от 15 

до 23 март. От 15 до 22 март е добре 
да проведете и прочистваща диета, коя-
то бързо да ви вкара във форма. През 
този период можете да си промените гри-
ма, прическата, да смените стила си на 
обличане. 

ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ След 
23 март до 4 април решавате занема-

рени финансови проблеми. Не подпис-
вайте договори за нови кредити, защо-
то дълго време няма да можете да се из-
дължите. Много е възможно да промени-
те генерално отношението си към парите. 
Добрата новина е, че има шанс да получи-
те пари, които ви дължат от дълго време, 
особено около 29 март. 

НАПРЕГНАТИ ДНИ ще бъдат за вас 
5, 6 април (особено на 6-и вечерта, ко-

гато е пълнолунието във Везни) и 7 ап-
рил. Тогава бъдете деликатни с партньори-
те си, не спорете с тях за щяло и нещяло. 

НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ ПОХОД 
ПО ИНСТИТУЦИИ на 10 април. 

Общуването ви няма да е пълноценно, 
особено с представители на администра-
цията и закона. 

МНОГО ПОЛЗОТВОРНИ са дните 
от 11 до 14 април включително. На 

15 април ще имате спънки от страна на ин-
тимните и деловите партньори. Ще трябва 
да се съобразите с изискванията им. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
 От 15 до 19 март си пазете силите. 

Самоанализирайте се и се погрижете 
за здравето си.

 На 18 март получавате прозрения, 
важна информация или интересни 
предложения. Не се претоварвайте с 
нищо.

  От 20 март започвате нов позити-
вен период. Ставате по-активни.

 От 15 до 23 март периодът е подхо-
дящ за промяна на визията ви (при-
ческа, дрехи, поведение).

 От 23 март до 4 април бъдете пред-
пазливи във финансовите дела.

ЖИВОТЪТ ВИ СЕ ПРЕОБРЪЩА
На 18 март ще имате прозрения и ще 
стигнете до важни изводи. На този 
ден ще получите важна информация 
и е добре да действате, съобразявай-
ки се с нея. Получавате интересни и 
неочаквани предложения, които ще 
преобърнат живота ви много скоро. 
Информацията и промените, които 
ще ви връхлетят на 18 март, ще пре-
допределят развитието на събития-
та в личния ви живот през следващи-
те месеци. Твърде е вероятно да пре-
живеете емоционално напрежение. 
Нервната ви система е доста лабилна. 
Ако страдате от високо кръвно, не си 
правете експерименти със здравето 
точно днес и си изпийте лекарствата. 

КРАСИМИРА ПЕТРОВА ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
е победител в играта на „Индезит“ и „Бела“ – „Моята идеална кух-
ня“, която стартира през декември 2011 г. и приключи в началото на 
март 2012 г. 
Името на Красимира Петрова бе изтеглено чрез жребий в редакция-
та на „Бела“. 
Победителката ще има възможност ДА ИЗБЕРЕ СВОЯТА НАГРАДА 
между хладилник от Hotpoint, пералня от Hotpoint и печка Indesit.
Имената на предишните победители в играта, както и подробна ин-
формация за тях и наградите, които са получавали, можете да проче-
тете в сайта на www.bela.bg.
В следващия брой на „Бела“ очаквайте и повече информация за 
Красимира Петрова.

пералня 
от Hotpoint

печка 
Indesit

ГОЛЯМАТА 
НАГРАДА ОТ

или или

хладилник 
от Hotpoint

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛЯ
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Прогноза за периода от 15 МАРТ до 15 АПРИЛт е л е ц  ( 2 1 . 0 4  –  2 0 . 0 5 )

ОБЩУВАЙТЕ С ПРИЯТЕЛИ И 
СЪМИШЛЕНИЦИ по-активно от 

15 до 19 март. Ако се занимавате с об-
ществено-политическа дейност, участва-
те в клубове, групи, профсъюзи, партии 
и организации, през тези дни също бъде-
те много активни. Сега сте силни в колек-
тивната работа. Привличате към себе си 
полезните хора, които ви помагат да осъ-
ществите идеите си. Особено силни са 17 
(вечерта), 18 и 19 март. Съветвам ви то-
гава да работите за популярността си. 

ЧАР, КЪСМЕТ, ЛЮБОВ И ТВОР-
ЧЕСТВО Вие сте в добър период, за-

щото още от 5 март вашата управлява-
ща планета Венера е във вашия знак Телец 
– чак до 3 април – и ви помага да се прид-
вижвате в желаната посока. Използвайте 
този силен за вас период да подобрите лю-
бовните и приятелските си отношения и 
да повишите доходите си. Най-лесно ще се 
справят с парите онези от вас, които имат 
творчески професии или се занимават с 
финанси и реклама. За подписване на до-
говори, започване на нови инициативи в 
работата или личния живот, както и за ва-
жни, продължителни пътувания, особе-
но зад граница, е добре да изчакате обаче. 
Целият период от 15 март до 4 април е 
много затормозяващ за новите инициати-
ви. Правете само най-належащото и до-
вършете започнатото преди периода. 

ЗАПОЧВАТЕ НОВ ЖИТЕЙСКИ 
ЦИ КЪЛ С навлизането на Слънцето 

в Овен на 20 март ще усетите потребност 
да се оттеглите временно от житейската 
шумотевица и да се потопите в своя въ-
трешен свят. Целият период от 20 март 
до 15 април ви е даден от звездите да за-
вършите голям житейски цикъл, като 
анализирате и усвоите най-доброто от 
опита, придобит през последните 12 ме-
сеца. Този процес ще се задвижи не само 
от Слънцето в Овен, но и от ретрог-
радния Меркурий, който е в Овен до 23 
март. В дните от 20 до 23 март ще при-
ключите важен етап от своето развитие. 
Сънищата са пророчески. Ще имате инту-
итивни прозрения, на които можете да се 
доверите. Пазете се от униние, депресия и 
най-вече самосъжаление. 

ПРЕГРУПИРАТЕ СИЛИТЕ СИ От 
24 март до 15 април все още сте в 

приключващ период, но миналото няма 
да ви влече толкова силно вече. Тези дни 
са отредени за прегрупиране на вътреш-
ните ви сили. Направете си самоанализ – 

докъде сте стигнали и какво сте постигна-
ли. Времето е подходящо за по-спокойни 
и тихи дейности. Не участвайте в шумни 
инициативи и не общувайте с „шумни“ 
хора. Пазете си енергията за след 21 ап-
рил, когато ще може да действате на пъл-
ни обороти. 

НУЖНА ВИ Е ПОЧИВКА Нека 
25 март (неделя) е ден само за вас. 

Отдайте се на пълен релакс (или мързел 
– както ви харесва). Занимавайте се само 
с неща, които ви разтоварват и зареждат 
положително. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗДРА-
ВЕТО СИ на 25 и 26 март. През тези 

два дни е добре да се занимавате с благот-
ворителни дейности и да съчувствате на 
другите. Чрез състрадание ще се свърже-
те с най-фината част на своята душа. В ре-
зултат ще се сдобиете с повече вътрешни 
сили и увереност за бъдещето. 

ОЧАКВАЙТЕ ФИНАНСОВА ПО-
МОЩ от приятели и съмишленици 

на 29 март. Тази помощ ще е много де-
ликатна и няма да ви притесни. Съветвам 
ви да действайте тихо, без много-много да 
разгласявате пред близките си плановете 
и намеренията си. 

БЪДЕТЕ В ПЪЛНА „БОЙНА“ ГО-
ТОВНОСТ на 5 април вечерта, на 6 

април, когато е пълнолуние, и на 7 ап-
рил. Тогава ще решавате важни въпроси 
на работното място. Обърнете внимание 
и на здравето на своите близки и роднини, 
както и на здравето на домашните любим-
ци. Всички те имат голяма нужда от вас. 

ОТХВЪРЛЯТЕ МНОГО РАБОТА 
Без много да се напрягате, ще успее-

те да свършите важна належаща рабо-
та през последните дни от периода – от 
11-и вечерта до 15 април. Никой няма 
да може да ви попречи. Изцяло владеете 
положението. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
 От 15 до 19 март сте силни в екип-

ната и обществената работа.
  От 15 март до 3 април ви върви 

в любовта. Имате чар и творчески 
заряд.

 От 15 март до 4 април е време за до-
вършване на стари проекти и залежа-
ла работа. Отложете временно новите 
инициативи.

МНОГО СИЛЕН ДЕН
На 15 март сте много работоспособ-
ни и с помощта на любимите ви хора 
успявате да придвижите напред един 
свой творчески проект. Показвате се 
в най-добрата си светлина. Това е ден 
за утвърждаване и за придобиване на 
повече увереност. Създавате истин-
ски и надеждни приятелства, особе-
но ако са основани на общи интере-
си и работа. Влиятелни и образова-
ни хора ще ви се притекат на помощ, 
особено ако им демонстрирате же-
лание да вървите по самостоятелен 
творчески път. Днес и децата ви мно-
го ще ви радват. 

ENIRA 2008 – ВИНО ЗА ДУШАТА
Изба Bessa Valley зарадва ценителите по повод 14 февру-
ари с лимитирана серия Enira 2008 с празничен етикет. 
„Хубавото вино се създава с много любов, а любовта се 
отбелязва с хубаво вино! Надяваме се с този елегантен 
щрих на етикета на Enira 2008 да сме направили праз-
ника на виното и любовта още по-приятен“ – сподели 
Ивайло Антонов, генерален директор на Bessa Valley.  
Новата Enira 2008, която бе пусната на пазара в края на 
миналата година, e купаж от мерло (48%), сира (40%), 
каберне совиньон (5%) и пети вердо (7%). Виното е про-
изведено от гроздови плодове единствено от собствени 
лозя. Отличава се с пикантни аромати с много черве-

ни плодове, в които бавно се развиват дървесни нотки, 
но остават изключително свежи. Тялото е многоизмер-
но, средно до плътно, с дълъг послевкус. Краят е изне-
надващо свеж и плодов и прекрасно допълва баланси-
раните танини.
Производството на висококачествено вино е основна 
цел за собственика на винарната Bessa Valley граф фон 
Найперг от 2001 г. насам. Той твърдо вярва в качество-
то на българския тероар. С вината с марка „Енира“ граф 
фон Найперг цели да възвърне имиджа на българските 
вина по света. Още интересни факти и новини от изба-
та четете на www.bessavalley.com  или на Facebook стра-
ницата на Bessa Valley.

14 ФЕВРУАРИ – ВСЕКИ ДЕН

а-
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Прогноза за периода от 15 МАРТ до 15 АПРИЛл и з н а ц и  ( 2 1 . 0 5  –  2 1 . 0 6 )б

ЗАТОРМОЗЕНА ДЕЛОВА АК ТИВ-
НОСТ От 12 март вашата управля-

ваща планета Меркурий е ретроградна, 
което много силно ще затормози делова-
та ви работа. Колкото и да искате да се из-
мъкнете от досадните ангажименти и да 
започнете нещо ново, все няма да успява-

те през периода от 15 март до 4 април. В 
този период трудно ще се справяте с об-
щуването, пътуването, обработката на 
информация, оформянето на докумен-
ти и търговските дела. Вие и Девите като 
най-видни представители на Меркурий 
ще се чувствате най-засегнати от тази 
планета. Все ще се налага да се занима-
вате с неща, които околните ви налагат. 
Изцяло сте в плен на миналото, трябва да 
положите максимални усилия да приклю-
чите с вече започната работа. 

НАПРЕГНАТ И НЕПРЕДВИДИМ 
ДЕН е 18 март. Особено ако си из-

пуснете нервите. Може да настъпят вне-
запни обрати във взаимоотношенията ви 
с приятели и съмишленици. Внимавайте 
на кого какво точно казвате, защото зара-
ди сплетни може да ви се наложи да се от-
теглите от съвместни инициативи. Важни 
решения относно вашите приятели и съв-
местните ви инициативи ще вземете на 
21 и 24 март, въпреки че няма да можете 
веднага да осъществите намеренията си. 
Нещата в тази плоскост ще се раздвижат 
едва след 4 април. 

НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА се зада-
ват на 22 март, когато е и новолу-

нието. Тези събития ще стимулират про-
мени в социалния ви живот, както и в 
приятелските ви връзки в близко бъде-
ще. Възможно е да прозрете, че ви липс-
ват достатъчно верни хора. Или пък да 
прецените, че искате да заздравите ня-
кои вече съществуващи приятелства, но 
да прекъснете други. На този ден се раз-
мечтавате за бъдещето си. На повърх-
ността изплуват много идеи, които дъл-
го време сте таели в себе си. На 24 март 
ви се дават реални шансове да реализира-
те тези творчески хрумвания. Но ви съ-
ветвам да изчакате с фундаменталните 
действия до 4 април, а още по-добре и до 

14 април, когато и планетата на действи-
ето и личната инициатива Марс ще тръг-
не в директна посока. Тогава част от тре-
вогите ви вкъщи със семейството ще са 
отпаднали. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ИН-
ФОР МАЦИЯТА, която уж случай-

но стига до вас на 27 (вечерта), 28 и 29 
март. През тези три дни има вероят-
ност да придвижите много от изоставе-
ните си лични дела. Общувайте повече. 
Веднага ще получите подкрепата, от коя-
то се нуждаете. 

ЛЮБОВНИЯТ ВИ ЖИВОТ СЕ АК-
ТИВИЗИРА след 3 април, когато 

Венера навлиза във вашия знак. Някои 
въпроси ще трябва да бъдат незабавно ре-
шени. На 5 април вечерта и най-вече на 
пълнолунието на 6 и 7 април ще бъдете 
предизвикани да определите позицията 
си в любовните и приятелските отноше-
ния. За съжаление точно на 6 април ще 
сте толкова изтощени и объркани, че най-
вероятно нищо няма да можете да избере-
те и да решите. 

ДЕН НА ИЛЮЗИИ, а в някои случаи 
и на големи заблуди (и дори на лъжи) 

е 6 април. В никакъв случай не започвай-
те сега нова връзка. Ако изневерявате на 
настоящия си партньор, рискът да сгре-
шите е много голям. Бъдете максимално 
сдържани в личния живот. 

СДЪРЖАЙТЕ СИ НЕРВИТЕ на 7 ап-
рил. Не пренасяйте личните си трево-

ги в семейството и в отношенията с род-
нините. На 9 април ситуацията в любовта 
и емоционалния живот се нормализира. 
Придобивате самочувствие и увереност. 
Периодът от 9 до 15 април е подходящ да 
се погрижите за външността си. 

ЗАДАВАТ СЕ ДОБРИ ФИНАНСОВИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ – особено на 9 ап-

рил. Не отказвайте никакви предложения! 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
  От 15 март до 4 април ще има-

те проблеми в деловата работа. Не 
пътувайте и не предприемайте ва-
жни нови инициативи. Наваксайте 
пропуснатото. Ще прозрете важни 
истини. 

  От 15 до 19 март, както и от 23 
март до 4 април се фокусирайте вър-
ху работата. Това са важни периоди 
за утвърждаване в кариерата.

  На 21 март направете анализ на 
приятелства си. Сещате се за свои 
стари, много ценни идеи. На 24 март 
ви се дава шанс да ги реализирате.

 От 3 до 15 април се активизира лю-
бовният ви живот.

БЪДЕТЕ АДЕКВАТНИ НА РАБОТА
от 15 до 19 март. Спешно ще тряб-
ва да завършвате проекти, да поеме-
те отговорност за стари недовършени 
ангажименти. Проявете максимал-
но професионализма си. Следващият 
подобен напрегнат период е от 23 
март до 4 април. Винаги когато 
Меркурий е ретрограден, а това ста-
ва три пъти в годината през 4 ме-
сеца, вие се настройвате философ-
ски. Сега е моментът за самоанализ. 
Възможно е да прозрете важни ис-
тини. Периодът ви дава шанс да по-
правите онова, което не ви е харесва-
ло, и да свършите всичко, което сте 
пропуснали.

ДОСТЪПЕН ЛУКС

Мadame Glamour от Lidl или Coco Mademoiselle на Chanel?
Какво бихте избрали? Не бързайте с решението. Не и преди да сте пробвали парфюма на Lidl, който миналата 
година разбуни духовете във Великобритания. Два независими експерта проведоха така наречения сляп тест с 
двата парфюма. Потребителите трябвало да избират между Suddenly Madame Glamour от Lidl и Coco Mademoiselle 
на Chanel. Изненадващо 89% от 50-те участнички гласували за парфюма на Lidl. Още по-впечатляващи са резул-
татите от втория тест – в него цели 90% от 100 участници предпочели парфюма на Lidl. 
Това само идва, за да покаже, че не трябва да даваме цяло състояние, за да се чувстваме бляскаво. Изумителният 
нов парфюм е създаден специално за Lidl и се продава на невероятната цена от 9,99 лв., като вече е достъпен и 
за българските потребители във всеки магазин на Lidl в страната. 
Цитрусови и флорални нотки, бергамот и жасмин – новият парфюм на Lidl се оказа перфектният аксесоар за 
всяка дама. Ето как е описан в Daily Express от Натали Чолк: „Парфюм от супермаркета и на достъпна цена над-
ви парфюмерийния гигант Chanel при тестване на аромати. Coco Mademoiselle за £61 бе пренебрегнат от 90% от 
участничките в теста, които ясно изказаха предпочитание към Suddenly Madame Glamour на Lidl (£3.99 за 50 мл).“ 
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Прогноза за периода от 15 МАРТ до 15 АПРИЛа к  ( 2 2 . 0 6  –  2 1 . 0 7 )р

КОНЦЕНТРИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ 
НА   ЛЕЖАЩАТА РАБОТА от 15 до 

19 март включително. Особено ако има-
те да усвоявате нови знания, да предава-
те проекти и да взимате изпити. Обърнете 
внимание и на задграничните си контак-
ти и помислете как да рекламирате своя-
та дейност, знания и умения извън стра-
ната. Ще блестите със своята интелигент-
ност, начетеност и общителност. 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ВСЯ КА-
КВИ С навлизането на Слънцето 

в Овен на 20 март трябва да сте в пъл-
на „бойна“ готовност да ги приемате. От 
20 март до 15 април бъдете дисциплини-
рани в работата и дайте всичко от себе си. 
Кариерата ви застава в центъра на ваше-
то внимание. Дори ако до този момент не 
сте имали някакви амбиции, сега ви обзема 
желание да демонстрирате най-добрите си 
способности и умения. Безработните Раци 
е добре да анализират социалния си статус, 
средата, в която се движат, и интересите си. 
Отношенията с родителите също стават на 
дневен ред (особено с по-строгия и автори-
тетен родител). Ако до този момент не сте 
се чувствали удовлетворени от своята реа-
лизация, то в дните от 15 до 23 март това 

усещане ще се засили и обостри. 
НЕ ПРАВЕТЕ РИСКОВАНИ ПРО  -
МЕНИ от 15 март до 4 април, особено 

ако имате частен бизнес. Конкуренцията 
се активизира през този период. Бъдете 
бдителни най-вече на 18, 21, 22 и 24 март, 
както и на 6 и 7 април. В това число вни-
мавайте и с конкуренцията в интимната 
сфера. Не си приспивайте вниманието и 
се грижете за романтичните си отношения 
– близкият ви човек има нужда от вашето 
внимание и топлина. Ако не му ги дадете, 
той бързо ще ви намери „заместител“. 

ВАЖЕН ПЕРИОД настъпва за вас от 
23 март до 4 април, когато ще анали-

зирате постигнатото до момента. Отлично 
време за наваксване на пропуските, осо-
бено в образованието. През тези дни по-
вече от всякога ще имате нужда от топли-
на в общуването. Някои от вас ще наме-
рят и своя духовен водач и учител. Дните 
са благоприятни за занимания с духов-
ни практики (йога и медитации) и за че-
тене на философска, окултна, религиозна 
и художествена литература. Важни миго-
ве на прозрение ще преживеете през тези 
дни, ще се трансформирате положително. 
В живота ви се завръщат хора от минало-
то ви, които живеят в чужбина. Ще се въз-
буди интересът ви към задгранични пъту-
вания и продължаване на образованието. 
Не пренебрегвайте нищо, което ви хрумне 
през този период. Грижливо „събирайте“ 
всичките си идеи. Скоро ще ви потрябват. 

БЪДЕТЕ ГОТОВИ ДА ПРАВИТЕ 
КОМ  ПРОМИСИ на 29 март. 

Спокойно! Това е само временен пери-
од. Сега прекалено много авторитети ви 
притискат. 

СТАВАТЕ ПО-УВЕРЕНИ На 30 и 31 
март си вземете глътка въздух от ра-

ботата, за да си върнете увереността. 
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЕ-
МЕЙ  СТВОТО И ДОМА на 6 и 7 ап-

рил. Не пренебрегвайте хората, които ви 
обичат. На 9, 10 и 11 април акцентът е 
върху партньорствата. Някои ще се за-
дълбочат и развият, но това може да дове-
де и до ограничаване на личната ви сво-
бода. Трябва да прецените до каква сте-
пен искате „да жертвате“ свободата и са-
мостоятелността си в името на добрите 
партньорски отношения. Някои несъвър-
шенства на партньорите ви ще излязат на 
повърхността. На 15 април ще се наложи 
да избирате между кариера и семейство. 
Постарайте се да си запазите и двете. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
 От 15 до 19 март демонстрирате ин-

телигентността си, предавате проек-
ти, взимате изпити.

 От 20 март до 15 април вниманието 
ви и е погълнато от професионалното 
ви израстване.

 На 18, 21, 22 и 24 март, както и на 6 
и 7 април внимавайте с конкуренци-
ята в личния живот.

 От 23 март до 4 април периодът е 
отличен за преосмисляне на постиже-
нията ви до този момент. Наваксвате 
пропуснатото.

КОНФЛИКТЕН ДЕН
18 март е много напрегнат ден. Ще 
бъдете афектирани и заради това мо-
жете да се „изложите“ в работата, взи-
майки неадекватни решения. Не за-
почвайте нищо ново. Изчакайте до 20 
април, когато Слънцето ще е напус-
нало конфликтния за вас знак Овен. 
Тогава вече можете по-спокойно да се 
пренасочвате в други дейности. На 18 
март ще ви се наложи да общувате с 
хора и да попадате в ситуации, които 
не са ви приятни. Не издавайте раз-
дразнението си, защото ще изглеж-
дате слаби и уязвими. Дори на ново-
лунието в Овен на 21 март сериоз-
но ще се замислите дали да не смени-
те досегашната си професия и среда-
та, в която се движите. На 21 март 
самочувствието ви е много ниско. Не 
се захващайте с нищо, в което не се 
чувствате уверени. За съжаление в 
този период не е разумно да сменя-
те работата и кръга си от познати, за-
щото е твърде възможно направените 
промени да се окажат неудовлетворя-
ващи след време. Но за сметка на това 
времето е отлично за приключване на 
стари ангажименти.

ПО-ЛЕСНОТО ГОТВЕНЕ

Иновативност и практичност от MOULINEX
Всяка жена, независимо дали е домакиня, мечтае да глези 
своите близки и приятели с най-вкусните ястия, приготве-
ни от самата нея. Често обаче натовареният ни график не 
позволява да се развихрим с пълна сила в кухнята. 
В дните, в които времето ни притиска, Moulinex става лю-
бимата марка на милиони хора по света, защото основна-
та цел, която марката си е поставила, е да прави живота 
на хората по-лесен, а и по-красив. Доказателство за това 
е ръчният пасатор Moulinex Slim Force, който е идеалният 
помощник в кухнята. Ергономичен и ефективен, той се от-
личава с елегантен дизайн и универсалност. Освен с тън-
ката си и изискана форма Slim Force печели своите почита-

тели и със специално проектираната дръжка, която пасва 
идеално в ръката и прави използването му лесно и удобно. 
За да бъде още по-ефективен в готвенето на различни про-
дукти, пасаторът използва революционната технология за 
смесване ActivFlow™ с 4 остриета, които оставят до осем 
пъти по-малко парченца в разбиваната смес. За разлика 
от всички останали пасатори Moulinex предлага ново и 
ексклузивно допълнение – две различни метални решет-
ки, с които картофите могат да се превърнат във фино кре-
мообразно или едро намачкано пюре.
Благодарение на Moulinex Slim Force вече може да отдадете 
ценното си време на своите любими хора и да правите не-
щата много по-лесно.

л
к
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ГОЛЕМИ КЪСМЕТЛИИ СТЕ през 
този период. Особено след 22 март, 

въпреки задръжките, които ще ви налагат 
ретроградните Марс и Меркурий. Няма 
да успеете да се зарадвате много на този 
период обаче. Ще подхождате твърде при-
земено към събитията. От 15 до 19 март 
си давате ясна сметка какво можете и как-
во – не. Задвижвате само най-необходи-

мото. Много е вероятно през тези дни да 
имате финансови проблеми (да ви изне-
надат непредвидени плащания напри-
мер). Ще бъдете подложени на тестове за 
издръжливост от страна на вашите парт-
ньори. Не си правете никакви експери-
менти с тях нито на тема чувства, нито на 
тема пари. Ще се справите по-добре, ако 
действате самостоятелно сега.

ПОЛУЧАВАТЕ ПОМОЩ най-изне-
надващо на 18 март – или пари, кои-

то сте заработили и забравили, или добро 
под форма на идея, информация или съ-
действие. Но при всички случаи доброто 
идва тъкмо навреме. Може да се наложи 
бързо да реагирате на нуждите на своите 
партньори за пари. Особено ако работите 
заедно с любимия човек и имате самосто-
ятелен бизнес. От вас се очаква да проя-
вите изобретателност. 

УСПЕШНО ПРЕОДОЛЯВАТЕ СТРА -
ХОВЕТЕ СИ на 21 март вечерта и на 

22 март до ранния следобед. Това са чу-
десни дни за самоанализ. Ще имате про-
зрения. Освобождавате се от поне една 
зависимост. 

ОБЪРНЕТЕ СЕРИОЗНО ВНИМА-
НИЕ НА ЗДРАВЕТО СИ от 15 до 19 

март. Има опасност от психоемоционал-
ни сривове, провокирани от трудни дело-
ви и лични отношения. Имунната ви сис-
тема е много слаба. Има риск от инфек-
ции. Хранете се по-разнообразно. 

ЗАПОЧВА ОПТИМИСТИЧЕН ПЕ-
РИОД От новолунието в Овен на 22 

март за вас започва силен период. 21 
март също е силен ден за вас. Но най-вече 
24 март. Приемайте с отворено сърце вся-
ко едно предложение и идея. Но подписва-
нето на договори, пътуванията и старти-
рането на нови начинания оставете чак за 
след 4 април. Дотогава е добре да устано-
вявате контакти, да обмисляте новите си 
перспективи и да събирате информация. 

УЧАСТВАЙТЕ В ИЗЛОЖЕНИЯ, 
СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ от 

22 март до 15 април. Или пък се регистри-
райте за бъдещи участия. Така сякаш пред-
начертавате успехите си. Най-важното е 
през тези дни да успеете да задържите по-
зитивната си нагласа. Точно позитивизмът 
ще ви извади от зимния застой. 

ПО-ВНИМАТЕЛНО С ПАРИТЕ! От 
23 март до 4 април не правете големи 

покупки, не инвестирайте и не взимайте 
заеми. Твърде е възможно в живота ви да 
се върнат както стари финансови пробле-
ми, така и стари сексуални партньори. Ще 
разисквате темата за наследство или заве-
щание на имущество. Когато взимате ре-
шение по тези въпроси, в никакъв случай 
не пренебрегвайте личната свобода и дос-
тойнството си. Сега не е подходящо да за-
почвате нова интимна връзка, защото ще 
бъде проблемна. 

В МНОГО ДОБРА ПОЗИЦИЯ СТЕ 
на 1 и 2 април. Не се примирявайте с 

„трохите“, заслужавате много повече. 
ВАЖНИ ЗА БЪДЕЩЕТО ВИ са 5-и 
вечерта, 6 и 7 април. Това са дни за 

много контакти, пътувания, общуване 
и обмяна на информация. На 6-и е въз-
можно да подадете важни документи, да 
участвате в събеседвания, да започнете 
нов курс или кратко обучение. След 6-и 
се изпълвате с още повече енергия и вече 
действате много по-уверено. 

НЕ СЕ ИЗПРАВЯЙТЕ НА ПЪТЯ НА 
ВАШ КОНКУРЕНТ на 8 и 9 април. 

Не се бъркайте в чужди територии. Ще си 
изпатите! 

ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА РЕШАВАТЕ 
ЛЮБОВНИ ПРОБЛЕМИ от 9 до 11 

април. Добре е да изясните отношенията 
си с любимия човек и спокойно да обмис-
лите бъдещите си творчески проекти. Ще 
имате силен първоначален импулс за ус-
пех – уловете го! 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
  От 15 до 19 март уредете всички 

плащания. Освобождавате се от ня-
кои свои зависимости.

  След 22 март сте в позитивен пе-
риод, който ще трасира бъдещето ви. 
Новите неща обаче започнете след 4 
април.

 От 23 март до 4 април не започвай-
те нови интимни връзки. Живейте 
по-независимо. Не взимайте и заеми.

 На 5-и вечерта, 6 и 7 април се от-
дайте на събиране на информация и 
самообучение.

ХУБАВ ПЕРИОД
ви очаква от 22 март до 15 април. 
На много от вас им се отваря път в 
чужбина (за работа или обучение). 
Получавате възможност да прави-
те съвместен бизнес с чужденци. 
Активизират се бъдещи проекти за 
пътувания и пътешествия. Задават 
се нови възможности за разширение 
и успех. Очаквайте и благоприятно 
развитие на нещата, върху които ра-
ботите сега, особено ако се занимава-
те с научна и преподавателска дейност 
или все още учите. Заетите в издател-
ския, туристическия и рекламния 
бизнес също ги чакат успехи. Въпреки 
кризата получавате шанс да обновите 
бизнеса си и да се придвижите напред.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

Рекламна агенция „Крес“ стана на 20 години
За 20 години „Крес“ доказа, че фразата „Това не може да стане“ е непозната за рекламната аген-
ция. За последните 20 години над 120 рекламни специалисти, минали през агенцията, днес са 
творчески директори в Ню Йорк. За 20 години „Крес“ доказа своя професионализъм, като изгради историята на рекламния бизнес в 
България и отъпка пътя за много свои конкуренти. 20 години рекламна агенция „Крес“ развива в България непознати и иновативни тен-
денции и идеи в областта на рекламата и налага нови стандарти в българския рекламен бранш. 
За 20 години „Крес“ се превърна в нещо повече от работен екип – школа, клуб, приятелски кръг, кауза. Това безспорно е най-важната със-
тавка в разнообразието от качества, които утвърдиха „Крес“ като една от агенциите с най-голям криейтив потенциал на българския ре-
кламен пазар. „Едно от нещата, с които побързах да се преборя, беше културата „това не може да стане“. Самозабранихме си този израз и 
това мислене“ – това сподели собственикът Красимир Гергов. 
За своя юбилей „Крес“ стартира един амбициозен проект и събра в онлайн бюлетин мненията и спомените на бивши и настоящи члено-
ве на екипа на първата рекламна агенция в България. (http://www.kres.com/kres20/kres_20_bg.html)
Агенцията желае на всички свои служители вдъхновение и обеща да продължи да ни изненадва с нови и нестандартни идеи.
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Прогноза за периода от 15 МАРТ до 15 АПРИЛе в а  ( 2 3 . 0 8  –  2 2 . 0 9 )д

ПОЛОЖЕТЕ МАКСИМУМ УСИ-
ЛИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПАР-

ТНЬОРСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ от 15 до 
19 март. Разговорите с тях ще са труд-
ни и болезнени, но и наложителни. На 15 
март бъдете по-уверени в себе си и ще 
се справите с критичните ситуации. На 
18 март не предприемайте никакви рез-
ки „завои“ във финансовата сфера. Има 
опасност да загубите пари. 

МАЛКО ПО-ОСОБЕН ЩЕ Е ПЕРИ-
ОДЪТ за вас. Особено от 15 март до 

4 април, когато и Марс, и Меркурий ще се 
намират във вашия знак, но ще се движат 
ретроградно. В астрологията това означа-
ва, че ще бъдете в плен на довършване на 
стари теми и работа. Новите инициативи 
ще трябва да ги обмисляте само на идей-
но ниво, но в никакъв случай не трябва да 
се насилвате и да се впускате в нови на-
чинания от 15 март до 4 април включи-
телно. Марс управлява инициативата и 
действието, Меркурий – интелектуалните 
дейности и комуникациите. 

ЕМОЦИОНАЛНО УСТОЙЧИВИ 
СТЕ, защото за щастие Венера се на-

мира в Телец от 15 март до 3 април и вна-
ся хармония в личния ви живот. Ще се 
чувствате много по-уверени в любовните 
си отношения. Придобивате самочувствие 
и ставате по-позитивни. Щастливи дни в 
това отношение ще са 25, 26, 27 и 29 март. 

НОВ ПОДХОД ПО ТЕМАТА „ФИ-
НАНСИ“ ви хрумва на новолунието 

в Овен на 22 март. Създават се възмож-
ности да започнете да печелите повече и 
да се справяте по-добре с плащанията. От 
23 март до 4 април доходите ви все още 
ще зависят от партньорите ви. По-скоро 
всички ваши пари ще отиват за покрива-
не на техните преки нужди. Много скоро 
ще станете финансово независими и ще 
печелите повече. Няма да можете ведна-
га да почувствате и да се възползвате от 
тази тенденция, защото до 4 април нови-
те начинания и инициативи няма да са ус-
пешни. Сега всичко се движи бавно, с от-
лагания. Още на 24 март ще получите си-
гурност, че в бъдеще ще се справите много 
лесно със спешните плащания, вече взе-
тите кредити и заеми. Това ще ви успокои. 

СТАВАТЕ ПО-КОМБИНАТИВНИ 
след 22 март. А когато се налага – и 

по-манипулативни. Интуицията ви е сил-
на. Добирате се до недостъпна за други-

те информация. Разбулвате нечии тайни. 
Особено добре ще се справят Девите, кои-
то работят на свободна практика в облас-
тта на правото и медицината или се зани-
мават с окултни и езотерични практики. 
Всички Деви получават шанс от 22 март 
до 15 април да засилят своето енергийно 
поле. Дистанцирайте се от хора и ситуа-
ции, които ви изпиват силите и енерги-
ята. Там, където се чувствате несигурни, 
слаби и раздразнителни, означава, че не е 
вашето място. Спортувайте и медитирай-
те повече. Четенето на философска лите-
ратура също ще ви помогне много. 

СЕКСУАЛНИЯТ ВИ ЖИВОТ СЕ 
АКТИВИЗИРА Освен раздвижване-

то във финансовата сфера очаквайте тако-
ва и в личния живот. След 22 март става-
те много сексапилни. Има голям шанс да 
заченете. Не е изключено да възобнови-
те предишни любовни отношения. След 
4 април не е изключено да създадете нови 
сексуални партньорства, които ще бъдат 
полезни и за бизнеса и финансите ви.

МЕРКУРИЙ ТРЪГВА ДИРЕКТНО 
и след 4 април усещате рязко задвиж-

ване на всичко, което не ви вървеше до 
момента. 

ЛЮБОВНИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ След 
3 април планетата на любовта Венера 

минава в конфликтния ви знак Близнаци и 
затова на 6 и 7 април е възможно да попад-
нете в конфликтни ситуации. Особено ако 
имате двойствени отношения и преплете-
ни любовни връзки. Не смесвайте прия-
телството с любов на 9 април. 

СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ФИ НАН-
СИТЕ На 5 април вечерта получа-

вате знак, че финансовото ви състояние 
в бъдеще ще е много добро. На 6 и 7 ап-
рил имате всички възможности за дейст-
вие, за да получите нечие признание. 
Самочувствието ви е високо. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
 От 15 до 19 март обърнете внима-

ние на партньорите си и изгладете 
стари недоразумения с тях.

  От 15 март до 3 април отново ще 
трябва да се справяте в любовните 
и приятелските отношения. Ставате 
по-уверени. Привличате позитивни 
хора и ситуации.

 След 22 март ще започнете плавно 
да увеличавате доходите си. Чувствате 
се по-силни и по-секси.

  На 6 и 7 април виждате първите 
добри резултати, които предвещават 
финансова стабилност.

ОПАСНОСТ ОТ ФАТАЛНА 
ГРЕШКА!
За вас периодът на ретрограден 
Меркурий от 12 март до 4 април ще 
е двойно по-труден, отколкото за ос-
таналите знаци, защото това е ваша-
та управляваща планета. Внимавайте 
при боравенето с информация, про-
верявайте писмата и есемесите си, 
справките и документите, които под-
писвате. Има опасност да сбъркате 
фатално. Ограничете пътуванията 
само до най-необходимите, проверя-
вайте пари и документи.

ЕКОПРИКЛЮЧЕНИЯ

„Голямото почистване“
„Текстовете на Павлина Михайлова винаги са ме удивлявали с органичната си безхитростност и искрена по-
чит към природата. Бих казал, че това са черти и на авторката, посветила се в значителна степен на опазването 
на света възможно най-чист и естествен. Дали се бори за каузата на пойните птички в Малта, на растителните 
видове във Финландия, или на изриването на боклуците в родната ни страна, тя винаги е решителна, обсебе-
на, убедена. Тази книга е отворен прозорец към предели, които трябва да сме отгледали първо в себе си, преди 
да поемем към тях навън.“ Това е изказване на Иван Голев, главен редактор на списание GEO, по повод излязла-
та от печат книга на Павлина Михайлова „Голямото почистване“, издадена с любезното съдействие на Метин 
Казак, член на Европейски парламент, АЛДЕ-ДПС, и с финансовата подкрепа на Алианса на либералите и демо-
кратите за Европа. 
В събраните в книгата истории, някои от които са публикувани в списание GEO, най-ценното са истинността и 

непримиримостта на авторката към човешката арогантност. Защото човек има много основни права, но най-велико е правото му на жи-
вот, което се основава и на грижата му за опазване на природата.
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Прогноза за периода от 15 МАРТ до 15 АПРИЛе з н и  ( 2 3 . 0 9 – 2 2 . 1 0 )в

НАБЛЕГНЕТЕ НА РАБОТАТА И 
НА ЗДРАВЕТО от 15 до 19 март. 

Мобилизирайте се и отхвърлете всич-
ки досадни ангажименти, които ви за-
държат. Почти през целия период от 15 
март до 4 април ще се налага да се спра-
вяте и да довършвате стари теми, зада-
чи и проблеми. Доста умора и досада ще 
натрупате, особено през първите 4 дни 
от периода. Времето постоянно няма да 
ви стига. Непременно обърнете внима-
ние на хронични здравословни пробле-
ми, ако имате такива. Много е вероят-
но да ви затрупат грижи за болни деца и 
роднини. 

МНОГО ТРУДЕН ДЕН за вас е 18 
март. Не влизайте в никакви кон-

фликти, внимавайте да не се дискреди-
тирате или някой да ви обвини за нещо 
без причина. Общувайте по-малко. Не си 
насрочвайте важни срещи за тази дата. 
Внимавайте и по пътя – вероятни са ин-
циденти. Трудни дни за вас са също 21 и 
24 март, когато внезапните решения на 
някого другиго ще осуетят плановете ви. 
На 29 март също не се захващайте с ва-
жна работа, изискваща общуване с ин-
ституции и авторитети. 

ЗАДАВАТ СЕ ПРОМЕНИ В ПО ЛЕТО 
НА ПАРТНЬОРСТВАТА след 22 

март. Точно тогава е новолунието в кон-
фликтния ви знак Овен. Няма да можете 
веднага да почувствате промените, защо-
то има фактори, които задържат бързото 
им развитие. Но ако отношенията с няко-
го от партньорите ви са се пропукали, зна-
чи те категорично са изживели времето си. 
Чувствата към интимния ви партньор вече 
не са толкова силни и откровени, нали?! 

ЛЮБОВНИЯТ ВИ ЖИВОТ СЕ 
ХАР  МОНИЗИРА след 3 април. 

Благодарение на Венера в Близнаци ста-
вате много по-общителни и весели. По-
лесно влизате в контакт и взимате реше-
ния. Още една добра новина – създават се 
възможности за увеличение на доходите. 

ТВОРЧЕСКИ ПОДЕМ Всички с твор-
чески професии ще се радват на подем 

и вдъхновение от 3 до 15 април. Отново в 
този период можете успешно да проведе-
те разкрасителни процедури, да освежи-
те външността си. В любовта внимавайте 
на 6 и 7 април, това са много измамни и 
същевременно конфликтни дни. Особено 
на 6 април, когато нищо няма да е такова, 
каквото ви изглежда. Не харчете неразум-
но. Изчакайте няколко дни, за да се убеди-
те, че това, което искате да купите, наис-
тина ви е необходимо. 

В ОТЛИЧНА ДЕЛОВА ФОРМА СТЕ 
на 5 април вечерта – в навечерие-

то на пълнолунието във вашия знак, кое-
то е на 6 април. Активирайте всички дей-
ности, които ще ви донесат популярност 
и утвърждаване. На 6 и 7 април общува-
те без притеснения и давате най-доброто 
от себе си. Но все пак внимавайте, защото 
тогава и недостатъците ви ще бъдат оче-
видни. Ако водите съдебни дела или сте 
юристи или консултанти в някоя област– 
трябва да сте особено внимателни през 

целия период от 20 март до 4 април. Не 
е препоръчително да започвате нови съ-
дебни дела. Не се разделяйте точно сега 
със съдружниците и клиентите си. 

ПОМОЩ ОТ ПРИЯТЕЛ На 9 април 
намирате подходящите хора, пома-

гат ви в точния момент, дават ви блестя-
ща идея. По някакъв начин тези щастли-
ви събития е възможно да са обвързани 
с чужбина. Привличате капитали от чуж-
бина. А защо не и любов?! 

В ПОДЕМ СТЕ от 9 до 15 април. 
Повечето ограничения са отпаднали. 

Жънете успехи на всички фронтове. До 
вас са верните ви хора. Поемате в правил-
ната посока заедно с тях. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
 От 15 до 19 март отхвърлете зане-

марената работа и обърнете внима-
ние на здравето си.

 След 22 март очаквайте промени в 
партньорските ви отношения.

  От 22 до 24 март сте в слаби 
позиции. 

 От 3 до 15 април ви потръгва в лю-
бовта и творчеството.

 На 6 и 7 април се пазете от илюзии 
и конфликти.

 На 9 април получавате добри шан-
сове, предоставени от партньори.

ВСИЧКО Е ЗА ХУБАВО
На 22 и 23 март сте в много неиз-
годни позиции и в личните, и в де-
ловите отношения. Опитайте се да 
не се дразните от нечие властно и аг-
ресивно поведение. Не се впускай-
те да обяснявате вашата правота, 
дори и наистина да сте прави. След 24 
март набирате смелост и приключ-
вате трудните си партньорски връз-
ки. Или пък ги продължавате по нов 
начин. Добрата новина е, че повечето 
от вас много скоро ще получат шанс 
да създадат нови, по-благоприятни 
партньорства както в личния, така и 
в деловия живот. За жалост няма да 
можете веднага да усетите благопри-
ятните тенденции, защото все ще има 
пречки, забавяния и отлагания. Едва 
след 4 април нещата най-сетне започ-
ват да се случват спонтанно и лесно. 
Това ще се дължи и на преминаване-
то на вашата управляваща плане-
та Венера в хармоничния ви знак 
Близнаци на 3 април, което веднага 
ще ви се отрази благоприятно.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ 
обединиха представители на неправителствения сектор и дър-
жавните институции

Пресконференция по проект за подкрепа при напускане на грижа-
та събра в Министерство на труда и социалната политика пред-
ставители на НПО и държавния сектор, които обсъдиха възмож-
ностите за подобряване на условията, в които живеят младежи-
те след напускане на различните форми на грижа извън родното 
семейство.
Събитието бе инициирано от SOS детски селища България и в не-
говите рамки специалисти от организацията представиха резулта-
ти по проекта „Подкрепа при напускане на грижата и свързаната 

с него кампания „Аз съм от значение“. В проекта активно през по-
следната година и половина се включиха над 40 младежи, на които 
предстои да напуснат грижа. Техните послания, изразени по време 
на проведените дискусии и в снимки от фотоконкурса „Аз съм от 
значение“, са в основата на препоръките за промени в законодател-
ството, които няколко неправителствени организации ще внесат в 
Министерство на труда и социалната политика тази пролет.
 
За повече информация можете да потърсите Анастасия Гоцева, 
SOS Детски селища България (02/818 49 40, a.gotseva@sosbg.org) и
Румяна Ечкова, Symmetric Communication (0879 482 078, echkova@
symmetric.bg). А повече за кампанията можете да научите на http://
sled18.sos bg.org/ 

ВСЕКИ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ
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Прогноза за периода от 15 МАРТ до 15 АПРИЛк о р п и о н  ( 2 3 . 1 0  –  2 2 . 1 1 )с

МОЖЕТЕ ПЛАНИНИ ДА ПОВ-
ДИГНЕТЕ – само с мисъл – на 15 

март. Това е денят за взимане на важни 
решения и установяване на надмощие. 
От днешните събития и взетите днес ре-
шения ще зависи дълъг период от живо-
та ви занапред. Ако имате частен бизнес 
или сте на ръководен пост, ще успеете да 
се справите с доста заплетени ситуации. 

НЕ ПОДПИСВАЙТЕ ДОГОВОРИ и 
не започвайте важни нови начинания 

през периода от 15 март до 4 април. 
ДИНАМИЧЕН ПЕРИОД От 15 до 
19 март вниманието ви е фокусира-

но върху приятелствата, личния живот и 
най-вече върху отношенията с децата. 

ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ На 
18 март ще трябва да се справяте с 

непредвидени промени на работното мяс-
то. Тогава са вероятни и тревоги, свърза-
ни със здравето на ваши близки и родни-
ни, както и с вашето собствено здраве. То 
няма да е стабилно – вероятни са нервни 
кризи. Днес не си напрягайте мозъка. 

ЛЮБОВНИ ПРОБЛЕМИ В момен-
та сте много чувствителни на тема ли-

чен живот и партньорства, особено от 15 
март до 3 април. Това няма да е най-глад-

кият период в личния ви живот. Венера 
сега се намира в нехармоничния ви знак 
Телец и ви напряга много. Не е препоръ-
чително да започвате нова връзка. Трудно 
ще можете да прекратите и старата – не 
само заради разположението на Венера, 
но и поради ретроградните планети Марс 
и Меркурий. 

ПРОМЕНИ НА РАБОТНОТО МЯС-
ТО ще ви донесе новолунието на 22 

март. Възможно е да смените подхода 
към работата си, да подобрите отноше-
нията с колегите си. Ако дълго време сте 
търсили подходяща работа и сега ви на-
правят предложение, е добре да го прие-
мете. Ако естеството на работата ви поз-
волява, опитайте се да започнете новата 
работа след 4 април. Или поне тогава под-
пишете договора за назначаване, за да ви 
носи късмет и да се задържите по-дълго 
на новото място. 

МОЩЕН ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ 
очаквайте на 29 март. Но този път 

тя ще е с доста разрушителен характер в 
сравнение със съзидателния подем, кой-
то преживяхте на 15 март. Сега ще бъде-

те много отмъстителни. Тези интензивни 
чувства ще са провокирани или от шефо-
вете ви, или от ваши роднини. Дано успе-
ете да се овладеете, защото „поражения-
та“ около вас могат да се окажат големи. 

ТЕМАТА ЗА ЛИЧНИТЕ ОТНО ШЕ-
НИЯ ще се проявява с различна сила 

от 23 март до 3 април. Възможно е да 
възобновите стари връзки с любими хора 
или да подновите стари приятелства. Не 
е изключено да се сетите и за стари, но 
занемарени работни проекти. Ще имате 
творческо вдъхновение да ги довършите 
по нов, нестандартен начин. 

ВАЖНИ ВЕСТИ ОТДАЛЕЧ полу-
чавате на 6 и 7 април. Те ще са пря-

ко свързани с бъдещето ви. Подновявате 
задгранични връзки и се решавате да пъ-
тувате зад граница. Но този път престоят 
ви там ще е по-продължителен. През тези 
два дни се изправяте директно пред свои-
те проблеми и притеснения, които гриж-
ливо сте крили от себе си. Внимавайте, 
защото някоя ваша грижливо прикри-
вана тайна ще стане известна на повече 
хора. За някои Скорпиони това са дни на 
прозрения. Ще успеете да откриете онова, 
което ви прави щастливи, и след време ще 
се развиете в тази посока. 

ТИПИЧНО СКОРПИОНСКИ СА 
ДНИТЕ от 8 до 12 април. Тогава сте 

максимално концентрирани за работа и 
реорганизиране на личното простран-
ство. Творческите натури ще се радват 
на добри постижения. Намирате верните 
решения. Но не се вторачвайте в някак-
ви свои мними недостатъци. Забравете за 
самокритиката, за да не пострада фатално 
самочувствието ви. 

ДОБРИ СТЕ В ЕКИПНАТА РАБОТА 
на 13, 14 и 15 април. Обърнете се за 

помощ към свои приятели. Изтупайте от 
праха свои идеи. Сега можете да ги реали-
зирате успешно. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
  На 15 март се справяте отлич-

но с трудна ситуация. Получавате 
прозрение.

  От 15 март до 3 април ще имате 
проблемни любовни и приятелски 
отношения. Не харчете необмислено.

 След 22 март очаквайте новости на 
работното място. 

 На 29 март сдържайте гнева си.
 От 23 март до 3 април се връщате 

към стари приятели и стари творче-
ски проекти. Любими за вас хора се 
връщат в живота ви.

НЕ ХАРЧЕТЕ БЕЗОГЛЕДНО
и не започвайте нищо ново от 15 
март до 3 април. Внимавайте и при 
пазаруването – стоките могат да се 
окажат негодни. Не подписвайте до-
говори и пътувайте само в краен слу-
чай. Периодът е подходящ само за 
приключване, осмисляне и върше-
не на най-необходимото. В дните от 
15 март до 3 април трябва да огра-
ничите харченето. Не си угаждайте. 
Внимавайте, защото ще имате склон-
ност да се утешавате с различни по-
купки и парите ви бързо ще свършат, 
преди да сте направили важните си 
плащания.

ЗА УЮТ И АРОМАТ

ХЛЯБ – ОТ ФУРНАТА И ОТ ХЛЕБОПЕКАРНАТА 
Първата ни мисъл за храна винаги е свързана с него – неповторимия аромат на току-що изваден от 
фурната хляб, хрупкавата му златиста коричка, неговата чудна мекота… Защото и най-красиво подре-
дената трапеза не е съвършена, ако на нея не се кипри панерчето с хляб.
Днес интересът към домашния хляб буквално ескалира и това до голяма степен се дължи на машини-
те за хляб, които масово навлязоха в кухните ни и върнаха на дома онзи забравен аромат от времето на 
зиданите печки и истинския хляб с приготвен от бабите ни квас – аромата на уют и топлина.
Другата причина е появата на най-различни смеси от брашна и добавки към хляба – изсушени зелен-
чуци, миксове от ядки и сухи подправки, които са истинско изкушение и предизвикателство за лю-
бителите на здравословното хранене, които искат да са сигурни какво точно са сложили в своя хляб.
Тази книга е за любопитните и експериментаторите. От нея ще научите всички тънкости за приготвя-
нето на хляб във фурната и хлебопекарната.
А за „десерт“ сме ви оставили майсторския клас – приготвянето на хляб с квас! 
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Прогноза за периода от 15 МАРТ до 15 АПРИЛт р е л е ц  ( 2 3 . 1 1  –  2 1 . 1 2 )с

НУЖНА ВИ Е ПОЧИВКА От 15 до 
19 март ще се чувствате силно затор-

мозени от неотложни домашни задълже-
ния. По това време на годината винаги ви 
е дискомфортно, защото Слънцето мина-
ва през нехармоничния за вас знак Риби. 
Уязвими сте в емоционално и здравослов-
но отношение. Голямата част от внимание-
то ви ще бъде погълнато от семейни гри-
жи и задължения. Постарайте се през тези 
дни да намирате повече време за почивка, 
релаксация и усамотение, особено на 17 и 
18 март, когато е препоръчително да ме-
дитирате. Иначе ще сте прекалено нервни, 
нетърпеливи и избухливи на тези дати. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗДРА-
ВЕТО СИ Следете кръвното си наля-

гане, намалете алкохола, цигарите и отри-
цателните емоции. Вероятни са проблеми 
със стомашно-чревния тракт, алергични 
реакции, както и усложнения с жлъчка-
та. Пазете се от депресивни състояния, не 
допускайте никакви лоши мисли, защо-
то те ще отнемат от енергията ви. На 18 

и 19 март се пазете от прекалени избли-
ци на емоции (негодувание и критикува-
не на околните), дори и в момента да ви се 
струва, че правото е на ваша страна. Най-
разумно е да останете страничен наблю-
дател и максимално да се дистанцирате. 

ДОБРЕ Е ДА СТЕ ПАСИВНИ от 15 
март до 4 април. Ограничавайте се в 

новите инициативи. Периодът подпомага 
приключването на стари теми. 

ВРЪЗКА МЕЖДУ СЪБИТИЯТА Ще 
има интересна връзка между събити-

ята от 18, 21 и 24 март. През първите два 
дни са възможни и избухвания, спречква-
ния, неочаквани реакции както от страна 
на ваши любими хора и приятели, така и 
от децата ви. 24 март обаче е силен енер-
гиен ден. Ще бъдете вдъхновени. Пред вас 
се откриват нови възможности, но ще се 
наложи да взимате внезапни решения, 
които ще ви изведат на по-добър път. 

ПОДРЕДЕТЕ ЕМОЦИОНАЛНИЯ 
СИ ЖИВОТ От 15 до 23 март има 

вероятност в живота ви да се завърнат 
стари приятели или любовници. През 
този период е добре да уредите и проблем-
ните си отношения с децата си. Налага се 
да се дистанцирате максимално от тех-
ния личен живот, особено ако вече са по-
раснали достатъчно. Ако все още няма-
те деца, внимавайте да не пренесете това 
„обсебване“ върху приятелите ви. 

ВРЕМЕ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СЕ-
МЕЙНИ АНГАЖИМЕНТИ е пери-

одът от 23 март до 4 април. Както и с 
битови проблеми, покупки за дома и ре-
монти. Ще усетите, че трябва да напра-
вите някакви промени, за да се чувствате 
уютно вкъщи. 

ТРУДНИ ДНИ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ 
ОТНОШЕНИЯ се очертават след 3 

април, когато планетата на любовта и 
хармонията Венера навлиза в конфлик-
тния ви знак Близнаци. Най-трудни ще 
са дните 6 и 7 април, когато е възможно 
да попаднете в неприятна ситуация. Тези 
дни са трудни не само в емоционално, но 
и във финансово отношение. Съветвам ви 
да не боравите с пари. Занимавайте се с 
хобито си, спортувайте, забавлявайте се. 
Обърнете внимание на самите себе си.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 до 19 март сте в труден пери-

од – пазете се от лоши мисли, релак-
сирайте. Обърнете внимание на се-
мейството си. 

  След 22 март привличате любов, 
позитивни сте, творческият ви по-
тенциал нараства. 

 На 18, 21 и 24 март внезапни съби-
тия ще раздвижат любовния ви жи-
вот. Очаквайте и приятни изненади 
от децата.

  От 23 март до 4 април обърнете 
внимание на дома си, подредете жи-
лището си, изхвърлете ненужното. 

 На 6 и 7 април бъдете внимателни. 
Възможни са конфликти и обрати в 
любовта.

ЕНЕРГИЕН ИМПУЛС, ЛЮБОВ И 
ТВОРЧЕСТВО
Новолунието на 22 март е в хар-
моничния ви знак Овен (впрочем 
и Слънцето навлиза в този знак). 
Тази конфигурация сякаш „изтри-
ва“ всичките ви тревоги и страхо-
ве. Получавате необходимия ви ог-
нен импулс и видимо се чувствате по-
добре. Новолунието на 22 март ви 
носи приятни новини и най-важно-
то – любов. Мнозина Стрелци това 
новолуние ще зарадва с нова връз-
ка, нови приятелства или с премина-
ване на друг, по-зрял етап в приятел-
ските и любовните взаимоотношения 
при вече съществуващи връзки. След 
22 март очаквайте силен прилив на 
творческа енергия. Ще имате жела-
ние да се захванете с нови проекти. За 
творческите натури настъпва силен 
период. Ако искате да се захванете с 
нов проект, за който са необходими 
подписване на договори, управление 
на средства и много контакти, е добре 
да изчакате след 4 април. А ако про-
ектът или начинанието, за което сте 
се вдъхновили, е прекалено голямо и 
изисква много енергия и лична ини-
циатива, е добре да изчакате до 14 ап-
рил, когато планетата на действието, 
волята и частната инициатива Марс 
вече се „обръща“ в директна посока. 
Тогава силата ще е с вас.

ДОБРИ МАГИИ

„ЗАКЛИНАНИЯ ЗА ЛЮБОВ“
Необходима ли ви е доза пикантност в сегашната ви връз-
ка? Изпробвайте билков аромат, който повишава чувственост-
та. Искате ли да създадете дълготрайна връзка с любимия човек? 
Заклинанието със седем възела ще ви помогне.
От запалването на страстта с помощта на магия със свещи до бла-
гоприятното приключване на гаснещи взаимоотношения с лимо-
ново заклинание, тази книга на Силвър Рейвън Улф ще ви покаже 
над 100 начина как да намерите любовта, да я запазите и дори да 
прекратите безпроблемно отминалата любов! Научете как:

 Да приготвяте благовония, масла и пудри за любов.
 Да използвате магическо огледало за любовно гадаене.
 Да привличате романтиката в живота си.

 Да запазите връзката с идеалния за вас 
партньор.

 Да доведете домашен любимец в живота си.
 Да откриете какво ви е разделило със стар 

любим.
Книгата съдържа идеи и практически насо-
ки за правене на магически пудри, любов-
ни масла и отвари и още много заклинания, 
които ще превърнат любовния ви живот във 
вълшебно преживяване!
Силвър Рейвън Улф е автор на много книги, сред които бестселъри-
те „Да яхнеш сребърна метла“, „Магия за тийнейджъри“ и „Ангели, 
помощници в магията“.
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Прогноза за периода от 15 МАРТ до 15 АПРИЛо з и р о г  ( 2 2 . 1 2  –  2 0 . 0 1 )к

НЕСПОКОЕН ПЕРИОД На моменти 
дори ще се чувствате и силно затор-

мозени, защото ще усещате потребност-
та от промени, но обстоятелствата ще ви 
възпрепятстват. 15 март е силно транс-
формативен ден. Ще получите добри но-
вини и възможност за добри контакти с 
чужбина, както лични, така и в сферата 
на бизнеса. За някои от вас се отваря въз-
можност за обучение и разширяване на 
хоризонтите. 

ПОЛУЧАВАТЕ ДЪЛГООЧАКВАНА 
ИН ФОРМАЦИЯ От 15 до 19 март 

се намирате в по-спокоен период, когато 
контактите и деловата ви работа ще вър-
вят с по-голяма лекота. Информация, от 
която дълго време сте се нуждаели, идва 
точно в този момент. Използвайте потен-
циала ù. Довършете неотложна работа, 
която не може да чака. 

СЕРИОЗЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН 
ПРО    БИВ В отлична професионал-

на форма сте в последните дни на март. 
През това време блестите със своите зна-
ния и умения и привличате спонсори, ин-
веститори и благодетели. Ще направи-
те сериозен пробив в кариерата. Но изча-
кайте до 4 април. След 4 април Меркурий 
тръгва в директна посока и вие можете да 
задвижите най-спешните си ангажимен-
ти, при това доста успешно. 

ГОЛЕМИ ПРОМЕНИ От 8 до 12 ап-
рил сте в трансформативен период. 
СПЪНКИ И ЗАДРЪЖКИ ще имате 
на 15 април. Вероятен е конфликт с 

по-възрастен и по-авторитетен от вас чо-
век или с по-възрастен роднина или бли-
зък на семейството. Не се дразнете, ако 
временно трябва да отстъпите. 

НЕОЧАКВАНИ ОБРАТИ В СЕ-
МЕЙСТВОТО На 18 март се при-

гответе за труден ден. Неприятна новина 
или събитие ще засегне семейството ви. 
Възможно е да възникнат тежки семейни 
конфликти и противоречия. Ще бъдете 
доста изнервени. Трудни дни от подобен 
характер са и 21 и 24 март. Отново кон-
фликти и напрежение ще доведат до вне-
запни обрати и неочаквани промени. 

МНОГОБРОЙНИ СЕМЕЙНИ АН-
ГА ЖИМЕНТИ ще ви тежат от 

15 до 23 март, когато ретроградни-
ят Меркурий е в знака Овен и връща в 
живота ви стари проблеми за неотлож-
но решаване. Докато чакате подходящия 
момент за действие, ще ви се наложи да 
се занимавате със семейни и роднински 
задължения, които на моменти ще ви 
тежат и ще ги намирате за досадни. Ще 
трябва да се погрижите и за стари смет-

ки, дребни покупки и ремонти. Не пре-
небрегвайте общуването с по-възраст-
ните ви роднини, в тези дни имате въз-
можност да хармонизирате отношения-
та си с тях и да преодолеете стари свади 
и различия. На 20 март, с навлизането 
на Слънцето в конфликтно разположе-
ния спрямо вас Овен, ще трябва да от-
кликвате на нуждите на близките ви, ро-
дителите и децата. 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ДУХОВНОТО 
СИ РАЗВИТИЕ в дните около новолу-

нието в Овен – 21 и 22, както и 23 март. 
Тогава ще се чувствате много изтощени 
и уязвими. Но пък моментът на новолу-
нието е много силен, когато в живота на 
всички хора се активират нови промени 
и се „залагат“ нови програми. Това ново-
луние ще ви даде силен импулс за духов-
но самоусъвършенстване. Вгледайте се в 
себе си и се погрижете за своето духов-
но израстване. През следващите 4 седми-
ци ще привлечете помощ от подходящите 
хора в тази посока. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОМА 
СИ след 22 март. През следващите ня-

колко дни очаквайте нови събития в семей-
ния живот – в дома ви настъпва оживле-
ние, идват ви роднини на гости, общувате 
по-активно помежду си. Но също така ще 
трябва да направите наложителни покупки 
за дома или премествания и ремонти. 

ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА СЕ СЪО-
БРАЗЯВАТЕ С НЕЧИИ УСЛОВИЯ на 

29 март. Това няма да ви хареса. За ваш 
късмет точно в този момент ще получите 
адекватната подкрепа от любим човек. 

ХАРМОНИЧЕН ПЕРИОД В ЛЮ-
БОВТА ОЧАКВАЙТЕ от 15 март до 

3 април. Планетата Венера ви гледа бла-
госклонно от знака Телец и ви помага и 
в личните отношения, и във финансите. 
Тези дни са глътка свеж въздух в живота 
ви напоследък.

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
  На 15 март имате възможност да 

разширите хоризонтите си. Ще полу-
чите добри новини.

 18, 21 и 24 март са конфликтни дни, 
възможни са неочаквани обрати и 
промени.

  След 22 март е период за проме-
ни у дома. Предстоят ремонти и пре-
мествания. Имате импулс за духовно 
развитие.

ОТЛОЖЕТЕ ВАЖНИТЕ 
РЕШЕНИЯ
Не ги взимайте от 15 март до 4 ап-
рил, когато ще има спънки и ограни-
чения. А дори и след това – от 4 до 14 
април, когато отново няма да можете 
да разгърнете напълно вашия творче-
ски потенциал. Постарайте се да ба-
лансирате между най-неотложното, 
а подписването на договори, взима-
нето на заеми, важните пътувания и 
други мащабни и важни инициативи 
най-добре отложете за след 15 април.

ФОТОКОНКУРС

ОБИЧАШ ЛИ СЪРЦЕТО СИ?
Фотоконкурс на тема „Обичаш ли сърце-
то си?“ организират асоциация „Сърце“ 
и „Байер“. Медиен партньор на иници-
ативата е „Инвестор.БГ“, а официална 
платформа на конкурса е сайтът www.
snimka.bg.
В конкурса могат да участват автор-
ски фотографии на всеки, които желае 
да покаже навиците, с които ежедневно 
предпазваме или застрашаваме сърце-

то си. Сред негативните са тютюнопушенето, стресът и консума-
цията на вредни храни и алкохол. А сред добрите: спортуването, 

профилактиката, здравословното хранене и позитивното мислене. 
Конкурсът е отворен за участие от 20 февруари до 20 март 2012 г. 
Участието  е максимално улеснено и става само с регистрация на 
сайта www.snimka.bg. Също там, в реално време, всеки може да даде 
своя глас за избора на победителите. 
Най-харесваните фотографии ще бъдат изложени от 1 до 15 април 
на открита изложба в градинка „Кристал“ в София, а авторът на 
снимката с най-много гласове ще получи фотоапарат „Канон“ G12. 
Следващите 5-има участници, събрали най-голям вот, ще бъдат на-
градени с дигитални фоторамки.
Инициативата е в чест на месец април, обявен тази година за месец 
на сърцето. Повече за условията за участие можете да научите 
на http://www.snimka.bg/contest/
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Прогноза за периода от 15 МАРТ до 15 АПРИЛо д о л е й  ( 2 1 . 0 1  –  1 9 . 0 2 )в

ИНТЕРЕСУВАТ ВИ ПОВЕЧЕ МА-
ТЕ РИАЛНИТЕ НЕЩА в началото на 

този период. Това е малко необичайно за 
вас, които обикновено витаете в света на 
идеите и понякога дори забравяте, че съ-
ществува материален свят. От 15 до 19 
март ще сте фокусирани върху вашите 
способности, професионални умения и 
печалби. Сериозно ще се замислите как да 
увеличите доходите си, защото напоследък 
и разходите ви са доста големи. Периодът е 
важен, защото сега ще направите „заявка“ 
за бъдещото си успешно финансово раз-
витие. Избягвайте конфликтни ситуации 
и нервни хора, защото могат да ви създа-
дат чувство за малоценност. Не допускай-
те точно през тези дни някой да ви дразни, 
унижава и експлоатира. Търсете само по-
зитивното около себе си и работете в посо-
ка повишаване на самочувствието си. 

НАПРЕГНАТИ СТЕ ЗАРАДИ ЛИП-
СА НА ПАРИ от 15 март до 3 ап-

рил. През това време планетата на любо-

вта, хармонията и печалбите Венера се на-
мира в конфликтния ви знак Телец и ви 
създава доста напрежения. Преплитането 
на темите за парите и любовта е нещо, 
което много ще ви изнервя през посоче-
ния интервал. Внимавайте и не пръскайте 
пари за любимите си хора. И не допускай-
те разправии за пари да влошават лични-
те ви отношения. От 15 март до 3 април 
избягвайте случайни сексуални връзки и 
големи харчове. Бъдете най-внимателни 
на 18, 21 и 24 март, когато нечия агре-
сия и непредвидимо и егоистично поведе-
ние могат сериозно да ви навредят. Най-
опасни ще са хората от близкото ви об-
кръжение, които разполагат с важни све-
дения за вас и се опитват да ви манипули-
рат с тях. През тези дни отношенията ви с 
братя, сестри, близки родственици и съ-
седи ще се влошат, дори и да са били иде-
ални до този момент. Внимавайте, ако сте 
на път – има опасност от инциденти, пре-
дизвикани от други хора. 

НОВИ КОНТАКТИ И ПЪТУВАНИЯ 
ще активизира в живота ви новолу-

нието в Овен на 22 март. Ще общувате 
по съвършено нов начин с близките си, 
защото ще сте си взели поука от близко-
то минало. Ставате по-откровени и сър-
дечни. Задължително е обаче да зачита-
те и личната си територия, за да се почув-
ствате стабилни. Активни сте. Имате по-
требност да се запишете на някакви кур-
сове (по чужди езици или дизайн напри-
мер). Хрумват ви оригинални идеи в дни-
те след 22 март. 

НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ НИЩО НОВО 
Времето от 15 март до 4 април не е 

особено подходящо за нови начинания. 
Отложете подписването на важни дого-
вори и започването на нова работа за след 
4 април (ако е възможно, разбира се, и е 
във вашата власт да го направите). 

ХАРМОНИЯ В ЛЮБОВТА На 3 ап-
рил Венера навлиза в хармоничния 

ви знак Близнаци и ви дарява с по-голя-
мо самочувствие. Тя хармонизира и лю-
бовните ви отношения. Само на 6 и 7 ап-
рил бъдете по-внимателни, защото в лю-
бовта ви дебнат лъжи и ревност. Пазете 
се от необмислени случайни връзки, как-
то и от нежелано забременяване и заболя-
вания, предавани по полов път. 

ЩАСТЛИВА СЛУЧАЙНОСТ ще ви 
доведе в живота нова любов, ново 

приятелство или бизнес партньорство на 
9 април. Не пренебрегвайте отправените 
ви предложения и обърнете внимание на 
идеите, които ражда главата ви. 

НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ НА ЛОШИ 
МИСЛИ и съмнения на 10 април. 

Помнете, че не сте длъжни на никого за 
нищо! 

ПЪЛНОЛУНИЕТО ВЪВ ВЕЗНИ на 6 
април ще ви отвори нови хоризонти. 

Отваря ви се възможност за повече пъту-
вания с цел обучение. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
 От 15 до 19 март помислете как да 

увеличите доходите си. Погрижете се 
за здравето си.

 От 15 март до 3 април ще имате на-
прежения с любимия човек. Липсата 
на пари основно ще влошава отноше-
нията ви.

 На 18, 21 и 24 март се пазете от ин-
циденти на пътя. Вероятни са кон-
фликти с братя, сестри, родственици 
и съседи.

 На 22 март ставате много активни 
– привличате нови хора в живота си, 
започвате ново обучение.

  След 3 април ви потръгва в лю-
бовта. Само на 6 и 7 април бъдете 
по-пасивни и не се доверявайте на 
никого.

ЗДРАВЕТО ВИ Е ЛАБИЛНО
от 15 до 19 март. Организмът ви е 
изтощен и спешно има нужда от „за-
реждане“. Вероятни са нарушения на 
съня, голяма нервност, която най-ве-
роятно ще е провокирана от личното 
ви неудовлетворение, както и стомаш-
но-чревни неразположения (също на 
нервна почва). Избягвайте всякакви 
стимуланти, в това число цигари, ал-
кохол и антидепресанти. Засилете ви-
таминозната храна. Ограничете кон-
сумацията на месо и консервирани 
храни. Дайте възможност на тяло-
то си да се самообнови. От 15 до 19 
март времето е отлично за провеж-
дане на прочистваща диета. Това ще 
повиши и самочувствието ви, нещо, 
от което сега много се нуждаете.

ВАЖНО ЗА ФЕНОВЕТЕ НА ФУТБОЛА!

ФУТБОЛНИТЕ ТАЛАНТИ НА INDEZIT

За 2011–2012 г. на четири от най-големите европейски отбори – 

„Арсенал“, „Милан“, „Пари Сен-Жермен“ и „Шахтьор“.

„Футболните таланти на Indesit“  е надпревара, в която всички 

любители на футбола в Европа могат да се регистрират за учас-

тие и да бъдат избрани от футболисти на „Арсенал“, „Милан“, 

„Пари Сен-Жермен“ и „Шахтьор“, за да облекат техните екипи, 

да бъдат тренирани от легендарни футболисти от тези 4 отбора 

на специално подготвен за тази цел футболен лагер. Избраните 

фенове ще имат възможност да участват във финални мачове, 

които ще се състоят на    „Емирейтс стейдиъм“ в Лондон.

Конкурсът стартира на 20 февруари 2012 г. и е отворен както 

за мъже, така и за жени над 18-годишна възраст. Необходимо 

е участниците в конкурса да посетят и да се регистрират на 

football.indesit.com или във фейсбук страницата facebook.com/

IndesitFootball.

След регистрация кандидатите могат да създадат собствен про-

фил, където в срок до 13 април 2012 г. е необходимо да качат ви-

деоматериал до 3 мин (заснет с видеокамера или мобилен теле-

фон), снимки (в jpg формат, не по-големи от 1 MB) или текст (с 

дължина не повече от максимум 2000 знака), който да доказва 

техните футболни качества и опит. 
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Прогноза за периода от 15 МАРТ до 15 АПРИЛи б и  ( 2 0 . 0 2  –  2 0 . 0 3 )р

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВСЯКА ЕДНА 
МИ   НУТА от дните между 15 и 19 

март, докато Слънцето е все още в зна-
ка Риби. Сега сте в най-силния си пери-
од от годината, когато се зареждате с енер-
гия и изявявате най-доброто от себе си. 
Интуицията ви е на висота и благодаре-
ние на това се справяте отлично дори и 
там, където ви липсват достатъчно опит 
и умения. Използвайте тези дни да про-
мените външния си вид с разкрасителни 
процедури. Сега сте „видими“ за околни-
те повече от друг път и можете да „про-
биете“ на места, за които сте мечтали. 15 
март е подходящ ден да установите кон-
такти с хора, които имат власт и влияние. 
Тези срещи могат да се окажат решаващи 
за бъдещето ви. Подгответе сега финансо-
вата почва за повече печалби в скоро вре-
ме, защото още след 20 март финансовата 
тема ще стане най-актуална. 

НЕ ПРАВЕТЕ ГОЛЕМИ ПОКУПКИ 
И ИНВЕСТИЦИИ на 18 март. Не 

давайте заеми. Събитията на този ден 
доста ще ви стреснат във финансово от-

ношение. Не са изключени финансови из-
мами. Рискови за вашите финанси се явя-
ват и дните 21 и 24 март. Тогава внима-
вайте не само с парите, но пазете и лични-
те си вещи от кражба. Възможно е някой 
да предяви претенции към ваша собстве-
ност. На някои от вас не парите, а здраве-
то ще им създава проблеми през тези три 
дни – 18, 21 и 24 март. Затова, ако има-
те здравословни проблеми, вземете мер-
ки отрано и не си правете експерименти 
със здравето. 

ПОЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДОБРЯВА 
Новолунието в Овен на 22 март ще 

окаже много благотворно и дългосрочно 
положително влияние върху вашето здра-
ве и финанси. Благодарение на контакти-
те ви и навременните ви действия на този 
ден ще се радвате много скоро на финан-
сови успехи. Обръщайте внимание на 
всяка една нова възможност, която се по-
яви за вас след 22 март. Но не действай-
те веднага. Запазете връзките, предложе-

нията и идеите си и ги реализирайте сме-
ло след 3 април. 

ИЗЛИЗАТЕ ОТ ЗОНАТА НА ЗА-
ДРЪЖКИТЕ на 3 април и спокойно 

можете да предприемете нови действия. 
Незабавно потърсете хората, които са от-
правили добри предложения към вас и 
които ви симпатизират. 

НЕ РИСКУВАЙТЕ С НИЩО на 6 и 
7 април – нито в сферата на бизне-

са, нито в интимния живот. Общувайте 
и се доверявайте само на хора, които 
познавате. 

ПАЗЕТЕ ТАЙНИТЕ СИ, защото 
пълнолунието във Везни на 6 април 

може да ги разкрие и да ви злепостави. 
НАПРЕЖЕНИЕ В ЛИЧНИЯ ЖИ-
ВОТ очаквайте от 3 до 15 април, осо-

бено ако сте обвързани в неравностойни 
връзки. В тези дни губите своята увере-
ност и самочувствие и ставате много мни-
телни и обидчиви. 6 и 7 април са много 
критични за личните ви отношения. Не си 
позволявайте да лъжете, не манипулирай-
те, защото всичко ще се обърне срещу вас. 

ПРОМЕНЯТЕ ГЛЕДНАТА СИ ТОЧ-
КА Целият период от 3 до 15 април 

е подходящ да затвърдите постигнатото 
до този момент. Доходите ви постепен-
но се стабилизират, намирате нови кон-
такти, намирате надеждни партньори. В 
тези дни сериозно ще осмислите ценно-
стите си. Откривате нови неща, които ста-
ват важни за вас, сменяте гледната си точ-
ка. Това много ще улесни ежедневието ви. 
Погрижете се за здравето си. Сега е пери-
од, когато трябва да укрепите организма 
си. Гледайте на него като на най-голямата 
си инвестиция. 

АДЕКВАТНА ПОДКРЕПА ОТ РОД-
НИНИТЕ получавате на 9 април. 

Радвате се на разбиране от страна на ця-
лото семейство. 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
 От 15 до 19 март сте в много силен 

период. Събирате сили и самочувст-
вие за близко бъдеще. Погрижете се 
за външността си.

 На 18, 21 и 24 март има риск за фи-
нансите, имуществото и здравето ви.

  На 29 март получавате подкрепа. 
Овладявате тревогите си за пари и 
собственост.

  От 23 март до 3 април получава-
те възможност да довършите важни 
за вас инициативи, за които не ви е 
стигнало времето. Поправяте някои 
свои грешки.

 След 3 април личните ви отношения 
се усложняват. Ставате неуверени.

РАБОТА ЗА ДОВЪРШВАНЕ 
ще ви тормози през периода от 15 
март до 3 април. Стари теми се връ-
щат в живота ви. Но пък от 23 март 
до 3 април получавате шанс да попра-
вите стари свои грешки. В периода на 
ретрограден Меркурий от 15 март 
до 3 април не е препоръчително да за-
почвате нови неща, защото ще се раз-
виват бавно и неудовлетворително. 
Ретроградният Меркурий обаче ще 
ви донесе и много знаци на съдбата, 
а вие като много интуитивен знак ще 
успеете да ги разчетете безпогрешно. 
Затова за вас този период може да се 
окаже много силен, тъй като ще от-
хвърлите много залежала работа и ще 
си освободите „трасето“ за нови, по-
печеливши инициативи.

Изборът на победителите ще бъде напра-

вен на два етапа. Първият етап ще разчита 

на онлайн гласуване, което ще се проведе до 

13 април 2012 г. На този етап ще бъдат избра-

ни най-добре представилите се 250 участни-

ци. По време на втория етап специално фут-

болно жури, съставено от най-популярните 

футболисти от 4-те топотбора в Европа, ще 

оцени избраните 250 кандидати до 26 април 

2012 г. и ще определи 4 отбора, всеки от кой-

то ще се състои от по 16 играчи. Тези 4 отбора 

ще се състезават помежду си на стадиона на 

„Арсенал“ в Лондон на 15 май 2012 г. 

Инициативата на Indesit Company е нова стъп-

ка в реализирането на стратегията на компа-

нията за позициониране на марката Indesit в 

света на футбола. Правилата за участие в кон-

курса на Indesit Football Talent (на италиански, 

английски, руски и френски език) ще могат 

да бъдат намерени на http://football.indesit.

com или чрез линк на заглавната страница на 

интернет сайта на Indesit – www.indesit.com.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

15–22 март и 
7–15 април 
НАМАЛЯВАЩА 
ЛУНА

 Сега Луната благоприятства бързото изгаряне на калории. Апетитът се нормализира.  Ще уско-
рите отслабването, ако спортувате повече. 22 март, както и 10 и 11 април са препоръчителни дати 
за занимания с фитнес, спининг, тае-бо, пауър йога. 15, 16 и 17 март, както и 12 и 13 април са да-
тите за скулптиране и оформяне на различни части от тялото чрез упражнения от каланетика, пи-
латес и йога. На 20 и 21 март, както и на 8 и 9 април се препоръчват сауна, плуване, танци, водна 
аеробика, акваспининг или поне активен самомасаж под душа. Водните процедури ще ви помог-
нат по-лесно да изхвърлите токсините и задържаната между мастните клетки вода, което води до 
изглаждане на целулита. 18 и 19 март, както и 7, 14 и 15 април са дните на дихателните упражне-
ния, разходките на чист въздух (поне по 30 мин дневно) и аеробиката.

22 март, 16.38 ч., 
Луната е в ОВЕН 
НОВОЛУНИЕ

 Много силно и символично е това новолуние в Овен, защото то предвещава началото на нов ци-
къл. Добре е да очистите тялото и да му дадете възможност да се самообнови. Сега този про-
цес ще протече спонтанно. Но не бива да му пречите. Гладуването е препоръчително за онези, 
които могат да издържат, само не забравяйте да пиете достатъчно течности. Всички останали е 
добре да хапват повече плодове. Това е чудесен ден да бъдете само на плодове и сокове. Веднага 
ще усетите оптимизъм и възвръщане на силите.  Днес се отслабва бързо и трайно, ако сте на 
диета!  За вашата лунна магия по новолуние в ОВЕН Време е за нови начинания. Проявете са-
мостоятелност и независимост. Сега е подходящ момент да бъдете смели и да преминете към ак-
тивни действия.

23 март–6 април 
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 организмът 
ще разгражда калориите в тях много бързо. Но не преяждайте, ако искате да не напълнеете.  Бел-
тъчините (от мляко, сирене, извара и нетлъсто месо) и плодовете ще се усвояват оптимално 
на 23, 24 март, както и на 1, 2 и 3 април.  Кореноплодните (картофи, моркови, ряпа), както и 
солените храни ще се преработват най-добре на 25, 26 март, както и на 4 и 5 април.  Мазните 
храни, както и различните видове ядки е най-целесъобразно да консумирате на 27, 28, 29 март, 
както и на 6 април.  Въглехидратите (всички тестени и сладки храни) се усвояват най-добре 
на 30 и 31 март.

6 април, 
20.20 ч., 
Луната е във 
ВЕЗНИ 
ПЪЛНОЛУНИЕ

 Днес всяка една храна, която е „в повече“, веднага ще се натрупа като излишен килограм. Денят 
предразполага към угаждане, защото Луната е във Везни и ще ви „изкушава“ с много сладки и 
тестени храни. Постарайте се да издържите на това предизвикателство, ако не искате да напълнее-
те. За да овладеете апетита си и да изгорите повече калории, си направете стриктна програ-
ма с поне 30 минути бързо ходене или някакъв спорт и с правилно разпределение на хранения-
та. Храната трябва да е красиво поднесена и да е малко по количество.  Днес са чувствителни 
всички жлези с вътрешна секреция, затова не е разумно да преяждате с тежки храни – особено 
с тлъсто месо! Не прекалявайте и с алкохола. Избягвайте прекомерното използване на всякакви 
мазнини, защото днес организмът е особено чувствителен към тях.  Набавете си повече витамин 
С, като пиете чай от билките маточина, мащерка, жълт кантарион, риган, листа от къпина и мали-
на. Той ще регулира дейността на жлезите.

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!

лу н а т а  с ъ в е т в а
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ от 15 МАРТ до 15 АПРИЛ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 20, 21, 30 и 31 март
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно 

и ще се омазнява по-бързо.

23–29 март; 2–6 април – Ако искате косата ви да расте бързо.

15–19 март; 7–15 април – Ако боядисвате косата си и не искате корените ù да израстват бързо.

25, 26, 27 март –
Ако имате проблем с кожата на главата, сърбежи или пърхот. 
Направете си маска в корените. Ефектът ще е поразителен.

15, 18, 19, 26, 29 март; 
1, 3, 4, 12, 13, 14, 15 април

–
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

– 20, 21, 30, 31 март –

4, 5, 6, 7 април – Къдренето ще е най-безвредно при фини и деликатни коси.

16, 17, 18, 19, 25, 26 март –
Най-трайно ще е при силни, здрави коси, които трудно се поддават 

на манипулации. Прическата ще ви стои добре.

Б
оя

ди
св

ан
е

– 20, 21, 30, 31 март –

4, 5, 6, 7 април –
Деликатните и изтощени коси днес няма да изгубят блясъка си 

при боядисване.

16, 17, 18, 19, 25, 26 март; 
1, 2, 3 април

– За интензивно и трайно боядисване на устойчиви коси.

Еп
ил

ац
ия

 и
 о

ф
ор

м
ян

е 
на

 в
еж

ди 15–19 март; 7–15 април –
Тези дати са подходящи за оформяне на вежди, механична, химична 

и фотоепилация. Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

– 20 март – 6 април Датите са неподходящи за епилация.

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

)

15–22 март; 7–15 април – –

Парна баня
– 23 март – 6 април Има опасност да ви останат белези.

15–22 март; 7–15 април – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с п
ло

до
ви

 
ки

се
ли

ни

23, 24 март; 1, 2, 3, 10, 11 април – –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
щ

и 
м

ас
ки

 
с 

гл
ин

а

15, 16, 17, 25, 26 март; 
4, 5, 12, 13 април

– –

П
од

хр
ан

ва
щ

и 
и 

ов
ла

ж
ня

ва
щ

и 
м

ас
ки

23 март – 6 април –
Най-ефективни ще са процедурите на 23, 24, 25 и 26 март; 

както и на 1, 2 и 3 април, 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

23 март – 6 април – –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 23 март – 6 април – –

Оформяне 
и лакиране

16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 30 март; 
1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14 април

– –

М
А

С
А

Ж
И

Л
еч

еб
ни

, 
ли

м
ф

од
ре

на
ж

ни
 и

 
ан

т
иц

ел
ул

ит
ни – 23 март – 6 април –

15–22 март; 7–15 април – –

Релаксиращи, 
регенериращи

– 15–22 март; 7–15 април –

23 март – 6 април – –

С
А

У
Н

А

15–22 март, 7–15 април – Ефектът ще е максимален на 8 и 9 април.
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ДАТИ НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРОФИЛАКТИКА НА

15 март; 10, 11 април
Бедра, черен дроб, както и манипулации на 
кръвта

Плевра, бронхи, бял дроб, ръце

16, 17 март; 
12, 13 април

Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен мехур

18, 19 март; 
14, 15 април

Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, 
нервна система, органи, свързани с наруше-
ния на кръвното налягане

Сърце, слезка (далак)

20, 21, 22 март Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза, че-
рен дроб, жлъчен мехур, вегетативната нервна система

23, 24 март
Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, 
брадичка, устна кухина, зъби

Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия 
гръбначен стълб

25, 26, 27 март
Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, 
тил, гласни връзки

Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали

28, 29 март Плевра, бронхи, бял дроб, ръце Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта

30, 31 март; 1 април
Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен 
дроб, жлъчен мехур

Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби

2, 3 април Сърце, слезка (далак)
Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система, ор-
гани, свързани с нарушения на кръвното налягане

4, 5 април
Коремна кухина: пилор, слезка (далак), зад-
стомашна жлеза, черен дроб, жлъчен мехур, 
вегетативната нервна система

Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система

6, 7, април
Бъбреци, областта на слабините и кръста, 
както и на целия гръбначен стълб

Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна ку-
хина, зъби

8, 9 април
Яйчници, външни полови органи, матка, пи-
кочни канали

Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки

Забележка Най-успешно протичат операциите, проведени при намаляваща Луна! През този месец Луната е намаляваща от 15 до 22 март, 
както и от 7 до 15 април.

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ от 15 МАРТ до 15 АПРИЛ
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 март (новолуние), когато няма достатъчно лунна 
eнергия и жизнените функции са по-забавени, както и на 6 април 
(пълнолуние), защото тогава ще има голяма кръвозагуба.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ 
през периода от 15 МАРТ 

до 15 АПРИЛ

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 пери-
ода тези дни са твърде недостатъчни, за 
да поддържате дома си изряден, но поне 
по-голямата част от домакинската ра-
бота ви съветвам да свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:
Основно почистване: 15–22 март; 7–15 
април.
Пране, химическо чистене и миене на 
прозорци: не пропускайте датите 20, 21, 
30, 31 март, както и 8 и 9 април. Това са т. 
нар. дни на водата. Всички замърсявания 
и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозор-
ци: 18, 19, 27, 28, 29 март; 6, 7, 14, 15 ап-
рил. 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 за периода от 15 март до 15 април.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ 
ЗА КУПУВАНЕ НА:
Модни дрехи, произведения на изкуство-
то, парфюмерия и козметика, музикал-
ни инструменти и аудиозаписи: 20, 21, 
25, 26 март; 1, 2, 3, 6, 7 април.
Недвижими имоти, мебели: 15, 16, 17, 25, 
26, 30, 31 март; 12, 13 април.
Автомобил, мотор или колело: 23, 24, 

27, 28, 29 март; 10, 11 април.
Текстилни и метални изделия, предме-
ти за бита: 23, 24 март. 
Канцеларски материали и книги: 27, 28, 
29 март; 4, 5 април.
Спортни стоки: 23, 24 март; 1, 2, 3, 10, 
11 април.
Бяла и черна техника, електроника, 
компютри и мобилни апарати: 18, 19 
март; 14, 15 април.
Обувки и дрехи: 15, 16, 17, 25, 26, 27 март; 
1, 2, 3, 6, 7, 12, 13 април.
Бижута, злато, луксозни вещи: 1, 2, 3 
април.

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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15.03 (от 1.57 ч.), както и 14.04. (от 3.07 ч.) – 23-ти лунен ден 
(ЛД) Този ден е символ на саможертвата – простете на други-
те, разкайте се. Добре е да се пости. Не правете секс. Почисте-
те дома си.
16.03 (2.48 ч.), както и 15.04 (от 3.40 ч.) – 24-ти ЛД Активен, 
творчески ден. Използвайте го за укрепване на духа и тялото. 
Ден за нов строеж.
17.03 (от 3.30 ч.) – 25-и ЛД Всичко на този ден става с лекота, с 
вътрешен порив. Спонтанно могат да се появят телепатия и яс-
новидство. Днес не бързайте!
18.03 (от 4.06 ч.) – 26-и ЛД Въздържайте се от активна дейност 
и постете. Пестете си енергията и мълчете.
19.03 (от 4.38 ч.) – 27-и ЛД Дни за прекратяване на контакти с 
лоши хора. Почивайте и медитирайте. Ще имате прозрения. 
20.03 (от 5.06 ч.) – 28-и ЛД Ден за покупка на жилище или нача-
лото на ремонт. Сънищата са верни.
21.03 (от 5.32 ч.) – 29-и ЛД Опасен, сатанински ден. Препоръч-
ват се пост и въздържание. Не планирайте и не започвайте нищо 
ново. Запалете свещ вкъщи и окадете навсякъде.
22.03 (от 5.57 ч.) – 30-и ЛД Ден на хармония, любов, покаяние и 
прошка. Завършете всичко започнато през този месец и напра-
вете равносметка. Не започвайте нищо ново! Не правете и пла-
нове. Изчакайте до първия лунен ден. Избягвайте суетата, осво-
бодете се от всичко ненужно!
22.03 (от 16.38 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.
23.03 (от 6.22 ч.) – 2-ри ЛД Не се поддавайте на гнева, избягвай-
те конфликтите и изблиците на емоции. Дните са подходящи за 
нови  начинания. 
24.03 (от 6.49 ч.) – 3-ти ЛД Енергетиката на този ден изисква да 
сте активни. Пасивността е противопоказна и опасна.
25.03 (от 8.19 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.
26.03 (от 8.51 ч.) – 5-и ЛД Делови ден. Подходящ е за пътувания 
и за планиране на генерални промени. Работете концентрирано. 
Не преяждайте. Целеполагането ще е успешно.
27.03 (от 9.28 ч.) – 6-и ЛД Смирете се. Дайте прошка. Не изразя-
вайте недоволство на глас. Подходящ е за подмладяващи козме-

тични процедури. Ден за гадаене и пророчества.
28.03 (от 10.11 ч.) – 7-и ЛД Ден за молитва. Сбъдват се желания.
29.03 (от 10.59 ч.) – 8-и ЛД Сега се активират фините и неуло-
вими енергии в организма. Добре е да се гладува, за да се про-
чисти тялото.
30.03 (от 11.53 ч.) – 9-и ЛД Не е успешен. Склонни сте към за-
блуждения и самоизмами. Добре е да дадете прошка. Практику-
вайте йога.
31.03 (от 12.53 ч.) – 10-и ЛД Не планирайте нищо важно. Изкъ-
пете се с гореща вода. Медитирайте.
1.04 (от 13.56 ч.) – 11-и ЛД Много мощен ден. Активира се все-
ленската жизнена енергия кундалини. Добре е да прочистите ор-
ганизма си. Внимавайте с режещи инструменти.
2.04 (от 15.03 ч.) – 12-и ЛД Дава се милостиня. Молитвите се чу-
ват. Подходящ е за взимане на важни решения.
3.04 (от 16.13 ч.) – 13-и ЛД Ден за активни контакти, работа с 
информация и учене. Сами си пригответе и изпечете хляба. Не 
преяждайте.
4.04 (от 17.25 ч.) – 14-и ЛД Много подходящ за започване на 
важна работа, за физическо натоварване, за работа с информа-
ционни източници и свещени текстове. Отваря се третото око. 
Прочистете организма си.
5.04 (от 18.39 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.
6.04 (от 20.00 ч.) – 16-и ЛД Ден за постигане на вътрешна хармо-
ния. Старайте се да вършите само добри дела.
7.04 (от 21.13 ч.) – 17-и ЛД Подходящ е за удоволствия, общува-
не и физически натоварвания. И за брак по любов.
8.04 (от 22.30 ч.) – 18-и ЛД Изгонете лошите мисли. Прочистете 
стомашно-чревния тракт – ден за гладуване.
9.04 (от 23.42 ч.), както и 10.04 през целия ден – 19-и ЛД Запа-
лете повече свещи у дома, направете анализ на постъпките си. 
Ще успеете да се отървете от чуждото влияние.
11.04 (от 0.47 ч.) – 20-и ЛД Получават се духовни знания и про-
зрения. Не проявявайте гордост!
12.04 (от 1.43 ч.) – 21-ви ЛД Много активни творчески дни. От-
личен е за започване на нова работа, спортуване и пътешествия.
13.04 (от 2.29 ч.) – 22-ри ЛД Ден на мъдростта. Предайте на дру-
гиго своите знания. Посетете астролог.

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ ПЕРИОД от 15 МАРТ до 15 АПРИЛ
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: 
20, 21, 30, 31 март; 8, 9 април.
НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВА-
НЕ: 18, 19, 27, 28, 29 март; 6, 7, 14, 15 ап-
рил. На тези дни с поливането има опас-
ност да провокирате появата на листни 
въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВА-
НЕ: 20, 21 март; 8, 9 април.

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 
от 18 до 21 март, както и от 7 до 11 и на 
14 и 15 април. 
ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУ-
ЛАЦИИ на 15, 16, 17, 25, 26, 27 март, как-
то и на 12 и 13 април. И в никакъв случай 
(освен в спешен!) не ходете на зъболекар 
на 22 март (новолуние), защото съпроти-
вителните ви сили са слаби и организмът 
е по-уязвим, както и на 6 април (пълно-
луние), защото кръвозагубата и болките 
ще са по-силни от обикновено.
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Забързване на Забързване на 
МЕТАБОЛИЗМАМЕТАБОЛИЗМА

Кастинг на Кастинг на 
ЛИБИДОТОЛИБИДОТО

м е н т е

„В Индия добрата вест 
идва със сладкиш“

б
МОНА КАУШИК:МОНА КАУШИК:

СУЕВЕРИЕТО
умора нямаумора няма

ВИРГИНИЯ ВИРГИНИЯ 
ЗАХАРИЕВАЗАХАРИЕВА
една възможна жена
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